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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνχζα έξεπλα κειεηά ην άγρνο εμεηάζεσλ, ηελ αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ εθαηφλ εβδνκήληα νθηψ καζεηέο  θαη καζήηξηεο ηεο έθηεο ηάμεο 

ελλέα δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Ηιείαο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ ελελήληα δχν αγφξηα 

θαη νγδφληα έμη θνξίηζηα. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο, θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Αθφκε, ζηηο 

παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε δηαπηζηψζεθε επίζεο κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ. Η ζπζρέηηζε απηή 

ζεσξήζεθε ηζνδχλακε γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Δπίζεο, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε 

επίζεο κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη 

ησλ θνξηηζηψλ. Η ζπζρέηηζε απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηζνδχλακε ζηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα. Βξέζεθε, δειαδή, φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ κε ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ. Σέινο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Η ζπζρέηηζε απηή βξέζεθε φηη είλαη ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθή ηφζν 

ζηα αγφξηα φζν θαη ζηα θνξίηζηα.  
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ABSTRACT 

 

The present research studies test anxiety, self-efficacy and the achievement of both girls and 

boys in the lesson of Mathematics. The sample of the survey was composed of one hundred 

and seventy-eight students of the sixth grade of nine elementary schools in the area of Ilia. 

The sample consisted of ninety-two boys and eighty-six girls. Specifically, the study focuses 

on the correlation of test anxiety and school performance, the correlation of self-efficacy and 

school performance, and the interaction of the correlation of test anxiety and self-efficacy in 

school performance in the lesson of Mathematics. In addition, the sex factor is considered in 

the above associations. The results of the research revealed that there is a statistically 

significant negative correlation between test anxiety and performance in the lesson of 

Mathematics. A statistically significant negative correlation was also found between test 

anxiety and performance of both boys and girls. This association was considered equivalent to 

boys and girls. In addition, self-efficacy was statistically significant positively related to 

school performance in the lesson of Mathematics. A statistically significant positive 

correlation was also found between self-efficacy and performance of both boys and girls. This 

association cannot be considered equivalent to boys and girls. It was found that self-efficacy 

is more closely related to the performance of boys rather than of girls. Finally, the results 

showed that the interaction of the correlation of test anxiety and self-efficacy in school 

performance in the lesson of Mathematics is statistically significant. This association was 

found to be as statistically significant in boys as in girls. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Η παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε θαηεχζπλζε: Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία ζην 

ρνιείν. Αηζζάλνκαη, ινηπφλ, ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ήξζα ζε επαθή θαη ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο 

κνπ. 

 Πξσηαξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. 

Απνζηφινπ Μαξία γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε, ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαη ηελ 

ακέξηζηε ππνζηήξημή ηεο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ 

θχξην Γθφηνβν Αζαλάζην θαη ηελ θπξία Μπεληλθάδα Λνπηζηάλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Αθφκε, επραξηζηψ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δέρηεθαλ θαη αθηέξσζαλ ηνλ ρξφλν 

ηνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο 

κνπ γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Θα ήζεια 

λα αθηεξψζσ απηή ηελ εξγαζία ζηνλ παηέξα κνπ. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν άγρνο ησλ εμεηάζεσλ θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνηεινχλ ελδηαθέξνληα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα κειέηεο θαη έξεπλαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Δίλαη δχν 

πνιπδηάζηαηα δεηήκαηα πνπ ε δηεξεχλεζή ηνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο 

αθνξνχλ φιε ηε ζρνιηθή πνξεία ελφο καζεηή θαη κηαο καζήηξηαο θαη επηδξνχλ ζηε  ζρνιηθή 

επίδνζε. Δπηπιένλ, απαζρνινχλ ηφζν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο ίδηνπο. 

Σα παηδηά ήδε απφ ηελ πξψηκε ζρνιηθή ειηθία θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ απαηηήζεηο 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο,  θαζψο έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ χπαξμε ηεο ζρνιηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν άγρνο ησλ εμεηάζεσλ θαη ε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

απνηεινχλ δχν απφ ηνπο ζεκαληηθνχο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο ηειηθήο επίδνζεο ελφο καζεηή 

θαη κηαο καζήηξηαο. Η δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, εθφζνλ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ εξκελεία ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα αληηιεθζνχλ πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ 

άγρνπο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ. 

