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Πεξίιεςε  

Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη λα εξεπλεζεί ην πεδίν ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ε πξννπηηθή αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε. Αξρηθά γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο αμίαο, αλαθέξνληαο παξάιιεια ηφζν ηηο 

ζεσξίεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο, φζν θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 

ζηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απνηεινχλ κε ειθπζηηθέο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο (φπσο νη drill and practice εθαξκνγέο) θαη, παξά ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία, δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ηελ αλακελφκελε απνδνρή απφ 

ηνπο καζεηέο.  

Ζ αδπλακία ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ λα απνηεινχλ ειθπζηηθέο 

εθαξκνγέο, έλαληη ησλ δεκνθηιψλ εκπνξηθψλ παηρληδηψλ, απνηέιεζε ην 

ζεκαληηθφηεξν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ο ζηφρνο ηεο 

εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα ειέγμεη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ηε 

ζρέζε ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην παηρλίδη, έηζη ψζηε λα 

εξκελεπηεί ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη παίρηεο ζηα πνιπρξεζηηθά (πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ παξάιιειε ζπκκεηνρή πνιιψλ παηρηψλ) εκπνξηθά παηρλίδηα, φπσο ηα MMOGs 

(Massive multiplayer online games). 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα πνπ είρε σο 

ζηφρν λα αληρλεχζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ (αηνκηθψλ ή δηαπξνζσπηθψλ) (Malone & Lepper, 1987), ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο θνηλφηεηαο (McMillan & Chavis, 1986, ζει. 9), ηεο δέζκεπζεο (Brockmyer, J.H. 

et al, 2009) θαη ηεο επίδνζεο ζην παηρλίδη. Μηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, 

(πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή αλάιπζε) απνθάιπςαλ ηηο ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε φηη ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ απηά ηα παηρλίδηα θαίλεηαη λα θηλεηνπνηεί εζσηεξηθά 

ηνπο παίρηεο ησλ παηρληδηψλ, ελψ παξάιιεια, ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ 

θνηλφηεηα θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε επίδνζε ησλ παηρηψλ ζην 

παηρλίδη.  
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Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηα ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ έξεπλα ηνπ πεδίνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ, ε νπνία απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία 

δηεξεπλήζεθε θαη ειέγρζεθε ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ε ζρέζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο εζηίαζε ε έξεπλα. 

Παξάιιεια, έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ επξεκάησλ κέζα απφ κηα 

πξφηαζε κεζνδνινγίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο παίρηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλδπάζηεθαλ κε έλα 

πιαίζην νδεγηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ πνιπρξεζηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ελψ 

παξάιιεια παξνπζηάζηεθε θαη κηα κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο 

ζην ρψξν ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη 

θαη λα θαηαζθεπάδνληαη παηρλίδηα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ζα 

απμάλνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηρηψλ.  
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Δπραξηζηίεο  

Σν παξφλ ζχγγξακκα απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Ζιεθηξνληθή Μάζεζε» ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζε φζνπο 

ζπλέβαιαλ ζηε εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. 

Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θαη επηβιέπνπζα 

ηεο εξγαζίαο, θα Φσηεηλή Παξαζθεπά, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ηε ζπλερή 

ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα ηεο εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή επγλσκνζχλε κνπ 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ κνπ έδεημε φια απηά ηα ρξφληα, πνπ είρα 

ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ καδί ηεο. Σελ επραξηζηψ ζεξκά γηα φιε ηε βνήζεηα θαη 

ηελ εζηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα απεπζχλσ ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ζηνπο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, θ. Γεκήηξην άκςσλ 

θαη θ. πκεψλ Ρεηάιε, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο. Δθθξάδσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ γηα ηα πνιχηηκα εθφδηα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, ηα νπνία κε 

βνήζεζαλ λα αληαπνθξηζψ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ αθφκε λα απεπζχλσ ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάζηεθα. Ηδηαηηέξσο 

επραξηζηψ ηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, θαη μερσξηζηά ηνπο θπξίνπο Ησάλλε Κσηζάλε 

θαη Βαζίιε Οηθνλφκνπ, πνπ κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα δηεμάγσ κέξνο ηεο έξεπλαο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζην Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ ηπιηαλφ θαη Κσλζηαληία γηα ηελ 

θαζνξηζηηθή βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ φια απηά ηα ρξφληα. 
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That's what learning is, after all; not whether we lose 

the game, but how we lose and how we've changed 

because of it and what we take away from it that we 

never had before, to apply to other games. Losing, in 

a curious way, is winning. 

Richard Bach, The Bridge Across Forever 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

Σα παηρλίδηα απαζρνινχλ ηδηαίηεξα κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ, θαη εηδηθφηεξα ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ έξεπλα 

γηα ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή πξννπηηθή. Με δεδνκέλε ηε 

δεκνηηθφηεηα απηψλ ησλ παηρληδηψλ, ζα αλακέλακε φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζα 

είραλ πηνζεηεζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο έλα ζεκαληηθφ καζεζηαθφ 

εξγαιείν. Χζηφζν, νη αθαδεκατθνί θαη εθπαηδεπηηθνί άξγεζαλ λα απνδερζνχλ ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα σο εξγαιεία κάζεζεο. 

Σα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο απνηεινχλ κε ειθπζηηθέο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

ζεσξίεο (φπσο νη drill and practice εθαξκνγέο). Έηζη, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 

παξά ηελ απμεκέλε εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία, δελ ιακβάλνπλ ηελ αλακελφκελε 

απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο, θπξίσο ιφγσ ηνπ παξάγνληα ηεο δηαζθέδαζεο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ιείπεη απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο (Leddo, 1996). Σα παηρλίδηα απηά 

ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο ηάμεο αιιά – θαη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν – νη εθπαηδεπφκελνη «πνηέ δελ ζα έπαηδαλ εζεινληηθά ηέηνηα παηρλίδηα εθηφο 

ηεο ηάμεο» (Leddo 1996, ζει. 24). 

Έηζη, ππνγξακκίδνπκε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά εκπνξηθψλ παηρληδηψλ, φπσο είλαη ηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (MMOGs - Massive Multiplayer Online Games) 

πνπ θαίλεηαη λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

 

1.2 Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα  

Ζ αδπλακία ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ λα απνηεινχλ ειθπζηηθέο 

εθαξκνγέο έλαληη ησλ δεκνθηιψλ εκπνξηθψλ παηρληδηψλ απνηέιεζε ην ζεκαληηθφ 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ειθπζηηθψλ παηρληδηψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίζνπκε ηη είλαη απηφ πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο παίρηεο λα παίδνπλ ηα εκπνξηθά 

παηρλίδηα. πλεπψο, ηα δεκνθηιή πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (MMOGs) 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα άξηζηε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, ζηελ πξνζπάζεηά καο 

λα θαηαιάβνπκε πνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ.  

 

1.3 Ο θνπόο ηεο Έξεπλαο  

Ο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα ειέγμεη ζε 

εκπεηξηθφ επίπεδν ηε ζρέζε ςπρνθνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα, ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (αηνκηθά θαη δηαπξνζσπηθά) θαη 

ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη παίρηεο 

παηρληδηψλ ζηα MMOGs, επεηδή απφ ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ε 

κειέηε αλάινγσλ δεηθηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζρεδίαζε αμηφπηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 

1.4 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα θαη Τπνζέζεηο  

Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε ζε βάζνο ηα MMOGs, ζα πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ηη 

είλαη απηφ πνπ παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο λα παίδνπλ απηά ηα παηρλίδηα. Τπάξρνπλ 

νκνδνζπλεξγαηηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ παηρηψλ γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν; Δίλαη δπλαηφ νη παίθηεο 

λα δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα, παίδνληαο απηά ηα 

πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα;  
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Απηέο νη εξσηήζεηο νδήγεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο πνπ ζηνρεχεη ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην παηρλίδη 

ζηα MMOGs, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πξνηίκεζε δείρλνπλ νη παίρηεο 

παηρληδηψλ ζε απηά. Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνζπαζεί λα 

αληρλεχζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

(αηνκηθψλ ή δηαπξνζσπηθψλ) (Malone & Lepper, 1987), ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

θνηλφηεηαο (McMillan & Chavis, 1986, ζει. 9), ηεο δέζκεπζεο (Brockmyer, J.H. et 

al, 2009) θαη ηεο επίδνζεο ζην παηρλίδη. 

Δηδηθόηεξα, ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (αίζζεκα 

ηδηφηεηαο κέινπο, αίζζεκα επηξξνήο, αίζζεκα θάιπςεο αλαγθψλ, αίζζεκα 

θνηλήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζχλδεζεο) θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (ζπρλφηεηα ρξήζεο παηρληδηνχ, επίπεδν παηρληδηνχ, 

ρξφλνο αλαβάζκηζεο ζην παηρλίδη); 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο (αίζζεκα ηδηφηεηαο κέινπο, 

αίζζεκα επηξξνήο, αίζζεκα θάιπςεο αλαγθψλ, αίζζεκα θνηλήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζχλδεζεο) θαη ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (αηνκηθά: 

Πξφθιεζε, Φαληαζία, Πεξηέξγεηα, Έιεγρνο θαη δηαπξνζσπηθά: πλεξγαζία, 

Αληαγσληζκφ, Αλαγλψξηζε); 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο (αίζζεκα ηδηφηεηαο κέινπο, 

αίζζεκα επηξξνήο, αίζζεκα θάιπςεο αλαγθψλ, αίζζεκα θνηλήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζχλδεζεο) θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη (απνξξφθεζε, 

ξνή, παξνπζία, εκβχζηζε); 

Με βάζε ηα δηεξεπλεηηθά απηά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο: 

Α. Δπίδνζε ζην παηρλίδη 

Ην1: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά. 
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Β. Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Ην2: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

Ην2α: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ αηνκηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

Ην2β: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ δηαπξνζωπηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

Γ. Γέζκεπζε ζην παηρλίδη 

Ην3: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 

 

1.5 ύλνςε ηεο Μεζνδνινγίαο  

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα εξεπλήζεη ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ. Απνηειεί ινηπφλ, 

κηα δηεξεπλεηηθή έξεπλα, θαη εηδηθφηεξα κηα εκπεηξηθή θνηλσληθή έξεπλα (survey), ε 

νπνία επηρεηξεί λα εληνπίζεη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Απνηειεί 

ινηπφλ κηα ζπζρεηηζηηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνθαζίζηεθε ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ εκθάληζε κηαο γεληθφηεξεο 

εηθφλαο, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Blaxter, Hughes θαη Tight (2001). 

Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνεγήζεθε 

κηα ζπδήηεζε κε έλα focus group 8 παηρηψλ, κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηνπ παηρληδηνχ 

ζην νπνίν ζα εζηίαδε ε έξεπλα. Σα παηδηά πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε ζπλέληεπμε ήηαλ 

παίρηεο ζε εθεβηθή ειηθία, ειηθίαο απφ 12-16 εηψλ, δηφηη ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ πηζαλή αμηνπνίεζε 

ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Ζ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ αθνινπζήζεθε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, 

μεθηλψληαο απφ κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ (Min, Max, Mean θαη 

Std. Deviation), θαη ζπλερίδνληαο κε ηελ Δπαγσγηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ.  

Ζ επαγσγηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνλ ζχληνκν πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, κε ηε βνήζεηα πηζαλνζεσξεηηθψλ δηαγξακκάησλ P-P θαη Q-

Q, έιεγρν θαλνληθφηεηαο κε Sample Kolmogorov-Smirnov Test, θαη κε ηε βνήζεηα 

ησλ ζπληειεζηψλ γξακκηθήο πζρέηηζεο (Pearson).  

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ηεο Γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο (Linear Regression), αξρηθά κε κηα απιή γξακκηθή Παιηλδξφκεζε 

(Simple Linear Regression), κε ηα αλάινγα γξαθήκαηα δηαζπνξάο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε ηε κέζνδν ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο (Multiple Linear 

Regression) νξίδνληαο ην κνληέιν πνπ θαίλεηαη λα εμεγεί πιεξέζηεξα ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

 

1.6 Ζ πλεηζθνξά ηεο Δξγαζίαο  

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηα ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ έξεπλα ηνπ πεδίνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ. εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην 

ηεο εξγαζίαο απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία δηεξεπλήζεθε 

θαη ειέγρζεθε ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ε ζρέζε ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο 

νπνίνπο εζηίαζε ε έξεπλα (ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα, ε επίδνζεο, ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε δέζκεπζε), πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε πξνηίκεζε δείρλνπλ 

νη παίρηεο παηρληδηψλ ζηα δεκνθηιή MMOGs. 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ επξεκάησλ 

κέζα απφ ηελ πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχλ 
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εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο παίρηεο. Με απηφ ην ζηφρν πξνηάζεθε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία, θαζψο θαη έλα πιαίζην νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ παηρληδηψλ, ελψ 

παξάιιεια πξνέθπςε θαη κηα κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο 

ζην ρψξν ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη 

θαη λα θαηαζθεπάδνληαη παηρλίδηα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ζα 

απμάλνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηρηψλ.  

 

1.7 Οξγάλσζε ηεο Δξγαζίαο  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί κηα εηζαγσγή 

ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο δηπισκαηηθήο θαη πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ην 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο, ηε ζχλνςε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ αθνινχζεζε ε εξγαζία, θαζψο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο 

ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν πνπ εζηηάδεη: ην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ζπλνςίδεη ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε, ηελ εθπαηδεπηηθή αμία θαη ηηο ζεσξίεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηα ππάξρνληα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα.   

Αθφκε, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη ζε απηφ πεξηγξάθνληαη νη ζχγρξνλεο 

ζεσξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξνληθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, φπσο νη 

δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη αλαπηχζζνληαη κέζα απφ απηά, ν 

θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη πνιιά παηρλίδηα θαη ε ζεσξία 

ηεο Απην-νξγάλσζεο, ε νπνία εξκελεχεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα MMOGs. Αθφκε, αλαιχεηαη θαη ε ζεσξία ησλ 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο, ε νπνία θαίλεηαη λα βξίζθεη εθαξκνγή ζην ρψξν ησλ 

πνιπρξεζηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ κεηαβιεηψλ 

ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ 

έλλνηα ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα (Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο), ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα, θαζψο θαη ηε δέζκεπζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα παηρλίδηα.  

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ηεο δηπισκαηηθήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, ην ζρεδηαζκφ 

(ηηο θάζεηο θαη ηε κέζνδν) ηεο έξεπλαο, ην δείγκα, ην εξσηεκαηνιφγην (αμηνπηζηία 

θαη εγθπξφηεηα εξγαιείνπ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θαη ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθηθή (Min, Max, Mean θαη Std. 

Deviation), θαη ηελ επαγσγηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ επαγσγηθή αλάιπζε 

πεξηιακβάλεη δηαγξάκκαηα P-P θαη Q-Q, έιεγρν θαλνληθφηεηαο θαη αλάιπζε ηεο 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Pearson). Αθφκε, γίλεηαη θαη 

αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ηεο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο (απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε θαη πνιιαπιή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο). ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

γίλεηαη έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο πνπ απνηειεί ηνλ 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Με ζηφρν ηελ κειινληηθή 

πινπνίεζε απηήο ηεο πξφηαζεο, παξνπζηάδεηαη κηα κεζνδνινγία γηα ην ζρεδηαζκφ 

παηρληδηψλ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή πεξηιακβάλεη ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη κηα 

πξνέθηαζε ηεο ζεσξίαο ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Αθφκε, πεξηιακβάλνληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ φζα 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη φζα πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. 

Σν έθην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, 

θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

παξνπζηάδεηαη θαη κηα κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

2.1 Ζ αμηνπνίεζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

2.1.1 Ηλεκηπονική Μάθηζη 

Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο 

εξεπλεηηθέο αλαθνξέο θαη ζπρλά αλαθέξεηαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Μεγάιν ηκήκα 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπζρεηίδεη ηνλ φξν e-learning κε απηφλ ηνπ Web-based learning 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Rosenberg, 2000; Horton, 2000).   

Παξάιιεια, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη φπσο online learning, computer-based 

training (CBT), Web-based learning, distributed learning, and electronically enabled 

distance learning (Cramer et al, 2000). 

Οη Urdan θαη Weggen (2000) νξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ζαλ ηελ παξάδνζε 

πεξηερνκέλνπ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ φπσο ηα Internet, intranets, extranets, 

satellite broadcast, audio/video tape, interactive TV θαη ηα CD-ROM. Αληίζηνηρα, ε 

ειεθηξνληθή κάζεζε ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ε απφθηεζε θαη ρξήζε ηεο γλψζεο πνπ 

δηαλέκεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα (Wentling, et al., 2000).  

Αθφκε, ε ειεθηξνληθή κάζεζε νξίδεηαη θαη σο ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

δηαδηθηπσκέλσλ πνιπκεζηθψλ ηερλνινγηψλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία ελδπλακψλεη ηνπο 

ρξήζηεο, βειηηψλεη ηε κάζεζε, ζπλδέεη ηνπο καζεηέο κε άιινπο αλζξψπνπο θαη πεγέο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζπλδέεη ηε κάζεζε κε ηελ 

επίδνζε θαη ηνπο αηνκηθνχο κε ηνπο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο (Goodyear, 2002). 

Σέινο, ε ειεθηξνληθή κάζεζε νξίδεηαη θαη σο ε απνηειεζκαηηθή θαη δεζκεπηηθή 

κάζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη θαη παξαδίδεηαη νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία (Ahdell & Andresen, 2001). 
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Σν Νέν Μνληέιν ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (eLearning)  

Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε απνηειεί κηα εμέιημε ηεο κάζεζεο απφ απφζηαζε (distance 

education), κε ηελ εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ λα απνηειεί νξφζεκν ηελ αιιαγή ηνπ 

κνληέινπ ζε απηφ ηνπ e-learning (Taylor, 2001). Οη Connolly θαη Stansfield (2006), 

βαζηδφκελνη ζηελ άπνςε ηνπ Taylor πεξί Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο, πξνηείλνπλ έλα 

κνληέιν ηξηψλ γελεψλ ηνπ E-learning: 

 Σν πξψην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο, κε ηίηιν «The Objectivist 

eLearning Model», ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ παζεηηθή ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα απνηειεί κηα κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ 

πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία απηήο ηεο γεληάο 

ηνπ e-learning αλήθεη αθφκα ζηελ πξν-Γηαδηθηχνπ επνρή. 

 Έλα επφκελν κνληέιν (The Flexible eLearning Model) έθαλε ρξήζε πην 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ, φπσο πεξηβάιινληα online αμηνιφγεζεο 

(eAssessment) θαη εηθνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα (VLEs) πνπ παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζην πιηθφ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο.  

 Σν ηειεπηαίν κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο (The Constructivist eLearning 

Model) είλαη έλα πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

βαζίδεηαη ζε κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή ινγηθή, πξνσζψληαο ηε κάζεζε κέζσ 

εξγαιείσλ φπσο ηα ePortfolios, ηα blogs, ηα wikis, ηηο online θνηλφηεηεο, θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο φπσο νη online απεηθνλίζεηο, ηα παηρλίδηα, θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο, κε ηερληθέο φπσο γλσζηηθέο καζεηείεο (cognitive 

apprenticeships) θαη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο (communities of practices). Δπίζεο 

αλαπηχζζνληαη ζπζηήκαηα (θηλεηήο κάζεζεο – mobile learning) κέζσ 

ζπζθεπψλ φπσο ηα PDAs, ηα θηλεηά ηειέθσλα, θαη ηα smartphones. 

Οη γεληέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1 (Connolly & Stansfield, 2006). 

. 
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Πίλαθαο 1 Οη Σξεηο Γεληέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

Γεληά Ζιεθηξνληθήο 

Μάζεζεο 

Δθπαηδεπηηθά Μέζα 

1
ε
 γεληά  

«The Objectivist 

eLearning Model» 

• Γηαδηθηπαθφ πιηθφ κε απιά γξαθηθά 

• Πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθνχο πφξνπο 

• πζηήκαηα ρακειήο εκπηζηνζχλεο 

2
ε
 γεληά  

«The Flexible eLearning 

Model» 

 

• Γηαδηθηπαθφ πιηθφ κε δηαδξαζηηθφ 

πεξηερφκελν 

• Πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθνχο πφξνπο 

• Δηθνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

3
ε
 γεληά  

«The Constructivist 

eLearning Model» 

 

• Αλαζηνραζηηθά πεξηβάιινληα (π.ρ. 

ePortfolios, blogs) 

• Σερλνινγίεο πςεινχ επηπέδνπ 

αιιειεπίδξαζεο (παηρλίδηα θαη 

πξνζνκνηψζεηο) 

• Γηαδηθηπαθέο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο  

• Μάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

(mLearning) 

 

Ζ λέα γεληά καζεηψλ κεγάισζε ζε έλαλ ςεθηαθφ θφζκν θαη ραξαθηεξίζηεθε σο «Ζ 

Γεληά ηνπ Γηθηχνπ» (the net generation). Ζ λέα απηή γεληά καζεηψλ επηζπκεί ε 

κάζεζε λα ηνπο θηλεηνπνηεί θαη λα απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη, ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο δηθηπσκέλεο θαη βαζηζκέλεο ζηε γλψζε θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ, 

ζεσξνχλ ηε κάζεζε ζαλ κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη (Tapscott, 1998). 

πλεπψο, ε αιιειεπίδξαζε απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε λέα γεληά 

καζεηψλ θαη ε κάζεζε ζα πξέπεη λα εμειηρζεί ζε κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε έξεπλα ελφο ζέκαηνο, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε 

ζπδήηεζε. Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εληνπίδεηαη θαη ε αλάγθε 

εμέιημεο απφ έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν απιήο κεηάδνζεο (Broadcast learning), ζε 

έλα αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν κάζεζεο (Interactive Learning) (Πίλαθαο 2) 

(Tapscott, 1998). 
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Πίλαθαο 2 Αιιαγέο ηεο Μάζεζεο κε ηελ Δπξύηαηε Γηάδνζε ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

  

ε κηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κνληέινπ, ν ππνινγηζηήο απνηειεί ην κέζν 

θαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε απνηειεί ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεηαη (Sampson, Karagiannidis & Kinshuk, 2002): 

 Δμαηνκηθεπκέλε κάζεζε  

 Αιιειεπηδξαζηηθφηεηα  

 Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ κε πνηθηιία κέζσλ  

 Παξάδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ππνζηήξημεο ηε ζηηγκή αθξηβψο θαη 

ζηνλ ηφπν πνπ ηα ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπφκελνο/ε  

 Πεξηβάιινληα κάζεζεο κε έκθαζε ζην ρξήζηε. 

 

 

Δθπαηδεπηηθό κνληέιν απιήο 

κεηάδνζεο (Broadcast learning 

Αιιειεπηδξαζηηθό κνληέιν 

κάζεζεο (Interactive 

Learning) 

Μεηάδνζε Αιιειεπίδξαζε 

Γξακκηθή κάζεζε Μάζεζε βαζηζκέλε ζε 

Τπεξκέζα 

Δθπαίδεπζε Οηθνδφκεζε 

Γαζθαιν-θεληξηθή Μαζεην-θεληξηθή 

Απνξξφθεζε ηεο χιεο «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ» 

ρνιηθή εθπαίδεπζε Γηα βίνπ κάζεζε 

Οκνηφκνξθε γηα φινπο/εο κάζεζε 

(one size fits all) 

Δμαηνκηθεπκέλε κάζεζε 

Σν ζρνιείν ζαλ ππνρξεσηηθή 

δηαδηθαζία 

Σν ζρνιείν ζαλ ςπραγσγία 

Δθπαηδεπηηθφο σο θνξέαο γλψζεο Δθπαηδεπηηθφο σο 

ππνζηεξηρηήο θαη βνεζφο 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο, είλαη: 

 Σν πεξηερφκελν δηαλέκεηαη θαη παξάγεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. 

 ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο κάζεζεο. 

 Αλαγθαία είλαη ε ζχλδεζε κε αλζξψπνπο θαη κε καζεζηαθνχο πφξνπο, 

εληζρπηηθνχο ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 Αλαγθαία είλαη ε δεζκεπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πξνθχπηεη ν νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ 

πηνζεηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία: 

Η ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη ε ελκςζηική κάζεζε κέζω ηεο αμηνπνίεζεο 

ηωλ ηερλνινγηώλ, όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη αλληλεπιδπούν κε άιινπο 

αλζξώπνπο θαη κε θαηάιιειν εκπαιδεςηικό πεπιεσόμενο, ην νπνίν 

αληηπξνζωπεύεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη παξαδίδεηαη ζε απηνύο κε ζηόρν λα 

βειηηωζνύλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηνπλ 3 βαζηθνί ππιψλεο ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο: ε Πξνζέιθπζε Δλδηαθέξνληνο, ε Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε θαη ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο νξίδνληαη ηα ζεκεία πνπ 

ζεσξνχληαη σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (ρήκα 1).  
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ρήκα 1 Γηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ απηά ηα ζηνηρεία ζην 

αληηθείκελν ηφζν ησλ εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ φζν θαη ησλ ππαξρφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

2.1.2 Ηλεκηπονικά Παισνίδια 

Έλαο γλσζηφο Γαλφο ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο θνηλσληνινγίαο, ν  Johan Huizinga, 

έγξαςε ην 1938 ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Homo Ludens» (Huizinga, 1955) γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«Τν παηρλίδη ραξαθηεξίδεηαη ωο κηα ειεύζεξε δξαζηεξηόηεηα πνπ 

παξακέλεη ζπλεηδεηά εθηόο ηεο «ζπλεζηζκέλεο δωήο, κηα θαη θαίλεηαη ωο 

«κε ζνβαξό», ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή απνξξνθά ηνλ παίρηε έληνλα θαη 

νινθιεξωηηθά. Δίλαη κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ δε ζπλδέεηαη κε πιηθά αγαζά 

θαη δελ κπνξεί λα θεξδηζεί θαλέλα ρξεκαηηθό όθεινο από απηό. 

Φξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ όξηα ρξόλνπ θαη ρώξνπ θαη βαζίδεηαη ζε θαλόλεο. 
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Πξνωζεί ηε δεκηνπξγία θνηλωληθώλ γθξνππ πνπ ηείλνπλ λα πεξηβάιινληαη 

από κπζηηθόηεηα θαη πξνβάινπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο από ηνλ ππόινηπν 

θόζκν».  

Ο φξνο Homo Ludens, πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ παηγληψδε άλζξσπν, έξρεηαη γηα λα 

αθνινπζήζεη ηνπο φξνπο Homo Sapiens (ν ζνθφο άλζξσπνο) θαη Homo Faber (ν 

άλζξσπνο θαηαζθεπαζηήο), αλαδεηθλχνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ παηρληδηνχ ζηελ 

ηφηε θνηλσλία.  

ήκεξα, ην ζρφιην ηνπ Huizinga είλαη επίθαηξν φζν πνηέ θαη ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ 

είλαη αθφκε πην έληνλνο, δηεπξχλνληαο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ απφ ηα παηρλίδηα ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ έσο ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα.  

ε φηη αθνξά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κέρξη ζήκεξα ε βηβιηνγξαθία δελ έρεη 

θαηαιήμεη ζε κηα θνηλή θαηεγφξηα ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη έηζη ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθνί νξηζκνί αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ.  

Αξρηθά, νξίδνληαη ηα computer games (παηρλίδηα ππνινγηζηψλ). Ο Prensky (2001a, 

ζει. 118–119) αλαθέξεη φηη απηά ηα παηρλίδηα έρνπλ έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Καλφλεο 

 Αληίζεζε/πξφθιεζε/αληαγσληζκφ/ζχγθξνπζε 

 ηφρνπο  

 Αιιειεπίδξαζε 

 Απνηειέζκαηα θαη Αλαηξνθνδφηεζε 

 Αλαπαξάζηαζε κηαο ηζηνξίαο 

Σα παηρλίδηα ππνινγηζηψλ παίδνληαη ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε ηηο 

ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπέο ππνινγηζηψλ φπσο ην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη.  

Μηα δηαθνξεηηθή έλλνηα πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία είλαη απηή ησλ 

βηληενπαηρληδηψλ (videogames). Σα βηληενπαηρλίδηα εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 

1962, φηαλ έλαο θνηηεηήο ηνπ MIT (Massachusetts Institute of Technology) αλέπηπμε 

ηνλ θψδηθα γηα ην παηρλίδη κε ηίηιν «Space Wars» (Zackariasson & Wilson, ζει. 3). 
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Ο Griffiths (1993) ηα ηαμηλνκεί ζε ελληά θαηεγνξίεο: 

 Αζιεηηθέο πξνζνκνηψζεηο (Sport Simulations) 

 Παηρλίδηα Αγψλσλ (Racers)  

 Παηρλίδηα Πεξηπέηεηαο (Adventures)  

 Παηρλίδηα Γξίθσλ (Puzzlers), παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγφ ζθέςε.  

 Παξάμελα παηρλίδηα (Weird Games), ραξαθηεξηζκφο πνπ ν Griffiths πξφηεηλε 

γηα ηα παηρλίδηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηεγνξία.  

 Platformers, ραξαθηεξηζκφο γηα ηα παηρλίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

πιαηθνξκψλ (π.ρ. Super Mario).  

 Platform blasters, παηρλίδηα παξφκνηα κε ηα Platformers, πνπ πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξε έληαζε.  

 Beat 'Em Ups, παηρλίδηα κε θπζηθή βία. 

 Shoot 'Em Ups, παηρλίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε φπισλ 

εκαληηθφο φξνο ζην ρψξν ησλ παηρληδηψλ είλαη θαη απηφο ησλ πνιπρξεζηηθψλ 

παηρληδηψλ, κε ηα Multi-user domains, multi-user dimensions ή multi-user dungeons 

(MUDs) παηρλίδηα λα εκθαλίδνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, πνιχ πξηλ απφ ηελ 

δηεχξπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηά ηα παηρλίδηα απνηεινχλ δηαδξαζηηθά, πεξηπεηεηψδε 

πεξηβάιινληα φπνπ ν παίρηεο ζθνηψλεη ηέξαηα, θαη εμειίζζεηαη ελψ δεκηνπξγεί 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζπκκεηέρεη ζε κηα θνηλφηεηα (Lee, 2000).  

Σα MMOGs (Massive Multiplayer Online Games) θαη ηα MMORPGs (Massive 

Multiplayer Online Role Playing Games) απνηεινχλ κηα εμέιημε ησλ MUDs θαη 

απνηεινχλ έλα λέν είδνο παηρληδηψλ, απηφ ησλ Δηθνληθψλ Κφζκσλ (Virtual Worlds) 

(Zackariasson & Wilson, 2004, ζει. 2).  Έλαο Δηθνληθφο θφζκνο είλαη έλα 

αιιειεπηδξαζηηθφ πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε πνιινί 

ρξήζηεο κέζα απφ κηα δηεπαθή, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ ελφο 

ραξαθηήξα (avatar). Απηνί νη θφζκνη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ ην 

δηθφ ηνπο πξνζαξκνζκέλν πεξηερφκελν θαη λα δεκηνπξγνχλ θνηλσληθά γθξνππ ή 

θνηλφηεηεο (Puig-Centelles et al., 2007). 
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Σα MMOGs είλαη δπζδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα πεξηβάιινληα, πςειψλ γξαθηθψλ, 

πνπ παίδνληαη δηαδηθηπαθά θαη επηηξέπνπλ ζηνπο παίρηεο, κέζσ ησλ ςεθηαθψλ 

ραξαθηήξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη, λα αιιειεπηδξνχλ φρη κφλν κε ην ζρεδηαζκέλν 

πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη κε άιινπο παίθηεο. Απηνί νη εηθνληθνί θφζκνη 

είλαη θνηλσληθνί θαη πιηθνί θφζκνη, πνπ θηίδνληαη αφξηζηα, θαη νη παίθηεο είλαη θαηά 

έλα κεγάιν κέξνο ειεχζεξνη λα δξνπλ (Steinkuehler, 2004).  

Σν Ultima Online, είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παηρλίδη ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ ησλ 

MMOGs, θαηαζθεπαζκέλν ην 1997 απφ ηελ εηαηξία Origin Systems, θαη απνηέιεζε 

έλα πξσηνπνξηαθφ παηρλίδη ξφισλ. Με 200,000 ζπκκεηέρνληεο, ην Ultima Online 

πξνκήλεζε ηελ εκπνξηθή επηηπρία ησλ MMOGs. Σν Lineage απνηειεί έλα αθφκε 

ζεκαληηθφ παξάδεηγκα ησλ πνιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ, πνπ επέηξεςε ζε κεγάια 

γθξνππ παηρηψλ λα ζπκκεηέρνπλ παξάιιεια ζην παηρλίδη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηρηψλ 

ζε απηφ ην παηρλίδη ήηαλ εληππσζηαθή, αθνχ πεξηζζφηεξνη απφ 4 εθαηνκκχξηα 

παίρηεο εγγξάθεθαλ ζην Lineage.  

Δληνχηνηο, ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη κε ηίηιν « EverQuest», πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

1999 απφ ηελ εηαηξία Sony, ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν παηρλίδη ηεο επνρήο θαη ε 

απνδνρή ηνπ απφ ηνλ θφζκν ζπληέιεζε ζηελ επηηπρία ησλ MMOGs. Έθηνηε, ηα 

ΜΜΟGs βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ πην δεκνθηιή ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ.  

ρεηηθά κε ηε δηείζδπζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ αγνξά, ν Fisher (1995), 

αλαθέξεη φηη ην 25% ησλ εθήβσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά ηνπ, επηζθέπηνληαη 

καγαδηά κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, θαη ην 18% 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ε κηα πην ζχγρξνλε κειέηε, νη Anderson θαη Bushman (2001) αλαθέξνπλ φηη νη λένη 

απφ 8 σο θαη 18 πεξλνχλ πεξηζζφηεξν απφ 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην κέζν ησλ media, ρσξίο ζε απηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Κη ελψ ε ηειεφξαζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν, ε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ απμάλεηαη ηαρχηαηα. 

ε φηη αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζην πιαίζην έξεπλαο πνπ δηεμήρζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα (Mysirlaki, Paraskeva & 
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Sgouros, 2006), αλαθέξεηαη πσο νη έθεβνη  (ειηθίαο 12-16 εηψλ) έρνπλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ πξφζβαζε ηφζν ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή φζν θαη ζην Γηαδίθηπν 

θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ 

σξψλ πνπ απνθαιχθζεθε φηη αθηεξψλνπλ νη έθεβνη ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη 

πεξίπνπ 2 ψξεο εκεξεζίσο.  

Μηα έξεπλα ηεο ESA (ESA, 2001) αλέθεξε ηέζζεξηο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο εκθαλίδεηαη  κεγάιε ζπρλφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ: 

 Σν 87% παηρηψλ πνπ παίδνπλ ζπρλά αλέθεξε φηη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν παίδνπλ είλαη φηη ηα παηρλίδηα ηνπο δηαζθεδάδνπλ,  

 ην 72% αλέθεξε φηη δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο,  

 ην 42 % αλέθεξε φηη ηα παηρλίδηα απνηεινχλ κηα αιιειεπηδξαζηηθή θνηλσληθή 

εκπεηξία, ελψ  

 ην 36% ππνζηήξημε φηη ηα παηρλίδηα πξνζθέξνπλ αξθεηή δηαζθέδαζε κε κηθξφ 

νηθνλνκηθφ αληίηηκν.  

