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Το 2013 εφαρμόστηκε πλήρης ανάλυση δικτύου σε δυο τάξεις του
Εσπερινού ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Κάθε μια είχε από 16
εκπαιδευόμενους. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετασθούν ερωτήματα
σχετικά με το αν (και ποιές) διαφορετικές δομές εκφράζονται μέσα από
διαφορετικούς αλγόριθμους ανάλυσης δικτύων (in-degree, status, pagerank,
authority), ποιάς διαφοροποιημένης ερμηνείας μπορούν να τύχουν βάσει
της κοινωνικής πραγματικότητας, ποιες παράμετροι καθορίζουν τη θέση
κάθε εκπαιδευόμενου στις δομές αυτές και αν εμφανίζονται ή όχι φαινόμενα
ανατροπών. Οι αλγόριθμοι αυτοί εφαρμόστηκαν σε μια πλειάδα δικτύων
(σχολική και εξωσχολική παρέα, παροχή συμβουλών για μαθήματα κλπ). Οι
βασικότερες παράμετροι που φάνηκαν να επηρεάζουν τις δομές είναι το
φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση. Ανατροπές δεν
εντοπίσθηκαν. Απεναντίας φάνηκε ότι όποιος έχει ισχυρή θέση στις δομές
ενός δικτύου, επεκτείνει την ισχύ του και σε άλλα δίκτυα.
Λέξεις-κλειδιά: Πλήρης ανάλυση δικτύων, in-degree, status, pagerank,
authority
Abstract
Title: Application of social network analysis ίιι school classes. Using
the Adult High School of Ampelokipi, Thessaloniki, Greece, as an
illustration
Ια 2013 complete network analysis was canied out ίη two classes ofthe
Adult High School of Ampelokipi (each class was treated as a network
sample consisting of 16 nodes). Aim of this research was to examine
questions about whether (and which) differentiated structures are depicted
through algorithllls such as in-degree, status, pagerank and authority, how
they can be empirically interpreted, Wllich their determinants are and
whether subνersions or power extensions take place. These algorithms have
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been applied ίτι various networks (company ίη and outside school, advice
about teaching subjects etc). The main non-network individual determinants
of the position ίτι the network structure appeared to be the gender, the age
and the family situation. There were υο subversions. Οιι the contrary,
powerful nodes ίυ a certain network remain powerful ίη almost all networks.
Key words: Complete network analysis, in-degree, status, pagerank,
authority
1 Εισαγωγή
Στόχοι της έρευνας αυτής είναι: α) η εφαρμογή συγκεκριμένων
αλγορίθμων της πλήρους ανάλυσης δικτύων σε τάξεις ενηλίκων
εκπαιδευομένων και η ερμηνεία τους καθώς και η ερμηνεία των
αποτελεσμάτων, β) ο εντοπισμός ατομικών παραγόντων των ερωτώμενων
που επηρεάζουν τα δικτυακά τους χαρακτηριστικά (δηλαδή τη θέση
δύναμης ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμαθητές τους).
Η βαθύτερη ακαδημαϊκή αξία της έρευνας εστιάζεται κυρίως στον
έλεγχο των εξής ερωτημάτων-υποθέσεων:
4)
Αν διαφορετικοί αλγόριθμοι της δικτυακής ανάλυσης και
συγκεκριμένα οι in-degree, status (αλγόριθμος του Katz), pagerank και
authority, ανιχνεύουν διαφορετικές ιεραρχίες και θέσεις δύναμης.
Όποιος είναι ισχυρός πχ σε in-degree, είναι απαραίτητα ισχυρός σε
status; Η θέση δύναμης σε κάθε ένα από αυτά τα είδη δομής που
ανιχνεύονται από τους αλγόριθμους αυτούς, επηρεάζεται από
διαφορετικά ατομικά (μη δικτυακά) χαρακτηριστικά των κόμβων (πχ
φύλο, έτος γέννησης κλπ);
5)
Μεταξύ ενηλίκων εκπαιδευόμενων
είναι δυνατό να
εμφανιστεί σημαντική ανατροπή δύναμης; Αχ, όποιος έχει χαμηλή
επιρροή σε συμβουλές ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, μπορεί να έχει
υψηλή επιρροή σε συμβουλές φυσικο-μαθηματικού ενδιαφέροντος;
2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και θεαιρ'ητικό πλαίσιο
Οι αλγόριθμοι authority και pagerank έχουν προταθεί ως οι πλέον
κατάλληλοι για αξιολόγηση της απήχησης που βρίσκουν ιστότοποι ή
επιστημονικά περιοδικά (Brin και Page 1998, Garfield 1972, Κleinberg
1998, 1999). Μεταγενέστερα, άρχισε να γίνεται αντιληπτή και η αξία του
pagerank ως δείκτη για τον διαμερισμό μορφών κοινωνικής δύναμης, όπως
πχ η εμπιστοσύνη (JfJsang 2007, Wasserman και Faust 1994) και κατ'
επέκταση ο χρόνος ή ενεργητικότητα, που αφιερώνει ένας εξαρτημένος σε
αυτόν από τον οποίο εξαρτάται και ελέγχεται (Sun Κ.α. 2012, Wassennan
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και Faust 1994). Το a~110rity εφαρμόστηκε επίσης προς αναζήτηση του
κόμβου που θεωρείται «άριστοξ» ή «δεσπόζων» μέσα σε ένα κοινωνικό
δίκτυο, λχ δίκτυο δικαστικού σώματος (Fowler και Jeon 2008), δεδομένου
ότι υποδηλώνει όχι απλά πόσους προσελκύει άμεσα ένας κόμβος αλλά
πόσους προσελκύει από αυτούς που επιδιώκουν συστηματικά και εντατικά
την επαφές.
Ο κλασικόξ αλγόριθμος του Katz (1953) προτάθηκε για εφαρμογή σε
ψυχολογικέ; και κοινωνικές έρευνες, ανιχνεύοντας τη θέση (status) που
αποκτά μέσω συσσώρευσης
δύναμης από διαδοχικέ;
εξαρτήσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σχέση εμπιστοσύνης: Αν ο Α
εμπιστεύεται τον Β, ο Β τον Γ και ο Γ τον Δ, τότε ο Δ με ένα τηλεφώνημα
μπορεί να παρασύρει τους προηγούμενους Δ. Ομοίως, αν ο Α θαυμάζει τον
Β, ο Β τον Γ και ο Γ τον Δ, τότε ο Δ χαίρει μιας θέσης θαυμασμού
ανώτερης τάξης. Αυτές οι αλυσίδες εξαρτήσεων (και επομένως το status,
όπως υπολογίζεται από τον αλγόριθμο του Katz) εκφράζουν μια βαθειά
εδραιωμένη ιεραρχία, που δημιουργήθηκε από σωρευτικές διαδικασίες, σε
αντίθεση με το in-degree που εκφράζει απλά το ποσοστό των άμεσων
επαφών (in-degree) που συγκεντρώνει ένας κόμβος σε ένα δίκτυο και
εκφράζουν μια περιστασιακή δομή, χωρίς βαθύτερες σωρευτικές «ρίζεξ»
μέσα στο δίκτυο (Hasanagas 2003, Real και Hasanagas 2005).
Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται οι εξής τέσσερεις αλγόριθμοι εδώ για
να δηλώσουν τα αντίστοιχα είδη δομών:
Α) in-degree: Περιστασιακή επιρροή
Πρόκειται για μια επιρροή που ασκεί κάποιος μόνο στους συμμαθητές,
των οποίων την άμεση επαφή δέχεται, όποιοι κι αν τύχει να είναι αυτοί.
Β) status: Σωρευτική επιρροή
Εδώ το status μετριέται με τον τύπο του Katz. Πρόκειται για επιρροή
που ασκεί κάποιος μέσω σωρευτικής διαδικασία; η οποία δημιουργεί μια
βαθύτερη ιεραρχία και όχι μια επιφανειακή περιστασιακή σχέση, όπως στην
περίπτωση του in-degree. Υστερεί βέβαια σε σχέση με το in-degree διότι
δεν έχει μεγάλη ευαισθησία ως προς το πόσες είναι οι επαφές με τις οποίες
μπορεί κάποιοι; να έχει άμεσο αποτέλεσμα επιρροής.
Γ) pagerank: Διαμεριστική επιρροή
Πρόκειται για επιρροή που δημιουργείται από διαμερισμό (και κατ'
επέκταση μεταβίβαση) της αξίας του κάθε κόμβου σε άλλους πόρους με
τους οποίους έρχεται σε επαφή, και διαδοχική συσσώρευση αυτών μέχρι
των τελικό κόμβο μιας αλυσίδας. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι πόροι αυτοί
είναι λχ η ενεργητικότητα, ο χρόνος και η προσοχή που απαιτεί να δώσει
ένας εκπαιδευόμενος σε έναν άλλον τη στιγμή που ακούει τις συμβουλές
του. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει τη σωρευτική έννοια
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του status και είναι ακόμη πιο λεπτομερής από αυτόν, αποφεύγοντας επίσης
συχνές στρεβλώσεις που επιφέρει ο αλγόριθμος του status σε σχετικά
απομονωμένους κόμβους που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας.
Ωστόσο, υστερεί σε σχέση με το status ως προς το ότι δεν εμφανίζει την
τιμή μηδέν στους κατώτερους κόμβους της ιεραρχία; και δεν εκφράζει
ακριβώς το βάθος της εδραιωμένης ιεραρχίας αλλά κυρίως το διαμερισμό
των πόρων που δημιουργούν την εξάρτηση.
Δ) authority: Δεσπόζουσα θέση
Ο αλγόριθμός αυτός υποδηλώνει κάποιον με τον οποίο θέλουν να έχουν
πολλοί άλλοι άμεση επαφή, και ως εκ τούτου ομοιάζει με τον αλγόριθμο
του in-degree. Ωστόσο, έχει την εξής κεφαλαιώδη διαφορά: Δεν εκφράζει
απλά πόσοι θεωρούν σημαντικό κάποιον επιδιώκοντας άμεση επαφή μαζί
του, αλλά και το πόσους άλλους προσπαθούν όλοι αυτοί να πλησιάσουν
ταυτόχρονα. Υψηλή δεσπόζουσα θέση λοιπόν σημαίνει ότι κάποιος έχει
καταφέρει να κερδίσει πολλές επαφές από κόμβους που ενδιαφέρονται
σοβαρά για κάτι και προσπαθούν εντατικά να το βρουν. Ως εκ τούτου, δεν
είναι οι πρώτοι τυχόντες που περιστασιακά τον πλησίασαν, όπως στην
περίπτωση του in-degree.
Οι παραπάνω αλγόριθμοι δεν θα περιγραφούν εδώ μαθηματικά διότι
είναι καθιερωμένοι πλέον (τουλάχιστον ως προς τη βασική μορφή τους) και
είναι εύκολα προσβάσιμοι στο διαδίκτυο (τόσο σε ακαδημαϊκές όσο και σε
εκλαϊκευμένες ιστοσελίδες). Άλλωστε, στόχος της εργασίας αυτής είναι να
αποδώσει την ερμηνεία τους στην κοινωνική πραγματικότητα και όχι να
παραθέσει άλλη μια φορά καθιερωμένους μαθηματικούς τύπους.
Επισημαίνεται επίσης ότι σκόπιμα στη συγκεκριμένη εργασία
αποφασίσθηκε να αποφευχθεί η χρήση του Eigenvector διότι παρατηρήθηκε
ότι δημιουργεί ακραίες τιμές και επίσης δεν προσφέρει τη λεπτομερειακή
κατάταξη που προσφέρει το status και ακόμη περισσότερο συχνά το
pagerank.
3 Μέθοδος
Ως πεδίο μελέτης για την έρευνα αυτή, επιλέχθηκε εκπαιδευτικό ίδρυμα
εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει επιλεγεί και άλλες
φορές (πχ Heidler Κ.α. 2014) ως πεδίο ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, λόγω
του ότι είναι εφικτή η πρόσβαση σε πολυπληθές και κατά το δυνατόν
πλήρες δικτυακό δείγμα.
Το 2013, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι της Α' (ΝΑ=16) και Β' (ΝΒ=16)
τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
αποτέλεσαν δυο δικτυακά δείγματα για πλήρη ανάλυση δικτύου. Από τους
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16 της Α' τάξης απάντησαν στα ερωτηματολόγια 13 και από τους 16 της Β'
τάξης απάντησαν 12.
Χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα (κκλειστού τύπου») ερωτηματολόγια
(για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η εμπειρία
των εκπαιδευτικών). Οι ακόλουθες ερωτήσει; διατυπώθηκαν για τη
διερεύνηση των αντίστοιχων δικτύων:
Ερώτηm) ανίχνευσης δικτυακών σχέσεων:
Παρακαλούμε να αναφέρετε τα άτομα της
τάξης σας ...
...με τα οποία κάνετε περισσότερο παρέα
στα διαλείμματα
...με τα οποία κάνετε περισσότερο παρέα
εκτός σχολείου
...τα οποία έχετε τυχόν επαγγελματική
συνεργασία ή θα θέλατε να είχατε
...τα οποία θα συμβουλευόσασταν
αν
είχατε
απορίες
σχετικές
με
μαθήματα
φιλολονικά, κοινωνικά, πολιτικά, και γενικά
ανθρωπιστικά