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη πψο ην άγρνο ησλ 

εμεηάζεσλ αιιειεπηδξψληαο κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα επηδξνχλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηεο η΄ ηάμεο δεκνηηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηε κειέηε  ησλ  εμήο παξαγφλησλ: ζηε ζπζρέηηζε ηνπ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη 

ζηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλάηαη εάλ ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ ή ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε 

ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ηε ζπζρέηηζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ απηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ζπγθξίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. 

Η επηινγή ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο ηα Μαζεκαηηθά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, ηα Μαζεκαηηθά απφ θάπνηνπο ζεσξνχληαη έλα κάζεκα θαηεμνρήλ 

αλδξηθφ, δεκηνπξγψληαο ζηεξεφηππα. πγθεθξηκέλα, επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα αγφξηα 

απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηα Μαζεκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ππνηηκψληαο ηελ 
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απηνεθηίκεζε ησλ θνξηηζηψλ (Tapia & Marsh II, 2004). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνχλ νη ζπζρεηίζεηο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθσηηζηνχλ πεξηζζφηεξν νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο. 

Μεηά ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε φηη ην εξεπλεηηθφ πεδίν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ, 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηφζν 

σο κεκνλνκέλσλ παξαγφλησλ αιιά θαη σο ζπλδπαζκνχ απηψλ. ε δηεζλέο επίπεδν, νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κειεηνχλ έλαλ ή δχν απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ελψ ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ ζηελ επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

κε ελήιηθεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ έρεη ππάξμεη αληίζηνηρε κειέηε κε παξφκνηεο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ζηνλ ειιεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε 

παξνχζα έξεπλα θαζίζηαηαη πξσηφηππε, θαζψο δίλεη ην έλαπζκα γηα ηελ θαιχηεξε θαη ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έρεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε 

εθείλσλ άιισλ παξφκνησλ εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 
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2. ΣΟ ΑΓΥΟ ΓΗΑ ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

 

2.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο 

 

Η ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ άγρνπο (anxiety) είλαη εθηελήο θαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα 

αληηθαηηθή. Σν άγρνο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνιχπινθν θαη πνιππαξαγνληηθήο ζεκαζίαο 

(Βαζηιάθε & Βάκβνπθαο, 1997· Sarason, 1978· Salkind, 2008a) θαη ε εμέηαζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε ηνπ πφζν ιαλζαζκέλε είλαη ε 

άπνςε φηη ηα άηνκα αγρψλνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα. Αθφκε θαη ν ίδηνο 

βαζκφο άγρνπο αλάκεζα ζε δχν άηνκα κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη δηαθνξεηηθά είδε άγρνπο 

θαη αλεζπρηψλ (Sarason, Davinson, Lighthall, Waite, & Ruesbush, 1960).  

Ο Sarason (1978) φξηζε ην άγρνο σο έλα είδνο γλσζηηθήο απάληεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αλαζθάιεηαο, ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηεο 

απηνππνηίκεζεο. Σν άγρνο ζεσξείηαη επίζεο κία αληίδξαζε ζην θφβν ηεο απνηπρίαο 

(Covington, 1992). χκθσλα κε ηνλ Sarason (1978) θαη ηνπο Sarason et al. (1960), ην άγρνο 

αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ νινθιήξσζε 

ελφο έξγνπ  θαη ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί 

γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο κηαο απνηπρίαο. πγθεθξηκέλα, έλα άηνκν βηψλεη άγρνο φηαλ 

ακθηβάιιεη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ζεσξεί πηζαλή ηελ απνηπρία, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ 

αλαπνηειεζκαηηθφ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο κηαο 

θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, έλα άηνκν είλαη δπλαηφλ λα αηζζάλεηαη άγρνο επεηδή ζεσξεί κηα 

θαηάζηαζε ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη επηθίλδπλε, εζηηάδνληαο παξάιιεια ζηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο κηαο επηθείκελεο απνηπρίαο. Δπηπξφζζεηα, ην άηνκν πνπ βηψλεη άγρνο  

απνζπληνλίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζθέθηεηαη ηηο αφξηζηεο αιιά 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο απνηπρίαο θαη ζεσξεί φηη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 

εθηίκεζήο ηνπ απφ ηνπο άιινπο. Λφγσ, ινηπφλ, ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Hill (1980), νη πςειά αγρψδεηο καζεηέο θαη καζήηξηεο απνθεχγνπλ ηηο ζπλζήθεο εμεηάζεσλ, 

φηαλ κπνξνχλ, θαη επηιέγνπλ ηηο εχθνιεο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο ε επηηπρία είλαη ζρεδφλ 

ζίγνπξε. 

