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Πεξίιεςε 

 

     Ζ παξνχζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επίιπζε Μαζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. ην πξψην ηκήκα ηεο πεξηγξάθεηαη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο, θαη ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην πξψην κειεηψληαη 

κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

θαη ην πψο απηή εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε. ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη κηα εθηελήο 

αλαθνξά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ κειεηά ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζηελ επίδνζή ηνπο, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο απηέο θαη γεληθά ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά.  

     ην δεχηεξν ηκήκα ηεο, ε εξγαζία πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηελ έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ζε 9 ζρνιεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Γηα ηελ έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kloosterman θαη Stage (1992), 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ 36 δειψζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε έμη νκάδεο, θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο κεηξάεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά.  

     Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλαιχζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ SPSS θαη ηα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα πνπ έδσζε ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ζηελ Ηηαιία. Απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη ε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ηα παηδηά ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, ελψ ε εκπηζηνζχλε ηνπο 

ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ κεηψλεηαη. Σαπηφρξνλα βξέζεθε φηη ηα θνξίηζηα ηεο 

Β΄ Γπκλαζίνπ δελ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ιχζνπλ ρξνλνβφξα πξνβιήκαηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ζε αληίζεζε κε ηα ζπλνκίιεθά ηνπο αγφξηα. Δπίζεο, γηα λα ειεγρζεί ην 

εάλ θαη ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνλ βαζκφ ηνπο ζηα 

Μαζεκαηηθά εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, φπνπ βξέζεθε πσο 

φιεο νη κεηαβιεηέο ζπλεηζθέξνπλ ζην κνληέιν εθηφο απφ απηήλ ηεο Πξνζπάζεηαο.   

     Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ ηάμε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν. 
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Δηζαγσγή  

 

     Ζ ηθαλφηεηα γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο. Όπσο θαη νη ππφινηπεο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, έηζη θαη 

απηή επηδέρεηαη θαιιηέξγεηαο. Έλαο απφ ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ. Γεδνκέλνπ φηη ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο είλαη κηα θαζαξά λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε καζεκαηηθά δνκεκέλεο 

κεζφδνπο, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ε άκεζε ζπζρέηηζε ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηελ 

δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο ζε θάζε άλζξσπν. 

     Απηή ε ηδηφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ελζσκάησζήο 

ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Μάιηζηα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 άξρηζε λα επηθξαηεί ε άπνςε ζηελ Ακεξηθή φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πξέπεη λα 

είλαη ην επίθεληξν ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Agenda for 

Action ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καζεγεηψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (Krulik, 1980). 

     Παξφιε φκσο ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη εθ κέξνπο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πνιιέο θνξέο ε αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ςπρνθζφξα 

δηαδηθαζία γηα πνιινχο καζεηέο. Οη ιφγνη γη απηφ ην θαηλφκελν πνηθίινπλ, απφ εγγελείο 

αδπλακίεο ησλ καζεηψλ, (δπζαξηζκεζία, λνεηηθή αδπλακία). κέρξη θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο (π.ρ. πξνβιήκαηα ζην ζπίηη). Αλάκεζα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ 

είλαη θαη ε χπαξμε ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ ζε ηθαλνχο ιχηεο πξνβιεκάησλ. Ζ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ ζα επέθεξε κηα ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Απηή φκσο πξνυπνζέηεη ηελ 

αλίρλεπζή ηνπο, θάηη πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηνλ θχξην άμνλα ηεο εξγαζίαο απηήο, αθνχ 

πξψηα αλαθεξζνχλ κεξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαη ηεο κέρξη ζήκεξα επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη 

ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. 



6 

 

Κεθάιαην 1. Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο 

 

1.1 Βαζηθέο έλλνηεο 

 

1.1.1 αθώο θαη αζαθώο πξνζδηνξηζκέλα πξνβιήκαηα 

     Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

πξνβιεκάησλ, είλαη θαη ην θαηά πφζν θαιά απηά είλαη πξνζδηνξηζκέλα. Έηζη έρνπκε ηα 

ζαθώο πξνζδηνξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηα νπνία δίλνληαη ζηνλ ιχηε φιεο εθείλεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα (Kahney, 1997, ζ. 29). Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ηεζζάξσλ εηδψλ: 

1.   πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηόρν ηνπ πξνβιήκαηνο 

3. πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηηξεπόκελνπο ρεηξηζκνύο (θηλήζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα θάλεη 

θάπνηνο γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα) 

4. πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεηξηζκώλ (παξάγνληεο πνπ ειέγρνπλ ή 

εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεηξηζκψλ 

 

 

                Δηθόλα 1. Μαη ζε δύν θηλήζεηο. Παίδνπλ ηα ιεπθά 
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     Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηνο είλαη θαη ε παξηίδα ζθάθη ηεο Δηθφλαο 

1, φπνπ ν παίθηεο θαιείηαη ζε δχν θηλήζεηο λα θάλεη καη ζηνλ αληίπαιν. Σν πξφβιεκα 

είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν αθνχ δίλνληαη ζηνλ παίθηε φιεο νη απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξέζεη λα ην ιχζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο δίλνληαη απφ 

ηε ζέζε ησλ θνκκαηηψλ ζηε ζθαθηέξα 

2. πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζηφρν ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην λα θάλεη 

ν παίθηεο καη ζηνλ αληίπαιν 

3. πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηηξεπφκελνπο ρεηξηζκνχο νη νπνίνη είλαη ην ζχλνιν ησλ 

επηηξεπφκελσλ θηλήζεσλ ζην ζθάθη 

4. πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεηξηζκψλ πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη 

ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κε δχν κφλν θηλήζεηο 

 

     ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα αζαθώο πξνζδηνξηζκέλα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ είλαη 

θαιά δνκεκέλα θαη παξέρνπλ ιίγεο ή θαζφινπ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, 

ηνπο ζηφρνπο , ηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο. Έλα ηέηνην πξφβιεκα είλαη 

ην πψο λα κπνξέζεη λα πεξάζεη θάπνηνο ηηο εμεηάζεηο ελφο καζήκαηνο. Αλ πάξνπκε γηα 

παξάδεηγκα ηνλ ζηφρν, απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο επηζπκεηφο βαζκφο. Αλ απηφο 

είλαη ην άξηζηα, ηφηε νη απαληήζεηο πνπ ζα δψζεη ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαιχηεξεο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζα έδηλε αλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο βάζεο. Αιιά πσο είλαη δπλαηφλ λα μέξεη αλ νη απαληήζεηο πνπ έρεη δψζεη ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ ην άξηζηα ή απιψο ηε βάζε; Με άιια ιφγηα πψο κπνξεί λα γλσξίδεη αλ ν 

ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί;  

     Σαπηφρξνλα, αζάθεηα έγθεηηαη θαη ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θάλεη, 

θαλείο απφ ηνπο νπνίνπο δελ αλαθέξεηαη ζην θχιιν εξσηήζεσλ ηεο εμέηαζεο. Σέηνηεο 

θηλήζεηο είλαη κεηαμχ άιισλ ε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε, , ε θαηαγξαθή 

ζεκεηψζεσλ, ε αθαίξεζε άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ θ.α. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηα αζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλα πξνβιήκαηα ν ιχηεο πξέπεη λα ζπκβάιιεη θαη ν ίδηνο ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί ψζηε λα ηα 

θαηαζηήζεη φζν ην δπλαηφλ πην ζαθή. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο είλαη αζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. 
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 1.1.2 Αλαπαξάζηαζε πξνβιήκαηνο  

     Μία έλλνηα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε θαη 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη ε ιεγφκελε λνεηηθή αλαπαξάζηαζή ηνπ (Banyard & 

Hayes, 1995, ζζ. 15-24). Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη θαηαλννχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ην ίδην πξφβιεκα. Απηή ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηθαλφηεηα λνεηηθήο αθαίξεζεο, ε πξνυπάξρνπζα εκπεηξία κε αλάινγα πξνβιήκαηα θ.α., 

ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα. Σψξα ζα δνζεί έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα κε 

ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ζηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κία κηθξή αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο λνεηηθήο ηνπ 

αλαπαξάζηαζεο (Kahney, 1997, ζζ. 50-52). 

          

              Δηθόλα 2      Δηθόλα 3 

 

     Θεσξήζηε φηη έρνπκε κία ζθαθηέξα 64 ηεηξαγψλσλ απφ ηελ νπνία έρνπλ αθαηξεζεί 

δχν αληηθξηζηά γσληαθά ηεηξάγσλα (Δηθφλα 2). Δπίζεο έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 31 

πνχιηα ηνπ ληφκηλν (εηθφλα 3), ηα νπνία θαινχκαζηε λα ηνπνζεηήζνπκε κε ηέηνην ηξφπν 

πάλσ ζηε ζθαθηέξα, ψζηε λα θαιπθζνχλ φια ηα ελαπνκείλαληα 62 ηεηξάγσλα. Σν 

εξψηεκα είλαη εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα έρεη ιχζε, ή εάλ δελ έρεη πψο κπνξεί απηφ 

λα απνδεηρηεί. Ζ αιήζεηα είλαη φηη θαηά ηελ επίιπζή ηνπ νη πεξηζζφηεξνη  άλζξσπνη 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο, νη νπνίεο αίξνληαη σο δηά καγείαο εάλ ην πξφβιεκα παξνπζηαζηεί 

ιίγν δηαθνξεηηθά, κε φξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο: 

     Έζησ φηη ζε έλα ρσξηφ έρεη θιεζεί έλαο πξνμελεηήο κε ζθνπφ λα παληξέςεη ζε κία 

κέξα θαη ηνπο 62 αλχπαληξνπο θαηνίθνπο (32 άληξεο θαη 32 γπλαίθεο). Σελ παξακνλή 

φκσο ηνπ νκαδηθνχ απηνχ γάκνπ δχν απφ ηνπο άληξεο πηάλνληαη ζηα ρέξηα κε 
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απνηέιεζκα λα αιιεινηξαπκαηηζηνχλ ζαλάζηκα. Σν εξψηεκα είλαη εάλ είλαη δπλαηφλ λα 

παληξεπηνχλ ηα ππφινηπα 62 άηνκα κεηαμχ ηνπο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

     Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ην δεχηεξν πξφβιεκα είλαη αλάινγν κε ην πξψην, 

ππνδεηθλχνληαο φηη ε πξνθαλήο κε χπαξμε ιχζεο ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ έιιεηςε ιχζεο ζην πξφβιεκα ηεο ζθαθηέξαο: ηα ιεπθά ηεηξάγσλα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο γπλαίθεο θαη ηα καχξα ζηνπο άληξεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

απνθνπνχλ απφ ηελ ζθαθηέξα ηα δχν καχξα ηεηξάγσλα (άληξεο) ηα ππφινηπα δελ 

κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ αλά δχν δεχγε, θαη επνκέλσο ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα έρεη 

ιχζε.  

     Δίδακε ινηπφλ πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ αληηιακβάλεηαη θάπνηνο 

ηα δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ  Simon (Simon, 1978), νη άλζξσπνη δελ 

θαηαζθεπάδνπλ πάληα κηα ηδαληθή αλαπαξάζηαζε ελφο πξνβιήκαηνο. Όκσο ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίνλ παξνπζηάδεηαη έλα πξφβιεκα κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα επηηχρνπλ κηα πην 

ρξήζηκε αλαπαξάζηαζή ηνπ. 

 

1.1.3 Ο ξόινο ηεο κλήκεο εξγαζίαο 

     εκαληηθφο είλαη επίζεο ν ξφινο ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο πνπ απνδίδεη ν Simon 

θαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ην πνζφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε (ΜΜ). ηελ 

πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα πνπ ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ησλ 

ηαπηφρξνλν ζπγθεξαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ θαη θαηαζηάζεσλ, κία κλήκε εξγαζίαο 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο γηα ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ ζα ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά 

ζηελ επηηπρή επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

     Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ 

επίδνζε, νη πεξηνξηζκνί απηνί δελ είλαη απφιπηνη, δεδνκέλνπ φηη ν ιχηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο κε ηε βνήζεηα 

ζεκεηψζεσλ, ή κε ηε κεηαθίλεζε ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε ΜΜ (Kahney, 

1997, ζ. 65), θάηη πνπ ζπλήζσο γίλεηαη κε εμάζθεζε. Έηζη, έλα κέξνο ηνπ βάξνπο απφ ηε 

κλήκε εξγαζίαο πεξλάεη ζηε καθξφρξνλε κλήκε θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο πνπ απειεπζεξψλεηαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε καθξνρξφληα κλήκε κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ κε 

απιά ιφγηα σο πξνεγνύκελε εκπεηξία, ε νπνία παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα φηαλ κειεηήζνπκε ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ αξράξησλ θαη έκπεηξσλ ιπηψλ. 

 

1.2 ηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 

1.2.1 Αλάιπζε Μέζσλ-ηόρσλ 

     Μία γεληθή ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνιιά 

πξνβιήκαηα κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ζηφρν είλαη ε ιεγφκελε αλάιπζε κέζσλ-ζηόρσλ 

(means-ends analysis). Ζ κέζνδνο απηή αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Newell, Shaw θαη Simon 

ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ GPS (General Problem Solver – Γεληθφο Λχηεο 

Πξνβιεκάησλ) γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. ε κηα ζχγθξηζε ηνπ GPS κε ηελ 

αλζξψπηλε ιεηηνπξγία ηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ ζε πξνβιήκαηα κεηαζρεκαηηζκνχ, νη  

Newell θαη Simon ζπκπέξαλαλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί κε φξνπο αλάιπζεο κέζσλ θαη 

ζηφρσλ.  

     Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο πξνζδηνξίδνπκε αξρηθά ηηο δηαθνξέο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηφρνπ, δειαδή ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

απηνχ πνπ έρεη ν ιχηεο κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαη απηνχ ζην νπνίν ζέιεη λα θαηαιήμεη. 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε απηνχο ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ 

άκβιπλζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ απηήλ ηε κέζνδν είλαη φηη νη 

άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηα κέζα (ρεηξηζκνχο) πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα επηηχρνπλ 

νξηζκέλνπο ζηφρνπο.  

     Έλα παξάδεηγκα επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κε βάζε απηή ηε κέζνδν είλαη θαη ην 

εμήο: Έζησ φηη θάπνηνο πνπ δηακέλεη ζηε Θεζζαινλίθε ζέιεη λα επηζθεθζεί έλαλ θίιν 

ηνπ πνπ ζπνπδάδεη ζην Εάγθξεκπ ηεο Κξναηίαο. Δπνκέλσο έρνπκε ηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε «βξίζθνκαη ζην ζπίηη κνπ» ηελ νπνία ζέινπκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ζηελ 

θαηάζηαζε «βξίζθνκαη ζην Εάγθξεκπ» Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα 

ζπγθξίλεη ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο θαη λα βξεη ηε δηαθνξά ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή 
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ε δηαθνξά είλαη ν ηφπνο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εληνπίζεη ηα κέζα πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα ακβιχλεη ηε δηαθνξά, δειαδή λα κεηψζεη ηελ απφζηαζε. Σέηνηα κέζα 

κπνξεί λα είλαη ε κεηαθίλεζε κε ην απηνθίλεην, κεηαθίλεζε κε ην πνδήιαην, κεηαθίλεζε κε 

ην αεξνπιάλν, κεηαθίλεζε κε ην ηξέλν θ.α. Μεξηθνί ρεηξηζκνί πξέπεη λα απνξξηθζνχλ, 

φπσο π.ρ. ε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ ιφγσ απφζηαζεο, ελψ ε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ δελ 

ζα ήηαλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηηκήο ηεο βελδίλεο απηήλ ηελ 

επνρή. Σν ηξέλν ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα θαιή επηινγή, αιιά ε δηαδξνκή θνζηίδεη 

πεξίπνπ φζν θαη απηή κε ην αεξνπιάλν πνπ είλαη ηαρχηεξν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ 

επηινγή ηνπ αεξνπιάλνπ σο κέζνπ κείσζεο ηεο απφζηαζεο. Όκσο ν ρεηξηζκφο 

κεηαθίλεζε κε ην αεξνπιάλν δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα 

αγνξαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ εηζηηήξην γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία. Απηφ ηνλ 

αλαγθάδεη λα ζέζεη έλαλ θαηλνχξην ππν-ζηφρν γηα λα κεηψζεη ηε δηαθνξά ηεο 

θαηάζηαζεο «βξίζθνκαη ζην ζπίηη κνπ» θαη «βξίζθνκαη ζην αεξνπιάλν». Δδψ ε δηαθνξά 

έρεη ζρέζε κε ηελ θαηνρή εηζηηεξίνπ. Σν κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζε απηφ ηνλ ζηφρν 

κπνξεί λα είλαη είηε ε αλαδήηεζε εηζηηεξίνπ κέζσ γξαθείνπ ηαμηδίσλ είηε ε αλαδήηεζε 

κέζσ δηαδηθηύνπ. Καη νχησ θαζεμήο. 

     πκπεξαζκαηηθά, ε αλάιπζε κέζσλ θαη ζηφρσλ ιεηηνπξγεί αλαιχνληαο ηα 

πξνβιήκαηα ζε ζηφρνπο θαη ππν-ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεη βξίζθνληαο πνηεο 

θηλήζεηο (κέζα) ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ηειηθφ ζηφρν. Δπηιέγνληαη απηνί νη ρεηξηζκνί πνπ 

είλαη γλσζηφ φηη ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ θαη ππν-ζηφρσλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλάιπζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη λα θζάζεη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 

απαηηείηαη, θαηαιήγνληαο ηειηθά ζηελ παξαγσγή ελφο ζρεδίνπ πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά 

ρεηξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα. Ζ κέζνδνο απηή είλαη αξθεηά γεληθή θαη 

ζπρλή θαη πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί αθφκα θαη ππνζπλείδεηα. 

 

1.2.2 Αλαινγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ 

     ηε δσή καο είλαη αξθεηά ζπρλή ε ρξήζε αλαινγηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα 

θάλνπκε πην ζαθή κία πιεξνθνξία βαζηζκέλνη ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ πνχκε ζε θάπνηνλ φηη δχν αδέξθηα καιψλνπλ «ζαλ ηνλ ζθχιν κε ηε 

γάηα», απηφο ζα θαηαιάβεη ακέζσο ηελ θαηάζηαζε απηή ιφγσ ηεο πξνυπάξρνπζαο 

εκπεηξίαο πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ δψσλ. Απηή ε δχλακε ηεο 
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αλαινγηθήο ρξήζεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησξηλψλ θαηαζηάζεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαζηάζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ 

πξνβιήκαηα. Ο γεληθφο φξνο γηα ηελ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπεηξία κε παξφκνηα πξνβιήκαηα νλνκάδεηαη αλαινγηθή ιύζε 

πξνβιεκάησλ (analogical problem solving). Ζ βαζηθή αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη είλαη 

ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ιχλνπλ πξνβιήκαηα αλαγλσξίδνληαο αλαινγίεο κεηαμχ ησλ 

παιαηφηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ.  

     Απηή φκσο ε επίιπζε ε βαζηζκέλε πάλσ ζηελ αλαγλψξηζε αλαινγηψλ πεξηιακβάλεη 

θαη έλα είδνο κεηαβίβαζεο κάζεζεο βάζεη παιαηφηεξσλ εκπεηξηψλ. Μεηαβίβαζε ε νπνία 

δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε απηνλφεηε θαη απηφκαηε, φπσο ζα πεξίκελε ελδερνκέλσο 

θάπνηνο. Αθνινπζνχλ δχν παξαδείγκαηα (Kahney, 1997, ζζ. 89-92) αζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

απνζαθήληζε απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ. 

 

Τν πξόβιεκα ηνπ Κάζηξνπ 

     «ε κηα ρψξα ππήξρε έλαο ζθιεξφο δηθηάηνξαο, ν νπνίνο ηελ θπβεξλνχζε απφ έλα 

θάζηξν ζην θέληξν απηήο. Απφ ην θάζηξν μεθηλνχζαλ αθηηλσηά πνιινί δξφκνη, φπσο νη 

αθηίλεο ελφο ηξνρνχ, νη νπνίνη πεξλνχζαλ αλάκεζα απφ ρσξηά θαη ρσξάθηα. Έλαο 

ζηξαηεγφο απνθάζηζε λα ειεπζεξψζεη ηε ρψξα απφ ηελ ηπξαλλία θαηαιακβάλνληαο ην 

θάζηξν, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθέληξσζε πνιππιεζή ζηξαηφ ζηα ζχλνξά ηεο. 

Γλψξηδε φηη αλ θαηάθεξλε λα επηηεζεί ζπγρξφλσο κε φινλ ηνπ ηνλ ζηξαηφ, ην θάζηξν ζα 

έπεθηε. Σα ζηξαηεχκαηά ηνπ βξίζθνληαλ ζηελ αξρή ελφο απφ ηνπο δξφκνπο πνπ 

νδεγνχζαλ ζην θάζηξν, πεξηκέλνληαο ην ζήκα ηεο επίζεζεο. Σφηε φκσο έλαο 

θαηάζθνπνο ηνπ έθεξε ηελ πιεξνθνξία φηη ν ζθιεξφο δηθηάηνξαο είρε λαξθνζεηήζεη 

ηνπο δξφκνπο, κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ην πέξαζκα κφλν κηθξψλ νκάδσλ 

αλδξψλ, θαζψο ν δηθηάηνξαο ήζειε λα κπνξεί λα κεηαθηλεί εξγάηεο θαη ζηξαηηψηεο απφ 

θαη πξνο ην θάζηξν. Χζηφζν, κηα νπνηαδήπνηε κεγάιε δχλακε αλδξψλ ζα πξνθαινχζε 

ηελ έθξεμε ησλ λαξθψλ, κε απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δξφκνπ θάλνληάο 

ηνλ αδηάβαην, αιιά θαη πνιιψλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ κηαο πνπ ν αηκνζηαγήο δηθηάηνξαο ζα 

πξνέβαηλε ζε αληίπνηλα. Έηζη κηα  θαζνιηθή θαηεπζείαλ επίζεζε ζην θάζηξν θάληαδε 

αδχλαηε… 
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     Ο ζηξαηεγφο φκσο δελ ηα έραζε. Μνίξαζε ηνλ ζηξαηφ ηνπ ζε κηθξέο νκάδεο θαη 

έζηεηιε ηελ θαζεκηά ζηελ αξρή ελφο δηαθνξεηηθνχ δξφκνπ. Όηαλ φινη ήηαλ έηνηκνη, 

έδσζε ην ζχλζεκα θαη θάζε νκάδα επηηέζεθε κέζσ ελφο δηαθνξεηηθνχ δξφκνπ. Όιεο νη 

νκάδεο πέξαζαλ κε αζθάιεηα απφ ηα λαξθνπέδηα θαη ν ζηξαηεγφο επηηέζεθε ζην θάζηξν 

κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κπφξεζε λα θαηαιάβεη ην θάζηξν θαη λα 

αλαηξέςεη ηνλ δηθηάηνξα.» 

     Σν πξφβιεκα ηνπ Κάζηξνπ πξφθεηηαη γηα έλα αζαθψο πξνζδηνξηζκέλν πξφβιεκα. 

Παξφιν πνπ νη αξρηθέο ζπλζήθεο, ν ζηφρνο θαη νη πεξηνξηζκνί είλαη μεθάζαξα, νη 

ρεηξηζκνί πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ζηξαηεγφο πέξα απφ έλα γεληθφ «κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ζηξαηφ» δελ είλαη θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη. Γηα λα ιπζεί ην 

πξφβιεκα απαηηείηαη ε ελεξγφο ζπκβνιή ηνπ ιχηε (δειαδή ηνπ ζηξαηεγνχ), ν νπνίνο 

κεηαζρεκαηίδεη ηνλ γεληθφ ρεηξηζκφ «ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ζηξαηφ» ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, φπσο «δηαίξεζε ηνλ ζηξαηφ», «ζηείιε κηθξέο 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο απφ φινπο ηνπο δξφκνπο θ.ν.θ. 

 

Τν πξόβιεκα ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ Duncker.  

     Ο Duncker, έλαο απφ ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο κνξθνινγηθήο ζρνιήο (Gestalt) έθαλε 

εθηελή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ζηα πεηξάκαηά ηνπ, φπνπ δεηνχζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαβάζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αθηηλνβνιίαο θαη λα πξνζπαζήζνπλ 

λα ζθεθηνχλ φζεο πεξηζζφηεξεο ιχζεηο κπνξνχζαλ. 

     «Τπνζέζηε φηη είζηε έλαο γηαηξφο πνπ έρεη έλαλ αζζελή κε θαθνήζε φγθν ζην 

ζηνκάρη. Ο αζζελήο δελ είλαη δπλαηφλ λα εγρεηξηζηεί, αιιά αλ δελ θαηαζηξαθεί ν φγθνο 

ν αζζελήο ζα πεζάλεη. Τπάξρεη έλα είδνο αθηηλνζεξαπείαο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα 

λα θαηαζηξαθεί ν φγθνο. Αλ νη αθηηλνβνιίεο θζάζνπλ ζηνλ φγθν κε ηθαλνπνηεηηθή 

έληαζε, ηφηε ν φγθνο ζα θαηαζηξαθεί. Γπζηπρψο φκσο, ζηελ έληαζε απηή ζα 

θαηαζηξαθνχλ θαη νη πγηείο ηζηνί ηνπο νπνίνπο ζα δηαπεξάζνπλ νη αθηίλεο γηα λα 

θζάζνπλ ηνλ φγθν. ε κηθξφηεξε έληαζε νη αθηηλνβνιίεο είλαη αβιαβείο γηα ηνλ πγηή 

ηζηφ, αιιά θαη αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ φγθνπ. Ση είδνπο δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί, ψζηε λα θαηαζηξαθεί ν φγθνο κε ηηο αθηηλνβνιίεο θαη 

ζπγρξφλσο λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ησλ πγηψλ ηζηψλ;» 
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     Καη απηφ ην πξφβιεκα είλαη αζαθψο πξνζδηνξηζκέλν, αθνχ θαη πάιη παξφιν πνπ ε 

αξρηθή θαηάζηαζε, ν ζηφρνο θαη νη πεξηνξηζκνί δηαηππψλνληαη ξεηά, νη ρεηξηζκνί γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ είλαη αξθεηά γεληθνί, πεξηνξηδφκελνη ζηελ «ρξήζε αθηηλνβνιίαο». 

     Ζ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Όκσο κφλν έλαο απφ απηνχο ζηεξίδεηαη ζηελ γλψζε πνπ απνθηήζεθε γλσξίδνληαο ηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θάζηξνπ. Με κηα δεχηεξε καηηά γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ηα δχν απηά πξνβιήκαηα είλαη αλάινγα, θαη επνκέλσο έρνπλ θαη αλάινγεο ιχζεηο. 

Δθαξκφδνληαο ινηπφλ ηελ αξρή ηεο «δηαίξεζεο ησλ αθηίλσλ» κπνξνχκε λα δψζνπκε 

ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αθηηλνβνιίαο. Όκσο πφζν πηζαλφ είλαη λα βξεη θάπνηνο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ιχζε, δεδνκέλνπ φηη γλσξίδεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ θάζηξνπ; Με 

άιια ιφγηα πφζν απηνλφεηε είλαη ε κεηαβίβαζε ηεο ήδε θεθηεκέλεο γλψζεο ζηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζεο αλάινγσλ πξνβιεκάησλ; Όρη θαη ηφζν απηνλφεηε, ζα απαληνχζαλ 

νη Gick θαη Holyoak, κε βάζε ηα πεηξάκαηα πνπ δηελήξγεζαλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

1.3 Μεηαβίβαζε πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο  

 

1.3.1 Σα πεηξάκαηα κεηαβίβαζεο ησλ Gick θαη Holyoak (1980) 

     Οη δχν απηνί εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ δηάθνξα πεηξάκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη δχν πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα καο: ζην πξψην κειέηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγίεο, φηαλ ηνπο 

ππνδεηθλπφηαλ κε έκκεζν ηξφπν λα ηηο πξνζέμνπλ. ην δεχηεξν κειέηεζαλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα, ρσξίο απηή ηε θνξά λα γίλεηαη ε 

λχμε γηα ππάξρνπζεο αλαινγίεο κε πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε ιχζε ήηαλ ήδε γλσζηή 

(Kahney, 1997, ζζ. 93-99). 

     Πην αλαιπηηθά, ην πξψην πείξακα πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο νκάδεο αλζξψπσλ. Ζ πξψηε 

ήηαλ ε νκάδα ειέγρνπ, ζηελ νπνία απιά δφζεθε γηα επίιπζε ην πξφβιεκα ηεο 

αθηηλνβνιίαο. ηηο άιιεο ηξεηο νκάδεο ην πξψην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο πεξηγξάθηεθε σο 

έλα ηεζη κλεκνληθήο αλάθιεζεο, θαη ζε θάζε κία απφ απηέο παξνπζηάζηεθε ην 
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πξφβιεκα ηνπ Κάζηξνπ καδί κε κία δηαθνξεηηθή εθδνρή επίιπζήο ηνπ κε ζθνπφ λα 

θάλνπλ κηα πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο. ηελ πξψηε εθδνρή ν ζηξαηεγφο έδηλε ηε ιχζε ηεο 

θαηαζθεπήο ελφο ηνχλει σο ην θάζηξν, ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ απφ ηνπο 

δξφκνπο πξνο ην θάζηξν γηα ηνλ νπνίν είρε ηελ πιεξνθνξία φηη ν δηθηάηνξαο δελ ηνλ 

είρε λαξθνζεηήζεη επεηδή ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ θάζηξνπ, ελψ ε 

ηξίηε ήηαλ απηή ηεο ηαπηφρξνλεο επίζεζεο απφ πνιιά κέησπα πνπ ήδε παξνπζηάζηεθε 

(Πίλαθαο 1) 

 

Οκάδα ειέγρνπ Πξόβιεκα Αθηηλνβνιίαο 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 1 Ηζηνξία ηνπ Σνχλει → πξφβιεκα Αθηηλνβνιίαο 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 2 Ηζηνξία ηεο Αλνηρηήο Γηφδνπ Αλεθνδηαζκνχ → πξφβιεκα Αθηηλνβνιίαο 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 3 Ηζηνξία ηεο Σαπηφρξνλεο Δπίζεζεο → πξφβιεκα Αθηηλνβνιίαο 

   

Πίλαθαο 1. Σν πξώην πείξακα ησλ Gick θαη Holyoak 

 

     ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα επηιχζνπλ ην «Πξφβιεκα ηεο Αθηηλνβνιίαο» 

επηζεκαίλνληάο ηνπο φηη θαηά ηελ επίιπζή ηνπ κπνξνχζαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνξία πνπ κφιηο είραλ δηαβάζεη θαη είραλ θάλεη ηελ πεξίιεςή ηεο 

(δειαδή ηνπο παξαζρέζεθε βνήζεηα ζην ζεκείν απηφ). 

     Σα απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα. Όζνη είραλ δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηεο 

«Σαπηφρξνλεο Δπίζεζεο» πξφηεηλαλ κηα ιχζε δηαίξεζεο θαη ηαπηφρξνλεο εθαξκνγήο 

αθηίλσλ ζην πξφβιεκα ηεο Αθηηλνβνιίαο. Ζ ιχζε απηή πξνηάζεθε κφλν απφ ην 10% 

απηψλ πνπ είραλ δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηεο «Αλνηρηήο Γηφδνπ Αλεθνδηαζκνχ», απφ ην 

20% φζσλ είραλ δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηνπ «Σνχλει» θαη απφ ην 1% ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ. Σν 70% απηψλ πνπ είραλ δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηεο  «Αλνηρηήο Γηφδνπ 

Αλεθνδηαζκνχ» πξφηεηλαλ ιχζεηο ειεχζεξσλ πεξαζκάησλ (γηα παξάδεηγκα ε εθαξκνγή 

αθηηλνβνιηψλ πςειήο έληαζεο κέζα απφ ηνλ νηζνθάγν) κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. Σν 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηάβαζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ «Σνχλει» 

πξφηεηλαλ λα ρεηξνπξγεζεί ν αζζελήο. 

     Σα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ νη ζπκκεηέρνληεο 

αμηνπνίεζαλ ηελ ππφδεημε πνπ ηνπο δφζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ρξήζε ηνπ πξψηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ δεχηεξνπ. Φάλεθε δειαδή φηη ήηαλ ηθαλνί 
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λα βξίζθνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ αλαινγίεο φηαλ θάηη ηέηνην ηνπο ππνδεηθλπφηαλ λα ην 

θάλνπλ. 

     ην δεχηεξφ ηνπο πείξακα, νη Gick θαη Holyoak ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ 

αλαινγηθή ιχζε πξνβιεκάησλ ζε πην ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο απφ απηέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πεηξάκαηνο. ε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αλά 

πάζα ζηηγκή απφ θάπνπ βνήζεηα ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαινγίεο θαηά ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπίζεο, θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε 

αλαινγίεο νη άλζξσπνη πξέπεη λα ςάρλνπλ ζηε κλήκε ηνπο γηα έλα αλάινγν ζρεηηθφ 

πξφβιεκα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζρεδίαζαλ ην πείξακα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

     Αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη ην πξψην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο 

πεξηιάκβαλε έλα ηεζη κλεκνληθήο αλάθιεζεο θαη ην δεχηεξν ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο. ε δχν νκάδεο παξνπζηάζηεθε ε εθδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θάζηξνπ κε 

ηελ ιχζε ηεο δηαίξεζεο θαη ηαπηφρξνλεο επίζεζεο, θαζψο θαη δχν άιιεο ηζηνξίεο 

εληειψο άζρεηεο κε ην πξφβιεκα ηεο Αθηηλνβνιίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

Κάζηξνπ ήηαλ δεχηεξε ζηε ζεηξά ησλ ηζηνξηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο δχν 

νκάδεο ππνθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα δηαβάζνπλ ηηο ηζηνξίεο θαη λα ηηο 

αλαθαιέζνπλ, θαη κεηά λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιχζεηο 

ζην πξφβιεκα ηεο Αθηηλνβνιίαο. Ζ κφλε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ φηη ζηε 

κία απφ απηέο έγηλε ε αθφινπζε λχμε: «Καηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα 

δείηε φηη θάπνηα απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ δηαβάζαηε πξνεγνπκέλσο ζα ζαο δψζεη κηα έλδεημε 

γηα ηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.» ηελ άιιε νκάδα δελ δφζεθε θακηά βνήζεηα 

(Πίλαθαο 2).   