Ανακύπτον δίκτυο:

Σχολικής παρέας
Εξωσχολικής
παρέας
Επαγγελματικής
συνεργασίας (πιθανής ή
εν ενεργεία)
Παροχής
συμβουλευτικών
πληροφοριών σχετικά με
ανθρωπιστικά μαθήματα

...τα οποία θα συμβουλευόσασταν
αν
είχατε απορίες σχετικές με Μαθηματικά,
Φυσική, Χημεία, Βιολογία

Παροχής
συμβουλευτικών
πληροφοριών σχετικά με
φυσικο-μαθηματικά
μαθήματα

...τα οποία θα εμπιστευόσασταν να τους
μιλήσετε για κάτι σοβαρό επαγγελματικό που
σας απασχολεί

Παροχής
συμβουλευτικών
πληροφοριών σχετικά με
επαγγελματικά θέματα

Παροχής
...τα οποία θα εμπιστευόσασταν να τους
μιλήσετε για κάτι σοβαρό προσωπικό
ή συμβουλευτικών
πληροφοριών σχετικά με
οικογενειακό που σας απασχολεί
προσωπικά θέματα
...τα οποία
θεωρείτε
ότι παίρνουν
μεγαλύτερους βαθμός απ' ό.τι αξίζουν

Λ11ψης υποτιμητικού
χαρακτηρισμού
σχετικά
με μαθησιακές επιδόσεις
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...τα οποία θεωρείτε ότι προσπαθούν να
Λήψης υποτιμητικού
επιδειχθούν/ να δείξουν ότι είναι κάτι ανώτερο χαρακτηρισμού
σχετικά
από αυτό που πραγματικά είναι
με
το
κοινωνικό
πρόσωπο
Λήψης
χαρακτηρισμού
ιδιαίτερης εκτίμησης
Τα δικτυακά χαρακτηριστικά (υψηλή ή χαμηλή θέση σε δομή σχολικής
παρέας, εξωσχολικής παρέας, παροχή συμβουλών σε ανθρωπιστικά ή
φυσικο-μαθηματικά μαθήματα κλπ) συσχετίζονται τόσο με ατομικά μη
δικτυακά χαρακτηριστικά των ερωτωμένων (φύλο, έτος γέννησης κλπ) όσο
και μεταξύ τους με διμεταβλητή συσχέτιση. Με τον τρόπο αυτό,
εντοπίζονται αφενός μεν τα ατομικά χαρακτηριστικά από τα οποία
εξαρτώνται τα δικτυακά, αφετέρου δε αναλύονται τα δικτυακά μεταξύ τους
για να εντοπισθούν τυχόν επεκτάσεις δύναμης ή ανατροπές από τον ένα
τομέα στον άλλο. Για τη διμεταβλητή συσχέτιση χρησιμοποιήθηκε τεστ
Spearman ώστε να μετριασθεί η επίδραση πιθανών ακραίων τιμών.
Για την ανάλυση δικτύων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Visone 1.1,
ενώ για τη στατιστική ανάλυση το SPSS 16.
Στο διάγραμμα 1 παρατίθενται ενδεικτικά τα δίκτυα παροχής
συμβουλών σε φυσικο-μαθηματικά μαθήματα των δυο τάξεων με ανάλυση
των δομών σύμφωνα με τους προαναφερθέντες τέσσερεις αλγόριθμους.
...για τα οποία αισθάνεστε
εκτίμηση