Οη πεξηζζφηεξνη ςπρνιφγνη ζα ζπκθσλνχζαλ φηη έλαο πςειφο βαζκφο άγρνπο είλαη 

κία δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη κεξηθέο θνξέο σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζε αθξαίεο 

ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηέο νη καθξέο πεξίνδνη άγρνπο πξνθαινχλ θαθφ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ, πξνθαιψληαο ηηο ιεγφκελεο δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο (Beck, 2004). 
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Οη εξεπλεηέο Sarason et al. (1960) παξνπζίαζαλ ην άγρνο σο κηα αληίδξαζε πξνο κία 

θαηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη δπζάξεζηε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα έληαζεο 

θαη αλεζπρίαο. Γηα ηνπο Sarason et al., ην άγρνο δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαη πξνέξρεηαη 

σο αληίδξαζε ζε κηα θαηάζηαζε απφ πνιχ κηθξέο ειηθίεο. Η πξψηε εκθάληζε πξαγκαηηθνχ 

άγρνπο εθδειψλεηαη ζην βξέθνο ηνλ φγδνν κήλα, φηαλ απνρσξίδεηαη ηε κεηέξα ηνπ θαη 

έξρεηαη ζε επαθή κε άιια μέλα άηνκα. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ ππνδεηθλχεη ηελ νκαιή αλάπηπμε 

ηνπ βξέθνπο θαη ηε θπζηνινγηθή ηνπ εμέιημε (Freud, 1978).  

χκθσλα κε ηνπο Λενληάξε θαη Γηαιακά (1996), ην άγρνο παξνπζηάδεηαη σο  «έλαο 

δηάρπηνο θφβνο, ν νπνίνο δελ είλαη ζαθψο εζηηαζκέλνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ή ζε 

κηα θαηάζηαζε, θαη εθθξάδεηαη κε έλα αφξηζην θαη γεληθεπκέλν ζπλαίζζεκα εζσηεξηθήο 

έληαζεο» (ζει.20). Σν άηνκν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζίζηαηαη αλίθαλν λα πξνζδηνξίζεη ην 

ιφγν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ δηέγεξζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ράνπο (Gray,1971). Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηδξνχλ νη άλζξσπνη ζε 

αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Απηφ πνπ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν είλαη ε 

ππνθεηκεληθή εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο θαη νη αηνκηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηδέεο. Οη αληηδξάζεηο 

άγρνπο πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθνχο θαη κπτθνχο πφλνπο, απψιεηα φξεμεο, εθδήισζε 

επηζεηηθφηεηαο, θνβίαο θαη δηαηαξαρέο ιφγνπ (Λενληάξε & Γηαιακάο, 1996).  

Σν άγρνο, ινηπφλ, ζπλδέεηαη κε γλσζηηθέο, θπζηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλεζπρία γηα κηα ελδερφκελε απνηπρία (Sieber 1980· 

Salkind, 2008a). Σα πην θνηλά γλσζηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο πεξηιακβάλνπλ ππεξβνιηθέο 

αλεζπρίεο, δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη κλήκεο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα πξνζνρήο (Salkind, 

2008a· Covington, 1992). Καηά ηνλ Spielberger (1982), ην άγρνο επηδξά αξλεηηθά ζηηο δσέο 

ησλ αλζξψπσλ, θαζψο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, αλεζπρίαο, έληαζεο, ηξφκνπ θαη 

λεπξηθφηεηαο. Όηαλ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη έλα γεγνλφο επηθίλδπλν θαη απεηιεηηθφ, 

βηψλνπλ ηα παξαπάλσ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη πθίζηαληαη κία ζεηξά αιιαγψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε θπζηνινγία ηνπο, φπσο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παικψλ ηεο θαξδηάο, 

πνλνθεθάινπο, ζηνκαρφπνλνπο, δαιάδεο, ξίγνο, έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο θαη ηξνκαγκέλε 

έθθξαζε. Οη αιιαγέο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηε δηέγεξζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο Spielberger (1982) δηαρψξηζε ηηο έλλνηεο «ζηξεο» (stress) θαη «άγρνο» 

(anxiety), επηζεκαίλνληαο φηη ηα φξηα αλάκεζά ηνπο δελ είλαη επδηάθξηηα. Ο φξνο ζηξεο 

πεξηγξάθεη κηα βηνςπρνινγηθή δηεξγαζία, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ έλα ζηξεζνγφλν εξέζηζκα 