 

Οκάδα 1 Ηζηνξία 1 → Ηζηνξία ηνπ Κάζηξνπ → Ηζηνξία 2→ Βνήζεηα → πξφβιεκα Αθηηλνβνιίαο 

Οκάδα 2 Ηζηνξία 1 → Ηζηνξία ηνπ Κάζηξνπ → Ηζηνξία 2→ πξφβιεκα Αθηηλνβνιίαο 

 

 Πίλαθαο 2. Σν δεύηεξν πείξακα ησλ Gick θαη Holyoak 

 

     Σα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ αθφκα πην ελδηαθέξνληα απφ απηά ηεο 

πξψηεο έξεπλαο, θαη ελδερνκέλσο φρη θαη ηφζν αλακελφκελα: ην 92% απηψλ πνπ είραλ 

δερηεί βνήζεηα πξφηεηλαλ κηα ιχζε δηαίξεζεο θαη ηαπηφρξνλεο εθαξκνγήο ησλ αθηίλσλ 
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ζην πξφβιεκα ηεο Αθηηλνβνιίαο, θάηη πνπ πξνηάζεθε κφλν απφ ην 20% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ αλήθαλ ζηελ άιιε νκάδα. Οη δχν εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα 

θαζνδεγήζνπλ ηα ππνθείκελα λα πηζηέςνπλ φηη ηα δχν κέξε ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμαθξηβψζνπλ αλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζα αλαγλψξηδαλ απηφκαηα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ απνθηήζεη ζην πξψην κέξνο 

ήηαλ ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ζην δεχηεξν, πξάγκα πνπ 

ηειηθά δελ θαηάθεξαλ. 

     Σα παξαπάλσ πεηξάκαηα ησλ Gick θαη Holyoak επηζεκαίλνπλ θάηη πνπ παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαη ζα έπξεπε λα ην έρνπκε ππφςηλ καο θάζε θνξά πνπ 

θαινχκαζηε λα ιχζνπκε θάπνην πξφβιεκα πνπ καο παξνπζηάδεηαη: ελδερνκέλσο ε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο λα καο είλαη γλσζηή, αιιά λα αδπλαηνχκε λα ηελ αλαγλσξίζνπκε ιφγσ 

αδπλακίαο εληνπηζκνχ απηψλ αθξηβψο ησλ αλαινγηψλ πνπ ζα ηελ απνθαιππηαλ κπξνζηά 

καο. Αληί ινηπφλ θάζε θνξά λα επηρεηξείηαη ε επηλφεζε κηαο ιχζεο απφ ηελ αξρή, ίζσο 

λα ήηαλ πην ρξήζηκν θαη δφθηκν λα αλαδεηνχληαη αλαινγίεο κε ήδε γλσζηά πξνβιήκαηα 

ησλ νπνίσλ ε ιχζε καο είλαη νηθεία.  

 

1.3.2 Δπίπεδα αθαίξεζεο 

     Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πεηξακάησλ καο νδεγνχλ ζην εχινγν εξψηεκα 

κε πνηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα εληνπίζεη αλαινγίεο κεηαμχ δχν - 

επηθαλεηαθά ηνπιάρηζηνλ -δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Έηζη ζην ζεκείν απηφ είκαζηε 

έηνηκνη λα κηιήζνπκε γηα ηα επίπεδα αθαίξεζεο. 

     χκθσλα πάιη κε ηνπο Gick θαη Holyoak, νη ηζηνξίεο ή ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

παξαζηαζνχλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα αθαίξεζεο. Γηα παξάδεηγκα ην πξφβιεκα 

ηνπ Κάζηξνπ θαη ηεο Αθηηλνβνιίαο, ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν αθαίξεζεο ζα είραλ 

αξθεηέο δηαθνξέο. Όζν φκσο αθαηξνχκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο 

πξνρσξψληαο ζηαδηαθά ζε βαζχηεξα επίπεδα αθαίξεζεο, παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν 

ηζηνξίεο κπνξνχ λα πεξηγξαθνχλ κε φξνπο θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη σο ζηφρν «λα 

ππεξπεδήζεη θάπνην εκπφδην» . Δπνκέλσο γηα ηε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ελφο παιαηφηεξα 

ιπκέλνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ επίιπζε ελφο άιινπ, πξέπεη λα κεζνιαβήζνπλ 

βαζχηεξνπ επηπέδνπ αθαηξέζεηο γηα λα απνθαιπθζνχλ νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν 

θαηαζηάζεσλ.  
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     Όπσο αλαθέξεηαη ζην (Kahney, 1997, ζζ. 103-104), νη Kintsch θαη van Dijk 

πξφηεηλαλ ην 1978 κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή αθαηξεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνχεη ή δηαβάδεη θάπνηνο, νη νπνίεο είλαη ε 

δηαγξαθή, ε γελίθεπζε θαη ε θαηαζθεπή. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ηελ 

αθαίξεζε φισλ εθείλσλ ησλ αζήκαλησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

βαζχηεξε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιεπηνκέξεηα ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Κάζηξνπ φηη ν δηθηάηνξαο ήηαλ ζθιεξφο. Ζ γελίθεπζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

πνιιέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπκπηπρζνχλ ζε κία γεληθφηεξε νκάδα, κε αληίζηνηρν 

παξάδεηγκα ηελ κεηαηξνπή ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηε «λαξθνζέηεζε» θαη ηνλ 

«θίλδπλν γηα ηα ζηξαηεχκαηα θαη ηα ρσξηά» ζε κηα πην αθεξεκέλε πεξηγξαθή φπσο « ν 

ζηξαηεγφο ήζειε λα απνθχγεη εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο». Σέινο, ε δηαδηθαζία ηεο 

θαηαζθεπήο πξνζζέηεη παξά αθαηξεί πιεξνθνξίεο, ζρεηηδφκελε θπξίσο κε ηε ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη θίλεηξα πνπ δελ δηαηππψλνληαη μεθάζαξα. ην 

πξφβιεκα ηνπ Κάζηξνπ, παξφιν πνπ δελ δηαηππψλνληαλ πνπζελά ν ιφγνο πνπ ν 

δηθηάηνξαο είρε λαξθνζεηήζεη ηνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχζαλ ζην θάζηξν ηνπ, ν 

αλαγλψζηεο δελ δπζθνιεχεηαη λα ζπκπεξάλεη φηη θάηη ηέηνην έγηλε γηα λα απνηξαπεί κηα 

επίζεζε απφ έλα κεγάιν ηκήκα ζηξαηνχ. 

     ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί θαη κηα επηπιένλ ιεπηνκέξεηα: ζην βαζχηεξν 

επίπεδν αθαίξεζεο, φια ηα πξνβιήκαηα είλαη αλάινγα. Γηα παξάδεηγκα ζπλερείο 

αθαηξέζεηο πάλσ ζηα δχν πξνβιήκαηα πνπ κειεηάκε ζα καο νδεγήζνπλ ζην ηεηξηκκέλν 

ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηα δχν «θάπνηνο» ζέιεη λα θάλεη «θάηη», ην νπνίν δελ βνεζάεη θαη 

πνιχ αθνχ κπνξεί λα πεξηγξάςεη νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα. Δπνκέλσο απηφ πνπ 

αλαδεηείηαη είλαη ε ηδαληθή ηζνξξνπία: ε κεγηζηνπνίεζε νκνηνηήησλ θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε δηαθνξψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη ζην ηδαληθφ επίπεδν αθαίξεζεο (optimal 

level of abstraction), φπνπ ε θαηαζθεπή ηεο αλαπαξάζηαζεο βνεζάεη ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ιεγφκελνπ ζρήκαηνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem solving schema). 

 

1.3.3 ρήκαηα ιύζεο πξνβιεκάησλ 

     Σα ζρήκαηα ιχζεο πξνβιεκάησλ είλαη κλεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ γλψζε βαζηζκέλε ζε παιαηφηεξεο εκπεηξίεο κε έλαλ ζπλεζηζκέλν ηχπν 

πξνβιήκαηνο (Kahney, 1997, ζ. 110). Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο ηέηνηαο 
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αλαπαξάζηαζεο θαιείηαη κάζεζε ζρήκαηνο, θαη ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη φηαλ θάπνηνο 

έρεη αληηκεησπίζεη ηνπιάρηζηνλ δχν αλάινγα πξνβιήκαηα. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηζηνξηψλ ηνπ Κάζηξνπ θαη ηεο Αθηηλνβνιίαο, ην ζρήκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί ζα 

είρε ηε κνξθή «Αλ ρξεηάδεζαη κηα κεγάιε δχλακε γηα λα πεηχρεηο θάπνηνλ ζθνπφ, αιιά 

εκπνδίδεζαη λα εθαξκφζεηο απηήλ ηε δχλακε απ‟ επζείαο, πνιιέο κηθξφηεξεο δπλάκεηο 

εθαξκνδφκελεο ηαπηφρξνλα απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ εμίζνπ 

θαιά.»  

     Όπσο ππνζηήξημαλ νη Gick θαη Holyoak, ε χπαξμε ελφο ζρήκαηνο ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε κεηαβίβαζε γλψζεο επίιπζεο ζε θαηλνχξηα πξνβιήκαηα, γηαηί αθξηβψο 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε απηά. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε απφθηεζε ελφο ζρήκαηνο πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ πξνβιεκάησλ ίδηνπ ηχπνπ θαη ηαπηφρξνλα νκαδνπνίεζε φισλ ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Έλα θαηλνχξην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη πεξηζζφηεξα 

θνηλά ζεκεία κε ην ζρήκα παξά κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν παιαηφηεξν πξφβιεκα. Έηζη ην 

ζρήκα ζα κπνξεί λα αλαθιεζεί επθνιφηεξα απφ ηε κλήκε φηαλ παξνπζηαζηεί έλα 

θαηλνχξην πξφβιεκα, θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ζα ην θάλεη δηαζέζηκν γηα ρξήζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ θαηλνχξηνπ πξνβιήκαηνο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ρλσζηή θαη σο απηόκαηε 

αθαίξεζε.  

     Ζ χπαξμε ηέηνηνπ είδνπο ζρεκάησλ είλαη απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηνπο αξράξηνπο απφ ηνπο έκπεηξνπο ιχηεο, έλα ζέκα ην νπνίν ζα καο 

απαζρνιήζεη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ.   

 

1.3.4 Αξράξηνη θαη εηδηθνί ιύηεο 

     Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο έξεπλεο κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη απηψλ πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο. Απηέο νη έξεπλεο κεηαμχ 

άιισλ εζηηάζηεθαλ θαη ζηελ κειέηε ησλ δνκψλ ηεο γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο απηνί ηεο θπζηθήο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή αθφκα θαη παηρληδηψλ φπσο ην ζθάθη. 

 Μηα απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ είλαη φηη νη αξράξηνη ζπλήζσο πξνζπαζνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ έλα πξφβιεκα πξνζέρνληαο ηα είδε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
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αλαθέξνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αληίζεηα, νη 

εηδηθνί ζπλδένπλ ηα αληηθείκελα ηνπ πξνβιήκαηνο κε βαζχηεξεο ππνθείκελεο αξρέο, πνπ 

πξνθχπηνπλ αθνχ εθαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Με 

άιια ιφγηα νη εηδηθνί κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ επθνιφηεξα ηα ήδε γλσζηά ζρήκαηα 

επίιπζεο ζε έλα θαηλνχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα βαζηζηνχλ ζε 

απνκλεκνλεπκέλεο ιχζεηο απφ αλάινγα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο εηδίθεπζήο ηνπο, ελψ 

νη αξράξηνη ζπάληα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμνπλ ζε κηα αλάινγε «απνζήθε 

απαληήζεσλ». Μάιηζηα ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηε δηαθνξά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ κεηαμχ ησλ 

ελειίθσλ παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο θαη ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

     Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο (ζθάθη, 

πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ, αζθήζεηο θπζηθήο) έδεημε φηη ε εμεηδηθεπκέλε επίδνζε βαζίδεηαη 

ζε πνιύ νξγαλσκέλε θαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν γλψζε. Γηα λα γίλεη θαιχηεξα 

αληηιεπηή απηή ε νξγάλσζε ηεο γλψζεο, ζα πεξηγξαθεί έλα ελδηαθέξνλ πείξακα πνπ 

έγηλε ην 1973 απφ ηνπο Chase θαη Simon θαη παξνπζηάδεηαη ζην (Kahney, 1997, ζζ. 124-

129). 

     ηφρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ ε απφθηεζε εηδηθήο γλψζεο ζε κηα 

πεξηνρή αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλνληαη ζηε κλήκε νη πιεξνθνξίεο απφ απηήλ ηελ 

πεξηνρή. Γηα λα γίλεη απηφ κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ησλ ζθαθηζηψλ δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ λα επαλαηνπνζεηνχλ ηα πηφληα πάλσ ζηε ζθαθηέξα, αθνχ ηνπο επηηξέπνληαλ λα 

δνπλ ηελ αξρηθή ηνπο δηάηαμε γηα έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

     Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηξεηο: έλαο αξράξηνο, έλαο ζθαθηζηήο Α θιάζεο θαη έλαο 

καηηξ. ε απηνχο παξνπζηάζηεθαλ πέληε ζελάξηα πξαγκαηηθψλ παξηίδσλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζηε κέζε πεξίπνπ ηεο εμέιημήο ηνπο κε πεξίπνπ 25 πηφληα πάλσ ζηε 

ζθαθηέξα, θαη πέληε θαηαζηάζεηο παξηίδσλ πξνο ην ηέινο ηνπο, κε πεξίπνπ 14 πηφληα ζηε 

ζθαθηέξα. ε δεχηεξε θάζε παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο 

παξηίδσλ πνπ βξίζθνληαλ πξνο ην κέζνλ ηνπο θαη άιιεο ηέζζεξηο πξνο ην ηέινο ηνπο κε 

αληίζηνηρνπο επίζεο αξηζκνχο θνκκαηηψλ, νη νπνίεο φκσο δελ ήηαλ πξαγκαηηθέο θαη ηα 

πηφληα βξίζθνληαλ ζε ηπραίεο ζέζεηο πάλσ ζηε ζθαθηέξα.  

     ηε ζπλέρεηα ηνπο δφζεθε κηα ζθαθηέξα θαη έλα πιήξεο ζεη απφ πηφληα. Κάζε θνξά νη 

εξεπλεηέο εκθάληδαλ κπξνζηά ηνπο γηα πέληε δεπηεξφιεπηα ηελ ζε εμέιημε παξηίδα θαη 
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ακέζσο κεηά ηνπο δεηνχζαλ λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ζηε δηθή ηνπο ζθαθηέξα ηηο ζέζεηο 

ζηηο νπνίεο είραλ δεη λα βξίζθνληαη ηα πηφληα. Αλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ ηα θαηάθεξλαλ, 

νη εξεπλεηέο άδεηαδαλ ηε ζθαθηέξα ηνπο θαη ηνπο έδεηρλαλ θαη πάιη ηελ ζθαθηέξα-

ππφδεηγκα γηα ιίγν κε ζθνπφ λα πξνζπαζήζνπλ μαλά λα ηελ αλαθαηαζθεπάζνπλ, 

δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβαλφηαλ κέρξη λα θαηαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

ηνπνζεηήζνπλ κε αθξίβεηα φια ηα θνκκάηηα ζηε ζθαθηέξα. 

     Μέξνο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ ηξηψλ αηφκσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηα γξαθήκαηα ηεο εηθφλαο 4. Όπσο βιέπνπκε, ζηηο απζεληηθέο παξηίδεο 

ν καηηξ θαηάθεξε απφ ηελ πξψηε θηφιαο πξνζπάζεηα λα επαλαηνπνζεηήζεη ζσζηά θαηά 

κέζν φξν 16 απφ ηα 25 θνκκάηηα ηεο παξηίδαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ αξράξην ηνπ νπνίνπ ε 

επίδνζε ήηαλ θαηά κέζν φξν 4 θνκκάηηα. Δπίζεο βιέπνπκε φηη ν καηηξ ρξεηάζηεθε 4 

πξνζπάζεηεο γηα λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά φια ηα θνκκάηηα, θάηη πνπ δελ ην είρε θαηαθέξεη 

ν αξράξηνο νχηε ζηελ έβδνκε πξνζπάζεηα. εκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ ηπραίσλ παξηίδσλ, φπνπ θαη νη 

ηξεηο ζπκκεηέρνληεο είραλ παξφκνηα επίδνζε κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα, δειαδή θαηά 

κέζν φξν ηξεηο ζσζηέο ζέζεηο. ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε φηη ε επίδνζε ηνπ καηηξ δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ απηή ηνπ παίθηε Α θιάζεο. 

     Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθά. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξαηεξνχκε φηη ε αλαπαξάζηαζε κηαο παξηίδαο ζθάθη 

ζηε κλήκε ελφο ζθαθηζηή δελ απνηειεί απιά κηα ζπλάζξνηζε αζχλδεησλ κεηαμχ ηνπο 

πιεξνθνξηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ απζεληηθψλ παξηίδσλ ν ζθαθηζηήο δελ αλαπαξηζηά 

απιψο ζέζεηο θνκκαηηψλ αιιά εμάγεη ζρήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πηνληψλ θαη ηα ζπλδέεη κε πξνυπάξρνληα ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε (πεξίπνπ 50.000 κε 100.000 ζηελ πεξίπησζε ηνπ καηηξ). Με ηνλ 

ηξφπν απηφλ είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξαηήζεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ππφζεζε φηη ε θαιχηεξε επίδνζε ηνπ καηηξ ζηελ αλαθαηαζθεπή 

ησλ απζεληηθψλ παξηίδσλ νθείιεηαη ζε κηα ππεξνρή ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο δηαςεχδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηπραίσλ 

παξηίδσλ, φπνπ ε επίδνζή ηνπ ήηαλ ζρεηηθά κέηξηα.  
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Γηαγξάκκαηα 1α, 1β. Απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηώλ γηα επαλαδηάηαμε ησλ 25 θνκκαηηώλ  

ζηε ζθαθηέξα:     α. πξαγκαηηθέο παξηίδεο       β. ςεπδείο παξηίδεο 

 

     Παξφκνηα πεηξάκαηα έρνπλ γίλεη φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ θαη ηεο θπζηθήο, φπνπ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη αλάινγα. ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κεηαμχ ησλ αξραξίσλ θαη ησλ έκπεηξσλ ιπηψλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αληηζηνίρεζεο ησλ βαζχηεξσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο κε ήδε απνζεθεπκέλα 

ζρήκαηα. 

 

1.4 Η επαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο  

 

1.4.1 Αλαινγηθόο ζπιινγηζκόο  

     Δπαγσγή (induction) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαηχπσζεο ελφο γεληθνχ θαλφλα πνπ 

αλαπαξηζηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ή 

γεγνλφησλ (Kahney, 1997, ζ. 155). Δίλαη δειαδή ε εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

απφ πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ δεδνκέλα, γεγνλφο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ 

θαζηζηά κε απνηειεζκαηηθή, δεκηνπξγψληαο ζεσξίεο κε πεξηνξηζκέλε ηζρχ. πλήζσο 

φκσο είλαη αξθεηά ρξήζηκε δηαδηθαζία ζηελ θαζεκεξηλή δσή, αθνχ ζπρλά βνεζάεη ζηελ 

αλαινγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα κειεηεζεί ν 
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αλαινγηθόο ζπιινγηζκόο (analogical reasoning) σο κέηξν ηεο επαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ελφο 

αηφκνπ, θαη νη πξνζπάζεηεο ηππνπνίεζήο ηεο. 

     Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλα θαη δνκεκέλα. Πνιιέο θνξέο ηέηνηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη κε ηε 

κνξθή πνζνζηηαίσλ αλαινγηώλ, δειαδή ζρέζεσλ ηεο κνξθήο Α:Β::Γ:Γ, φπνπ ην Α είλαη 

γηα ην Β φηη ην Γ γηα ην Γ. Έλα πξφβιεκα αλαινγίαο είλαη έλα πξφβιεκα φπνπ έλαο απφ 

ηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο παξαιείπεηαη, θαη ν ιχηεο θαιείηαη λα ηνλ βξεη. 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ηχπνπ ππνρξεσηηθήο επηινγήο , ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη δχν 

έσο πέληε επηινγέο εθ ησλ νπνίσλ κφλν ε κία είλαη ζσζηή, είλαη θαη ην αθφινπζν: 

Γξάκκα : Λέμε :: Πξφηαζε : α) Κεθάιαην β) Παξάγξαθνο 

     Ζ επίιπζε κηαο αλαινγίαο πξνυπνζέηεη ηελ αλαθάιπςε απφ ηνλ ιχηε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ φξσλ Α θαη Β, ε νπνία λα ηαηξηάδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηε ζρέζε 

ησλ φξσλ Γ θαη Γi , (i=1…n, nЄ{2,3,4,5}). Οη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο φξνπο θαζελφο 

απφ ηα δχν δεχγε νλνκάδνληαη ζρέζεηο πξώηνπ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαπάλσ 

αλαινγία, κία ζρέζε πξψηνπ επηπέδνπ πνπ κπνξεί λα εμαρζεί κεηαμχ ησλ φξσλ Α θαη Β 

είλαη ε «ην Β απνηειείηαη απφ Α». Ζ ζρέζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα δεχγε Γ θαη Γ1 θαη Γ 

θαη Γ2 , αιιά κφλν ζην δεχγνο Γ θαη Γ2 ην Γ2 απέρεη έλα κφλν επίπεδν πνιππινθφηεηαο 

απφ ην Γ, φπσο αθξηβψο θαη ην Β απφ ην Α, ζε αληίζεζε κε ην Γ1 πνπ απέρεη δχν. 

Δπνκέλσο ζσζηή είλαη ε επηινγή β) Παξάγξαθνο. 

     Οη ζρέζεηο πξψηνπ επηπέδνπ ζπρλά κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά δελ ηαηξηάδνπλ 

απφιπηα, νπφηε ε αλαθάιπςε ηεο ζρέζεο δεχηεξνπ επηπέδνπ πνπ ηηο ζπλδέεη κπνξεί λα 

απαηηεί ζεκαληηθή ζθέςε θαη ζπρλά νδεγεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ηηο ζρέζεηο πξψηνπ επηπέδνπ νλνκάδεηαη ζρέζε δεπηέξνπ επηπέδνπ. Μηα ηέηνηα 

ζρέζε εκθαλίδεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί 

     Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 5, νη ηξεηο ζρέζεηο πξψηνπ επηπέδνπ πνπ εμάγνληαη 

κεηαμχ ησλ φξσλ Α-Β, Γ-Γ1 θαη Γ-Γ2 είλαη φιεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο 

αλαδεηνχκε θάπνηα ζρέζε δεχηεξνπ επηπέδνπ πνπ λα ζπλδέεη κε θάπνην ηξφπν ηηο 

ζρέζεηο πξψηνπ επηπέδνπ πνπ έρνπκε αλαθαιχςεη. Απηή ε ζρέζε είλαη ε «παξνρή 

επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ ε νπνία ζπλδέεη ηηο ζρέζεηο Α-Β θαη Γ-Γ1 , επνκέλσο ζσζηή 

επηινγή είλαη ε α) αζζελήο. 
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             Γηθεγφξνο : πειάηεο   ::   γηαηξφο :    α) αζζελήο  β) λνζνθνκείν  

 

  

 

Γηάγξακκα 2. ρέζεηο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ επηπέδνπ ζε κηα αλαινγία  

 

     Έλαο άιινο ηχπνο πνζνζηηαίσλ αλαινγηψλ είλαη θαη νη γεσκεηξηθέο αλαινγίεο, κε 

δνκή αλάινγε κε απηή ησλ ιεθηηθψλ αλαινγηψλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα δίλεηαη 

παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 6, φπνπ ν ιχηεο θαη πάιη θαιείηαη λα αλαθαιχςεη ηε ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ην 3 κε θάπνην απφ ηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, βαζηδφκελνο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 1 θαη 2 

(Mensa, Σεζη Δπθπίαο, 2003). 

     Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ, αθξηβψο ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

πνιχ απζηεξά δνκεκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηεζη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ δείθηε 

λνεκνζχλεο. ε απηφ ην ζεκείν ζα έπξεπε λα επηζεκαλζεί φηη ν δείθηεο λνεκνζχλεο 

είλαη έλα θαιφ θξηηήξην πξφβιεςεο γηα ην ηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ νη άλζξσπνη ζε 

αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, δελ απνηειεί φκσο θαιφ δείθηε ηνπ ηη κπνξεί λα πεηχρεη 

θάπνηνο ζε πεξηβάιινλ έμσ απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα. (Kahney, 1997, ζ. 148). πρλά 

ινηπφλ ε αληηκεηψπηζε ηεο αμίαο ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο είλαη ππεξηηκεκέλε θάηη ην νπνίν θαίλεηαη θαη ζην γεγνλφο  φηη αλ θαη νη 

ηδηνθπίεο είλαη άηνκα πςειήο λνεκνζχλεο, ην αληίζεην δελ ηζρχεη πάληα (Mensa, Σεζη 

Δπθπίαο, 2003, ζει 25) 

 

 

 

 

Δξγάδεηαη ζε 
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Δηθόλα 4. Πνην από ηα Α, Β, Γ, Γ, Δ ζπκπιεξώλεη θαιύηεξα ηελ αθνινπζία ησλ 1, 2 θαη 3; 

 

1.4.2 Θεσξίεο βεκάησλ αλαινγηθνύ ζπιινγηζκνύ 

     ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ. 

Γχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο είλαη απηέο ηνπ Spearman (1923) θαη ηνπ Sternberg (1977) 

(Kahney, 1997, ζ. 164). 

Ο Spearman είρε εληνπίζεη ηξεηο βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηελ 

επίιπζε ελφο αλαινγηθνχ πξνβιήκαηνο: 

 

1. Καηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο 

2. πλαγσγή ησλ ζρέζεσλ 

3. πλαγσγή ησλ ζπζρεηίζεσλ 
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     Με άιια ιφγηα, ιέγνληαο θαηαλόεζε ηεο εκπεηξίαο ν Spearman ελλννχζε ηε δηεξγαζία 

ηεο θσδηθνπνίεζεο, κε ηνλ φξν ζπλαγσγή ζρέζεσλ απέδηδε ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ φξσλ ηεο αλαινγίαο ή αιιηψο ηεο επαγσγήο, θαη ηέινο 

σο ζπλαγσγή ησλ ζπζρεηίζεσλ φξηδε ηε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

φξσλ Α θαη Β εθαξκφδεηαη απηφκαηα ζηνλ φξν Γ, ακέζσο κφιηο ν φξνο Γ έρεη 

θσδηθνπνηεζεί.  

     Σν κνληέιν ηνπ Spearman ήηαλ ην πξψην πνπ κειεηνχζε ηε δηαδηθαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαινγηθή ιχζε. Ο Sternberg ην βειηίσζε, 

αλαλεψλνληαο κέξνο ηεο νξνινγίαο ηνπ ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηηο ζχγρξνλεο έλλνηεο, 

δηαρσξίδνληαο νξηζκέλεο δηεξγαζίεο θαη εηζάγνληαο λέεο. Έηζη θαηέιεμε ζε έμη 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ: 

1.  Κσδηθνπνίεζε  

2. Δπαγσγή 

3. Υαξηνγξάθεζε 

 

     Κσδηθνπνίεζε ηνπ εξεζίζκαηνο είλαη θαηαξράο ε αληίιεςή ηνπ θαη αθνινχζσο ε 

αλάθιεζε ζρεηηθψλ κε απηφ πιεξνθνξηψλ απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε θαη ε απνζήθεπζή 

ηνπο ζηε κλήκε εξγαζίαο. Δπαγσγή είλαη ε γλσζηή δηαδηθαζία εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε  ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνπο φξνπο Α θαη Β θαη ε 

απνζήθεπζή ηεο ζηελ κλήκε εξγαζίαο. Φαξηνγξάθεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

εληνπίδνληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο 

φξνπο Α θαη Γ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηνρέο ησλ δηθεγφξσλ θαη ησλ γηαηξψλ ηεο 

εηθφλαο 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, ε ζρέζε πνπ βξέζεθε λα ζπλδέεη ηα Α θαη Β 

εθαξκφδεηαη ηζφκνξθα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ Γ θαη Γ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή ππνρξεσηηθήο επηινγήο, ζπκβαίλεη ζπρλά λα 

λνκίδνπλ νη ιχηεο φηη θακία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο δελ είλαη ηδαληθά απνδεθηέο, 

θαη γη απηφ αλαγθάδνληαη λα επηιέμνπλ απηφ πνπ ζεσξνχλ θαιχηεξν, δηαδηθαζία ηελ 

νπνία ν Sternberg νλνκάδεη αηηηνιόγεζε. Σειεπηαίν ζπζηαηηθφ ηνπ κνληέινπ είλαη ε 

απόθξηζε, ε νπνία είλαη ζηελ νπζία ε αλαθνίλσζε απφ ηνλ ιχηε ηεο απάληεζεο ζην 

πξφβιεκα. 

4. Δθαξκνγή 

5. Αηηηνιφγεζε 

6. Απφθξηζε 
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     Ο Sternberg κε δηάθνξα πεηξάκαηα θαηάθεξε λα ππνινγίζεη ηνλ ρξφλν πνπ 

αθηέξσλαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηεξγαζίεο, 

παξνπζηάδνληαο κε ηε ζεηξά 0, 1, 2 ή 3 απφ απηέο ζην πξψην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο θαη 

νιφθιεξν ην πξφβιεκα ζην δεχηεξν κέξνο (Kahney, 1997, ζζ. 180-185). Σα 

απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ηελ χπαξμε νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ αλζξψπσλ απφ 

νκάδεο δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ σο πξνο ηηο δηεξγαζίεο ή ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Αληίζεηα βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ 

λα εθηειέζνπλ ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαινί ιχηεο βξέζεθε φηη 

αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ θσδηθνπνίεζε, αιιά ιηγφηεξν ρξφλν ζηελ 

επαγσγή, ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηελ εθαξκνγή. Ο επηπιένλ ρξφλνο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ζεσξείηαη φηη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα βνεζάεη νπζηαζηηθά ηηο επφκελεο δηεξγαζίεο  

 

1.5 Δθαξκνγή ζηελ ηάμε 

 

     Πνιιά απφ φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο φπνπ 

εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο (Kahney, 1997, 

ζζ. 206 -207). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, δίλεηαη ζπλήζσο ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ απφ 

παξαδείγκαηα, φπνπ νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ην ζρήκα:  

πξόβιεκα-ππόδεηγκα : ιύζε-ππόδεηγκα :: πξόβιεκα-άζθεζε : ιύζε άζθεζεο; 

κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζπρλά ζηηο παξαλνήζεηο 

ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πνιινί καζεηέο ζπρλά απνηπγράλνπλ ζηε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, είλαη γηαηί δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπλαγάγνπλ έλα ζσζηφ ζρήκα γηα ηα 

πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, πνπ είλαη θαη ν ζθνπφο ησλ αζθήζεσλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δε κειεηνχλ καδί ην πξφβιεκα-ππφδεηγκα (φξνο Α) θαη ην 

πξφβιεκα-άζθεζε (φξνο Γ), αιιά πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο-

ππφδεηγκα (φξνο Β) θαη ηελ εθαξκφδνπλ. Έηζη απνηπγράλνπλ λα θαηαλνήζνπλ ην είδνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ιχλεηαη κε ηελ απάληεζε-ππφδεηγκα, εθφζνλ ζπρλά δελ γπξίδνπλ 

νχηε ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο-ππφδεηγκα γηα λα δνπλ ηη ππνηίζεηαη φηη 

επηηπγράλεηαη κε ηε ιχζε πνπ απιά αληηγξάθνπλ. 
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     Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζηε 

κεηαβίβαζε γλψζεο απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε ρσξίο ζεκαληηθή βνήζεηα. Δπίζεο 

νη καζεηέο ζπρλά ράλνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ  ηα θαηάιιεια ζρήκαηα πνπ 

ζα ηνπο βνεζνχζαλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σα δχν απηά ζηνηρεία καο νδεγνχλ ζηε 

δηαπίζησζε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξσηφηππνπ επεμεξγαζκέλνπ παξαδείγκαηνο θαη ησλ 

αζθήζεσλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηαη λα αλαθαιπθζεί απφ ηνπο καζεηέο αιιά ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη μεθάζαξε απφ ηνλ δηδάζθνληα. Μπνξεί απηφ λα θαίλεηαη θνηλή ινγηθή, αιιά 

ζπρλά ζπγγξαθείο δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη δάζθαινη δελ εθαξκφδνπλ απηήλ ηε 

βαζηθή αξρή, κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ζρνιηθψλ Mαζεκαηηθψλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν 

θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 2. Δπίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά 

 

     Σν ζέκα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο είλαη κία πνιπδηάζηαηε ππφζεζε πνπ δελ έρεη λα θάλεη απιά θαη κφλν κε ηελ 

θαζεαπηή επίιπζε πξνβιεκάησλ. Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο, νη νπνίνη θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχλ δηάθνξνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ελψ ην θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε 

αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. 

 

2.1 Παξάγνληεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά 

 

2.1.1 Δλδναηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

     Τπάξρνπλ αξθεηνί ελδναηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

απνηπρία ζηα καζεκαηηθά (Αγαιηψηεο, 2000, ζζ. 73-84). Οη βαζηθφηεξνη απφ απηνχο 

είλαη νη εμήο: 

 

 ηάζεηο πξνο ηα καζεκαηηθά  

 Γηαθνξέο ησλ δχν θχισλ  

 πλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα  

 Άγρνο  

 Κνηλσληθή ηάμε θαη πεξηβάιινλ 

 

     Όζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, ζα αθηεξψζνπκε νιφθιεξν ην 

επφκελν θεθάιαην γηα ηε κειέηε ηνπο. Απφ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζα ζηαζνχκε ζε 

ηξεηο: ζηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ, ζηε δπζαξηζκεζία θαη ζηνλ ξφιν ηνπ δηδάζθνληα, 

κηαο πνπ νη ππφινηπνη παξάγνληεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο απηνλφεηνη.  

     Γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζε ζηα 

καζεκαηηθά, θαηά θαηξνχο έρνπλ αθνπζηεί δηάθνξεο απφςεηο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη απφ 

ζεηξά εξεπλψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο έρεη απνδεηρηεί φηη πξάγκαηη ππάξρνπλ δηαθνξέο, νη 

 Ννεηηθή ηθαλφηεηα  

 Γισζζηθή αλάπηπμε (γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ)  

 Αληηιεπηηθφηεηα  

 Γπζαξηζκεζία  

 Ο δηδάζθσλ  
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νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ 

(Σνπκάζεο, 1994), (Orton, 1992). Καηά ηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ελψ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη κηα νξηαθή ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ζηηο 

ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο. Μεηά ην δέθαην έηνο ηεο ειηθίαο αξρίδεη λα παξαηεξείηαη κηα 

ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζε πεξηνρέο φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε γεσκεηξία, ε 

νπνία ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα. ηελ πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ην 

θαηλφκελν έρνπλ εμεηαζηεί δηάθνξνη βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

ρσξίο κέρξη ηψξα λα έρεη δνζεί θάπνηα ζαθήο απάληεζε.  

     εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε είλαη ε ιεγφκελε δπζαξηζκεζία 

(dyscalculia), ε νπνία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία (Δ.Μ.Γ.) ζηελ αξηζκεηηθή. 

Σν πξφβιεκα απηφ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηηο επίθηεηεο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο 

ησλ ελειίθσλ. Σα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζαξηζκεζία έρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο κε 

ηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα λνεηηθή πζηέξεζε 

ή νπνηνδήπνηε άιιν εκθαλέο πξφβιεκα. ην ζεκείν απηφ ζα έπξεπε λα ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ αξθεηνί επηζηήκνλεο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ δπζαξηζκεζία σο δηαθξηηή θαη 

απζχπαξθηε νληφηεηα ζηνλ ρψξν ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο θαη ν εηζεγεηήο ηνπ φξνπ R. Cohn, ν νπνίνο δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε Δ.Μ.Γ. 

ζηα καζεκαηηθά κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα επξχηεξε δηαηαξαρή ηεο γισζζηθήο 

ιεηηνπξγίαο, αθνχ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζε, ζε δείγκα ηξηάληα ελφο παηδηψλ κε 

Δ.Μ.Γ. πνπ εμέηαζε δελ ππήξμε νχηε κηα πεξίπησζε βειηίσζεο ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο ζην δείγκα ηνπ πνπ λα κε ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε βειηίσζε ζηα 

καζεκαηηθά (Αγαιηψηεο, 2000, ζζ. 122-123).   

     Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηέινο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά είλαη θαη ν ίδηνο ν δάζθαινο. Δθηφο ησλ άιισλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά είλαη  

έλα πνιπζχλζεην πξφβιεκα πνιιέο θνξέο αλεμάξηεην απφ παξάγνληεο φπσο ε ζέιεζε 

ηνπ παηδηνχ ή ε δηάζεζή ηνπ γηα κάζεζε. Ζ παηδαγσγηθή επηζηήκε έρεη πνιιέο ιχζεηο λα 

πξνζθέξεη ζε εθείλνλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην γεγνλφο φηη 

πξσηαξρηθή ηνπ ππνρξέσζε είλαη φρη λα ηειεηψζεη θάπνηα χιε αιιά λα νξγαλψζεη κηα 
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δηδαθηηθή πξάμε ε νπνία ζα βνεζά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

θάζε θνξά ππεχζπλνο λα θαηαθηήζνπλ ην ηκήκα ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ πνπ 

κπνξνχλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δαζθάινπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

2.1.2 Δγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μαζεκαηηθώλ 

     Δθηφο απφ ηνπο ελδναηνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ κφιηο 

αλαθέξζεθαλ, ππάξρνπλ δηάθνξα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ 

απνηεινχλ πεγή δπζθνιηψλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ (Αγαιηψηεο, 2000, ζ. 

44). Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα είλαη ε ηεξαξρηθή ηνπο δνκή, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρεη αλεμαξηεζία ησλ επηκέξνπο γλψζεσλ φπσο ζπκβαίλεη ζε άιια καζήκαηα, αιιά 

ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη φια αιιειέλδεηα θαη γηα λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζην 

επφκελν επίπεδν πξέπεη λα έρεη θάλεη θηήκα ηνπ ην πξνεγνχκελν.  

     Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο πνπ απσζεί ηνλ καζεηή απφ ην λα ηα ληψζεη νηθεία, 

είλαη ε θχζε ηνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο ηνπ καζήκαηνο: νη ιέμεηο θαη ηα ζχκβνια 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν, γεληθεπκέλα. Γηα παξάδεηγκα ζηε θξάζε « Πφζν 

θάλεη 2+3» ζεκαζία έρνπλ κφλν νη πνζφηεηεο θαη φρη ην ηη απηέο αληηπξνζσπεχνπλ, 

κεηαηξέπνληαο ηε θξάζε ζε θάηη ην αξθεηά αθεξεκέλν. 

     Δμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ αθνκνίσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ είλαη ν ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ: ζχκθσλα κε 

ηηο πνξίζκαηα ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο, ην άηνκν πνπ καζαίλεη δελ παίξλεη έηνηκε ηε 

γλψζε αιιά ηελ θαηαζθεπάδεη κφλν ηνπ, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ζχκθσλα 

κε ηνλ Bruner (Αγαιηψηεο, 2000, ζ. 27) (Banyard & Hayes, 1995, ζζ. 21-22), ν 

πξαμηαθόο, ν εηθνληζηηθόο, θαη ν ζπκβνιηθόο ηξφπνο. Ο πξψηνο είλαη θηλαηζζεηηθφο θαη 

απηηθφο θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο ζην λα μέξνπκε πψο λα θάλνπκε θάηη, γηα παξάδεηγκα ην 

λα βάιεη έλα παηδί κπξνζηά ηνπ 4 πνηήξηα θαη ζε θαζέλα απφ απηά λα ηνπνζεηήζεη 2 

ράληξεο ψζηε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ πξάμε «ηέζζεξηο θνξέο ην δχν». ηνλ εηθνληζηηθφ 

ηξφπν αλαπαξάζηαζεο γίλεηαη ρξήζε ζπλνπηηθψλ εηθφλσλ ή παξαζηάζεσλ πνπ 

ζπκβνιίδνπλ κηα έλλνηα ρσξίο λα ηελ πξνζδηνξίδνπλ απφιπηα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

είλαη ην λα ηξαβήμεη ην παηδί 12 γξακκέο , λα ηηο ρσξίζεη ζε ηξηάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα 
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κεηξψληαο ηεο λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πφζν θάλεη «12 δηά 3». Σέινο 

ν ζπκβνιηθφο ηξφπνο βαζίδεηαη ζηνλ ρεηξηζκφ αθεξεκέλσλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλεο ζθέςεο πάλσ ζε πηζαλά, δπλαηά θαη πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα. Ο καζεηήο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη κε άλεζε αξηζκνχο γηα λα θάλεη 

πξάμεηο θαη λα ιχλεη πξνβιήκαηα ρσξίο ηε βνήζεηα ρεηξνπηαζηνχ πιηθνχ θαη εηθφλσλ 

ιεηηνπξγεί ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν.  

     Οη ηξφπνη απηνί αλαπαξάζηαζεο εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά θαη κε ηε ζεηξά, βαζηδφκελνη 

ν έλαο ζηνλ άιινλ. Σν γεγνλφο φκσο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη 

αθξηβψο ζηε ρξήζε ηππηθψλ ζπκβφισλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε νξγάλσζε ησλ άιισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο γλψζεο, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηελ 

άγνλε απνκλεκφλεπζε ρσξίο ηελ πξναπαηηνχκελε θαηάθηεζε, θάηη πνπ ππνλνκεχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη ζε επίπεδν ζπκβφισλ φηη 1+2=2+1, ρσξίο λα ην έρνπλ ζπλδέζεη κε ην 

γεγνλφο φηη ε κεηαθίλεζε αξηζηεξά – δεμηά ησλ ραληξψλ κηαο ζεηξάο ηνπ άβαθα δελ 

αιιάδεη ηνλ πιεζηθφ αξηζκφ ησλ ραληξψλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζεί λα 

εγθαηαζηήζεη κηα ζπκβνιηθή γλψζε ελψ δελ έρεη θαηαθηεζεί αθφκε ε πξαμηαθή ηεο 

έθθξαζε, έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε 

καζεκαηηθή ζπλέπεηα θαη ηάμε, αιιά απιψο λα εθαξκφδνπλ θάπνηα ηερλάζκαηα ή 

ζπληαγέο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ή ηελ αιιεινπρία ηνπο. 

 

 

2.2 Γεληθέο αξρέο αληηκεηώπηζεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα 

Μαζεκαηηθά 

 

     Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλα παηδί λα μεπεξάζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά. Μεξηθέο απφ ηηο γεληθέο 

ηερληθέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη έλα παηδί, φπσο γηα παξάδεηγκα 

δπζθνιίεο ζηελ ηαμηλφκεζε, ζηελ απαξίζκεζε, ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ, ζηηο πξάμεηο θ.α. πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλαιχνληαη ζην (Αγαιηψηεο, 2000, 

ζζ. 232-334) 
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     Μηα ζεκαληηθή ηερληθή είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο φρη κε βάζε ηελ χιε, αιιά 

κε απφδνζε βαξχηεηαο ζηηο πξαγκαηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Αλ δειαδή 

έλαο καζεηήο ηεο Δ΄ ηάμεο πνπ ζχκθσλα κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα δηδαρζεί 

ηε δηαίξεζε, δελ έρεη θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ή δελ γλσξίδεη 

πξνπαίδεηα, ζα πξέπεη λα δερζεί επαλαιεπηηθή δηδαζθαιία αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν, 

έζησ θη αλ πξφθεηηαη γηα χιε κηθξφηεξεο ηάμεο. Ζ ηεξαξρηθή θχζε ησλ καζεκαηηθψλ δελ 

δηθαηνινγεί παξαιείςεηο θαη άικαηα. 

     εκαληηθή είλαη επίζεο ε εμαζθάιηζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζην 

πξφγξακκα, δεδνκέλνπ φηη ε ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή είλαη εθ ησλ σλ 

νπθ άλεπ γηα ηελ επηηπρή ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα καζεκαηηθά. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζα 

απφ ηελ ππφδεημε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο θαη κέζσ 

ηεο δηαηχπσζεο επηηεχμηκσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ηαπηφρξνλα δελ ζα πξέπεη λα 

είλαη ππεξβνιηθά εχθνινη. 

     πνπδαίν ξφιν παίδεη θαη ν ζεβαζκφο ηεο αθνινπζίαο ησλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο 

ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο. Έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ην παηδί λα 

ελζσκαηψλεη ηηο έλλνηεο κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο πξψηα ζην πξαμηαθφ, 

αθνινχζσο ζην εηθνληζηηθφ θαη ηέινο ζην ζπκβνιηθφ επίπεδν. 

     Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ε παξνρή άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο ζην 

καζεηή ηνλ βνεζάεη ζεκαληηθά λα βειηηψλεηαη ζε απηφ πνπ θάλεη. Ζ ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ ιεηηνπξγεί 

εθηφο ησλ άιισλ θαη σο κέηξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θξνληίδαο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ παξψζεζή ηνπ θαη ηα θίλεηξα 

κάζεζεο. 

     ε απηήλ ηελ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε χπαξμε επειημίαο 

ζηε ρξήζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην καζεζηαθφ χθνο ηνπ 

παηδηνχ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Ζ. Chasty απεπζπλφκελνο ζηνλ δάζθαιν: 

«Αλ ην παηδί δελ καζαίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθεηο, ηφηε πξέπεη λα δηδάμεηο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλεη». (Chasty, 1991) 

     Μία άιιε ηερληθή αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά, είλαη ε 

επηδίσμε ηεο απηνκαηνπνίεζεο ζηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ ψζηε ε πξνζνρή 

θαη ε κλήκε λα αθηεξψλνληαη απεξίζπαζηεο ζε πςειφηεξεο ηάμεο πξνβιήκαηα. Κάηη 
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ηέηνην γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο. εκαζία έρεη 

βέβαηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε φηη ε φπνηα απηνκαηνπνίεζε ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο εμαζθαιηζηεί ε θαηαλφεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ελλνηψλ. 

     εκαληηθφο ζπληειεζηήο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη θαη ε ζπζηεκαηηθή 

εμνηθείσζε κε ηε γιψζζα ησλ Μαζεκαηηθψλ σο απηφλνκνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θαη φρη 

σο δεπηεξεχνληνο πξντφληνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Μηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο καζεκαηηθήο γισζζηθήο αλάπηπμεο είλαη λα δεηείηαη απφ ην παηδί λα θάλεη 

αλαθνηλψζεηο καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ ηάμε, φπσο π.ρ. λα πεξηγξάςεη κε ιφγηα 

ηελ έλσζε δχν ζπλφισλ. 

     Δθηφο απφ ηηο ζπρλέο ειιείςεηο ζε καζεκαηηθέο γλψζεηο, πνιιέο θνξέο ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο 

νξγαλψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κειέηεο θαη κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε λα δηδάζθνληαη ζηα παηδηά απηά θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Απηέο ζα 

έρνπλ απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο (π.ρ. κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

ιεθηηθήο επαλάιεςεο), ηελ νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ λένπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ 

(π.ρ. κέζσ ηεο ιεθηηθήο απηνθαζνδήγεζεο), ή ηε ζσζηή αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

δεδνκέλσλ θαη δεηνχκελσλ ζηα πιαίζηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (π.ρ. κέζσ ηεο 

ρξήζεο ζρεδίσλ θαη εηθφλσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο) 

(Αγαιηψηεο, 2000, ζζ. 228-229) 

     Ζ ίδηα ε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ κπνξεί επίζεο λα 

βνεζήζεη θαηαιπηηθά ηνπο καζεηέο λα ππεξβνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

πλήζσο θάηη ηέηνην δελ αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηφ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ, αιιά σο ππνπξντφλ θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αξηζκεηηθήο εθηέιεζεο 

πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ηεο ππνζηήξημεο κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο φπσο ε ρξήζε ρεηξνπηαζηψλ πιηθψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

πξνβιήκαηνο, ε επηλφεζε πξνβιεκάησλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θιπ. 

     Όπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ην άγρνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ ζηα 

καζεκαηηθά. Δπνκέλσο ε αληηκεηψπηζή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε 
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δηάθνξεο ηερληθέο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζπζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε (Ellis, 

Varner, & & Becker, 1993), πνπ θάλεη ρξήζε ηεο αξρήο ηεο αζπκβίβαζηεο αληίδξαζεο. 

χκθσλα κε απηήλ, νξηζκέλεο επράξηζηεο θαηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν θφβνο ησλ καζεκαηηθψλ. Αλ ινηπφλ ην άηνκν βξίζθεηαη 

ζε κηα ηέηνηα επράξηζηε θαηάζηαζε (ραιάξσζεο, κνπζηθήο αθξφαζεο, θιπ) θαη 

παξάιιεια, ζηαδηαθά θαη ειεγρφκελα, έξζεη ζε επαθή ή θαληαζηεί δηάθνξεο θνβηθέο θαη 

αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, απηέο δε ζα αζθνχλ πάλσ ηνπ ηελ ίδηα αξλεηηθή επίδξαζε πνπ 

αζθνχζαλ ζπλήζσο. Με ηνλ θαηξφ απηνχ ηνπ είδνπο ε εμάζθεζε δεκηνπξγεί λέεο 

εμαξηήζεηο θαη αληαλαθιαζηηθά πνπ νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Άιιε ηέηνηα 

κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο βαζίδεηαη ζηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία: Ο 

καζεηήο πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ζα βειηηψζεη ηελ 

επίδνζή ηνπ ζηα καζεκαηηθά, θαη έηζη αθνχ αιιάμεη ε αληίιεςή ηνπ ζα αιιάμεη θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπίζεο, αλ ζθεθηνχκε φηη ην άγρνο ζπρλά πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφβν 

ηεο απνηπρίαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνέξρεηαη απφ βαζηθέο γλσζηηθέο καζεκαηηθέο 

ειιείςεηο, κία ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ απηψλ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 

νηθνδφκεζεο ζηέξεσλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζα βνεζνχζε θαηαιπηηθά ζηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπ. 

     Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ηνπ 

καζεηή απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά, δεδνκέλνπ φηη νη ζηάζεηο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα 

θίλεηξα ηνπ καζεηή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 3. Δπίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά θαη αληηιήςεηο  

 

     Όινη γλσξίδνπκε ηη είλαη ηα Μαζεκαηηθά. Ή ηνπιάρηζηνλ έηζη λνκίδνπκε. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ κηα γεληθή,  θπξίσο εκπεηξηθή ηδέα ζρεηηθά κε ηελ 

επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθψλ, αιιά φηαλ θιεζνχλ λα δψζνπλ θάπνηνλ νξηζκφ ζπλαληνχλ 

δπζθνιίεο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα 

γεκάηε εθπιήμεηο    

     Οη Törner and Grigutsch (Törner & Grigutsch, 1994) φπσο αλαθέξεηαη ζην 

(Pehkonen, 2004)  αλέπηπμαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εμήο 3 θαηεγνξίεο απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ Μαζεκαηηθψλ  

A.  «Δξγαιεηνζήθε»: Σα Μαζεκαηηθά είλαη κηα ζπιινγή απφ ππνινγηζηηθνχο θαλφλεο 

θαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

B.  «χζηεκα»: Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα ηππηθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν θάπνηνο 

ελεξγεί κε απζηεξφηεηα, ινγηθή θαη αθξίβεηα.  

Γ.  «Γηαδηθαζία»: Σα Μαζεκαηηθά είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν 

θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ Μαζεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  

     Οη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα εθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά είλαη θπξίσο 

ππνζηεξηθηέο ηεο πξψηεο άπνςεο. Ζ δεχηεξε άπνςε ζπλήζσο πηνζεηείηαη απφ απηνχο 

πνπ δηδάζθνπλ ζε ηκήκαηα Μαζεκαηηθψλ. Απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά 

σο εξεπλεηέο καζεκαηηθνί αζπάδνληαη ζπλήζσο ηελ ηξίηε άπνςε. Οη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη έρνπλ κηα αλάκηθηε άπνςε γηα ηα Μαζεκαηηθά, κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ 

άλζξσπν. 

     Πνηθηιία απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ φκσο θαη νη καζεηέο πνπ ηα 

εμαζθνχλ θαζεκεξηλά ζηα ζρνιεία ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα έρεη δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε απφ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηε κειέηε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ηθαλφηεηα γηα εθκάζεζή ηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ιήθζεθαλ κε ζθνπφ λα ζπληνλίζνπλ ηελ 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφλ: ε Φηιαλδν-Γεξκαληθή ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ πνπ 
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εγθαηληάζηεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, κε θχξην απφηνθν ηελ θαζηέξσζε ηεο 

εηήζηαο δηνξγάλσζεο workshops κε ηελ νλνκαζία MAVI (MAthematical VIews). Απηά 

γξήγνξα έγηλαλ ηφζν δεκνθηιή πνπ άξρηζαλ λα πξνζειθχνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

εξεπλεηψλ απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, κε απνηέιεζκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

90 λα εμειηρζνχλ ζε κία παλεπξσπατθή δηνξγάλσζε (Pehkonen, 2004). 

     Ζ ζηξνθή ηεο έξεπλαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έγηλε κεηά απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη αληηιήςεηο θαη ε γλψζε 

γεληθφηεξα ζηηο ιεγφκελεο «γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο» θάζε αλζξψπνπ (Mason, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Valerie K. Otero ζην  (Otero, July 2003), ε 

Γλσζηηθή Θεσξία κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε απιά ιφγηα σο έλα ζύλνιν ζεσξεηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο πξνζπαζνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηη γίλεηαη ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θάζε 

αλζξώπνπ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηε ζεσξία 

ζρεκάησλ ε νπνία έρεη ήδε πεξηγξαθεί, ηα λεπξσληθά δίθηπα, θαη ηηο ζεσξίεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο (Rumelhart, 1980), (Clark, 1997), (Newell & Simon, 

1972). Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ελεξγνπνηήζεηο, ζπλδέζεηο, θαη 

αλαδηνξγαλψζεηο ησλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ (conceptual elements) ζηνλ εγθέθαιν ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ.  

     Απηέο νη ζεσξίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Piaget, δεδνκέλνπ φηη 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηάδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Παξφια απηά 

ζπλήζσο ζεσξνχλ φηη ν θφζκνο δηαδξακαηίδεη παζεηηθφ ξφιν θαη ην κπαιφ ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ ελεξγεηηθφ φζνλ αθνξά ζηελ δφκεζε θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο γλψζεο (Otero, 

July 2003). Οη γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπρλά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ 

έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηνλ ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ζηελ επηξξνή ησλ εζσηεξηθψλ 

λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Γλσζηηθή Θεσξία ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη καθξνζθνπηθέο ζεσξήζεηο ηεο κάζεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θιαζζηθή ελλνηνινγηθή αιιαγή (classical conceptual change) γηα ηελ 

νπνία ζα κηιήζνπκε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

      ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ, θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απηέο επηδξνχλ ζηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.  
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3.1 Έξεπλεο πνπ κειεηνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ 

 

3.1.1 Αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ  

     ε κηα ζεκαίλνπζα εξγαζία ηνπ ην 1983, ν Schoenfeld (Schoenefeld, Beyond the 

Purely Cognitive: Belief Systems, Social Cognitions, and Metacognitions As Driving 

Forces in Intellectual Performance, 1983) επεζήκαλε ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο 

αληηιήςεσλ πνπ θαζνδεγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα 

επηιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Βξήθε φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ λα δηδάζθεηαη θάπνηνο Μαζεκαηηθά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηελ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Μπνξνχλ επίζεο λα θαηαζηήζνπλ κε πξνζβάζηκα κεγάια πνζνζηά ρξήζηκεο 

απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο, φηαλ νη αληηιήςεηο απηέο πεξηζζφηεξν εκπνδίδνπλ παξά 

βνεζνχλ ηελ θαηαλφεζε. εκεηψλεη επίζεο φηη νη αληηιήςεηο δελ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα 

λα είλαη ζπλεηδεηέο, θαη πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ ρσξίο λα γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο απφ 

ηνλ άλζξσπν. 

     ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ζην νπνίν ν Schoenefeld ηνπνζεηεί ηηο 

πεπνηζήζεηο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπληζησζψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Δθηφο απφ απηέο, ην πιαίζην πεξηιακβάλεη θαη ηηο πφξνπο 

γλψζεο πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πφξσλ απηψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θαηεχζπλζεο πνπ ζα πάξεη ε δηαδηθαζία επίιπζεο.  

     ηηο αληηιήςεηο πεξί ρξεζηκφηεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αλαθέξζεθαλ θαη νη 

Kloosterman et al (Kloosterman, Raymond, & Emenaker, 1996). Έλα απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα κηαο έξεπλαο ζε 29 παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ πξψηεο έσο ηέηαξηεο ηάμεο πνπ 

θξάηεζε 3 ρξφληα, ήηαλ πσο φζν αχμαλε ε εκπηζηνζχλε ηνπ καζεηή ζηελ ρξεζηκφηεηα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαηά θαλφλα απμάλνληαλ θαη ηα θίλεηξά ηνπο γηα κάζεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ε απφδνζή ηνπο. ηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε επίζεο φηη φζν πην δχζθνια 

γίλνληαλ ηα καζεκαηηθά, ηφζν πεξηζζφηεξν ππήξρε ε ηάζε ζηνπο καζεηέο λα ηα 

βξίζθνπλ πην ελδηαθέξνληα. 
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Καηεγνξία Ι 

 

Πόροη (Resources): Γλψζε πνπ θαηέρεη ν άλζξσπνο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεδνκέλνπ πξνβιήκαηνο 

 Γεγνλφηα θαη αιγφξηζκνη 

 ρεηηθέο δεμηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ   

            ξνπηίλαο, «ηνπηθή» ιήςε απνθάζεσλ, θαη πινπνίεζε «ηνπηθψλ»   

            επξεηηθψλ (local heuristics) 

 

Καηεγνξία ΙΙ 

 

Έιεγτος (Control): Δπηινγή ησλ πεγψλ θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηαθηηθψλ  

 Παξαθνινχζεζε 

 Αμηνιφγεζε 

 Λήςε απνθάζεσλ 

 πλεηδεηέο κεηαγλσζηηθέο πξάμεηο 

 

Καηεγνξία ΙΙΙ 

 

Σσζηήκαηα Πεποηζήζεφλ (Belief Systems): Πεπνηζήζεηο φρη αλαγθαζηηθά 

ζπλεηδεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ   

 ρεηηθά κε ηνλ εαπηφ 

 ρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

 ρεηηθά κε ην ζέκα 

 ρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά 
 

Πίλαθαο 3 . Οη ηξεηο πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηεο γλώζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο αλζξώπηλεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

 

3.1.2 Η επηξξνή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ θαζεγεηώλ ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

καζεηώλ. 

     Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ θαζεγεηψλ δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηδάζθνπλ ην κάζεκά ηνπο. Γηα λα κειεηεζεί ην εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θάηη ηέηνην 

επεξεάδεη θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, έρνπλ γίλεη δηάθνξεο έξεπλεο, κε 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απηή ησλ Carter θαη Norwood ζηελ πνιηηεία ηεο Β. 

Καξνιίλαο (Carter & Norwood, 1997). ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 7 δάζθαινη θαη νη 

158 καζεηέο ηνπο, θαη ζθνπφ ηεο ήηαλ λα κεηξεζεί ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ 

θαζεγεηψλ κε ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα πνπ είρε ζέζεη ην National Council of Teachers 

of Mathematics (NCTM) ησλ ΖΠΑ θαη ν ηξφπνο πνπ απηφο επεξεάδεη ηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ελψ ηα πξφηππα ηνπ NCTM πξνηείλνπλ ηελ 

επηθέληξσζε ζηελ ζπλεξγαζία θαη φρη ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη 
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δάζθαινη νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ν αληαγσληζκφο είλαη έλα κέζν θηλεηνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ γηα κάζεζε, δχζθνια ζα ελζσκαηψζνπλ απηήλ ηελ νδεγία ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο.  

     Γηα ηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εξγαιεία πνπ κεηξνχζαλ ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηα καζεκαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απεπζχλνληαλ ζηνπο δαζθάινπο θαη ην άιιν 

ζηνπο καζεηέο. Σν πξψην πξνέξρνληαλ απφ ηελ θιίκαθα «Beliefs About Mathematics” 

ηνπ  NCTM, φπνπ ειέγρνληαλ νη απφςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε δηαιφγνπ 

ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ απιή παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο, κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ απνκλεκφλεπζε αιγνξίζκσλ, θαη κε ηε ρξήζε 

αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ κε πνιιαπιέο ιχζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνβιήκαηα θαζαξψλ 

ππνινγηζκψλ (Πίλαθαο 4). Σν δεχηεξν ήηαλ έλα εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Nicholls Cobb, Yackel, & Wood  (Nicholls et al, 1990) θαη πεξηείρε ππνθιίκαθεο φπσο 

εγσθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, απνθπγή εξγαζίαο, θαζψο θαη ππνθιίκαθεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζε αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία. ηνλ 

Πίλαθα 5 βιέπνπκε έλα ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. 

 
 

Πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά 

 Πνιιά πξάγκαηα ζηα Μαζεκαηηθά πξέπεη απιά λα γίλνπλ απνδεθηά σο αιεζηλά θαη λα 

απνκλεκνλεπζνχλ: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θάπνηα εμήγεζε γη‟ απηά.  

 Γηα λα είζαη θαιφο ζηα Μαζεκαηηθά πξέπεη λα έρεηο έλα καζεκαηηθφ κπαιφ. 
 

Πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 Δάλ έλαο καζεηήο είλαη κπεξδεκέλνο κε ηα Μαζεκαηηθά, ν θαζεγεηήο πξέπεη λα 

επαλαιάβεη θαη πάιη ηελ χιε, πην αξγά. 

 Οη θαζεγεηέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ην βηβιίν Μαζεκαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

ζρνιείν ηνπο 
 

Πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 Όηαλ νη καζεηέο δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν επίιπζεο πξνβιήκαηνο, απηφ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 Όηαλ νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα, απηφ ζπλήζσο νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηνπο λα ζπκεζνχλ ην ζσζηφ θαλφλα ή ηχπν 

 

Πίλαθαο 4. Απνζπάζκαηα από ην εξγαιείν  “Beliefs About Mathematics” 
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Πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ηε ιεηηνπξγία 

 Αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά ραξνχκελνο κε ηα Μαζεκαηηθά φηαλ αζρνινχκαη κε απηά 

Πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ην Δγώ 

 Αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά ραξνχκελνο φηαλ είκαη ν κνλαδηθφο πνπ κπνξεί λα απαληήζεη ζε 

κηα εξψηεζε 

Απνθπγή εξγαζίαο 

 Αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά ραξνχκελνο ζηα καζεκαηηθά φηαλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζπαζήζσ πνιχ 

Δλδηαθέξνλ θαη Πξνζπάζεηα 

 Οη καζεηέο ηα πάλε θαιά ζηα Μαζεκαηηθά φηαλ ελδηαθέξνληαη γηα ηε κάζεζε 

Καηαλόεζε 

 Οη καζεηέο ηα πάλε θαιά ζηα Μαζεκαηηθά φηαλ πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαιάβνπλ 

Αληαγσληζκόο 

 Οη καζεηέο ηα πάλε θαιά ζηα Μαζεκαηηθά φηαλ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο 

Δμσγελείο παξάγνληεο 

 Οη καζεηέο ηα πάλε θαιά ζηα καζεκαηηθά φηαλ ζπκπεξηθέξνληαη θαιά 

 

Πίλαθαο 5. Απόζπαζκα από ην εξγαιείν ησλ Nicholls et al, 1990 

 

     Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 3 απφ ηνπο 7 δαζθάινπο ζπγθέληξσζαλ 

βαζκνινγίεο πνπ ηνπο θαζηζηνχζαλ νπδέηεξνπο απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ NCTM, ελψ 

νη ππφινηπνη ηέζζεξεηο ήηαλ ζεηηθά θείκελνη απέλαληη ζε απηέο. Ζ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ θαη ησλ καζεηψλ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ παηδηψλ κε θξηηήξην ηελ θαηάηαμε ησλ δαζθάισλ ηνπο, ζηηο θαηεγνξίεο 

Πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ηε ιεηηνπξγία, Απνθπγή εξγαζίαο θαη Καηαλόεζε. Οη καζεηέο ησλ 

ζεηηθά θείκελσλ δαζθάισλ απνθφκηδαλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ιχλνληαο δχζθνια 

πξνβιήκαηα θαη δνπιεχνληαο αξθεηά πάλσ ζε απηά. Δπίζεο πίζηεπαλ φηη νη καζεηέο ηα 

πάλε θαιά ζηα Μαζεκαηηθά φηαλ θαηαιαβαίλνπλ ηη θάλνπλ. Αληίζεηα δελ βξέζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο ππνθιίκαθεο πνπ εζηίαδαλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα, ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο επηηπρίαο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην Δγψ. 

 



42 

 

3.1.3 Δπίδξαζε ηεο ρώξαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

     Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη εξεπλεζεί κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε επηξξνή ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ είλαη θαη απηφο ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ κέζα 

ζην νπνίν δηδάζθνληαη. Ζ κειέηε ησλ αληηιήςεσλ κεηαμχ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ 

εκπεξηέρεη αξθεηέο κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο ζπγθξηηηθά κε ηε κειέηε κεηαμχ καζεηψλ 

ηεο ίδηαο ρψξαο, παξφια απηά έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο κέρξη ζήκεξα θαη ζηνλ ηνκέα 

απηφλ. 

     Μηα απφ απηέο έγηλε κε ζθνπφ λα ζπγθξηζνχλ νη ελ ιφγσ αληηιήςεηο κεηαμχ 200 

καζεηψλ ηεο πξψηεο Γπκλαζίνπ πνπ θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο Φηιαλδίαο θαη ηεο 

Οπγγαξίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχληαλ απφ 32 εξσηήζεηο ε 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αμηνινγνχληαλ απφ ην 1 έσο ην 5 κε ηε βνήζεηα κηα θιίκαθαο 

Likert, ελψ φιεο μεθηλνχζαλ κε ηελ έθθξαζε: «Μηα θαιή καζεκαηηθή δηδαζθαιία 

πεξηιακβάλεη…»  

     ην Γηάγξακκα 3 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ 

νη καζεηέο απφ θάζε κία ρψξα. Απφ πξψηε άπνςε δελ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε φκσο απνθαιχπηεη κεξηθέο νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο. Οη Φηιαλδνί καζεηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά θείκελνη ζην 

ππνινγηζηηθφ ηκήκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, φπνπ ν θαζεγεηήο είρε πεξηζζφηεξν έιεγρν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο Οχγγξνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη καζεηέο 

ζηελ Οπγγαξία έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε  ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ 

έζεηαλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ιάκβαλαλ ππφςηλ ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο 

ηνπ θάζε καζεηή. Δπίζεο έδηλαλ κεγάιν βάξνο ζηελ γξήγνξε εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, 

ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο, ζηελ απνκλεκφλεπζε ησλ θαλφλσλ θαη ζηελ πίζηε ζηελ χπαξμε 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θάζε θνξά, ελψ γηα παξάδεηγκα νη Φηιαλδνί δελ 

ελδηαθέξνληαλ ηφζν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ, φζν ην λα βγάδνπλ λφεκα. 