μια ιδιαίτερη

Authority

Διάγραμμα 1. Παραδείγματα δικτύων παροχής συμβουλών σε φυσικομαθηματικά μαθήματα (λογισμικό Visone)
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4 Αποτελέσματα και ανάλυση
Παρόλο που σκοπό; της έρευνας αυτής δεν είναι η περιγραφική
στατιστική, αναφέρουμε τα εξής βασικά στοιχεία των δυο δικτυακών
δειγμάτων: Στην τάξη Α', υπήρχαν 8 άντρες και 8 γυναίκες, το έτος
γέννησης των ερωτώμενων που απάντησαν κυμαινόταν από 1961 μέχρι
1990 με μέση ηλικία 41, οι 8 ήταν έγγαμοι, και το μηνιαίο εισόδημα
κυμαινόταν από Ο έως 800 ευρώ με μέσο όρο 418 ευρώ. Στην τάξη Β', εκ
των ερωτηθέντων, οι 7 ήταν άντρες και οι 8 γυναίκες, το έτος γέννησης
κυμαινόταν από 1962 μέχρι 1995 με μέση ηλικία 29, οι 2 ήταν έγγαμοι, και
το μηνιαίο εισόδημα κυμαινόταν από Ο έως 1300 ευρώ με μέσο όρο 502
ευρώ.
4.1 Παράγοντες και επιπτώσεις δομών
Στον Πίνακα 1 παρατηρούμε
ότι όποιος θεωρείται «καλός
συμμαθητής» περιστασιακά, τείνει να θεωρεί μια κατά το δυνατό μικρή
ομάδα ως «στενότερο» κύκλο του (-0,684). Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνει
να κερδίζει γρήγορα αναγνώριση καθώς και να τη διατηρεί, ανάμεσα σε
άτομα με τα οποία έχει άμεση επαφή, ασχέτως αν αυτά τείνουν ή όχι να
αναζητούν συστηματικά και άλλες φιλικές σχέσεις.
Το εισόδημα ενός εκπαιδευόμενου ευνοεί την κατάκτηση της ιδιότητας
του «καλού συμμαθητή», στα πλαίσια μιας ιεραρχίας διαμερισμένης
επιρροής (0,535). Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από το γεγονός ότι όσο
μεγαλύτερο εισόδημα έχει κάποιος, τόσο περισσότερο μπορεί να κερνάει,
να κάνει επίδειξη υλικών αγαθών ή να προβαίνει σε πειστικές διηγήσεις
εντυπωσιακών εμπειριών που συνδέονται με το εισόδημα (πχ ταξίδια,
επαγγελματικέ; επιτυχίες κλπ). Δηλαδή, περνάει το μήνυμα της αυτονομίας
και της γενικότερη; δύναμης. Έτσι, αποτελεί έναν ελκυστικό πόλο
συναναστροφής.
Οι γυναίκες τείνουν να κατακτούν τη δεσπόζουσα θέση στην ιδιότητα
του «καλού συμμαθητή» μέσω των άμεσων πολυπληθών επαφών που
καταφέρνουν να συγκεντρώνουν από άτο μα τα οποία προσπαθούν εντατικά
να δικτυωθούν (0,502) και όχι μέσω σωρευτικών διεργασιών κοινωνική;
αναγνώρισης ή περιστασιακών επαφών. Άτομα, που κατακτούν τέτοια
δεσπόζουσα θέση, παρουσιάζουν
μια αξιοσημείωτη επιρρέπεια να
αντιλαμβάνονται εύστοχα τον υψηλό βαθμό κοινωνική; αποδοχής (0,650),
που κερδίζουν από το περιβάλλον των συμμαθητών τους. Παράλληλα δε,
έχουν την τάση να ενδιαφέρονται για τη γνώμη των άλλων συμμαθητών
τους (0,480). Επειδή η γνώμη αυτή είναι θετική, διασφαλίζουν αίσθημα
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δικαίωσης. Επιπλέον, η γνώση της γνώμης αυτής τα καθιστά ικανά να
παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την κοινωνική εικόνα τους.
Πίνακας 1 Επιθυμητός για παρέα εντός σχολείου (οκαλό; συμμαθητής»)

Φύλο
(άντρας=Ο,
γυναίκα=Ι)
Θέση σε δίκτυο
σχολική;
(inπαρέας
degree)
Θέση σε δίκτυο
σχολικής
παρέας
(pa~erankJ_
Θέση σε δίκτυο
σχολικής
παρέας
(authority)

Μηνιαίο
εισόδημα

Πόσο σας
εκτιμούν οι
άλλοι στην
τάξη

Ενδιαφέρεστ
ε για το τί
γνώμη έχουν
οι άλλοι για
σας

Από πόσα
άτομα
αποτελείται ο
«στενότερος
κύκλο ;» σας

,335

,027

,379

,223

-,684(**)

,065

,927

,224

,359

,002

,285

,535(*)

,284

,076

-,201

,120

,049

,371

,756

,439

,502(**)

,042

,650(*)

,480(*)

-,410

,004

,887

,022

,038

,102

Spearman test. *:ρ::;0,05, **:ρ::;Ο,Ο1
Στο Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι εκπαιδευόμενοι που ανήκουν σε
μεγαλύτερη τάξη, τείνουν να κατακτούν την ιδιότητα του «καλού φίλου»
εκτός σχολείου σε όλων των ειδών τις δομές: Τόσο κατά περίσταση από
άμεσες επαφές με οιαδήποτε άτομα (0,527), όσο και μέσω σωρευτικής
διαδικασίας που δημιουργεί ιεραρχία (0,525). Ιεραρχία δημιουργείται
επίσης και από το διαμερισμό του χρόνου και της ενεργητικότητας των
συμμαθητών (0,594) καθώς και από άμεσες πολυάριθμες επαφές με άτομα
που επιδιώκουν εντατική δικτύωση (0,525).
Αξιοσημείωτο είναι ότι καμιά άλλη παράμετρος από αυτές που
μετρήθηκαν στην παρούσα έρευνα δεν εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με την
ιδιότητα του εξωσχολικού «καλού φίλου». Αυτό δείχνει ότι σε αντίθεση με
την ιδιότητα του «καλού συμμαθητή» που φέρεται να διαμορφώνεται υπό
τη συνεπίδραση ποικίλων παραγόντων που σχετίζονται με το κάθε άτομο
και το σχολικό περιβάλλον (Πίν. 1), η ιδιότητα του εξωσχολικού «καλού
φίλου» καθορίζεται ισχυρά από την πάροδο του χρόνου (σχολικών ετών),
και όχι από τους υπόλοιπους παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον
του σχολείου ή των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων. Άρα,
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ο χρόνος φαίνεται να είναι ιδιαίτερης σημασίας και να επιδρά ισχυρά για
την ανάδειξη περιστασιακών ή ιεραρχικών δομών. Η ιεραρχία λοιπόν των
εξωσχολικών σχέσεων φαίνεται να είναι αποτέλεσμα είτε συγκυριών είτε
παραμέτρων που δεν εξετάσθηκαν στην παρούσα έρευνα.
Παράλληλα, η υψηλή θέση κάποιου στη διαμεριστική ιεραρχία του
ιδιαίτερου εκείνου κύκλου που έχει επιλέξει για συναναστροφή εκτός
σχολείου, τον καθιστά ικανό να σταθμίζει ορθότερα τα μερίδια χρόνου και
ενεργητικότητας που κερδίζει από την ομήγυρη του. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μειώνει την άγνοιά του για το βαθμό αποδοχής που είναι σε
θέση ν' απολαμβάνει από τους άλλους συμμαθητές του (-0,469).
Αντιστρόφως, όταν κάποιος έχει άποψη για το πόσο τον εκτιμούν οι άλλοι
συμμαθητές, είναι σε θέση να κάνει πιο αποφασιστικά και εύστοχα επιλογή
προσώπων και να σχηματίσει μια εξωσχολική παρέα στην οποία θα βρίσκει
απήχηση.
ινακας 2 Επι θυμητος για παρεα εκτος σχο λ'ειου ( «κα λ'ος φι'λ ος» )
Τάξη (A=l, Β=2)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολική;
παρέας (in-degree)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικήξ
παρέας (status)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
παρέας (ΡageΓank)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
παρέας (authority)

Δεν γνωρίζω πόσο με
εκτιμούν οι συμμαθητέξ μου

,527(**)

-,385

,002

,063

,525(**)

-,398

,002

,054

,594(**)

-,469(*)

,000

,021

,525(**)

-,372

,002

,073

Spearman test. *:ρ::;0,05, **:ρ::;Ο,Ο1
Σχετικά με την επιθυμία για επαγγελματική συνεργασία (Πίν. 3),
φαίνεται ότι η πάροδος του χρόνου (σχολική τάξη) βοηθάει στη σαφέστερη
διάκριση ατόμων που θα ήταν πιθανοί «καλοί επαγγελματικοί συνεργάτες».
Η διάκριση αυτή λαμβάνει χώρα τόσο μέσω περιστασιακών επαφών
(0,525), όσο και μέσω σωρευτικών διαδικασιών αναγνώρισης (0,524)
καθώς και ως διαδικασία συγκεντρωτισμού εντατικής αναζήτησης που
οδηγεί σε δεσπόζουσες θέσεις (0,641). Μόνο η διαμεριστική ιεραρχία (0,336 μη σημαντικό) εμφανίζεται να μην επηρεάζεται καθώς δεν έχει
ουσιώδες νόημα στο συγκεκριμένο είδος σχέσης, αφού αυτό αποτελεί
συχνά ένα αποτέλεσμα υποθετικής συλλογισΤΙΚ11ς(που δεν διαμοιράζεται) ή
Μαθηματικές συναντήσεις, αναζητώντας το άπειρο.
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στοχευμένης επιλογής επί συγκεκριμένων προσώπων σε περίπτωση που η
επιθυμία για επαγγελματική συνεργασία γίνει πράξη. Γενικά, η πάροδος του
χρόνου ήταν αναμενόμενο να διαδραματίζει και σε αυτού του είδους τη
σχέση έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως και στον πίνακα 2, αφού κι αυτή η σχέση
μπορεί να λάβει χώρα σε εξωσχολικά πλαίσια.
Εξετάζοντας τις επιμέρους παραμέτρους κατά είδος δομής, βλέπουμε
ότι όσο ο θεωρούμενος ως «στενότερο; κύκλος» συμμαθητών διευρύνεται,
τόσο περισσότερο τείνει κάποιος να κερδίζει έστω και περιστασιακά
αποδοχή ως πιθανός «καλόξ επαγγελματικός συνεργάτηι;» (0,641). Αυτό
είναι κατανοητό, καθώς έχει την ευκαιρία να κερδίσει την αποδοχή όλο και
περισσότερων από αυτά τα άτομα. Επιπλέον, το πιθανότερο είναι ότι τα
επέλεξε για «στενότερο κύκλο» του επειδή ήδη είχε αντιληφθεί ότι
μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί τους βάσει κοινών στοιχείων όσον αφορά το
αξιακό τους σύστημα και τη γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων και
έβρισκε ήδη σε αυτά αρκετή αποδοχή. Συνήθως κάποιος δεν καθιστά
«στενότερο κύκλο» του άτομα στα οποία δεν βρίσκει μια στοιχειώδη έστω
αποδοχή ή κοινή βάση συνεννόησης.
Το γεγονός ότι κάποιος, που έχει αποκτήσει σε αυξημένο βαθμό
ιδιότητα πιθανού «καλού επαγγελματικού συνεργάτη» με σωρευτική
διαδικασία (0,641), τείνει επίσης να εμφανίζει διευρυμένο «στενό κύκλο»,
συνιστά ένδειξη ότι έχει την τάση να επιλέγει άτομα που ήδη χαίρουν
αναγνώρισης πιθανών «καλών επαγγελματικών συνεργατών» από άλλους
συμμαθητές τους. Αντιστρόφως, δεν αποκλείεται αυτά τα άτομα του
στενότερου κύκλου του, να αποκτούν το χαρακτηρισμό του «καλού
επαγγελματική συνεργάτη» ακριβώς επειδή έρχονται σε επαφή μαζί του.
Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση του μεγέθους του «στενότερου κύκλου»
με το σωρευτικό χαρακτήρα αυτής της ιδιότητας, αποτελεί ένδειξη για έναν
διάχυτο προβληματισμό γύρω από επαγγελματικά θέματα που αποτελεί
βάση για στενές γνωριμίες ανάμεσα σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.
Η αποδοχή για επαγγελματική συνεργασία φαίνεται να συγκεντρώνεται
κυρίως από άντρες (-0,459), ακολουθώντας έτσι ένα παγιωμένο πρότυπο
ανδροκρατούμενου μοντέλου επαγγελματισμού και επιχειρηματικότητας
που -ορθώς ή μη- εμπνέει αίσθημα υπευθυνότητας, αξιοπιστίας και
αποτελεσματικότητας.
Υψηλότερη
αποδοχή
δείχνουν
επίσης
να
συγκεντρώνουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (-0,439), καθώς επικρατεί η
αντίληψη ότι η ηλικία συνδέεται με εμπειρία και βαθύτερη δικτύωση στην
αγορά.
Δεσπόζουσα θέση στην ιδιότητα του πιθανού «καλού επαγγελματικού
συνεργάτη» φαίνεται να κατέχουν όσοι έχουν μεγαλύτερο εύρος
παραστάσεων και εμπειριών από ταξίδια εξωτερικού (0,443). Έτσι, το
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εύρος του «στενότερου κύκλου» φαίνεται ότι δεν αποτελείται απλώς από
άτομα που περιστασιακά αναγνωρίζουν κάποιον ως πιθανό «καλό
συνέταιρο» αλλά και από άτομα που προσπαθούν εντατικά να εντοπίσουν
ευκαιρίες επαγγελματικής συνεργασίας.
Πίνακας 3. Επιθυμητός
επαγγε λ.ματικοξ συνεργατης» )