Ηδηαίηεξα κεγάιε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηρηψλ θαη ζηα δηαδηθηπαθά πνιπρξεζηηθά 

παηρλίδηα (MMOGs θαη MMORPGs), ηα νπνία θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξή πνιχπιεπξε 

έιμε ζηνπο παίθηεο, δίλνληαο θίλεηξα γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη δεκηνπξγία 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη απνηειψληαο έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ (Yee, 2006). 

Δηδηθφηεξα, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ MMOGs, ην παηρλίδη κε ηίηιν WoW 

(World of Warcraft) βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ πην εκπνξηθψλ 

παηρληδηψλ γηα ην έηνο 2007 (Entertainment Software Association, 2008). χκθσλα 

κε κηα δεκνζίεπζε ηεο εηαηξίαο Blizzard Entertainment (2009), ην World of Warcraft, 

επέθηεηλε ηε βάζε ζπλδξνκεηψλ ηνπ ζε 11,5 εθαηνκκχξηα παίρηεο ζε φιν ηνλ θφζκν 

θαη ζπλερίδεη λα ηελ επεθηείλεη θάζε κέξα.  

Σα MMOGs είλαη κία απφ ηηο πην θεξδνθφξεο ρξήζεηο ηνπ Internet (Steinkuehler, 

2005). Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηηο ΖΠΑ, νη πσιήζεηο βηληενπαηρληδηψλ θαη 

παηρληδηψλ ππνινγηζηψλ απμήζεθαλ θαηά 22,9% ην 2008, ζε 11,7 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ζεκεηψλνληαο ηεηξαπιαζηαζκφ ησλ πσιήζεσλ απφ ην 1996.  
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Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη απηφ ην είδνο παηρληδηψλ απαζρνινχλ ηδηαίηεξα 

κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ, θαη εηδηθφηεξα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, γεγνλφο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ έξεπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή πξννπηηθή. Με δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπο, ζα 

αλακέλακε φηη ηα ΜMOGs θαη ηα άιια είδε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζα είραλ 

πηνζεηεζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο έλα ζεκαληηθφ καζεζηαθφ εξγαιείν. 

Χζηφζν, νη αθαδεκατθνί θαη εθπαηδεπηηθνί άξγεζαλ λα απνδερζνχλ ηα παηρλίδηα σο 

εξγαιεία κάζεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη έγηλε κηα πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ παηρληδηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθεληξψλνληαο ζε ζρεηηθά επηθαλεηαθά νπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εκπεηξία ηνπ 

παηρληδηνχ. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνζπάζεζε λα εληάμεη ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα ζηελ εθπαίδεπζε εθαξκφδνληαο ελλνηνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ε ηειεφξαζε, ρσξίο 

λα αμηνπνηνχληαη επαξθψο ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ κέζνπ. 

(Buckingham, 2002, ζει. 80-81; φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Payne, 2005). 

Δηδηθφηεξα, ην δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν ησλ MMOGs είλαη ε θνηλή εκπεηξία, ε 

ζπλεξγάζηκε θχζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη, επηπιένλ, ε αληακνηβή 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζε κηα θνηλφηεηα παηρηψλ (Jakobson & Taylor, 2003). 

Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ παηρληδηψλ είλαη φηη απνηεινχλ ζχλζεηεο 

θνηλφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα «πιήξε ζεηξά θνηλσληθψλ θαη πιηθψλ 

πξαθηηθψλ». ηαλ νη λένη παίρηεο εηζάγνληαη ζε ηέηνηνπο θφζκνπο, εηζάγνληαη 

βαζκηαία ζε έλα ζχλζεην θνηλσληθφ πιαίζην κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ελφο άιινπ κέινπο 

ηεο θνηλφηεηαο (Steinkuehler, 2004). 

ηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα, φπσο ηα MMOGs, εκθαλίδνληαη πνηθίια θίλεηξα πνπ 

εληζρχνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο ζε απηά. Αλαθέξεηαη φηη νη παίθηεο πξνζειθχνληαη ζε 

απηά ηα παηρλίδηα απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα αληαγσληζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ, 

ηνπο πηζαλνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε έλα παγθφζκην δίθηπν παηθηψλ θαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε. Οη παίρηεο εκθαλίδνληαη λα δεζκεχνληαη απφ ηα MMOGs ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κηα θνηλφηεηα (Bonk & Dennen, 2005). 



 28 

Παξάιιεια, απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, πξνθχπηεη φηη ηα MMOGs παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

ησλ παηρηψλ. Βαζίδνληαη ζηηο θνηλφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, κε ηνπο παίρηεο λα 

ιακβάλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην παηρλίδη θαη ζπρλά δίλνληαο ζην παηρλίδη ηηο δηθέο 

ηνπο δηαζηάζεηο. Απνηειεί ην πην ειεχζεξν είδνο παηρληδηνχ, φπνπ νη φξνη θαη νη 

θαλφλεο είλαη δπλαηφλ λα αιιάδνπλ αθφκε θαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

παηρηψλ.  

Ζ θνηλσληθή πηπρή απηψλ ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, φπσο αλαθέξεη ν Schiesel 

(2005), είλαη ην πην ειθπζηηθφ ζηνηρείν πνιιψλ MMOGs. Γελ πξφθεηηαη πηα γηα ην 

απνκνλσκέλν παηρλίδη κπξνζηά απφ κηα νζφλε ελφο ππνινγηζηή, αιιά γηα ην νκαδηθφ 

παηρλίδη ρηιηάδσλ παηθηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Δθαηνκκχξηα παίθηεο εκπιέθνληαη ζε 

απηνχο ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο, δηαηεξψληαο κηα αίζζεζε νκαδηθφηεηαο ζην 

πιαίζην κηαο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο. ε απηέο ηηο θνηλφηεηεο νη παίθηεο 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο, ζηξαηεγηθέο παηρληδηνχ, ζπκβνπιέο θαη ηδέεο, 

επελδχνληαο ην ρξφλν ηνπο ζε κηα θαηλνκεληθά «απξφζσπε» θνηλφηεηα. 

Αθξηβψο φπσο ηα άηνκα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα αλαιακβάλνπλ κεκνλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθά ζθνπνχο, νκνίσο, νη παίθηεο απηψλ ησλ 

παηρληδηψλ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο εληφο ελφο εηθνληθνχ 

θφζκνπ δίλνληαο λφεκα θαη πεξηερφκελν ζηε δνκή ηνπ παηρληδηνχ. Απηά ηα 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ κεηαηξέπνπλ ην παηρλίδη ζε κηα απνιχησο 

θνηλσληθή δηαδηθαζία.  

Με βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παηρληδηνχ, φπσο απηέο νξίζηεθαλ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε ζηνλ νξηζκφ πνπ πηνζεηεί ε παξνχζα εξγαζία, ε ζρέζε ηεο πξνζέιθπζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηα δηάθνξα είδε ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.  
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ρήκα 2 ρέζε Πξνζέιθπζεο Δλδηαθέξνληνο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεπίδξαζεο ζηα εκπνξηθά ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα 

Παξαηεξνχκε φηη ηα MMOGs παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο, ιφγσ ηφζν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ δείρλνπλ νη παίρηεο 

ζε απηά φζν θαη ηεο πςειήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηρηψλ.  

Παξάιιεια, ππνγξακκίδνπκε φηη φια ηα παξαπάλσ είδε παηρληδηψλ, ιφγσ ηνπ 

εκπνξηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

θαη είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε δηαζθέδαζε, γη‟ απηφ ην ιφγν δελ 

αλαιχνληαη σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα παηρλίδηα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ν φξνο ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη θάπνηεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο γλσζηψλ 

παηρληδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
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2.1.3 Ηλεκηπονικά Παισνίδια και Ηλεκηπονική Μάθηζη 

ε γεληθφηεξεο γξακκέο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθφ κέζν 

δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο ησλ παηθηψλ, θαη απηφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο κάζεζεο (Bandura, 1962). 

Έλα αθφκε φθεινο απφ ηε ρξήζε παηρληδηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο είλαη ε 

ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο ή απηνπεπνίζεζεο (Klawe, 1994). Ζ θαηάθηεζε ελφο ζηφρνπ εληζρχεη 

ηνλ παίθηε ηφζν πιηθά (π.ρ. κε πξνζζήθε πφλησλ ζηε βαζκνινγία), θαζψο θαη εζηθά 

(κε ηελ άλνδφ ηνπ ζε πςειφηεξα επίπεδα δπζθνιίαο θαη ηελ αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνχ 

ηνπ) (Gentile & Gentile, 2005). 

Απηέο νη δχν δηαπηζηψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, αθνχ δείρλνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ φινπο ηνπο καζεηέο. Μπνξνχλ λα εκπιέμνπλ 

δειαδή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξνπο καζεηέο απφ φηη ε θαζηεξσκέλε 

κάζεζε ζηελ ηάμε, θαηά ηελ νπνία ζπρλά κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ καζεηψλ δείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη εληζρχεηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ απφ ηνλ δάζθαιν. 

Σα ζχλζεηα παηρλίδηα (MMOGs, MMORPGs) κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δεμηνηήησλ (Mitchell & Savill-Smith, 2004). Οη 

Bransford, Brown, θαη Cocking (1999) αλαθέξνπλ φηη κε ηα ζχλζεηα πεξηερφκελα, νη 

καζεηέο είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ κηα πην επέιηθηε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. 

Αθφκε, ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο επηηξέπνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ήηαλ ππεξβνιηθά δαπαλεξέο ή επηθίλδπλεο, 

δχζθνιεο ή κε πξαθηηθέο γηα εθαξκνγή ηελ ηάμε ελφο ζρνιείνπ (Berson, 1996). Απηφ 

απνηειεί έλα φθεινο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ παίδνληαο νη παίθηεο είλαη δπλαηφλ 

λα πεξηεγεζνχλ ζε κέξε πνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηζθεθζνχλ πνηέ, (π.ρ. λα 

εθηειέζνπλ επηθίλδπλα πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο) θαη λα 

ελαζρνιεζνχλ κε πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζπκθέξνπζεο γηα ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. 

Απφ ηελ ελφηεηα φπνπ κειεηήζεθαλ νη νξηζκνί ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, 

παξαηεξνχκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ηα παηρλίδηα γίλνληαη πην ζχλζεηα, 
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ζπρλά θνηλσληθά πεξηβάιινληα, πεξηιακβάλνληαο κεξηθέο θνξέο κεγάιεο θνηλφηεηεο. 

Απφ πνιιέο απφςεηο, ηα παηρλίδηα έρνπλ γίλεη ζχλζεηα ζπζηήκαηα κάζεζεο (Prensky, 

2006). Δπηπιένλ, κε ηελ εκθάληζε ησλ πνιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ (φπσο ηα 

MMOGs), ηα πεξηβάιινληα έρνπλ επεθηαζεί θαη νη πνιπάξηζκεο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ παηθηψλ έρνπλ απμήζεη ηελ πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Σα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, έρνπλ έξζεη λα εμνπζηάζνπλ ηελ ςεθηαθή βηνκεραλία 

ςπραγσγίαο θαη λα έρνπλ γίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε θπξίαξρε κνξθή ςπραγσγίαο, 

ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο (Magnussen & Misfeldt, 2004). Φαίλεηαη φηη 

ηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα έρνπλ πξνθαλείο δπλαηφηεηεο κάζεζεο, θαη νη κειέηεο 

έρνπλ εζηηάζεη ζηνπο ηχπνπο κάζεζεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ (Steinkuehler, 2004; 

Herz, 2001). Έλα θεληξηθφ ζηνηρείν ζηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ (Manninen, 2003). 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζεί ε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο 

απηή νξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, κε εζηίαζε ζηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα θαη 

εηδηθφηεξα ζηα MMOGs, κηα θαη απφ ηελ πξνεγνπκέλε ελφηεηα θάλεθε φηη απηά ηα 

παηρλίδηα παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξνπλ.  
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2.1.3.1 Ζ Δθπαηδεπηηθή Αμία ησλ Ζιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ  

 

Ο Gee (2003) ππνζηεξίδεη φηη ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλε κε ζηφρνπο, ηελ ζπκκεηνρή θαη ηα 

θίλεηξα, θαη ηδεαηά θνηλσληθά δίθηπα, κε ηε ζέζε ησλ παηθηψλ ζε ςεθηαθνχο 

θφζκνπο φπνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα θηλεζνχλ. Φαίλεηαη φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

παηρληδηψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν φπνπ απζεληηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα 

ιπζνχλ, ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο νδεγεί ζηελ κάζεζε ελψ ε ζπλεξγαζία 

δεκηνπξγεί θνηλσληθά δίθηπα πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο ηδέεο, ζηφρνπο θαη πξννπηηθέο. 

 

Δπίιπζε Απζεληηθώλ Πξνβιεκάησλ 

Οη Mitchel θαη Savill-Smith (2004) ζεσξνχλ φηη ηα ζχλζεηα παηρλίδηα είλαη ρξήζηκα 

γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αιιαγήο ζηάζεσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

Δπίζεο, νη VanDeventer θαη White (2002), ζπλέδεζαλ ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ κε 

εηδηθέο «ζπκπεξηθνξέο», φπσο ν απηνέιεγρνο, ε αλαγλψξηζε πξνβιήκαηνο θαη ε 

επίιπζε πξνβιήκαηνο ζε βαζχηεξν επίπεδν, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε πνηνηηθή ζθέςε 

θαη ε αλψηεξε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε κλήκε.  

Αθφκε,  ππνζηεξίδεηαη φηη ζηα «θαιά» εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ν παίρηεο θαζνξίδεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ελψ εληζρχεηαη ε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα, δεδνκέλνπ φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη αγσλίδνληαη λα επηιχζνπλ ζχλζεηα, απζεληηθά πξνβιήκαηα (Squire 

et al, 2003). 

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα εληζρχεηαη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη 

έρνπλ ηηο επθαηξίεο λα ζπκβάινπλ ζην ζρεδηαζκφ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Kusunoki, 2000). Θεσξείηαη φηη ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζε έλα ζχλζεην δηαινγηθφ δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ φπνπ θαίλνληαη 

νη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ ελεξγεηψλ θαη νιφθιεξσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ (Betz, 1995). 
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πλεξγαηηθόηεηα 

Έλα παηρλίδη πνιιαπιψλ ρξεζηψλ δίλεη ζηνλ παίθηε ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί κε 

άιινπο, ελψλνληαο ηνπο παίθηεο, αληαγσληζηηθά θαη ζπλεηαηξηζηηθά, ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν ηνπ παηρληδηνχ θαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ παηρηψλ (Shaffer et al, 2005). 

Απηή ε θνηλφηεηα έρεη δηηηή ζεκαζία: είλαη ην θνηλσληθφ δίθηπν, φπνπ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο αιιειεπηδξνχλ πξνθνξηθά, θαη ην ηερλνινγηθφ δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη ηηο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ, κε ην ζπληνληζκφ, ην ζπγρξνληζκφ θαη ηε 

κεζνιάβεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ 

ηεο (Zurita & Nussbaum, 2004). 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη εηθνληθνί θφζκνη ησλ παηρληδηψλ είλαη ηζρπξνί επεηδή ην 

παηρλίδη ζεκαίλεη έλα ζχλνιν απνηειεζκαηηθψλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (Shaffer et al, 

2005). Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ηα παηρλίδηα έρνπλ αιιειεπίδξαζε θαη απηή 

δεκηνπξγεί θνηλσληθέο νκάδεο (Prensky, 2001a).  

Οη Barab et al (2005) ππνγξακκίδνπλ φηη ηα παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ είλαη έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ νη παίρηεο επηθνηλσλνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν, ηνπνζεηνχληαη σο 

καζεηεπφκελνη απέλαληη ζε εκπεηξνγλψκνλεο, νινθιεξψλνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, θαη 

αλαιακβάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θεληξηθνχο ξφινπο ζπκκεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα 

ιπζνχλ ηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα. 

ηα παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ ε δηαθνξά επηζεκαίλεηαη φρη κφλν ζηελ θνηλή 

εκπεηξία θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζηελ 

αληακνηβή ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζε κηα θνηλφηεηα παηρηψλ (Jakobson & Taylor, 

2003). Με ηε ζπλεξγαζία ζηα παηρλίδηα, ππνζηεξίδεηαη φηη εληζρχεηαη ε κάζεζε, 

δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο 

εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο. Ζ ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθψλ, ππνζηεξίδεη φηη ε 

κάζεζε ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο γίλεηαη κέξνο κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο (Lave & 

Wenger, 1991). 

ηα παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κε ην λα εθηεινχλ κηα 

νξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα σο ηκήκα κηαο κεγαιχηεξεο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ πνπ 

κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο θαη ηξφπνπο γηα λα ηνπο επηηχρνπλ (Shaffer et al, 2005).  
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Πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

Ο Egenfeldt-Nielsen (2006) ππνζηεξίδεη φηη ηα θαιά παηρλίδηα δεζκεχνπλ ηνπο 

παίθηεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

δεκηνπξγεί δπλακηθέο επθαηξίεο κάζεζεο. 

Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ην θίλεηξν, ην 

νπνίν νξίδεηαη σο ε θαηεχζπλζε, ε δχλακε, θαη ε εκκνλή ηεο βνπιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Campbell & Kuncel, 2001). Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα παηρλίδηα 

παξαθηλνχλ ηα άηνκα γηα λα παίμνπλ (Prensky, 2001a) θαη φηη ρσξίο ηε δέζκεπζε 

κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θακία βαζηά κάζεζε κηαο ζχλζεηεο 

πεξηνρήο δελ κπνξεί λα ζπκβεί (DiSessa, 2000). 

Σα παηρλίδηα ππνζηεξίδεηαη φηη δεκηνπξγνχλ θίλεηξα κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θπζηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ αλζξψπηλε εμέιημε 

(Bisson & Luckner, 1996). Ο ιφγνο πνπ ηα παηρλίδηα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα είλαη φηη 

παίδνληαη γηα ηε λίθε ή γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο ζηφρν. Σν θιεηδί ζηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ είλαη λα ληθάο φζν παξακέλεηο ππφ πξφθιεζε (Becta, 2001). 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Prensky (2001a), ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ 

θάλνπλ ηα παηρλίδηα ειθπζηηθά. Απηή ε ειθπζηηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ παηρληδηψλ έλαληη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, πνπ δελ θαίλεηαη 

λα θηλεηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. 
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Πίλαθαο 3 Σα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παηρληδηώλ πνπ Κηλεηνπνηνύλ ηνλ Παίρηε  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ βηληενπαηρληδηώλ Πώο ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλεηνπνηνύλ 

ηνλ παίθηε 

Γηαζθέδαζε Δπραξίζηεζε 

Παηρλίδη  Έληνλε θαη κε πάζνο ελαζρφιεζε 

Καλφλεο Γνκή 

ηφρνη Κίλεηξα 

Αιιειεπίδξαζε Πξάμε (π.ρ. κηαο δξαζηεξηφηεηαο) 

Απνηειέζκαηα  ησλ πξάμεψλ ηνπ Μάζεζε 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα Ρνή 

Νίθε Δπραξίζηεζε ηνπ Δγψ 

Γηακάρε/ αληαγσληζκφο/ Πξφθιεζε θαη 

αληίζεζε 

Αδξελαιίλε 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Αιιειεπίδξαζε Κνηλσληθέο νκάδεο 

Αλαπαξάζηαζε  πλαηζζήκαηα 

 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο ηα παηρλίδηα είλαη απνπιαλεηηθά γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηερλνινγία γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή λα ελζσκαηψζνπλ ζ‟ 

απηή ηελ θαληαζία (Becta, 2001). Αθφκε, ηα θαιά παηρλίδηα δελ είλαη κφλν 

δηαζθεδαζηηθά, αιιά εκπεξηέρνπλ θαη ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. Δλζαξξχλνπλ 

ηνλ παίθηε λα δνθηκάζεη δηαθνξεηηθνχο  ηξφπνπο κάζεζεο θαη ζθέςεο, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί απνγνεηεπηηθφ ή εληζρπηηθφ (Gee, 2003).  

Δπηπιένλ, ν Prensky (2001a) ππνζηεξίδεη φηη ηα παηρλίδηα έρνπλ ζηφρνπο θαη απηφ 

δίλεη θίλεηξν ζηνπο παίρηεο. Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη ηα ζχλζεηα παηρλίδηα δεζκεχνπλ 

ηνπο παίθηεο επεηδή, αληίζεηα απφ πνιιά άιια πεξηβάιινληα παηρληδηψλ, ηα ζχλζεηα 

παηρλίδηα παξέρνπλ έλα πιήξεο, δηαινγηθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

Αθφκε, νη Bisson θαη Luckner (1996) ζεσξνχλ φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

παξαθηλνχλ κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο, ε νπνία είλαη έλα κέξνο ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο 
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κάζεζεο. Ζ πξαγκαηηθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ρξήζηε (Rockwell & Bryant, 1999) θαη σο εθ ηνχηνπ ηε βαζχηεξε επεμεξγαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

Ο Malone (1981) αλαθέξεη φηη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη πξαγκαηηθά 

παξαθηλεκέλνη γηα λα κάζνπλ θάηη, κπνξνχλ λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα, λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα απηφ πνπ καζαίλνπλ, θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

Μαζεζηαθά Οθέιε 

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ αλαθέξεηαη φηη «ζηα παηρλίδηα, κφιηο ε 

γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο απνθηψληαη, εθαξκφδνληαη πεξαηηέξσ ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

κάζεζε. Απηφ βνεζά ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο λα γίλνπλ κεραλνπνηεκέλεο θαη λα 

ηζρπξνπνηεζνχλ ζηε κλήκε, ψζηε ν παίθηεο – καζεηήο λα μεθηλήζεη λα εζηηάδεη ζηελ 

εθκάζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ» (Gentile & Gentile, 2005, ζει. 4). 

Δπηπξνζζέησο, «ε κάζεζε κέζα απφ ηα παηρλίδηα είλαη ελεξγή, κε εμάζθεζε, 

αλαηξνθνδφηεζε, θαη πεξηζζφηεξε εμάζθεζε γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ ζηφρσλ. 

Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε κάζεζε ζηελ ηάμε ελφο ζρνιείνπ φπνπ ζπρλά νη 

δάζθαινη θάλνπλ δηαιέμεηο ή επηδεηθλχνπλ κηα έλλνηα ή δεμηφηεηα, κεηά 

ζπγθεληξψλνπλ εξσηήζεηο, αλ ππάξρνπλ, θαη πξνρσξάλε ζην επφκελν ζέκα» (Gentile 

& Gentile, 2005, ζει. 4). 

Δπηπξνζζέησο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Kirriemuir (2002), ε άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ην πεξηβάιινλ ρσξίο ξίζθν πξνσζεί ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ, εληζρχεη ηελ πεξηέξγεηα, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ γλψζεσλ. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε ελεξγφο κάζεζε ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα παηρλίδηα 

κπνξεί λα ηνπο δψζεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηεο θαζηεξσκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη λα ηα κεηαηξέςεη έηζη ζε εμαηξεηηθά εξγαιεία πξνψζεζεο 

ηεο κάζεζεο. 

ζνλ αθνξά ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ (Computer Self 

Efficacy) σο επεξεαζζέληα παξάγνληα απφ ηε ζπρλή ρξήζε παηρληδηψλ, ν Pillay 
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(2002) δηαπίζησζε φηη παίδνληαο ςπραγσγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα επεξεάδεηαη ε 

απφδνζε ησλ παηδηψλ ζηνπο βαζηζκέλνπο ζε ππνινγηζηή εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. 

ε ειιεληθή έξεπλα, ε απμεκέλε ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ ζπζρεηίζηεθε κεξηθψο κε ηελ πςειή απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο 

ππνινγηζηψλ (Mysirlaki & Paraskeva, 2006; Mysirlaki, S. & Paraskeva, F., 2007). 

ρεηηθά κε ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε, νη 

Michell θαη Savill-Smith (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζχλζεηα παηρλίδηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ δεμηνηήησλ. 

Δπηπιένλ, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαίλνληαη λα βάδνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν  ζην 

ξφιν ηνπ ηζχλνληνο, σζψληαο ηνπο παίρηεο ζε ζπλερψο δπζθνιφηεξεο πξνθιήζεηο, 

ελψ ε κάζεζε νινθιεξψλεηαη κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο (Gee, 2003). Ο 

Kirriemuir (2002) ππνζηεξίδεη φηη ηα παηρλίδηα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, επεηδή νη καζεηέο ιακβάλνπλ άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ελεξγνπνηψληαο ηελ 

εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. 

Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απμάλνπλ ζηαδηαθά ηα επίπεδα 

δπζθνιίαο, ηελ πνιππινθφηεηα ή ην ξπζκφ, θαη εληάζζνπλ ηνλ παίρηε επηηπρψο ζε 

επφκελα επίπεδα βάζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ θπξηαξρνχληαη ζε πξνεγνχκελα επίπεδα. 

Έηζη, έρνπλ ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή αμία επεηδή έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη ζέηνπλ ηνλ 

παίρηε ζπρλά ζε πνιιαπιά επίπεδα δπζθνιίαο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

πξνγελέζηεξε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο θάζε εθπαηδεπφκελνπ (Gentile & Gentile, 

2005). Δπηπιένλ, ν ξπζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα ηνπο 

γξεγνξφηεξνπο ή πην αξγνχο εθπαηδεπφκελνπο θαη απηή είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ 

ζπεηξνεηδνχο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

πλεπψο, ε δηαδηθαζία ελφο παηρληδηνχ θαίλεηαη λα έρεη νκνηφηεηα κε ην πεηξνεηδέο 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, πνπ εηζήρζε απφ ηνλ Bruner (1960). Έλα παηρλίδη πεξηέρεη 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο δπζθνιίαο, ζε επίπεδν πνιππινθφηεηαο, ξπζκνχ θαη 

επηηπρίαο. ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ ν παίρηεο καζαίλεη «Πψο πξέπεη λα παίδεη» θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν παίθηεο έρεη ηελ επθαηξία λα θάλεη πξάμε φζα έκαζε, ελψ παξάιιεια 
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ιακβάλεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πνξεία ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε ην ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα φπνπ ν θάζε 

καζεζηαθφο ζηφρνο απαηηεί ζπγθεθξηκέλα πξνεγνχκελα ζπκβάληα γηα λα 

αθνινπζήζεη ε κεηάβαζε ζην επφκελν επίπεδν γλψζεο (Gentile & Gentile, 2005). ε 

έλα παηρλίδη νη παίθηεο, παξνκνίσο κε ην ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

εμειίζζνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ ελψ απνθηνχλ ζηαδηαθά πεξαηηέξσ δηθαηψκαηα, 

δχλακε θαη εηζάγνληαη ζε πςειφηεξνπ βαζκνχ δπζθνιίαο επίπεδα. 

Δλ θαηαθιείδη, ηα ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο 

απηά δηαθξίλνληαη κέζα απφ ηνλ κεγάιν φγθν ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο,  

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο κεηαγλψζεο θαη ησλ δηαλνεηηθψλ πξνηχπσλ, ηε 

βειηησκέλε ζηξαηεγηθή ζθέςε θαη ηε δηνξαηηθφηεηα, ηηο θαιχηεξεο ςπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο, θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλαιπηηθψλ θαη ρσξηθψλ δεμηνηήησλ, ησλ 

εηθνληθψλ δεμηνηήησλ, ηεο νπηηθήο εθιεθηηθήο πξνζνρήο, ησλ δεμηνηήησλ 

ππνινγηζηψλ θιπ (Kirriemuir 2002). 
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2.1.3.2  Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα Βαζηζκέλα ζε Θεσξίεο Μάζεζεο 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηρλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά είλαη ζρεδηαζκέλα κε 

βάζε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (Drill-and practice εθαξκνγέο). Ο Egenfeldt-

Nielsen (2006) ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο εθαξκνγέο σο παηρλίδηα φπνπ νη παίρηεο 

ελεξγνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ιακβάλνληαο ηηο 

αληακνηβέο κεηά απφ θάζε θαηάιιειε απάληεζε. Απηέο νη drill-and-practice 

εθαξκνγέο δεκηνπξγνχλ εμσγελή θίλεηξα θαη εζηηάδνπλ ζηνλ παίρηε πνπ καζαίλεη ηε 

ζσζηή απάληεζε ζε έλα δεδνκέλν εξέζηζκα.  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ είλαη ην Math Missions Grades 3-5: The Amazing 

Arcade Adventure, φπνπ νη παίρηεο θεξδίδνπλ ρξήκαηα γηα θάζε ζσζηή απάληεζε. 

Απηή ε ιεηηνπξγία ηεο αληακνηβήο ζηνρεχεη ζην λα εληζρπζεί κηα νξηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά θαη λα παξαθηλεζεί ε πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο θαη απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ.  

 

Δηθόλα 1 Math Missions Grades 3-5: The Amazing Arcade Adventure  

(Πεγή: http://www.reviewcorner.com) 

Σν "EuroTour" απνηειεί έλα παηρλίδη πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο εηαηξίεο GLAMUS 

θαη Siemens Nixdorf Informations Systems ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ 
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Κνηλνβνχιην (EuroTour). Δίλαη έλα παηρλίδη ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  

ζπλνδεπηηθά ζηα καζήκαηα ηεο θνηλσληνινγίαο, αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνπο 

καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ. 

 

Δηθόλα 2 EuroTour  

(Πεγή: http://www.eurotour.de) 

Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα είλαη φηη καζαίλνπλ ζηνπο 

παίρηεο ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Θεσξείηαη φηη απηά ηα παηρλίδηα δελ δηδάζθνπλ 

πξαγκαηηθά αιιά εζηηάδνπλ ζηελ θαηάξηηζε, κε ηνλ παίρηε λα εθηειεί κεραληθέο 

δηαδηθαζίεο. Απηφ νδεγεί ζηελ απνκλεκφλεπζε αιιά φρη ζε κηα βαζηά θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη επνκέλσο δελ ηθαλνπνηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη (Egenfeldt-

Nielsen, 2006).  

 

Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε γλσζηηθή πξνζέγγηζε 

Σα παηρλίδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε απηή ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

(Simulations) έρνπλ σο ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ παηρηψλ θαη 

εζηηάδνπλ ζε ζηνηρεία φπσο νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, αλάθηεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ.  
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Έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ είλαη ην Super Tangrams γηα ηα 

Μαζεκαηηθά, φπνπ ν παίθηεο θηλεί γεσκεηξηθέο κνξθέο έηζη ψζηε ηαηξηάδνπλ ζε 

ζηαδηαθά δπζθνιφηεξα ζρέδηα.  

 

Δηθόλα 3 Super Tangrams  

(Πεγή: http://mathequity.terc.edu/) 

Σν πην πξφζθαην πξφγξακκα, βαζηζκέλν ζηηο γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη απηφ ηνπ 

Games-to-Teach Project. Πξφθεηηαη γηα έλα Project πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ ΜΗΣ κε ηελ Microsoft θαη παξήγαγε κηα ζεηξά απφ παηρλίδηα, φπσο ηα Cuckoo 

Time (Physics/Mechanics) θαη  Soul Survivor (Psychology). 
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Δηθόλα 4 Soul Survivor  

(Πεγή: http://www.educationarcade.org) 

Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε απηά ηα παηρλίδηα νθείιεηαη ζην φηη ε γλσζηηθή επηζηήκε 

βαζίδεηαη ιηγφηεξν ζην πεξηερφκελν απφ φηη ν ζπκπεξηθνξηζκφο θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (Egenfeldt-Nielsen, 2006).  

 

Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε  

Σα παηρλίδηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε αλαθέξνληαη ζπρλά σο 

microworlds. Αξρή ησλ θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ παηρληδηψλ ήηαλ ε γιψζζα Logo θαη ε 

δπλακνρειψλα ηνπ DiSessa (1982). 

Έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ είλαη ην My Make Believe 

Castle, φπνπ ν παίρηεο εξεπλά θαη θαηαζθεπάδεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελφο θάζηξνπ.  
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Δηθόλα 5 My Make Believe Castle  

(Πεγή: http://mathequity.terc.edu) 

Οη Kafai θαη Resnick (1996) ππνζηεξίδνπλ φηη νη κηθξφθνζκνη είλαη πην δχζθνινη απφ 

ηα drill-and-practice παηρλίδηα επεηδή ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζηνλ θαηαζθεπαζκέλν θφζκν απφ ηνλ καζεηή.  

Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε  

Πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξν αλνηρηά πεξηβάιινληα (open-ended) πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ παίρηε κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζεο αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε ζαλ ηε ζπλέπεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηερφκελν θαη ην ίδην ην πεξηβάιινλ.  

Τπάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, θαη γηα απηφ ην ιφγν 

νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αμηνπνηνχλ εκπνξηθά ςπραγσγηθά παηρλίδηα πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηρηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. Sims).  

Σίηινη ηέηνησλ παηρληδηψλ είλαη ην Civilization ΗΗΗ, θαη Europa Universalis II.  
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Δηθόλα 6 Civilization ΗΗΗ  

(Πεγή: http://images.macworld.com) 

χκθσλα κε ηνλ Gee (2003), ηα παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαη ζε απηή ηε ζεσξία 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ, λα ζπδεηνχλ, λα αλαζηνράδνληαη 

θαη λα κνηξάδνληαη. Έλα βαζηθφ ζεκείν ζε απηά ηα παηρλίδηα είλαη ν ξφινο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ νπνία απαηηεί ζπλερψο ε θνηλσληθή πξαθηηθή κέζα ζην 

παηρλίδη. 

 

2.2 ύγρξνλεο Σάζεηο ζηα Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα  

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, παξά ηελ απμεκέλε εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία, δελ 

ιακβάλνπλ ηελ αλακελφκελε απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

παξάγνληα ηεο δηαζθέδαζεο πνπ θαίλεηαη λα ιείπεη απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο (Leddo, 

1996). Σα παηρλίδηα απηά θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο αιιά νη 

εθπαηδεπφκελνη «πνηέ δελ ζα έπαηδαλ εζεινληηθά ηέηνηα παηρλίδηα εθηφο ηεο ηάμεο» 

(Leddo 1996, ζει. 24). 
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Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αηνκηθφ κε δηαδηθηπαθφ παηρλίδη, 

θαη δελ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηα παηρλίδηα κε ηα νπνία νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο (φπσο ηα MMOGs). 

Αλαθέξεηαη φηη ηα ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απνηπγράλνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαζψο: 

 Δίλαη ππεξβνιηθά απιντθά ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά παηρλίδηα 

 Πεξηιακβάλνπλ επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζχληνκα γίλνληαη βαξεηά  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρακεινχ επηπέδνπ ζρεδίαζεο θαη δελ ππνζηεξίδνπλ 

ηε ζηαδηαθή θαηαλφεζε 

 Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηθξφ θαη ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζε κηα 

δεμηφηεηα ή έλα πεξηνξηζκέλν πεξηερφκελν   

 Οη καζεηέο γξήγνξα αληηιακβάλνληαη φηη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ 

κάζεζε κε έλα θνξκαιηζηηθφ ηξφπν (Kirriemuir & McFarlane, 2004).  

Απηέο νη παξαηεξήζεηο αθνξνχλ θπξίσο παηρλίδηα ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

(drill-and-practice applications), πνπ απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 

ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ.  

Σα ζπκπεξηθνξηζηηθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

καζεηή κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή, γεγνλφο πνπ απνκνλψλεη ηνλ  

εθπαηδεπφκελν, κε επηηξέπνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ή 

θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

ρεηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, ηα παηρλίδηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ γλσζηηθή πξνζέγγηζε, επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

ππφινηπε ηάμε, απηά πνπ βαζίδνληαη ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ρψξν, ελψ ζηα παηρλίδηα θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο νη παίρηεο αιιειεπηδξνχλ κε θνηλσληθέο νκάδεο.  

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα δηεχξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, απφ ηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά πξνο ηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά παηρλίδηα, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

γξαθηθά ζην ζρήκα 3 (Mysirlaki, S. & Paraskeva, F., 2009). 
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ρήκα 3 Αιιειεπίδξαζε ζηα Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα 

 

Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ην πιαίζην (Context) ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απηά ηα παηρλίδηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηα 

γλσζηηθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, ηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθά πεξηβάιινληα πεξηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ 

θφζκνπ, ελψ ηα θνηλσληθν - πνιηηηζκηθά παηρλίδηα είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

έλα επξχηεξν πιαίζην κηα δηθηπαθήο θνηλφηεηαο πνπ ζα δηακνηξάδεηαη θαη ζα ελεξγεί 

ζε έλα ηαπηφζεκν ρψξν.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ αθφκε κηα δηεχξπλζε, απηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, αλάινγα κε ηηο 

ζεσξίεο νη νπνίεο ηα νξίδνπλ (ρήκα 4). 
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ρήκα 4 Δθπαηδεπηηθό Πιαίζην ζηα Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα ηαμηλνκήζνπκε ηα είδε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.  

 

Πίλαθαο 4 Μηα Σαμηλόκεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Παηρληδηώλ  

Θεσξεηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο 

Δθαξκνγέο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Παηρληδηώλ 

Δθπαηδεπηηθό 

Πιαίζην 
Αιιειεπίδξαζε 

πκπεξηθνξηζκόο Drill-practice 

 

Pc 

 

Άηνκν -PC 

Γλσζηηθή Θεσξία Simulations 

 

Σάμε Άηνκν - Άηνκν 

Κνλζηξνπθηηβηζκόο Mηcroworlds 

 

Καηαζθεπαζκέλν 

πεξηβάιινλ 

Άηνκν 

– Καηαζθεπαζκέλνο ρψξνο 

Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθή  

Θεσξία 

Open-Ended 

Environments 

Γηθηπαθή θνηλφηεηα Άηνκν- Κνηλσληθέο Οκάδεο 
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Παξαηεξνχκε φηη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ είλαη 

βαζηζκέλα ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, θαζψο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ησλ παηρηψλ κε νκάδεο άιισλ παηρηψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ.  

Παξάιιεια, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαη ζε κηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε εκθαλίδνπλ έλα επξχηεξν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή, αθνχ είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο δηθηπαθέο θνηλφηεηεο. 

Δληνχηνηο, φπσο ζπλαληήζακε ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηή ηε ζεσξία, θαη νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία παηρληδηψλ εμεηάδνπλ ηα εκπνξηθά παηρλίδηα πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαζαξά γηα ηελ ςπραγσγία, απφ κηα εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή. 

Οη Williamson θαη Facer (2003) αλαθέξνπλ φηη κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο κάζεζεο δελ είλαη απιά ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ παίθηε θαη ηνπ παηρληδηνχ, αιιά νη δηαδηθαζίεο ηεο 

ζπδήηεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ ζηα παηρλίδηα πνπ 

ελζσκαηψλνπλ θνηλσληθέο νκάδεο. ε απηά νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα παίδνπλ, 

θαη ίζσο καζαίλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο. 

 

Έηζη, ππνγξακκίδνπκε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ 

απνηεινχλ αλνηρηά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Open-ended environments) θαη πνπ ζα 

δαλείδνληαη ζηνηρεία ησλ εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ φπσο ηα MMOGs πνπ 

παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, νη Michell θαη Savill-Smith (2004) αλαθέξνπλ φηη ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα νθείινπλ λα γίλνπλ ηφζν θαιά φζν θαη ηα εκπνξηθά παηρλίδηα. 
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2.3 Ζ Κνηλσληθή Γηάζηαζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ 

 

2.3.1 Αναπηύζζονηαρ ηιρ Γεξιόηηηερ ηος 21ος Αιώνα  

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη άλζξσπνη ηνπ 21νπ αηψλα ρξεηάδνληαη έλα δηαθνξεηηθφ 

ζχλνιν δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην 

γξήγνξν ξπζκφ ηεο δσήο, ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο. 

Απηέο είλαη γλσζηέο σο «δεμηφηεηεο γηα ην 21νπ αηψλα», ή «δεμηφηεηεο ηεο επφκελεο 

γεληάο», θαη είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ εξγαδνκέλσλ γλψζεο (knowledge 

workers) (Galarneau & Zibit, 2006; Gibson et al, 2007).  

Ο φξνο „Ne(x)t-generation‟, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

κεγάισζαλ ρξεζηκνπνηψληαο Σερλνινγίεο Πιεξνθφξεζεο & Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ - 

ICT). Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ην “Net  Generation”, πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνλ 

Tapscott (1998) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ηε γεληά ησλ αλζξψπσλ πνπ 

κεγάισζαλ ζε έλα ςεθηαθφ – κέζσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ – θφζκνπ. 

Μεηαγελέζηεξα, πνιινί πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ ην φλνκά ηνπο ζε απηή ηε λέα γεληά 

αλζξψπσλ, κε ηνπο φξνπο «Φεθηαθνί Ηζαγελείο» (Digital Natives) (Prensky, 2001b),  

«millennials» (Howe & Strauss, 2000) ή «Ζ γεληά ηνπ Google» (Google generation) 

(JISC, 2008). 

Οη δεμηφηεηεο πνπ είλαη θξίζηκεο ζε απηή ηε λέα γεληά είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ε θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, θαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο (Reich, 

1992). Οη άλζξσπνη ηεο λέαο γεληάο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηε «βαζηθή εθπαίδεπζε 

ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ηελ εθεπξεηηθή ζθέςε, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, θαη 

ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα» (Burkhardt et.al., 2003, ζει. 49).  

Οη Canto-Sperber θαη Dupuy (2001), αλαθέξνπλ φηη «νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη ζήκεξα είλαη ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε. Δίλαη απηέο πνπ καο βνεζνχλ 

«λα κάζνπκε θάηη, λα θάλνπκε θάηη ή λα θζάζνπκε θάπνην ζηφρν» θαη 

«πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε δπλαηφηεηα γηα θαηλνηνκία, ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ηελ επειημία, ηελ αληνρή, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα. Απηέο νη 
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ηθαλφηεηεο εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπκε απφ ηηο απξφβιεπηεο 

πεξηζηάζεηο θαη λα αληηκεησπίδνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

Οη πνιπηηκφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ θάπνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη είλαη νη δεμηφηεηεο 

ηνπ λα καζαίλεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αληηκεησπίδεη νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε ππνινγίδνληαο ηη πξέπεη λα κάζεη (Morrison, 2001).  

Ο Dede (2000), θαζεγεηήο ηνπ Υάξβαξλη θαη ζπγγξαθέαο βηβιίνπ κε ηίηιν « Ο λένο 

αηψλαο απαηηεί λένπο ηξφπνπο κάζεζεο» έρεη πξνζδηνξίζεη ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο απμεκέλεο ζπνπδαηφηεηαο: 

 Σελ - πξφζσπν θαηά πξφζσπν ή απφ απφζηαζε - ζπλεξγαζία κε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο αλζξψπσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο ζηφρνπ. 

 Σε δεκηνπξγία, ην δηακνηξαζκφ, θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ην θηιηξάξηζκα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σελ αλάπηπμε ζην ράνο, λα είλαη ζε ζέζε δειαδή θαλείο λα ιάβεη ζχληνκα 

απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζε ειιηπείο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ 

λέα δηιήκκαηα. 

Ζ κάζεζε, αλ θαη θαηλνκεληθά απνηειεί κηα αηνκηθή δηαδηθαζία, είλαη κηα θνηλσληθή 

δηαδηθαζία πνπ, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, επεξεάδεηαη θαη απνθηάηαη κέζσ 

ελφο δηθηχνπ ζπκκαζεηψλ, ζπλαδέιθσλ, θίισλ, θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Riel & Polin, 

2004; Seely-Brown, 2002). ε κηα θνηλσλία φπνπ ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία απμάλεηαη, εκθαλίδνληαη εξγαιεία πνπ καο ζπλδένπλ ζηα ιεγφκελα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ θνηλνηήησλ 

(online communities) (Haste 2001; Schrage 1990).  

Οη λένη απηνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο δηεπθνιχλνπλ νκάδεο αλζξψπσλ λα ζπδεηήζνπλ, 

λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο θαη λα κνηξαζηνχλ ηδέεο (Educom Staff, 1997; Lessig, 

2001). Απηά ηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε «δηθηπαθέο 

καζεζηαθέο θνηλφηεηεο» φηαλ ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε δηαλνκή ησλ ηδεψλ, πξνάγνληαο ηε κάζεζε θαη πξνσζψληαο ηε ζπιινγηθή 

γλψζε ηεο νκάδαο (Lave, 1988). 
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ε απηέο ηηο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο ε γλψζε παξάγεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο επαθήο, 

θαη κέζσ απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκεηψλεηαη βαζκηαία πξφνδνο ζηα επίπεδα ηεο 

γλψζεο, βάζεη ζεσξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο Dewey θαη Vygotsky (Anderson & 

Kanuka, 1998). Ο ζχγρξνλνο θφζκνο απαηηεί ε γλψζε λα κελ πεξηνξίδεηαη ζην άηνκν, 

αιιά αληίζεηα λα δηακνηξάδεηαη θαη λα πξνζεγγίδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. ηηο 

καζεζηαθέο απηέο θνηλφηεηεο ε γλψζε δεκηνπξγείηαη θαη δηακνηξάδεηαη κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο επαθήο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ απνηειεί κηα κεκνλσκέλε ζθέςε, 

αιιά έλα θνηλφ πξντφλ, πξνζεγγηζκέλν απφ δηαθνξεηηθέο φςεηο. 

Ζ δεμηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ζην ράνο θαζνξίδεηαη σο «ε δπλαηφηεηα λα κάζεη θαλείο 

κέζα απφ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηζηάζεηο (Canto-Sperber & Dupuy, 2001). 

ρεηηθή κε απηή ηε δεμηφηεηα ηεο λέαο γεληάο είλαη θαη ε δηαπίζησζε ηεο δηαθνξάο 

αλάκεζα ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο ησλ ελειίθσλ θαη ησλ λέσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη παιαηφηεξεο γεληέο δελ ζέινπλ δνθηκάδνπλ θάηη εθηφο αλ ην γλσξίδνπλ 

ήδε, ελψ νη λένη δελ δηζηάδνπλ λα παξαηεξνχλ θαη λα δνθηκάδνπλ (Seely-Brown, 

2002).  

Ο πίλαθαο 5 ζπλνςίδεη ηηο πξναλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο (Dede, 2005).  
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Πίλαθαο 5 Οη Γεμηόηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα 

 Πξνεγνύκελε Γεληά Νέα Γεληά 

Γλώζε  Δχξεζε πιεξνθνξηψλ 

 Γηαδνρηθή αθνκνίσζε 

πιεξνθνξηψλ κέζσ 

γξακκηθήο κεηάδνζεο  

 

 Αλαδήηεζε, ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ 

 Σαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

εξγαζηψλ (multitasking) 

 Δζηίαζε ζηηο ζπλεηξκηθέο δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ 

 πλερήο ζηνραζκφο θαη δηακνηξαζκφο ησλ 

εκπεηξηψλ 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δηαλεκεκέλεο 

γλψζεο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο κλήκεο 

Μάζεζε  Απνκλεκφλεπζε 

 Αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ 

 Γλψζε 

 Καηαλφεζε 

 Αλάπηπμε 

 Δθαξκνγή ηεο γλψζεο κε πξάμε 

πλεξγαζία  Ζ ζπλεξγαζία είλαη 

εμαξηψκελε απφ ηελ θνηλή 

θπζηθή παξνπζία ή απφ 

δπζθίλεηνπο εηθνληθνχο 

κεραληζκνχο 

 Κνηλφηεηεο κε αφξηζηα φξηα 

Γεμηόηεηεο/ 

Ηθαλόηεηεο 

 Γεμηφηεηεο φπσο ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζεσξεηηθέο 

θαη καζεκαηηθέο γλψζεηο 

 

 πλεξγαζία κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

αλζξψπσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο ζηφρνπ 

 Γεκηνπξγία, δηακνηξαζκφο, θαη θαηάθηεζε 

ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ην 

θηιηξάξηζκα ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Αλάπηπμε ζην ράνο 

 Ζ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη θαλείο γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά 

 Δθεπξεηηθή ζθέςε, απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία θαη πςειή παξαγσγηθφηεηα 

 Κξηηηθή θέςε 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

Δθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν 

 Σνπνζεζίεο θαη θπζηθέο 

ππνδνκέο (φπσο έλα 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ 

 Μαζεζηαθέο Κνηλφηεηεο αλεμάξηεηεο απφ 

ηνπνζεζία  
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Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πνιινί άλζξσπνη ζήκεξα δελ απνθηνχλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα κέζσ ησλ δνκεκέλσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα λα θαιχπηνπλ απηέο ηηο αλάγθεο, αιιά κέζσ δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, θαη ζε κηα κεγάιε έθηαζε κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (Johnson, 2005).  

Απηή ε λέα γεληά ησλ αλζξψπσλ, φπσο νη ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, κέζσ 

ηεο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ζην Γηαδίθηπν, αθηεξψλνπλ ρηιηάδεο ψξεο αλαιχνληαο 

γξήγνξα λέεο θαηαζηάζεηο, αιιειεπηδξψληαο κε παίρηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ θαη 

ιχλνληαο πξνβιήκαηα γξήγνξα θαη αλεμάξηεηα (Beck & Wade, 2004). 

Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο θαίλεηαη πσο είλαη πηζαλφλ λα αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηα 

δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, φπνπ ππάξρνπλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε έλα θνηλφ ζηφρν (ηε λίθε), θαη φπνπ ε γλψζε δηακνηξάδεηαη ζε φια 

ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο πνπ νη παίρηεο ρξεζηκνπνηνχλ είλαη 

παξφκνηα κε ηξία απφ ηα αλψηεξα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (Clark, 2000):  

 Δθαξκνγή: Υξεζηκνπνηεί κηα έλλνηα ζε κηα λέα θαηάζηαζε. 

 Αλάιπζε: Υσξίδεη ην πιηθφ ή ηηο έλλνηεο ζηα ζπζηαηηθά κέξε έηζη ψζηε ε 

νξγαλσηηθή δνκή λα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή.  

 χλζεζε: Υηίδεη κηα δνκή ή έλα ζρέδην απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη νη εηθνληθνί θφζκνη δελ είλαη απιά παηρλίδηα 

βαζηζκέλα ζε απζηεξνχο θαλφλεο, αιιά κάιινλ επίκνλνη θνηλσληθνί θαη πιηθνί 

θφζκνη, πνπ θηίδνληαη αφξηζηα απφ ηα αθεγήκαηα θαληαζίαο, φπνπ νη παίθηεο είλαη 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο ειεχζεξνη λα δξάζνπλ φπσο απηνί επηζπκνχλ (Steinkuehler, 

2004).  

ε κηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ 

κήπσο ηα εθπαηδεπηηθά καο εξγαιεία θαληάδνπλ μεπεξαζκέλα; ηνρεχνληαο ζε 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε εξγαιεία πνπ ζα θηλεηνπνηνχλ ηε λέα γεληά καζεηψλ 
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απέλαληη ζηε κάζεζε, επηηξέπνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ παηρηψλ (Paraskeva, F. & Mysirlaki, S., 2009).  

Ζ αλζξψπηλε γλψζε, ε παγθνζκηνπνίεζε, θαη νη ζπλερείο αιιαγέο  ιφγσ ηεο 

ηερλνινγίαο απαηηνχλ κηα κεηαηφπηζε ηεο εθπαίδεπζεο - απφ ηελ νξηδφληηα γλψζε ζε 

ζπλερείο θχθινπο ηεο κάζεζεο (Burkhardt et.al, 2003). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε εάλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ έλα λέν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ ζα θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο. 

 

2.3.2 Η Θεωπία ηηρ Αςηό-οπγάνωζηρ 

Ζ ζεσξία ηεο απηφ-νξγάλσζεο πεγάδεη απφ ην ρψξν ηεο βηνινγίαο, φπνπ ν δσληαλφο 

νξγαληζκφο πεξλά έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ σο ρηιηάδεο επδηάθξηηεο κνλάδεο, 

φπνπ ε θάζε κηα θηλείηαη ρσξηζηά απφ ηηο άιιεο, αιιά έπεηηα θαη ππφ ηνπο ζσζηνχο 

φξνπο, εθείλα ηα ρηιηάδεο θχηηαξα ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα εληαίν, κεγαιχηεξν 

νξγαληζκφ.  

Ζ ζεσξία ηεο απην-νξγάλσζεο ζηε θπζηθή ππνγξακκίδεη ηελ απζφξκεηε νξγάλσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγεηαθέο αληαιιαγέο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη, θαη' αλαινγία, εξκελεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε παξαγσγή θαη ε δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ ζε έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα ζπληειεί παξνκνίσο ζηελ αλαδηνξγάλσζή 

ηνπ (Wheatley, 2003). 

Ο φξνο απην-νξγάλσζε (self-organization) πεξηγξάθεη ελ γέλεη ηε ζπιινγηθή 

ζπκπεξηθνξά δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. 

Αλαθέξνπκε κεξηθά ζπζηήκαηα απφ δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ ην θαηλφκελν απην-νξγάλσζεο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηε Wikipedia
1
: 

 Ζ εκθάληζε απζφξκεηεο καγλήηηζεο ησλ ζηδεξνκαγλεηηθψλ πιηθψλ θάησ απφ 

κεδεληθφ καγλεηηθφ πεδίν ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαζψο ηα ζπηλ 

ζπγρξνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

                                                
1 http://el.wikipedia.org/  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/
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 Ζ νκνηνζηαζία (homeostatis), ε ηδηφηεηα ελφο βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

ξπζκίδεη ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ψζηε απηφ λα δηαηεξείηαη ζε κηα 

ζηαζεξή θαηάζηαζε, κέζσ πνιιαπιψλ πξνζαξκνγψλ δπλακηθήο ηζνξξνπίαο, 

πνπ ειέγρνληαη απφ αιιειέλδεηνπο κεραληζκνχο απηνξξχζκηζεο. 

Δθδειψλεηαη απφ ην επίπεδν ελφο θπηηάξνπ κέρξη νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ζκήλνπο ή θνπαδηνχ, φπνπ πνπιηά ή ςάξηα πξνζαξκφδνπλ 

δπλακηθά ηηο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα θαηαβάιιεηαη ε 

ιηγφηεξε πξνζπάζεηα θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ αέξα ή ηνπ λεξνχ. 

Α 

Β Γ 

Γ 

Δηθόλα 7 Απην-νξγάλσζε ζε Βηνινγηθνύο Οξγαληζκνύο (Α), Γηαδίθηπν (Β), Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα (Γ) θαη MMOGs (Γ) 
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πσο ην δηαδίθηπν, έηζη θαη ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο (εηθφλα 7) απην-

νξγαλψλνληαη. Παξαηεξνχκε απφ ηηο εκθαληδφκελεο εηθφλεο φηη ε ζπλδεζκνινγία 

ησλ ζπζηεκάησλ, θπζηθψλ ή βηνινγηθψλ, έρνπλ εθπιεθηηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπο. 

Κάηη πνπ αξρηθά κνηάδεη λα είλαη κηα ηπραία ζχλδεζε ηκεκάησλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αθνινπζεί κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζπλδεζκνινγία πνπ νλνκάδεηαη 

«scale-free» δίθηπν (Δηθφλα 8, Πεγή: Weinberger, 2002). Έλα «scale-free» δίθηπν 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη είηε βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο είηε θνηλσληθά δίθηπα (Albert 

& Barabási, 2002), φπσο ηα MMOG. 

 

Δηθόλα 8 Απην-νξγάλσζε ζε Scale-free Μνξθή 

ηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα ε έλλνηα ηεο απηφ-νξγάλσζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη παίρηεο ζρεκαηίδνπλ θνηλσληθά δίθηπα. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ 

παηρληδηνχ θαλέλαο παίρηεο δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα νκάδα απφ θάπνηνλ θεληξηθφ 

κεραληζκφ. Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ νη παίρηεο ζε νκάδεο, εθηφο απφ ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα νκάδα. Αληηζέησο, ε δεκηνπξγία νκάδσλ ζηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα 

απνηειεί έλαλ εληειψο απζφξκεην θαη απηφ-νξγαλσκέλν ηξφπν, κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ παηρηψλ, βαζηζκέλε ζε θάπνηνπο ραιαξνχο 

θαλφλεο θαη ζε αθφκε ραιαξφηεξεο ζρέζεηο (Galarneau, 2005) . 
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Υαξαθηεξηζηηθά, ππνζηεξίδεηαη φηη αθφκε θη αλ νη ζηφρνη ησλ παηρηψλ είλαη 

δηαθνξεηηθνί, είλαη ζεκαληηθφ γηα φινπο λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο παίρηεο 

πνπ ζπλαληνχλ απφ παιηφηεξεο θαηαζηάζεηο ζην παηρλίδη θαη λα ζπκνχληαη ζηνηρεία 

γηα απηνχο, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο 

(Axelrod, 1985).  

Αλαθέξεηαη φηη ζε απηά ηα παηρλίδηα νη παίρηεο, φπσο θαη νη ππφινηπνη δσληαλνί 

νξγαληζκνί «ζθέθηνληαη ηνπηθά θαη δξνπλ ηνπηθά, αιιά ε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο 

παξάγεη παγθφζκηα ζπκπεξηθνξά» (Johnson, 2002). 

Οη κεγαιχηεξεο νκάδεο, ζπρλά θαινχκελεο νη guilds ή clans, ζηεξίδνληαη ζηηο 

βαζχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Ο ρξφλνο δσήο απηψλ ησλ νκάδσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ξεπζηφο, θαζψο νη νκάδεο ζπλερψο δεκηνπξγνχληαη, ηα κέιε ηεο ρσξίδνληαη 

θαη μαλαδεκηνπξγνχληαη. Κάπνηεο αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ απφ ιίγα 

κφλν ιεπηά έσο θαη πνιιά ρξφληα. πρλά δε, νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο επεθηείλνληαη 

θαη εθηφο ηνπ παηρληδηνχ, κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, θάηη πνπ 

νλνκάδεηαη «meta-game», αιιά θαη εληειψο εθηφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, 

δεκηνπξγψληαο πξαγκαηηθνχο δεζκνχο.  

Μέζα απφ ηα MMOG νη παίρηεο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε ζπγθερπκέλα 

φξηα, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί έλα ζπλερέο παηρλίδη. Απηφ πνπ αξρηθά πεξηνξίδεηαη 

ζην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζχληνκα δηαθεχγεη απφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη πεξλά ζην 

θπζηθφ, κέζα απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηα chatrooms φπνπ νη παίρηεο 

ζπλνκηινχλ ή θαη αθφκε κέζα απφ ηειεθσλήκαηα θαη πξφζσπν κε πξφζσπν 

ζπλεδξηάζεηο (Steinkuehler, 2004). 

Ζ θαηαλφεζε απηψλ ησλ κνξθψλ ζπκκεηνρήο ζε ζχλζεηεο θνηλφηεηεο θαη 

πεξηβάιινληα φπσο ηα MMOGs, φπνπ ε κάζεζε είλαη ν πξφδξνκνο ηνπ παηρληδηνχ, 

είλαη θξίζηκε. Παξάιιεια, ε αλαθάιπςε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο δνκήο 

ησλ πνιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ ζα παξέρεη κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ην ηη 

πξαγκαηηθά έρεη λφεκα γηα ηνπο παίρηεο απηψλ ησλ παηρληδηψλ. (Seely-Brown & 

Kahan, 2004). 
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2.3.3 Ο Κοινωνικόρ Κονζηποςκηιβιζμόρ ωρ Θεωπηηικό Πλαίζιο 

Γημιοςπγίαρ Κοινοηήηων 

χκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ή 

επνηθνδνκεηηζκνχ ή νηθνδνκηζκνχ ή δνκεηηζκνχ (constructivism) ελδηαθεξφκαζηε 

γηα ην «πψο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ». Βαζηθή αξρή είλαη φηη νη άλζξσπνη 

θαηαζθεπάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαλνήζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία θαη ηνλ ζηνραζκφ ηνπο πάλσ ζηελ εκπεηξία απηή, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα λα εξκελεχζνπλ ηε λέα γλψζε (Brooks & 

Brooks, 2001 ; Shapiro, 2002).  

Βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ζχκθσλα κε ηνπο Snowman θαη Biehler (2006) είλαη φηη: 

 H κάζεζε είλαη ελεξγή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο πνπ «έρεη λφεκα θαη 

πεξηερφκελν» (meaningful learning). Με βάζε απηή ηελ άπνςε, ν 

εθπαηδεπφκελνο δνκεί ηηο λέεο ηδέεο ηνπ πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε.  

 Ζ γλψζε θάπνηνπ δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί αηφθηα ζε θάπνην άιιν άηνκν, 

δηφηη απηή είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο εξκελείαο κηαο εκπεηξίαο, πνπ 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο (ειηθία, πξνεγνχκελε γλψζε, θχιν, 

εζληθή θιεξνλνκηά θα). 

 Οη άλζξσπνη θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο, ειέγρνπλ ηηο ππνζέζεηο 

ηνπο θαη δηεμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα θάπνηνπ άιινπ (Duffy & Cunningham, 1996 ; Hung, 2002).  

 Ζ ζπδήηεζε βνεζά ζηε δφκεζε ησλ ηδεψλ. Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πνηθίιεο 

απφςεηο πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. 

Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (social constructivism), ε 

κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε 

γλψζε. Οη ππνζηεξηρηέο ηεο ζεσξίαο ζεσξνχλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη 

κέζσ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα κέιε κηαο θνηλσλίαο εθεπξίζθνπλ καδί ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ θφζκνπ (Kukla, 2000) θαη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα 

αλαθαιπθζεί θαη δελ ππάξρεη πξηλ απφ ηελ θνηλσληθή εθεχξεζή ηεο.  
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Δπνκέλσο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε γλψζε είλαη έλα αλζξψπηλν πξντφλ, θαη 

θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά (Ernest, 1999; Gredler, 1997; Prawat & 

Floden, 1994). Σα άηνκα δεκηνπξγνχλ ηηο έλλνηεο κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο 

θαη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. Σέινο, ε κάζεζε αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

θνηλσληθή δηαδηθαζία. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζα ζε έλα άηνκν, νχηε είλαη κηα 

παζεηηθή αλάπηπμε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ εμσηεξηθέο 

δπλάκεηο (McMahon, 1997). Ζ ζεκαληηθή κάζεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ηα άηνκα 

αζρνινχληαη κε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα δηδαθηηθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ, ηνλίδνπλ 

ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη γεληθφηεξα κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ (Lave & Wenger, 1991; 

McMahon 1997). Οη Lave θαη Wenger ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλψζε είλαη ηνπνζεηεκέλε 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο πξαθηηθήο, ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

θαη ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε θαιχηεξε επηινγή γηα ην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ – θαη αληίζηνηρσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ - είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget (θαη γεληθφηεξα ησλ 

επνηθνδνκεηηθψλ ζεσξηψλ) κε απηή ηνπ Vygotsky (θαη γεληθφηεξα ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ απφςεσλ γηα ηε κάζεζε) (Harel, 1991). Ο ζπλδπαζκφο απηφο 

πινπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν παξέρεη ηαπηφρξνλα ηελ 

επθαηξία ηφζν γηα αηνκηθή νηθνδφκεζε (individualistic constructivism), φζν θαη γηα 

ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα πιαίζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Παξάιιεια, πνιιέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

(collaborative learning) πιενλεθηεί έλαληη ηεο αηνκηθήο (Crook, 1998). ηα πιαίζηα 

ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο νη καζεηέο εθθξάδνπλ δεκφζηα ηηο ζθέςεηο ηνπο, πξάγκα 

πνπ ηνπο νδεγεί ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξρηθψλ απζφξκεησλ ηδεψλ θαη ζηε 

κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο.  

 



 60 

2.3.4 Οι Κοινόηηηερ Ππακηικήρ ζηα Πολςσπηζηικά Ηλεκηπονικά 

Παισνίδια  

Ζ έλλνηα ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο βαζίδεηαη ζηηο αξρηθέο ζθέςεηο ησλ Lave θαη 

Wenger, πνπ ππνζηήξημαλ φηη ε θαηαλφεζε ηεο κνξθήο ηεο κάζεζεο, ζην θπζηθφ 

πιαίζην εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν ζε επίζεκα πεξηβάιινληα 

ηάμεσλ, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

ηα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζαλ απζνξκήησο θαηαζθεπαζκέλνη 

εηθνληθνί θφζκνη, φπνπ νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο δεκηνπξγνχληαη θπζηθά θαη ζπλερψο 

ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ (Steinkuehler, 2004). 

Ζ ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο είλαη κηα αλαπηπζζνκέλε ζεσξία κάζεζεο, πνπ 

μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηνπ 1990, απφ ηνπο Wenger (εηδηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο) θαη ηελ Lave (θνηλσληθή αλζξσπνιφγν) θαη βαζίζηεθε ζηελ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθή ζεσξία κάζεζεο ηνπ Bandura (1962).  

Βαζηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο είλαη ε «λνκηκνπνηεκέλε πεξηθεξεηαθή ζπκκεηνρή» 

(legitimate peripheral participation), κέζσ ηεο νπνίαο ηα ιηγφηεξν έκπεηξα κέιε κηαο 

ραιαξά – νξγαλσκέλεο νκάδαο ζηαδηαθά καζαίλνπλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο απφ ηα 

έκπεηξα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ κάζεζε ζπλήζσο δελ είλαη ζθφπηκε θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο νη καζεηεπφκελνη γίλνληαη κέιε κηαο κηθξήο «θνηλφηεηαο 

πξαθηηθψλ», πηνζεηψληαο ηελ θνπιηνχξα ηεο θνηλφηεηαο θαη αλαιακβάλνληαο ην 

ξφιν ελφο έκπεηξνπ κέινπο ηεο.  

Ζ έλλνηα θιεηδί ηεο κάζεζεο ζηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλφηεηα, ε νπνία εληζρχεηαη 

απφ ηελ έληαμε ζηελ νκάδα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη νη ρξήζηεο κηα 

θνηλφηεηαο αλαπφθεπθηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ε θαηάθηεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνθχπηεη απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ λέν-εηζεξρφκελσλ 

ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο (Lave & Wenger, 2001). 

Ζ ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο μεθίλεζε λα ζπλδέεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο 

θνηλφηεηεο θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο (αξρέο 

δεθαεηίαο 1990). Βαζηθή αηηία απηήο ηεο ζχλδεζεο είλαη φηη ηα πνιπρξεζηηθά 
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ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνζθέξνπλ έλα ζχλζεην ηζηφ θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ πξαθηηθψλ, ζπλδένληαο νκάδεο κε ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

ηδηφηεηα (Membership) θαη ηελ ηαπηφηεηα (Identity) ησλ κειψλ ηνπο (Gee, 2003).  

Μέζα ζε απηφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν, νη παίρηεο εληάζζνληαη ζε θνηλφηεηεο, κέζα ζηηο 

νπνίεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα ζθνηψζνπλ ερζξνχο, αληαιιάζζνπλ αγαζά θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ζέζεο (status) θαη αιιειεγγχεο (Lau, 2005). Σν εξψηεκα φκσο 

είλαη ην θαηά πφζν απηέο νη θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κε βάζε ηε ζεσξία 

ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο.  

Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε «ραιαξή ζπλεξγαζία», 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ πνιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ, φπνπ νη ρξήζηεο 

ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο κε πξνζσπηθφ φθεινο ηελ εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θάζε 

παίρηε. Παξαηεξνχκε δειαδή κηα «ραιαξή ζπλεξγαζία», φπσο θαη ζηηο θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο, ζην πιαίζην κηαο «ακνηβαίαο δέζκεπζεο» (mutual engagement) θαη κηαο 

«θνηλήο επηρείξεζεο» (joint enterprise).  

Ζ ακνηβαία δέζκεπζε, ζχκθσλα κε ηελ Wenger, είλαη «έλα νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ 

νπνηνηδήπνηε πξαθηηθήο» (Wenger, 1998, ζει. 74) θαη απνηειεί νηηδήπνηε ελζαξξχλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηρηψλ. Παξάιιεια, ε Wenger ζεκεηψλεη φηη κηα «θνηλή 

επηρείξεζε θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο» (Wenger, 1998, ζει. 77).  

Οη ζρεδηαζηέο ησλ MMOGs έρνπλ εληάμεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο ζηε δνκή ησλ παηρληδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην World of 

Warcraft
2
 (WOW), έλαο παίρηεο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηελ βνήζεηα άιισλ 

παηρηψλ γηα λα επηδήζεη ζε κηα δχζθνιε κάρε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη παίρηεο 

απνθηνχλ «ακνηβαία δέζκεπζε» ζε κηα «θνηλή επηρείξεζε». 

Δπηπξνζζέησο, ε «ηδηφηεηα ηνπ θάζε κέινπο» (membership) εδξαηψλεηαη κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηελ θνηλφηεηα, ζε αληίζεζε κε φ,ηη παξαηεξείηαη ζε άιιεο 

επίζεκεο θνηλφηεηεο, φπνπ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε ηεξαξρία ησλ κειψλ θαη νη ξφινη 

δηαλέκνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ (Wenger, 1998). 

                                                
2 http://www.worldofwarcraft.com  

http://www.worldofwarcraft.com/
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Ζ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο ζηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ησλ MMOGs ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηθηψλ, θηιηθέο ε αληαγσληζηηθέο, πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην 

ππξήλα απηψλ ησλ παηρληδηψλ. Βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε 

θνηλφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ επηκνλή ησλ παηρηψλ λα 

παίδνπλ ην παηρλίδη.  

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ παηρληδηψλ είλαη φηη πεξηιακβάλνπλ 

απαηηεηηθνχο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο νη παίθηεο αδπλαηνχλ λα πεηχρνπλ παίδνληαο 

αηνκηθά. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε  δηάζεζε ησλ παηρηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νκάδεο, κε θνηλφ ζηφρν ηελ αηνκηθή εμέιημε ζην παηρλίδη. ηελ παξνχζα κειέηε ζα 

εξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα, ζην πιαίζην ησλ θνηλνηήησλ 

πξαθηηθήο ηνπ παηρληδηνχ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ εμέιημε ησλ παηθηψλ 

ζην παηρλίδη, αιιά θαη ην θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα απνηειεί 

παξάγνληα πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο παίρηεο λα παίδνπλ ην παηρλίδη.  