(Pehkonen & Tomba, 1994) 
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Γηάγξακκα 3. Η θαηαλνκή ησλ κέζσλ όξσλ γηα ηηο δύν ρώξεο 

 

     Παξφκνηεο έξεπλεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ έρνπλ γίλεη θη απφ άιινπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο Dematte et al (Dematte, Eccher Dall‟Eco, & Furinghetti, 

1999), θαίλεηαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο.  ην (Pehkonen E. , 1995) κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ απφ 8 ρψξεο, ελψ νη Υξήζηνπ θαη Φηιίππνπ πεξηγξάθνπλ ζην (Christou & 

Philippou, 1999) κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ φπνπ ζπκκεηείραλ 

παηδηά ειηθίαο 13 ρξνλψλ απφ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Cyprus, Finland, U.S.A., 

and Russia). Όιεο απηέο νη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία πνπ δείρλεη ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηελ κειέηε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ νκνηνηήησλ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζήκεξα πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ηείλνπλ λα παγθνζκηνπνηεζνχλ.  
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3.1.4 πζρεηηζκόο κεηαμύ αληηιήςεσλ θαη είδνπο ζρνιείνπ – 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο  

     Σν 2007 δεκνζηεχζεθε κηα έξεπλα ησλ Καπεηάλα θαη Εαραξηάδε, πνπ έγηλε ζε 

δηάθνξα Διιεληθά ζρνιεία κε ζθνπφ λα ειεγρζνχλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

1645 καζεηέο Λπθείνπ απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο Αζήλαο (Γεληθά θαη Σερληθά Λχθεηα), 

αιιά θαη απφ ηδησηηθά (Kapetanas & Zachariades, 2007). Σν εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είρε 27 εξσηήζεηο, θαη βαζίζηεθε ζην εξγαιείν πνπ αλέπηπμε ν 

Schoenfeld (Schoenfeld, 1989). Απφ απηέο νη 15 αθνξνχζαλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηα 

Μαζεκαηηθά, νη 8 ζηάζεηο απέλαληη ζε απηά, νη 3 είραλ ηε κνξθή ζχληνκσλ 

καζεκαηηθψλ ηεζη θαη ε ηειεπηαία ξσηνχζε ηνλ βαζκφ πνπ πέηπρε ν καζεηήο ζην 

κάζεκα ην πξνεγνχκελν έηνο. 

     Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Όπσο φκσο ηνλίδνπλ νη 

εξεπλεηέο, απηφ ίζσο νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα πξνέξρνληαλ κφλν απφ 

πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, θαη ελδερνκέλσο ηα απνηειέζκαηα λα ήηαλ δηαθνξεηηθά εάλ 

ιακβάλνληαλ ππφςηλ θαη καζεηέο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

     Αληηζέησο φκσο, ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Οη 

καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θάλεθαλ λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ρξεζηκφηεηα 

ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ γεληθφηεξα, ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ δεκνζίσλ 

ζρνιείσλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο ησλ Σερληθψλ Λπθείσλ, απηνί πηζηεχνπλ φηη ε 

θαηαλφεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, 

δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν αιγνξίζκνπο θαη ππνινγηζκνχο γηα λα ιχζνπλ 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Καηαιήγνληαο, ε έξεπλα επηζήκαλε εθηφο ησλ άιισλ φηη νη 

καζεηέο ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ ζπλαληνχλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, 

θάηη πνπ άιισζηε αλακελφηαλ.    
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3.1.5 Γηαθνξέο ησλ δύν θύισλ 

     Ζ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα πάλσ ζηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ φζνλ 

αθνξά ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη αξθεηά εθηελήο. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα παξφιν πνπ νη δηαθνξέο απηέο ζε γεληθέο γξακκέο ηείλνπλ λα εθιείςνπλ  , νη 

δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά 

είλαη αθφκα μεθάζαξεο (Fennema & & Hart, 1994). 

     Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εληνπίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ηα αγφξηα 

αληηιακβάλνληαη ηα Μαζεκαηηθά σο έλαλ θαζαξά αληξηθφ ηνκέα, ελψ ηα θνξίηζηα σο 

έλαλ ηνκέα νπδέηεξν σο πξνο ην θχιν (Frost, Hyde, & Fennema, 1994). Μηα άιιε 

εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη φηη ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζηα 

Μαζεκαηηθά απ‟ φηη ηα θνξίηζηα (Leder, 1995), (Hannula & Malmivuori, 1997) . Δπίζεο 

ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα είλαη πην επάισηα ζην λα θπξηεπζνχλ απφ άγρνο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά απφ φηη ηα αγφξηα (Frost, Hyde, & Fennema, 1994). Απηά ηα απνηειέζκαηα 

εμεγνχλ άιισζηε θαη ην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα ζπλήζσο απνθεχγνπλ λα επηιέμνπλ ηα 

Μαζεκαηηθά φηαλ απηά απνηεινχλ πξναηξεηηθφ κάζεκα, κε ην πνζνζηφ ζηε Φηιαλδία λα 

είλαη 1 ζηα 3 θνξίηζηα ζην Λχθεην, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ είλαη δηπιάζην (Hannula 

S. M., 2009) 

     Απηή ε δηαθνξά ζηελ απηνπεπνίζεζε πνπ δείρλνπλ ηα δχν θχιια, ζπρλά απνδίδεηαη 

ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ θαζεγεηψλ, θαη φρη ζε έλα εγγελέο  ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνξηηζηψλ 

(Li, 1999), (Sumpter, 2009). Οη θαζεγεηέο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη 

ηα αγφξηα ζπρλά έρνπλ έλα θξπθφ ηαιέλην ζηα Μαζεκαηηθά, ην νπνίν φκσο δελ ην 

εκθαλίδνπλ ιφγσ ηεο ξαζπκίαο λα αζρνιεζνχλ κε ην κάζεκα θαη ηεο απξνζεμίαο ηνπο. 

Αληίζεηα, φζα θνξίηζηα ηα θαηαθέξλνπλ ζηα Μαζεκαηηθά, νη θαζεγεηέο απνδίδνπλ απηή 

ηνπο ηελ επηηπρία ζηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο, αθφκα θη αλ δελ βιέπνπλ θάπνην ηαιέλην ζε 

απηά. Απηνχ ηνπ είδνπο νη αληηιήςεηο θαίλεηαη φηη δίλνπλ δηαθνξεηηθή εληχπσζε ζηα 

παηδηά ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, θαη έηζη ζπκβάιινπλ ζηηο παξαηεξνχκελεο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy) ηνπ παηδηνχ. 

(Hannula M. S., 2009). Μηα άιιε ζεσξία πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηηο κεηξηνπαζείο 

απφςεηο ησλ θνξηηζηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη θαη απηή ηεο 

καζεκέλεο αληθαλόηεηαο (learned helplessness) (Licht & Dweck, 1987) . χκθσλα κε 

απηήλ ηε ζεσξία, ηα αγφξηα ζπλήζσο ιακβάλνπλ αξλεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε εμαηηίαο 
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ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηεο έιιεηςεο πξνζπάζεηαο, ελψ ηα θνξίηζηα ιφγσ έιιεηςεο 

ηθαλνηήησλ. Αληίζεηα, ε ζεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε ζηα αγφξηα νθείιεηαη ζηελ απφδνζή 

ηνπο, ελψ ζηα θνξίηζηα ζηελ ηαθηηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Έηζη, απηνχ ηνπ 

είδνπο ε αληηκεηψπηζε νδεγεί ηα θνξίηζηα ζην λα ζπλδπάζνπλ ηελ επηηπρία κε ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ηελ απνηπρία κε ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ. 

     ε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηεο αληηιήςεηο ησλ θνξηηζηψλ γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο νδεγήζεθε θαη ε έξεπλα  ησλ Paul Andrews, Jose Diego –Mantecón, 

Peter Op „t Eynde, Judy Sayers (Andrews et al, 2007). Απηφ κάιηζηα ην ζπκπέξαζκα 

ίζρπε θαη γηα ηα δχν δείγκαηα καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, ηφζν απφ ηελ Μ. 

Βξεηαλία φζν θαη απφ ηελ Ηζπαλία. 

 

3.1.6 Απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ  πξνβιεκάησλ 

     Οη πεπνηζήζεηο πνπ νδεγνχλ έλαλ καζεηή ζην λα αζρνιεζεί κε θάηη, ζπρλά έρνπλ 

βξεζεί λα ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated 

learning – SLR) (Pintrich, 1999), (McWhaw & Abrami, 2001). Ζ ζεσξία απηή γλσξίδεη 

κεγάιε άλζεζε ηδηαίηεξα γηαηί κεηαθέξεη ηελ επζχλε θαη ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζεο απφ 

ηνλ δάζθαιν ζηνλ καζεηή θαη παξέρεη ηα εξγαιεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

     ηελ έξεπλα ησλ Marcou θαη Lerman (Marcou & Lerman, 2007) εμεηάδεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ππφ ην πξίζκα ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηηο 

θηλεηήξηεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επίδνζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ηνπο βαζίζηεθε ζηα κνληέια 

ησλ Pintrich (Pintrich, 1999) θαη Zimmerman (Zimmerman, 2004), δεδνκέλνπ φηη 

ακθφηεξα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δχν ζπληζηψζεο ηεο κάζεζεο, πνπ είλαη ε ηθαλόηεηα 

(γλσζηηθή) θαη ε ζέιεζε (ζπλαηζζεκαηηθή) (McWhaw & Abrami, 2001). 

     Ζ ηθαλόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απηνξξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο πνπ ππνηίζεηαη φηη επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ καζεηή (McWhaw & Abrami, 

2001). χκθσλα κε ηνλ Pintrich, ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο είλαη ζπλήζσο γλσζηηθέο (πξφβα, 

επεμεξγαζία, νξγάλσζε), κεηαγλσζηηθέο (ζρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε, ξχζκηζε) θαη 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πφξσλ (αλαδήηεζε βνήζεηαο). Ο Zimmerman πεξηέγξαςε ηε 
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ζεσξία ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο σο κηα θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο ζηξαηεγηθέο SLR, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθάζηνηε εξγαζία θαη ηηο 

θηλεηήξηεο πεπνηζήζεηο. 

     Ζ ζπληζηψζα ηεο ζέιεζεο αλαθέξεηαη ζηηο θηλεηήξηεο πεπνηζήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (ην πψο θξίλεη νη καζεηήο ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ γηα εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ), ηελ αμία ηνπ έξγνπ (πφζν ζεκαληηθφ, 

ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν είλαη), θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν καζεηήο, νη νπνίνη 

επεξεάδνληαη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο  αθνκνίσζεο κηαο λέαο γλψζεο. 

Απηνί νη ιφγνη κπνξνχλ λα είλαη ελδνγελείο φπσο πεξηέξγεηα, πξφθιεζε, πξνζσπηθή 

βειηίσζε, ή εμσγελείο φπσο επηβξαβεχζεηο, αμηνιφγεζε απφ ηνπο άιινπο, αληαγσληζκφο.  

     Απηφ πνπ επεδίσμαλ νη Marcou θαη Lerman ζηελ έξεπλά ηνπο ήηαλ λα ειέγμνπλ ηηο 

επηπηψζεηο κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, ζηηο θηλεηήξηεο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

απφδνζή ηνπο. Ζ παξέκβαζε απηή πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ελφο καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ είρε σο επίθεληξν ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη ε 

βαζηθή αξρή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ φηη νη καζεηέο ζα έπξεπε λα δηδαρζνχλ πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ γλσζηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πφξσλ ελψ 

δνχιεπαλ πάλσ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 640 καζεηέο 

ειηθίαο 9-11 ρξνλψλ ρσξηζκέλνη ζε δχν νκάδεο, ησλ 325 θαη ησλ 315 παηδηψλ, φπνπ 

ζηελ πξψηε εθαξκφζηεθε ε ελ ιφγσ παξέκβαζε ελψ ζηε δεχηεξε φρη. 

     Ζ έξεπλα θξάηεζε γηα επηά κήλεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ πνηθίια. ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

θάλεθαλ λα ζεσξνχλ πιένλ ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο σο κηα εξγαζία πην ζεκαληηθή, 

ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπίζεο δήισζαλ φηη είραλ 

πεξηζζφηεξα ελδνγελή θίλεηξα απφ ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ην νπνίν ζήκαηλε φηη 

νη βαζηθνί ιφγνη πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ήηαλ ε πξνζσπηθή 

βειηίσζε θαη πξφνδνο θαη φρη ε πξνζκνλή επηβξάβεπζεο απφ ηξίηνπο. Όια απηά 

ππνδειψλνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ ζην λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ελδνγελή θαη επνκέλσο ηζρπξφηεξα θίλεηξα κάζεζεο. 
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     Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ 

έδεημαλ λα εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαθνξά κεηά ηελ παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο 

πνπ έγηλαλ πξηλ απφ απηήλ. Απηφ ήηαλ θάηη κε αλακελφκελν αθνχ πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

είραλ δείμεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο ρξήζεο γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Pintrich, 1999), (Marcou & 

Philippou, 2005) Απηφ πνπ αλακέλνληαλ ήηαλ πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο ζα 

είραλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη βιέπνληαο βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο, ζα άξρηδαλ λα 

ληψζνπλ πεξηζζφηεξνη ηθαλνί λα αληηκεησπίδνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Φαίλεηαη 

ινηπφλ πσο ην φηη νη καζεηέο δεκνηηθνχ ζεσξνχλ ηνλ ηνκέα επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ 

ηνπο δπζθνιφηεξνπο ζηα Μαζεκαηηθά (Verschaffel, De Corte, Lasure, Vaerenbergh, 

Bogaerts, & Ratinckx, 1999), είλαη κηα βαζηά ξηδσκέλε αληίιεςε ζην ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ ησλ παηδηψλ θαη δελ αιιάδεη εχθνια. 

      

 

3.1.7 Μεηα-αληηιήςεηο ζηα Μαζεκαηηθά 

     Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα Manuela Moscucci (Moscucci, 2007) πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο έξεπλεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κέρξη ηψξα ζε έλα 

θαζνξηζηηθφ ζεκείν: αληί λα κειεηήζεη απεπζείαο ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηα 

Μαζεκαηηθά, κειεηάεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηηο αληηιήςεηο, ή κε άιια ιφγηα ηηο κεηα-

αληηιήςεηο. 

     Έρνληαο ππφςηλ ηνπο ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Marton & Booth, 1997), 

ζεσξνχλ ηελ χπαξμε «αξλεηηθψλ» πεπνηζήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζρέζε ηνπ καζεηή 

κε ηα Μαζεκαηηθά σο κηα πξαγκαηηθή καζεζηαθή δπζθνιία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

επηρεηξνχλ λα πξνηείλνπλ κηα λέα ζρεηηθή ππφζεζε ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ: ελδερνκέλσο κηα λέα ζηξαηεγηθή πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επίγλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ ζα κπνξνχζε λα 

παίμεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο 

κε ηα Μαζεκαηηθά.  
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     Σελ ζηξαηεγηθή απηήλ ηελ νλφκαζαλ δξαζηεξηφηεηα κεηα-αληηιεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(meta-belief systems activity - mBAS). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ηα εμήο: 1) 

Γηεξεχλεζε ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ηα Μαζεκαηηθά. 2) Γεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ πεπνηζήζεψλ 

ηνπο «αλεμάξηεηα». 3) Παξνρή βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ δφκεζε (ή ηελ 

επαλαδφκεζε) κηαο παξαγσγηθήο ζρέζεο κε ηα Μαζεκαηηθά, κέζα απφ ηελ επίγλσζε ηεο 

πξνέιεπζεο, ησλ επηδξάζεσλ θαη ησλ δπλακηθψλ πνπ έρνπλ νη πεπνηζήζεηο ηνπο θαη φια 

ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Όηαλ πιένλ νη καζεηέο αξρίδνπλ λα 

δηαθξίλνπλ απηέο ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο, ηφηε ηνπο είλαη πην εχθνιν λα μεπεξάζνπλ ην δέζηκφ ηνπο κε απηέο ην νπνίν σο 

γλσζηφλ εθθξάδεηαη θαη σο: «φινη πηζηεχνπλ φηη νη δηθέο ηνπο νη αληηιήςεηο είλαη 

ζσζηέο» (Pehkonen & Pietilä, 2003) 

     Μεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 59 θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ ζρεηηθά κε κεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ήηαλ θαη ηα εμήο: Πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ mBSA νη «καζεηέο» (θαζεγεηέο κε πηπρίν ζεηηθψλ επηζηεκψλ) πίζηεπαλ 

φηη: 1) ηθαλφηεηα ζηα ζρνιηθά Μαζεκαηηθά ζεκαίλεη κφλν ην λα καζαίλεηο θαλφλεο θαη 

λα γλσξίδεηο πψο λα ηνπο εθαξκφδεηο (76%). 2) ρξεηάδεηαη λα έρεηο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο γηα λα κπνξείο λα κάζεηο ηα Μαζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ (71%). Μεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ mBSA ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 1) ηθαλφηεηα ζηα ζρνιηθά 

Μαζεκαηηθά ζεκαίλεη κφλν ην λα καζαίλεηο θαλφλεο θαη λα γλσξίδεηο πψο λα ηνπο 

εθαξκφδεηο (0%). 2) ρξεηάδεηαη λα έρεηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο γηα λα κπνξείο λα 

κάζεηο ηα Μαζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ (0%). Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (98%) 

πίζηεπαλ φηη: 1) ν εληνπηζκφο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθφ 

ζηνηρείν φισλ ησλ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 2) ην λα είζαη «θαιφο ζηα 

Μαζεκαηηθά» είλαη έλαο ζηφρνο πνπ κπνξεί λα ηνλ πεηχρεη νπνηνζδήπνηε.  

     Να ζεκεησζεί ηέινο πσο ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νχηε ηα πνζνζηά πνπ 

αλαθέξζεθαλ νχηε νη αληηιήςεηο θαζεαπηέο παίδνπλ θάπνηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

έξεπλα. Σν ζεκαληηθφ ήηαλ πσο νη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ήηαλ πεγή κηαο «κε 

ζεηηθήο» ζρέζεο κε ηα Μαζεκαηηθά, θαη ηειηθά θαηάθεξαλ λα αιιάμνπλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηα-αληηιήςεσλ πνπ εηζήγαγαλ νη εξεπλεηέο. 
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3.1.8 Άιιεο έξεπλεο 

     Σέινο, ππάξρνπλ θαη κεξηθέο αθφκα έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ επηγξακκαηηθά ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπο ψζηε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο. 

     Ο McLeod πξνηείλεη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα Μαζεκαηηθά (McLeod, 1992). Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη αληηιήςεηο γηα ηα ίδηα ηα 

Μαζεκαηηθά, κεηαμχ άιισλ φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη δχζθνια ή απνηεινχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ θαλφλεο. Ζ δεχηεξε απνηειείηαη απφ πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ίδην ηνλ καζεηή, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ζηελ εθκάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πεηχρεη ε λα απνηχρεη ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ ηξίηε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη δάζθαινη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ Μαζεκαηηθά. Σέινο ε ηέηαξηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην 

θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ. 

     ην (Diego-Mantecon et al, 2007) νη Jose Diego-Mantecón, Paul Andrews and Peter 

Op‟t Eynde επηρεηξνχλ ηε βειηίσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είραλ αλαπηχμεη 

πξνεγνπκέλσο νη Op ‟t Eynde θαη De Corte (Op ‟t Eynde & Corte, 2003).  Αλάκεζα ζηηο 

άιιεο παξακέηξνπο πνπ κεηξάεη ην εξγαιείν είλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ 

κέζα ζηελ ηάμε, ε νπνία επίζεο δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

Αθνινπζεί κηα ιίζηα κε κεξηθέο απφ ηηο δειψζεηο ηνπ εξγαιείνπ κε ηηο νπνίεο θαινχληαη 

λα ζπκθσλήζνπλ ε λα δηαθσλήζνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα δνζεί κηα εηθφλα γηα ην ηη 

κεηξάεη απηή ε θαηεγνξία: 

 Ο δάζθαιφο κνπ πξάγκαηη ζέιεη απφ εκάο λα απνιακβάλνπκε ην λα καζαίλνπκε 

θαηλνχξηα πξάγκαηα 

 Ο δάζθαιφο κνπ θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηά καο θαη ηηο δπζθνιίεο καο κε ηα 

Μαζεκαηηθά 

 Ο δάζθαιφο κνπ είλαη θηιηθφο καδί καο 

 Ο δάζθαιφο κνπ αθνχεη πξνζεθηηθά απηά πνπ ηνπ ιέκε 

 Ο δάζθαιφο κνπ εμεγεί γηαηί ηα Μαζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθά 

 … 
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     Έηζη θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ επεξεάδνπλ κφλν νη πεπνηζήζεηο ηνπο δαζθάινπ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε ίδηα ηνπ ε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ ηάμε. 

     ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έθηαζε θαη ν Kirsti Hoskonen (Hoskonen, 2007), ν 

νπνίνο δηελήξγεζε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο αλακλήζεηο 136 θνηηεηψλ απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαηά ηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ απαληήζεσλ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο ίδηνπο, αιιά ζηνπο 

δαζθάινπο ηνπο ή ζε κεκνλσκέλεο δξάζεηο πνπ ηνπο έκεηλαλ ζην κπαιφ. Δπίζεο νη 

καζεηέο αλαθέξνληαλ ζπρλά ζηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, θαη νη θίινη ηνπο 

επεξέαζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηα Μαζεκαηηθά.  

 

3.2 Δληνπηζκόο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε 

Μαζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

 

     Μέρξη ηψξα είδακε φηη κεγάινο αξηζκφο απφ έξεπλεο έρεη επηζεκάλεη ηνλ ξφιν ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ ηνκέα ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ην πψο βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ιχηε 

πξνβιεκάησλ. Παξφια απηά δελ ππήξρε θάπνην έγθπξν εξγαιείν γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεπνηζήζεσλ κέρξη ην 1992. Δθείλε ηελ ρξνληά νη Kloosterman θαη Stage 

δεκηνχξγεζαλ κηα θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα καζεηέο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη θνηηεηέο (Kloosterman & Stage, Measuring 

Beliefs About Mathematical Problem Solving, 1992). Σν εξγαιείν νλνκάδεηαη The 

Indiana Mathematics Belief Scales, θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πέληε θιίκαθεο: 

1. Μπνξψ λα  ιχζσ πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ ρξφλν 

2. Τπάξρνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε απιψλ δηαδηθαζηψλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ 

3. Ζ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ είλαη ζεκαληηθή ζηα Μαζεκαηηθά 

4. Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα είλαη ζεκαληηθά ζηα Μαζεκαηηθά 

5. Ζ πξνζπάζεηα κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ζηα Μαζεκαηηθά  

ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξηιήθζεθε θαη κηα έθηε θιίκαθα, δαλεηζκέλε απφ ηελ θιίκαθα 

ησλ Fennema-Sherman Usefulness of Mathematics Scale (Fennema & Sherman, 1976): 

6. Σα Μαζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή 
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     Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν εκπλεχζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην πεξηβάιινλ 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο Ζ.Π.Α. Μέρξη ζήκεξα έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

εθαξκνζηεί απφ εξεπλεηέο ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Φηιαλδία 

(Malmivuori & Pehkonen, 1997) θαη ζηελ Ηηαιία (Mason, 2003). ηελ Διιάδα δελ έρεη 

γίλεη κέρξη ζήκεξα θάηη αλάινγν, θαη απηφ ην θελφ ζθνπεχεη λα θαιχςεη ε εξγαζία απηή 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 4.  

 

 

3.3 Αληηιεπηηθή αιιαγή 

 

     Ο εληνπηζκφο ησλ αληηιήςεσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο καζεηέο λα απνδψζνπλ ζηα 

Μαζεκαηηθά είλαη απιά ην πξψην βήκα γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Σν εξψηεκα 

πνπ εγείξεηαη ακέζσο κεηά είλαη ην θαηά πφζν απηέο νη αληηιήςεηο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

πξνο φθεινο ηνπ καζεηή.  

     χκθσλα κε ηε Markkus Hannula (Hannula M. , 2002) ε απάληεζε είλαη λαη. ηε 

κειέηε πεξίπησζεο πνπ πεξηγξάθεη, κηα καζήηξηα ηνπ Γπκλαζίνπ, ε Ρίηα, είρε ηδηαίηεξα 

αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά. Μέζα ζε έμη κήλεο φκσο ε εξεπλήηξηα 

θαηάθεξε κέζα απφ δηάθνξεο αζθήζεηο θαη δηάινγν λα ηεο αιιάμεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

απφςεηο ηεο θαη λα θαηαιήμεη λα ηα αγαπάεη, αθνχ πηα άξρηζε λα ηα θαηαιαβαίλεη 

θαιχηεξα.  

     Αλάκεζα ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ θαη ηα εμήο: πξψηνλ, ην πιαίζην 

πνπ πξφηεηλε θαη πεξηιάκβαλε ζπλαηζζήκαηα, ζπζρεηηζκνχο, πξνζδνθίεο θαη αμίεο ηνπ 

παηδηνχ απνδείρζεθε ρξήζηκν γηα ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο 

αιιαγήο ηνπο. Γεχηεξνλ, ε ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά κπνξεί λα αιιάμεη 

δξακαηηθά, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε παξέκβαζε, αθφκα θαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σξίηνλ, ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά κπνξεί απφ κηα άιιε 

νπηηθή γσλία λα απνηειεί κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή άκπλαο ψζηε λα δηαηεξεζεί κηα 

ζεηηθή απηφ-αληίιεςε. 

     ην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκν λα πεξηγξαθεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έλλνηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηνπο 

κεραληζκνχο αιιαγήο ησλ αληηιήςεσλ. Ο φξνο «αληηιεπηηθή αιιαγή» (conceptual 
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change) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ε 

λεναπνθηεζείζα πιεξνθνξία έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ 

αηφκνπ πνπ έρεη απνθηεζεί εκπεηξηθά (Vosniadou & Verschaffel, 2004). Θεσξείηαη φηη 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη κηα κείδνλα αλαδηνξγάλσζε ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο, πνπ νλνκάδεηαη «αληηιεπηηθή αιιαγή». Μηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ρξεηάζηεθε λα γίλεη θάηη ηέηνην ήηαλ θαη ε αιιαγή ηεο αληίιεςεο ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ γεσθεληξηθφ ζε ειηνθεληξηθφ. Ο φξνο «αληηιεπηηθή αιιαγή» ζπρλά 

ζπλαληάηαη θαη σο αιιαγή παξαδείγκαηνο (paradigm shift), αλ θαη ππάξρεη κηα κηθξή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο πνπ αλαιχεηαη ζην (van Haaften, 2007) 

     Ζ δηαθνξά ηεο έλλνηαο ηεο αληηιεπηηθήο αιιαγήο απφ ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο (αλ θαη 

ζεσξείηαη κέξνο απηήο) έγθεηηαη ζηε δηαθνξά ησλ κεραληζκψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Σα πεξηζζφηεξα είδε κάζεζεο ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά, 

ελψ εάλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κηα αληηιεπηηθή αιιαγή, 

ηφηε απηφ ζα ήηαλ ε απαξρή κηαο ζεηξάο παξαλνήζεσλ (Vosniadou & Verschaffel, 2004). 

     Ζ καζεζηαθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο αληηιεπηηθήο αιιαγήο εηζήρζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο πξνεξρφκελε απφ ηνλ ρψξν ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο 

επηζηήκεο (Kuhn, 1970), (Lakatos, 1970) απφ δαζθάινπο ηεο επηζηήκεο πνπ εληνπίζαλε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ησλ ζεσξηψλ ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη καζεηέο καζαίλνπλ ηελ επηζηήκε (Posner, Strike, 

Hewson, & Gertzog, 1982). χκθσλα κε ηνλ Kuhn, ε πξφνδνο ζηελ επηζηεκνληθή 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ δελ εμειίζζεηαη νκαιά, αιιά απνηειείηαη απφ κηα «ζεηξά 

εηξεληθψλ πεξηφδσλ πνπ δηαθφπηνληαη απφ πλεπκαηηθά βίαηεο επαλαζηάζεηο», θαη ζε 

απηέο ηηο επαλαζηάζεηο «κηα ελλνηνινγηθή άπνςε ηνπ θφζκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ κηα 

άιιε» (Kuhn, 1970, ζ. 10) 

     Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 εξεπλεηέο φπσο ν Viennot (Viennot, 1979), ν Novak 

(Novak, 1977) θαη νη Driver θαη Easley (Driver & Easley, 1978) δηαπίζησζαλ φηη νη 

καζεηέο θαηά ηελ αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θνπβαινχλ καδί ηνπο 

παξαλνήζεηο νη νπνίεο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο θαη δχζθνιεο λα αληηκεησπηζηνχλ. Οη 

Posner, Strike, Hewson, θαη Gertzog (Posner et al, 1982) θαη ν McCloskey (McCloskey, 

1983) αληηκεηψπηζαλ απηέο ηηο παξαλνήζεηο σο ζεσξίεο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη 

αληηθαηάζηαζε απφ ηηο επηθξαηνχζεο επηζηεκνληθέο απφςεηο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 
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αληηιεπηηθήο αιιαγήο. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην ζεψξεζαλ φηη πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) λα ππάξρεη δπζαξέζθεηα κε ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο β) ε λέα αληίιεςε λα είλαη 

θαηαιεπηή γ) ε λέα αληίιεςε λα είλαη αξρηθά εχινγε δ) ε λέα αληίιεςε πξέπεη λα 

ππνδειψλεη ηελ πηζαλφηεηα γηα πην επνηθνδνκεηηθέο εθαξκνγέο ηεο. 

      Ζ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο αληηιεπηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (Vosniadou & Verschaffel, 2004). Μεξηθά απφ ηα πξνθαλή 

πιενλεθηήκαηα είλαη θαη ηα εμήο: πξψηνλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ελλνηψλ ζηα Μαζεκαηηθά πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ 

δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Γεχηεξνλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη καζεηνθεληξηθέο επεμεγήζεηο 

κε δηαηζζεηηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνεηδνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ελάληηα ζηελ ρξήζε αζξνηζηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θάηη ηέηνην δελ ελδείθλπηαη, ή αθφκα θαη γηα λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο 

αλαινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ηεο παιαηάο γλψζεο θαη 

ηεο λεναπνθηεζείζαο. Σέινο, ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο καζεηψλ νη 

νπνίνη λα κπνξνχλ απηά πνπ καζαίλνπλ λα ηα καζαίλνπλ ζπλεηδεηά θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαπηχμνπλ ηηο κεηαγλσζηαθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ππεξθεξάζνπλ ηα 

εκπφδηα πνπ πηζαλφλ λα ηνπο ζέηεη ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο. 
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Κεθάιαην 4 . Η Έξεπλα 

 

4.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

     Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε παξνχζα έξεπλα είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνβηθή ή απαμησηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ ηα λέα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα.  

Αληηιήςεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ ζνβαξά καζεζηαθά πξνβιήκαηα, εκπνδίδνληαο ηελ 

αθνκνίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ απηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο πξνζθέξεη ε ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Γεδνκέλεο κάιηζηα ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ βξίζθεη 

εθαξκνγέο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ε έξεπλα επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηηο αληηιήςεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαζεαπηά.   

     Σα παηδηά πνπ έρνπλ εζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ θαζεγεηή, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα κνξθή «εηδηθήο αγσγήο» γηα λα ηηο δηνξζψζεη. Σν πξψην βήκα ζηε 

δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ είλαη ν ίδηνο ν 

εληνπηζκφο ηνπο, θαη γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη έλα εξγαιείν πνπ λα ηηο αληρλεχεη θαη 

λα ηηο αμηνινγεί. Κάηη ηέηνην δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηα Διιεληθά, επνκέλσο ε ζπκβνιή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κέζσ ηεο κεηάθξαζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ελφο αληίζηνηρνπ εξγαιείνπ είλαη νπζηαζηηθή. 

     Ζ ζεκαζία ηεο πξνζαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα 

θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηελ ηάμε πνπ ζα έρεη ε πξνζπάζεηα αιιαγήο 

ησλ κε ξεαιηζηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ ζα εληνπηζηνχλ. Πνιιά παηδηά πνπ αδηαθνξνχλ γηα 

ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη πηζαλψο λα δεκηνπξγνχλ θαη πξνβιήκαηα, βιέπνληαο 

ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα απνθηνχλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γη 

απηφ θαη πιένλ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο.  

     Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ηαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ πνπ 

απεπζχλεηαη ζε έιιελεο καζεηέο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηά πφζνλ απηφ κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί κε αμηνπηζηία απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί απάληεζε 

ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, ην θχιν 

θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή; 

2. Τπάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηεο 

επίδνζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα; 

     Έρνληαο φια απηά ππφςηλ, ε παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε 

απνζθνπψληαο νπζηαζηηθά ζηελ ζπκβνιή ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα βειηίσζε 

ηεο Μαζεκαηηθήο παηδείαο ζηελ ρψξα καο θαη ζηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηήλ. 

 

4.2  Πηινηηθή Έξεπλα 

 

     Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη αξρηθά κηα πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζε έλα κηθξφ δείγκα καζεηψλ. Απηφ έγηλε γηα λα δηεξεπλεζνχλ 

ζε πξψηε θάζε νη δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ θαη  ην θαηά πφζν ζα ήηαλ ξεαιηζηηθή θαη 

ρξήζηκε κηα επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα έδηλε ζα ζπγθξίλνληαλ 

κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

(Kloosterman & Stage, 1992) θαη ζηελ Ηηαιία (Mason, 2003), ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

πξψηε ηδέα γηα ηη ζα κπνξνχζακε λα πεξηκέλνπκε απφ ηελ βαζηθή έξεπλα. Δπίζεο ζα καο 

έδηλε θαηεπζχλζεηο γηα ην εάλ ζα ρξεηάδνληαλ θάπνηεο αιιαγέο ψζηε ην εξγαιείν λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαιχηεξα, θαη πνηεο ζα ήηαλ απηέο. Όια απηά 

φπσο απνδείρηεθε ήηαλ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ δηαθνξνπνίεζαλ ζε έλαλ βαζκφ ηελ 

θχξηα έξεπλα. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο πηινηηθήο έξεπλαο.  

   

4.2.1 Μέζνδνο 

 

4.2.1.1 Δξγαιεία 

     Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο πξφηππν ην εξγαιείν The Indiana Mathematics Beliefs Scales πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηνπο Kloosterman θαη Stage, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην (Kloosterman & 
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Stage, 1992) θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Σν εξγαιείν απνηειείηαη 

απφ 30+6 δειψζεηο, νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη 

γεληθφηεξα ηεο άπνςήο ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δειψζεηο απηέο ρσξίδνληαη ζε 6 νκάδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ε 

θάζε κία απφ έμη απφςεηο, κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο θαιείηαη λα ζπκθσλήζεη ή λα 

δηαθσλήζεη. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί ν καζεηήο κε ηηο δειψζεηο 

απηέο πνζνηηθνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα κηαο θιίκαθαο ηχπνπ Likert, ε νπνία παίξλεη ηηο 

ηηκέο απφ 1 έσο 5. Οη ηηκέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζηηο εμήο ζηάζεηο: 

 

1: δηαθσλψ  

2: κάιινλ δηαθσλψ 

3: νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

4: κάιινλ ζπκθσλψ 

5: ζπκθσλψ 

 

     Απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηξάεη ην εξγαιείν είλαη έμη μερσξηζηέο κεηαμχ ηνπο 

αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά. Γηα θάζε κία απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

έμη παξεκθεξείο κεηαμχ ηνπο δειψζεηο κε ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα κεηξεζεί ην ίδην 

κέγεζνο. Δπνκέλσο νη 36 δειψζεηο πνπ πεξηέρεη ην εξγαιείν είλαη νπζηαζηηθά 6 νκάδεο 

δειψζεσλ, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ 6 παξφκνηεο κεηαμχ ηνπο 

δειψζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηεί ε θάζε κία έλλνηα απφ 

πνιιέο πιεπξέο, ψζηε ε κέηξεζή ηεο λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα.  