Θέση
σε
δίκτυο
επιθυμίας
επαγγελματικής
συνεργασίας (status)
δίκτυο
Θέση
σε
επιθυμίας
επαγγελματικής
συνεργασίας
(pagerank)
δίκτυο
Θέση
σε
επιθυμίας
επαγγελματική ς
συνεργασίας
(authority)

επαγγελματική

συνεργασία

(ακαλότ;

Φύλο
(άντρας=Ο,
γυναίκα=Ι)

Έτος
γέννησης

Πόσες φορές
ταξίδεψατε
εκτός Ελλάδας
αεροπορικώς τα
τελευταία 3
χρόνια (όχι για
λόγους υγείας)

,525(**)

-,164

,113

,339

,641(**)

,002

,377

,592

,122

,006

,524(**)

-,160

,115

,330

,641(**)

,002

,390

,585

,134

,006

-,336

-,459(**)

-,439(*)

-,059

,037

,060

,009

,028

,795

,887

,641(**)

·,046

,120

,443(*)

,633(**)

,000

,805

,567

,039

,006

Τάξη
Θέση
δίκτυο
σε
επιθυμίας
επαγγελματικής
συνεργασίας
(ίαdegree)

για

Από πόσα
άτομα
αποτελείται
ο
«στενότερο
ς κύκλος»
σας

Speannan test. *:ρ::;0,05, **:ρ::;Ο,Ο1
Κατά τα αποτελέσματα του Πίνακα 4, άτομα αυξημένης ηλικίας (0,563) κερδίζουν σε περιστασιακό κύρος για συμβουλές σε θέματα
μαθημάτων ανθρωπιστικού (φιλολογικού, κοινωνικού κλπ) ενώπιον
συμμαθητών τους που θεωρούν ότι αυξημένη ηλικία συνεπάγεται βαθύτερη
εμπειρία και πιο διεισδυτική ή αξιόπιστη εμβάθυνση σε θέματα ανθρώπινης
Μαθηματικές συναντήσεις, αναζητώντας το άπειρο.
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συμπεριφοράς, ιστορίας κλπ. Ίδιο περιστασιακό κύρο; συνεπάγεται και η
ιδιότητα του έγγαμου (0,569) και μάλιστα με παιδιά (0,594). Αυτό μπορεί
να αποδοθεί στο ότι η συμβίωση σε πλαίσια γάμου και ιδίως η ανατροφή
παιδιών, συνδέεται με πληθώρα εμπειριών ή παραστάσεων γύρω από
πολύπλοκα πρότυπα ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων και ψυχικών
καταστάσεων. Όταν μάλιστα τα παιδιά είναι περισσότερα από ένα (0,760),
ανακύπτουν εμπειρίες και παραστάσεις γύρω από πολυπλοκότερεξ
καταστάσειξ. Αυτό καθιστά άτομα που είναι έγγαμοι και γονείς πιο
ετοιμόλογα ή διεισδυτικά σε ερωτήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή
ικανότερα να αναπτύσσουν πληθωρικέ; επιχειρηματολογίες. Με τον τρόπο
αυτό, δημιουργούν -ορθά ή μη- την εντύπωση αυτών που έχουν «πείρα
ζωής» και των «διεισδυτικών», κερδίζοντα; έτσι κύροξ για συμβουλές σε
ανθρωπιστικά θέματα.
Με τους ίδιους ακριβώς παράγοντες, παράγεται το ίδιο κύροτ; όχι μόνο
περιστασιακά αλλά και σωρευτικά (-0,559, 0,569, 0,593, 0,762).
Δημιουργείται δηλαδή μια ιεραρχία ατόμων υψηλού κύρουξ που κερδίζουν
αποδοχή από κάποιου; άλλους που έχουν επίσης κάποιο αναγνωρισμένο
κύρο; σε αυτά τα θέματα. Αντίστροφα, αυτή η ιεραρχία μπορεί να
περιγραφεί ως εξής: Κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους χαμηλότερου
κύρουξ, τείνουν να καταφεύγουν πρώτα στις συμβουλές ορισμένων που
θεωρούν πιο αυξημένου κύρουξ και σχετικά πιο προσιτούς σε επικοινωνία,
πριν καταφύγουν σε άλλους που θεωρούν ακόμη ανώτερους σε αξιοπιστία
συμβουλών όσον αφορά ανθρωπιστικά θέματα.
Ειδικότερα, άτομα με πολλά παιδιά φαίνεται να κερδίζουν σε
διαμεριστική ιεραρχία, καθώς οι ιδιαίτερα πολύπλοκες καταστάσει; που
βιώνουν, τους προσδίδουν ιδιαίτερα πρότυπα εμπειρίας και σκέψης (ή
δημιουργούν στους άλλους την εντύπωση ότι κατέχουν τέτοια). Το
αποτέλεσμα είναι να πείθουν τους συμμαθητές τους, ότι αξίζει να τους
αφιερώσουν σημαντικά μερίδια του χρόνου τους, της προσοχής ή της
ενεργητικότητά; τους, προκειμένου να αναπτύξουν μαζί τους ωφέλιμες
συζητήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.
Παρατηρούμε επίσης ότι οι ως άνω τέσσερεις παράμετροι συμβάλλουν
στη δημιουργία κύρουξ σε συμβουλές ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος όχι
μόνο περιστασιακά και σωρευτικά (και ο ένας από αυτούς διαμεριστικά,
όπως αναλύθηκε) αλλά και από άποψη δεσπόζουσας θέσης. Δηλαδή
κερδίζουν την αποδοχή και όσων τυχόν προσπαθούν εντατικά να βρουν τις
πιο αξιόπιστες συμβουλές (-0,444, 0,502, 0,528, 0,646).
Ειδικότερα δε, όσοι τυγχάνουν γονείς αναγκάζονται να επιβλέψουν
συχνά τη μελέτη των παιδιών τους στο σχολείο όσον αφορά ανθρωπιστικά
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μαθήματα, με αποτέλεσμα να τα μελετούν και να εξασκούνται μαζί τους,
εμπλουτίζοντας τις απόψεις τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι για το κύρος στα μαθήματα ανθρωπιστικού
ενδιαφέροντος δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικώς ισχυρή συσχέτιση
ο βαθμός του ελέγχου. Αυτό καθιστά εμφανές ότι για να παράσχει κάποιος
συμβουλές στον τομέα αυτό, οι οποίες θα φαίνονται στους άλλους
αξιόπιστες, δεν απαιτείται τόσο εμπέδωση της συγκεκριμένης και αυστηρά
τυποποιημένης γνώσης που εμπεριέχεται στη διδακτέα ύλη, όσο η
προσωπική
πνευματική
και
επικοινωνιακή
ικανότητα
(συμπεριλαμβανομένη; και της αφαιρετικής σκέψης βάσει προσωπικών
βιωμάτων, παραστάσεων και ερεθισμάτων).
Πίνακας 4. Κύρος για συμβουλές
ενδιαφέροντος (ακαλό; διανοού μενος»)
Έτος
γέννησης
Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(in-degree)
Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(status)
Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(pagerank)
Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(aut110rity)