Αλ θαη ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ησλ MMOGs, 

ππνζηεξίδεηαη φηη γηα ηελ χπαξμε κηα θνηλφηεηαο πξαθηηθήο είλαη απαξαίηεηε ε 

παξνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Wenger, 

1998, ζει. 125-126) (Πίλαθαο 6). 
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Πίλαθαο 6 Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο  

 πλερείο ακνηβαίεο ζρέζεηο (κε ζπκθσλίεο ή δηαθσλίεο)  

 Κνηλνί ηξφπνη γηα ηελ νκαδηθή δξάζε  

 Σαρχηαηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη δηαθίλεζε ηεο θαηλνηνκίαο   

 Απνπζία εηζαγσγηθψλ πξνιφγσλ  

 Πνιχ γξήγνξε έλαξμε ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε  

 εκαληηθή επηθάιπςε ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  

 Γλψζε ηνπ ηη γλσξίδνπλ νη άιινη, ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ηνπ πψο 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλφηεηα 

 Κνηλφο νξηζκφο ησλ ηαπηνηήησλ 

 Ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 

 πγθεθξηκέλα εξγαιεία, αλαπαξαζηάζεηο θαη άιια πξντφληα 

 Σνπηθή γλψζε, θνηλέο ηζηνξίεο θαη αζηεία 

 Αξγθφ θαη ζπληνκεχζεηο ζηελ επηθνηλσλία, αιιά θαη επθνιία ζηελ 

παξαγσγή λέσλ ιέμεσλ 

 πγθεθξηκέλα ζηπι πνπ αλαγλσξίδνληαη ζαλ δείγκαηα ηδηφηεηαο ησλ 

κειψλ 

 Κνηλή νκηιία πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα θνηλή νπηηθή ηνπ θφζκνπ 

 

ηα MMOGs ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ην πην ειθπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ παηρληδηψλ (Schiesel , 2005). Δίλαη φκσο απηφ αξθεηφ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο; 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MMOGs είλαη φηη νη παίρηεο αιιειεπηδξνχλ γηα ηελ 

γξήγνξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη γηα ηε άκεζε ζπδήηεζε 

ησλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην παηρλίδη. Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

κειψλ ππάξρεη ηφζν ε δπλαηφηεηα ηνπ chat κέζα απφ ην παηρλίδη, φζν θαη ηδηαίηεξα 

ελεξγά forums γηα ηελ επηθνηλσλία εθηφο παηρληδηνχ (Δηθφλα 9).  
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Δηθόλα 9 Απεηθόληζε ηνπ Forum ελόο MMOG  

(Πεγή: http://forums.worldofwarcraft.com/index.html?sid=1 ) 

 

Οη παίρηεο κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθηνχλ ζρέζεηο ζηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ, φπνπ αλαδεηνχλ θνηλνχο ηξφπνπο γηα ηελ νκαδηθή δξάζε απέλαληη 

ζηνπο αληηπάινπο. Ο θάζε παίρηεο κέζα απφ ην ραξαθηήξα ηνπ (avatar) απνθηά κηα 

κνλαδηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία είλαη γλσζηή ζηα άιια κέιε ηεο νκάδαο, έηζη ψζηε ε 

νκάδα λα γλσξίδεη ην πσο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξεη ν θάζε παίρηεο ζηελ 

θνηλφηεηα.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MMOGs φκσο είλαη θαη ε νκηιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(πίλαθαο 7) ζην παηρλίδη (Πεγή: Steinkuehler, C. 2007). Οη παίρηεο, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο έρνπλ αλαπηχμεη 

κηα κεγάιε ζπιινγή ζπληνκεχζεσλ. Έηζη, θαηά αληηζηνηρία κε φζα αλαθέξεη ε 

ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο, παξαηεξείηαη κηα ηνπηθή γλψζε πνπ είλαη 

απφθηεκα κφλν ησλ παηρηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηρληδηψλ. 

 

http://forums.worldofwarcraft.com/index.html?sid=1
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Πίλαθαο 7. Γηάινγνο Μεηαμύ Παηρηώλ ελόο MMOG 

PUBLIC: Liadon Greetings, [Emperor] 

GUILD: BlueReason ill same some braves [a type of 

potion] fur u next time i hunt 

^_^ 

GUILD: FireBall Who is lysander? 

GUILD: Adeleide my rl bf [real life boyfriend] 

PUBLIC: Emperor how are u this evening? 

PUBLIC: Liadon Very well, and yoruself? 

GUILD: OriginalSin Adel's r/l b/f [real life 

boyfriend] 

YELL: HoHumm MARCO 

GUILD: IronFist eww 

WHISPER: Liadon gah, you told them 

PUBLIC: Emperor great ^^ 

GUILD: Adeleide is that enuf info? 

GUILD: FireBall that cant be his name? 

PUBLIC: HoHumm there you are 

GUILD: Liadon of course it's his name 

GUILD: IronFist he play lin [Lineage]? 

YELL: Emperor POLO 

GUILD: Adeleide nope, but its his lineage name 

GUILD: OriginalSin ive heard that name b'fore 

GUILD: Liadon you dont' date bob, and then get 

a tattoo that says 'tom' 

YELL: Emperor hohumm i cant see u!!! 

GUILD: FireBall he plays lineage? 

PUBLIC: HoHumm ... 

GUILD: Adeleide lol!! 

YELL: Stranger selling sealed forgotten scale 

mail 

GUILD: IronFist he dosn't play lineage but its 

his lineage name? 

GUILD: Adeleide liadon u too funny! 

GUILD: Liadon :) 

GUILD: OriginalSin hehe 

GUILD: IronFist Adel u broke the rules for 
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title... we gotta ban u 

GUILD: OriginalSin haha 

GUILD: HoHumm yea well be happy u got a title 

GUILD: Liadon Princess is exempt 

GUILD: OriginalSin  /banished 

GUILD: IronFist nobody can outgame me sry 

[sorry] 

GUILD: Adeleide yall r so funny! 

PUBLIC: HoHumm adel, u still ignorin me? 

WHISPER: Liadon So when do the wedding notices 

go out? 

PUBLIC: Emperor we killing cycls? 

PUBLIC: HoHumm i'll take that as a yes 

PUBLIC: Liadon Sure are 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθέο κεηαθξαζηηθέο 

δηαδηθηπαθέο κεραλέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζνχλ ηνπο παίρηεο ζηε κεηάθξαζε 

ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παηρλίδη
3
. 

                                                
3  γηα παξάδεηγκα: http://www.wowslang.com 

http://www.wowslang.com/
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Δηθόλα 10 Απεηθόληζε κηαο Γηαδηθηπαθήο Μεηαθξαζηηθήο Μεραλήο  

(Πεγή: http://www.wowslang.com) 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηα MMOGs θαίλεηαη πσο 

πιεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο. Θα κπνξνχζε 

ινηπφλ λα αλαδεηεζεί ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα, κέζα απφ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αλαδείμεη ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο ζαλ έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ 

πξαθηηθήο.  

 

 

 

http://www.wowslang.com/
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2.4 Αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κία ςεθηαθή θνηλόηεηα – 

Αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο 

Ζ έλλνηα ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο (Sense of Community – SOC), πνπ αιιηψο 

εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη κε ηνλ φξν «Αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα», 

απνηειεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

νκάδα θαη έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία θαη 

ζηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο. ηελ εξγαζία ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο απμάλεη ην 

αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Burroughs & Eby, 1998).  

Αθφκε, ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

ππνρξέσζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

θνηλφηεηαο (McΜillan & Chavis, 1986). 

Ση ζεκαίλεη φκσο θνηλφηεηα; Ζ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο εθηείλεηαη απφ ην θπζηθφ ρψξν 

κηαο γεηηνληάο, έσο θαη ηηο αραλείο εηθνληθέο θνηλφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ;  

Ζ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ζαλ ην απνηέιεζκα ηνπ λα 

δεη θαλείο ζε κηα θνηλφηεηα (Garcia, I. et al, 1999). Οη θνηλσληνιφγνη εξεπλεηέο έρνπλ 

ελδηαθεξζεί γηα έλλνηα ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60. Οη 

McMillan θαη Chavis (1986) θαζφξηζαλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα σο ην 

ζπλαίζζεκα πνπ έρνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο φηη έρνπλ ζεκαζία ν έλαο γηα ηνλ άιιν 

θαη φηη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αλάγθεο. 

Ζ ζεσξία ησλ McMillan θαη Chavis (1986) είλαη ε πην επξέσο απνδεθηή ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο. Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ (ή ςπρνινγηθή αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ) είλαη κηα 

έλλνηα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, θαζψο θαη ζε δηάθνξνπο 

άιινπο ηνκείο έξεπλαο, φπσο ε θνηλσληνινγία θαη ε αλζξσπνινγία. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε «αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα» απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα ζηνηρεία:  

 Σελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο (membership) 
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 Σελ επηξξνή (Influence) 

 Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ (Integration and fulfillment of needs) 

 Σελ θνηλή ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε (Shared emotional connection) 

 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο (Membership) ηζνδπλακεί κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη 

ηεο ηαχηηζεο κε ηελ νκάδα, θαη πεξηέρεη πέληε ηδηφηεηεο: 

 Σα φξηα  

 Σε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα  

 Σελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο ηαχηηζεο 

 Σελ πξνζσπηθή επέλδπζε  

 Έλα θνηλφ ζπκβνιηθφ ζχζηεκα 

Ζ επηξξνή ιεηηνπξγεί κε δχν ηξφπνπο. Σα κέιε κηαο νκάδαο πξέπεη λα ζεσξήζνπλ φηη 

έρνπλ θάπνηα επηξξνή ζηελ νκάδα. Σαπηφρξνλα, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο λα ππάξρεη θαη θάπνηα επηξξνή απφ ηελ νκάδα ζηα κέιε ηεο. 

Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνηειεί ην ζπλαίζζεκα ηεο ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ θνηλφηεηα θαη ηεο παξάιιειεο ππνζηήξημεο ηεο θνηλφηεηαο απφ ην άηνκν. Σα 

κέιε αηζζάλνληαη ηελ αληακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα κέζσ ηεο 

αίζζεζεο ηνπ status θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζηελ θνηλφηεηα. 

Ζ θνηλή ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε απνηειείηαη απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο ζρέζεο, ηεο 

θνηλήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ θνηλψλ ηζηνξηψλ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο. Ζ θνηλή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπρλή αιιειεπίδξαζε, ην πςειφ 

επίπεδν αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ επέλδπζε ζε ρξφλν θαη πφξνπο.  

Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζε ηνπηθά πεξηνξηζκέλεο θνηλφηεηεο, 

φζν θαη ζε θνηλφηεηεο ελδηαθέξνληνο (McΜillan & Chavis., 1986).  

ηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ςεθηαθή ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο, κηα αίζζεζε 

θνηλφηεηαο. Με βάζε ινηπφλ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 
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αιιειεπίδξαζή κεηαμχ ηνπο, νη θνηλφηεηεο θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηε κάζεζε 

(Kaplan, 2003).  

Πνηα είλαη φκσο ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θαληαζηαθή θνηλφηεηα (Anderson, 

1991; Γαγδηιέιεο & Γειεγηάλλε, 2006), φηαλ ηα κέιε ηεο είλαη ρηιηάδεο άηνκα, 

αθφκε θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη δε ζπλαληψληαη πνηέ 

πξφζσπν κε πξφζσπν; πλεπψο, ζα ήηαλ πηζαλψο ρξήζηκν λα εξεπλεζεί ην θαηά 

πφζν ππάξρεη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη ζηνπο παίρηεο πνιπρξεζηηθψλ 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ. 

 

2.5 Δζσηεξηθά Κίλεηξα  

Σα θίλεηξα είλαη έλαο απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

αιιά θαη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά καο. Ζ ιέμε θίλεηξν πξνέξρεηαη απφ ηε 

ιαηηληθή ιέμε motus, πνπ ζεκαίλεη θίλεζε. Σν θίλεηξν είλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία νη ελέξγεηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νξηζκέλνη ζηφρνη. Οη φξνη 

«ππνθίλεζε» θαη «θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο» αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή απφδνζε ηνπ 

φξνπ «motivation» πνπ νξίδεηαη σο ε εζσηεξηθή εθείλε δχλακε πνπ σζεί ην άηνκν ζε 

θάπνηα κνξθή δξάζεο-ελέξγεηαο ή σο «ε δηαδηθαζία ηεο παξφηξπλζεο ελφο αηφκνπ 

λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ ζηφρνπ» (Montana & 

Charnov, 2002). 

Σα θίλεηξα απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο δηακνξθσηέο κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο κάζεζεο, ηφζν ζε θπζηθά φζν θαη ζε εηθνληθά 

πεξηβάιινληα. Ζ έλλνηα ησλ θηλήηξσλ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ έλλνηα ησλ αλαγθψλ 

θαη πεξηγξάθεηαη σο ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε (θάπνηεο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο 

αλάγθε, επηζπκία ή ζέιεζε) πνπ ελεξγνπνηεί ή θηλεηνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά 

(Kleinginna & Kleinginna, 1981).  Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ θηλεηνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηεπζχλεη 

 Ζ επηζπκία ή ζέιεζε πνπ ελεξγνπνηεί θαη νδεγεί ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζε 

ζηφρν ζπκπεξηθνξά 
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 Ζ επηξξνή αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ζηελ έληαζε θαη ηε δηεχζπλζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο  

Ο Franken (Kleinginna & Kleinginna, 1981) ζπκπιεξψλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

εξεζίζκαηνο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο επηκνλήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σα θίλεηξα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Δγγελή-Δπίθηεηα, Φπζηνινγηθά-Βηνινγηθά-Φπρνινγηθά θαη 

Δζσηεξηθά-Δμσηεξηθά, ελψ εκθαλίδεηαη θαη κηα δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θηλήηξσλ ζε: 

 Γλσζηηθά (πεξηέξγεηα, ηάζε γηα εμεξεχλεζε, ηάζε γηα αληίιεςε) 

 Κνηλσληθά (ζπλεξγαζία, δεκηνπξγία θηιίαο) 

 Φπζηνινγηθά (βηνινγηθέο αλάγθεο) 

Οη ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ εξγαζίαο δηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ θαηεγνξία 

ησλ νληνινγηθψλ, ζε απηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν θαη ην 

είδνο ησλ θηλήηξσλ θαη ζηηο κεραληζηηθέο ή δηαδηθαζηηθέο, πνπ αλαιχνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηελ 

απφδνζε ελφο αηφκνπ. 

Οη ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αξραηφηεηα κε ηε ζεσξία δσηηθήο 

νξκήο ηνπ Πιάησλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζέιεζε αληηκεησπίδεηαη ζαλ ην 

κνλαδηθφ θίλεηξν επηηπρίαο. Παξάιιεια, ε ζρνιή ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη 

βαζηζκέλε θαηά κεγάιν βαζκφ ηελ έλλνηα ησλ θηλήηξσλ, ελψ ε ζεσξία ηεο Κιαζηθήο 

Τπνβνιήο (Classical conditioning) ππνζηεξίδεη φηη νη βηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζην 

αληίζηνηρν εξέζηζκα ελεξγνπνηνχλ θαη δηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά.  

Αθφκε, ε ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο ππνζηεξίδεη 

φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ αλαθέξνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή (cognitive strategy), ζηελ εηνηκφηεηα, ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ 

παξφηξπλζε ηνπ θάζε καζεηή (Κπξηαδήο & Μπαθνγηάλλεο, 2003). χκθσλα κε ηε 

ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ κηα απφ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ καζεηή είλαη ε θάζε ηεο 

Παξφηξπλζεο (Motivation Phase). εκεηψλεηαη δε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο 

ζηεξείηαη θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα ηελ ελεξγνπνηήζεη ν εθπαηδεπηήο. Απηή ε έλλνηα 

εληάζζεη ηελ έλλνηα ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ.  
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Ο Maslow (1954) απνηειεί ηνλ θχξην εθθξαζηή ηεο ζεσξίαο ησλ θηλήηξσλ θαη 

παξνπζηάδεη ηα θίλεηξα βαζηζκέλα ζε έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν αλαγθψλ, πνπ 

απνηειείηαη απφ πέληε θαηεγνξίεο (ε γλσζηή θαη σο Ππξακίδα ηνπ Maslow) : 

 Βηνινγηθέο αλάγθεο  

 Αλάγθεο αζθάιεηαο  

 Κνηλσληθέο αλάγθεο  

 Αλάγθεο ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο  

 Αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο  

Ο Μaslow ππνζηήξηδε φηη νη αλάγθεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηθαλνπνίεζε πξνεγνχκελσλ αλαγθψλ δίλεη ην 

έλαπζκα γηα ηελ εθδήισζε ηεο αλάγθεο γηα απηνπξαγκάησζε. 

Αξγφηεξα ε ζεσξία ηεο ελεξγνπνίεζεο – πξαγκάησζεο ππνζηήξημε πσο νη άλζξσπνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κία εζσηεξηθή ηάζε γηα ελεξγνπνίεζε, ηάζε γηα λα αλαπηχμνπλ 

φιεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ζθνπφ ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ πξναγσγή ηνπ εαπηνχ ηνπο 

(Rogers, 1942, 1951). ηε ζπλέρεηα, ε Θεσξία ηνπ δηπινχ παξάγνληα ηνπ Herzberg 

(1959) ππνζηήξημε πσο «νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε κίαο εξγαζίαο 

(δηδαθηηθήο ελέξγεηαο) είλαη: 

 ε επίηεπμε, 

 ε αλαγλψξηζε, 

 ε ίδηα ε ελέξγεηα, 

 ε επζχλε, 

 ε πξφνδνο. 

Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ James (1950) πνπ πξψηνο 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο «ελδηαθέξνλ θαη έλζηηθηφ ηεο δεκηνπξγίαο» γηα λα 

εμεγήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. «Σν ελδηαθέξνλ» 

θαη «ηα έλζηηθηα ηεο δεκηνπξγίαο» απεηθνλίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο απηνδηάζεζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζήκεξα ηα εζσηεξηθά θίλεηξα. Ζ αλάγθε γηα ηελ 

απηνδηάζεζε, έλα ζπζηαηηθφ ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (Deci & Ryan, 1985),  

πξνήιζε απφ ηε ζεσξία ηεο απην-αηηηνινγίαο ηνπ DeCharms (1968) , πνπ ππνζηεξίδεη 
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φηη ηα άηνκα παξαθηλνχληαη κε ζηφρν λα είλαη νη ίδηνη ην αίηην ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο. 

Ο Malone (1981) πξψηνο παξνπζίαζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Τπνζηεξίδεη φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα δεκηνπξγνχληαη απφ ηξεηο ηδηφηεηεο:  

 Σελ πξφθιεζε,  

 Σε θαληαζία θαη  

 Σελ πεξηέξγεηα.  

Ζ πξφθιεζε εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αβέβαηα 

απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηπέδσλ, ησλ θξπκκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ή ηνπ ηπραίνπ παξάγνληα. Ζ θαληαζία εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κάζεζε. Ζ πεξηέξγεηα κπνξεί λα πξνθιεζεί φηαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πηζηεχνπλ φηη νη γλψζεηο ηνπο είλαη ειιηπείο.  

ηε ζπλέρεηα, νη Malone θαη Lepper (1987) παξνπζίαζαλ έλα λέν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ζηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, θαζνξίδνληαο ην εζσηεξηθφ θίλεηξν ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη ηθαλφο λα 

θάλεη θάπνηνο ρσξίο εμσηεξηθή παξφηξπλζε. Με βάζε απηή ηε ζεσξία, πξαγκαηηθά 

θηλεηήξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο θάπνηνο ζπκκεηέρεη ρσξίο θακία 

άιιε αληακνηβή απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απφιαπζε ηνπ λα ζπκκεηέρεη.  

ηε ζεσξία ησλ Malone θαη Lepper ζρεηηθά κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, γίλεηαη κηα ππνδηαίξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη λα 

εληζρχνπλ ηα θίλεηξν ζε αηνκηθνχο θαη δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Οη αηνκηθνί 

παξάγνληεο εκθαλίδνληαη αθφκα θαη φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη αηνκηθά, ελψ νη 

δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο.  

Οη Malone θαη Lepper έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηε ζεσξία ηνπο κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα κε ζηφρν ηε ζχλζεζε ηξφπσλ γηα λα ζρεδηαζηνχλ 

πξαγκαηηθά θηλεηήξηα πεξηβάιινληα. Απηή ε ζχλζεζε ζπλνςίδεηαη ζηνλ πίλαθα 8 

(Malone & Lepper, 1987).  
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Έηζη, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο αηνκηθνχο παξάγνληεο: 

πξφθιεζε, θαληαζία, πεξηέξγεηα θαη έιεγρν, θαη απφ ηξεηο δηαπξνζσπηθνχο 

παξάγνληεο: ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφ θαη αλαγλψξηζε. 

Πίλαθαο 8 Δζσηεξηθά Κίλεηξα  

Παξάγνληαο Πεξηγξαθή 

  

Πξόθιεζε 

Οη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ιεηηνπξγνχλ πξνο 

ζε πξνζσπηθά ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε 

απαηηεί δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλερψο απμαλφκελν επίπεδν 

δπζθνιίαο. 

  

Πεξηέξγεηα 

Σν πεξηβάιινλ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

φηαλ ππάξρεη έλα βέιηηζην επίπεδν απφθιηζεο κεηαμχ ηεο 

παξνχζαο γλψζεο θαη απηήο πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαθηήζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο εάλ ζπκκεηείρε ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. 

Έιεγρνο 
Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ηάζε λα ζέινπλ λα ειέγρνπλ ην ηη 

ζπκβαίλεη ζε απηνχο. 

  

Φαληαζία 

Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ λνεηηθέο εηθφλεο ησλ 

πξαγκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθά 

παξνχζεο γηα λα ππνθηλήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

  

Αληαγσληζκόο 

Οη εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε κε ην λα ζπγθξίλνπλ 

ηελ επίδνζή ηνπο κε ηνπο άιινπο. 

  

πλεξγαζία 

Οη εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε κε ην λα βνεζνχλ 

ηνπο άιινπο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

  

Αλαγλώξηζε 

Οη εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε φηαλ νη άιινη 

αλαγλσξίδνπλ θαη εθηηκνχλ ηα επηηεχγκαηά ηνπο.  

 

Απηνί νη παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ηνπο Malone θαη Lepper, δεκηνπξγνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα λα ζρεδηαζηεί έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. 

Δληνχηνηο, ελψ ηα παηρλίδηα ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ, πνιιά απφ απηά δίλνπλ θπξίσο εμσηεξηθά θίλεηξα (Csikszentmihalyi & 

Nakamura, 1989).  
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Σν κεηνλέθηεκα ησλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη φηη νδεγνχλ ζε ελαζρφιεζε κηθξήο 

δηάξθεηαο, ζε αληίζεζε κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη επηκέλνπλ 

πεξηζζφηεξν, εξγάδνληαη κεζνδηθά εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο θαη δηαηεξνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα (Guthrie et al., 1996).  

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο απφ απφζηαζεο εθπαίδεπζε, φπνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

απνηειεί ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ε έλλνηα ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ. 

 

2.5 Γέζκεπζε από ην παηρλίδη  

Ζ έλλνηα ηεο δέζκεπζεο είλαη ζπγθερπκέλε ζηε βηβιηνγξαθία. ε θάπνηεο κειέηεο 

αλαθέξεηαη ε ζεηηθή πιεπξά ηεο, πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ παίρηε, θαη ζε άιιεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ην αξλεηηθφ 

θαηλφκελν ηεο εκβχζηζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο απνξξφθεζεο πνπ απνθηά ν παίρηεο 

φηαλ παίδεη έλα παηρλίδη γηα κεγάιν δηάζηεκα. εκεηψλνπκε δε ζε απηφ ην ζεκείν φηη 

ε έλλνηα ηεο δέζκεπζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη σο ην αξλεηηθφ 

θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο ησλ παηρηψλ ζε έλα παηρλίδη, ελψ απνηειεί κηα κεηαβιεηή 

πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο (Funk, 2002).  

Θεσξείηαη φηη ε πςειή δεκνηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνθαινχλ κηα θαηάζηαζε πςειήο δέζκεπζεο, κέζσ ηεο 

ςπρνινγηθήο απνξξφθεζεο (Kubey & Larson, 1990). Οη παίρηεο ζπρλά 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ σο «πνιχ δεζκεπηηθή» (Funk, et al., 

2006). Παξάιιεια, ν Provenzo (1991) αλαθέξεη φηη, ζε ζπλεληεχμεηο πνπ δφζεθαλ 

ζηα πιαίζηα έξεπλάο ηνπ, παηδηά αλέθεξαλ φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηνπο 

πξνθαινχλ δέζκεπζε. Αθφκε, παηδηά θαη έθεβνη ζπρλά αλαθέξνπλ φηη ε δέζκεπζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα παηρλίδηα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηελ απφιαπζε 

(Funk, et al., 2006). 
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Ο πςειφο βαζκφο δέζκεπζεο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη 

έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απφ ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ, θαη έηζη λα απνδεηρζεί 

ζεκαληηθφο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Λφγσ απηήο ηεο πηζαλφηεηαο, ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην λα 

κειεηεζεί ην θαηά πφζν ν παξάγνληαο ηεο ζπκκεηνρήο πνιιψλ ρξεζηψλ (κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα) ζπζρεηίδεηαη κε ηε δέζκεπζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηα πνιπρξεζηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  

Γηα ηελ κειέηε απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη αλαγθαίνο έλαο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

δέζκεπζεο, Δληνχηνηο, ιφγσ ηεο ιηγνζηήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθήο κε ην ζέκα, δελ 

έρεη αθφκε επηηεπρζεί έλαο εληαίνο νξηζκφο ηεο κεηαβιεηήο. (Wirth, et al., 2007).   

ηελ παξνχζα εξγαζία, ν φξνο «δέζκεπζε» ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλαο γεληθφο 

δείθηεο ηεο ελαζρφιεζεο ζε έλα παηρλίδη, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο έλλνηεο 

απνξξφθεζε (absorption), ξνή (flow), παξνπζία (presence) θαη εκβχζηζε 

(immersion) ζην παηρλίδη (Brockmyer, et al 2009). 

Δκβύζηζε  

Ο φξνο εκβχζηζε (immersion) δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Jaron Lanier (Heilbrun, 

1989), έλαλ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, ν νπνίνο φξηζε 

ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα σο έλα αιιειεπηδξαζηηθφ, ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, 

θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή, ζην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα εκβπζηζηεί. 

ηνλ εηθνληθφ θφζκν ησλ παηρληδηψλ ε εκβχζηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηε δέζκεπζε ησλ παηρηψλ ζηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ 

αίζζεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Banos, et al., 2004; Singer & Witmer, 1999).  

Ζ εκβχζηζε έρεη θαζνξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ελφο παηρληδηνχ λα πξνθαιεί ζηνλ παίρηε 

ην ζπλαίζζεκα φηη πξαγκαηηθά είλαη έλα κέξνο, ή «παξφλ» ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

παηρληδηνχ (Wirth, et al., 2007). 
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Παξνπζία  

Ζ παξνπζία (presence) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία θάπνηνο 

βξίζθεηαη:  

 ζε θαλνληθή θαηάζηαζε ζπλείδεζεο  

 έρνληαο ηελ εκπεηξία φηη βξίζθεηαη κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ (Mania 

& Chalmers, 2001; Mikropoulos & Strouboulis, 2004; Ryan, Rigby, & 

Przybylski, 2006; Tamborini & Skalski, 2006).  

Δηδηθά γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα λνεηηθά κνληέια (scripts) 

πνπ αλαπηχζζνληαη φηαλ επηηπγράλεηαη ε παξνπζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζε θαηαζηάζεηο ηεο θπζηθήο δσήο (Tamborini & 

Skalski, 2006). 

Ρνή  

Ζ ξνή (flow) είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο απφιαπζεο πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο πξφθιεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

αληακείβεη ηνλ παίρηε (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988; Moneta & 

Csikszentmihalyi, 1996, 1999). Παξάιιεια, ε ξνή ηζνδπλακεί θαη κε ηελ απφιπηε 

αίζζεζε θπξηαξρίαο πνπ έρεη ν παίρηεο βηψλνληαο ην παηρλίδη ζαλ θνκκάηη ηνπ 

εαπηνχ ηνπ. 

Απνξξόθεζε  

Ζ ςπρνινγηθή απνξξφθεζε (absorption) είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ πιήξε δέζκεπζε ηνπ ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

(Irwin, 1999). ε αληίζεζε κε ηελ εκβχζηζε θαη ηελ παξνπζία, θαη παξφκνηα κε ηε 

ξνή, ην λα βξίζθεηαη θαλείο ζε θαηάζηαζε απνξξφθεζεο ηζνδπλακεί κε κεηαβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο (Glicksohn & Avnon, 1997).  
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Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο απηή 

αλαιχζεθε ζηελ παξνχζα ελφηεηα απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MMOGs, 

ηα νπνία θαίλεηαη λα παξαθηλνχλ ζεκαληηθά ηνπο παίρηεο ηνπο. Απηά ηα παηρλίδηα 

βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο, πξνζθέξνληαο πςειφ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

παηρηψλ, ζε αληίζεηα κε ηα ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν ινηπφλ λα αλαδεηεζεί ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηα ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα, έηζη ψζηε λα αλαθαιχςνπκε ηη είλαη απηφ πνπ παξαθηλεί 

ηνπο αλζξψπνπο λα παίδνπλ απηά ηα παηρλίδηα.  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα είλαη δπλαηφλ λα αλαδείμεη ηελ έλλνηα 

ηεο θνηλφηεηαο ζαλ έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε 

ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε ζε βάζνο ηα MMOGs, ζα πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ηη 

είλαη απηφ πνπ παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο λα παίδνπλ απηά ηα παηρλίδηα. Με βάζε ηα 

φζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα (MMOGs) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα άξηζηε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, 

ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε πνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

3.1 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα θαη Τπνζέζεηο 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

παηρηψλ ησλ ππιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ (Sellers, 2002, ζει.1). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Sellers (2002) ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθνί δεζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηά ηα 

παηρλίδηα είλαη απηνί πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο παίρηεο θαη απνηεινχλ ην ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν νη παίρηεο επηζηξέθνπλ ζην παηρλίδη. Απηνί νη αξρηθνί θνηλσληθνί δεζκνί πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη παίρηεο ραξαθηεξίδνληαη σο «Πξνζσξηλέο Οκάδεο» (temporary 

groups) (Sellers, 2002, ζει. 4), ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη 

αιιειεπηδξάζεηο είλαη ραιαξήο δέζκεπζεο αιιά επηηξέπνπλ ζηνπο παίρηεο λα 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί, θαη έηζη εηζάγνληαη ζην παηρλίδη δεκηνπξγψληαο 

ηζρπξφηεξεο θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ.  

Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ν ρψξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ 

ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο (Jones, 2003) θαη ηδηαίηεξα ν ηνκέαο ησλ MMOGs, φπνπ 

ππάξρνπλ ειάρηζηεο κειέηεο γηα ηελ θνηλσληθή δνκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηρηψλ (Griffiths & Davies, 2002). ε ζχγθξηζε κε ην κεγάιν 

αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλεηηθήο 

θνηλφηεηαο γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ν Steinkuehler (2004) αλαθέξεη φηη είλαη 
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πεξίεξγν πνπ ζπάληα βξίζθεη θαλείο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

πηπρέο ησλ MMOGs.  

Οη έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ MMOGs ζηελ 

εθπαίδεπζε ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ παξά εξεπλεηηθέο δηαηξηβέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπιινγή 

θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (Βonk & Dennen, 2005). Γηα παξάδεηγκα, ελψ 

αλαθέξεηαη ζπρλά φηη ηα παηρλίδηα είλαη έλα κέζν θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, δελ 

ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηε ζρέζε ησλ 

παηρληδηψλ κε ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Δηδηθφηεξα ζηα MMOGs, έλα 

ζρεηηθά λέν ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, νη εξεπλεηηθέο κειέηεο είλαη 

πξαγκαηηθά δπζεχξεηεο. 

πλεπψο, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MMOG παηρληδηψλ, πνπ απνηειεί ε 

θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε, ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Οη McLoughlin θαη Oliver 

(1999) ππνζηεξίδνπλ φηη ζε κηα ειεθηξνληθή θνηλφηεηα νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ 

θαη εθηηκνχλ ηνπο ππφινηπνπο, κνηξάδνληαη ηηο θνηλέο εκπεηξίεο ηνπο, εκπηζηεχνληαη ν 

έλαο ηνλ άιιν θαη κνηξάδνληαη ηνλ έιεγρν θαη ηηο επζχλεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Οη ζρέζεηο ησλ παηρηψλ κε ηα ππφινηπα κέιε ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, 

είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηελ νκάδα, ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ν Maslow αλαθέξεη ζαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ απην-πξαγκάησζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπκε ηη είλαη απηφ πνπ παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο λα 

παίδνπλ ηα ειθπζηηθά ζε απηά παηρλίδηα είλαη αλάγθε λα εξεπλήζνπκε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνθηιψλ MMOGs. Τπάξρνπλ νκνδνζπλεξγαηηθνί παξάγνληεο 

πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηρηψλ γηα κηα 

κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν; Δίλαη δπλαηφ νη παίθηεο λα δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα 

«αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα, παίδνληαο απηά ηα πνιπρξεζηηθά παηρλίδηα;  

Παξάιιειά, ην αξλεηηθφ θαηλφκελν ηνπ πςεινχ βαζκνχ δέζκεπζεο ζηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απφ ηε ρξήζε ησλ 

παηρληδηψλ, θαη έηζη λα απνδεηρζεί ζεκαληηθφο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Λφγσ απηήο ηεο πηζαλφηεηαο, ζεκαληηθφο ζηφρνο 

ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην λα κειεηεζεί ην θαηά πφζν ν παξάγνληαο ηεο ζπκκεηνρήο 
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πνιιψλ ρξεζηψλ (κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα) 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε δέζκεπζε ησλ ρξεζηψλ ζην παηρλίδη.  

Απηέο νη εξσηήζεηο νδήγεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο πνπ ζηνρεχεη ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε δέζκεπζε, ην 

αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε επίδνζε ζην 

παηρλίδη, πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη παίρηεο ζηα 

MMOGs. Γηα ηε δηεξεχλεζε απηή ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ δεκηνπξγήζεθε ην παξαθάησ κνληέιν, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο(ζρήκα 5). 

Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν ηεο έξεπλαο πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (αηνκηθψλ ή δηαπξνζσπηθψλ) 

(Malone & Lepper, 1987), ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο (McMillan & Chavis, 

1986, ζει. 9), ηεο δέζκεπζεο (Brockmyer, J.H. et al, 2009) θαη ηεο επίδνζεο ζην 

παηρλίδη. 

 

 

ρήκα 5 Σν Μνληέιν ηεο Έξεπλαο 
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πγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη ηεο 

επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο δέζκεπζεο ζην 

παηρλίδη; 

 

Δηδηθόηεξα νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη: 

Α. Δπίδνζε ζην παηρλίδη 

 

Ην1: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά. 