     Οη επηκέξνπο αληηιήςεηο πνπ επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

Α. «Μπνξώ λα ιύζσ ρξνλνβόξα Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα»  

I can solve time consuming Mathematics problems 

     Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ αξθεηά ζχληνκα, κέζα ζε 4-5 ιεπηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

πνιινί καζεηέο λα αξρίζνπλ ζεσξνχλ θάηη ηέηνην ζαλ  θαλφλα θαη λα ην γεληθεχνπλ, 
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ζεσξψληαο φηη φια ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ ζρεδφλ άκεζα. ηηο 

πεξηπηψζεηο επνκέλσο πνπ θάπνην πξφβιεκα θαίλεηαη λα απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ, ζεσξνχλ φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη κπνξεί λα είλαη έλα εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απνδίδνπλ ηελ αδπλακία επίιπζήο ηνπ 

ζηνπο ίδηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ηα παξαηάλε πξφσξα θαη λα κελ αζρνινχληαη κε 

ην πξφβιεκα, ην νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ην ιχζνπλ εάλ 

επέκελαλ ζε απηφ.  

     ε απηφ ην ζπκπέξαζκα νδεγήζεθε θαη ν Schoenefeld ν νπνίνο πεξηγξάθεη ζηα 

(Schoenfeld, 1985) θαη (Schoenfeld, 1988) φηη νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη έλα 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα πξέπεη λα ιχλεηαη κέζα ζε 5 ιεπηά ην πνιχ, ηφηε νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα απαηηεί λα αζρνιεζνχλ καδί ηνπ γηα παξαπάλσ ρξφλν πηζηεχνπλ φηη δελ 

κπνξνχλ λα ην ιχζνπλ θαη ηα παξαηάλε. Απηή αθξηβψο ε έιιεηςε θηλήηξνπ είλαη πνπ 

ιεηηνπξγεί πνιχ ζπρλά αλαζηαιηηθά ζηελ επηηπρή επίιπζε ελφο ρξνλνβφξνπ 

πξνβιήκαηνο, θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν ε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε θξίζεθε ζθφπηκν λα 

ζπκπεξηιεθζεί αλάκεζα ζε απηέο πνπ εμεηάδεη ην εξγαιείν. Οη δειψζεηο νη νπνίεο 

επηιέρζεθαλ γηα λα ηελ κεηξήζνπλ είλαη νη εμήο: 

 Πηζηεχσ πσο κπνξψ λα ιχζσ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ παίξλνπλ πνιχ ρξφλν 

γηα λα νινθιεξσζνχλ.  

 Αλ δελ κπνξψ λα ιχζσ έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα ζε ιίγα ιεπηά, θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα δελ κπνξψ λα ην ιχζσ θαζφινπ.  

 Αλ δελ κπνξψ λα ιχζσ έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα γξήγνξα, εγθαηαιείπσ ηελ 

πξνζπάζεηα.  

 Γελ είκαη πνιχ θαιφο ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παίξλνπλ 

ρξφλν γηα λα ηα θαηαιάβσ.  

 Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν δελ κε ζθνηίδνπλ.  

 Θεσξψ πσο κπνξψ λα ιχζσ δχζθνια καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αλ απιά 

επηκείλσ ζε απηά.  
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Β. «Τπάξρνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα ιπζνύλ κε απιέο, βήκα πξνο 

βήκα δηαδηθαζίεο» 

There are word problems that cannot be solved with simple, step-by-step procedures 

     Πνιχ ζπρλά νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε επίιπζε Μαζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη 

ζηελ νπζία κηα δηαδηθαζία ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ, θαη αξθεί λα αθνινπζήζεηο κηα 

«ζπληαγή» θάζε θνξά γηα λα ιχζεηο επηηπρψο έλα πξφβιεκα. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη 

Dossey, Mullis, Lindquist, & Chambers (Dossey et al, 1988), νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε φηη «Τπάξρεη πάληα έλαο θαλφλαο λα αθνινπζήζεηο ζηα 

Μαζεκαηηθά.» Απηφ πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα ζε κηα αλαθνξά ηνπ National Research 

Council (1989), φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Όζν ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη πεξλάλε κέζα απφ 

ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, αξρίδνπλ θαη 

αληηιακβάλνληαη ηα Μαζεκαηηθά σο έλα ηζρπξά δνκεκέλν ζχζηεκα απφ εμσηεξηθά 

ππαγνξεπφκελνπο θαλφλεο, πνπ ππαθνχλε ζηηο αξρέο ηεο αθξίβεηαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη 

ηεο κλήκεο.»  

     Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φκσο πσο απηφ κφλν ελ κέξεη είλαη αιεζηλφ. Πξάγκαηη, φζνλ 

αθνξά ζην ππνινγηζηηθφ θνκκάηη ησλ Μαζεκαηηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πξφζζεζε, ζηελ εχξεζε εκβαδψλ θιπ, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη αιγφξηζκνη θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα αθνινπζήζεη γηα λα έρεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Καη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ είλαη πνπ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιηθνχ καζήκαηνο, λα αζρνινχληαη κε ππνινγηζκνχο. Όκσο ηα πεξηζζφηεξα 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα δελ ιχλνληαη απιά κε ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο θαλφλσλ. Ζ 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη θάζε 

θνξά απφ ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Charles θαη 

Lester (Charles & Lester, 1982), έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο 

πξνβιήκαηνο σο θαζαξά καζεκαηηθνχ είλαη φηη «ην άηνκν δελ έρεη θάπνηα άκεζα 

δηαζέζηκε δηαδηθαζία γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο». Με άιια ιφγηα νη θαινί ιχηεο 

πξνβιεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηάζεζε λα ιχζνπλ θαη πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία 

ε ιχζε δελ είλαη νχηε πξνθαλήο, νχηε άκεζν επαθφινπζν πξνεγνχκελα εθαξκνζκέλσλ 

θαη απνκλεκνλεπκέλσλ κεζφδσλ.   

     Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ην πψο ζθέθηνληαη νη 

καζεηέο ζρεηηθά κε ην εάλ θαη ζε πην βαζκφ ηα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ έλα ζχζηεκα 



60 

 

πηζηά αθνινπζνχκελσλ θαλφλσλ. Έηζη ζην εξγαιείν ζπκπεξηιακβάλεηαη  θαη κηα νκάδα 

δειψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέηξεζε ηεο αληίιεςεο φηη ππάξρνπλ θαη Μαζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαη ρσξίο ηελ απιή εθαξκνγή αιγνξίζκσλ.  

 Ζ απνκλεκφλεπζε βεκάησλ δελ είλαη θαη ηφζν ρξήζηκε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απιά δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ αθνινπζψληαο κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά βεκάησλ.  

 Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζσζηή 

δηαδηθαζία βεκάησλ                        

 Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαη ρσξίο απνκλεκφλεπζε ηχπσλ.  

 Οπνηνδήπνηε πξφβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί, αλ γλσξίδεηο ηα ζσζηά βήκαηα πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεηο 

 Σν λα καζαίλεηο λα επηιχεηο πξνβιήκαηα είλαη θπξίσο ζέκα ηνπ λα 

απνκλεκνλεχεηο ηα ζσζηά βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο.  

 

Γ. «Η θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ είλαη ζεκαληηθή ζηα Μαζεκαηηθά» 

 Understanding concepts is important in Mathematics 

     Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λα γλσξίδεηο θάηη θαη ηνπ λα ην θαηαλνείο είλαη πξνθαλήο. Ζ 

νξζή αληίιεςε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ επφδσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο επίιπζεο ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαη ε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο 

ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ είλαη θάηη πνπ αλαγλσξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο. Απηφ 

θαίλεηαη άιισζηε θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δζληθήο Αμηνιφγεζεο 

ησλ ΖΠΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ην φηη ην 89% ησλ καζεηψλ ηεο εληεθάηεο 

βαζκίδαο (ειηθίαο πεξίπνπ 17 εηψλ) ζπκθσλνχζαλ ή ζπκθσλνχζαλ πνιχ κε ηελ δήισζε 

«Σν λα γλσξίδεηο γηαηί κηα απάληεζε είλαη ζσζηή είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ κε ην λα 

εμάγεηο ηελ ζσζηή απάληεζε» (Dossey et al, 1988, ζει 102). Παξφιε φκσο ηελ ζρεδφλ 

θαζνιηθή αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ, έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δελ πηζηεχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ζε ηθαλφ βαζκφ ηα 

Μαζεκαηηθά. Έηζη, φπσο αλαθέξεηαη ζην (Schoenfeld, 1985), απηνί νη καζεηέο ζεσξνχλ 

φηη, δεδνκέλεο απηήο ηνπο ηεο δπζθνιίαο, νθείινπλ λα απνδερηνχλ ηηο δηάθνξεο 

καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ ην πψο απηέο 
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ιεηηνπξγνχλ.  «Σν λα καζαίλεηο Μαζεκαηηθά είλαη θπξίσο απνκλεκφλεπζε», είλαη θάηη 

πνπ πίζηεπε ην 48% ησλ καζεηψλ ηεο εληεθάηεο βαζκίδαο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα Δζληθήο Αμηνιφγεζεο (Dossey et al, 1988, ζει.102). Όκσο νη καζεηέο πνπ 

δελ θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα θαη δελ ηνπο ελδηαθέξεη λα θαηαλνήζνπλ ηα καζεκαηηθά 

πνπ θάλνπλ ζηελ ηάμε, ζηεξνχληαη ελφο ζεκαληηθνχ θηλήηξνπ γηα λα αζρνιεζνχλ 

νπζηαζηηθά κε ηελ επίιπζε ελφο κε ηεηξηκκέλνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν δελ είλαη άιιν 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ε απφδνζε λνήκαηνο ζε απηφ πνπ θάλεη έλαο 

άλζξσπνο. 

     Σαπηφρξνλα, φζν θάπνηνο σξηκάδεη καζεκαηηθά θαη γλσξίδεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο έλλνηεο, δελ αξθεί απιά λα ηηο απνκλεκνλεχεη αθνχ ηα Μαζεκαηηθά δελ 

απνηεινχλ έλα ζπλνλζχιεπκα δηαζθνξπηζκέλσλ ελλνηψλ. Ζ επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

απνηειεί έλα νηθνδφκεκα κε έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο άκεζα ή έκκεζα, θαη 

γηα ηελ αθνκνίσζε πνιιψλ απφ απηψλ πξναπαηηείηαη ε θαηαλφεζε άιισλ ζεκειησδψλ 

ελλνηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη. Υσξίο κηα ηέηνηα θαηαλφεζε ν καζεηήο δελ 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη πέξα απφ έλα ζηνηρεηψδεο ζηάδην, θαη ε επίιπζε ζχλζεησλ 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζα θαληάδεη αδηαλφεηε. 

     Απφ απηά γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη φζν πεξηζζφηεξε ζεκαζία δίλεη έλαο καζεηήο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αθηεξψλεη ρξφλν γηα 

απηήλ, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε πξνζπκνπνίεζή ηνπ γηα πεξαηηέξσ κάζεζε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε ζπλεηδεηή ελαζρφιεζε κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ νκάδα ησλ έμη 

ζρεηηθψλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζην εξγαιείν πξνζπαζεί λα κεηξήζεη απηήλ 

αθξηβψο ηελ αμία πνπ δίλεη ν καζεηήο ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

 Ο ρξφλνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεξεπλεζεί ην γηαηί κηα ιχζε ζε έλα 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα  είλαη ζσζηή, είλαη ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζσζηά.  

 Έλα άηνκν πνπ δελ θαηαλνεί γηαηί κηα απάληεζε ζε έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα 

είλαη ζσζηή δελ έρεη ιχζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πξφβιεκα. 

 Δθηφο απφ ηελ εμαγσγή κηαο ζσζηήο απάληεζεο ζηα Μαζεκαηηθά, είλαη 

ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε γηαηί ε απάληεζε είλαη ζσζηή  

 Γελ έρεη ηφζε ζεκαζία αλ έρεηο θαηαλνήζεη έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, εθφζνλ 

κπνξείο λα δψζεηο ηε ζσζηή απάληεζε.  
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 Σν λα εμάγνπκε κηα ζσζηή απάληεζε ζηα Μαζεκαηηθά είλαη πην ζεκαληηθφ απφ 

ην λα θαηαιάβνπκε γηαηί ε απάληεζε είλαη ζσζηή. 

 Γελ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πψο ιεηηνπξγεί κηα καζεκαηηθή δηαδηθαζία, 

εθφζνλ καο δίλεη κηα ζσζηή απάληεζε.  

 

Γ. «Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα είλαη ζεκαληηθά ζηα Μαζεκαηηθά»  

Word problems are important in Mathematics 

     Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αληηιήςεσλ πνπ εμεηάδεη ην εξγαιείν έρεη ζρέζε κε ηε 

βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ πξψηε 

αθνξά ζηηο ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί έλαο καζεηήο 

λα θάλεη ζσζηά ηηο πξάμεηο ζε κηα άζθεζε πνπ ηνπ δίλεηαη. Ζ δεχηεξε έρεη ζρέζε κε ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  

     ε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ειιεληθφ, 

παξαδνζηαθά δηλφηαλ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ εθκάζεζε 

ππνινγηζκψλ θαη αλάπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα 

Μαζεκαηηθά λα θαζηεξψλνληαη ζηελ ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ σο ε επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζκώλ. Μάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνεγνχκελεο αδεκνζίεπηεο έξεπλαο ηνπ 

γξάθνληνο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ ίδην φηη πνιινί καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα έδηλαλ πνιιή κεγάιε ζεκαζία ζηηο πξάμεηο 

πνπ απαηηνχληαλ, αζρέησο εάλ απηέο ήηαλ νη ζσζηέο. Γηα παξάδεηγκα έθαλαλ πξφζζεζε 

αληί γηα πνιιαπιαζηαζκφ, βγάδνληαο κελ ην ζσζηφ απνηέιεζκα ζηηο πξάμεηο, ην νπνίν 

φκσο ήηαλ άζρεην κε απηά πνπ δεηνχζε ην πξφβιεκα. 

     Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα αξθεηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άξρηζαλ λα δίλνπλ 

βαξχηεηα ζηελ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ζηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Σν Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics ηνπ 

National Council of Teachers of Mathematics (1989) ηφληζε ηελ ζεκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ελψ παξάιιεια ππνζηήξημε ηελ κείσζε ηεο 

έκθαζεο πνπ δηλφηαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο κε κνιχβη θαη ραξηί. Σελ ίδηα ρξνληά, ην 

National Research Council ησλ ΖΠΑ (1989) πξνεηδνπνίεζε φηη ε απμεκέλε έκθαζε 
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ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ε επηζηξνθή ζηηο βάζεηο δελ είλαη ε απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπ έζλνπο φζνλ αθνξά ζηε Μαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

     Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο 

ππνινγηζηηθέο πξάμεηο σο ηνλ ππξήλα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ππνβαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα 

ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε 

δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αθνχ δελ έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα ηα ιχζνπλ 

θαη ζπρλά ηα παξαηάλε εχθνια. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θξίζεθε αλαγθαία ε ελζσκάησζε 

κηαο επηπιένλ εμάδαο δειψζεσλ ζην εξγαιείν πνπ δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ βαξχηεηα πνπ δίλνπλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ: 

 Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα δελ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ.  

 Σν κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ ζα πξέπεη λα δίλεη βάξνο ζηα ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα.  

 Έλα άηνκν πνπ δελ κπνξεί λα ιχζεη ιεθηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ κπνξεί λα θάλεη Μαζεκαηηθά.  

 Ζ εθκάζεζε ππνινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο πξάμεηο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ 

εθκάζεζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Οη ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο ζηηο πξάμεηο είλαη άρξεζηεο, αλ δελ κπνξείο λα ηηο 

εθαξκφζεηο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή. 

 Οη ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο ζηηο πξάμεηο έρνπλ κηθξή αμία αλ δελ κπνξείο λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ  

 

Δ. «Η πξνζπάζεηα κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά» 

Effort can increase Mathematical Ability 

     Μηα άπνςε ε νπνία πηνζεηείηαη απφ πνιινχο καζεηέο είλαη φηη γηα λα είλαη θάπνηνο 

θαιφο ζηα Μαζεκαηηθά πξέπεη λα έρεη γελλεζεί κε καζεκαηηθφ κπαιφ (Tobias, 1978). ε 

αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πεηχρεη πςειή απφδνζε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιινί καζεηέο νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη κε ηελ 

πξνζπάζεηα θαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε απηά, κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά θαη λα 

αλεβάζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ε πξψηε θαηεγνξία 
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καζεηψλ πνιχ ζπρλά εκθαλίδεη έιιεηςε θηλήηξσλ γηα νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ ε δεχηεξε δείρλεη κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα λα αθηεξψζεη 

ρξφλν θαη λα αζρνιεζεί κε απηά.  

     Απηέο νη δηαπηζηψζεηο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε γλψζε ηνπ ηη πηζηεχνπλ 

νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ή φρη γηα βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο κέζσ ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ε αληίιεςε επεξεάδεη άκεζα 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

δεκηνπξγεζεί κία επηπιένλ νκάδα δειψζεσλ πνπ λα δηεξεπλά απηήλ αθξηβψο ηελ 

αληίιεςε. Έηζη ζην εξγαιείν πεξηιακβάλνληαη έμη επηπιένλ δειψζεηο (νη νπνίεο 

δαλείζηεθαλ απφ έλα πξνεγνχκελν εξγαιείν πνπ είρε ζπληάμεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, ην 

Effort Can Increase Mathematical Ability, (Kloosterman, 1988)) κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ επηρεηξείηαη λα αμηνινγεζνχλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ κε βάζε άιιν έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην:   

 Ζ ζθιεξή δνπιεηά κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ ζηα Μαζεκαηηθά.  

 Μπνξψ λα γίλσ πην έμππλνο ζηα Μαζεκαηηθά αλ πξνζπαζήζσ ζθιεξά. 

 Ζ εμάζθεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ ζηα Μαζεκαηηθά.  

 Με ην λα πξνζπαζεί θάπνηνο ζθιεξά, κπνξεί λα γίλεη εμππλφηεξνο ζηα 

Μαζεκαηηθά.  

 Ζ ηθαλφηεηα ζηα Μαζεκαηηθά απμάλεη φηαλ θάπνηνο κειεηά ζθιεξά 

 Μπνξψ λα γίλσ πην έμππλνο ζηα καζεκαηηθά, πξνζπαζψληαο ζθιεξά.  

 

Σ. Σα Μαζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

 Mathematics is useful in daily life 

     Ζ ηειεπηαία νκάδα δειψζεσλ δελ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ 

εξγαιείνπ, αιιά πξνζηέζεθε ζε απηφ αξγφηεξα. Οη έμη λέεο δειψζεηο δαλείζηεθαλ απφ 

ην εξγαιείν “Usefulness of Mathematics Scale” ησλ Fennema-Shermann (Fennema & 

Sherman, 1976) θαη ελζσκαηψζεθαλ θαη απηέο καδί κε ηηο άιιεο. 

     Ζ θαηεγνξία απηή επηιέρζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο γηαηί ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ έζεζαλ φηαλ δεκηνπξγνχζαλ ην εξγαιείν ηνπο. Οη γλψκεο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο πνηθίινπλ, 

θαη κάιηζηα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απφδνζή ηνπο ζηα κάζεκα απηφ. Όηαλ έλαο καζεηήο 
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πηζηεχεη φηη θάηη πνπ θάλεη ζα πξνβεί πξνο φθειφο ηνπ, ηφηε ην θάλεη κε κεγαιχηεξε 

δηάζεζε. Αθφκα θη αλ θάηη ηέηνην είλαη δχζθνιν θαη απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, ν 

καζεηήο πνπ πηζηεχεη ζηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ είλαη πην πξφζπκνο λα επελδχζεη ηνλ ρξφλν 

ηνπ γηα λα αζρνιεζεί κε ηα Μαζεκαηηθά γεληθφηεξα θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

εηδηθφηεξα. 

     Έηζη ε νκάδα απηψλ ησλ εκβφιηκσλ εξσηήζεσλ ζπλεηζθέξεη θαη απηή ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηηο απφςεηο ηνπ καζεηή 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ πξνζέγγηζε απφ κηα επηπιένλ 

νπηηθή θάλεη ην εξγαιείν αθφκα πιεξέζηεξν θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ: 

 Σα Μαζεκαηηθά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε δσή κνπ. 

 Σα Μαζεκαηηθά δελ ζα είλαη ζεκαληηθά γηα κέλα ζηε δνπιεηά πνπ ζα θάλσ 

 Γηαβάδσ καζεκαηηθά γηαηί μέξσ πφζν ρξήζηκα είλαη. 

 Σν λα γλσξίδσ καζεκαηηθά ζα κε βνεζήζεη λα βγάισ ρξήκαηα γηα λα δσ. 

 Ζ κειέηε ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ράζηκν ρξφλνπ. 

 Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα αμηφινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα. 

 

4.2.1.2 Πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζηα ειιεληθά, κνξθνπνίεζε θαη δόκεζή ηνπ 

     Ζ κεηάθξαζε ηνπ εξγαιείνπ ζηα ειιεληθά έγηλε απφ ηνλ γξάθνληα, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ιήθζεθε ε άδεηα απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, κε ηελ βαζηθή αξρή ην θείκελν 

λα απνηειεί κία θαηά ιέμε κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ πξσηνηχπνπ ρσξίο λα παξεθθιίλεη 

θαζφινπ απφ ηηο νξνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εκπλεπζηήο ηνπ. Ο έιεγρνο ηεο 

κεηάθξαζεο έγηλε κε ηε βνήζεηα κηαο γεγελνχο Βξεηαλίδαο ε νπνία δεη κφληκα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζην νπθιί θαη γλσξίδεη αξθεηά θαιά ηα ειιεληθά. ε απηήλ δφζεθε ην 

κεηαθξαζκέλν θείκελν ζηα ειιεληθά, ην νπνίν θαη κεηέθξαζε μαλά ζηα αγγιηθά. ηε 

ζπλέρεηα ηα δχν αγγιηθά θείκελα ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ 

νπζηαζηηθά παξφκνηα, θάηη πνπ επηβεβαίσζε ηελ εγθπξφηεηα ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο. 

     Σν επφκελν βήκα ήηαλ δφκεζε ηνπ εξγαιείνπ ψζηε λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή 

θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ζρνιεία. ηελ πξψηε ζειίδα δφζεθαλ νη νδεγίεο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ, φπνπ πεξηγξάθεθε ε θιίκαθα Likert θαη ην λφεκα ησλ αξηζκψλ 1 έσο 

θαη 5 θάησ απφ θάζε δήισζε. Σαπηφρξνλα ζεκεηψζεθε φηη πξέπεη λα απαληεζνχλ φιεο 
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νη εξσηήζεηο ηνπ. Δπίζεο γξάθηεθε ξεηψο φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν, δελ 

έρεη θακηά ζρέζε κε ηε βαζκνινγία πνπ ζα πάξνπλ ηα παηδηά ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, θαη φηη απνηειεί κέξνο κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζε 

ηπραίν δείγκα καζεηψλ. 

     ηε ζπλέρεηα δεηήζεθαλ νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην θάζε παηδί, νη νπνίεο 

πεξηιάκβαλαλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηνλ βαζκφ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά θαζψο θαη ηελ κέζε βαζκνινγία ηνπο απφ φια ηα καζήκαηα ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Απηέο νη πιεξνθνξίεο καδί κε ηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

πεξηνρή θνίηεζεο (αζηηθή/ επαξρηαθή) πνπ δίλνληαλ απφ ηνλ θαζεγεηή πνπ έδηλε ην 

εξγαιείν ζηα παηδηά, ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβιεηέο απηέο.   

     Οη ζειίδεο 2 έσο θαη 6 πεξηιάκβαλαλ ην εξγαιείν θαζεαπηφ. Οη δηάθνξεο δειψζεηο 

θαηαλεκήζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν ε κία κεηά ηελ άιιε, ψζηε ν καζεηήο λα κελ θαηαιάβεη 

ακέζσο ηελ ζαθή νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ θαηά εμάδεο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 

θξαηήζεθε ζρεηηθά κεγάιε γηα λα δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε άλεζεο ζηνλ καζεηή θαη λα 

κπνξεί λα μερσξίδεη εχθνια ηε κία απφ ηελ άιιε ψζηε λα ζπγθεληξψλεηαη ζε θάζε κία 

μερσξηζηά (βι. Παξάξηεκα). 

     Σν εμαγφκελν ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ 6 δηαθνξεηηθέο βαζκνινγίεο, θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο αληηζηνηρνχζε θαη ζε κηα έλλνηα πνπ επηρεηξνχληαλ λα κεηξεζεί απφ απηέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Ζ θάζε βαζκνινγία ήηαλ νπζηαζηηθά ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο βαζκψλ 

(1 έσο 5) γηα θάζε κία απφ ηηο έμη δειψζεηο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. ηηο δειψζεηο πνπ 

είραλ αξλεηηθή ρξνηά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δήισζε «Ζ κειέηε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

είλαη ράζηκν ρξφλνπ», αληηζηνηρνχληαλ ν ζπκκεηξηθφο βαζκφο απηνχ πνπ είρε επηιέμεη ν 

καζεηήο, γηα παξάδεηγκα ην 5 κεηαηξέπνληαλ ζε 1 θαη ην 2 ζε 4. Απηφ γίλνληαλ γηαηί 

ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά θαη δελ βνεζνχλ ηνλ καζεηή λα 

απνδψζεη ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε. Σν ηειηθφ άζξνηζκα ησλ  βαζκψλ ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο ππνινγίδνληαλ κεηά ηελ κεηαηξνπή απηή, θαη κπνξνχζε λα πάξεη ηηκέο απφ 6 

(=6*1) έσο θαη 30 (=6*5), κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ λα δειψλεη ζεηηθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά. Κάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηιάκβαλε 3 δειψζεηο κε 

ζεηηθή ρξνηά θαη 3 κε αξλεηηθή, εθηφο απφ απηήλ πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο 
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πξνζπάζεηαο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηεο απφδνζεο ζε απηά, φπνπ φιεο νη δειψζεηο ήηαλ 

ζεηηθά θνξηηζκέλεο θαη δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη θάπνηα κεηαηξνπή ησλ βαζκψλ. 

 

4.2.1.3. πκκεηέρνληεο 

     Γηα ηελ πηινηηθή έξεπλα ζηφρνο ήηαλ λα επηιερζεί έλα φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα καζεηψλ, δηαθφξσλ ειηθηψλ, ηφζν απφ αζηηθή φζν θαη απφ 

επαξρηαθή πεξηνρή. Έηζη, νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ  απφ ην Γπκλάζην Νένπ 

Γπλαηθνθάζηξνπ ηνπ Κηιθίο θαη απφ ην 20
ν
 Δληαίν Λχθεην Σνχκπαο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

πλνιηθά ε πξψηε έξεπλα απεπζχλζεθε ζε 36 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ: 

 9 θνξίηζηα απφ ηελ Α΄ Λπθείνπ ηνπ Δ.Λ. Σνχκπαο, 15-16 εηψλ 

 10 αγφξηα απφ ηελ Α΄ Λπθείνπ ηνπ Δ.Λ. Σνχκπαο, 15-17 εηψλ 

 8 θνξίηζηα απφ ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ ζην Κηιθίο, 15 εηψλ 

 9 αγφξηα απφ ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ ζην Κηιθίο, 15 εηψλ 

 

4.2.1.4  Γηαδηθαζία 

     Ζ πξψηε δηαλνκή ηνπ εξγαιείνπ έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ γξάθνληα ζην ζρνιείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ ηάμεσλ 

φπνπ πεξηγξάθεθε ην ζέκα θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. ηνπο καζεηέο πνπ ην 

ζπκπιήξσζαλ θαηέζηε γηα άιιε κηα θνξά ζαθέο φηη νη απαληήζεηο πνπ ζα έδηλαλ δελ ζα 

είραλ ζρέζε κε ηνλ βαζκφ πνπ ζα έπαηξλαλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ην 

φηη δελ ππήξραλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξγαιείνπ θξάηεζε απφ 6 έσο 15 ιεπηά, έγηλε κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ νη 

καζεηέο είραλ θελφ καζήκαηνο, θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο θάλεθαλ λα δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ.  

     Ζ δηαλνκή ηνπ εξγαιείνπ ζην Κηιθίο έγηλε απφ έλαλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη Γπκλάζην 

Νένπ Γπλαηθνθάζηξνπ, αθνχ ηνπ δφζεθαλ πξψηα νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. Καη 

εθεί ν ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε δελ μεπέξαζε ηα 15 ιεπηά. 
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4.2.2 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

     Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 16. Σα 

δεδνκέλα πεξάζηεθαλ αξρηθά ζε 43 κεηαβιεηέο γηα θάζε καζεηή, θαζέλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο θαηαρσξήζεθε ζε μερσξηζηή εγγξαθή (ζεηξά): 

 school_name: ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ 

 area_type: ην είδνο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν. Σηκέο 1: αζηηθή   

2: επαξρηαθή) 

 class: ε ηάμε ηνπ καζεηή. Σηκέο 1: Α΄ Γπκλαζίνπ, 2: Β΄ Γπκλαζίνπ, 3: Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, 4: Α΄ Λπθείνπ, 5: Β΄ Λπθείνπ, 6: Γ΄ Λπθείνπ 

 age: ε ειηθία ηνπ καζεηή 

 sex: ην θχιν ηνπ καζεηή. Σηκέο 1: θνξίηζη, 2: αγφξη 

 math_degree: βαζκφο ζηα Μαζεκαηηθά ην πξνεγνχκελν έηνο 

 average_degree: κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

 Qn_XY, n={1,2,…36} , X={A, B, C, D, E, F }, Y={„  ‟ , _neg} Ζ n-νζηή δήισζε 

πνπ αλήθεη ζηελ X θαηεγνξία πνπ κεηξάκε θαη έρεη Τ ρξνηά (αξλεηηθή ή κε). 

Καηεγνξίεο: 

Α: Υξνλνβφξα πξνβιήκαηα 

Β: Βήκαηα 

C: Καηαλφεζε Δλλνηψλ  

D: Λεθηηθά πξνβιήκαηα 

E: Πξνζπάζεηα 

F: Υξεζηκφηεηα 

Σηκέο απφ 1 έσο 5 

     ηε ζπλέρεηα νη βαζκνινγίεο ησλ δειψζεσλ κε αξλεηηθή ρξνηά κεηαηξάπεθαλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαη ηέινο ππνινγίζηεθαλ ηα ζπλνιηθά αζξνίζκαηα 

γηα θάζε θαηεγνξία, ηα νπνία αληηζηνηρήζεθαλ ζε έμη λέεο κεηαβιεηέο ηεο κνξθήο 

sum_Q_X, X={A, B, C, D, E, F }, νη νπνίεο έπαηξλαλ ηηκέο απφ 5 έσο 30 (Δηθφλεο 5, 6). 
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Δηθόλα 5. Δηζαγσγή ησλ κεηξνύκελσλ κεηαβιεηώλ ζην SPSS 16  
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Δηθόλα 6. Έλα κέξνο από ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ 

 

     Ζ αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε πεξηιάκβαλε αξρηθά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαβιεηψλ sum_Q_X, δειαδή ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο 

ηππηθήο απφθιηζεο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 γηα ηνπο 36 καζεηέο-

εγγξαθέο. 
 

Πηινηηθή Έξεπλα (n=36) Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Cronbach’s alpha (n=6) 

Υξνλνβόξα πξνβιήκαηα 19,5 5,1 0,69 

Βήκαηα 14,6 3,2 0,38 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  22,9 5,1 0,78 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα 17,9 3,0 0,12 

Πξνζπάζεηα 24,4 5,2 0,89 

Υξεζηκόηεηα 21,9 6,3 0,86 

 

Πίλαθαο 6. ηαηηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο 

 

Ζ αληίζηνηρε πηινηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε 61 άηνκα ζηηο ΖΠΑ θαη πεξηγξάθεηαη ζην 

(Kloosterman & Stage, 1992) έδσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θχξηαο έξεπλαο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.  
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Πηινηηθή έξεπλα 

ακεξηθάληθε (n=61) 

Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Cronbach’s alpha 

(n=6) 

Υξνλνβόξα πξνβιήκαηα 18,2 4,2 0,81 

Βήκαηα 15,6 2,8 0,60 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  24,0 3,3 0,71 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα 16,8 3,4 0,63 

Πξνζπάζεηα - - - 

Υξεζηκόηεηα - - - 

 

Πίλαθαο 7. ηαηηζηηθά ηεο ακεξηθάληθεο πηινηηθήο έξεπλαο 

 

Κύξηα έξεπλα 

ακεξηθάληθε (n=517) 

Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Cronbach’s alpha 

(n=6) 

Υξνλνβόξα πξνβιήκαηα 20,5 3,7 0,77 

Βήκαηα 16,5 3,4 0,67 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  25,3 2,8 0,76 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα 18,8 3,0 0,54 

Πξνζπάζεηα 22,4 3,8 0,84 

Υξεζηκόηεηα 23,2 4,2 0,86 

 

Πίλαθαο 8. ηαηηζηηθά ηεο ακεξηθάληθεο θύξηαο έξεπλαο 

 

ηελ Ηηαιία φπνπ εθαξκφζηεθε ην ίδην εξγαιείν δελ έγηλε πηινηηθή έξεπλα αιιά κφλν 

κία θχξηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Κύξηα έξεπλα Ιηαιηθή 

(n=599) 

Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Cronbach’s alpha 

(n=6) 

Υξνλνβόξα πξνβιήκαηα 19,72 5,24 0,76 

Βήκαηα 16,85 4,50 0,59 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  24,82 4,54 0,72 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα 19,67 5,04 0,27 

Πξνζπάζεηα 22,15 6,57 0,94 

Υξεζηκόηεηα 21,45 6,37 0,82 

 

Πίλαθαο 9. ηαηηζηηθά ηεο ηηαιηθήο θύξηαο έξεπλαο 
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     πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ηνπ Πίλαθα 6 κε απηά ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ παξαηεξνχκε ηα εμήο γηα θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

εμεηάδνπκε: 

 

 Υξνλνβόξα πξνβιήκαηα: Σφζν ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε, φζν θαη ην άιθα 

ηνπ Cronbach θπκαίλνληαη ζε αλάινγα επίπεδα κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, 

πξνζεγγίδνληαο πεξηζζφηεξν ηηο ηηκέο πνπ έδσζε γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία ε ηηαιηθή 

έξεπλα. 