Speaπnan

σε μαθήματα

Έγγαμος

Έχετε παιδιά

ανθρωπιστικού
Πόσα παιδιά
έχετε

-,563(**)

,569(**)

,594(**)

,760(**)

,003

,005

,003

,000

,569(*~:)

,593(**)

,004

,005

,003

,000

-,146

,271

,243

,825(**)

,487

,211

,265

,000

-,444(*)

,502(*)

,528(**)

,646(**)

,026

,015

,010

,004

-,559(Η)

,762(Η)

test. *:ρ:::;Ο,Ο5, **:ρ:::;Ο,Ο1

Ομοίως εκτεταμένη επίδραση και στις τέσσερεις δομές παρουσιάζονται
να έχουν οι ίδιοι παράγοντες (αυξημένη ηλικία, έγγαμος και γονέας) που
αναλύθηκαν παραπάνω, και στο κύρος για συμβουλές σε μαθήματα φυσικομαθηματικού ενδιαφέροντος (δεν αναφέρονται οι συντελεστές στο κείμενο
λόγω του μεγάλου αριθμού τους) (Πίν. 5). Η πιο αποδεκτή εξήγηση όμως
Μαθηματικές συναντήσεις, αναζητώντας το άπειρο.
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σε αυτή την περίπτωση δύναται να είναι κάπως διαφορετική: Κατ' αρχήν η
αυξημένη ηλικία συνεπάγεται ευρύτερη εμπειρία ζωής και πιο πρακτική
κοσμοθεώρηση αλλά και εμπειρία μάθησης και κατανόησης φαινομένων
κατόπιν επιμελέστερης
μελέτης. Ομοίως «πρακτικό πνεύμα» που
προσιδιάζει στην κοσμοθεώρηση
των φυσικο-μαθηματικών
πεδίων,
συνεπάγεται και η εμπειρία γάμου. Ειδικότερα δε, όσοι είναι γονείς δεν
αναγκάζονται μόνο να αναπτύξουν «πρακτικό πνεύμα» αλλά και να
επιβλέπουν τη μελέτη των παιδιών τους, μελετώντας μοιραία μαζί τους
φυσικο-μαθηματικά μαθήματα. Έτσι, εξοικειώνονται καλύτερα με τα
αντικείμενα αυτά.
Επιπρόσθετα,
ως παράμετρος στο κύρος συμβουλών φυσικομαθηματικού ενδιαφέροντος εμφανίζεται να ασκεί επίδραση ο βαθμό; του
σχολικού ελέγχου, πράγμα που δεν ίσχυε στο κύρος για συμβουλές
ανθρωπιστικών μαθημάτων που αναλύθηκε παραπάνω. Ως εκ τούτου,
γίνεται κατανοητό ότι εκτός των άλλων παραγόντων και της προσωπικής
πνευματικής ή επικοινωνιακή ς ικανότητας, σημαντικό ρόλο παίζει στα
φυσικο-μαθηματικά μαθήματα και η μαθησιακή επιμέλεια.
Τέλος, επισημαίνεται ότι όποιος έχει κερδίσει δεσπόζουσα θέση ως
«καλός επιστήμονας» ανάμεσα στους συμμαθητές του (0,461), δεν φαίνεται
να ενδιαφέρεται για το αν και πόσο έχει κερδίσει την εκτίμησή τους. Αυτό
είναι κατανοητό διότι λόγω της εξοικείωσής του με τις αντικειμενικές και
απαιτητικές γνώσεις των φυσικο-μαθηματικών πεδίων, χαρακτηρίζεται ο
ίδιος από αρκετή απορρόφηση και αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να μην
τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώμη που έχουν οι συμμαθητές του γι' αυτόν.
Πίνακας 5. Κύρος για συμβουλές σε μαθήματα φυσικο-μαθηματικού
ενδιαφέροντος (ακαλόι; επιστήμονας»)

Έτος
γέννησης
Θέση σε δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε
φυσικομαθηματικά
(inμαθήματα
degree)

Ι
214

Έγγαμος

Έχετε
παιδιά

Πόσα
παιδιά
έχετε

Βαθμός
τελευταίου
σχολικού
ελέγχου

Δεν
γνωρίζω
πόσο με
εκτιμούν
οι
συμμαθ
ητές μου

-,363

,442(*)

,505(*)

,596(**)

,627(*)

,266

,075

,035

,014

,009

,029

,209
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Θέση σε δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε
φυσικομαθηματικά
μαθήματα
(status)
Θέση σε δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε
φυσικομαθηματικά
μαθήματα
(p_aKerankl
Θέση σε δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε
φυσικομαθηματικά
μαθήματα
(aut110rity)

Speannan

-,379

,523(*)

,586(**)

,739(**)

,695(*)

,234

,062

,010

,003

,000

,012

,272

-,423(*)

,536(~'*)

,613(~'*)

,724(**)

,702(*)

,215

,035

,008

,002

,001

,011

,313

-,507(**)

,604(**)

,668(**)

,712(**)

,615(*)

,461(*)

,010

,002

,000

,001

,033

,023

test. *:ρ::::Ο,05, **:ρ:Ξ;Ο,Ο1

Στον Πίνακα 6, φαίνεται ότι άτομα που είναι γονείς (0,749) ή έχουν
μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδημα (0,684) τείνουν να κερδίζουν περιστασιακά
την εμπιστοσύνη των άλλων συμμαθητών τους σε θέματα επιχειρηματικών
συμβουλών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ιδιότητα του γονέα
προσδίδει εμπειρία και ενδεχομένως αποφασιστικότητα εξαιτίας των
ευθυνών που αντιμετωπίζει. Ως εκ τούτου, δημιουργείται η εικόνα ενός
γενικότερα αξιόπιστου ατόμου που έχει μάθει να επιβιώνει κοινωνικά και
οικονομικά. Το υψηλό εισόδημα δημιουργεί επίσης την εντύπωση ενός
δυνατού ατόμου, που καταφέρνει να πετυχαίνει επαγγελματικά (είτε ως
εργαζόμενος είτε ως επιχειρηματίας).
Οι δυο αυτοί παράγοντες φαίνονται να εδραιώνουν και σωρευτική
(0,749 και 0,703) αλλά και διαμεριστική (0,754 και 0,780) ιεραρχία.
Δηλαδή, διαφαίνεται αφενός μεν η διαφοροποίηση επιπέδων (αέμπειροι»«λιγότερο έμπειροι», «γνώστα;»- «λιγότερο γνώστες») αφετέρου δε η
διαφοροποίηση στην επένδυση χρόνου ή προσοχής σε συζήτηση με
συμβουλάτορες στο συγκεκριμένο πεδίο.
Ο βαθμός ελέγχου φαίνεται για μια ακόμη φορά, να σχετίζεται θετικά
με την εμπιστοσύνη σε επαγγελματικά θέματα (0,639). Μάλιστα, σχετίζεται
Μαθηματικές συναντήσεις, αναζητώντας το άπειρο.
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με τη δεσπόζουσα θέση που κατακτά κάποιος ως συμβουλάτορας σε αυτά,
χάρη στην αναγνώριση από τους άλλους.
Πίνακας 6. Κύρος για συμβουλές σε επαγγελματικά θέματα (ακαλόξ
'β ου λ ος» )
επιχειρηματικος, συμ
Πόσα
παιδιά έχετε
Θέση
σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών
για
επαγγελματικά
θέματα (in-degree)

Θέση
σε
δίκτυο
παΡΟΧΙ1ς
συμβουλών
για
επαγγελματικά
θέματα (status)

Θέση
σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών
για
επαγγελματικά
θέματα (pagerank)

Θέση
σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών
για
επαγγελματικά
θέματα (authοήtΥ)

Μηνιαίο
εισόδημα

Βαθμός τελευταίου
σχολικού ελέγχου

,749(**)

,684(**)

,402

,000

,007

,195

,749(**)

,703(**)

,387

,000

,005

,214

,754(**)

,780(**)

,423

,000

,001

,171

,419

,393

,639(*)