 

Β. Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Ην2: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

 Ην2α: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ αηνκηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 Ην2β: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ δηαπξνζωπηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

Γ. Γέζκεπζε ζην παηρλίδη 

 

Ην3:Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 
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3.2 Ο ζρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

3.2.1 Οι Φάζειρ ηηρ Έπεςναρ 

πσο παξαηεξείηαη κεγάιε πνηθηιία απαληήζεσλ ζην εξψηεκα απφ ηη πξέπεη λα 

απαξηίδεηαη κηα έξεπλα, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηηο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

εκθαλίδνληαη πνιιέο παξαιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε εξεπλεηέο 

γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο κηα έξεπλα. Έηζη ππάξρνπλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο ζσζηφηεξεο δηαδηθαζίαο γηα κηα έξεπλα.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνινπζήζεθαλ νη εμήο θάζεηο: 

 Γηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο. 

 Καηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο. 

 Μέζνδνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 χλζεζε (ζπκπεξάζκαηα – εξκελεία). 

ην παξαθάησ ζρήκα δηαθξίλεηαη ε ζεηξά ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

ρήκα 6 Δξεπλεηηθέο Γηαδηθαζίεο Δξγαζίαο 
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ρήκα 7 Αλαπαξαζηάζεηο ηεο Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
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3.2.2 Μέθοδορ Έπεςναρ 

Μηα έξεπλα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπ 

παξαθάησ ηχπνπο εξεπλψλ: 

 Γηεξεπλεηηθέο: έρνπλ ζαλ ζηφρν λα αλαθαιχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 

 Πεξηγξαθηθέο: έρνπλ ζαλ ζηφρν λα απεηθνλίζνπλ ηε θπζηνγλσκία ησλ 

γεγνλφησλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξνζψπσλ. 

 Δξκελεπηηθέο: έρνπλ ζαλ ζηφρν λα επεμεγήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα εξεπλήζεη ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ. Απνηειεί ινηπφλ, 

κηα δηεξεπλεηηθή έξεπλα, θαη εηδηθφηεξα κηα εκπεηξηθή θνηλσληθή έξεπλα (survey), ε 

νπνία επηρεηξεί λα εληνπίζεη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Απνηειεί 

ινηπφλ κηα ζπζρεηηζηηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε. 

Ζ εκπεηξηθή θνηλσληθή έξεπλα (survey) ελδείθλπηαη γηα ηηο δηεξεπλεηηθέο έξεπλεο, 

ηφζν γηα ζχγρξνλα ζέκαηα, φζν θαη γηα θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Ο Hutton 

(1990) αλαθέξεη φηη ε εκπεηξηθή θνηλσληθή έξεπλα είλαη ε κέζνδνο ηεο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ θάλνληαο πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο ζε πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά, ζηα 

πιαίζηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ζε έλα δείγκα αηφκσλ επηιεγκέλν έηζη ψζηε λα 

αληηπξνζσπεχεη έλαλ νξηζκέλν πιεζπζκφ. 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θπξίσο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη 

ζπλεληεχμεηο, αθνχ ε έλλνηά ηνπο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ηελ εκπεηξηθή 

θνηλσληθή έξεπλα. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εκπεηξηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο είλαη ηα παξαθάησ (Hutton, 

1990): 

 Οη εξσηήζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη απαληήζεηο απφ 

κεκνλσκέλα εξσηψκελα άηνκα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ψζηε λα παξαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιν ην δείγκα. 
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 Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε ζπλεληεχμεηο κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ. 

 Οη εξσηήζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα είλαη ακεξφιεπηεο.  

 Μεγάιεο εκπεηξηθέο θνηλσληθέο έξεπλεο είλαη δπλαηφλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

κηθξφηεξα θνκκάηηα. 

 

πλαληάκε φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα ζε απηέο ζηηο έξεπλεο: 

 Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ζε κνξθή πηλάθσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζπρλά απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ ζηφρν ησλ εξγαζηψλ θαη αδπλαηνχλ λα θάλνπλ 

ζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ κε επξχηεξεο ζεσξίεο.  

 Σα δεδνκέλα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ζηηγκηαίεο εηθφλεο ζην ρξφλν, παξά κηα 

εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ πξνο ηηο αιιαγέο . 

 Ο εξεπλεηήο θάπνηεο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη ν ίδηνο αλ νη 

εξσηψκελνη έρνπλ θαηαιάβεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ζέηνληαη. Έηζη κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζέκαηα αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο ηεο έξεπλαο. 

 Ζ εκπεηξηθή θνηλσληθή έξεπλα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε πιάηνο απφ φηη ζε 

βάζνο γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο. Απηφ είλαη έλα θιέγνλ δήηεκα γηα ηνπο κηθξήο 

θιίκαθαο εξεπλεηέο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα λα κελ εκθαληζηνχλ ηα 

παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα ζε θακία θάζε ηεο έξεπλαο.  

3.2.2.1 Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Πξνζέγγηζε 

Σνλ πεξαζκέλν αηψλα αλάκεζα ζηνπο θηινζφθνπο μέζπαζε κηα δηακάρε γηα ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνπ νδήγεζε ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα 

ζηε λνκνζεηηθή θαη ηδηνγξαθηθή πξνζέγγηζε. Απηή ε αληηπαξάζεζε βξήθε έθθξαζε 

ζην ζχγρξνλν δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ «πνηνηηθή»θαη ηελ «πνζνηηθή» πξνζέγγηζε. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πνζνηηθή έξεπλα είλαη κία εκπεηξηθή έξεπλα, φπνπ ηα δεδνκέλα 

είλαη ζε κνξθή αξηζκψλ. Αληίζεηα, ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα εκπεηξηθή έξεπλα 

φπνπ ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζε κνξθή αξηζκψλ (Punch, 1998). 
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ζνη ππνζηεξίδνπλ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπζία απνδεηνχλ κηα 

λνκνηειεηαθή ζρέζε. Γηα λα θηάζεη ν εξεπλεηήο ζηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη κηα απζηεξά θαζνξηζκέλε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ 

επηδέρεηαη παξεθθιίζεηο.  

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ καζεκαηηθέο θαη 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, πνπ άιινηε είλαη ζε απιέο θαη άιινηε ζε ζχλζεηεο κνξθέο, νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη θαηάιιειεο γηα λα εθαξκνζηνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

Ζ πξψηε ζπλνιηθά απνδεθηή θαη κε παγθφζκηα επηξξνή πνζνηηθή κεζνδνινγηθά 

εξγαζία ήηαλ απηή ηνπ Durkheim γηα ηελ απηνθηνλία (Σάηζεο, 1999). Πξφθεηηαη γηα 

κηα έξεπλα πνπ κειεηνχζε ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν απνθιείνληαο ζπλεηδεηά 

θάζε ππνθεηκεληθφ παξάγνληα. Ο αληηθεηκεληθνπνηεκέλνο άλζξσπνο ηνπ Durkheim 

κεηακνξθσλφηαλ ζε έλα εχθνια αλαιπφκελν σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπ «πξάγκα». 

πσο αλαθέξεη ν Punch (1998), ε πνζνηηθή έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αξηζκεηηθή κνξθή. Απηή ε πξνζέγγηζε ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν «επηζηεκνληθή» θαη «αληηθεηκεληθή». Παξφια απηά φκσο, ηηο ηειεπηαίεο 

δπν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή πξνο ηελ πνηνηηθή έξεπλα. 

Πνιχ ζπρλά ηα θνηλσληθά θαηλφκελα δελ γίλεηαη λα απνηππσζνχλ άκεζα κε ηελ 

πνζνηηθή πξνζέγγηζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ινηπφλ ε πνηνηηθή κέζνδνο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαλνχλ ε πνιππινθφηεηα, ε νξγάλσζε θαη ε ινγηθή ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ. Αζθαιψο, ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιν δείγκα, 

αθνχ ν ζηφρνο δελ είλαη λα ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείγκαηνο, αιιά ε 

εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνθαζίζηεθε ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ εκθάληζε κηαο γεληθφηεξεο 

εηθφλαο, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Blaxter, Hughes θαη Tight (2001). 
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3.3 Σν Γείγκα ηεο Έξεπλαο 

Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνεγήζεθε 

κηα ζπδήηεζε κε έλα focus group 8 παηρηψλ, κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηνπ παηρληδηνχ 

ζην νπνίν ζα εζηίαδε ε έξεπλα. Σα παηδηά πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε ζπλέληεπμε ήηαλ 

παίρηεο ζε εθεβηθή ειηθία, ειηθίαο απφ 12-16 εηψλ, δηφηη ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ πηζαλή αμηνπνίεζε 

ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δηαθάλεθε ην κεγάιν πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ 

παηρληδηνχ WoW (World of Warcaft
4
) απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ηα νπνία έπαηδαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ζε πνζνζηφ 100%. Απηή ε κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπο ζην WoW 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην ζπγθεθξηκέλν 

MMOG βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ πην δεκνθηιή παηρληδηψλ γηα ην έηνο 

2007 (Entertainment Software Association, 2008). χκθσλα κε κηα δεκνζίεπζε ηεο 

εηαηξίαο Blizzard Entertainment (2009), ην World of Warcraft, επέθηεηλε ηε βάζε 

ζπλδξνκεηψλ ηνπ ζε 11.5 εθαηνκκχξηα παίρηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζπλερίδεη λα 

ηελ επεθηείλεη θάζε κέξα. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε εζηίαζε ηεο 

έξεπλαο ζην WoW θαη νη παίρηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα ήηαλ παίρηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ.  

Σν ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο, ήηαλ 64 παηδηά ειηθίαο 12 – 16 εηψλ, ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ απφ έλα αξρηθφ δείγκα πεξίπνπ 150 παηδηψλ ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο 

κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αηφκσλ ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 

ηφζν απφ παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία, φζν θαη ζε ηδησηηθά. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1 Μαΐνπ σο 12 Ηνπλίνπ 2009.  

                                                
4 http://www.worldofwarcraft.com/index.xml  

http://www.worldofwarcraft.com/index.xml
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3.4 Σα εξσηεκαηνιόγηα 

Ζ ηερληθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο ζηελ 

έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εθαξκφζηεθε ε 

ηερληθή ηεο ζπκπιήξσζεο κεηά απφ θαη΄ ηδίαλ ζπλνκηιία θαη επεμήγεζε ησλ 

εξσηήζεσλ. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην είλαη δπλαηφλ λα 

είλαη δηαηππσκέλεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Έηζη, έλα εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα έρεη 

θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο  (Blaxter, Hughes & Tight, 2001): 

 Να πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί έλα πεδίν κε αξηζκνχο ή πιεξνθνξίεο. 

 Να πξέπεη λα επηιερζεί κηα απφ ηηο δνζκέλεο επηινγέο (multiple choice). 

 Να πξέπεη λα κπνπλ ζηε ζεηξά βάζε πξνηεξαηφηεηαο κηα ιίζηα απφ δνζκέλεο 

απαληήζεηο. 

 Να πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί έλαο ζχλζεηνο πίλαθαο. 

 Να πξέπεη λα απαληεζεί κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ. 

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ζηνπο εθήβνπο ππήξραλ εξσηήζεηο απφ φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο, εθηφο απφ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πεξηείραλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

εξσηήζεηο θαη ε θχζε ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ηφζν πξαγκαηηθέο εξσηήζεηο, φζν θαη 

εξσηήζεηο γλψκεο ή πίζηεο. 

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηψκελνη ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία πνπ 

δηαηεξήζεθε θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία κε ζηφρν λα κελ ληψζνπλ άβνια θαη λα 

απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηφηη είλαη άξηζηα κέζα γηα εμαγσγή γεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο γεληθέο ηάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ έξεπλα, 

αθνχ απαληψληαη ειεπζέξα απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη είλαη εχθνια ζηε ρξήζε. 

Παξάιιεια, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα δηαζθεδαζηηθφ εξεπλεηηθφ κέζν γηα 

ηνπο έθεβνπο, έηζη νη εξσηψκελνη κε επραξίζηεζε ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. 
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Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη εξεπλεηηθφ εξγαιείν δηαζέηεη 43 εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο νη παίρηεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κηα 5-βάζκηα θιίκαθα Likert 

(1=δηαθσλψ απνιχησο, 2=δηαθσλψ, 3=νπηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ 

θαη 5=ζπκθσλψ απνιχησο) είηε κηα 3-βάζκηα θιίκαθα (1=ρη, 2= Ίζσο, 3= Ναη).  

Ζ ηειηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξντφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

πεξηέρεη ην ζπλδπαζκφ πέληε ηκεκάησλ: 

 Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε κειέηε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (Δλφηεηα Α ζην 

Παξάξηεκα). 

 Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε κειέηε ηεο επίδνζεο ησλ παηρηψλ ζην παηρλίδη  

(ζπρλφηεηα ρξήζεο παηρληδηνχ, επίπεδν παηρληδηνχ, ρξφλνο αλαβάζκηζεο ζην 

παηρλίδη) (Δλφηεηα Δ ζην Παξάξηεκα). 

 Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Κηλήηξσλ Intrinsic 

Motivation Factors Malone and Lepper (1987) (Δλφηεηα Γ ζην Παξάξηεκα). 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ Malone and Lepper (1987) θαη απνηειεί κηα 

ζχλζεζε εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα αηνκηθά εζσηεξηθά θίλεηξα 

(Πξφθιεζε, Φαληαζία, Πεξηέξγεηα, Έιεγρνο) θαη ζηα δηαπξνζσπηθά 

εζσηεξηθά θίλεηξα (πλεξγαζία, Αληαγσληζκφ, Αλαγλψξηζε). 

 Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γέζκεπζε ησλ παηρηψλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

(The Development of the Game Engagement Questionnaire: A Measure of 

Engagement in Video Game-Playing, Journal of Experimental Social 

Psychology, Brockmyer, et al 2009). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην  

(Δλφηεηα Γ ζην Παξάξηεκα) παξέρεη  ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

απνξξφθεζε, ξνή, παξνπζία θαη εκβχζηζε ζην παηρλίδη.  

 Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλφηεηα (Sense of belonging in a group questionnaire, McMillan & Chavis, 

1986) (Δλφηεηα Δ ζην Παξάξηεκα). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

επηιέρζεθε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ (γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφ ζε 163 

δεκνζηεπκέλα άξζξα) θαη απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην 

ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα ηε κειέηε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ 

ζε κηα θνηλφηεηα. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά 
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ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε ζηφρν ηε 

κειέηε ησλ θνηλνηήησλ παηρηψλ ζηα MMOGs.  

 

Γείθηεο εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 
 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, πνπ νθείιεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εγθπξφηεηα (validity) θαη αμηνπηζηία (reliability). Ζ αμηνπηζηία 

κηαο έξεπλαο επηθπξψλεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή α (Cronbach‟s alpha) πνπ κεηξά ηελ 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, κηα θαη φζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή 

ηνπ α ηφζν πην αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο 

ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη α=0,736. Ο βαζκφο 

αμηνπηζηίαο μεπεξλά ην ζπληζηψκελν βαζκφ αμηνπηζηίαο, πνπ είλαη ην 0,70, θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα ιερζεί φηη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη αμηφπηζην (πίλαθαο 9). 

 

Πίλαθαο 9 Γείθηεο Αμηνπηζηίαο 

 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

Δξσηήζεσλ 

,736 41 
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3.5 Μεηαβιεηέο 

ηελ έξεπλα κειεηήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

(Δζσηεξηθά Κίλεηξα, Γέζκεπζε θαη Δπίδνζε) θαη κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

(Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα) (βι. ρήκα 5).  

Οη Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο 

Α. Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Σα εζσηεξηθά θίλεηξα θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη ηθαλφο λα θάλεη θάπνηνο 

ρσξίο εμσηεξηθή παξφηξπλζε. Με βάζε απηή ηε ζεσξία πξαγκαηηθά θηλεηήξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο θάπνηνο ζπκκεηέρεη ρσξίο θακία άιιε 

αληακνηβή παξά ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απφιαπζε ηνπ λα ζπκκεηέρεη. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Malone θαη Lepper (1987). χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, 

φπσο απηή παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, γίλεηαη κηα 

ππνδηαίξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηα θίλεηξν, ζε αηνκηθνχο 

θαη δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Οη αηνκηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη αθφκα θαη 

φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη αηνκηθά, ελψ νη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη 

κφλν φηαλ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Έηζη, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο αηνκηθνχο παξάγνληεο: ηελ 

πξφθιεζε, ηε θαληαζία, ηελ πεξηέξγεηα θαη ηνλ έιεγρν, θαη απφ ηξεηο 

δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο: ηε ζπλεξγαζία, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε. 

Γηα ηε κειέηε απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαηαζθεπάζηεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ πηζηεχεη θαλείο φηη ην παηρλίδη πνπ παίδεη είλαη επράξηζην θαη ηνλ/ηελ 

θηλεηνπνηεί ζην λα ζπλερίδεη λα παίδεη. Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο κε βάζε κηα 5-βάζκηα θιίκαθα Likert απφ ην 1= δηαθσλψ απνιχησο 

έσο 5=ζπκθσλψ απνιχησο, ζηηο θξάζεηο:  

Σν παηρλίδη είλαη επράξηζην γηαηί: 

 έρεη ζεκαληηθνχο ζηφρνπο απμαλφκελεο δπζθνιίαο, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζψ 

ζπλερψο λα θαηαθηήζσ. 
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 ρξεζηκνπνηεί θαληαζηηθέο εηθφλεο, αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο γηα λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή κνπ.  

 έρεη ερεηηθά θαη νπηηθά εθέ, θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρσ μαλαδεί θαη πνπ κε 

θάλνπλ λα αηζζάλνκαη πεξηέξγεηα γηα ηε ζπλέρεηα.  

 έρσ ηελ επηινγή ησλ πξάμεψλ κνπ ζην παηρλίδη θαη ηε δχλακε λα ειέγμσ ην 

παηρλίδη. 

 κπνξψ λα ζπλεξγάδνκαη κε άιινπο παίρηεο, θαζψο θαη λα ιακβάλσ θαη λα 

δίλσ βνήζεηα ζε άιινπο παίρηεο. 

 κπνξψ λα ζπγθξίλσ ηελ επίδνζή κνπ κε απηή άιισλ παηρηψλ.  

 νη άιινη παίρηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηελ πνξεία κνπ ζην παηρλίδη θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο πξάμεηο κνπ ζε απηφ. 

Β. Γέζκεπζε 

Ζ δέζκεπζε (Game Engagement) ζεσξείηαη φηη επζχλεηαη γηα ηελ πςειή 

δεκνηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, δηφηη θαίλεηαη λα πξνθαινχλ κηα 

θαηάζηαζε πςειήο δέζκεπζεο, κέζσ ηεο ςπρνινγηθήο απνξξφθεζεο (Kubey & 

Larson, 1990).  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ν φξνο «δέζκεπζε», φπσο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, απνηειείηαη απφ ηηο έλλνηεο απνξξφθεζε (absorption), ξνή 

(flow), παξνπζία (presence) θαη εκβχζηζε (immersion) ζην παηρλίδη (Brockmyer, et al 

2009). 

Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε δέζκεπζε, πηνζεηήζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ γηα ηε Γέζκεπζε ησλ παηρηψλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

(Brockmyer, et al 2009). Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαθξάζηεθε γηα 

ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο εξγαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαηέζεζαλ ηε 

γλψκε ηνπο ζε 3-βάζκηα θιίκαθα (ρη/Ίζσο/Ναη) ζε δειψζεηο ζρεηηθά κε 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ φηαλ παίδνπλ ην παηρλίδη. πγθεθξηκέλα, νη δειψζεηο 

ήηαλ:  

 Υάλσ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ 

 Σα πξάγκαηα κνηάδνπλ λα γίλνληαη απηφκαηα 

 Αηζζάλνκαη δηαθνξεηηθά απφ φηη ζπλήζσο, φηαλ παίδσ ην παηρλίδη 
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 Αηζζάλνκαη θφβν 

 Σν παηρλίδη κνηάδεη λα είλαη αιεζηλφ 

 Δάλ θάπνηνο κνπ κηιήζεη, δελ ηνλ αθνχσ 

 Νηψζσ έληαζε φηαλ παίδσ 

 Ο ρξφλνο κνηάδεη λα ζηακαηά 

 Αηζζάλνκαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ 

 Γελ απαληψ φηαλ θάπνηνο κνπ κηιάεη 

 Γελ ην θαηαιαβαίλσ φηαλ θνπξάδνκαη απφ ην παηρλίδη 

 Σν λα παίδσ κνηάδεη λα είλαη θάηη απηφκαην 

 Ζ ζθέςε κνπ είλαη γξήγνξε 

 Υάλσ ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ 

 Παίδσ ρσξίο λα ζθέθηνκαη πψο λα παίμσ 

 Σν παηρλίδη κε θάλεη θαη αηζζάλνκαη ήξεκνο/ε 

 Παίδσ πεξηζζφηεξν απφ φζν αξρηθά είρα ζθνπφ λα παίμσ 

 «Μπαίλσ» πξαγκαηηθά κέζα ζην παηρλίδη 

 Αηζζάλνκαη φηη δελ κπνξψ λα ζηακαηήζσ λα παίδσ 

Γ. Δπίδνζε  

Ζ επίδνζε ηνπ παίρηε νξίδεηαη σο ε ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ελφο παηρληδηνχ, ην 

επίπεδν ηνπ παηρληδηνχ ζην νπνίν βξίζθεηαη έλαο παίρηεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη έλαο παίρηεο γηα λα αλαβαζκηζηεί ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ. 

ρεηηθά κε ηε «πρλφηεηα ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ», νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ 

ζηελ εξψηεζε «Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα αθηεξψλεηο ζην παηρλίδη πνπ παίδεηο, ηνπο 

ηειεπηαίνπο 3 κήλεο;» θαη επέιεμαλ αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο «0-2 ψξεο», «2-4 

ψξεο», «4-6 ψξεο», «6-8 ψξεο» θαη «8 θαη άλσ ψξεο». Γηα ην «Δπίπεδν ηνπ 

παηρληδηνχ» απαληήζεθε ε εξψηεζε «ε ηη επίπεδν (Level) βξίζθεζαη ζην παηρλίδη 

πνπ παίδεηο;» θαη επηιέρζεθαλ νη απαληήζεηο «Δίκαη ζε αξρηθφ επίπεδν», «Δίκαη ζε 

κεζαίν επίπεδν» ή «Δίκαη ζε πςειφ επίπεδν». ρεηηθά κε ην «Υξφλν αλαβάζκηζεο 

ζην παηρλίδη» απαληήζεθε ε εξψηεζε «πλήζσο, ζε πφζν θαηξφ αλεβαίλεηο έλα 

κέηξην ζε δπζθνιία επίπεδν (level) ζην παηρλίδη πνπ παίδεηο;» θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

επέιεμαλ αλάκεζα ζηα «ε 1 κε 2 ψξεο», »ε 2 κε 4 ψξεο», «ε 4 κε 8 ψξεο», «ε 1 

κε 2 εκέξεο» θαη «ε 1 κήλα». 



 95 

Ζ Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή 

Αίζζεζε ηεο Κνηλόηεηαο 

Ζ έλλνηα ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο (Sense of Community – SOC), πνπ αιιηψο 

εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη κε ηνλ φξν «Αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα», 

απνηειεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιψληαη απφ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

νκάδα θαη έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία θαη 

ζηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο, φπσο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. 

Ζ «αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα» απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία 

(McMillan & Chavis, 1986):  

 Σελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο (membership) 

 Σελ επηξξνή (Influence) 

 Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ (Integration and fulfillment of needs) 

 Σελ θνηλή ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε (Shared emotional connection) 

Γηα ηε κειέηε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα, ή αιιηψο «Αίζζεζε ηεο 

Κνηλφηεηαο» ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (Sense of belonging in a group questionnaire, McMillan 

& Chavis, 1986) (Δλφηεηα Δ ζην Παξάξηεκα).  

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ (γίλεηαη 

αλαθνξά ζε απηφ ζε 163 δεκνζηεπκέλα άξζξα) θαη απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα ηε κειέηε ηεο αίζζεζεο 

ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα. Ζ αξρηθή ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πεξηνξηδφηαλ ζηε κειέηε θνηλνηήησλ πνπ ζρεκαηίδνληαλ ζε γεηηνληέο θαη πφιεηο, ελψ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε έξεπλεο ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ. ηελ παξνχζα 

εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ θνηλνηήησλ 

παηρηψλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  

Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ κε ηελ νκάδα 

ζνπ ζην παηρλίδη;» θαη επέιεμαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε βάζε κηα 5-βάζκηα θιίκαθα 

Likert απφ ην 1= δηαθσλψ απνιχησο έσο 5=ζπκθσλψ απνιχησο, ζηηο θξάζεηο:  
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 Πηζηεχσ φηη ε νκάδα (guild) ζηελ νπνία αλήθσ ζην παηρλίδη είλαη κηα θαιή 

νκάδα γηα λα είκαη κέινο ηεο. 

 Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαο (guild) δελ έρνπλ ηηο ίδηεο αμίεο. 

 Σα άιια κέιε ηεο νκάδαο κνπ (guild) θη εγψ έρνπκε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο ζην 

παηρλίδη. 

 Γλσξίδσ ηα νλφκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (guild) 

ζηελ νπνία αλήθσ ζην παηρλίδη. 

 Νηψζσ πνιχ νηθεία ζηελ νκάδα κνπ (guild) ζην παηρλίδη. 

 Πνιχ ιίγα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ (guild) κε γλσξίδνπλ. 

 Με λνηάδεη ε γλψκε πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ (guild) γηα ηηο πξάμεηο 

κνπ ζην παηρλίδη. 

 Γελ έρσ θακία επηξξνή ζηελ θαηάζηαζε ηεο νκάδαο κνπ (guild). 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα ζηελ νκάδα κνπ, θάπνην 

κέινο ηεο νκάδαο (guild) ζα ην ιχζεη. 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα λα αλήθσ ζηελ νκάδα κνπ. 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο κνπ (guild) ζην παηρλίδη ζπλήζσο δελ έρνπλ θαιή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο. 

 Αλακέλσ φηη ζα κείλσ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ νκάδα κνπ (guild) 

ζην παηρλίδη. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε 

νπνία επηρεηξεί εληνπίζεη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ αθνινπζήζεθε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, 

μεθηλψληαο απφ κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλερίδνληαο κε 

ηελ Δπαγσγηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ.  

 

4.1 Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξέρνληαο ην 

κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο (Πίλαθαο 10). 

 

Πίλαθαο 10 Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα 

 
 Δπίδνζε Αίζζεζε 

ηεο 

θνηλόηεηαο 

Γέζκεπζε Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

Μέζνο Όξνο (Mean) 3,3281 3,5800 1,9764 3,9590 

Σππηθή Απόθιηζε 

(Std. Deviation) 

,66532 ,54864 ,41984 ,58862 

Γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ πεξηγξαθηθψλ απνηειεζκάησλ αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ε πρλφηεηα ηεο ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ, ε νπνία απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ηε 

κεγάιε απήρεζε πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ζην δείγκα πνπ κειεηήζεθε.  

Ο κέζνο φξνο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ (Πίλαθαο 11) είλαη 3,61 πνπ αληηζηνηρεί ζε 6 

πεξίπνπ ψξεο ηελ εβδνκάδα
5
. Παξάιιεια, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

                                                
5 εκείσζε: Ζ κεηαβιεηή ζπρλφηεηα ρξήζεο παηρληδηνχ είλαη θσδηθνπνηεκέλε κε 1 γηα «0-2 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα», κε 2 γηα «2-4 ψξεο ηελ εβδνκάδα», κε 3 γηα «4-6 ψξεο ηελ εβδνκάδα», κε 4 γηα «6-8 

ψξεο ηελ εβδνκάδα» θαη κε 5 γηα «8 θαη άλσ ψξεο ηελ εβδνκάδα», ζαλ απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα αθηεξψλεηο ζην παηρλίδη πνπ παίδεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα;». 
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(37,5%) αλέθεξε φηη παίδεη ην παηρλίδη 8 θαη άλσ ψξεο ηελ εβδνκάδα. Σα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα.  

Πίλαθαο 11 Μέζνο Όξνο Υξήζεο ηνπ Παηρληδηνύ 

 

πρλόηεηα Υξήζεο 

N 64 

Μέζνο Όξνο (Mean) 3,61 

Γηάκεζνο (Median) 4,00 

Κνξπθαίνο Μέζνο Όξνο (Mode) 5 

Σππηθή Απόθιηζε (Std. Deviation) 1,410 

 

Πίλαθαο 12 πρλόηεηα Υξήζεο Παηρληδηνύ 

 
 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

0-2 ψξεο ηελ εβδνκάδα 7 10,9 

2-4 ψξεο ηελ εβδνκάδα 10 15,6 

4-6 ψξεο ηελ εβδνκάδα 8 12,5 

6-8 ψξεο ηελ εβδνκάδα 15 23,4 

Πάλσ απφ 8 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα 

24 37,5 

ύλνιν 64 100,0 

 

ρήκα 8 πρλόηεηα Υξήζεο Παηρληδηνύ 

 
Παξαηεξνχκε δειαδή, φηη ην πνζνζηό ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιπρξεζηηθνύ 

δηαδηθηπαθνύ παηρληδηνύ είλαη αξθεηά πςειό. 
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4.2 Δπαγσγηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

Ζ επαγσγηθή ινγηθή επηρεηξεί ηε γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ γηα έλα ζχλνιν έπεηηα 

απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ζπλφινπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ 

επηρεηξείηαη ε γελίθεπζε ζηνλ γεληθφηεξν πιεζπζκφ, αθνινπζείηαη ε επαγσγηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, έηζη ψζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηξήζεηο απηέο λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην γεληθφηεξν ζχλνιν. 

ην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο, ε επαγσγηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνλ ζχληνκν 

πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, κε ηε βνήζεηα 

πηζαλνζεσξεηηθψλ δηαγξακκάησλ P-P θαη Q-Q, έιεγρν θαλνληθφηεηαο κε Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπληειεζηψλ γξακκηθήο 

πζρέηηζεο (Pearson). ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

κεζφδνπ ηεο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο (Linear Regression), αθνινπζψληαο αξρηθά 

κηα απιή γξακκηθή Παιηλδξφκεζε (Simple Linear Regression), κε ηα αλάινγα 

γξαθήκαηα δηαζπνξάο, θαη νινθιεξψλνληαο κε ηε κέζνδν ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο (Multiple Linear Regression) νξίδνληαο ην κνληέιν πνπ θαίλεηαη λα 

εμεγεί πιεξέζηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

 

4.2.1 Έλεγσορ Δπεςνηηικών Υποθέζεων 

4.2.1.1 Πηζαλνζεσξεηηθά Γηαγξάκκαηα  

ε απηφ ην ζεκείν, θαη εθηειψληαο έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν, ζα γίλεη 

κηα πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί κε γξαθηθφ ηξφπν πφζν θνληά είλαη ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζε θάπνηα θαηαλνκή. Απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη κε ηε βνήζεηα 

πηζαλνζεσξεηηθψλ δηαγξακκάησλ, ηα νπνία είλαη δηαγξάκκαηα ελφο δείγκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ πεξηκέλακε λα πάξνπκε απφ κηα θαλνληθή θαηαλνκή.  

Ζ θαλνληθή θαηαλνκή είλαη ε ζπνπδαηφηεξε απφ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαηαλνκέο κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ Δπαγσγηθή 

ηαηηζηηθή, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πηζαλνζεσξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηάθνξσλ 
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δεηγκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθέο παξακέηξνπο (Κηφρνο, 1998, ζει. 80).  

Ζ θαλνληθή θαηαλνκή αξρηθά κειεηήζεθε απφ ηνλ De Moivre θαη ηνλ Laplace, κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ απνδείρζεθε φηη ε δησλπκηθή θαηαλνκή πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, γηα κεγάιν δείγκα. ηε ζπλέρεηα, ν Gauss κειέηεζε ηε ζεσξία 

ηπραίσλ ζθαικάησλ θαη αλαθάιπςε φηη νη θαηαλνκέο ησλ ζθαικάησλ ησλ 

κεηξήζεσλ πξνζεγγίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ κία ζπλερή θακπχιε, ε νπνία θαη είλαη 

γλσζηή σο «θαλνληθή θακπχιε ησλ ζθαικάησλ». 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, ζα αθνινπζήζεη ε κειέηε ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο, θαζψο απηφ είλαη πξνυπφζεζε γηα λα πξνβνχκε κε αζθάιεηα ζε 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν γξαθήκαηα, 

ην P-P Plot θαη ην Q-Q Plot, γηα λα ειέγμνπκε νπηηθά ηελ χπαξμε θαλνληθφηεηαο ζηα 

δεδνκέλα. ζν πην θνληά ζηελ δηρνηφκν ηεο γσλίαο ησλ αμφλσλ είλαη 

ζπγθεληξσκέλα ηα ζεκεία ησλ γξαθεκάησλ, ηφζν πεξηζζφηεξν εληζρχεηαη ε ππφζεζε 

φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

Σα γξαθήκαηα Normal P-P παξηζηάλνπλ ζε ζχζηεκα νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ αμφλσλ 

ηηο ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο (άμνλαο x) θαη ηεο 

ππνηηζέκελεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (άμνλαο y) πνπ αθνινπζεί ε κεηαβιεηή πνπ 

εμεηάδεηαη.  

Σα γξαθήκαηα Normal Q-Q παξηζηάλνπλ ηα εθαηνζηεκφξηα ηεο παξαηεξνχκελεο σο 

πξνο ηελ αλακελφκελε θαλνληθή θαηαλνκή. Σα εθαηνζηεκφξηα ππνινγίδνληαη κε 

βάζε δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάζεην άμνλα y, ελψ α 

αληίζηνηρα παξαηεξνχκελα ζηνλ νξηδφληηα άμνλα x. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα Normal P-P θαη Q-Q γηα θάζε κηα 

κεηαβιεηή μερσξηζηά (Δηθφλεο 11 θαη 12).  

 



 101 

  

   

Δηθόλα 11 P-P Plots 
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Δηθόλα 12 Q-Q Plots 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα Normal P-P  θαη Normal Q-Q παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζεκεία θαη γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο «Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο» (Sense of 

Community), «Δζσηεξηθά Κίλεηξα» (Motivation), «Γέζκεπζε» (Engagement) θαη 

«Δπίδνζε» (Performance) είλαη ζπγθεληξσκέλα θνληά ζηελ δηρνηφκν ηεο γσλίαο ησλ 

αμφλσλ, θαη έηζη εληζρχεηαη ε ππφζεζε φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή.  

Σα παξαπάλσ γξαθήκαηα φκσο δελ είλαη απφιπηα αμηφπηζην θξηηήξην γηα ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ζηε ζπλέρεηα θαηαθεχγνπκε ζε 

ηεζη θαλνληθφηεηαο.  
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4.2.1.2 Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο 

Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο αλήθεη ζε κία επξχηεξε νηθνγέλεηα ειέγρσλ, ηνπο 

«ειέγρνπο ππνζέζεσλ». ε απηφ ηνλ έιεγρν εκπεξηέρνληαη νη φξνη ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο (Null Hypothesis ή Ho), ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (α) θαη ην 

παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p-value ή Significance).  