 

Βήκαηα: Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ήηαλ επίζεο 

ζρεηηθά αλάινγεο κε ηηο ππφινηπεο φζνλ αθνξά ζηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε. 

Όηαλ φκσο εμεηαζηεί ην άιθα ηνπ Cronbach παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηνπ είλαη 

ρακειφηεξε (0,38) απφ απηέο πνπ δίλνληαη απφ ηηο άιιεο έξεπλεο (0,60/0,67/0,54). 

Δπίζεο ε ηηκή θαζεαπηή είλαη ρακειή, αιιά απηφ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

έξεπλεο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Βεκάησλ, αθνχ παληνχ βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ή 

ηελ ηειεπηαία ζέζε. 

 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ: φζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, βιέπνπκε θαη πάιη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

είρακε (22,9/5,1) είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά πνπ έδσζαλ νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο, θαη 

κάιηζηα ην άιθα ηνπ Cronbach είλαη αξθεηά πςειφ (0,78). 

 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα: Δδψ εκθαλίζηεθε ε πξψηε ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο ακεξηθάληθεο έξεπλαο. Δλψ ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε δίλνπλ ηηκέο ζπγθξίζηκεο κε ηηο πξνεγνχκελεο, ην άιθα ηνπ Cronbach είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ (0,12). Μάιηζηα είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ έδσζαλ θαη νη 

δχν ακεξηθάληθεο έξεπλεο (0,63 θαη 0,54), αλ θαη πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαη ε Ηηαιίδα 

εξεπλήηξηα  βξήθε πνιχ ρακειή ηηκή απηήο ηεο παξακέηξνπ (0,27). Γηα λα θαηαιάβνπκε 

ηη ζεκαίλεη κηα ηφζν ρακειή ηηκή θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ έξεπλα, πξέπεη λα 

μεθαζαξίζνπκε ηη αθξηβψο εθθξάδεη ην άιθα ηνπ Cronbach. Ζ κεηαβιεηή απηή κεηξάεη 

ηε ζπλνρή ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ θάζε θαηεγνξίαο, δειαδή ην θαηά πφζν απηέο 

κεηξάλε ην ίδην κέγεζνο. Με άιια ιφγηα εάλ είρακε κηα πςειή ηηκή ηνπ άιθα θνληά ζηε 

κνλάδα, απηφ ζα ζήκαηλε φηη νη βαζκνινγίεο πνπ παίξλνπκε απφ ηελ θάζε κηα εξψηεζε 
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είλαη αλάινγεο, θαη επνκέλσο εάλ γλσξίδακε ηελ βαζκνινγία ζε κηα εξψηεζε ζα 

κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε ηελ βαζκνινγία ζε κηα άιιε εξψηεζε ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο. ηελ πεξίπησζή καο φπνπ ην άιθα έρεη ηηκή 0,12, ην ζπκπέξαζκα πνπ 

βγάδνπκε είλαη φηη νη καζεηέο δελ είραλ νκνηφκνξθε άπνςε ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο 

δειψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη επνκέλσο ε κέηξεζε ηεο αληίιεςεο πνπ ζέινπκε λα 

κεηξήζνπκε δελ είλαη απφιπηα αμηφπηζηε. 

 

Πξνζπάζεηα:  ε απηήλ ηελ πεπνίζεζε, ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ε κέηξεζή ηεο 

(24,4/5,2) είλαη εθάκηιια κε απηά ησλ ππφινηπσλ εξεπλψλ. Σν ηδηαίηεξα πςειφ άιθα 

ηνπ Cronbach κάιηζηα (0,89) δειψλεη πςειή ζπλνρή ησλ δειψζεσλ θαη επνκέλσο 

πςειή αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο. 

 

Υξεζηκόηεηα: Όζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ηα απνηειέζκαηα είλαη θαη εδψ αληίζηνηρα κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ θαη κάιηζηα ζρεδφλ ίδηα κε απηά ηεο ηηαιηθήο έξεπλαο. Καη εδψ έρνπκε πςειφ 

άιθα ηνπ Cronbach (0,86) πνπ ζπλεπάγεηαη νκνηνκνξθία ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ν 

καζεηήο.  

 

4.2.3  πκπεξάζκαηα - Βειηηώζεηο 

     Ζ πηινηηθή έξεπλα έδεημε φηη ην κεηαθξαζκέλν εξγαιείν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί 

ζηα ειιεληθά ζρνιεία κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθαξκφζηεθε ζηα ακεξηθάληθα θαη ζηα 

ηηαιηθά, αθνχ πξψηα γίλνπλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε 

ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο «Λεθηηθά Πξνβιήκαηα». Γηα ηνλ ιφγν απηφλ εμεηάζηεθαλ 

ελδειερψο γηα άιιε κηα θνξά νη επηκέξνπο δειψζεηο ηεο ηέηαξηεο θαηεγνξίαο γηα λα 

εληνπηζηνχλ πηζαλέο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ψζηε νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ λα είλαη πην νκνηφκνξθεο. Έηζη εληνπίζηεθε ε εξψηεζε 10 ε νπνία έρεη κηα 

δφζε αζάθεηαο: Έλα άηνκν πνπ δελ κπνξεί λα ιύζεη ιεθηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ κπνξεί λα θάλεη Μαζεκαηηθά ε νπνία άιιαμε ειαθξψο ψζηε λα 

απνδίδεη πην θαιά ην λφεκά ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έγηλε: Έλα άηνκν πνπ δελ 

κπνξεί λα ιύζεη ιεθηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ηα θαηαθέξλεη ζηα 

Μαζεκαηηθά. 
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      Δπίζεο ε ρακειή ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

απνδφζεθε ελ κέξεη θαη ζηελ κεηαθξαζηηθή απφδνζε ηεο αγγιηθήο έθθξαζεο «word 

problem» ζε «ιεθηηθφ πξφβιεκα», κία έθθξαζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν πνιχ ζηα 

Μαζεκαηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, φπνπ ε έλλνηα απηή απνδίδεηαη κε ηνλ γεληθφηεξν 

φξν «πξφβιεκα». Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε αζάθεηα ζπληάρζεθε έλα επηπιένλ 

επεμεγεκαηηθφ θχιιν (βι. Παξάξηεκα) πνπ απνζαθήληδε ηελ έλλνηα ηνπ «ιεθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο» , κε ζθνπφ λα δνζεί ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα κνίξαδαλ ην εξγαιείν ζηελ 

ηάμε ψζηε λα εμεγήζνπλ απφ πξηλ ζηα παηδηά ηελ έλλνηα απηήλ.  

     ην θχιιν απηφ ππήξραλ θαη κεξηθέο αθφκα επεμεγήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα απηήλ 

πνπ αθνξνχζε ηελ δήισζε 17: Σηελ εξώηεζε 17 «Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ 

πνιύ ρξόλν δελ κε ζθνηίδνπλ»,  ε έθθξαζε δελ κε ζθνηίδνπλ ζεκαίλεη όηη «δελ κε 

πξνβιεκαηίδνπλ, δελ κε δπζθνιεύνπλ», θαη όρη όηη «αδηαθνξώ γη’ απηά». Δπίζεο 

επηζεκαίλνληαλ ζηνλ δάζθαιν φηη ζα έπξεπε λα ηνλίζεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα έπξεπε λα 

απαληήζνπλ ζε φιεο νη εξσηήζεηο, γηαηί ζηελ πηινηηθή έξεπλα ππήξραλ εξσηεκαηνιφγηα 

κε κεξηθέο εξσηήζεηο αλαπάληεηεο, κε απνηέιεζκα λα αρξεζηεχεηαη νιφθιεξν ην 

εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ππνγξακκίζηεθε θαη ε ιέμε «φιεο» ζηε νδεγία ηεο 

πξψηεο ζειίδαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: Παξαθαιώ λα απαληεζνύλ όιεο νη εξσηήζεηο.  

     Σέινο, ζην θχιιν κε ηηο επηζεκάλζεηο ππήξρε κηα επηπιένλ πξνηξνπή ζηνλ θαζεγεηή 

λα ελεκεξψζεη ηα παηδηά φηη ζα έπξεπε λα απαληήζνπλ εηιηθξηλά ζηηο εξσηήζεηο, γηαηί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βνεζνχζαλ κειινληηθά άιια παηδηά ζηελ ειηθία ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηρεηξήζεθε λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα λα απαληήζνπλ νη καζεηέο επηπφιαηα, ψζηε 

νη απαληήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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4.3  Κύξηα Έξεπλα 

 

     Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φια ήηαλ έηνηκα γηα λα μεθηλήζεη ε 

δεχηεξε θαη πην επξεία έξεπλα. Ο ζηφρνο ήηαλ λα ζπγθεληξσζεί έλαο ηθαλφο αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ, ψζηε κε έλα κεγαιχηεξν δείγκα ηα απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ θαιχηεξα κε απηά ησλ δχν αληίζηνηρσλ κεγάισλ εξεπλψλ πνπ πξνεγήζεθαλ 

ζε Ακεξηθή θαη Ηηαιία. 

 

4.3.1 Μέζνδνο 

 

4.3.1.1 πκκεηέρνληεο 

     Μία απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κπνξέζεη λα ζπγθεληξψζεη έλα 

θαηά ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ηφζν βάζεη 

γεσγξαθηθψλ φζν θαη δεκνγξαθηθψλ θξηηεξίσλ. Έηζη επηιέρζεθαλ ζρνιεία απφ ηνπο 

λνκνχο Θεζζαινλίθεο, Κνδάλεο, Φιψξηλαο, Γξάκαο, Αραΐαο, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζσλ, 

Λάξηζαο, Υαιθηδηθήο, ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθφλαο 7. 

Δπίζεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα δνζνχλ εξσηεκαηνιφγηα θαη ζε ζρνιεία ησλ Αζελψλ, ησλ 

εξξψλ, ηεο Βνησηίαο θαη ηεο Φζηψηηδαο, αιιά ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ δπζρεξεηψλ δελ 

κπφξεζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο καζεηέο.  

     Πην αλαιπηηθά, κνηξάζηεθαλ  204 εξσηεκαηνιφγηα ζπλνιηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

νξζψο ζπκπιεξσκέλα πνπ επηζηξάθεθαλ ήηαλ 196. Απφ ηα ππφινηπα, ζε 4 δελ είραλ 

απαληεζεί φιεο νη εξσηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ ελψ ζε άιια 4 δελ είρε δνζεί απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ επέηπρε ν καζεηήο ηελ πεξζηλή ρξνληά ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, κηα πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. Ζ θαηαλνκή 

ησλ 196 εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε επηκέξνπο ζρνιείν ήηαλ ε εμήο:  

 

Αζηηθέο πεξηνρέο: 

5
ν
 Λχθεην Θεζζαινλίθεο: αγφξηα 3 , θνξίηζηα 15

1
ν
 Λχθεην Κνδάλεο: αγφξηα 14 , θνξίηζηα 5 

10
ν
 Λχθεην Λάξηζαο: αγφξηα 10 , θνξίηζηα 10 

3
ν
 ΔΠΑΛ Φιψξηλαο: αγφξηα 4 , θνξίηζηα 12 

Μνπζηθφ Γπκλάζην Ρφδνπ: αγφξηα 12 , θνξίηζηα 13 
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Δηθόλα 7. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ηεο θύξηαο έξεπλαο 

 

Δπαξρηαθέο πεξηνρέο 

Γεληθφ Λχθεην Αγίνπ Νηθνιάνπ: αγφξηα 8 , θνξίηζηα 9 

Γπκλάζην Κπξγίσλ Γξάκαο: αγφξηα 23 , θνξίηζηα 12  

Γπκλάζην Θήξαο, αληνξίλε: αγφξηα 13 , θνξίηζηα 6 

Γπκλάζην Κιεηηνξίαο, Αραΐα: αγφξηα 13  , θνξίηζηα 14 

 

     πλνιηθά ε έξεπλα πεξηιάκβαλε 96 θνξίηζηα θαη 100 αγφξηα, 98 απφ αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη 98 απφ επαξρηαθέο.  

 

     Ζ θαηαλνκή ηνπο ζηηο ηάμεηο ήηαλ ε εμήο (αγφξηα-θνξίηζηα): 

Β΄ Γπκλαζίνπ: 31 (18-13) 

Γ΄ Γπκλαζίνπ: 56 (34-22) 

Α΄ Λπθείνπ: 61 (23-38) 

Β΄ Λπθείνπ: 37 (22-15) 

Γ΄ Λπθείνπ: 11 (3-8) 
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4.3.1.2 Γηαδηθαζία 

     Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ παξφκνηα κε απηήλ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο: Οη 

θαζεγεηέο πνπ είραλ παξαιάβεη ηα εξσηεκαηνιφγηα είηε ηδηνρείξσο είηε ειεθηξνληθά, ηα 

έδσζαλ ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο, αθνχ πξψηα ηνπο παξείραλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο 

δηεπθξηλήζεηο βάζεη ηνπ επεμεγεκαηηθνχ θχιινπ πνπ ηνπο είρε δνζεί καδί κε ην 

εξσηεκαηνιφγην. ηα ζρνιεία ηεο Γξάκαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κιεηηνξίαο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ηάμεο, ζε δχν, ηξεηο θαη ηέζζεξεηο 

αληίζηνηρα. ην ζρνιείν ηεο Αγίνπ Νηθνιάνπ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηα πήξαλ νη καζεηέο 

ζπίηη ηνπο θαη ηα επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα, ελψ ζην Λχθεην ηεο Θεζζαινλίθεο νη 

καζεηέο επεηδή είραλ ήδε ηειεηψζεη ηα καζήκαηα δελ ηα ζπκπιήξσζαλ ζηελ ηάμε, αιιά 

θαηά ηελ παξαιαβή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα παξαιήθζεθαλ ηδηνρείξσο, ελψ ηα ππφινηπα παξαιήθζεθαλ κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 

4.3.2  Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

4.3.2.1 Μέζε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε θαη δείθηεο ζπλνρήο 

     Αθνχ ηα δεδνκέλα πεξάζηεθαλ ζην SPSS, αθνινχζεζε ε αλάιπζή ηνπο κε ζθνπφ λα 

απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. 

     Αξρηθά έγηλε ε εμαγσγή κεξηθψλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ ψζηε λα απνθηεζεί κηα 

επνπηηθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο. ηνλ Πίλαθα 10 πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

νη κέζεο ηηκέο θαη αθξηβψο απφ θάησ νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 6 εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε, θαηεγνξηνπνηεκέλεο βάζε ησλ 3 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ καο πνπ είλαη ε ηάμε, ε πεξηνρή θαη ην θχιν. 
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Τάξη       Πεπιοχή     Φύλλο   Χπ.Πποβλήματα  Βήματα   Κατανόηση  Λ.Πποβλήματα Πποσπάθεια Χπησιμότητα 

________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________ 

 

Β Γυμν.   αστική    κοπίτσι      19,00     13,50     23,50     19,50     26,67     23,83 

(n=31)    (n=11)    (n=6)         4,47      3,39      4,14      1,87      2,42      3,60 

                    αγόπι        20,60     17,20     25,40     16,60     25,80     22,60 

                    (n=5)         3,05      1,64      2,70      2,07      4,27      2,51 

         επαπχιακή  κοπίτσι      18,57     12,57     20,29     19,14     25,00     24,86 

           (n=20)   (n=7)         5,53      2,94      4,11      5,08      6,88      5,43 

                  αγόπι        23,00     14,00     21,15     18,31     27,69     23,15 

                    (n=13)        3,89      4,02      3,72      2,90      3,07      5,43 

Γ Γυμν.   αστική    κοπίτσι      18,00     15,43     26,14     19,00     24,29     18,71 

(n=56)    (n=14)    (n=7)         6,90      3,69      2,97      2,94      4,57      6,37 

                    αγόπι        20,29     13,29     21,57     17,86     25,86     21,86 

                    (n=7)         4,35      5,06      5,86      4,06      4,81      6,20 
 

         επαπχιακή  κοπίτσι      17,60     13,20     22,53     19,33     25,40     22,20 

          (n=42)    (n=15)        5,63      2,98      4,00      2,13      4,73      5,78 
 

                    αγόπι        19,04     15,33     21,89     18,93     24,26     21,81 

                    (n=27)        4,53      3,37      4,49      3,29      4,48      4,83 

 

Α Λυκ.    αστική    κοπίτσι      20,63     15,08     25,17     19,21     23,63     22,08 

(n=61)    (n=38)    (n=24)        4,39      3,37      4,29      2,34      5,37      5,25 
 

                    αγόπι        20,07     15,14     25,07     17,93     23,50     22,64 

                    (n=14)        3,93      5,60      3,17      2,50      5,65      5,99 
 

         επαπχιακή  κοπίτσι      20,21     14,07     26,00     19,43     27,29     21,36 

          (n=23)    (n=14)        3,96      3,93      4,30      3,84      3,36      4,38 
 

                    αγόπι        19,22     14,56     22,89     19,33     21,22     20,11 

                    (n=9)         4,94      2,83      6,21      2,45      6,72      7,37 

 

Β Λυκ.    αστική    κοπίτσι      20,29     15,14     22,64     18,71     24,93     18,00 

(n=37)    (n=30)    (n=14)        3,89      3,76      3,71      2,49      3,02      5,01 
 

                    αγόπι        18,31     15,25     24,38     18,69     24,06     19,56 

                    (n=16)        6,13      3,11      4,00      2,39      5,84      6,17 
 

         επαπχιακή  κοπίτσι      22,00     20,00     20,00     22,00     19,00     26,00 

          (n=7)     (n=1)                      .         .         .         .         .          

 

                    αγόπι        18,17     13,33     24,83     17,33     22,50     17,33 

                    (n=6)         6,49      3,88       ,98      4,46      8,02      3,01 

 

Γ Λυκ.    αστική    κοπίτσι      15,25     13,75     23,75     19,00     29,25     17,75 

(n=11     (n=5)     (n=4)         1,50      3,20      6,50      1,41       ,50      2,63 
 

                    αγόπι        16,00     21,00     24,00     21,00     20,00     22,00 

                    (n=1)            .         .         .         .         .         . 
 

         επαπχιακή  κοπίτσι      19,50     16,75     24,75     17,75     22,50     20,00 

          (n=6)     (n=4)         2,65      4,50      4,79      2,06      2,38      2,45 
 

                    αγόπι        19,50     21,50     21,00     10,50     12,00     13,00 

                    (n=2)         7,78      2,12      1,41      4,95      8,49      1,41 
 

Σύνολο 
 

Μέση τιμή                        19,52     14,77     23,52     18,70     24,59     21,21 

Τυπική Απόκλιση                   4,76      3,76      4,35      3,02      5,14      5,43 

 

 

 

Πίλαθαο 10. ηαηηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (κ,ζ) 
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Δμεηάδνληαο κία πξνο κία ηηο αληηιήςεηο, παξαηεξνχκε ηα εμήο γηα θάζε κηα μερσξηζηά: 

 

Α. Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 

 

     Όπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα, ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γη απηήλ 

ηελ θαηεγνξία πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, θαη ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά πνπ καο 

δίλεη είλαη  κέζε ηηκή=19,52 θαη ηππηθή απφθιηζε=4,756 γηα n=196 καζεηέο. Σα 

αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά πνπ έδσζε ε ακεξηθάληθε έξεπλα ήηαλ κ.η.=20,5 θαη η.α.=3,7 

(n=517), θαη ε ηηαιηθή 19,72 θαη 5,24 (n=599), ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά παξφκνηα.  

     Όζνλ αθνξά ζηελ ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 6 δειψζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο γηα θάζε καζεηή, ην alpha ηνπ Cronbach βξέζεθε λα είλαη 0,628, φρη πνιχ 

δηαθνξεηηθφ απφ απηά πνπ δίλνπλ νη ακεξηθάληθε θαη ε ηηαιηθή έξεπλα ( 0,77 θαη 0,76 

αληίζηνηρα) Δπηπιένλ φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 11, κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηε 

ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ αλ απιά αθαηξέζνπκε ηελ 17
ε
 εξψηεζε απφ ην εξγαιείν, νπφηε 

θαη ην alpha ζα θηάζεη ην 0,74. 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Q1_A ,484 

Q3_A_neg ,570 

Q14_A_neg ,530 

Q15_A_neg ,551 

Q17_A ,744 

Q31_A ,559 

Πίλαθαο 11. Σν άιθα ηνπ 

Cronbach εάλ παξαιείπνπκε 

κηα από ηηο εξσηήζεηο ηεο Α 

νκάδαο θάζε θνξά 

Γηάγξακκα 4. Σν ηζηόγξακκα θαηαλνκήο  

ζπρλνηήησλ γηα ηελ Α΄ νκάδα πεπνηζήζεσλ 
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Β. Βήκαηα 

 

     Απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο βιέπνπκε φηη θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε κία ζρεδφλ θαλνληθή θαηαλνκή, κε κέζε 

ηηκή 14,77 θαη ηππηθή απφθιηζε 3,759 (n=196). Σηκέο πνπ έδσζαλ ε ακεξηθάληθε θαη ε 

ηηαιηθή έξεπλα είλαη κ.η=16,5, η.α.=3,4 (n=519) θαη κ.η.=16,85, η.α.=4,5 (n=599) 

αληίζηνηρα. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη Έιιελεο καζεηέο ζπκθσλνχλ ειαθξψο ιηγφηεξν 

κε ηελ άπνςε φηη Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απιά δελ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ 

αθνινπζώληαο κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά βεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο αιινεζλείο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

     Ο ππνινγηζκφο ηνπ alpha ηνπ Cronbach καο δίλεη ηελ ηηκή 0,508, ε νπνία είλαη 

ζρεηηθά ρακειφηεξε απφ ηηο επίζεο ρακειέο ηηκέο 0,67 θαη 0,59 πνπ έδσζαλ ε 

ακεξηθάληθε θαη ε ηηαιηθή έξεπλα αληίζηνηρα. Απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε αμηνπηζηίαο 

ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 12, βιέπνπκε φηη ε ζπλνρή ησλ 

δειψζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξεί λα βειηησζεί, αλ θαη φρη ζεκαληηθά, αλ 

αθαηξέζνπκε ηελ δήισζε 11 απφ ην εξγαιείν  

 

 

 

 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Q2_B_neg ,469 

Q7_B_neg ,407 

Q9_B_neg ,375 

Q11_B ,535 

Q32_B ,487 

Q36_B ,484 

Πίλαθαο 12. Σν άιθα ηνπ 

Cronbach εάλ παξαιείπνπκε 

κηα από ηηο εξσηήζεηο ηεο Β΄ 

νκάδαο θάζε θνξά 

Γηάγξακκα 5. Σν ηζηόγξακκα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ Β΄ νκάδα πεπνηζήζεσλ 
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 Γ. Καηαλόεζε ελλνηώλ 

 

     Καη ε κεηαβιεηή πνπ  κεηξάεη απηήλ ηελ έλλνηα βιέπνπκε φηη αθνινπζεί κηα 

θαηαλνκή πνιχ θνληά ζηελ θαλνληθή. Ζ κέζε ηηκή πνπ δίλεη είλαη 23,52 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 4,35, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ δχν άιισλ εξεπλψλ λα δίλνπλ αλάινγεο 

ηηκέο (25,3/2,8 ε ακεξηθάληθε θαη 24,82/4,54 ε ηηαιηθή) 

     Όηαλ ππνινγίζνπκε φκσο ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο, βιέπνπκε φηη ε ηηκή πνπ παίξλνπκε 

(0,59) είλαη αξθεηά ρακειφηεξε ηφζν απφ ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο (0,76/072) φζν θαη απφ 

ηελ πηινηηθή (0,78). Μάιηζηα νπνηαδήπνηε δήισζε ηεο θαηεγνξίαο θαη αλ αθαηξέζνπκε, 

δελ ζα έρνπκε θάπνηα βειηίσζε φζνλ αθνξά ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπλνρή. (Πίλαθαο 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Q5_C_neg ,529 

Q6_C_neg ,555 

Q12_C ,531 

Q16_C_neg ,486 

Q20_C ,569 

Q26_C ,575 

Πίλαθαο 13. Σν άιθα ηνπ 

Cronbach εάλ παξαιείπνπκε 

κηα από ηηο εξσηήζεηο ηεο Γ΄ 

νκάδαο θάζε θνξά 

Γηάγξακκα 6. Σν ηζηόγξακκα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ Γ΄ νκάδα πεπνηζήζεσλ 
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Γ. Λεθηηθά Πξνβιήκαηα 

 

     Σν άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ έμη επηκέξνπο δειψζεσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

κεηξήζνπλ ηελ άπνςε φηη ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα είλαη ζεκαληηθά ζηα Μαζεκαηηθά, 

έδσζε κηα ζρεδφλ απφιπηα θαλνληθή θαηαλνκή, κε κέζε ηηκή θαη απφθιηζε 

(18,70/3,017) πνιχ θνληά ζε απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (18,8/3 ε ακεξηθάληθε 

θαη 19,67/5,04 ε ηηαιηθή). 

     ηνλ ηνκέα φκσο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηαο ην ηδηαίηεξα ρακειφ alpha ηνπ Cronbach 

(0,121) απέρεη πνιχ απφ ηελ ηηκή 0,54 πνπ έδσζε ε ακεξηθάληθε έξεπλα θαη αξθεηά απφ 

ηελ ηηκή 0,27 πνπ έδσζε ε ηηαιηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο εξσηήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο δελ κεηξάλε ην ίδην κέγεζνο, αθνχ ε βαζκνινγία ζε κία απφ απηέο δελ 

κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ βαζκνινγία ζε θάπνηα άιιε, φπσο πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο 

θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη ζηελ πηινηηθή 

έξεπλα. Αθφκα θαη αλ αθαηξεζνχλ νξηζκέλεο δειψζεηο, ην κέγηζην alpha πνπ κπνξνχκε 

λα πάξνπκε ζα ήηαλ 0,2. 

     Σν γεγνλφο απηφ καο νδεγεί ζηελ απφθαζε λα κελ ζπκπεξηιάβνπκε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξσηήζεσλ ζηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηα πιαίζηα 

απηήο ηεο έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη δελ είλαη αμηφπηζηα. ε 

απηήλ ηελ απφθαζε νδεγήζεθε θαη ε ηηαιίδα εξεπλήηξηα, ε νπνία επίζεο εζηηάζηεθε 

απνθιεηζηηθά ζηηο άιιεο πέληε θαηεγνξίεο. 

 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Q10_D ,200 

Q13_D_neg ,005 

Q19_D ,127 

Q22_D ,176 

Q24_D_neg ,011 

Q25_D_neg ,080 

Πίλαθαο 14. Σν άιθα ηνπ 

Cronbach εάλ παξαιείπνπκε 

κηα από ηηο εξσηήζεηο ηεο Γ΄ 

νκάδαο θάζε θνξά 

Γηάγξακκα 7. Σν ηζηόγξακκα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ Γ΄ νκάδα πεπνηζήζεσλ 
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 Δ. Πξνζπάζεηα 

 

     Δδψ παξαηεξνχκε γηα πξψηε θνξά κηα κηθξή απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, 

αθνχ έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη απφιπηα 

ηελ άπνςε φηη ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά. Σα 

ζηαηηζηηθά πνπ παίξλνπκε απφ απηήλ ηελ θαηαλνκή είλαη κέζε ηηκή 24,59 θαη ηππηθή 

απφθιηζε 5,144, ιίγν πςειφηεξα απφ απηά ηεο ακεξηθάληθεο (22,4/3,8) θαη ηεο ηηαιηθήο 

έξεπλαο (22,15/6,57), πνπ θαλεξψλεη ηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ην δείγκα ησλ Διιήλσλ 

καζεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα θαζεαπηή ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

έξεπλεο ησλ δχν άιισλ ρσξψλ. 

     Ζ ίδηα νκάδα εξσηήζεσλ καο δίλεη θαη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ alpha ηνπ Cronbach 

(0,842) , πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε φζνλ αθνξά 

ζηελ κέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο απφ φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πνπ 

κειεηάκε. Αληίζηνηρα πςειέο ηηκέο έδσζαλ θαη νη άιιεο δχν έξεπλεο (0,84 ε 

ακεξηθάληθε θαη 0,94 ε ηηαιηθή). Όπσο δηαπηζηψλνπκε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξαηηέξσ αλάιπζεο αμηνπηζηίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 15, ε νκάδα έρεη  ηφζν 

θαιή ζπλνρή πνπ ε ελδερφκελε αθαίξεζε θάπνηαο απφ ηηο εξσηήζεηο δελ ζα έθεξλε 

θάπνηα βειηίσζε ηνπ δείθηε. 
 

 

 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Q18_E ,813 

Q21_E ,825 

Q23_E ,794 

Q27_E ,823 

Q29_E ,808 

Q34_E ,835 

Πίλαθαο 15. Σν άιθα ηνπ 

Cronbach εάλ παξαιείπνπκε 

κηα από ηηο εξσηήζεηο ηεο Δ΄ 

νκάδαο θάζε θνξά 

Γηάγξακκα 8. Σν ηζηόγξακκα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ Δ΄ νκάδα πεπνηζήζεσλ 
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ΣΤ. Φξεζηκόηεηα 

 

     Ζ ηειεπηαία νκάδα εξσηήζεσλ πνπ εμεηάδνπκε καο έδσζε θαη απηή κηα ζρεδφλ 

θαλνληθή θαηαλνκή, κε κέζε ηηκή 21,21 θαη ηππηθή απφθιηζε 5,431. Αλάινγα 

ζηαηηζηηθά έδσζε ηφζν ε ακεξηθάληθε (23,2/4,2), φζν θαη ε ηηαιηθή έξεπλα (21,45/6,37).  

     Ζ ζπλνρή θαη απηήο ηεο νκάδαο αληηιήςεσλ θπκάλζεθε ζε πςειά πνζνζηά, 

δεδνκέλνπ φηη ην alpha ηνπ Cronbach πνπ πήξακε είρε ηηκή 0,758, αξθεηά θνληά ζε απηή 

ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (0,86 ε ακεξηθάληθε θαη 0,82 ε ηηαιηθή). Ζ πνιχ 

πεηπρεκέλε επηινγή θαη απηψλ ησλ εξσηήζεσλ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 16 φπνπ 

βιέπνπκε φηη ε αθαίξεζε θάπνηαο απφ απηέο δελ ζα πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ φζνλ 

αθνξά ζηελ νκνηνκνξθία ηεο θαηεγνξίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

Q4_F ,752 

Q8_F_neg ,700 

Q28_F ,700 

Q30_F ,750 

Q33_F_neg ,719 

Q35_F_neg ,711 

Πίλαθαο 16. Σν άιθα ηνπ 

Cronbach εάλ παξαιείπνπκε 

κηα από ηηο εξσηήζεηο ηεο Σ΄ 

νκάδαο θάζε θνξά 

Γηάγξακκα 9. Σν ηζηόγξακκα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ Σ΄νκάδα πεπνηζήζεσλ 
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     ηνλ Πίλαθα 17 βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο 

3 έξεπλεο. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ειαθξψο πην θνληά 

ζε απηήλ πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ Ηηαιία, θάηη πνπ ίζσο εμεγείηαη απφ ηελ παξφκνηα 

θνπιηνχξα πνπ έρνπλ ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία ε νπνία ζαθψο θαη επεξεάδεη θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ ηνπο. 

 Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε Cronbach’s alpha (n=6) 

 Α Δ Η Α Δ Η Α Δ Η 

Υξνλνβόξα πξνβιήκαηα 20,5 19,52 19,72 3,7 4,76 5,24 0,77 0,63 0,76 

Βήκαηα 16,5 14,77 16,85 3,4 3,76 4,50 0,67 0,51 0,59 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ 25,3 23,52 24,82 2,8 4,35 4,54 0,76 0,59 0,72 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα 18,8 18,70 19,67 3,0 3,02 5,04 0,54 0,12 0,27 

Πξνζπάζεηα 22,4 24,59 22,15 3,8 5,14 6,57 0,84 0,84 0,94 

Υξεζηκόηεηα 23,2 21,21 21,45 4,2 5,43 6,37 0,86 0,76 0,82 

 

Πίλαθαο 17. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα (Α=ακεξηθάληθε, Δ=ειιεληθή, Ι=ηηαιηθή) 

 

4.3.2.2 πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ 

     Σν επφκελν βήκα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζακε είλαη ε εχξεζε 

ησλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ πέληε ελαπνκελνπζψλ θαηεγνξηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ελψ ζηνπο δχν επφκελνπο ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο έξεπλεο. 