,083

,165

,025

Spearman test. *:ρ:::0,05, **:ρ:::Ο,Ο1
Στον Πίνακα 7 εμφανίζεται πλειάδα παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν
τη συγκέντρωση εμπιστοσύνης για συμβουλές σε προσωπικά θέματα. Κατ'
αρχήν, η περιστασιακή συγκέντρωση εμπιστοσύνης τείνει να αυξάνεται
στους έγγαμους (0,430) και μάλιστα στους γονείς (0,460) με περισσότερα
παιδιά (0,567). Αυτό μπορεί να αποδοθεί για μια ακόμη φορά, στο ότι αυτά
τα άτομα αντιμετωπίζουν αυξημένες ευθύνες και πολύπλευρες καταστάσεις
που υπερβαίνουν την ατομική τους σφαίρα και οδηγούν σε ανάλογο εύρος
πολυποίκιλων εμπειριών. Όπως παραπάνω, έτσι κι εδώ επιδρά ενισχυτικά
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στη συγκέντρωση εμπιστοσύνης το εισόδημα (0,559) καθώς και ο βαθμός
σχολικού ελέγχου (0,701).
Οι εμπειρίες αυτές φαίνονται να διαφοροποιούνται κατά επίπεδα,
σχηματίζοντα; επίσης σωρευτική ιεραρχία, πάλι με βάση τις ως άνω
παραμέτρους (0,430, 0,460, 0,567, 0,575 και 0,701). Όσον αφορά στη
διαμεριστική ιεραρχία, αυτή φαίνεται να ενισχύεται μόνο από το βαθμό
ελέγχου (0,740). Αυτό μπορεί να αποδοθεί όχι τόσο σε απόκτηση γνώσης
που είναι πραγματικά χρήσιμη για διαχείριση προσωπικών θεμάτων, όσο
στο ότι εμπνέει μια γενικότερη και αόριστη αξιοπιστία, η οποία αναδεικνύει
τον έχοντα υψηλό βαθμό στα μάτια των άλλων.
Η αυξημένη ηλικία επίσης εμφανίζεται και στην περίπτωση των
προσωπικών συμβουλών να παίζει σημαντικό ρόλο και μάλιστα στην
δεσπόζουσα θέση (-0,449), αναδεικνύονται; κάποιον -ορθώς ή μη- ως τον
«εμπειρότερο» συμβουλάτορα στα μάτια των άλλων. Οι υπόλοιπες
παράμετροι (0,484, 0,514, 0,570, και 0,564) εξακολουθούν να επιδρούν
επίσης θετικά, ως άνω.
Πίνακας 7. Κύρος για συμβουλές
προσωπικός σύμβουλος»)

Έτος
γέννησης
Θέση
σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών για
προσωπικά
(inθέματα
degree)
Θέση
σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών για
προσωπικά
θέματα (status)
Θέση
σε
δίκτυο
παΡΟχ'11ς
συμβουλών για
προσωπικά
θέματα

έγγαμος

σε προσωπικά

Έχετε
παιδιά

Πόσα
παιδιά
έχετε

θέματα (ακαλόι;

Μηνιαίο
εισόδημα

Βαθμός
τελευταίου
σχολικού
ελέγχου

-,383

,430(*)

,460(*)

,567(*)

,559(*)

,701(*)

,059

,041

,027

,014

,037

,011

-,384

,430(*)

,460(*)

,567(*)

,575(*)

,701(*)

,058

,041

,027

,014

,032

,011

-,232

,277

,322

,460

,468

,740(**)

Μαθηματικές συναντήσεις, αναζητώντας το άπειρο.
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(pagerank)
Θέση
σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών για
προσωπικά
θέματα
(authority)

,264

,201

,134

,055

,092

,006

-,449(*)

,484(*)

,514(*)

,570(*)

,564(*)

,440

,025

,019

,012

,014

,036

,152

Speannan test. *:ρ:::0,05, **:ρ:::Ο,Ο1
Στον Πίνακα 8 παρατηρούμε ότι υπάρχει τάση υποτίμησης της
μαθησιακή; επίδοσης ατόμων με ξένη καταγωγή (0,406). Θεωρούνται από
ορισμένους συμμαθητές τους ότι τυγχάνουν ευνοϊκότερη; βαθμολογικής
μεταχείρισης
από τους διδάσκοντες
λόγω των δυσκολιών
που
αντιμετωπίζουν επειδή είναι «ξένοι».
Η τάση για γενική υποτίμηση κάποιου σε σύγκριση με την κοινωνική
εικόνα που αυτοπροβάλλει, σχετίζεται με μια πλειάδα παραγόντων.
Συγκεκριμένα, υπάρχει τάση για υποτιμητική θεώρηση των ατόμων που δεν
ξοδεύουν πολλά χρήματα (-0,671). Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι άτομα
που θεωρούν ότι χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από τους άλλους (0,594), στην
πραγματικότητα αυτή η εκτίμηση δεν είναι τόσο διασφαλισμένη.
Ακόμη, άτομα που έχουν ευρύ «στενό κύκλο» καθίστανται «μαύρα
πρόβατα» λόγω ζηλοφθονίας από ορισμένους συμμαθητές τους (0,810).
Αντιστρόφως δε, προσπαθούν να αντισταθμίσουν την υποτίμηση αυτή,
διευρύνοντας τον «στενότερο κύκλο» τους.
Τέλος, ομοίως αμφίδρομη μπορεί να είναι η σχέση της υποτίμησης με
τις επιπρόσθετες σπουδές (πχ γλώσσες, μουσική, αθλήματα, κλπ) που
γίνονται παράλληλα με την παρακολούθηση του σχολείου (0,579). Αυτοί
που κάνουν παράλληλες σπουδές δέχονται υποτίμηση από ορισμένους
συμμαθητές τους λόγω ζηλοφθονίας. Αντίστροφα, λόγω της υποτίμησης
που υφίστανται εξ αρχής στο σχολείο αισθάνονται την ανάγκη να
αναζητήσουν δικαίωση μέσα από αυτές τις παράλληλες σπουδές.
Επίσης, για κάποιους το σχολείο δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή
γνώσης. Ασχολούμενοι λοιπόν με άλλες παράλληλες σπουδές προκαλούν με
έμμεσο τρόπο την υποτίμηση από την πλευρά των συμμαθητών τους.
Πίνακας 8. Στοχοποίηση για υποτίμηση (ατο μαύρο πρόβατο»)
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Έχετε
ξένη
καταγωγή
Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού
χαρακτηρισμού
ως
προς
τη
μαθησιακή
(inεπίδοση
degree)
Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού
χαρακτηρισμού
ως
προς
την
κοινωνική εικόνα
(in-degree)

Μηνιαία
έξοδα

Πόσο σας
εκτιμούν
οι άλλοι
στην τάξη

Από πόσα
άτομα
αποτελείται ο
«στενότερος
κύκλοξ» σας

Σπουδάζετε
παράλληλα
κάτι άλλο
εκτός
σχολείου

,406(*)

,244

,345

-,300

-,103

,049

,469

,272

,243

,676

-,071

-,671(*)

,594(*)

,810(**)

,579(**)

,742

,024

,042

,000

,009

Speannan test. *:ρ::;0,05, **:ρ::;Ο,Ο1
Ιδιαίτερη εκτίμηση (ιδιότητα «λαμπερού αστεριού») συγκεντρώνεται
τόσο περιστασιακά όσο και σωρευτικά κυρίως από γυναίκες (0,359, 0,365),
έγγαμους (0,480, 0,397), γονείς (0,527,0,450) και μάλιστα πολλών παιδιών
(0,772, 0,739) και από όσους παρουσιάζουν υψηλά έξοδα (0,625, 0,604).
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι άτομα που έχουν οικογένεια
και μάλιστα με παιδιά, θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν περισσότερες
ευθύνες και περιστάσεις εκτός της ατομική; τους σφαίρας, όπως αναλύθηκε
και παραπάνω. Ως εκ τούτου, τυγχάνουν εκτίμηση; λόγω ιδιαίτερων
ικανοτήτων. Η εκτίμηση αυτή αυξάνεται και από το γεγονός τη; ικανότητας
της ανταπόκρισης σε έξοδα.
Παρατηρείται επίσης ότι τα έσοδα επιδρούν θετικά στη σωρευτική
(0,549) και όχι στην περιστασιακή συγκέντρωση εκτίμησης. Αυτό
παραπέμπει σε μια οικονομικά προσανατολισμένη ταξική θεώρηση.
Για όμοιους λόγους με αυτούς που εξηγήθηκαν παραπάνω, υψηλή θέση
και στη διαμεριστική ιεραρχία της εκτίμησης φαίνεται να κατακτούν όσοι
έχουν πολλά παιδιά (0,772), υψηλό μηνιαίο εισόδημα (0,666) και αυξημένα
έξοδα (0,723).
Τέλος, τα πολλά παιδιά προσδίδουν σε κάποιον δεσπόζουσα θέση στην
συγκέντρωση ιδιαίτερης εκτίμησης (0,645). Φαίνεται δηλαδή ότι ο αριθμός
παιδιών συνιστά μια παράμετρο που επηρεάζει έντονα την εκτίμηση που
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κερδίζουν οι ενήλικε; εκπαιδευόμενοι, καθώς συνδέεται με αυξημένο και
πολυποίκιλο φάσμα εμπειριών, όπως αναλύθηκε πιο πάνω.
'
εκτιμηση ( «λ αμπερο αστερι» )
ινακας 9 Στοχοποιηση για ι δ ιαιτερη
Φύλο
(άντρας=Ο,
γυναίκα=Ι)
Θέση
σε
δίκτυο
χαρακτηρισ
μού
ιδιαίτερης
εκτίμησης
(in-degree)
Θέση
σε
δίκτυο
χαρακτηρισ
μού
ιδιαίτερης
εκτίμησης
(status)
Θέση
σε
δίκτυο
χαρακτηρισ
μού
ιδιαίτερης
εκτίμησης
(pagerank)
Θέση
σε
δίκτυο
χαρακτηρισ
μού
ιδιαίτερης
εκτίμηση;
(authority)

Spearman

Εγγαμος

Έχετε
παιδιά

Πόσα
παιδιά έχετε

Μηνιαίο
εισόδημα

Μηνιαία
έξοδα

,359(*)

,480(*)

,527(**)

,772(**)

,503

,625(*)