ε απηφ ην ζεκείν εηζάγνπκε ηε βαζηθή ππφζεζε, ε νπνία είλαη ηεο αθφινπζεο 

κνξθήο: 

Ζν: Ζ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ δε δηαθέξεη από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε (Ζν) ηελ νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε είλαη φηη ηα δεδνκέλα 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή ή φηη πξνέξρνληαη απφ έλα πιεζπζκφ πνπ αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηε γελίθεπζε απηψλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ 

ελαιιαθηηθή (Ζ1) είλαη φηη ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

Ζ1: Ζ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ δηαθέξεη από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίδεηαη ζπλήζσο ίζν κε 0.05 ή 5%. ε έλαλ 

έιεγρν θαλνληθφηεηαο, αλ ε p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05, ηφηε απνξξίπηνπκε θαη 

ηε κεδεληθή ππφζεζε. Αλ ε p-value είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0.05, ηφηε 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(13) εκθαλίδνληαη ηηο ηηκέο ησλ παξαηεξεζέλησλ επηπέδσλ ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο κε ην ραξαθηεξηζκφ «Asymptotic Significances».  
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Πίλαθαο 13 Σηκέο ησλ Παξαηεξεζέλησλ Δπηπέδσλ ηαηηζηηθήο εκαληηθόηεηαο 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

Γέζκεπζε Αίζζεζε ηεο 

νκάδαο 

Δπίδνζε 

Normal Parametersa,,b Mean 3,9590 1,9764 3,5800 3,3281 

Std. Deviation ,58862 ,41984 ,54864 ,66532 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,105 ,129 ,086 ,123 

Positive ,041 ,057 ,086 ,095 

Negative -,105 -,129 -,062 -,123 

Kolmogorov-Smirnov Z ,843 1,031 ,610 ,988 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,475 ,239 ,851 ,284 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,447
c
 ,219

c
 ,820

c
 ,261

c
 

99% 

Confidence 

Interval 

 

Upper 

Bound 

,434 ,208 ,810 ,250 

Lower 

Bound 

,460 ,229 ,830 ,273 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο καο ελδηαθέξνπλ ε Asymp. Sig. (2-tailed) θαη ε 

Monte Carlo Sig, πνπ απνηεινχλ ηηο p-value πνπ ππνινγίδνληαη κε θάζε κέζνδν. Καη 

γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο (Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, Δζσηεξηθά Κίλεηξα, 

Γέζκεπζε θαη Δπίδνζε) παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ p-value (Asymp. Sig. (2-tailed) 

θαη Monte Carlo Sig) είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0.05. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δειαδή 

ηα παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p-value) είλαη κεγαιχηεξα 

ηνπ 0.05.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο δελ 

απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 ή α=5%. Δπνκέλσο, 

ςπάπσοςν ενδείξειρ όηι οι μεηπήζειρ πος αθοπούν ηιρ μεηαβληηέρ ηηρ έπεςναρ 

ακολοςθούν ηην κανονική καηανομή. 
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4.2.1.3 πληειεζηέο Γξακκηθήο πζρέηηζεο 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηε δηεμαγσγή ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο ζα 

εμεηάζνπκε ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο.  

Οη πην γλσζηνί ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη νη ζπληειεζηέο ηνπ Pearson, 

ηνπ Spearman θαη ηνπ Kendall. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε θαηά Pearson (Pearson correlation 

coefficient, r). Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson είλαη κηα θαηάιιειε 

ζηαηηζηηθή κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο θαηεχζπλζεο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ (Gall et al., 2003).  

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη απφ -1 έσο +1. Οη 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ ζεκαίλνπλ 

φηη έρνπκε ηελ χπαξμε αξλεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Γειαδή, νη κεγαιχηεξεο 

ηηκέο ηεο κίαο κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο 

κεηαβιεηήο. Οη ζεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη έλδεημε 

ζεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Γειαδή, νη κεγαιχηεξεο 

ηηκέο ηεο κίαο κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο άιιε 

κεηαβιεηήο. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ απνηεινχλ έλδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. ζν πην κεγάιεο είλαη 

νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή, ή φζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηε κνλάδα (ζε απφιπηε ηηκή), 

ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε: 

Ζν: ξ=0 ή δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο 

έξεπλαο. 

 

Αλαιπηηθά, νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 

Ην1: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά. 

 

Ην2: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 
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 Ην2α: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ αηνκηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 Ην2β: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ δηαπξνζωπηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

Ην3: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS 

17.0, ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson. Ο πίλαθαο 14 εκθαλίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Αίζθηζη 

ηηρ κοινόηηηαρ κε ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Δπίδοζη, Δζωηεπικά Κίνηηπα 

θαη Γέζμεςζη. 

 

Πίλαθαο 14 Ζ Αίζζεζε ηεο Κνηλόηεηαο πζρεηηζκέλε κε ηηο Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο 

Μεηαβιεηέο r p r
2
 

Δπίδνζε ,298* ,035 ,088 

Δζσηεξηθά Κίλεηξα ,479** ,000 ,223 

Γέζκεπζε -,047 ,747 - 

*. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.05 (2-tailed). 

**. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.01 (2-tailed). 

 

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r είλαη απφ –1 κέρξη +1. 

ηαλ ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή είλαη ζεηηθφ ε κία κεηαβιεηή απμάλεηαη θαζψο 

απμάλεηαη θαη ε άιιε (ζεηηθή ζπζρέηηζε). ηαλ ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή είλαη 

αξλεηηθφ ε κία κεηαβιεηή απμάλεηαη θαζψο ε άιιε κεηψλεηαη (αξλεηηθή ζπζρέηηζε). 

Αλ ν ζπληειεζηήο έρεη ηηκή 1 (κέγηζηε ηηκή) έρνπκε απφιπηε ζπζρέηηζε ελψ φηαλ 

είλαη 0 δελ έρνπκε θαζφινπ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

Ο εκπεηξηθφο θαλφλαο ηεο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson βαζίδεηαη ζην εχξνο ηηκψλ πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r:  
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 -1.0 < r < -0.7 ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε.  

 -0.7 < r < -0.3 αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε.  

 -0.3 < r < +0.3 κηθξή ή θακία ζπζρέηηζε.  

 +0.3 < r < +0.7 αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε.  

 +0.7 < r < +1.0 ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε.  

Γίπια απφ θάζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r εκθαλίδεηαη θαη κία ηηκή κε ηελ 

νλνκαζία p-value (Sig. (2-tailed)). Ζ p-value, πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα θάζε 

ζπληειεζηή μερσξηζηά, αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

δεχγνο κεηαβιεηψλ δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε (δειαδή φηη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο γηα ην δεχγνο είλαη ίζνο κε ην κεδέλ). ηελ πεξίπησζε πνπ ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05, ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή ε 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη ζε α=0.05. Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δεχγνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

0.01, ηφηε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εκθαλίδεηαη κε δχν αζηεξάθηα αληί γηα κφλν 

έλα. 

Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα απηά ηα δεχγε κεηαβιεηψλ 

αλίρλεπζαλ θάπνηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ δεπγψλ 

κεηαβιεηψλ.  

Απφ ηνλ πίλαθα 14 πξνθχπηεη φηη ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

Αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο) θαη ηεο 

Δπίδνζεο κε ηηκή ,298*. Απηή ε ζπζρέηηζε ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη όηαν αςξάνεηαι η 

Αίζθηζη ηηρ κοινόηηηαρ ζηον παίσηη ηος παισνιδιού αςξάνεηαι και η Δπίδοζη ηος 

παίσηη ζηο παισνίδι. Με βάζε θαη ηελ ηηκή ηνπ p-value πνπ ηζνδπλακεί κε ,035 

πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην1.  

πκπεξαίλνπκε δειαδή φηη ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

Αθφκε, παξαηεξνχκε ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη Δζσηεξηθά Κίλεηξα, κε ζπληειεζηή γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο ,479**. Παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έρεη 2 αζηεξάθηα, 
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γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0.01 (2-tailed). 

Απηή ε ζπζρέηηζε ζεκαίλεη φηη όηαν αςξάνεηαι η Αίζθηζη ηηρ κοινόηηηαρ ζηον 

παίσηη ηος παισνιδιού αςξάνονηαι και ηα Δζωηεπικά Κίνηηπα ηος παίσηη. 

Παξάιιεια, ε ηηκή ηνπ p-value ηζνδπλακεί κε ,000 γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζην λα 

απνξξίςνπκε ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην2.  

πκπεξαίλνπκε δειαδή φηη ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ησλ εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ ησλ 

παηρηώλ ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

 

Με ζηφρν λα εμεηάζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Αηνκηθψλ Δζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

θαη ησλ Γηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδνληαη 

ζε έλα παίρηε πνιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ (ππνζέζεηο Ζν2α θαη Ζν2β) παξαηίζεηαη ν 

πίλαθαο 15.  

 

Πίλαθαο 15: Ζ πζρέηηζε ηεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο κε ηα Αηνκηθά θαη 

Γηαπξνζσπηθά Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

 r p r
2
 

Αηνκηθά Δζσηεξηθά Κίλεηξα ,395
**

 ,005 ,156 

Γηαπξνζσπηθά Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

,385
**

 ,006 ,148 

**. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.01 (2-tailed). 

 

ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε κηα ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Αίζζεζεο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ησλ Αηνκηθψλ αιιά θαη Γηαπξνζσπηθψλ Δζσηεξηθψλ Κηλήηξσλ, κε 

ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ,395** θαη ,385** αληίζηνηρα. Απηή ε ζπζρέηηζε 

ζεκαίλεη φηη όηαν αςξάνεηαι η Αίζθηζη ηηρ κοινόηηηαρ ζηον παίσηη ηος παισνιδιού 

αςξάνονηαι ηόζο ηα Αηομικά όζο και ηα Γιαπποζωπικά Δζωηεπικά Κίνηηπα ηος 

παίσηη. Παξάιιεια, ε ηηκέο ηνπ p-value ηζνδπλακνχλ κε ,005 θαη ,006 αληίζηνηρα, 

γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζην λα απνξξίςνπκε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζν2α θαη Ζν2β.  

πκπεξαίλνπκε δειαδή φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ησλ 

αηνκηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ ησλ παηρηώλ ζηα 

πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 
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Σέινο, απφ ηνλ πίλαθα 14 πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

Αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο) θαη ηεο 

Γέζκεπζεο, κηα θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο θαηά Pearson είλαη -,047. Ζ 

αξλεηηθή ηηκή πνπ πξνέθπςε ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη φηαλ απμάλεηαη ε Αίζζεζε ηεο 

θνηλφηεηαο ζηνλ παίρηε ηνπ παηρληδηνχ κεηψλεηαη ε Γέζκεπζε ηνπ παίρηε ζην 

παηρλίδη.  Δπεηδή φκσο ππάξρεη έιιεηςε αζηεξίζθνπ δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε 

φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Με βάζε θαη 

ηελ ηηκή ηνπ p-value πνπ ηζνδπλακεί κε ,747 δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 

εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην3.  

πκπεξαίλνπκε δειαδή φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζηα 

πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 
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4.2.1.3.1 πζρεηίζεηο Μεηαμύ Όισλ ησλ Μεηαβιεηώλ 

ηνλ πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ (θαη κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ).  

Πίλαθαο 16 πζρεηίζεηο κεηαμύ όισλ ησλ κεηαβιεηώλ 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. πρλόηεηα 

Υξήζεο 

παηρληδηνύ  

Pearson 

Correlation 

1 ,096 ,048 ,369
**

 ,129 ,194 ,294
*
 

Sig. (2-tailed)  ,449 ,705 ,003 ,311 ,124 ,039 

2. Δπίπεδν 

ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ν 

παίρηεο 

Pearson 

Correlation 

 1 -,164 -,113 -

,263* 

-,136 ,206 

Sig. (2-tailed)   ,195 ,376 ,036 ,283 ,152 

3. Υξόλνο 

Αλαβάζκηζεο 

ζην παηρλίδη 

Pearson 

Correlation 

  1 ,114 ,137 ,260* ,047 

Sig. (2-tailed)    ,370 ,282 ,038 ,745 

4. Αηνκηθά 

Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

Pearson 

Correlation 

   1 ,327*

* 

,196 ,395** 

Sig. (2-tailed)     ,008 ,120 ,005 

5. 

Γηαπξνζσπηθ

ά Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

Pearson 

Correlation 

    1 ,091 ,385** 

Sig. (2-tailed)      ,476 ,006 

6. Γέζκεπζε Pearson 

Correlation 

     1 -,047 

Sig. (2-tailed)       ,747 

7. Αίζζεζε 

ηεο 

Κνηλόηεηαο 

Pearson 

Correlation 

      1 

Sig. (2-tailed)        

**. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.01 (2-tailed). 

*. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0.05 (2-tailed). 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 16 πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ αηνκηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ ζπλδέεηαη κε απμεκέλα αηνκηθά 

εζσηεξηθά θίλεηξα. Αληίζεηα, δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο 

ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Αθφκε, ε 
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ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην απμεκέλν αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα ηνπ 

παηρληδηνύ απμάλεη θαη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ παηρληδηνύ. 

Παξαηεξνχκε αθφκε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν παίρηεο θαη ζηα δηαπξνζσπηθά εζσηεξηθά θίλεηξα 

(κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -,263*). Απηή ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζεκαίλεη φηη όζν 

απμάλεηαη ην επίπεδν ηνπ παηρληδηνύ, ηόζν κεηώλνληαη ηα δηαπξνζσπηθά 

εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε. πλεπψο, ζηα αξρηθά επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ, ηα 

δηαπξνζσπηθά εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε είλαη απμεκέλα.  

Δπηπξνζζέησο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ 

αλαβάζκηζεο ζην παηρλίδη θαη ηεο δέζκεπζεο (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ,260*). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη όζν απμάλεη ν ρξόλνο αλαβάζκηζεο ζην παηρλίδη ηόζν απμάλεηαη 

ε δέζκεπζε ηνπ παίρηε ζην παηρλίδη. 

Σέινο, ππήξμε κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ Αηνκηθψλ θαη ησλ Γηαπξνζσπηθψλ 

Δζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, θαη κεηαμχ ησλ Αηνκηθψλ θαη ησλ Γηαπξνζσπηθψλ 

Δζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ηεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλφηεηαο, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ηεο Γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο (Linear Regression), αθνινπζψληαο αξρηθά κηα απιή γξακκηθή 

Παιηλδξφκεζε (Simple Linear Regression), κε ηα αλάινγα γξαθήκαηα δηαζπνξάο, 

θαη νινθιεξψλνληαο κε ηε κέζνδν ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο 

(Multiple Linear Regression) κε ζηφρν λα ηεθκεξησζνχλ νη ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη λα νξηζηεί ην κνληέιν πνπ εμεγεί 

πιεξέζηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 
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4.2.2  Γπαμμική Παλινδπόμηζη (Linear Regression) 

Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη έλα ζηαηηζηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ κέηξεζε ηάζεσλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηε γξακκή ηεο παιηλδξφκεζεο, κηα επζεία πνπ εθηείλεηαη δηα κέζνπ 

ηνπ γξαθήκαηνο ησλ ηηκψλ.  

 

4.2.2.1 Απιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε (Simple Linear Regression) 

Ζ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκήζεη ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (X) θαη κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

(Τ).  

 

Ο ηχπνο γηα ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη: 

 

y = a + bx 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο απιή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ή ηεο 

πξνζαξκνγήο ελφο απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ ζηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη ε 

χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο. Έλαο γξαθηθφο ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε ηε γξακκηθφηεηα 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ην ιεγφκελν δηάγξακκα δηαζπνξάο (scatter 

plot).  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηζπκνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επηξξνή ηεο 

(εμαξηεκέλεο) κεηαβιεηήο Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο (Y) απφ ηηο (αλεμάξηεηεο) 

κεηαβιεηέο Δζσηεξηθά Κίλεηξα (X1), Γέζκεπζε (Υ2) θαη Δπίδνζε (X3). 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ηα γξαθήκαηα δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ Υ, Φ1, Φ2, Φ3.  

 



 113 

 

 

 



 114 

 

Δηθόλα 13 Γξαθήκαηα Γηαζπνξάο ησλ Μεηαβιεηώλ 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη φηη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ηελ ππφζεζε ηεο γξακκηθφηεηαο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ε Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο (soc – 

Sense of Community) θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο 

(γξαθήκαηα ηεο 1εο γξακκήο). 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα δελ είλαη απνιχησο εκθαλήο ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εθηηκήζνπκε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (X1 – Δζσηεξηθά Κίλεηξα), (Υ2 – Γέζκεπζε) θαη (X3 

–  Δπίδνζε) θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Τ – Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλφηεηα).  
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Γηα λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε θάζε 

κηα κεηαβιεηή μερσξηζηά ζχκθσλα κε ην κνληέιν: 

Υ = b0 + b1Φ 1+ ε. 

Με ηε ρξήζε ηνπ SPSS επηιέρζεθε ην ηεζη θαλνληθφηεηαο ησλ Kolmogorov-Smirnov, 

κε ζηφρν λα αληρλεπηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ θαη ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο. 

 

Α. Γπαμμική Σσέζη Αίζθηζηρ ηηρ Κοινόηηηαρ και Δζωηεπικών Κινήηπων. 

 

Πίλαθαο 17 Ζ Γξακκηθή ρέζε ηεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ησλ 

Δζσηεξηθώλ Κηλήηξσλ 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,479a ,230 ,214 ,48648 

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

 

Ζ ηηκή R αλαθέξεηαη ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Σν 

R Square είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε.  

Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 23% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (Adjusted R Square) 

έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  
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Πίλαθαο 18 Απνηειέζκαηα ANOVA ρέζεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Δζσηεξηθώλ 

Κηλήηξσλ 

ANOVA
b 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,390 1 3,390 14,322 ,000a 

Residual 11,360 48 ,237   

Total 14,749 49    

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

b. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

Σν F ηεζη (βαζίδεηαη ζηελ F θαηαλνκή) ειέγρεη αλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ 

είλαη κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γχν αξηζκνί είλαη 

ζθηαζκέλνη ζηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο. Ο πξψηνο (3,390) δείρλεη ηε 

δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε θαη ν δεχηεξνο 

(14,749) δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη ε 

δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν.  

 

Πίλαθαο 19 πληειεζηέο Γξακκηθήο πζρέηηζεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Δζσηεξηθώλ 

Κηλήηξσλ 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,745 ,490  3,564 ,001 

Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

,461 ,122 ,479 3,784 ,000 

a. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+e
i
, 

φπνπ y είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη α, β νη 

παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκάκε θαη ν φξνο ei αλαθέξεηαη ζην 

θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο.  

ην ζρήκα 19 εκθαλίδνληαη ζθηαζκέλεο νη ηηκέο 1,745 (Constant), πνπ είλαη ε ηηκή 

ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ πξνζαξκφζακε ηέκλεη ηνλ θάζεην 
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άμνλα ησλ y. Ζ ηηκή ,0461 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο. Δπίζεο θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

κεηψλεηαη ή απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γειαδή γηα κία αχμεζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο θαηά 10 κνλάδεο, ε αχμεζε ησλ εθηηκψκελσλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη 

ίζε κε 46,1 κνλάδεο. Ζ ηειεπηαία ζηήιε πεξηέρεη παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ α θαη β ηνπ κνληέινπ. 

 Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη εδψ φζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο α θαη β είλαη νη 

εμήο:  

 

Ζν: α=0 θαη Ζν: β=0  

Ζ
1
: α≠0 Ζ

1
: β≠0  

 

Αθνχ θαη νη δχν p-value είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0.05 ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη δχν 

κεδεληθέο ππνζέζεηο απνξξίπηνληαη, ζπλεπψο θαη νη δύν ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί άξα απαξαίηεηνη γηα ην κνληέιν.  

 

Β. Γπαμμική Σσέζη Αίζθηζηρ ηηρ Κοινόηηηαρ και ηηρ Δπίδοζηρ. 

 

Πίλαθαο 20 Γξακκηθή ρέζε Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Δπίδνζεο 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,298a ,089 ,070 ,52911 

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δπίδνζε 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 20  παξαηεξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 8,9% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 21 Απνηειέζκαηα ANOVA ρέζεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Δπίδνζεο 

ANOVA
b 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,311 1 1,311 4,684 ,035a 

Residual 13,438 48 ,280   

Total 14,749 49    

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δπίδνζε 

b. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

Ο αξηζκφο 1,311 δείρλεη ηε δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ν δεχηεξνο (14,749) δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 22 πληειεζηέο Γξακκηθήο πζρέηηζεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Δπίδνζεο 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,743 ,394  6,962 ,000 

Δπίδνζε ,244 ,113 ,298 2,164 ,035 

a. Dependent Variable: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

Οη ηηκέο 2,743 (Constant) θαη ,244 (ε θιίζε ηεο επζείαο) θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. Γηα κία αχμεζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο θαηά 10 κνλάδεο, ε αχμεζε ηεο εθηηκψκελεο επίδνζεο είλαη ίζε κε 24,4 

κνλάδεο.  

Αθνχ θαη νη δχν p-value είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0.05 ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη δχν 

κεδεληθέο ππνζέζεηο απνξξίπηνληαη, ζπλεπψο θαη νη δύν ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί άξα απαξαίηεηνη γηα ην κνληέιν.  
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Γ. Γπαμμική Σσέζη Αίζθηζηρ ηηρ Κοινόηηηαρ και Γέζμεςζηρ. 

Ήδε απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε θαηά Pearson, είρε θαλεί κηα κε ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Γέζκεπζεο ζην 

παηρλίδη. Αλακέλνπκε φηη θαη ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζα απνθαιχςεη κηα κε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο ζην παηρλίδη ζην Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλφηεηα. ηφρνο ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα θαλεί εάλ ε κεηαβιεηή ηεο Γέζκεπζεο 

ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ην κνληέιν.  

 

 

Πίλαθαο 23 Γξακκηθή ρέζε Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Γέζκεπζεο 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,047a ,002 -,019 ,55372 

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Γέζκεπζε 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 23  παξαηεξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 0,2% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 24 Απνηειέζκαηα ANOVA ρέζεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Δζσηεξηθώλ 

Γέζκεπζεο 

ANOVA
b 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,032 1 ,032 ,105 ,747a 

Residual 14,717 48 ,307   

Total 14,749 49    

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Γέζκεπζε 

b. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο 

 

Ο αξηζκφο 0,32 δείρλεη ηε δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ν δεχηεξνο (14,749) δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 25 πληειεζηέο Γξακκηθήο πζρέηηζεο Αίζζεζεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Γέζκεπζεο 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,715 ,425  8,745 ,000 

engage -,068 ,210 -,047 -,324 ,747 

a. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο 

 

Οη ηηκέο 2,743 (Constant) θαη -,068 (ε θιίζε ηεο επζείαο) θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. Γηα κία αχμεζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο θαηά 10 κνλάδεο, ε κείσζε ηεο εθηηκψκελεο δέζκεπζεο είλαη ίζε κε 6,8 

κνλάδεο.  

Αθνχ ε p-value ηεο κεηαβιεηήο «Γέζκεπζε» είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.05 (0,747) 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

άξα θαη ζπλεπώο απαξαίηεηε γηα ην κνληέιν.  

 

4.2.2.2 Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε (Multiple Linear 

Regression) 

ηαλ έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζέινπκε λα 

εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπο ζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Ζ ζπλάξηεζε ηεο επζείαο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ηεο κνξθήο:  

 

Y=a+b
1
X

1
+b

2
X

2
+b

3
X

3
+e

i 

 

φπνπ κε p ζπκβνιίδνπκε ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ν φξνο e
i 

αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο.  
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Μία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γεληθά ζε φια ηα κνληέια κε 

πεξηζζφηεξεο εθ ηεο κίαο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, είλαη ε έιιεηςε 

ζπγγξακκηθφηεηαο. Ζ ζπγγξακηθφηεηα είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ πνιιαπιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε. ηαλ κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζπζρεηίδεηαη κε κία άιιε 

αλεμάξηεηε, δειαδή κέζσ ηεο κίαο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηηο ηηκέο ηεο άιιεο 

ηφηε κηιάκε γηα πξφβιεκα ζπγγξακκηθφηεηαο. Δπνκέλσο ε χπαξμε θαη ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν δελ είλαη δπλαηή.  

 

Απφ ηνλ πίλαθα 26 παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Δζσηεξηθά Κίλεηξα, Γέζκεπζε θαη Δπίδνζε, ζπλεπψο, 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε.  

 

Πίλαθαο 26 πζρεηίζεηο Μεηαμύ Όισλ ησλ Μεηαβιεηώλ 

  Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

Γέζκεπζε Δπίδνζε 

Δζσηεξηθά Κίλεηξα Pearson Correlation 1 ,175 ,218 

Sig. (2-tailed)  ,166 ,083 

Γέζκεπζε Pearson Correlation  1 ,239 

Sig. (2-tailed)   ,058 

Δπίδνζε Pearson Correlation   1 

Sig. (2-tailed)    

 

 

ηε ζπλέρεηα επηζπκνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επηξξνή ηεο (εμαξηεκέλεο) 

κεηαβιεηήο Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο (Y) απφ ηηο (αλεμάξηεηεο) κεηαβιεηέο 

Δζσηεξηθά Κίλεηξα (X1), Γέζκεπζε (Φ2) θαη Δπίδνζε (X3). Ήδε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε θαλεξφ φηη νη κεηαβιεηέο Δζσηεξηθά Κίλεηξα, θαη 

Δπίδνζε είλαη ζεκαληηθέο γηα ην κνληέιν, ελψ ε κεηαβιεηή Γέζκεπζε θάλεθε λα 

κπνξεί λα απνξξηθζεί. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ ζα γίλεη εκθαλέο πνηεο 

κεηαβιεηέο ζα κπνξέζνπκε λα θξαηήζνπκε. 
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Πίλαθαο 27 Δπηζθόπεζε Μνληέινπ 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,546
a
 ,298 ,252 ,47456 

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δπίδνζε, Δζσηεξηθά Κίλεηξα, 

Γέζκεπζε 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 27  παξαηεξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 29,8% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 28 Απνηειέζκαηα ANOVA Μνληέινπ 

ANOVA
b 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,390 3 1,463 6,497 ,001a 

Residual 10,360 46 ,225   

Total 14,749 49    

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δπίδνζε, Δζσηεξηθά Κίλεηξα, Γέζκεπζε 

b. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

Ο αξηζκφο 4,390 δείρλεη ηε δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ν δεχηεξνο (14,749) δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 29 πληειεζηέο πζρέηηζεο Μνληέινπ 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,518 ,618  2,455 ,018 

Γέζκεπζε -,187 ,183 -,129 -1,025 ,311 

Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

,435 ,121 ,452 3,607 ,001 

Δπίδνζε ,206 ,104 ,252 1,985 ,053 

a. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 
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Απφ ηνλ πίλαθα 29 κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε πνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

γηα ην κνληέιν καο. Ζ p-value ηεο κεηαβιεηήο «Γέζκεπζε» είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

0.05 (0,311), άξα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε γηα ην κνληέιν.  

πλεπψο, κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε θαιύηεξν ην κνληέιν γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

Αηζζήκαηνο ζε κηα Κνηλόηεηα, ην κνληέιν απηό πνπ δελ ζα πεξηέρεη ηε κεηαβιεηή ηεο 

Γέζκεπζεο, φπσο απηή νξίζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

Άξα, ην κνληέιν πνπ θαίλεηαη λα εμεγεί πιεξέζηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο είλαη: 

 

Υ = α + b1Φ 1+ b3Φ 3+ ε 

 

, φπνπ: 

X1: Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

X3 :Δπίδνζε θαη  

Τ :Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο.  

α: ηαζεξά = ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία (ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ) ηέκλεη ηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα ζπληεηαγκέλσλ.  

bi: πληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ 

e
i 
: ην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο.  

 

Οη αλαιχζεηο ηνπ βέιηηζηνπ κνληέινπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Πίλαθαο 30 Δπηζθόπεζε Βέιηηζηνπ Μνληέινπ 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,531a ,282 ,251 ,47482 

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δπίδνζε, Δζσηεξηθά Κίλεηξα 
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Πίλαθαο 31 Απνηειέζκαηα ANOVA Βέιηηζηνπ Μνληέινπ 

ANOVA
b 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,153 2 2,077 9,210 ,000a 

Residual 10,596 47 ,225   

Total 14,749 49    

a. Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή: Δπίδνζε, Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

b. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

Πίλαθαο 32 πληειεζηέο πζρέηηζεο Βέιηηζηνπ Μνληέινπ 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,234 ,553  2,231 ,030 

Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα 

,427 ,120 ,444 3,550 ,001 

Δπίδνζε ,188 ,102 ,230 1,840 ,072 

a. Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ε ζηαζεξά θαη νη ζπληειεζηέο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Σν κνληέιν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην εμήο:  

 

Αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο= 1.234+0.427*Δζσηεξηθά Κίλεηξα + 0.188*Δπίδνζε 

 

ινη νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Ζ ζηαζεξά (1.234) είλαη 

ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία (ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ) ηέκλεη ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 

ζπληεηαγκέλσλ. Ο ζπληειεζηήο ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (0.427) δείρλεη ηελ 

αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ αλ απμεζεί ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηρηψλ ελφο παηρληδηνχ θαηά κία κνλάδα. Ο 

ζπληειεζηήο ηεο Δπίδνζεο (0.188) αλαθέξεηαη ζηελ θχξηα επίδξαζε ηεο επίδνζεο 

ζηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα. Γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο αίζζεζεο ηνπ 

αλήθεηλ ε αλακελφκελε επίδνζε απμάλεηαη θαηά 0.188 κνλάδεο.  
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4.3 Έιεγρνο ησλ Δξεπλεηηθώλ Τπνζέζεσλ 

 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είλαη 

νη αθφινπζεο: 

 

Α. Δπίδνζε ζην παηρλίδη 

 

Ην1: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά. 

 

Β. Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Ην2: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

 Ην2α: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ αηνκηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 Ην2β: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ δηαπξνζωπηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

Γ. Γέζκεπζε ζην παηρλίδη 

 

Ην3:Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 

 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα απνδείρηεθε φηη νη ππνζέζεηο Ην1 θαη Ην2 (Ζν2α & 

Ζν2β) απνξξίθζεθαλ, ελψ ε Ην3 είλαη αιεζήο. πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 33. 
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Πίλαθαο 33 Έιεγρνο Μεδεληθώλ Τπνζέζεσλ 

 Μεδεληθή Τπόζεζε Απνξξίθζεθε 

Ην1 Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά. 

Ναη 

Ην2 Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

Ναη 

Ην2α Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ αηνκηθώλ εζωηεξηθώλ 

θηλήηξωλ. 

Ναη 

Ην2β Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ δηαπξνζωπηθώλ εζωηεξηθώλ 

θηλήηξωλ. 

Ναη 

Ην3 Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 

Όρη 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 33, πξνθχπηεη φηη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε κεδεληθέο ππνζέζεηο 

απνξξίθζεθαλ (Ζν1, Ζν2, Ζν2α θαη Ζν2β). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κεηαβιεηέο επίδνζε, 

εζσηεξηθά θίλεηξα (αηνκηθά θαη δηαπξνζσπηθά) ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα. Αληίζεηα, δε βξέζεθε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα. 
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4.4 Βέιηηζην Μνληέιν Έξεπλαο 

Απφ ην κνληέιν ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Πνιιαπιή Παιηλδξφκεζε:  

 

Αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο= 1.234+0.427*Δζσηεξηθά Κίλεηξα + 0.188*Δπίδνζε 

 

, ην αξρηθφ ζρήκα ηεο έξεπλαο ηξνπνπνηείηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (9).  

 

 

ρήκα 9 Σν Βέιηηζην Μνληέιν ηεο Έξεπλαο 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη κεηαβιεηέο «επίδνζε ηνπ παίρηε» θαη «εζσηεξηθά θίλεηξα» 

(«αηνκηθά» θαη «δηαπξνζσπηθά») ζπλδένληαη κε ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ 

ηελ επίδνζε θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε. 

Απηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο απνδεηθλχεη φηη ε δεκηνπξγία 

θνηλνηήησλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεί εζσηεξηθά 

θίλεηξα ζηνπο παίρηεο, θαη κέζα απφ απηή ηελ ελδπλάκσζε ησλ θηλήηξσλ θαίλεηαη 

λα εληζρχεηαη θαη ε επίδνζε, ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θάζε εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζεηα, ην αξλεηηθφ θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο ησλ παηρηψλ δελ 

θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζην λα 

πξνηείλνπκε ηελ πνιπρξεζηηθφηεηα ζαλ έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ MMOGs, πνπ 

κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΕΖΣΖΖ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΡΔΤΝΑ 

  

5.1 πδήηεζε Δπξεκάησλ 

Ο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαη λα ειέγμεη ζε 

εκπεηξηθφ επίπεδν ηε ζρέζε ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, φπσο ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα, ε επίδνζε, ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε δέζκεπζε ζην παηρλίδη. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη 

παίρηεο παηρληδηψλ ζηα MMOGs. Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν πξνζπάζεζε λα αληρλεχζεη 

ηνπο ζπζρεηηζκνχο αθνινπζψληαο κηα κεζνδνινγία πνπ βαζίζηεθε κηα ζεηξά 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, μεθηλψληαο απφ κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ (Min, Max, Mean θαη Std. Deviation), θαη ζπλερίδνληαο κε ηελ 

Δπαγσγηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ. Ζ επαγσγηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζχληνκν πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, κε ηε βνήζεηα 

πηζαλνζεσξεηηθψλ δηαγξακκάησλ P-P θαη Q-Q, έιεγρν θαλνληθφηεηαο κε Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπληειεζηψλ γξακκηθήο 

πζρέηηζεο (Pearson). ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο Γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο (απιή θαη Πνιιαπιή γξακκηθή Παιηλδξφκεζε, κε ζηφρν ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

κνληέινπ πνπ εμεγεί πιεξέζηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

Απφ ην ζχληνκν πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη κε ηε 

βνήζεηα πηζαλνζεσξεηηθψλ δηαγξακκάησλ P-P θαη Q-Q θαη ηνλ έιεγρν 

θαλνληθφηεηαο κε Sample Kolmogorov-Smirnov Test πξνέθπςαλ ελδείμεηο φηη νη 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο (Pearson) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

έδεημαλ φηη ε επίδνζε θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα (αηνκηθά θαη δηαπξνζσπηθά) 
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ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα 

(Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο). Αληίζεηα, δελ παξνπζηάζηεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

δέζκεπζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (Αίζζεζε ηεο 

Κνηλφηεηαο). 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα 

γηα θάζε εξεπλεηηθή ππφζεζε μερσξηζηά. 

Ην1: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο επίδνζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά. 

Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζν1 απνξξίθζεθε δηφηη βξέζεθε φηη ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη ηεο επίδνζεο 

ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

Απηή ε ζπζρέηηζε ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη φηαλ απμάλεηαη ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

ζηνλ παίρηε ηνπ παηρληδηνχ απμάλεηαη θαη ε επίδνζε ηνπ παίρηε ζην παηρλίδη. 

Ζ επίδνζε ηνπ παίρηε νξίζηεθε σο ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ 

παηρληδηνχ, ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν παίρηεο θαη ην ρξφλν αλαβάζκηζεο ζην 

παηρλίδη. Σφζν ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ελφο παηρληδηνχ φζν θαη ην επίπεδν θαη ν ρξφλνο 

αλαβάζκηζεο ζην παηρλίδη ζεσξνχληαη ελδείμεηο θηλεηνπνίεζεο ησλ παηρηψλ απέλαληη 

ζην παηρλίδη (Siemer & Angelides, 1995). 