 

 

  
Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 
Βήκαηα 

Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ 
Πξνζπάζεηα Φξεζηκόηεηα 

Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 

Pearson 

Correlation 
1 -,07 ,33

**
 ,30

**
 ,46

**
 

Βήκαηα 
Pearson 

Correlation 
 1 -,15

*
 -,31

**
 -,25

**
 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  
Pearson 

Correlation 
  1 ,21

**
 ,29

**
 

Πξνζπάζεηα 
Pearson 

Correlation 
   1 ,37

**
 

Φξεζηκόηεηα 
Pearson 

Correlation 
    1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 18. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηηο 5 θαηεγνξίεο 
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Σπζρεηίζεηο θύξηαο έξεπλαο - Ιηαιία 

  
Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 
Βήκαηα 

Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ 
Πξνζπάζεηα Φξεζηκόηεηα 

Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 

Pearson 

Correlation 
1 -0,001 0,28** 0,20** 0,45** 

Βήκαηα 
Pearson 

Correlation 
 1 0,11** -0,03 0,007 

Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ 

Pearson 

Correlation 
  1 0,08* 0,27** 

Πξνζπάζεηα 
Pearson 

Correlation 
   1 0,23** 

Φξεζηκόηεηα 
Pearson 

Correlation 
    1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

    

 

 

Σπζρεηίζεηο θύξηαο έξεπλαο - ΗΠΑ 

  
Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 
Βήκαηα 

Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ 
Πξνζπάζεηα Φξεζηκόηεηα 

Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 

Pearson 

Correlation 
1 -0,4 0,23** 0,29** 0,48* 

Βήκαηα 
Pearson 

Correlation 
 1 -0,02 -0,27** 0,06 

Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ 

Pearson 

Correlation 
  1 0,19** 0,33* 

Πξνζπάζεηα 
Pearson 

Correlation 
   1 0,30* 

Φξεζηκόηεηα 
Pearson 

Correlation 
    1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 19. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηηο 5 θαηεγνξίεο ηεο ακεξηθάληθεο έξεπλαο 

Πίλαθαο 20. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηηο 5 θαηεγνξίεο ηεο ηηαιηθήο έξεπλαο 
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     Απφ ηνλ πξψην πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε πσο φιεο νη θαηεγνξίεο κεηαμχ ηνπο εθηφο απφ 

ην δεχγνο  Φξνλνβόξα Πξνβιήκαηα – Πξνζπάζεηα εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

επίπεδα ζπζρεηηζκνχ. Όκσο φινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη ζρεηηθά ρακεινί, 

εθηφο απφ απηφλ πνπ εθθξάδεη ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ Φξνλνβόξα 

Πξνβιήκαηα θαη Φξεζηκόηεηα πνπ έρεη ηελ ηηκή 0,46.  

     πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα αληίζηνηρα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο  19 θαη 20 παξαηεξνχκε φηη κνηάδνπλ αξθεηά, αθνχ θαη ζηηο 

δχν έξεπλεο νη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλ θαη ν 

ζπζρεηηζκφο απηφο είλαη ζρεηηθά κηθξφο, αθξηβψο φπσο θαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε. 

 

4.3.3.3 Η επίδξαζε ηεο ειηθίαο, ηεο πεξηνρήο θνίηεζεο θαη ηνπ θύινπ 

     Έλα απφ ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ αξρή ήηαλ ην εάλ 

θαη ζε πνην βαζκφ ε ειηθία ηνπ καζεηή, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ θαη ην θχιν ηνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά. ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε νη ηξεηο απηέο κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ αλεμάξηεηεο, ελψ ηα αζξνίζκαηα 

πνπ κεηξάλε ηηο επηκέξνπο εμεηαδφκελεο αληηιήςεηο ζεσξήζεθαλ σο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο. Ζ πξψηε κεηαβιεηή (ηάμε) κπνξνχζε λα πάξεη πέληε ηηκέο, νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη ζηάζκεο (levels), ελψ νη άιιεο δχν (πεξηνρή ζρνιείνπ, θχιν) απφ δχν ηηκέο. 

     Ζ θιαζζηθή κέζνδνο γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ κηα πνζνηηθή εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά πνηνηηθψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη ε 

Αλάιπζε Γηαζπνξάο (Analysis of Variance – ANOVA) (Μπφξα-έληα & Μσπζηάδεο, 

1997). Με ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ δηαθφξσλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ 

ηνπο νκάδσλ, γηα παξάδεηγκα κεηαμχ αγνξηψλ-θνξηηζηψλ, κεηαμχ καζεηψλ ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ θαη ηεο Β΄ Λπθείνπ, αιιά θαη κεηαμχ αγνξηψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη  

θνξηηζηψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ θιπ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζή καο πνπ δελ κεηξάκε ηελ 

επίδξαζε φισλ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αιιά ζε πέληε, ζα 

εθαξκφζνπκε πνιιαπιή (multivariate) ANOVA ή αιιηψο MANOVA. Ο ιφγνο πνπ δελ 

εθαξκφδνπκε πέληε δηαθνξεηηθέο ANOVA γηα θάζε κηα απφ ηηο αληηιήςεηο είλαη ν ίδηνο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ πξνηηκάηαη ε εθαξκνγή κηαο ANOVA θαη φρη πνιιαπιψλ t-tests:  

εάλ ζπγθξίλνπκε 3 δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζην ζπλεζηζκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05, 
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ζα έπξεπε λα ηηο ζπγθξίλνπκε αλά δεχγε (Α κε Β, Β κε Γ θαη Α κε Γ), νπφηε ε 

πηζαλφηεηα λα είρακε ιάζνο απνηέιεζκα ζα ήηαλ: 1-(0,95*0,95*0,95)=14,3%. Γηα έμη 

νκάδεο ην πνζνζηφ απηφ ζα ήηαλ 26% θαη νχησ θαζεμήο, θάηη ην νπνίν δελ είλαη 

απνδεθηφ. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο MANOVA ην πνζνζηφ ζθάικαηνο ζα παξέκελε ζην 

5% (ANOVA with SPSS, 2009).  

     Ζ αξρηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο ζην SPSS κε MANOVA ηξηψλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ (5(ηάμε)*2(πεξηνρή)*2(θχιν)) θαη πέληε εμαξηεκέλσλ (βαζκνινγίεο 

θαηεγνξηψλ) καο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ Πηλάθσλ 21 θαη 22. 

     ηνλ πξψην πίλαθα έρνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

νκνγέλεηαο ησλ ζπλδηαζπνξψλ (homogeneity of covariances). Απηφ καο ελδηαθέξεη γηαηί 

κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ MANOVA είλαη νη πίλαθεο ησλ 

ζπλδηαζπνξψλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ λα κελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

νκάδσλ (One-way MANOVA using SPSS). ηελ πεξίπησζή καο βιέπνπκε φηη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πνπ εμάγεηαη είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,001 

(Sig=0,023>0,001), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε αξρηθή ππφζεζε ηεο νκνηνγέλεηαο δελ 

απνξξίπηεηαη θαη επνκέλσο κπνξνχκε αλελδνίαζηα λα εθαξκφζνπκε ηελ MANOVA 

(One-way MANOVA using SPSS).  

 

Πίλαθαο 21. Σν Box’s test γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο όηη νη 

πίλαθεο ησλ παξαηεξνύκελσλ ζπλδηαζπνξώλ ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ είλαη ηζόηηκνη γηα όιεο ηηο νκάδεο. 

 

 

 

      ηνλ επφκελν πίλαθα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν θαη 

ζα καο βνεζήζνπλ λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη. Έρνπλ 

αθαηξεζεί ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά πνπ εμήρζεζαλ  (Pillai's, Hotelling's, and Roy's) πνπ 

απιά δπζθνιεχνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα, θαη θξαηήζεθε κφλν ην ζηαηηζηηθφ ι ηνπ 

Wilks πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν γηαηί είλαη ην ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν. 

Παξαηεξνχκε φηη ε θχξηα επίδξαζε (main effect) ηνπ παξάγνληα ηάμε είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 [Wilks' ι=0,826, F(20,571,409)=1,699, 

P=0,03, ε
2
=0,047], ελψ ε θχξηα επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θύιν δελ είλαη [Wilks' ι= 

Box's M 314,278 

F 1,217 

df1 195 

df2 6038,876 

Sig. ,023 
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0,966, F(5,172)=1,227, P=0,299, ε
2
=0,034], νχηε απηή ηνπ παξάγνληα πεξηνρή, αλ θαη 

νξηαθά [Wilks' ι=0,939, F(5,172)=2,240, P=0,052, ε
2
=0,061]. Όζνλ αθνξά ζηελ   

επίδξαζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, κφλν απηή 

ηεο ηάμεο*θύιν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή [Wilks' ι=0,799, F(20,571,409)=2,006, 

P=0,006, ε
2
=0,055].  

 

Multivariate Tests(d) 

 

Πίλαθαο 22. Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ην Wilks’ ι 

 

     Παξφιν φκσο πνπ βξήθακε φηη ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ηάμεσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηάμε*θχιν φζνλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο, γηα ηελ ψξα 

δελ γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γη‟ απηέο, γηα παξάδεηγκα κεηαμχ πνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηάμεσλ εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο. 

Γηα λα ην δηαπηζηψζνπκε πξνβαίλνπκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο θχξηαο επίδξαζεο θαη 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ βξήθακε ζεκαληηθέο, θάλνληαο ρξήζε απηή ηε θνξά 

δηαδνρηθψλ ANOVA γηα θάζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, εθαξκφδνληαο ζηε ζπλέρεηα 

έλα post-hoc test.  

     Πξηλ φκσο γίλεη απηφ, πξέπεη λα ειεγρζεί αξρηθά ε νκνγέλεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

δηαζπνξψλ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Levene‟s test, ην νπνίν ειέγρεη ηελ 

ππφζεζε Ζν φηη νη πίλαθεο ησλ δηαζπνξψλ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Ο 

Πίλαθαο 23 δείρλεη ην απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηεζη, φπνπ βιέπνπκε φηη γηα ηηο 

Effect  

Value 

F Hypothesis 

df 

Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observe

d Power
a 

 Intercept                  Wilks' ι ,023 1488,58
b
 5,000 172,000 ,000 ,977 7442,908 1,000 

area_type                 Wilks' ι ,939 2,240
b
 5,000 172,000 ,052 ,061 11,200 ,719 

class                         Wilks' ι ,826 1,699 20,000 571,409 ,030 ,047 28,037 ,915 

sex                           Wilks' ι ,966 1,227
b
 5,000 172,000 ,299 ,034 6,134 ,429 

area_type * class      Wilks' ι ,865 1,278 20,000 571,409 ,187 ,036 21,110 ,789 

 area_type * sex       Wilks' ι ,948 1,894
b
 5,000 172,000 ,098 ,052 9,472 ,633 

 class * sex               Wilks' ι ,799 2,006 20,000 571,409 ,006 ,055 33,064 ,960 

area_type*class*sex Wilks' ι ,863 1,296 20,000 571,409 ,175 ,036 21,405 ,797 

a:  Computed using alpha = ,05 

b:  Exact statistic 
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εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο Καηαλόεζε Δλλνηώλ θαη Πξνζπάζεηα πξέπεη λα απνξξίςνπκε 

ηελ αξρηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05. Έρνληαο ππφςηλ ην απνηέιεζκα 

απηφ, γηα ηεο δχν απηέο κεηαβιεηέο ζα εθαξκφζνπκε ην Tamhane‟s test πνπ δελ 

πξνυπνζέηεη φηη νη πίλαθεο δηαζπνξψλ είλαη ηζφηηκνη, ελψ γηα ηηο άιιεο ηξεηο (Φξνλνβόξα 

Πξνβιήκαηα, Βήκαηα θαη Φξεζηκόηεηα) ζα εθαξκφζνπκε ην Tukey's Honestly Significant 

Difference test (HSD) πνπ είλαη θαη ην πην ζπλεζηζκέλν, αιιά απαηηεί ηελ ηζνηηκία ησλ 

πηλάθσλ δηαζπνξψλ (Πίλαθαο 24) 

 Levene's Test of Equality of Error Variances
(a)

 
 

  F df1 df2 Sig. 

Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 1,156 19 176 ,301 

Βήκαηα ,769 19 176 ,741 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ 1,715 19 176 ,037 

Πξνζπάζεηα 2,194 19 176 ,004 

Φξεζηκόηεηα 1,285 19 176 ,198 

Πίλαθαο 23. Έιεγρνο ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο όηη νη δηαζπνξέο ηνπ ζθάικαηνο  

                     ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη ίζεο γηα όιεο ηηο νκάδεο 
a
  Design: Intercept+class+area_type+sex+class*area_type+class*sex+area_type*sex+class*area_type*sex 

 
 

     Απφ ηνλ Πίλαθα 24 κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε  θχξηα επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο ηάμε είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Καηαλόεζε 

ησλ Δλλνηώλ θαη ηε Φξεζηκόηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

     ρεηηθά κε ηελ Καηαλόεζε ησλ Δλλνηώλ εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεπγψλ Β΄ Γπκλαζίνπ - Α΄ Λπθείνπ (p=0,023) θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ-

Α΄ Λπθείνπ (p=0,036). Οη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ (κ.η.=25) ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξε 

ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηφζν απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ 

(κ.η.= 22,0968) φζν θαη απφ απηνχο ηεο  Γ΄ Γπκλαζίνπ (κ.η.=22,5536). 

     ρεηηθά κε ηελ αληίιεςε πεξί Φξεζηκόηεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, έρνπκε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ δεπγψλ Β΄ Γπκλαζίνπ-Β΄ Λπθείνπ 

(p=0,002) θαη Β΄ Γπκλαζίνπ-Γ΄ Λπθείνπ (p=0,029). Οη καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ 

βιέπνπλ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ (κ.η.=23,5806) ηφζν απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ (18,7838) φζν θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ (κ.η.=18,0909). 

     Γηα λα κειεηήζνπκε ηψξα ηελ αιιειεπίδξαζε ηάμε*θύιν ζα ειέγμνπκε ζε πξψηε 

θάζε ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηηο αληηιήςεηο γηα θάζε κία ηάμε, θαη κεηά ηελ επίδξαζε 

ηεο ηάμεο γηα θάζε θχιν μερσξηζηά. (Roesch) 
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Δμαξηεκέλε 

Μεηαβιεηή 

Τεζη (I) Τάμε (J) Τάμε Μέζε 

δηαθνξά 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 

Κάηω θξάγκα Άλω θξάγκα 

Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tukey  Β Γπκλαζίνπ Γ Γπκλαζίνπ 2,1601 1,06493 ,257 -,7751 5,0954 

    Α Λπθείνπ ,6420 1,04926 ,973 -2,2501 3,5340 

    Β Λπθείνπ 1,7036 1,15827 ,583 -1,4889 4,8961 

    Γ Λπθείνπ 3,2023 1,66949 ,312 -1,3992 7,8039 

  Γ Γπκλαζίνπ Β Γπκλαζίνπ -2,1601 1,06493 ,257 -5,0954 ,7751 

    Α Λπθείνπ -1,5181 ,88038 ,422 -3,9447 ,9084 

    Β Λπθείνπ -,4566 1,00782 ,991 -3,2344 2,3212 

    Γ Λπθείνπ 1,0422 1,56885 ,964 -3,2820 5,3664 

  Α Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -,6420 1,04926 ,973 -3,5340 2,2501 

    Γ Γπκλαζίνπ 1,5181 ,88038 ,422 -,9084 3,9447 

    Β Λπθείνπ 1,0616 ,99125 ,821 -1,6706 3,7937 

    Γ Λπθείνπ 2,5604 1,55826 ,472 -1,7346 6,8553 

  Β Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -1,7036 1,15827 ,583 -4,8961 1,4889 

    Γ Γπκλαζίνπ ,4566 1,00782 ,991 -2,3212 3,2344 

    Α Λπθείνπ -1,0616 ,99125 ,821 -3,7937 1,6706 

    Γ Λπθείνπ 1,4988 1,63365 ,890 -3,0040 6,0015 

  Γ Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -3,2023 1,66949 ,312 -7,8039 1,3992 

    Γ Γπκλαζίνπ -1,0422 1,56885 ,964 -5,3664 3,2820 

    Α Λπθείνπ -2,5604 1,55826 ,472 -6,8553 1,7346 

    Β Λπθείνπ -1,4988 1,63365 ,890 -6,0015 3,0040 

Βήκαηα 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tukey Β Γπκλαζίνπ Γ Γπκλαζίνπ -,4211 ,82741 ,986 -2,7017 1,8595 

    Α Λπθείνπ -,6901 ,81524 ,916 -2,9371 1,5569 

    Β Λπθείνπ -,9303 ,89993 ,839 -3,4107 1,5502 

    Γ Λπθείνπ -2,8123 1,29714 ,197 -6,3876 ,7629 

  Γ Γπκλαζίνπ Β Γπκλαζίνπ ,4211 ,82741 ,986 -1,8595 2,7017 

    Α Λπθείνπ -,2690 ,68403 ,995 -2,1544 1,6163 

    Β Λπθείνπ -,5092 ,78304 ,966 -2,6674 1,6491 

    Γ Λπθείνπ -2,3912 1,21895 ,289 -5,7510 ,9685 

  Α Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ ,6901 ,81524 ,916 -1,5569 2,9371 

    Γ Γπκλαζίνπ ,2690 ,68403 ,995 -1,6163 2,1544 

    Β Λπθείνπ -,2401 ,77017 ,998 -2,3629 1,8826 

    Γ Λπθείνπ -2,1222 1,21072 ,405 -5,4593 1,2149 

  Β Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ ,9303 ,89993 ,839 -1,5502 3,4107 

    Γ Γπκλαζίνπ ,5092 ,78304 ,966 -1,6491 2,6674 

    Α Λπθείνπ ,2401 ,77017 ,998 -1,8826 2,3629 

    Γ Λπθείνπ -1,8821 1,26929 ,575 -5,3806 1,6164 

  Γ Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ 2,8123 1,29714 ,197 -,7629 6,3876 

    Γ Γπκλαζίνπ 2,3912 1,21895 ,289 -,9685 5,7510 

    Α Λπθείνπ 2,1222 1,21072 ,405 -1,2149 5,4593 

      Β Λπθείνπ 1,8821 1,26929 ,575 -1,6164 5,3806 

 Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ 

  

  

  

  

  

  

  

Tamhane Β Γπκλαζίνπ Γ Γπκλαζίνπ -,4568 ,93879 1,00 -3,1727 2,2591 

    Α Λπθείνπ -2,9032(*) ,91402 ,023 -5,5512 -,2553 

    Β Λπθείνπ -1,5789 ,93299 ,634 -4,2887 1,1309 

    Γ Λπθείνπ -1,5396 1,57722 ,985 -6,6715 3,5923 

  Γ Γπκλαζίνπ Β Γπκλαζίνπ ,4568 ,93879 1,00 -2,2591 3,1727 

    Α Λπθείνπ -2,4464(*) ,82382 ,036 -4,7985 -,0944 

    Β Λπθείνπ -1,1221 ,84482 ,875 -3,5484 1,3042 

    Γ Λπθείνπ -1,0828 1,52672 ,999 -6,1469 3,9813 

  

  

  Α Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ 2,9032(*) ,91402 ,023 ,2553 5,5512 

    Γ Γπκλαζίνπ 2,4464(*) ,82382 ,036 ,0944 4,7985 
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    Β Λπθείνπ 1,3243 ,81721 ,684 -1,0227 3,6714 

    Γ Λπθείνπ 1,3636 1,51162 ,992 -3,6856 6,4129 

  Β Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ 1,5789 ,93299 ,634 -1,1309 4,2887 

    Γ Γπκλαζίνπ 1,1221 ,84482 ,875 -1,3042 3,5484 

    Α Λπθείνπ -1,3243 ,81721 ,684 -3,6714 1,0227 

    Γ Λπθείνπ ,0393 1,52316 1,00 -5,0241 5,1027 

  Γ Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ 1,5396 1,57722 ,985 -3,5923 6,6715 

    Γ Γπκλαζίνπ 1,0828 1,52672 ,999 -3,9813 6,1469 

    Α Λπθείνπ -1,3636 1,51162 ,992 -6,4129 3,6856 

    Β Λπθείνπ -,0393 1,52316 1,00 -5,1027 5,0241 

 Πξνζπάζεηα 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tamhane Β Γπκλαζίνπ Γ Γπκλαζίνπ 1,8128 ,96961 ,495 -,9961 4,6216 

    Α Λπθείνπ 2,4987 1,03520 ,168 -,4863 5,4837 

    Β Λπθείνπ 2,5806 1,15244 ,251 -,7574 5,9187 

    Γ Λπθείνπ 3,7625 2,25828 ,722 -3,8690 11,3939 

  Γ Γπκλαζίνπ Β Γπκλαζίνπ -1,8128 ,96961 ,495 -4,6216 ,9961 

    Α Λπθείνπ ,6859 ,92740 ,998 -1,9619 3,3337 

    Β Λπθείνπ ,7679 1,05666 ,998 -2,2884 3,8241 

    Γ Λπθείνπ 1,9497 2,21094 ,994 -5,6501 9,5494 

  Α Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -2,4987 1,03520 ,168 -5,4837 ,4863 

    Γ Γπκλαζίνπ -,6859 ,92740 ,998 -3,3337 1,9619 

    Β Λπθείνπ ,0820 1,11716 1,00 -3,1359 3,2998 

    Γ Λπθείνπ 1,2638 2,24048 1,00 -6,3516 8,8791 

  Β Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -2,5806 1,15244 ,251 -5,9187 ,7574 

    Γ Γπκλαζίνπ -,7679 1,05666 ,998 -3,8241 2,2884 

    Α Λπθείνπ -,0820 1,11716 1,00 -3,2998 3,1359 

    Γ Λπθείνπ 1,1818 2,29700 1,00 -6,4819 8,8456 

  Γ Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -3,7625 2,25828 ,722 -11,3939 3,8690 

    Γ Γπκλαζίνπ -1,9497 2,21094 ,994 -9,5494 5,6501 

    Α Λπθείνπ -1,2638 2,24048 1,00 -8,8791 6,3516 

    Β Λπθείνπ -1,1818 2,29700 1,00 -8,8456 6,4819 

Φξεζηκόηεηα 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tukey Β Γπκλαζίνπ Γ Γπκλαζίνπ 2,0449 1,18584 ,422 -1,2236 5,3134 

    Α Λπθείνπ 1,8265 1,16840 ,523 -1,3939 5,0470 

    Β Λπθείνπ 4,7969(*) 1,28978 ,002 1,2419 8,3518 

    Γ Λπθείνπ 5,4897(*) 1,85904 ,029 ,3657 10,6137 

  Γ Γπκλαζίνπ Β Γπκλαζίνπ -2,0449 1,18584 ,422 -5,3134 1,2236 

    Α Λπθείνπ -,2184 ,98034 ,999 -2,9205 2,4837 

    Β Λπθείνπ 2,7519 1,12225 ,107 -,3413 5,8451 

    Γ Λπθείνπ 3,4448 1,74698 ,284 -1,3703 8,2600 

  Α Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -1,8265 1,16840 ,523 -5,0470 1,3939 

    Γ Γπκλαζίνπ ,2184 ,98034 ,999 -2,4837 2,9205 

    Β Λπθείνπ 2,9703 1,10380 ,059 -,0720 6,0127 

    Γ Λπθείνπ 3,6632 1,73519 ,220 -1,1195 8,4458 

  Β Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -4,7969(*) 1,28978 ,002 -8,3518 -1,2419 

    Γ Γπκλαζίνπ -2,7519 1,12225 ,107 -5,8451 ,3413 

    Α Λπθείνπ -2,9703 1,10380 ,059 -6,0127 ,0720 

    Γ Λπθείνπ ,6929 1,81914 ,995 -4,3211 5,7069 

  Γ Λπθείνπ Β Γπκλαζίνπ -5,4897(*) 1,85904 ,029 -10,6137 -,3657 

    Γ Γπκλαζίνπ -3,4448 1,74698 ,284 -8,2600 1,3703 

    Α Λπθείνπ -3,6632 1,73519 ,220 -8,4458 1,1195 

    Β Λπθείνπ -,6929 1,81914 ,995 -5,7069 4,3211 

Βαζηζκέλν ζηηο παξαηεξνύκελεο κέζεο ηηκέο. 

*  Η δηαθνξά ηωλ κέζωλ ηηκώλ είλαη ζεκαληηθή ζε ζηάζκε ,05. 

Πίλαθαο 24. Δθαξκνγή ηνπ Tukey’s HSD θαη ηνπ Tamhane test γηα πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο 
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    Αξρηθά εθαξκφδνπκε ηελ κέζνδν MANOVA κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ. Απφ ηνλ Πίλαθα 25 βιέπνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα 

ηνλ παξάγνληα θχιν [Wilk‟s ι=0,612, F(5,25)=3,176, p=0,024], θαη απφ ηνλ πίλαθα 26 

φηη ε δηαθνξά απηή εκθαλίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηα Υξνλνβφξα Πξνβιήκαηα 

(p=0,029). Δπνκέλσο ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα θνξίηζηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ 

(κ.η.=18,769) ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ηεο ίδηαο ηάμεο (κ.η.=22,333) ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αληηιήςεηο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε. 

     Με ηνλ ίδην ηξφπν βξίζθνπκε φηη γηα ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ [Wilk‟s ι=0,884, F(5,50)=1,317, 

p=0,272], θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ [Wilk‟s ι=0,937, F(5,55)=0,746, 

p=0,063], ηε Β΄ Λπθείνπ [Wilk‟s ι=0,856, F(5,31)=1,043 , p=0,144] αιιά θαη ηε Γ΄ 

Λπθείνπ. 

 Multivariate Tests(b) 
 

Effect   Value F Hypothesis df Error df Sig. 

 Intercept Wilks' Lambda ,006 882,290
(a)

 5,000 25,000 ,000 

 sex Wilks' Lambda ,612 3,176
(a)

 5,000 25,000 ,024 

Πίλαθαο 25. a
  Exact statistic 

                                   b
  Design: Intercept+sex 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 95,886(a) 1 95,886 5,304 ,029 

  Βήκαηα 26,932(b) 1 26,932 2,208 ,148 

  Καηαλόεζε Δλλνηώλ 2,402(c) 1 2,402 ,145 ,706 

  Πξνζπάζεηα 14,741(d) 1 14,741 ,821 ,372 

  Φξεζηκόηεηα 14,471(e) 1 14,471 ,671 ,419 

Intercept Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 12752,402 1 12752,402 705,349 ,000 

  Βήκαηα 5871,061 1 5871,061 481,265 ,000 

  Καηαλόεζε Δλλνηώλ 14681,886 1 14681,886 886,462 ,000 

  Πξνζπάζεηα 21152,160 1 21152,160 1177,810 ,000 

  Φξεζηκόηεηα 16948,407 1 16948,407 786,309 ,000 

sex Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 95,886 1 95,886 5,304 ,029 

  Βήκαηα 26,932 1 26,932 2,208 ,148 

  Καηαλόεζε Δλλνηώλ 2,402 1 2,402 ,145 ,706 

  Πξνζπάζεηα 14,741 1 14,741 ,821 ,372 

  Φξεζηκόηεηα 14,471 1 14,471 ,671 ,419 

Error Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 524,308 29 18,080     

  Βήκαηα 353,778 29 12,199     
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  Καηαλόεζε Δλλνηώλ 480,308 29 16,562     

  Πξνζπάζεηα 520,808 29 17,959     

  Φξεζηκόηεηα 625,077 29 21,554     

Total Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 14082,000 31       

  Βήκαηα 6541,000 31       

  Καηαλόεζε Δλλνηώλ 15619,000 31       

  Πξνζπάζεηα 22438,000 31       

  Φξεζηκόηεηα 17877,000 31       

Corrected Total Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 620,194 30       

  Βήκαηα 380,710 30       

  Καηαλόεζε Δλλνηώλ 482,710 30       

  Πξνζπάζεηα 535,548 30       

  Φξεζηκόηεηα 639,548 30       

a
  R Squared = ,155 (Adjusted R Squared = ,125) 

b
  R Squared = ,071 (Adjusted R Squared = ,039) 

c 
 R Squared = ,005 (Adjusted R Squared = -,029) 

d
  R Squared = ,028 (Adjusted R Squared = -,006) 

e
  R Squared = ,023 (Adjusted R Squared = -,011) 

Πίλαθαο 26. 
 
 Φύιιν 
 
Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή Φύιιν Μέζε ηηκή Τππηθή 

απόθιηζε 

95% Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 

Κάηω θξάγκα Άλω θξάγκα 

Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα θνξίηζη 18,769 1,179 16,357 21,181 

αγόξη 22,333 1,002 20,284 24,383 

Βήκαηα θνξίηζη 13,000 ,969 11,019 14,981 

αγόξη 14,889 ,823 13,205 16,573 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ θνξίηζη 21,769 1,129 19,461 24,078 

αγόξη 22,333 ,959 20,371 24,295 

Πξνζπάζεηα θνξίηζη 25,769 1,175 23,365 28,173 

αγόξη 27,167 ,999 25,124 29,210 

Φξεζηκόηεηα θνξίηζη 24,385 1,288 21,751 27,018 

αγόξη 23,000 1,094 20,762 25,238 

Πίλαθαο 27. 

 

     Αληίζηνηρα, ζα κεηξήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ηάμεο ζηηο αληηιήςεηο γηα θάζε θχιιν 

μερσξηζηά (Roesch). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηιέγνπκε αξρηθά κφλν ηα θνξίηζηα, θαη 

εθαξκφδνπκε θαη πάιη MANOVA κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε [ Wilk‟s ι= 0,639, F(20, 289.496), p=0,005]. Δπεηδή ε 

κεηαβιεηή ηάμε έρεη 5 ζηάζκεο, ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε έλα post-hoc test γηα λα βξνχκε 

πνπ αθξηβψο εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο απηέο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Tukey‟s HSD 

test,  δεδνκέλνπ φηη ην Levene‟s test δελ δηθαηνινγεί θάηη άιιν (Πίλαθαο 29) 
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 Multivariate Tests(c) 
 

Effect   Value F Hypothesis df Error df Sig. 

 Intercept Wilks' Lambda ,013 1314,610(a) 5,000 87,000 ,000 

 class Wilks' Lambda ,639 2,091 20,000 289,496 ,005 

Πίλαθαο 28. 
a
  Exact statistic 

b
  The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c
  Design: Intercept+class 

 

 

 Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

  F df1 df2 Sig. 

Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 2,151 4 91 ,081 

Βήκαηα ,259 4 91 ,903 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ ,620 4 91 ,649 

Πξνζπάζεηα 1,539 4 91 ,197 

Φξεζηκόηεηα 1,753 4 91 ,145 

Πίλαθαο 29. Έιεγρνο ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο όηη νη δηαζπνξέο ηνπ ζθάικαηνο  

                     ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη ίζεο γηα όιεο ηηο νκάδεο 
a
  Design: Intercept+class 

 

     Σα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε δείρλνπλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ (κ.η.=24,3846) θαη ηεο Β΄ Λπθείνπ (κ.η.=18,5333), p=0,025. 

     Δλεξγψληαο αληίζηνηρα γηα ηα αγφξηα, έρνπκε θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα, [Wilk‟s ι= 0,605, F(20, 302.763)=2,474, p=0,001], απηή ηε θνξά ζηηο 

αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξνζπάζεηα [F(4, 125,055)=4,507, p=0,002]. Οη καζεηέο 

ηεο Γ΄ Λπθείνπ (κ.η.=14,67) πηζηεχνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ (κ.η.=27,17) θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ (κ.η.=24,59) ζηελ ζεκαζία ηεο Πξνζπάζεηαο 

γηα ηελ επηηπρία ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 Multivariate Tests(c) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

 Intercept Wilks' Lambda ,023 758,573(a) 5,000 91,000 ,000 

 class Wilks' Lambda ,605 2,474 20,000 302,763 ,001 

a  Exact statistic 
b  The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
c  Design: Intercept+class 
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     Ζ ακεξηθάληθε έξεπλα δελ πξνρψξεζε ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηά καο κε απηή. Αληίζεηα ε ηηαιηθή έξεπλα 

ην έθαλε, θαη βξήθε θαη απηή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο ηάμεο, ζηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηα Υξνλνβφξα Πξνβιήκαηα, ηα Βήκαηα 

θαη ηελ Υξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Παξάιιεια βξήθε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ 

θχινπ αιιά δελ εληφπηζε ζεκαληηθή δηαθνξά πξνεξρφκελε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηάμε*θχιν, φπσο ζπλέβε ζηελ παξνχζα έξεπλα (Mason, 2003).  

 

4.3.2.3 Δπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά ζηελ επίδνζε  

     Σν δεχηεξν κεγάιν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο ήηαλ ην εάλ θαη κε 

πνηνλ ηξφπν επεξεάδνπλ νη κεηξνχκελεο αληηιήςεηο ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε. 

Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα ζα ρξεηαζηεί λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (linear regression analysis) ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε. 

Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα βξνχκε ηε ζρέζε κεηαμχ κηαο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε πψο ε ηηκή κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

κεηαβάιιεηαη φηαλ αιιάδνπκε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, θξαηψληαο 

ηηο άιιεο ζηαζεξέο (Μπφξα-έληα & Μσπζηάδεο, 1997).  

     ηελ πεξίπησζή καο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα αζξνίζκαηα-εθηηκεηέο ησλ 

πέληε αληηιήςεσλ, θαη εμαξηεκέλε ε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ SPSS εθαξκφζακε ηε κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα (stepwise 

regression analysis) πξνζζέηνληαο ζηαδηαθά θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν 

βάζεη ηνπ βαζκνχ δηαζπνξάο πνπ εμεγνχζε (απηή πνπ εμεγνχζε ηε κεγαιχηεξε 

δηαζπνξά έκπαηλε πξψηε, θαη αθνινπζνχζε ε ακέζσο επφκελε). Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πήξακε εκθαλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

     ηνλ πξψην απφ απηνχο βιέπνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εηζήιζαλ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζην κνληέιν. Παξαηεξνχκε  φηη απφ ην κνληέιν ιείπεη ε κεηαβιεηή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ Πξνζπάζεηα, αθνχ φπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ Πίλαθα 25 ήηαλ ε 

ηειεπηαία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επηρείξεζαλ λα κπνπλ ζην κνληέιν αιιά δελ ηα 

θαηάθεξε, αθνχ δελ κπφξεζε λα εμεγήζεη νπζηαζηηθφ κέξνο απφ ηελ δηαζπνξά πνπ έκελε 

αλεμήγεηε απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 
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Εηζεξρόκελεο θαη απεξρόκελεο κεηαβιεηέο
a
 

Μνληέιν Δηζεξρόκελεο 

Μεηαβιεηέο 

Απεξρόκελεο 

Μεηαβιεηέο 

Μέζνδνο 

1 Φξνλνβόξα 

πξνβιήκαηα 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Καηαλόεζε 

Δλλνηώλ  

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Βήκαηα . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Φξεζηκόηεηα . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a
 Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Βαζκόο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Πίλαθαο 28. 