,047

,020

,010

,000

,066

,040

,365(*)

,397

,450(*)

,739(**)

,549(*)

,604(*)

,044

,060

,031

,000

,042

,049

,300

,338

,351

,772(*1')

,666(**)

,723(*)

,101

,115

,101

,000

,009

,012

,285

,271

,351

,645(**)

,098

,393

,120

,210

,101

,004

,738

,232

test. *:ρ:Ξ;Ο,ΟS,**:ρ:Ξ;Ο,Ο1

4.2 Επεκτάσεις και ανατροπές: «Έσονται οι έσχατοι πρώτοι;»
Γενικά, δεν εντοπίσθηκε καμιά ανατροπή, δηλαδή αρνητικό πρόσημο
μεταξύ ιεραρχιών σχετικών με αποδοχή (επιθυμία συναναστροφή ς, κύρος
για συμβουλές κλπ). Απεναντίας, εντοπίσθηκαν πολυάριθμες θετικές
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ισχυρές συσχετίσεις. Με άλλα λόγια, όποιος είναι ισχυρός σε έναν ορισμένο
τομέα, είναι συνήθως ισχυρός παντού και, ως εκ τούτου, κατά κανόνα «οι
έσχατοι δεν έσονται πρώτοι». Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι συσχετίσεις,
ακόμη και οι ισχυρές, απέχουν από τη μονάδα (1) αρκετά και επομένως οι
δομές, αν και προσιδιάζουσες, δεν είναι ταυτόσημες.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθοι συσχετισμοί δομών:
Στον Πίνακα 10, φαίνεται ότι όποιος έχει υψηλό κύρος για συμβουλές
σε μαθήματα ανθρωπιστικά, τείνει να έχει υψηλό κύρος και για συμβουλές
σε μαθήματα φυσικο-μαθηματικά (όλες σχεδόν οι σχέσεις είναι στατιστικώς
σημαντικές). Επομένως, η μαθησιακή και γενικότερα η διανοητική
ικανότητα στα σχολικά μαθήματα παρουσιάζεται ως μια ενιαία -όχι
εξειδικευμένη- διεργασία που αναπτύσσεται (ή ατροφεί) ταυτόχρονα σε όλα
τα πεδία γνώσης.
Πίνακας 10. Σχέσεις κύρους για συμβουλές σε μαθήματα: Ο «καλόξ
διανοούμενος» τείνει να είναι και «καλός επιστήμων»
Θέση σε δίκτυο
παροχής
συμβουλών σε
φυσικομαθηματικά
μαθήματα (indegree)
Θέση
σε δίκτυο
παροχής συμβουλών σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(in-degree)
Θέση
σε δίκτυο
παροχής συμβουλών σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(status)
Θέση
σε δίκτυο
παροχής συμβουλών σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(pagerank)
Θέση
σε δίκτυο
παροχής συμβουλών σε
ανθρωπιστικά μαθήματα
(authority)

Θέση σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε φυσικομαθηματικά
μαθήματα
(status)

Θέση σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε φυσικομαθηματικά
μαθήματα
(pagerank)

Θέση σε
δίκτυο
παροχής
συμβουλών
σε φυσικομαθηματικά
μαθήματα
(aut110rity)

,806(**)

,802(*~:)

,746(**)

,780(**)

,000

,000

,000

,000

,789(**)

,788(**)

,735(**)

,784(**)

,000

,000

,000

,000

,458(**)

,494(**)

,437(*)

,267

,008

,004

,012

,]39

,794(**)

,758(**)

,661(**)

,812(**)

,000

,000

,000

,000
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Spearman

test. *:ρ:::;0,05, **:ρ:::;Ο,Ο1

Στον Πίνακα 11 φαίνεται επίσης ότι όποιος χαίρει ισχυρής ιδιότητας
«καλού συμμαθητή» σε διαμεριστική ιεραρχία, προσελκύοντας σημαντικό
μερίδιο χρόνου και ενεργητικός των συμμαθητών του εντός σχολείου, έχει
αυξημένη πιθανότητα να γίνει και εξωσχολικός «καλόξ φίλος» είτε
περιστασιακά (0,518), είτε με διαδικασίες σωρευτικές (0,520), είτε
διαμεριστικές (0,493), είτε κατέχοντας δεσπόζουσα θέση (0,502). Δηλαδή η
σχολική κοινωνικοποίηση, αν εδραιωθεί σε πλαίσια μια διαμεριστικής
ιεραρχίας (και όχι περιστασιακά ή αλλιώς), επιφέρει ιδιαίτερα διεισδυτικό
αποτέλεσμα και στην εξωσχολική κοινωνικοποίηση.
Όποιος χαίρει της ιδιότητας του «καλού συμμαθητή» έστω και
περιστασιακά εμφανίζει την τάση να εδραιώνεται και ως «καλόξ
διανοούμενος» (0,396, 0,409, 0,383) και ως «καλόξ επιστήμων» (0,361 και
0,362). «Καλόξ διανοούμενος» θεωρείται και όποιος κερδίζει αναγνώριση
«καλού συμμαθητή» σε πλαίσια διαμεριστικής ιεραρχίας (0,375) ή
δεσπόζουσας θέσης (0,371, 0,388 και 0,392). Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι
παρέες που αναπτύσσονται εντός σχολείου βασίζονται ισχυρά και σε
μαθη σιακά -διανοητικά ενδιαφέροντα.
Πίνακας 11. Σχολική παρέα και άλλες σχέσεις

Θέση σε δίκτυο
σχολικής παρέας
(in-degree)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
παρέασ (in-degree)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
παρέας (status)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
παρέας (pagerank)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολική;
παρέας (ειιώοτίιν)
Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά
μαθήματα (in-degree)
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Θέση σε
δίκτυο
σχολικής
παρέας
(pagerank)

Θέση σε
δίκτυο
σχολικής
παρέας
(authοήtΥ)

,264

,518(**)

,330

,144

,002

,065

,265

,520(**)

,349

,143

,002

,050

,233

,493(**)

,340

,200

,004

,057

,243

,502(**)

,292

,181

,003

,105

,396(*)

,315

,371(*)

,025

,079

,036
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Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
ανθρωπιστικά
σε
μαθή ματα (status)
Θέση σε δίκτυο παροχή;
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά
μαθήματα (pagerank)
Θέση σε δίκτυο παροχής
συμβουλών
σε
ανθρωπιστικά
μαθήματα (autllority)
Θέση σε δίκτυο παροχή;
συμβουλών
σε
φυσικομαθηματικά μαθήματα (status)
Θέση σε δίκτυο παροχή;
συμβουλών
σε
φυσικομαθηματικά μαθήματα (pagerank)

Speaπnan

,409(*)

,316

,388(*)

,020

,078

,028

,337

,375(*)

,32]

,059

,034

,073

,383(*)

,323

,392(*)

,030

,072

,027

,361(*)

,286

,340

,042

,112

,057

,362(*)

,245

,288

,042

,177

,110

test. *:p:::;O,OS,**:ρ:::;Ο,Οl

4.3 Η μοίρα του «μαύρου προβάτου»
Όποιος θεωρείται «μαύρο πρόβατο» όσον αφορά την επίδοση στα
μαθήματα, παρουσιάζει αρνητικά πρόσημα σε μια πλειάδα δικτύων. Τείνει
να χάνει σε αποδοχή ως «καλόξ συμμαθητής», ως «καλός φίλος», ως
πιθανός «καλόξ επαγγελματικός συνεργάτης», ως «καλόξ διανοούμενος»
και ως «καλός επιχειρηματικό;
σύμβουλος» (δεν αναφέρονται οι
συντελεστές στο κείμενο λόγω του μεγάλου αριθμού τους).
Ωστόσο, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει επίπτωση στην ιδιότητα του
«καλού επιστήμονος» (-0,014 μη σημαντικό). Αυτό γίνεται κατανοητό από
το γεγονός ότι η αντικειμενική και αυστηρά θεμελιωμένη γνώση των
φυσικο-μαθηματικών αντικειμένων, αναδεικνύει όποιον την κατέχει «καλό
επιστήμονα» ανεξάρτητα από την (υποκειμενική) υποτιμητική γνώμη που
ενδεχομένως (θέλουν να) έχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Αντιθέτως, φαίνεται ότι
η ιδιότητα του «καλού διανοουμένου» (-0,394), δηλαδή το κύρος για
συμβουλές σε μαθήματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, καταλήγει να είναι
περισσότερο ένας άτυπος και σιωπηρός τιμητικός τίτλος που απονέμεται
από την υπόλοιπη τάξη, όταν (θέλει να) έχει γενικότερα καλή γνώμη για τις
μαθησιακές επιδόσεις κάποιου, παρά μια ιδιότητα που βασίζεται σε κατοχή
αντικειμενικής γνώσης ή διανοητικής ικανότητας.
Μαθηματικές συναντήσειξ-αναζητώντα;

το άπειρο.