Απφ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ (πίλαθαο 16) βξέζεθε φηη ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην απμεκέλν αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα ηνπ 

παηρληδηνχ απμάλεη θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ. 

Απηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα 

είλαη ηδηαηηέξα ζεκαληηθή γηα ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, κηα θαη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κεηαμχ άιισλ ε απμεκέλε 

επίδνζε – απφδνζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Ζ ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε απνηειεί κηα 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Γηαηί είλαη αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ;».  
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Γηφηη ε αίζζεζε ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα από απηά ηα παηρλίδηα 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε επίδνζε ησλ παηρηώλ.  

Ην2: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηωλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζν2 απνξξίθζεθε δηφηη 

βξέζεθε φηη ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ 

ζε κηα θνηλφηεηα θαη ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ παηρηψλ ζηα πνιπρξεζηηθά 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ε Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

ζηνλ παίρηε ηνπ παηρληδηνχ απμάλνληαη θαη ηα Δζσηεξηθά Κίλεηξα ηνπ παίρηε.  

ηελ έξεπλα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα νξίζηεθαλ ζε Αηνκηθά Δζσηεξηθά θίλεηξα 

(πξφθιεζε, θαληαζία, πεξηέξγεηα θαη έιεγρν) θαη ζε Γηαπξνζσπηθά Δζσηεξηθά 

θίλεηξα (ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφ θαη αλαγλψξηζε). 

πγθεθξηκέλα, νη ππν-ππνζέζεηο Ζν2α θαη Ζν2β απνξξίθζεθαλ εμίζνπ, θαζψο βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη ησλ αηνκηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ ησλ παηρηψλ ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

 

 Ην2α: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ αηνκηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

 Ην2β: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλόηεηα θαη ηωλ δηαπξνζωπηθώλ εζωηεξηθώλ θηλήηξωλ. 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ε Αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ παίρηε ηνπ 

παηρληδηνχ απμάλνληαη ηφζν ηα Αηνκηθά φζν θαη ηα Γηαπξνζσπηθά Δζσηεξηθά 

Κίλεηξα ηνπ παίρηε. 

Αθφκε, απφ ηνλ πίλαθα 14 πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ αηνκηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζπλδέεηαη κε απμεκέλα αηνκηθά 
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εζσηεξηθά θίλεηξα. Αληίζεηα, δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο 

ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Παξαηεξήζεθε αθφκε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν παίρηεο θαη ζηα δηαπξνζσπηθά εζσηεξηθά θίλεηξα 

(κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -,263*). Απηή ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζεκαίλεη φηη φζν 

απμάλεηαη ην επίπεδν ηνπ παηρληδηνχ, ηφζν κεηψλνληαη ηα δηαπξνζσπηθά εζσηεξηθά 

θίλεηξα ηνπ παίρηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα αξρηθά επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ, ηα 

δηαπξνζσπηθά εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε είλαη απμεκέλα.  

Απφ ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

νκάδα θαίλεηαη λα πξνθαιεί εζσηεξηθά θίλεηξα (ηφζν αηνκηθά φζν θαη 

δηαπξνζσπηθά), ελψ παξάιιεια ηα απμεκέλα αηνκηθά εζσηεξηθά θίλεηξα πξνθαινχλ 

απμεκέλε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ.  

Γηαθξίλεηαη ινηπφλ ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ κέζα απφ ηελ επθαηξία 

γηα ζπλεξγαζία, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη εζσηεξηθά θίλεηξα φπσο 

πξφθιεζε, θαληαζία, πεξηέξγεηα θαη έιεγρν, ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφ θαη 

αλαγλψξηζε. Απηά ηα θίλεηξα κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

απμεκέλε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ, πνπ απνηειεί ζηαηηζηηθφ ηεο απμεκέλεο επίδνζεο 

ζην παηρλίδη.  

Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ηα δηαπξνζσπηθά εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε είλαη 

ζεκαληηθά ζηα αξρηθά επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ εηζαγσγή 

ελφο παίρηε ζην παηρλίδη είλαη ζεκαληηθφ ην παηρλίδη λα πξνζθέξεη ζηνηρεία φπσο 

ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφ θαη αλαγλψξηζε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαηά ην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, θαζψο αλαδεηθλχεηαη φηη έλα παηρλίδη γηα λα πξνζειθχζεη 

παίρηεο ζηα αξρηθά ηνπ επίπεδα πξέπεη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Απηφ εληζρχεη ινηπφλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ.  

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ην δεχηεξν ζθέινο ηεο απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Γηαηί 

είλαη αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ;».  
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Γηφηη ε αίζζεζε ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα από απηά ηα παηρλίδηα 

θαίλεηαη λα θηλεηνπνηεί εζσηεξηθά ηνπ παίρηεο. Αθόκε, έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν 

πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα παηρλίδη γηα λα πξνζειθύζεη παίρηεο ζηα αξρηθά ηνπ 

επίπεδα είλαη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ.   

Ην3:Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλόηεηα θαη ηεο δέζκεπζεο ζην παηρλίδη. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ν φξνο «δέζκεπζε» ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλαο γεληθφο 

δείθηεο ηεο αξλεηηθήο επίπησζεο απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνπ απνηειείηαη απφ 

ηηο έλλνηεο απνξξφθεζε (absorption), ξνή (flow), παξνπζία (presence) θαη εκβχζηζε 

(immersion) ζην παηρλίδη (Brockmyer, et al 2009). 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ απνξξίθζεθε θαζψο βξέζεθε φηη δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα 

θαη ηεο δέζκεπζεο ζηα πνιπρξεζηηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

Δληνχηνηο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, 

παξαηεξήζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ 

αλαβάζκηζεο ζην παηρλίδη θαη ζηε δέζκεπζε (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ,260*). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεη ν ρξφλνο αλαβάζκηζεο ζην παηρλίδη (άξα θαη ε δπζθνιία 

ηνπ επηπέδνπ) ηφζν απμάλεηαη ε δέζκεπζε ηνπ παίρηε ζην παηρλίδη.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπληεινχλ ζην λα ζεσξήζνπκε ινηπφλ φηη ν 

παξάγνληαο ηεο δεκηνπξγίαο νκάδαο κέζα ζε έλα παηρλίδη δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη 

κε ην αξλεηηθφ θαηλφκελν ηεο πςειήο δέζκεπζεο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε πςειή 

δεκνηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηε βηβιηνγξαθία (Kubey & Larson, 

1990).  

 

πλεπψο, ε πνιπρξεζηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ απνδεηθλχεηαη σο έλα 

νξζψο πξνηεηλφκελν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θαζψο ν 

παξάγνληαο ηεο ζπκκεηνρήο πνιιψλ ρξεζηψλ (κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο αίζζεζεο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα νκάδα) δελ ζπζρεηίζηεθε κε ηε δέζκεπζε ησλ ρξεζηψλ ζην παηρλίδη.  
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Με ηε ρξήζε ηνπ ηεζη θαλνληθφηεηαο ησλ Kolmogorov-Smirnov, απνδείρζεθε κηα 

Γξακκηθή Σρέζε ηόζν κεηαμύ ηωλ κεηαβιεηώλ ηνπ Αηζζήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο θαη 

Δζωηεξηθώλ Κηλήηξωλ, όζν θαη κεηαμύ  ηωλ κεηαβιεηώλ ηνπ Αηζζήκαηνο ηεο 

Κνηλόηεηαο θαη ηεο Δπίδνζεο. Αληίζεηα, δελ απνδείρζεθε Γξακκηθή Σρέζε κεηαμύ ηνπ 

Αηζζήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο θαη Γέζκεπζεο, δηφηη ε κεηαβιεηή «Γέζκεπζε» 

απνξξίθζεθε απφ ην βέιηηζην κνληέιν ηεο έξεπλαο. 

 

Απηέο νη γξακκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεθκεξηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο (Pearson), ηα νπνία έδεημαλ φηη ε επίδνζε θαη ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα (αηνκηθά θαη δηαπξνζσπηθά) ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο), ελψ ε 

δέζκεπζε θαη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα (Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο) 

δελ θάλεθε λα ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά. 

 

πλεπψο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην βέιηηζην ην κνληέιν γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

Αηζζήκαηνο ζε κηα Κνηλφηεηα είλαη ην εμήο: 

 

Αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο= 1.234+0.427*Δζσηεξηθά Κίλεηξα + 0.188*Δπίδνζε 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ 

ηελ επίδνζε θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε. 

πλεπψο, ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη είλαη δπλαηφλ λα 

δεκηνπξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα, κε ηα νπνία κπνξεί λα  επηηεπρζεί ην πξνζδνθψκελν 

απνηέιεζκα θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη ε απμεκέλε επίδνζε. 

Αληίζεηα, ην αξλεηηθφ θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο ησλ παηρηψλ δελ θάλεθε λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζην λα πξνηείλνπκε 

ηελ πνιπρξεζηηθφηεηα ζαλ έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ MMOGs, πνπ κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή ζηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 
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5.2 Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηεο Έξεπλαο  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα κηα 

πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ επξεκάησλ, κέζα απφ κηα πξφηαζε κεζνδνινγίαο 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ πνιπρξεζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο παίρηεο. 

Με απηφ ην ζηφρν, θαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, πξνζπάζεζα λα εληνπίζσ έλα άξηην 

θαη αλαγλσξηζκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ λα ζπλδπάδεη ηφζν ηε ζεσξία φζν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ κεζνδνινγία απηή πξνηείλεηαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πνιπρξεζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηε κεζνδνινγία γηα ην ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθψλ 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ αθνινπζεί έλα πιαίζην νδεγηψλ πνπ ζπλδπάδεη ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην νδεγηψλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη παηρλίδηα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά 

θίλεηξα θαη ζα απμάλνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηρηψλ.  

 
 

5.2.1 Η Θεωπία ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ ωρ Πλαίζιο Σσεδιαζμού 

Πολςσπηζηικών Ηλεκηπονικών Δκπαιδεςηικών Παισνιδιών  

Ζ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory), παξέρεη έλα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, ησλ 

έξγσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ επνηθνδνκεηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Ζ ζεσξία απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο κέζα ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην. Γελ επηθεληξψλεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο γλψζεο, αιιά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη 

άλζξσπνη, ζηε θχζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα αλάκεζα 
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ζηνπο ζπλεξγάηεο, ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηηο πξνζέζεηο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζηα αληηθείκελα θαη απνηειέζκαηά ηνπο (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, νη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνί ςπρνιφγνη, 

πξφηεηλαλ ηε Θεσξία Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory) σο έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

επηηπγράλεηαη θαη απφ ηα εξγαιεία αιιά θαη απφ ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην (Engeström, 

1993). Γηα ηνπο ππνζηεξηρηέο ηεο Θεσξίαο Γξαζηεξηφηεηαο, ζεκαληηθφ πιαίζην είλαη 

νη δηαιεθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (ππνθείκελα) θαη απηψλ ζηα νπνία 

ελεξγνχλ (αληηθείκελα) ελψ δηακεζνιαβνχλ ηα εξγαιεία, ε γιψζζα, θαη ηα 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά πιαίζηα (Engeström, 1993). Έλα γεληθφ κνληέιν ηεο Θεσξίαο 

Γξαζηεξηφηεηαο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 14.  

 

Δηθόλα 14 Σν Μνληέιν ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Τπνθείκελα είλαη νη δξάζηεο πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ εθάζηνηε αλάιπζε. Σα 

αληηθείκελα είλαη απηά "ζηα νπνία ε δξαζηεξηφηεηα θαηεπζχλεηαη θαη πνπ είλαη 

θνξκαξηζκέλε ή κεηαζρεκαηηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ θπζηθψλ 

θαη ζπκβνιηθψλ, ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ εξγαιείσλ" (Engeström, 1993). 

Τπφ απηήλ ηε έλλνηα, ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά αληηθείκελα, 

αθεξεκέλεο έλλνηεο ή αθφκα θαη ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο. Σα εξγαιεία είλαη έλλνηεο, 

θπζηθά εξγαιεία, ηερλεηά αληηθείκελα ή νη πφξνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο 
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αιιειεπηδξάζεηο ελφο ππνθεηκέλνπ κε έλα αληηθείκελν. Ζ θνηλφηεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ππνθείκελν κνηξάδεηαη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ζηηο πνιηηηζηηθέο-ηζηνξηθέο θνηλφηεηεο 

ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ελφο ππνθεηκέλνπ. Οη Κνηλφηεηεο 

κεζνιαβνχλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηεο δηαίξεζεο ηνπ ηκήκαηνο εξγαζίαο, ησλ 

θνηλψλ θαλφλσλ θαζψο θαη ησλ πξνζδνθηψλ. 

Ζ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζεσξίαο δξαζηεξηφηεηαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ρξήζηκν ηξφπν ραξηνγξάθεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ 

βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ κηαο εκπεηξίαο. Δληνχηνηο, γηα ηνπο ππνζηεξηρηέο ηεο ζεσξίαο, 

δελ είλαη ε παξνπζία απηψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ζπζηαηηθψλ πνπ θάλνπλ ζεκαληηθή 

ηελ αλάιπζε, αιιά κάιινλ, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ηκεκάησλ. Ο 

Engeström (1993) αλαθέξεηαη ζε απηέο ηηο ζρέζεηο σο αξρηθέο θαη δεπηεξνβάζκηεο 

αληηθάζεηο. Οη αξρηθέο αληηθάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζε έλα 

ζπζηαηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο (π.ρ. εξγαιεία), ελψ νη δεπηεξνβάζκηεο αληηθάζεηο είλαη 

εθείλεο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο (π.ρ. ζέκαηα θαη 

εξγαιεία). Ζ ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεη φηη ε ζχλζεζε ηέηνησλ αληηθάζεσλ 

θέξλνπλ ηελ αιιαγή θαη ηελ εμέιημε ζην ζχζηεκα, θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ εληάζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαιάβνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ ζηηο αιιαγέο ζην ζχζηεκα. 

Η Θεωπία Γπαζηηπιόηηηαρ και ηα MMOGs 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ πξνζεγγηζζεί απφ πνιιέο ζεσξίεο κάζεζεο, νη 

νπνίεο έρνπλ επηρεηξήζεη λα αλαιχζνπλ ην εάλ θαη πψο καζαίλεη  θαλείο κέζα απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ κε απηά.  

Γεδνκέλνπ φηη νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα σξηκάδνπλ, ν ρψξνο 

ησλ παηρληδηψλ ζπγθεληξψλεη ζεσξεηηθέο έλλνηεο απφ κηα ζεηξά επηζηεκψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ παξαδφζεσλ (Squire, 2001). Ο αληίθηππνο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

ζηελ κάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ κέζσ ησλ 

εξεπλεηψλ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο, αιιά ζπρλά αγλνεκέλνο ηνκέαο ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηα παηρλίδηα.  
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Υαξαθηεξηζηηθά, ε θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία κάζεζεο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο σο κηα κίκεζε ηεο πξνβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξάο, φηαλ απηή 

ζπλδπάδεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαηεξεηή. Ζ κίκεζε ζεσξείηαη σο έλα 

απνηέιεζκα ηεο ζχδεπμεο ησλ κεηαβιεηψλ άηνκν, ζπκπεξηθνξά θαη πεξηβάιινλ, 

φπνπ ην άηνκν νξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο 

(Bandura, 1962). 

Σίζεηαη φκσο ην εξψηεκα, πψο κπνξεί έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην λα ζπκπεξηιάβεη ηηο 

ζηηγκηαίεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα παηρλίδη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ παίρηε) θαη ηαπηφρξνλα ηα επξχηεξα 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθά πιαίζηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα; 

Ζ Θεσξία Γξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα ζπλέρεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ Vygotsky γηα ηνλ 

ελδηάκεζν ξφιν ησλ θαηαζθεπαζκάησλ (artifacts) ζηε γλψζε (Vygotsky, 1978) θαη 

παξέρεη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πψο έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη 

κεζνιαβεί ζηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ απφ ηνπο παίθηεο, αλαγλσξίδνληαο ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πιαίζηα ζηα νπνία ην παηρλίδη ιακβάλεη ρψξα. Ζ κάζεζε 

ζεσξείηαη φρη σο κηα ιεηηνπξγία ην ίδηνπ ηνπ παηρληδηνχ - ή αθφκα θαη σο έλα 

απνηέιεζκα κηα απιήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε θαη ηνπ παηρληδηνχ, αιιά σο 

κεηαζρεκαηηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ δπλακηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζεκάησλ, ησλ θαηαζθεπαζκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. 

Ο Engeström (1993) νξγάλσζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην „ππνθείκελν‟ 

δειαδή ην άηνκν/νκάδα πνπ αλαπηχζζεη/αλαπηχζζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα, ην 

„αληηθείκελν‟ ζην νπνίν θαηεπζχλεηαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ηα „εξγαιεία‟ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα „θνηλφηεηα‟, κε „θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο‟ ζην πιαίζην 

„θαλφλσλ‟ (Δηθφλα 14).  

ε έλα παηρλίδη πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, ην ζχζηεκα ηεο ζεσξίαο δξαζηεξηφηεηαο 

αληηπξνζσπεχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πνιιψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην παηρλίδη. Έηζη, ην ζχζηεκα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζε έλα ηέηνην παηρλίδη, κε βάζε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα 

εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ππνθείκελα), 

ησλ αληηθείκελσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ θαλφλσλ, ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ ηκεκάησλ 

ηεο εξγαζίαο (θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο) πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα παηρλίδη.  
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Σν ρήκα 10  είλαη κηα πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ απηνί νη παξάγνληεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρεζνχλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ πνιπρξεζηηθνχ δηαδηθηπαθνχ 

παηρληδηνχ κε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κε βάζε ηε ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο 

(Paraskeva, F., Mysirlaki, S. & Papagianni, A., 2009).  

 

 

 

ρήκα 10 Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα Βαζηζκέλα ζηε Θεσξία Γξαζηεξηόηεηαο 

 

 

Με βάζε ηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεηαη ην παξαπάλσ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ δηαδηθηπαθψλ πνιπρξεζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παίρηε/παίρηεο, ηνλ 

εθπαηδεπηή ή αθφκα θαη ζε νκάδεο παηρηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη. Ζ 

θνηλφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο καζεζηαθέο, ζρνιηθέο θαη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη ζην παηρλίδη, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα αληηζηνηρνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ εθάζηνηε καζεζηαθνχ ζηφρνπ, φπσο ε 

θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε επηθνηλσλία ή ε ζπλεξγαζία ησλ 

παηρηψλ. 

Αληίζηνηρα, νη θαλφλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (θαλφλεο αζθήζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ) ή αθφκε θαη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο ζην παηρλίδη. Σα εξγαιεία ηνπ παηρληδηνχ κπνξνχλ λα 
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αλαθέξνληαη ζε εξγαιεία επηθνηλσλίαο (φπσο chat/forums), εξγαιεία ηνπ παηρληδηνχ 

(π.ρ. ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ), θαζψο θαη ζηα ηερληθά εξγαιεία φπσο νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη νη πφξνη ηνπ παηρληδηνχ. εκεηψλεηαη αθφκε φηη ην αληηθείκελν ηνπ 

παηρληδηνχ αληηζηνηρεί ζην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν, ελψ ε δηαίξεζε ηνπ 

ηκήκαηνο εξγαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ παηρληδηνχ (π.ρ. 

ραξαθηήξεο παηρληδηνχ, Μαζεηήο/Δθπαηδεπηηθφο). 

ε απηφ ην ζχλζεην κεζνδνινγηθφ κνληέιν, ην ππνθείκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ζεηξά ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηα θίλεηξα, νη αλάγθεο, ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ, 

ην αίζζεκα ηεο απην-εθηίκεζεο, ηηο ζηάζεηο θ.α. Αληίζηνηρα, ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ν αληαγσληζκφο, ε αλαγλψξηζε, ην αίζζεκα 

ηεο θνηλφηεηαο θ.α. Σέινο, ην απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ 

ηελ επίδνζε ηνπ παίρηε ζην παηρλίδη σο ε επηθνηλσλία ησλ παηρηψλ.  

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηίαζε ζηνπο παξάγνληεο ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ, ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη ζηελ επίδνζε ησλ 

παηρηψλ. Απφ ην κνληέιν ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη:  

Αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο= 1.234+0.427*Δζσηεξηθά Κίλεηξα + 0.188*Δπίδνζε 

 

Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα, ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα επεξεάδεη 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηα Δζσηεξηθά Κίλεηξα θαη ηελ Απμεκέλε Δπίδνζε ζην παηρλίδη, 

θαη έηζη, κε βάζε ην ζρήκα 9, νη παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

θαίλνληαη ην ζρήκα 11.  
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ρήκα 11 Σα Απνηειέζκαηα ηεο Δξγαζίαο ππό ην Πξίζκα ηεο Θεσξίαο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα δηαθξίλεηαη (κε θφθθηλν ρξψκα) ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ, ηνπ Αληηθεηκέλνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο, πνπ πξνέθπςε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, εξκελεχεη 

απνηειεζκαηηθά ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο, κηα θαη δηαθξίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ, ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Απνηειέζκαηνο, απφ ηα νπνία πεγάδνπλ νη 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο «Δζσηεξηθά Κίλεηξα», «Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

νκάδα» θαη «Δπίδνζε» αληίζηνηρα.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, εξκελεχεηαη αθφκε έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δεκηνπξγία 

Κνηλνηήησλ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεί Δζσηεξηθά Κίλεηξα θαη έηζη λα επηηεπρζεί 

ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα θάζε εθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, ε Απμεκέλε 

επίδνζε. 

Σν ζχζηεκα απηφ ζεσξείηαη σο έλα πνιχπινθν θνηλσληθφ δίθηπν, φπνπ νη παίρηεο 

(Τπνθείκελα) αιιειεπηδξνχλ κε πνιινχο παξάγνληεο ηνπ παηρληδηνχ ψζηε λα 

νδεγεζνχλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (φπσο είλαη ε Απμεκέλε Δπίδνζε). Σα 

παηρλίδηα σο ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο, επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

παηρηψλ θαη ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο ζε επί κέξνπο θνηλφηεηεο παηρηψλ (Κνηλφηεηα) 

δεκηνπξγψληαο Δζσηεξηθά Κίλεηξα ζηνπο παίρηεο θαη απμάλνληαο ηελ Δπίδνζή ηνπο 

ζην παηρλίδη.  
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Ζ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεηαη σο κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, θαζψο αληηκεησπίδεη ην παηρλίδη ζαλ 

έλα πνιππαξαγνληηθφ ζχλνιν, δηφηη ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ην Τπνθείκελν 

(παίρηεο), φζν θαη ε Κνηλφηεηα (νκάδεο παηρηψλ), θάηη πνπ δελ ηζρχεη κε ηα 

παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα 

ηεο εξγαζίαο (2.1.3.2).  
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5.2.2 Δκπαιδεςηικά Παισνίδια πος Γημιοςπγούν Δζωηεπικά Κίνηηπα: 

Μια πποέκηαζη ηος μονηέλος ηων Malone και Lepper 

πσο αλαιχζεθε θαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, νη Malone θαη Lepper 

(1987) παξνπζίαζαλ έλα λέν ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Απηή ε ζχλζεζε ζπλνςίδεηαη ζηνλ 

ζρήκα 12  

 

ρήκα 12 Σα Δζσηεξηθά Κίλεηξα θαηά ηνπο Malone θαη Lepper 

 

Οη αηνκηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη αθφκα θαη φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη αηνκηθά, 

ελψ νη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ. 

χκθσλα κε ηνπο Malone θαη Lepper, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα απνηεινχληαη απφ 

ηέζζεξηο αηνκηθνχο παξάγνληεο: πξφθιεζε, θαληαζία, πεξηέξγεηα θαη έιεγρν (ζην 

ζρήκα παξηζηάλνληαη κε θχθινπο αλνηρηφρξσκνπο θχθινπο), θαη απφ ηξεηο 
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δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο: ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφ θαη αλαγλψξηζε (κε ηνπο 

ζθνπξφρξσκνπο θχθινπο ζην ζρήκα). 

Δληνχηνηο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα 

ζπζρεηίδνληαη θαη κε  ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

Αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο= 1.234+0.427*Δζσηεξηθά Κίλεηξα + 0.188*Δπίδνζε 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα επεξεάδεη 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηα Δζσηεξηθά Κίλεηξα θαη απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα 

δεκηνπξγίαο Γηαπξνζσπηθψλ Δζσηεξηθψλ Κηλήηξσλ. πλεπψο, ην κνληέιν ησλ 

Malone θαη Lepper κπνξεί λα πξνεθηαζεί ζε απηφ ηνπ ζρήκαηνο 13.  

 

ρήκα 13 Δζσηεξηθά Κίλεηξα ζηα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα: Μηα πξνέθηαζε ησλ Malone θαη 

Lepper 
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ε απηφ ην ζρήκα παξαηεξνχκε ηε λέα δηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, ην 

Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα (Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο). Πξνηείλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνιιαπιψλ 

ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ, 

πνπ φπσο απνδείρζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απμάλεη ηελ 

επίδνζε ησλ ρξεζηψλ. 

Απφ ηελ πξνέθηαζε ηνπ κνληέινπ ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ Malone θαη Lepper 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 34 ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. 

 

Πίλαθαο 34 Σα Δζσηεξηθά Κίλεηξα ζηα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα Πνιιαπιώλ Υξεζηώλ 

 Παξάγνληαο  Πεξηγξαθή 

  

Πξόθιεζε 

Οη παίρηεο παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ιεηηνπξγνχλ πξνο ζε 

πξνζσπηθά ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε απαηηεί 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλερψο απμαλφκελν επίπεδν δπζθνιίαο. 

  

Πεξηέξγεηα 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ παίρηε φηαλ 

ππάξρεη έλα βέιηηζην επίπεδν απφθιηζεο κεηαμχ ηεο παξνχζαο γλψζεο 

απηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ν παίρηε εάλ ζπκκεηείρε ζε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

  

Έιεγρνο 

Οη παίρηεο έρνπλ κηα ηάζε λα ζέινπλ λα ειέγρνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζε 

απηνχο. 

  

Φαληαζία 

Οη παίρηεο ρξεζηκνπνηνχλ λνεηηθέο εηθφλεο ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθά παξνχζεο γηα λα ππνθηλήζνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

  

Αληαγσληζκόο 

Οη παίρηεο αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε κε ην λα ζπγθξίλνπλ ηελ επίδνζή 

ηνπο κε ηνπο άιινπο. 

  

πλεξγαζία 

Οη παίρηεο αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε κε ην λα βνεζνχλ ηνπο άιινπο λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

  

Αλαγλώξηζε 

Οη παίρηεο αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε φηαλ νη άιινη αλαγλσξίδνπλ θαη 

εθηηκνχλ ηα επηηεχγκαηά ηνπο.  
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Αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ζηελ νκάδα (Αίζζεζε 

ηεο θνηλόηεηαο) 

Οη παίρηεο παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ πηζηεχνπλ φηη είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη φηη νη αλάγθεο 

ηνπο ζα θαιπθζνχλ κέζσ ηεο δέζκεπζήο ησλ κειψλ λα είλαη καδί. 

Ζ εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε ησλ παηρηψλ κπνξεί λα απμεζεί φηαλ 

παξέρεηαη:  

 Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο (membership) 

 Ζ επηξξνή (Influence) 

 Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ (Integration and fulfillment of needs) 

 Ζ θνηλή ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε (Shared emotional 

connection). 

 

Απηνί νη παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ηνπο Malone θαη Lepper θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο γηα λα ζρεδηαζηεί έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα δεκηνπξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα. 

  

5.2.3 Πλαίζιο Οδηγιών για ηο Σσεδιαζμό Δκπαιδεςηικών Παισνιδιών 

πος Γημιοςπγούν Δζωηεπικά Κίνηηπα  

Βαζηθή πξφηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ειθπζηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ ζα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηρηψλ. πσο δειψλεη ε βηβιηνγξαθία, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξφθιεζε 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο ρξήζηεο κηαο 

εθαξκνγήο.  Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ είλαη θαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα. ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζα απνηειέζνπλ έλα πιαίζην «θαιψλ πξαθηηθψλ» ζρεδηαζκνχ 

πνιπρξεζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 
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Ο Gee (2003) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ 36 αξρέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη φζεο απφ απηέο πξνηείλνληαη 

γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ πνιπρξεζηηθψλ παηρληδηψλ Πίλαθαο 

35).  

Πίλαθαο 35 Αξρέο ρεδηαζκνύ Δθπαηδεπηηθώλ Παηρληδηώλ 

Αξρέο ρεδηαζκνύ Δθπαηδεπηηθώλ Παηρληδηώλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα αληακείβνληαη ζπλερψο, ζε θάζε επίπεδν 

παηρληδηνχ θαη θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα απνθηνχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ 

επελδχνπλ ζην παηρλίδη.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη θαη λα απμάλνπλ ηε γλψζε ηνπο 

κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο, ηερλνινγία, 

πιαίζην, αληηθείκελα, θαη εξγαιεία. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρηίζνπλ ηελ εηθνληθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, απεηθνλίδνληαο ηε ζρέζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηάο κε 

ηελ επηζπκεηή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πάλσ απφ έλαο ηξφπνη γηα εμέιημε, ελψ παξάιιεια νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα 

ιχλνπλ πξνβιήκαηα. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ πνιχ ρξφλν γηα 

εμάζθεζε. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ψζηε λα εκπιέθνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο ππνζέζεσλ θαη έξεπλαο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηξέμνπλ θηλδχλνπο 

κέζα ζε ηερλεηά πεξηβάιινληα φπνπ ππάξρεη ρακειφηεξε πηζαλφηεηα 

πξαγκαηηθψλ ζπλεπεηψλ. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ψζηε λα εμειίζζνληαη, ρσξίο 

φκσο λα σζνχληαη ζε επηζθαιήο θαη αλέθηθηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ ηφζν ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φζν 

θαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ. 
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Με βάζε ηε ζεσξία ησλ Malone θαη Lepper (1987) αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εζσηεξηθά 

θίλεηξα (Vockell, 2006) (Πίλαθαο 36). 

Πίλαθαο 36 Οδεγίεο γηα ην ρεδηαζκό Πεξηβαιιόλησλ πνπ Γεκηνπξγνύλ Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Παξάγνληαο 
Οδεγίεο γηα ην ρεδηαζκό Πεξηβαιιόλησλ πνπ Γεκηνπξγνύλ 

Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Πξόθιεζε 

1. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζέηνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο. 

2. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα είλαη πηζαλή αιιά αβέβαηε. 

3. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή 

αλαηξνθνδφηεζε. 

4. Οη ζηφρνη πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απην-εθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Πεξηέξγεηα 

5. Ζ αηζζεηήξηα πεξηέξγεηα πξέπεη λα ππνθηλείηαη κε ηελ 

παξαγσγή απφηνκσλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο 

αηζζήζεηο. 

6. Ζ γλσζηηθή πεξηέξγεηα πξέπεη λα ππνθηλείηαη κέζσ ησλ 

αλαξσηήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Θα πξέπεη δειαδή λα 

ππνθηλείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Έιεγρνο 

7. Πξέπεη λα είλαη ζαθείο νη ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο 

κεηαμχ απηψλ πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ζε φζα 

ζπκβαίλνπλ ζηε πξαγκαηηθή δσή. 

8. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζεσξήζνπλ 

φηη ε πξνζπάζεηά ηνπο ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα.  

9. Θα πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηη ζέινπλ λα 

κάζνπλ θαη πψο ζα ην κάζνπλ. 

 

Φαληαζία 

10. Θα πξέπεη ε κάζεζε λα κεηαηξέπεηαη ζε παηρλίδη.  

11. Θα πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη λα θαληάδνληαη πψο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα φζα καζαίλνπλ κέζα απφ ην παηρλίδηα ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή.  

12. Θα πξέπεη ε θαληαζία λα εμάπηεηαη πεξηζζφηεξν εζσηεξηθά 
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Παξάγνληαο 
Οδεγίεο γηα ην ρεδηαζκό Πεξηβαιιόλησλ πνπ Γεκηνπξγνύλ 

Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

παξά εμσηεξηθά. 

 

Αληαγσληζκόο 

13. Ο αληαγσληζκφο εκθαλίδεηαη θπζηθά θαζψο επίζεο θαη ηερλεηά.  

14. Ο αληαγσληζκφο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο γηα κεξηθνχο 

αλζξψπνπο απφ φ, ηη είλαη γηα άιινπο.  

15. Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ ράλνπλ ζπρλά ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ φζν ραίξνληαη νη ληθεηέο.  

16. Ο αληαγσληζκφο ζπρλά κεηψλεη ηελ δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ λα βνεζνχλ άιινπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

πλεξγαζία 

17. Ζ ζπλεξγαζία εκθαλίδεηαη θπζηθά θαζψο επίζεο θαη ηερλεηά.  

18. Ζ ζπλεξγαζία είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή γηα κεξηθνχο 

αλζξψπνπο απφ φ, ηη είλαη γηα άιινπο. 

19. Ζ ζπλεξγαζία είλαη κηα ρξήζηκε πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα. 

20. Ζ ζπλεξγαζία απαηηεί θαη αλαπηχζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο. 

 

Αλαγλώξηζε 

21. Ζ αλαγλψξηζε απαηηεί φηη ην απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νξαηφ ζε άιινπο.  

22. Ζ αλαγλψξηζε δηαθέξεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ δεδνκέλνπ φηη δελ 

πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε θάπνηνπ άιινπ. 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

θαζηζηνχλ ηα MMOGs ειθπζηηθά ζηνπο παίρηεο ηνπο. Οη παίρηεο κπνξνύλ λα 

επηηύρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, έρνπλ πξόζβαζε ζε λέα όπια θαη ηαθηηθέο, 

θαηαθηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν πξνθιεηηθνύο αληηπάινπο θαη ππεξπεδνύλ εκπόδηα 

απμαλόκελεο δπζθνιίαο, θαη πηνζεηνύλ δηαθνξεηηθνύο ξόινπο θαη ηαπηόηεηεο (Herz & 

Macedonia, 2002). Σα παηρλίδηα απηά θαινχλ ηνπο παίρηεο ηνπο λα εθηειέζνπλ ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, παξέρνληαο δπλαηφηεηεο γηα ζπλνκηιία θαη εξγαιεία γηα λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο.  
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Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MMOGs ζε ζρέζε κε άιια δεκνθηιή παηρλίδηα, 

πνπ πεξηνξίδνληαη ζην λα ζθνηψλεη ν παίρηεο αληηπάινπο, απνηειεί ε εμέιημε ησλ 

ραξαθηήξσλ, νη ζπλεξγαζίεο θαη νη αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ελ γέλεη. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζδίδνπλ ζηα MMOGs έλα ραξαθηήξα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη θαηά πνιχ ηε δνκή νπνηαζδήπνηε θνηλσλίαο: ηηο θνηλσληθέο εληάζεηο 

(Herz & Macedonia, 2002, ζει. 8). 

ε απηφ ηνλ πνιπζρηδή θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ MMOGs νη παίρηεο θαινχληαη λα 

εκπιαθνχλ ζην παηρλίδη δεκηνπξγψληαο θαη πηνζεηψληαο έλα κνλαδηθφ ραξαθηήξα. 