 

Εμαηξεζείζεο Μεηαβιεηέο
e
 

Μνληέιν Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Βήκαηα ,133
a
 2,037 ,043 ,145 ,996 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  ,285
a
 4,274 ,000 ,294 ,888 

Πξνζπάζεηα ,036
a
 ,528 ,598 ,038 ,908 

Φξεζηκόηεηα ,157
a
 2,142 ,033 ,152 ,791 

2 Βήκαηα ,173
b
 2,765 ,006 ,196 ,977 

Πξνζπάζεηα ,003
b
 ,045 ,964 ,003 ,895 

Φξεζηκόηεηα ,112
b
 1,562 ,120 ,112 ,771 

3 Πξνζπάζεηα ,062
c
 ,900 ,369 ,065 ,818 

Φξεζηκόηεηα ,165
c
 2,308 ,022 ,165 ,730 

4 Πξνζπάζεηα ,032
d
 ,459 ,647 ,033 ,785 

a. Predictors in the Model: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 

b. Predictors in the Model: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα, Καηαλόεζε Δλλνηώλ  

c. Predictors in the Model: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα, Καηαλόεζε Δλλνηώλ , Βήκαηα 

d. Predictors in the Model: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα, Καηαλόεζε Δλλνηώλ , Βήκαηα, 

Φξεζηκόηεηα 

e. Dependent Variable: Βαζκόο ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Πίλαθαο 29. 
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ηνλ Πίλαθα 26 εκθαλίδεηαη ε ζπλεηζθνξά θάζε κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

(αληίιεςεο) ζηελ επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά. Σν R δειψλεη ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο, ν 

νπνίνο βιέπνπκε φηη είλαη ζρεηηθά πςειφο γηα ηηο 4 κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ. Σν R
2 

εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο δηαζπνξάο ηεο βαζκνινγίαο ζηα Μαζεκαηηθά πνπ εμεγείηαη 

απφ ηελ θάζε κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. 

 

Model Summary 

Μνληέιν R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ ,403
a
 ,163 ,158 2,71485 

Φξνλνβόξα Πξνβιήκαηα ,485
b
 ,235 ,227 2,60154 

Βήκαηα ,514
c
 ,264 ,253 2,55786 

Φξεζηκόηεηα ,533
d
 ,284 ,269 2,52953 

a. Predictors: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα 

b. Predictors: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα, Καηαλόεζε Δλλνηώλ  

c. Predictors: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα, Καηαλόεζε Δλλνηώλ , Βήκαηα 

d. Predictors: (Constant), Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα, Καηαλόεζε Δλλνηώλ , Βήκαηα, Φξεζηκόηεηα 

 

Πίλαθαο 30. Γξακκηθό κνληέιν πνπ πξνήιζε από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Σέινο, ην νινθιεξσκέλν γξακκηθφ κνληέιν πνπ καο βνεζάεη λα πξνβιέςνπκε ηελ 

βαζκνινγία ηνπ καζεηή εάλ γλσξίδνπκε ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζηνπο ππφ εμέηαζε ηνκείο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Μαζεκαηηθά κπνξνχκε λα ην πάξνπκε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

καο παξέρεη ν πίλαθαο 27: Βαζκφο = 3,899 + 0,152*(Υξνλνβφξα Πξνβιήκαηα) + 

0,198*(Καηαλφεζε Δλλνηψλ) + 0,163*(Βήκαηα) + 0,09*(Υξεζηκφηεηα). Όπσο βιέπνπκε 

απφ ηελ ζηήιε Sig αιιά θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ ίδησλ ησλ ζπληειεζηψλ, πεξηζζφηεξν 

ζπκβάιινπλ ζην κνληέιν νη κεηαβιεηέο Φξνλνβόξα Πξνβιήκαηα, Καηαλφεζε Δλλνηψλ 

θαη Βήκαηα. 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

4 (Constant) 3,899 1,489  2,619 ,010 

Φξνλνβόξα πξνβιήκαηα ,152 ,044 ,245 3,439 ,001 

Καηαλόεζε Δλλνηώλ  ,198 ,045 ,291 4,397 ,000 

Βήκαηα ,163 ,050 ,207 3,253 ,001 

Φξεζηκόηεηα ,090 ,039 ,165 2,308 ,022 

a. Dependent Variable: Βαζκόο ζηα Μαζεκαηηθά    

Πίλαθαο 31. 

 

 

     Σν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα δεδνκέλα ηεο ηηαιηθήο έξεπλαο δελ είρε 

νπζηαζηηθή δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, αθνχ θαη εθεί ε κεηαβιεηή Πξνζπάζεηα 

δελ κπφξεζε λα πξνβιέςεη ηελ επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά. ηνλ Πίλαθα 27 

παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηά ηεο, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη ειαθξψο 

κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ βξήθακε θαηά ηελ δηθή καο αλάιπζε. 

 

Model Summary 

Μνληέιν R 

Φξνλνβόξα Πξνβιήκαηα ,308 

Βήκαηα ,385 

Φξεζηκόηεηα ,408 

Καηαλόεζε ελλνηώλ ,423 

 

Πίλαθαο 32. Σν γξακκηθό κνληέιν πνπ πξνήιζε  

από ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε ηεο ηηαιηθήο έξεπλαο 
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5. πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε 

 

     Ζ ηθαλφηεηα γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη κία νπζηαζηηθή δεμηφηεηα γηα ηε δσή 

ελφο αλζξψπνπ, ε νπνία κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζην ζρνιείν κέζα απφ ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Με ηελ έξεπλα απηή έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νξηζκέλεο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνιινί απφ ηνπο καζεηέο, θαη 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ δεμηφηεηαο. 

     Ζ κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ησλ Kloosterman θαη Stage 

(Kloosterman & Stage, 1992) γηα ηελ κέηξεζε ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα Μαζεκαηηθά έγηλε κε ηξφπν ψζηε λα σθειεζνχλ θαηά ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν νη καζεηέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ζε 9 ζρνιεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε ηε ζπκκεηνρή 196 καζεηψλ 

θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έδσζαλ πινχζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρψξα καο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα. 

 

Αξρηθή αλάιπζε 

     Ζ αξρηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ ηα παηδηά θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα αθνινπζψληαο πξνζεγγηζηηθά 

θαλνληθή θαηαλνκή. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηε 

αληίιεςε φηη ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά: νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκθσλνχζαλ κε ηελ δήισζε απηή, ελψ απηνί πνπ δηαθσλνχζαλ 

ήηαλ ειάρηζηνη. Απηφο ίζσο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε κεηαβιεηή Πξνζπάζεηα δελ κπφξεζε 

λα κπεη ζην γξακκηθφ κνληέιν πνπ πξνβιέπεη ηνλ βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ ηνπο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζηε 

δήισζε απηή, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεηε 

ηνπ βαζκνχ ζηα Μαζεκαηηθά.  

 

 

 



101 

 

Σπλνρή ησλ θαηεγνξηώλ 

     Όζνλ αθνξά ζηελ ζπλνρή ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ ησλ 6 θαηεγνξηψλ αληηιήςεσλ 

πνπ κεηξνχζε ην εξσηεκαηνιφγην, απηή ήηαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξσηήζεηο κεηξνχζαλ ην ίδην κέγεζνο θαη φηη 

νη καζεηέο απαληνχζαλ κε αλάινγν ηξφπν ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία. Δδψ φκσο είρακε κηα ζεκαληηθή εμαίξεζε: ε κία απφ ηηο έμη θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ, απηή πνπ κεηξνχζε ηελ αληίιεςε φηη Τα ιεθηηθά πξνβιήκαηα είλαη 

ζεκαληηθά ζηα Μαζεκαηηθά παξνπζίαζε εμαηξεηηθά ρακειφ δείθηε ζπλνρήο, θάηη ην 

νπνίν ζήκαηλε φηη νη έμη επηκέξνπο δειψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κεηξνχζαλ ην 

ίδην κέγεζνο, θαη επνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ κπνξνχζε λα δψζεη αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη κεηξνχζε. Παξφιν κάιηζηα πνπ 

ειέγρζεθε ην ελδερφκελν λα απμεζεί ν δείθηεο ζπλνρήο κε δηαδνρηθέο αθαηξέζεηο 

δειψζεσλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα, ηειηθά θάηη ηέηνην δελ βειηίσζε νπζηαζηηθά 

ηελ ζπλνρή ηεο θαηεγνξίαο, νδεγψληαο έηζη ζηελ απφθαζε λα κελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Σελ ίδηα απφθαζε έιαβε θαη 

ε Ηηαιίδα εξεπλήηξηα, ε νπνία επίζεο είρε βξεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηδηαίηεξα 

ρακειφ δείθηε ζπλνρήο (Mason, 2003). εκεηψλεηαη φηη θαη ε ακεξηθάληθε έξεπλα ησλ 

Kloosterman θαη Stage βξήθε ρακειφ δείθηε ζπλνρήο, αιιά φρη ηφζν ρακειφ πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηελ εμαίξεζε νιφθιεξεο ηεο θαηεγνξίαο απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

     Ζ ρακειή αμηνπηζηία πνπ εκθάληζε ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη ε αζάθεηα ηνπ φξνπ ιεθηηθό πξόβιεκα πνπ απνηεινχζε 

ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ word problem, γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή αζθήζεσλ. ηα 

ειιεληθά απνδίδεηαη ζπλήζσο απιά σο πξφβιεκα, θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ελδερνκέλσο 

πνιινί απφ ηνπο καζεηέο λα κπεξδεχηεθαλ θαη λα κελ θαηάιαβαλ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ν 

φξνο. Μάιηζηα παξφιν πνπ ζηελ θχξηα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα 

απνζαθελίδεηαη ν φξνο απφ ηνπο θαζεγεηέο πξηλ ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε 

θίλεζε απηή δελ έθεξε ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Ο δεχηεξνο ιφγνο ν νπνίνο 

ζεκεηψλεηαη θαη απφ ηνπο Kloosterman θαη Stage είλαη φηη απφ ηηο έμη δειψζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο, νη δχν αλαθέξνπλ ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππνινγηζηηθέο 

δεμηφηεηεο, νη ηξεηο ρσξίο απηέο, θαη ε ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 
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ππνινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά φρη ζπγθεθξηκέλα ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο 

πηζαλφλ απηή ε έιιεηςε ζπλνρήο λα νδήγεζε ζε έλαλ ηφζν ρακειφ ζπληειεζηή. Παξφια 

απηά, ην εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρσξίο ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα (Kloosterman & Stage, 1992) 

 

Σπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

     Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 

θαηεγνξηψλ. Δίλαη ζρεδφλ φιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, αιιά παξφια απηά δελ είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιεο (φπσο θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ) κε φιεο 

ζρεδφλ λα παξνπζηάδνπλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κηθξφηεξν ή ίζν κε 0,33, ην νπνίν 

δειψλεη ρακειή αιιεινεπηθάιπςε ησλ  θαηεγνξηψλ, ρακειφηεξε απφ άιιεο θιίκαθεο 

ηχπνπ Likert φπσο αλαθέξεηαη ζην (Kloosterman & Stage, 1992). Μνλαδηθή εμαίξεζε 

θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ζεηηθή ζπζρέηηζε (ξ=0,45) κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

παηδηψλ ζηηο θαηεγνξίεο Μπνξώ λα ιύζσ ρξνλνβόξα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη Τα 

Μαζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζπλήζσο 

ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα ζηε δσή ηνπο, 

αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηα Μαζεκαηηθά θαη αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε απηά, 

πηζηεχνληαο φηη απηή ε επέλδπζε έρεη θάπνηα αμία γηα ηε δσή ηνπο. 

 

Δπίδξαζε ηνπ θύινπ, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αληηιήςεηο 

     Γηα λα απαληεζεί ην πξψην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

έξεπλαο, ην εάλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο θχιν, ειηθία θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηηο αληηιήςεηο ελφο καζεηή γηα ηα Μαζεκαηηθά, εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ (MANOVA). Απφ απηήλ 

βξέζεθε φηη νη αληηιήςεηο επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ (ηάμε) φζν θαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ειηθία-θχιν. Σν εάλ ην παηδί πεγαίλεη ζρνιείν 

ζε αζηηθή ή επαξρηαθή πεξηνρή δελ βξέζεθε λα παίδεη θάπνηνλ ξφιν, αλ θαη θάηη ηέηνην 

ζπλέβε νξηαθά (p=0,052). 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε αξρηθά φηη ε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ηα παηδηά ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζεκεηψλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε κεηαμχ 

ησλ ηάμεσλ Β΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ Λπθείνπ θαζψο θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ Λπθείνπ. 
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Απηφ είλαη αξθεηά αηζηφδνμν απνηέιεζκα, πνπ θαηαδεηθλχεη φηη φζν κεγαιψλνπλ ηα 

παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ, θάηη πνπ θαηά θαλφλα 

απμάλεη ηα θίλεηξά ηνπο γηα εμνηθείσζή ηνπο κε απηέο.  

     Αληίζεηα φκσο, φηαλ παξαηεξήζνπκε ηελ εμέιημε ζηνλ ρξφλν ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη απηή κεηψλεηαη 

ζηαδηαθά φζν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά. Απηή ε δηαθνξά βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή  κεηαμχ ησλ ηάμεσλ Β΄ Γπκλαζίνπ θαη Β΄ Λπθείνπ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ θαη Γ΄ 

Λπθείνπ. Δδψ δηαπηζηψλνπκε έλα κεγάιν θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, θαη κηα αλάγθε γηα λα αξρίζνπλ λα πξνβάιινληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Μαζεκαηηθά, ψζηε ν καζεηήο λα απνθηήζεη 

θίλεηξν γηα λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, απνθνκίδνληαο φζα 

πεξηζζφηεξα κπνξεί απφ απηφ. 

     Όηαλ κειεηήζακε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ παξάγνληα θύιν κε ηνλ παξάγνληα ηάμε, 

παξαηεξήζακε φηη ηα αγφξηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα 

θνξίηζηα κε ηελ πεπνίζεζε φηη κπνξνύλ λα ιύλνπλ ρξνλνβόξα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

Κάηη ηέηνην ήηαλ αλακελφκελν βάζε ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξψην 

ηκήκα ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο κηιάλε γηα κία ηερλεηή δηαθνξά ησλ δχν θίισλ ζε 

πνιινχο ηνκείο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε νπνία δηαησλίδεηαη ιφγσ ηεο βαζηάο ξηδσκέλεο 

αληίιεςεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θνξηηζηψλ φηη δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηα 

Μαζεκαηηθά. Δπηζεκαίλεηαη ινηπφλ θαη πάιη έλαο άιινο ηνκέαο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή απφ ηνλ δηδάζθνληα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

αληηιήςεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνπλ αληηιεπηέο. 

     πγθξίλνληαο κεηαμχ ηνπο ηηο ηάμεηο θξαηψληαο ηνλ παξάγνληα θχιν ζηαζεξφ, 

βξήθακε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ηεο Β΄ Λπθείνπ ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ε νπνία άιισζηε ζπκθσλεί κε ηελ ηάζε πνπ επηζεκάλζεθε 

πξνεγνπκέλσο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε. Αληίζηνηρα γηα ηα αγφξηα βξήθακε 

δηαθνξά ζηελ αληίιεςε πνπ αθνξά ζηελ πεπνίζεζε φηη Η πξνζπάζεηα κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά, ε νπνία εμαζζελεί ζεκαληηθά κεηαμχ Β΄ Γπκλαζίνπ θαη 

Α΄ Λπθείνπ θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ Λπθείνπ. Σν φηη νη καζεηέο 

αξρίδνπλ λα πηζηεχνπλ φηη κε ην λα πξνζπαζνχλ δελ θεξδίδνπλ θάηη είλαη επίζεο έλα 
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ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηε δένπζα πξνζνρή, αλ θαη απηφ ην ζπκπέξαζκα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε πξνζνρή, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο αγνξηψλ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ (n=3). 

 

Δπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ ζηελ επίδνζε 

      Σν δεχηεξν επίζεο ζεκαληηθφ εξψηεκα ήηαλ ην εάλ νη αληηιήςεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

πνπ κειεηάκε ζηελ εξγαζία απηή επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή ζε απηά. Αθνχ 

εθαξκφζακε ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκηζεο, βξήθακε φηη πξάγκαηη νη 

ηέζζεξεηο απφ ηηο 5 αληηιήςεηο πνπ εμεηάδνπκε επεξεάδνπλ θαη άξα κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηνλ βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ  κφλε κεηαβιεηή πνπ έκεηλε έμσ απφ ην 

κνληέιν ήηαλ απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Πξνζπάζεηα, αθνχ φπσο εμεγήζεθε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζρεδφλ φινη νη καζεηέο αλεμαξηήησο βαζκνινγίαο θαηά θαλφλα 

ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε απηή. Αλάινγν ήηαλ θαη ην κνληέιν ζην νπνίν θαηέιεμε θαη ε 

ηηαιηθή έξεπλα, φπνπ ζπκκεηείραλ νη ίδηεο ηέζζεξεηο απφ ηηο πέληε ζπλνιηθά 

ελαπνκείλνπζεο κεηαβιεηέο.   

 

Πεξηνξηζκνί 

     Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ήηαλ δηάθνξνη θαη πνηθίιεο θχζεσο. Έλαο απφ απηνχο 

ήηαλ ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ κεξηκλήζεθε λα  θξαηεζεί ε ζπλνιηθή αλαινγία 

αγνξηψλ-θνξηηζηψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ - επαξρηαθψλ ηζνξξνπεκέλε, δελ ππήξρε ε 

αλάινγε νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ πέληε ηάμεσλ, γηα παξάδεηγκα ηα αγφξηα ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ ήηαλ 34, ελψ απηά ηεο Γ΄ Λπθείνπ 3. Δπίζεο πέξα απφ ηελ αξηζκεηηθή 

αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θίινπ ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο, ππήξρε θαη αλνκνηνγέλεηα 

κεηαμχ ηελ αλαινγίαο αγνξηψλ θνξηηζηψλ κέζα ζηελ ίδηα ηάμε, γηα παξάδεηγκα απφ  Γ΄ 

Λπθείνπ είρακε 3 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα.  

     Δπίζεο αλ θαη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο κε 

ζπκκεηνρή θαη πεξηνρψλ ηεο θεληξηθή Διιάδαο, απηέο δελ επδνθίκεζαλ, κε απνηέιεζκα 

λα ιείπεη αληηπξνζψπεπζε απφ ηελ πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. 

     Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα δηελεξγήζεθε πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ίζσο λα επεξέαζε σο έλαλ βαζκφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε 



105 

 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθνχ σο γλσζηφλ φζν πιεζηάδεη ην θαινθαίξη νη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

Πξνηάζεηο 

     Ζ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ εάλ κειινληηθά ζπκκεηείραλ θαη 

επηπιένλ καζεηέο. Κάηη ηέηνην ίζσο λα αλαδείθλπε κηα ελδερφκελε επηξξνή ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ηεο πεξηνρήο θνίηεζεο ηνπ καζεηή, ε νπνία ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δελ θάλεθε λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπκβνιή, αλ θαη απηφ έγηλε νξηαθά. 

     Δπίζεο, θάηη άιιν πνπ ζα βνεζνχζε ζην λα νξγαλσζεί κηα κειινληηθή έξεπλα πην 

νινθιεξσκέλα ζα ήηαλ ε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ νξηζκέλσλ παηδηψλ απφ απηά πνπ ζα 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ππφ κειέηε αληηιήςεηο ζα κπνξνχζαλ 

πην εχθνια λα εμεηαζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ . Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ηα αλαγλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη νη Kloosterman θαη Stage, ελψ ηαπηφρξνλα επηζεκαίλνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην φηη είλαη ρξνλνβφξεο 

(Kloosterman & Stage, 1992). Παξφια απηά έλαο ζπλδπαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

δηελέξγεηαο ζηνρεπκέλσλ ζπλεληεχμεσλ αλάινγα κε ηελ απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ζα 

κπνξνχζε λα δψζεη πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εξεπλεηή, ηδηαίηεξα απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθιακβάλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα ζέκαηα πνπ απηφ 

ζίγεη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο καζεηψλ. Μηα ηέηνηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ επέιεμε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη ε ηηαιίδα εξεπλήηξηα κεηά ηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζπγθεληξψλνληαο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο 

καζεηέο (Mason, 2003). 
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Δπίινγνο 

 

      Απφ ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο θαηέζηε ζαθήο ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ άλζξσπν ε 

ηθαλφηεηα ζην λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Αλαιχζεθαλ νη κεραληζκνί ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη κειεηήζεθαλ νη 

ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη.  Αλαγλσξίδνληαο ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ 

λα παίμνπλ ηα Μαζεκαηηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή, έγηλαλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηελ 

επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο 

καζεηέο λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ ην κάζεκα απηφ. 

     Έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη θαη νξηζκέλεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ πνιινί 

καζεηέο πνπ ηνπο νδεγνχλ λα πηνζεηήζνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

Μαζεκαηηθά. Γεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο Γλσζηηθήο Θεσξίαο πνπ εθθξάδεη 

ηε ζηξνθή ηεο επηζηήκεο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ γλσζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηελ κειέηε 

απηψλ ησλ αληηιήςεσλ. Αξρηθά εμεηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηνλ ζρεκαηηζκφ απηψλ ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηξφπνη 

εληνπηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ην ππάξρνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ απηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ.  

     Με εθφδηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ απηφ ην πινχζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηήζεθε ε 

έξεπλα πνπ πεξηγξάθεθε ζην θχξην ηκήκα ηεο εξγαζίαο. θνπφο ηεο ήηαλ λα παξέρεη 

ζηνλ Έιιελα θαζεγεηή έλα εξγαιείν πνπ δελ είρε κέρξη ηψξα ζηε δηάζεζή ηνπ, ην νπνίν 

θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνξά ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή κηαο θαηάζηαζεο εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε αμηνιφγεζή ηεο, θαη 

νπζηαζηηθά απηφ είλαη πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν. Ζ κεηάθξαζε θαη ε 

δηαλνκή ηνπ ζε δηάθνξα ζρνιεία ηεο ρψξαο ήδε βνήζεζαλ ζηελ εμαγσγή αξθεηά 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο δηδάζθνληεο 

ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζηα ζρνιεία. Αιιά αθφκα θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ην εξγαιείν 

κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο πιένλ ζα ιάβεη γλψζε θαη ζα 

αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε δνπιεηά ηνπ ην  λα 
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γλσξίδεη ηη ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο ηνπ, αλνίγνληαο έλα 

παξάζπξν πνπ πνιχ πηζαλφλ λα κελ γλψξηδε θαλ ηελ χπαξμή ηνπ. 

     Σν εξγαιείν φκσο πνπ δεκηνπξγήζεθε δελ απνηειεί ηε ιχζε ζηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν καζεηήο ζηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζή ηνπ κε ηα Μαζεκαηηθά. Δίλαη ε 

αξρή καο ζεηξάο κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα πάξεη ν θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη κεζφδνπο φπσο 

αληηπαξαδείγκαηα πνπ αληηθξνχνπλ ηηο εζθαικέλεο αληηιήςεηο. Γηα παξάδεηγκα ζε απηφλ 

πνπ πηζηεχεη φηη φια ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ αθνινπζψληαο κηα 

ζεηξά θαλφλσλ, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί έλα πξφβιεκα πνπ αξθεί ιίγε θνηλή ινγηθή γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ θαη νπνηνηδήπνηε θαλφλεο ζα απνδεηθλχνληαλ άρξεζηνη. Δπηπιένλ, 

ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε ζε νκάδεο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη 

αθνχ ιάβνπλ γλψζε γηα ην πψο απηέο ιεηηνπξγνχλ, λα πξνζπαζήζνπλ απφ κφλνη ηνπο λα 

ηηο αληηκεησπίζνπλ. 

     Σξφπνη βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ππάξρνπλ πνιινί. Απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο πνιηηείαο ψζηε φια ηα νθέιε απφ ηελ παξαγφκελε γλψζε λα κπνξνχλ λα θηάλνπλ 

ζηνλ ηειηθφ ηνπο απνδέθηε πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ καζεηή. Έηζη ζα κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη έξεπλεο ζαλ θαη απηήλ έρνπλ πξάγκαηη πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπο, θαη λα 

ειπίδνπκε ζε κηα βειηίσζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο 

νιφθιεξεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙ 

 

 

                     ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
 

Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 
 

Τν εξωηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 36 εξωηήζεηο. Σε θάζε κηα από απηέο 

θπθιώλεηε έλαλ αξηζκό από ην 1 έωο ην 5, αλάινγα κε ην εάλ ζπκθωλείηε ή 

δηαθωλείηε κε ηε δήιωζε.  

1: διαθωνώ απόλυηα  
2: μάλλον διαθωνώ  
3: ούηε διαθωνώ ούηε ζυμθωνώ  
4: μάλλον ζυμθωνώ  
5: ζυμθωνώ απόλυηα 
 

Παξαθαιώ λα απαληεζνύλ όιεο νη εξωηήζεηο. 
 

Σεκεηώλεηαη πωο ην εξωηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη δελ έρεη θακηά ζρέζε κε 

ηε βαζκνινγία πνπ ζα πάξεηε ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ. Απνηειεί κέξνο 

κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζε ηπραίν δείγκα καζεηώλ 

 

Εξωηεκαηνιόγην 
 

 
 Αγόξη        Κνξίηζη          
 
 Ηιηθία ζε έηε: ….. 
 
 Βαζκόο ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά: ….. 
 
 Μέζε βαζκνινγία από όια ηα καζήκαηα ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά: ….. 
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1) Πηζηεύω πωο κπνξώ λα ιύζω καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ παίξλνπλ πνιύ 

ρξόλν γηα λα νινθιεξωζνύλ.  

1  2  3  4  5       

 

2) Τν λα καζαίλεηο λα επηιύεηο ιεθηηθά πξνβιήκαηα είλαη θπξίωο ζέκα ηνπ λα 

απνκλεκνλεύεηο ηα ζωζηά βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο.  

1  2  3  4  5       

 

 

3) Αλ δελ κπνξώ λα ιύζω έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα ζε ιίγα ιεπηά, θαηά πάζα 

πηζαλόηεηα δελ κπνξώ λα ην ιύζω θαζόινπ.  

1  2  3  4  5       

 

 

4) Τα Μαζεκαηηθά είλαη έλα αμηόινγν θαη απαξαίηεην κάζεκα. 

1  2  3  4  5       

 

 

5) Γελ είλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε πώο ιεηηνπξγεί κηα καζεκαηηθή 

δηαδηθαζία, εθόζνλ καο δίλεη κηα ζωζηή απάληεζε.  

1  2  3  4  5       

 

6) Τν λα εμάγνπκε κηα ζωζηή απάληεζε ζηα καζεκαηηθά είλαη πην ζεκαληηθό από 

ην λα θαηαιάβνπκε γηαηί ε απάληεζε είλαη ζωζηή. 

1  2  3  4  5       

 

7) Οπνηνδήπνηε ιεθηηθό πξόβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί, αλ γλωξίδεηο ηα ζωζηά 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο 

1  2  3  4  5       

 

 



118 

 

8) Η κειέηε ηωλ Μαζεκαηηθώλ είλαη ράζηκν ρξόλνπ. 

1  2  3  4  5       

 

9) Τα πεξηζζόηεξα ιεθηηθά πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζωζηή δηαδηθαζία βεκάηωλ                        

1  2  3  4  5                                                               

 

10) Έλα άηνκν πνπ δελ κπνξεί λα ιύζεη ιεθηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ ηα θαηαθέξλεη ζηα καζεκαηηθά.  

1  2  3  4  5       

 

11) Τα ιεθηηθά πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα ιπζνύλ θαη ρωξίο απνκλεκόλεπζε 

ηύπωλ.  

1  2  3  4  5       

 

 

12) Δθηόο από ηελ εμαγωγή κηαο ζωζηήο απάληεζεο ζηα Μαζεκαηηθά, είλαη 

ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε γηαηί ε απάληεζε είλαη ζωζηή  

1  2  3  4  5       

 

 

13) Τν κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ δελ ζα πξέπεη λα δίλεη βάξνο ζηα ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα.  

1  2  3  4  5       

 

 

14) Αλ δελ κπνξώ λα ιύζω έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα γξήγνξα, εγθαηαιείπω 

ηελ πξνζπάζεηα.  

1  2  3  4  5       
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15) Γελ είκαη πνιύ θαιόο ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάηωλ πνπ 

παίξλνπλ ρξόλν γηα λα ηα θαηαιάβω.  

1  2  3  4  5       

 

 

16) Γελ έρεη ηόζε ζεκαζία αλ έρεηο θαηαλνήζεη έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα, 

εθόζνλ κπνξείο λα δώζεηο ηε ζωζηή απάληεζε.  

1  2  3  4  5       

 

 

17) Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ πνιύ ρξόλν δελ κε ζθνηίδνπλ.  

1  2  3  4  5       

 

 

18)  Μπνξώ λα γίλω πην έμππλνο ζηα καζεκαηηθά, πξνζπαζώληαο ζθιεξά.  

1  2  3  4  5       

 

 

19) Οη ππνινγηζηηθέο δεμηόηεηεο ζηηο πξάμεηο έρνπλ κηθξή αμία αλ δελ κπνξείο λα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ  

1  2  3  4  5       

 

 

20) Έλα άηνκν πνπ δελ θαηαλνεί γηαηί κηα απάληεζε ζε έλα καζεκαηηθό 

πξόβιεκα είλαη ζωζηή δελ έρεη ιύζεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πξόβιεκα. 

1  2  3  4  5       

 

 

21) Η ηθαλόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά απμάλεη όηαλ θάπνηνο κειεηά ζθιεξά 

1  2  3  4  5       
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22) Οη ππνινγηζηηθέο δεμηόηεηεο ζηηο πξάμεηο είλαη άρξεζηεο, αλ δελ κπνξείο λα 

ηηο εθαξκόζεηο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε δωή. 

1  2  3  4  5       

 

 

23) Με ην λα πξνζπαζεί θάπνηνο ζθιεξά, κπνξεί λα γίλεη εμππλόηεξνο ζηα 

Μαζεκαηηθά.  

1  2  3  4  5       

 

24) Τα ιεθηηθά πξνβιήκαηα δελ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θνκκάηη ηωλ 

καζεκαηηθώλ.  

1  2  3  4  5       

 

 

25) Η εθκάζεζε ππνινγηζηηθώλ δεμηνηήηωλ ζηηο πξάμεηο είλαη πην ζεκαληηθή από 

ηελ εθκάζεζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάηωλ.  

1  2  3  4  5       

 

 

26) Ο ρξόλνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεξεπλεζεί ην γηαηί κηα ιύζε ζε έλα 

καζεκαηηθό πξόβιεκα  είλαη ζωζηή, είλαη ρξόλνο πνπ δαπαλάηαη ζωζηά.  

1  2  3  4  5       

 

 

27) Η εμάζθεζε κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ ζηα καζεκαηηθά.  

1  2  3  4  5       

 

 

28) Γηαβάδω καζεκαηηθά γηαηί μέξω πόζν ρξήζηκα είλαη. 

1  2  3  4  5       
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29)  Μπνξώ λα γίλω πην έμππλνο ζηα καζεκαηηθά αλ πξνζπαζήζω ζθιεξά. 

1  2  3  4  5       

 

 

30) Τν λα γλωξίδω καζεκαηηθά ζα κε βνεζήζεη λα βγάιω ρξήκαηα γηα λα δω. 

1  2  3  4  5       

 

 

31) Θεωξώ πωο κπνξώ λα ιύζω δύζθνια καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αλ απιά 

επηκείλω ζε απηά.  

1  2  3  4  5       

 

32) Υπάξρνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ απιά δελ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ 

αθνινπζώληαο κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά βεκάηωλ.  

 

1  2  3  4  5       

 

33) Τα Μαζεκαηηθά δελ ζα είλαη ζεκαληηθά γηα κέλα ζηε δνπιεηά πνπ ζα θάλω 

1  2  3  4  5       

 

 

34) Η ζθιεξή δνπιεηά κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ ζηα 

Μαζεκαηηθά.  

1  2  3  4  5       

 

35) Τα Μαζεκαηηθά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε δωή κνπ. 

1  2  3  4  5       

 

36) Η απνκλεκόλεπζε βεκάηωλ δελ είλαη θαη ηόζν ρξήζηκε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

επίιπζεο ιεθηηθώλ πξνβιεκάηωλ. 

1  2  3  4  5       
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙII 

 

 
Σεκεία πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή θαη ζα ήηαλ θαιό λα 

επηζεκαλζνύλ πξηλ ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 
 

 
 

1) Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζηα παηδηά ε έλλνηα ηνπ ιεθηηθνύ πξνβιήκαηνο, ε 
νπνία εκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο ζην εξωηεκαηνιόγην. Λεθηηθά είλαη ηα 
πξνβιήκαηα ηεο κνξθήο «Έρνπκε έλα νξζνγώλην νηθόπεδν κε πιεπξέο 100κ θαη 
60κ., ζην κηζό από απηό ζπέξλνπκε ξνδηέο … θιπ» ζε αληίζεζε κε ηα 
καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο κνξθήο «λα ιπζεί ην ζύζηεκα ηωλ παξαθάηω δύν  
εμηζώζεωλ … θιπ» 

 
 

2) Σηελ εξώηεζε 17 «Μαθημαηικά προβλήμαηα που απαιηούν πολύ χρόνο δεν με 
ζκοηίζουν»,  ε έθθξαζε δεν με ζκοηίζουν ζεκαίλεη όηη «δελ κε πξνβιεκαηίδνπλ, 
δελ κε δπζθνιεύνπλ», θαη όρη όηη «αδηαθνξώ γη’ απηά» 

 

3) Μεξηθά παηδηά αθήλνπλ 1-2 εξωηήζεηο γηα ην ηέινο θαη ηηο μερλάλε, νπόηε 
αρξεζηεύεηαη όιν ην εξωηεκαηνιόγην. Δπνκέλωο θαιό ζα ήηαλ λα επηζεκαλζεί 
πωο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ όιεο ηηο εξωηήζεηο 

 

4) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα απαληνύλ ηηο εξωηήζεηο κε εηιηθξίλεηα, γλωξίδνληαο όηη 
κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα βνεζήζνπλ άιια παηδηά ζηελ ειηθία ηνπο κειινληηθά, θη 
επίζεο γλωξίδνληαο όηη νη απαληήζεηο ηνπο δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ βαζκνινγία 
ηνπο ζην κάζεκα. 

 

 
Η όιε δηαδηθαζία ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 10-15 ιεπηά 

 

 
Δάλ ππάξρνπλ επηπιένλ απνξίεο ζρεηηθέο κε ην εξωηεκαηνιόγην πνπ ζα ζέιαηε λα 
απνζαθελίζεηε, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. Τν  email επηθνηλωλίαο κνπ είλαη ηo εμήο: 
 
 dimitris23@gmail.com 
 
Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο θαη ηε βνήζεηά ζαο ζηελ έξεπλά κνπ 
 
Γεκήηξηνο Μνπζηάθαο  