223

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Η ιδιότητα του «μαύρου προβάτου» όσον αφορά γενικά το κοινωνικό
πρόσωπο κάποιου εκπαιδευόμενου, δεν φαίνεται να επηρεάζει την ιδιότητα
του «καλού συμμαθητή»
(0,195 μη σημαντικό).
Επομένως,
ο
χαρακτηρισμό;
του κοινωνικού «μαύρου προβάτου», φαίνεται να
αποδίδεται σε ορισμένα άτομα από λίγους (όχι από πολλούς).
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αποδίδεται σε άτομα που έχουν κερδίσει την
ιδιότητα του εξωσχολικού «καλού φίλου» και του πιθανού «καλού
επαγγελματικού συνεργάτη» (οι συντελεστές δεν αναφέρονται στο κείμενο
λόγω του μεγάλου αριθμού τους) καθώς και δεσπόζουσα θέση «καλού
επιχειρηματικού συμβούλου» (0,372). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο
ενδεχόμενο μια τέτοια τάση απαξίωσης να προέρχεται από λίγα άτομα για
λόγους ζηλοφθονίας.
Η ιδιότητα που φέρεται να αποτρέπει αυτόν τον αρνητικό
χαρακτηρισμό είναι αυτή του «καλού επιστήμονος» (-0,383). Είναι εμφανές
ότι όταν κάποιος βοηθάει τους άλλους σε δύσκολα φυσικο-μαθηματικά
προβλήματα, δύσκολα μπορεί να τύχει αρνητικού χαρακτηρισμού (έστω και
γενικού), καθώς έχει αποδείξει και καλές προθέσεις απέναντι στους
συμμαθητές του και ιδιαίτερη μαθησιακή ικανότητα.
Πίνακας 12. Επιπτώσεις της υποτίμησης

Θέση σε δίκτυο
(pagerank)

σχολική;

παρέας

Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής παρέας
(in-degree)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής παρέας
(status)
Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
(pagerank)

παρέας

Θέση σε δίκτυο εξωσχολικής
(authority)

παρέας

Θέση
σε
επαγγελματική;
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δίκτυο
επιθυμίας
(inσυνεργασία;

Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού
χαρακτηρισμού ως προς
τη μαθησιακή επίδοση
(in-degree)

Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού
χαρακτηρισμού ως
προς την
κοινωνική εικόνα
(in-degree)

-,404(*)

,195

,022

,284

-,576(**)

,529(**)

,001

,002

-,584(**)

,524(**)

,000

,002

-,561(**)

,549(**)

,001

,001

-,564(**)

,527(**)

,001

,002

-,360(*)

,700(**)
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degree)
Θέση
δίκτυο
σε
επιθυμίας
επαγγελματικής συνεργασίας (status)
Θέση
σε
επαγγελματικής
(authority)

δίκτυο

επιθυμίας
συνεργασίας

Θέση σε δίκτυο παροχής συμβουλών
σε ανθρωπιστικά μαθήματα (pagerank)

,043

,000

-,359(*)

,701(**)

,044

,000

-,444(*)

,576(**)

,011

,001

-,394(*)

,019

,026

,919

-,014

-,383(*)

,941

,031

-,358(*)

,011

,045

,952

-,361(*)

,012

,043

,948

-,482(**)

,035

,005

,851

-,606(**)

,372(*)

,000

,036

Θέση σε δίκτυο παροχής συμβουλών
φυσικο-μαθηματικά
μαθήματα
σε
(authority)
Θέση σε δίκτυο παροχής συμβουλών
για επαγγελματικά θέματα (in-degree)
Θέση σε δίκτυο παροχής συμβουλών
για επαγγελματικά θέματα (status)
Θέση σε δίκτυο παροχής συμβουλών
για επαγγελματικά θέματα (pagerank)
Θέση σε δίκτυο παροχής συμβουλών
για επαγγελματικά θέματα (authority)

Speaπnan

test. *:ρ:::;Ο,Ο5, **:ρ:::;Ο,Ο1

Στον Πίνακα 13 παρατηρείται μια ανεξαρτησία της υποτίμησης από την
ιδιαίτερη εκτίμηση καθώς και μια ανεξαρτησία της μαθησιακής από την
κοινωνική υποτίμηση (όλοι οι συντελεστές συσχέτιση ς είναι μη
σημαντικοί). Αυτό καθιστά κατανοητό για μια ακόμη φορά στο ότι η τάση
για υποτίμηση προέρχεται σποραδικά από λίγα άτομα και αποτελεί ένα
μάλλον εξατομικευμένο παρά γενικευμένο φαινόμενο (τουλάχιστον στο
συγκεκριμένο δικτυακό δείγμα).
Πίνακας 13. Ανεξαρτησία της υποτίμησης
Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού χαρακτηρισμού
ως προς τη μαθησιακή επίδοση
(in-degree)

Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού χαρακτηρισμού
ως προς την κοινωνική εικόνα
(in-degree)
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Θέση σε δίκτυο
υποτιμητικού
χαρακτηρισμού
ως
προς τη μαθησιακή
επίδοση (in-degree)

-,164

1,000

,370
Θέση σε δίκτυο
χαρακτηρισμού
ιδιαίτερης
εκτίμηση;
(in-degreel
Θέση σε δίκτυο
χαρακτηρισμού
ιδιαίτερης
εκτίμηση;
(status)
Θέση σε δίκτυο
χαρακτη ρισμού
εκτίμηση;
ιδιαίτερης
(pagerank)
Θέση σε δίκτυο
χαρακτηρισμού
ιδιαίτερης
εκτίμηση;
(authority)

-,259

-,105

,152

,569

-,322

-,070

,072

,702

-,310

,168

,084

,357

-,270

-,051

,136

,781

Spearman test. *:ρ:Ξ::0,05,**:ρ:Ξ::Ο,Ο1
5 Σύνοψη, περιορισμοί και ερωτήματα για μελλοντική έρευνα
5.1 Σύνοψη
Επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι οι διαφορερικοί αλγόριθμοι, in-degree
(περιστασιακή επιρροή), status (Katz) (σωρευτική ιεραρχία), pagerank
(διαμεριστική ιεραρχία) και authority (δεσπόζουσα θέση), εκφράζουν στην
κοινωνική πραγματικότητα διαφορετικά είδη δομών. Αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι κάθε ένας αλγόριθμος επηρεάζεται από
διαφορετικούς ατομικούς μη δικτυακούς παράγοντες (πχ φύλο, εισόδημα
κλπ) που δημιουργούν διαφορετικά είδη επιρροών και εξαρτήσεων, όπως
εξηγήθηκε στην ανάλυση, αλλά και από το γεγονός ότι οι τέσσερεις
διαφορετικές δομές που εξετάσθηκαν δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, όπως
φάνηκε από τη συσχέτιση που έγινε.
Συνοπτικά, ιδιαίτερο ρόλο παίζουν στην ισχυροποίηση της θέσης
κάποιου στις δομές αυτές, το φύλο, η οικονομική του κατάσταση, η
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πάροδος του χρόνου, η ηλικία, το εύρος παραστάσεων και ερεθισμάτων
μέσω ταξιδιών, η οικογενειακή του κατάσταση, η μαθησιακή επιμέλεια
(που εκφράζεται από το βαθμό σχολικού ελέγχου). Η ιδιότητα του γονέα
είναι μια μεταβλητή με ιδιαιτέρως διεισδυτική επίδραση σε μια πλειάδα
δομών μέσα σε μια τάξη ενηλίκων.
Διαφαίνεται ότι ο σχηματισμός του «στενού κύκλου» εκ μέρους ενός
ενήλικου εκπαιδευόμενου καθώς και η ενασχόλησή του 11 μη με
παράλληλες σπουδές (πχ γλώσσες, αθλητισμός) εκτός του σχολείου
λειτουργούν ως μηχανισμοί που διαμορφώνουν τη θέση τους στις δομές της
τάξης ή ως αναδράσεις απέναντι σε αυτές. Φάνηκε ότι δεν υφίστανται
ανατροπές στα διάφορα είδη δικτύων. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο «καλός»
σε έναν τομέα τείνει να είναι «καλός παντού».
Τέλος, η τάση υποτίμησης (απαξίωσης) από κάποιους εκπαιδευόμενους
εις βάρος κάποιων άλλων φαίνεται να μην επηρεάζει τη γενικότερη
ιδιαίτερη εκτίμηση την οποία απολαμβάνει κάποιος μέσα στην τάξη.
5.2 Περιορισμοί και ερωτήματα για μελλοντική έρευνα
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν απάντησαν
σχεδόν όλα και όχι όλα τα άτομα της κάθε τάξης. Ωστόσο, τα
αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν αρκετά αξιόπιστα διότι επιδέχονται
εύλογες ερμηνείες και πολλά από αυτά συμφωνούν με γενικότερες
παραστάσεις της πραγματικότητας. Σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να
υπάρξει μια προεργασία (πχ με κατάλληλη και διαρκή διαφήμιση της
έρευνας) ώστε να καταπολεμηθούν ενδοιασμοί που τυχαίνει να εμποδίζουν
ορισμένους ερωτώμενους να απαντήσουν.
Επίσης, για το θέμα του φύλου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η
ισχυρή ή ασθενής θέση που κατέχουν οι γυναίκες σε ορισμένα δίκτυα μιας
τάξης εκπαιδευομένων
(λχ σχολική παρέα, πιθανή επαγγελματική
συνεργασία) προέρχεται από τη στάση κυρίως των ανδρών εκπαιδευομένων
απέναντί τους ή και από άλλες γυναίκες. Αυτό μπορεί να διαφανεί με
χρήση ενός πιο εξειδικευμένου λογισμικού που θα εντοπίζει και θα αναλύει
ετερόπολα (στη συγκεκριμένη περίπτωση ετερόφυλα) ζεύγη κόμβων.
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