Γηα λα πεηχρεη φκσο έλαο παίρηεο ζε έλα παηρλίδη δελ πξέπεη κφλν θα θαηαλνήζεη ηνλ 

δηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ππνινίπσλ παηρηψλ. Απηή είλαη κηα 

πξψηε θαη βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ: Η πξνβνιή ηωλ ξόιωλ θαη 

ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ξόιωλ ηωλ παηρηώλ ζην παηρλίδη. 

Οη ξφινη πνπ εκθαλίδνληαη ζηα MMOGs δηεπξχλνληαη αλάκεζα ζε ιεηηνπξγηθνχο 

(φπσο ξάθηεο, μπινπξγνί θηι), ζε θαληαζηηθνχο (φπσο κάγνη θαληάζκαηα θα), ζε 

ξφινπο πνπ ππάξρνπλ απφ ην ίδην ην παηρλίδη (φπσο ν ξφινο ηνπ εγέηε) θαη ζε απηνχο 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη νη παίρηεο (φπσο ηρλειάηεο) (Sellers, 2002). 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηψλ ησλ παηρληδηψλ είλαη φηη φηαλ έλαο παίρηεο 

εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά ζε έλα παηρλίδη, νη ιεγόκελνη «newbies» , ρξεηάδνληαη 

παίρηεο – νδεγνύο. Ζ φιε δνκή ησλ παηρληδηψλ απηψλ ινηπφλ βαζίδεηαη ζηελ θαιή 

πξφζεζε ησλ παηρηψλ, νη νπνίνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα βνεζήζνπλ έλα παίρηε γηα λα 

κάζεη ην παηρλίδη.  

Έηζη, ζεκαληηθφ πξνηεηλφκελν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην ζρεδηαζκφ παηρληδηψλ απνηειεί 

ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο γηα βνήζεηα κεηαμχ ησλ παηρηψλ. Οη παίρηεο-νδεγνί,, πνπ 

θάπνηε ππήξμαλ θαη νη ίδηνη «newbies», ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαη θάπνην είδνο 

αληακνηβήο θαη αλαγλώξηζεο πνπ ζα εληζρύεη ην θίλεηξν ηωλ παηρηώλ γηα βνήζεηα. Ζ 

αληακνηβή θαη ε αλαγλψξηζε απηή είλαη πνιχ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ 

παηρληδηνχ.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζε έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη, 

αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ MMOGs. (Sellers, 2002): 
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 Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λα γλσξίδεη ν παίρηεο πνηνο είλαη δηαζέζηκνο 

θαη πνηνο ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη καδί κε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ησλ παηρηψλ. 

 Ζ παξνρή ηδησηηθήο ελδν-νκαδηθήο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δπλαηφηεηαο λα βιέπνπλ νη παίρηεο ηα ζηαηηζηηθά ησλ άιισλ παηρηψλ. 

 Ζ ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ξφισλ κε κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο, αληαλαθιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο πξαγκαηηθνχο 

ζπκπιεξσκαηηθνχο ξφινπο πνπ σζνχλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. 

 Ζ παξνρή αληακνηβψλ ζε νκάδεο πνπ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο, θαη φρη ζε 

κεκνλσκέλνπο παίρηεο. 

 Ζ δεκηνπξγία κφληκσλ νκάδσλ (guilds). 

 

Παξάιιεια, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε αίζζεζε ηεο νκάδαο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηα πνιπρξεζηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαίλεηαη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε επίδνζε ησλ παηρηψλ. 

Αθφκε, ε αίζζεζε ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ απηά ηα παηρλίδηα 

θαίλεηαη λα θηλεηνπνηεί εζσηεξηθά ηνπ παίρηεο, ελψ παξάιιεια, έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα παηρλίδη γηα λα πξνζειθχζεη παίρηεο ζηα αξρηθά 

ηνπ επίπεδα είλαη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία πνπ 

παξνπζηάζηεθε αθνινπζεί έλα ζαθέο πιαίζην νδεγηψλ σο πξνηεηλφκελεο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Παηρληδηψλ 

Πνιιαπιψλ Υξεζηψλ. Οη νδεγίεο απηέο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε ηελ 

πξνέθηαζε ηνπ κνληέινπ ησλ Malone θαη Lepper (1987) πεξί εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε 

αλαιπηηθά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  
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Πίλαθαο 37 Πιαίζην Οδεγηώλ γηα ην ρεδηαζκό Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ 

Πνιιαπιώλ Υξεζηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

Παξάγνληαο 
Οδεγίεο γηα ην ρεδηαζκό Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Παηρληδηώλ Πνιιαπιώλ Υξεζηώλ 

Πξόθιεζε 

1. Οη παίρηεο πξέπεη λα ζέηνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

2. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα είλαη πηζαλή αιιά αβέβαηε. 

3.  Οη παίρηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε. 

4. Οη ζηφρνη πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απην-εθηίκεζε ησλ 

παηρηψλ. 

5. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα αληακείβνληαη ζπλερψο, ζε θάζε 

επίπεδν παηρληδηνχ θαη θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ. 

6. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη θαη λα απμάλνπλ ηε 

γλψζε ηνπο κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ηερλνινγία, πιαίζην, αληηθείκελα, θαη εξγαιεία. 

7. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ πνιχ 

ρξφλν γηα εμάζθεζε. 

8. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ ηφζν ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ φζν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ 

παηρληδηνχ.  

 

Πεξηέξγεηα 

9. Ζ αηζζεηήξηα πεξηέξγεηα πξέπεη λα ππνθηλείηαη κε ηελ παξαγσγή 

απφηνκσλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο αηζζήζεηο. 

10.  Ζ γλσζηηθή πεξηέξγεηα πξέπεη λα ππνθηλείηαη κέζσ ησλ 

αλαξσηήζεσλ ησλ παηρηψλ. Θα πξέπεη δειαδή λα ππνθηλείηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παίρηε. 

11. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ψζηε λα 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο ππνζέζεσλ θαη 

έξεπλαο.  

Έιεγρνο 

12. Πξέπεη λα είλαη ζαθείο νη ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κεηαμχ 

απηψλ πνπ θάλνπλ νη παίρηεο ζην παηρλίδη θαη ζε φζα ζπκβαίλνπλ 

ζηε πξαγκαηηθή δσή.  

13. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο παίρηεο λα ζεσξήζνπλ φηη ε 

πξνζπάζεηά ηνπο ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα.  

14. Θα πξέπεη νη παίρηεο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηη ζέινπλ λα κάζνπλ θαη 
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πψο ζα ην κάζνπλ. 

15. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πάλσ απφ έλαο ηξφπνη γηα εμέιημε, ελψ 

παξάιιεια νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα.  

 

Φαληαζία 

16. Θα πξέπεη νη παίρηεο λα θαληάδνληαη πψο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα φζα 

καζαίλνπλ κέζα απφ ην παηρλίδη ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

17. Θα πξέπεη ε θαληαζία λα εμάπηεηαη πεξηζζφηεξν εζσηεξηθά παξά 

εμσηεξηθά. 

18. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηξέμνπλ 

θηλδχλνπο κέζα ζε ηερλεηά πεξηβάιινληα φπνπ ππάξρεη ρακειφηεξε 

πηζαλφηεηα πξαγκαηηθψλ ζπλεπεηψλ. 

 

Αληαγσληζκόο 

19. Ο αληαγσληζκφο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ηφζν θπζηθά φζν θαη 

ηερλεηά.  

20. Ο αληαγσληζκφο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο γηα κεξηθνχο 

αλζξψπνπο απφ φ, ηη είλαη γηα άιινπο. 

21. Οη παίρηεο πνπ ράλνπλ ζπρλά ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ φζν 

ραίξνληαη νη ληθεηέο, ζπλεπψο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγάιν ην 

θφζηνο ηεο ήηηαο. Θα πξέπεη λα δίλνληαη ζπλερψο επθαηξίεο γηα 

επίηεπμε λέσλ ζηφρσλ. 

22. Ο αληαγσληζκφο ζπρλά κεηψλεη ηελ δηάζεζε ησλ παηρηψλ λα 

βνεζνχλ άιινπο παίρηεο.  

23. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ψζηε λα 

εμειίζζνληαη, ρσξίο φκσο λα σζνχληαη ζε επηζθαιήο θαη αλέθηθηεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

πλεξγαζία 

24. Ζ ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη θπζηθά θαζψο επίζεο θαη 

ηερλεηά.  

25. Ζ ζπλεξγαζία είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή γηα κεξηθνχο 

αλζξψπνπο απφ φ, ηη είλαη γηα άιινπο, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία ζην παηρλίδη, ελψ παξάιιεια λα 

επηηξέπεηαη θαη ην αηνκηθφ παηρλίδη. 
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26. Ζ ζπλεξγαζία είλαη κηα ρξήζηκε πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα, έηζη ζα 

πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία ζην παηρλίδη. 

27. Ζ ζπλεξγαζία απαηηεί θαη αλαπηχζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο. 

28. Ζ ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξνβνιή 

ησλ ξφισλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηρηψλ ζην παηρλίδη.  

 

Αλαγλώξηζε 

29. Ζ αλαγλψξηζε απαηηεί φηη ην απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νξαηφ ζε άιινπο.  

30. Ζ αλαγλψξηζε δηαθέξεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ δεδνκέλνπ φηη δελ 

πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε θάπνηνπ άιινπ. 

31. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα αληακείβνληαη ζπλερψο, ζε θάζε 

επίπεδν παηρληδηνχ θαη θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ. 

Αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ζηελ νκάδα (Αίζζεζε 

ηεο θνηλόηεηαο) 

32. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνλ παίρηε πνπ εηζάγεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζε έλα παηρλίδη, ν ιεγφκελνο «newbie», λα έρεη βνήζεηα απφ 

παίρηεο – νδεγνχο. 

33. Οη παίρηεο-νδεγνί, πνπ θάπνηε ππήξμαλ θαη νη ίδηνη «newbies», ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ θάπνην είδνο αληακνηβήο θαη αλαγλψξηζεο 

πνπ ζα εληζρχεη ην θίλεηξν ησλ παηρηψλ γηα βνήζεηα.  

34. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληακνηβήο θαη αλαγλψξηζεο 

ζηνπο παίρηεο. 

35. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ παίρηε λα γλσξίδεη 

πνηνο είλαη δηαζέζηκνο θαη πνηνο ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη, θαζψο θαη 

ηελ ηξέρνπζα ζέζε ησλ παηρηψλ. 

36. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηδησηηθήο ελδν-νκαδηθήο 

επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο λα βιέπνπλ 

νη παίρηεο ηα ζηαηηζηηθά ησλ άιισλ παηρηψλ. 

37. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο δηαθνξεηηθψλ, 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ξφισλ κε κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο, αληαλαθιψληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο πξαγκαηηθνχο ζπκπιεξσκαηηθνχο ξφινπο 

πνπ σζνχλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. 
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38. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αληακνηβήο ζε νκάδεο πνπ 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο, θαη φρη ζε κεκνλσκέλνπο παίρηεο. 

39. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κφληκσλ 

νκάδσλ (guilds). 

40. ηα αξρηθά επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ.  

Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή απηψλ ηνπ πιαηζίνπ νδεγηψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα.  

ην παξφλ θεθάιαην εκθαλίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα. Παξάιιεια, έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο 

έξεπλαο, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, θαζψο θαη έλα πιαίζην νδεγηψλ 

ζρεδηαζκνχ παηρληδηψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο παίρηεο. 

Σν κεζνδνινγηθφ απηφ πιαίζην είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο 

ζην ρψξν ηνπ ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη 

θαη λα θαηαζθεπάδνληαη παηρλίδηα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ζα 

απμάλνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηρηψλ.  

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο 

απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία δηεξεπλήζεθε θαη 

ειέγρζεθε ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ε ζρέζε ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο 

νπνίνπο εζηίαζε ε έξεπλα. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη νη πξνηάζεηο γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 πκπεξάζκαηα θαη πλεηζθνξά ηεο Δξγαζίαο 

ε κηα επνρή φπνπ ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ φπσο ην Youtube, ηα Yahoo Groups θαη ηα 

MMOGs, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα νθείινπλ λα κηκεζνχλ δεκνθηιήο εθαξκνγέο φπσο ηα MMOGs κε ζηφρν λα 

δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο.  

Οδεχνληαο ζε κηα λέα επνρή, φπνπ ην πεξηερφκελν δηαλέκεηαη απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο 

ρξήζηεο (Web2.0) κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ, ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν ε παξνρή ηθαλνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

αιιά θαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ζα 

αιιειεπηδξνχλ κε απηφ.  

Σα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ έρνπλ παξαρζεί κέρξη ζήκεξα δελ 

βαζίδνληαη ζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο αιιά ζε ζπκπεξηθνξηζηηθά 

πξφηππα, θαη δελ έρνπλ ζεκαληηθή απήρεζε ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ελψ παξάιιεια 

δελ πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ θαη πεξηνξίδνπλ ην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπο. 

Αληηζέησο, ηα εκπνξηθά παηρλίδηα θαη ηδηαίηεξα ηα MMOGs, παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή απήρεζε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ δεκηνπξγνχλ.  

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαη λα ειέγμεη 

ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ MMOGs, κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε δέζκεπζε, ην αίζζεκα ηνπ 

«αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε επίδνζε ζην παηρλίδη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε πξνηίκεζε δείρλνπλ νη παίρηεο παηρληδηψλ ζηα MMOGs.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ απνθάιπςαλ φηη ε 

αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ Δπίδνζε θαη ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ παίρηε.  

πλεπψο, ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη είλαη δπλαηφλ λα 

δεκηνπξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα, κε ηα νπνία κπνξεί λα  επηηεπρζεί ην πξνζδνθψκελν 

απνηέιεζκα θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη ε απμεκέλε επίδνζε. 

Αληίζεηα, ην αξλεηηθφ θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο ησλ παηρηψλ δελ θάλεθε λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζην λα πξνηείλνπκε 

ηελ πνιπρξεζηηθφηεηα ζαλ έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ MMOGs πνπ κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή ζηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα, θαη επηζηξέθνληαο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ αξρή, πξνηείλνπκε ην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή  ζεσξία 

κάζεζεο δηεπξχλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη δπλαηφλ λα βαζηζηεί ζηα δεκνθηιή MMOGs, κε ζηφρν 

λα ηα εμειίμεη ζε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο.  

Πξνζζέηνληαο ζην αξρηθφ κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (ρήκα 1) ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία, ην ζρήκα 14 νξίδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηχπνπ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 
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ρήκα 14 Μνληέιν Πξνηεηλόκελεο Λύζεο 

 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν ππνζηεξίδνπκε φηη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

εθαξκνγέο πνπ ζα δεζκεχνπλ ηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ ΜΜΟGs, πνπ ζα πξνζθέξνπλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν ζρεδηαζκέλν κε βάζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο, κεγηζηνπνηψληαο ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη δηεπξχλνληαο ην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε. 

Παξάιιεια, ε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, θαίλεηαη λα εξκελεχεη απνηειεζκαηηθά 

ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο, κηα θαη δηαθξίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ, ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Απνηειέζκαηνο, απφ ηα νπνία πεγάδνπλ νη κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο «Δζσηεξηθά Κίλεηξα», «Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα» θαη «Δπίδνζε» 

αληίζηνηρα. Έηζη, ε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεηαη σο θαηάιιειε 

κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, θαζψο 

αληηκεησπίδεη ην παηρλίδη ζαλ έλα πνιππαξαγνληηθφ ζχλνιν, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηφζν ην Τπνθείκελν (παίρηεο), φζν θαη ε Κνηλφηεηα (νκάδεο παηρηψλ), θάηη πνπ δελ 

ηζρχεη κε ηα παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα.  
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Αθφκε, κε βάζε ηε ζρέζε πνπ απνθαιχθζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, ε Αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε  κηα νκάδα 

(Αίζζεζε ηεο Κνηλφηεηαο) απνηειεί έλαλ παξάγνληα δεκηνπξγίαο Γηαπξνζσπηθψλ 

Δζσηεξηθψλ Κηλήηξσλ. Έηζη, παξνπζηάζηεθε κηα πξνέθηαζε ηνπ κνληέινπ ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ Malone θαη Lepper. Ζ λέα πξνηεηλφκελε δηάζηαζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ πξνηείλεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, 

έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ, πνπ φπσο 

απνδείρζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απμάλεη ηελ επίδνζε ησλ 

ρξεζηψλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζηελ εξγαζία παξαηέζεθε θαη εηδηθή ελφηεηα κε 

ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο παίρηεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηίαζε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, πξνζπαζψληαο 

λα δψζεη ιχζε ζε αλάγθεο φπσο ε παξνρή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πψο 

είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα παηρλίδηα ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγία νδεγηψλ θαη θαηλνηφκσλ ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 

Γεγνλφο φκσο απνηειεί φηη νη παξαπάλσ πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο δελ απεπζχλνληαη 

ζε έλα άηνκν ή κηα νκάδα επηζηεκφλσλ, αιιά απνηεινχλ έλα επξχ δηεπηζηεκνληθφ 

ρψξν πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα παηρλίδηα έσο ηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο. 

ηελ εηθφλα 15 παξαηεξνχκε ην δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία 

επηζηεκφλσλ απφ ην ρψξν ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο δηεπαθήο ηνπ παηρληδηνχ, ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ελφο παηρληδηνχ.  
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Δηθόλα 15 Σν Γηεπηζηεκνληθό Πεξηβάιινλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Παηρληδηώλ 

 

Βαζηθή πεπνίζεζή κνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ιχζε γηα ηε δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ παηρληδηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε βξίζθεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επηζηεκφλσλ κε δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν αιιά κε θνηλφ 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ειθπζηηθνχ πνιπρξεζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ 

ζα δεκηνπξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε. 

Σν πιαίζην ζρεδηαζκνχ ησλ επηζηεκνληθψλ ρψξσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θάζε 

εκπιεθφκελνπ ξφινπ ζηε δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 16.  
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Δηθόλα 16 Σν Πιαίζην ρεδηαζκνύ Δθπαηδεπηηθώλ Παηρληδηώλ 
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ηελ εηθφλα 16 παξαηεξνχκε ην ξφιν θάζε εκπιεθφκελνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, 

φπσο απηνί δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πνξεία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο 

παηρληδηνχ. Σνλίδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ είλαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία ησλ εκθαληδφκελσλ 

ξφισλ, ελψ είλαη πηζαλφ θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο ξφινπο λα ζπζρεηίδνληαη, λα 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην επηζηεκνληθφ ρψξν ή αθφκε θαη λα δηαδξακαηίδνληαη απφ ηνλ ίδην 

επηζηήκνλα (π.ρ. ν Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

Δθπαηδεπηηθφο, ή ν Γξαθίζηαο κπνξεί λα είλαη θαη Πξνγξακκαηηζηήο ηνπ παηρληδηνχ). 

Σν εξεπλεηηθφ πεδίν ζην νπνίν ινηπφλ αλήθεη ε παξνχζα εξγαζία είλαη απηφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, εζηηάδνληαο ζην εξεπλεηηθφ 

πεδίν αλάπηπμεο παηρληδηψλ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ παξνρή κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πνιπρξεζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζηελ πξν-παξαγσγηθή θάζε 

ζρεδηαζκνχ πξνζθέξνληαο ηελ έξεπλα πεδίνπ, ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη ηηο 

νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιπρξεζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 17, ζηελ νπνία 

δηαθξίλεηαη ν ξφινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζην γεληθφηεξν πιαίζην ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 
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Δηθόλα 17 Ζ πλεηζθνξά ηεο Παξνύζαο Δξγαζίαο γηα ηε Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθώλ Πνιπρξεζηηθώλ Γηαδηθηπαθώλ Παηρληδηώλ
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Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηα ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ έξεπλα ηνπ πεδίνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ. εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην 

ηεο εξγαζίαο απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία δηεξεπλήζεθε 

θαη ειέγρζεθε ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ε ζρέζε ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο 

νπνίνπο εζηίαζε ε έξεπλα (ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα, ε επίδνζεο, ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε δέζκεπζε), πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε πξνηίκεζε δείρλνπλ 

νη παίρηεο παηρληδηψλ ζηα δεκνθηιή MMOGs. 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ επξεκάησλ 

κέζα απφ ηελ πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχλ 

εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο παίρηεο. Με απηφ ην ζηφρν πξνηάζεθε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία, θαζψο θαη έλα πιαίζην νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ παηρληδηψλ, ελψ 

παξάιιεια  

Με απηφ ην ζηφρν, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο (ε ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο θνηλφηεηαο, ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ηεο επίδνζεο) εξκελεχηεθαλ ππφ ην 

πξίζκα ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πξνέθηαζε 

ηεο ζεσξίαο ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ Malone θαη Lepper (1987) πξνηάζεθε 

απφ ηελ εξγαζία ζαλ άξηηα κεζνδνινγία γηα ην ζρεδηαζκφ πνιπρξεζηηθψλ 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ.  

Σελ έξεπλα πεδίνπ θαη ηε κεζνδνινγία γηα ην ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ 

παηρληδηψλ αθνινχζεζε ε πξφηαζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, ππφ ηε κνξθή 

πιαηζίνπ νδεγηψλ, πνπ πξνηείλεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ.  

Σέινο, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε θαη κηα κνληεινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη παηρλίδηα πνπ ζα 

δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ζα απμάλνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηρηψλ.  
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6.2 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα 

πνιπρξεζηηθφ δηαδηθηπαθφ παηρλίδη είλαη ηφζν θνληά ζην παξαδνζηαθφ παηρλίδη ησλ 

παηδηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξνχκε ηα ΜΜΟGs σο κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο, παξφκνηα κε ηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ζηελ παηδηθή ραξά (Jessen, 1995, 2001).  

Δπηπιένλ, νη αιιειεπηδξάζεηο ζηα εκπνξηθά MMOGs γίλνληαη φιν θαη πην 

πεξίπινθεο, αθνχ απηά ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα παίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, αλά πάζα ζηηγκή (Prensky, 2001a), νπνπδήπνηε θαη 

απφ νπνηνλδήπνηε, απμάλνληαο ην βαζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

πκπεξαζκαηηθά θαη κε βάζε απηή ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα, ηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα νθείινπλ λα κηκνχληαη ηα εκπνξηθά ζε παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

παίρηεο, φπσο ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ηελ 

ηζρπξνπνίεζε φισλ ησλ δεζκψλ αλάκεζα ζηα ζηνηρεία «Τπνθείκελν – Κνηλφηεηα».  

Με δεδνκέλε ηελ εζηίαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζε ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα, ην 

ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηφ πξνηάζεθε σο κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνιπρξεζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, ηνλίζηεθε απφ 

κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ παξάγνληα "Τπνθείκελν", ηα Δζσηεξηθά Κίλεηξα. 

Αλαγλσξίδνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηα 

νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε-απφδνζε, 

φπσο ε Έλλνηα ηνπ εαπηνχ (Self-Concept) ε Απην-εθηίκεζε (Self-Esteem), νη 

Αλάγθεο (Needs), νη ηάζεηο (Attitudes) θαη άιια, πξνηείλεηαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

ε κειέηε ηεο επηξξνήο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζην παηρλίδη (ρήκα 15). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα γίλνπλ αθφκε πην επδηάθξηηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ.  

 

 



 165 

 

ρήκα 15 Ζ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο σο Μεζνδνινγία γηα ην ρεδηαζκό Δθπαηδεπηηθώλ 

Παηρληδηώλ Πνιιαπιώλ Υξεζηώλ 

 

Ο ηξφπνο γηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δνκή ησλ 

MMOGs είλαη είηε νη εκπεηξηθέο έξεπλεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζα απφ 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο, είηε νη εζλνγξαθηθέο κειέηεο. Μηα πξνέθηαζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήηαλ ινηπφλ ε παξαθνινχζεζε κέζα απφ ζπκκεηνρή ζε έλα 

παηρλίδη, κε ζηφρν ηελ πξαγκαηηθή εκβχζηζε ηνπ εξεπλεηή ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

παηρληδηνχ.  

πσο αλαθέξεη ν Steinkuehler (2004) (εξεπλεηήο εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ ζηα 

παηρλίδηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ) ε παξαθνινχζεζε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη θαη λα κεηαθέξεη πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεγνλφηα ηνπ 

παηρληδηνχ, ηελ πξαγκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηρηψλ (κέζα απφ Forums, , e-

mails, chat θαη άκεζα κελχκαηα) θαη φια ηα αλεπίζεκα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

παηρλίδη (φπσο άξζξα παηρηψλ, άξζξα ζε ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, δειηία ηχπνπ 

θα). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ζπρλά ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα 

(Freitas, 2006).  
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1. Σα παηρλίδηα ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

εθαξκφδνληαο ζσζηέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ.  

2. Οη λέεο έξεπλεο ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πψο είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα παηρλίδηα ζηελ εθπαίδεπζε. 

3. Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξσλ εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ ή θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηρλίδηα ζηελ εθπαίδεπζε. 

4. Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ θαη παξαδεηγκάησλ 

εθαξκνγψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θαη ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, έηζη ψζηε λα παξάγνληαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά παηρλίδηα. 

5. Οη θαηαζθεπαζηέο παηρληδηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έξζνπλ ζε 

επαθή, έηζη ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαηά 

ην ζρεδηαζκφ λέσλ παηρληδηψλ.  

6. Υξεηάδνληαη θαηλνηφκεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 

7. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, κε βάζε ηηο παξαπάλσ εξεπλεηηθέο αλάγθεο, πξνζπάζεζε λα 

δψζεη ηεθκεξησκέλα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε 

ησλ παηρληδηψλ, ελψ παξάιιεια πξνζέθεξε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην νδεγηψλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πνπ ζα θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

καζεηέο. Αθφκε, πξφηεηλε έλα θαηλνηνκηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ παηρληδηψλ.  

Σειηθή πξφηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ απνηειεζκαηηθά 

εξγαιεία (game engines) πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιπρξεζηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Βαζηθή πεπνίζεζή κνπ είλαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ην θαηάιιειν κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

κπνξνχλ λα εληάμνπλ απηά ηα λέα καζεζηαθά εξγαιεία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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6.3 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία ππάξρνπλ θάπνηνη πηζαλνί πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα. Σν δείγκα απηήο ηεο κειέηεο, απφ ην νπνίν ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα 

θαη εμάρζεθαλ ηα απνηειέζκαηα, ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (64 άηνκα). Δληνχηνηο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 30, γεγνλφο πνπ 

επέηξεςε λα πξνβνχκε κε αζθάιεηα ζε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζε 

γεληθεχζεηο. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην ηειηθφ δείγκα επηιέρζεθε απφ έλα αξρηθφ δείγκα πεξίπνπ 150 παηδηψλ, 

ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ην παηρλίδη ζην νπνίν εζηίαζε ε έξεπλα (WoW). 

Αθφκε, ην δείγκα ήηαλ παηδηά ειηθίαο 12 – 16 εηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ 

αθφκε πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο. Πξνηείλεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ κειέηε ζε 

δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ, φπσο ζε ελήιηθεο. 

Σέινο, νη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, φπσο ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα, ε 

επίδνζε, ε δέζκεπζε θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα απνηηκήζεθαλ βάζεη ησλ δειψζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη φρη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζην παηρλίδη. 

Έλαο πην εκπεξηζηαησκέλνο ηξφπνο γηα λα ζπγθεληξσζνχλ απηέο πιεξνθνξίεο ζα 

ήηαλ ε δηεμαγσγή κηαο εζλνγξαθηθήο κειέηεο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξεπλεηή 

ζην παηρλίδη, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παηρηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξαγκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (επίδνζε, θίλεηξα, δέζκεπζε, αίζζεζε ηεο 

θνηλφηεηαο). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο  

 

Α. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

 

1. Πνην είλαη ην θύιν ζνπ: 

Άληξαο Γπλαίθα 

 

2. Δίζαη καζεηήο:   

Γεκνηηθνχ  Γπκλαζίνπ     Λπθείνπ  

 

Β. Δπίδνζε ησλ ρξεζηώλ  

1. Πόζεο ώξεο ηελ εβδνκάδα αθηεξώλεηο ζην παηρλίδη πνπ παίδεηο, ηνπο 

ηειεπηαίνπο 3 κήλεο; 

 

0-2  2-4  4-6  6-8  8 θαη άλσ  

 

2. ε ηη επίπεδν (Level) βξίζθεζαη ζην παηρλίδη πνπ παίδεηο; 

 

Δίκαη ζε αξρηθφ επίπεδν  

Δίκαη ζε κεζαίν επίπεδν  

Δίκαη ζε πςειφ επίπεδν  

 

3. πλήζσο, ζε πόζν θαηξό αλεβαίλεηο έλα κέηξην ζε δπζθνιία επίπεδν (level) 

ζην παηρλίδη πνπ παίδεηο; 

 

ε 1 κε 

2 ψξεο 

 ε 2-4 

ψξεο 

 ε 4-8 

ψξεο 

 ε 1-2 

εκέξεο 

 ε 1 κήλα  
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Γ. Δζσηεξηθά Κίλεηξα  

Γηα πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο πηζηεύεηο όηη ην παηρλίδη πνπ παίδεηο 

είλαη επράξηζην θαη ζε θηλεηνπνηεί ζην λα ζπλερίδεηο λα παίδεηο;  

 

Παξαθαιψ επέιεμε «Γελ ζπκθσλψ θαζφινπ», «Γελ ζπκθσλψ», «πκθσλψ» 

θαη «πκθσλψ Απνιχησο», αλάινγα κε ην πφζν ζε αληηπξνζσπεχεη ε θάζε 

πξφηαζε. 

Σν παηρλίδη είλαη επράξηζην γηαηί… Γηαθσλώ 

απνιύησο 

Γηαθσλώ Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ πκθσλώ 

Απνιύησο 

…έρεη ζεκαληηθνχο ζηφρνπο 

απμαλφκελεο δπζθνιίαο, ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζψ ζπλερψο λα θαηαθηήζσ. 

     

… ρξεζηκνπνηεί θαληαζηηθέο εηθφλεο, 

αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο γηα λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή κνπ.  

     

… έρεη ερεηηθά θαη νπηηθά εθέ, 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρσ μαλαδεί θαη 

πνπ κε θάλνπλ λα αηζζάλνκαη 

πεξηέξγεηα γηα ηε ζπλέρεηα.  

     

… έρσ ηελ επηινγή ησλ πξάμεψλ κνπ 

ζην παηρλίδη θαη ηε δχλακε λα ειέγμσ 

ην παηρλίδη. 

     

…κπνξψ λα ζπλεξγάδνκαη κε άιινπο 

παίρηεο, θαζψο θαη λα ιακβάλσ θαη λα 

δίλσ βνήζεηα ζε άιινπο παίρηεο. 

     

… κπνξψ λα ζπγθξίλσ ηελ επίδνζή 

κνπ κε απηή άιισλ παηρηψλ.  

     

… νη άιινη παίρηεο κπνξνχλ λα δνπλ 

ηελ πνξεία κνπ ζην παηρλίδη θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο πξάμεηο κνπ ζε 

απηφ. 

     

 



 184 

Γ. Γέζκεπζε ζην παηρλίδη 

 

Πνηα από ηα παξαθάησ ζπκβαίλνπλ όηαλ παίδεηο ην παηρλίδη; 

 

Παξαθαιψ επέιεμε «ρη», «Ίζσο» ή «Ναη» αλάινγα κε ην πφζν ζε 

αληηπξνζσπεχεη ε θάζε πξφηαζε.  

 

Πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ όηαλ παίδσ ην παηρλίδη 

 

Όρη Ίζσο Ναη 

1. Υάλσ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ    

2. Σα πξάγκαηα κνηάδνπλ λα γίλνληαη απηφκαηα    

3. Αηζζάλνκαη δηαθνξεηηθά απφ φηη ζπλήζσο, φηαλ παίδσ ην παηρλίδη    

4. Αηζζάλνκαη θφβν    

5. Σν παηρλίδη κνηάδεη λα είλαη αιεζηλφ    

6. Δάλ θάπνηνο κνπ κηιήζεη, δελ ηνλ αθνχσ    

7. Νηψζσ έληαζε φηαλ παίδσ    

8. Ο ρξφλνο κνηάδεη λα ζηακαηά    

9. Αηζζάλνκαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ    

10. Γελ απαληψ φηαλ θάπνηνο κνπ κηιάεη    

11. Γελ ην θαηαιαβαίλσ φηαλ θνπξάδνκαη απφ ην παηρλίδη    

12. Σν λα παίδσ κνηάδεη λα είλαη θάηη απηφκαην    

13. Ζ ζθέςε κνπ είλαη γξήγνξε    

14. Υάλσ ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ    

15. Παίδσ ρσξίο λα ζθέθηνκαη πψο λα παίμσ    

16. Σν παηρλίδη κε θάλεη θαη αηζζάλνκαη ήξεκνο/ε    

17. Παίδσ πεξηζζφηεξν απφ φζν αξρηθά είρα ζθνπφ λα παίμσ    

18. «Μπαίλσ» πξαγκαηηθά κέζα ζην παηρλίδη    

19. Αηζζάλνκαη φηη δελ κπνξψ λα ζηακαηήζσ λα παίδσ    
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Δ. Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλόηεηα 

 

Πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ κε ηελ νκάδα ζνπ ζην παηρλίδη; 

 

Παξαθαιψ επέιεμε «Γελ ζπκθσλψ θαζφινπ», «Γελ ζπκθσλψ», «πκθσλψ» 

θαη «πκθσλψ Απνιχησο», αλάινγα κε ην πφζν ζε αληηπξνζσπεχεη ε θάζε 

πξφηαζε. 

 Γηαθσλώ 

απνιύησο 

Γηαθσλώ Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ πκθσλώ 

Απνιύησο 

Πηζηεχσ φηη ε νκάδα (guild) 

ζηελ νπνία αλήθσ ζην 

παηρλίδη είλαη κηα θαιή νκάδα 

γηα λα είκαη κέινο ηεο. 

     

Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαο 

(guild) δελ έρνπλ ηηο ίδηεο 

αμίεο. 

     

Σα άιια κέιε ηεο νκάδαο κνπ 

(guild) θη εγψ έρνπκε ηνπο 

ίδηνπο ζηφρνπο ζην παηρλίδη. 

     

Γλσξίδσ ηα νλφκαηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ απφ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο (guild) ζηελ 

νπνία αλήθσ ζην παηρλίδη. 

     

Νηψζσ πνιχ νηθεία ζηελ 

νκάδα κνπ (guild) ζην 

παηρλίδη. 

     

Πνιχ ιίγα απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο κνπ (guild) κε 

γλσξίδνπλ. 

     

Με λνηάδεη ε γλψκε πνπ 

έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο 
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κνπ (guild) γηα ηηο πξάμεηο 

κνπ ζην παηρλίδη. 

Γελ έρσ θακία επηξξνή ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο νκάδαο κνπ 

(guild). 

     

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

θάπνην πξφβιεκα ζηελ νκάδα 

κνπ, θάπνην κέινο ηεο νκάδαο 

(guild) ζα ην ιχζεη. 

     

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

εκέλα λα αλήθσ ζηελ νκάδα 

κνπ. 

     

Σα κέιε ηεο νκάδαο κνπ 

(guild) ζην παηρλίδη ζπλήζσο 

δελ έρνπλ θαιή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 

     

Αλακέλσ φηη ζα κείλσ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηελ νκάδα κνπ (guild) ζην 

παηρλίδη. 

     

 

 