(θαηάζηαζε πνπ εκπεξηέρεη ζσκαηηθφ ή ςπρνινγηθφ θίλδπλν). Όηαλ ην εξέζηζκα απηφ 

ζεσξεζεί ηδηαίηεξα απεηιεηηθφ θαη επηθίλδπλν γηα ην άηνκν, εκθαλίδεηαη κηα αληίδξαζε 
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άγρνπο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά ζηελ αθφινπζε ρξνληθή 

δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ: Μνληέιν Spielberger «Σηπεζογόνο επέθιζμαΑίζθηζη 

ΑπειλήρΑγσυηική Καηάζηαζη» (Spielberger,1982: ζει.17). Η έληαζε ησλ αγρσηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Φόβνο θαη Άγρνο 

Αλ θαη νη έλλνηεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ είλαη ζπλαθείο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

(Γαιαλφο, 1968· Spielberger, 1982).  

O Spielberger (1982) ζεψξεζε φηη θαη νη δχν έλλνηεο αθνξνχλ κηα δπζάξεζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πεγάδεη απφ έλαλ θίλδπλν ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. χκθσλα 

κε ηνλ Spielberger (1972a) θαη ηνλ Lazarus (1991), ν θφβνο θαη ην άγρνο έρνπλ κηα βαζηθή 

δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, ην άγρνο πξνζδηνξίδεηαη σο αλεζπρία γηα κία θαηάζηαζε κε αζαθέο 

απνηέιεζκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έλλνηα ηνπ θφβνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ζθηαγξαθήζεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, πνπ πξνθαιείηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ, 

ζπγθεθξηκέλν, αληηθεηκεληθφ θίλδπλν. χκθσλα κε ηνλ Lazarus (1991), oη άλζξσπνη ζπρλά 

αηζζάλνληαη θφβν γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, αιιά δε γλσξίδνπλ αθξηβψο γηα πνην ιφγν 

είλαη αγρσκέλνη. Έηζη, είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί ην άγρνο, εάλ δελ πξνζδηνξηζηεί ε 

αηηία ηνπ. 

Οη Beck, Emery, & Greenberg (1985) δηαρψξηζαλ ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο απφ ην θφβν 

θαη πξφηεηλαλ φηη ην άγρνο αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη δχν 

ζπζηαηηθά, ην γλσζηηθφ θαη ην ζπγθηλεζηαθφ παξάγνληα, ελψ ν θφβνο αλαθέξεηαη ζε κηα 

γλσζηηθή δηεξγαζία. Αλαιπηηθφηεξα, ππνζηήξημαλ φηη ν θφβνο απνηειεί ηε γλσζηηθή 

εθηίκεζε ελφο θηλδχλνπ, ελψ ην άγρνο εκπεξηέρεη θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε απηήλ 

ηε γλσζηηθή θαηάζηαζε ηνπ θφβνπ.  
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Γλωζηηθόο παξάγνληαο (worry) θαη ζπγθηλεζηαθόο παξάγνληαο (emotionality) ηνπ 

άγρνπο 

Οη Liebert and Morris (1967) ηφληζαλ φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ απνηειείηαη απφ 

δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: ην γλσζηηθφ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο (worry) θαη ην 

ζπγθηλεζηαθφ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (emotionality). χκθσλα κε ηελ Ormrod 

(1999), o παξάγνληαο ηεο αλεζπρίαο ή έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πξνζδηνξίδεηαη σο «ε 

γλσζηηθή πηπρή ηνπ άγρνπο, πνπ πεξηιακβάλεη αλεζπρεηηθέο ζθέςεηο θαη πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αληηκεησπίζεη κηα θαηάζηαζε» (ζει.421) θαη παξεκβαίλεη άκεζα ζηε 

κάζεζε θαη ηελ επίδνζε ζε κία εξγαζία (Stipek, 2002). Απηφ ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλα άηνκν ζθέθηεηαη πφζν άζρεκα ζα ήηαλ λα απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο θαη αλεζπρεί φηη 

ζα απνηχρεη (Woolfolk, 2007). Η αλεζπρία δεκηνπξγείηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ απεηιείηαη ε 

αηνκηθή αίζζεζε επάξθεηαο θαη αμίαο (Covington, 1992). Δλψ ν ζπγθηλεζηαθφο παξάγνληαο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο νξίδεηαη σο «ε ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ηνπ άγρνπο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηέηνηεο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ε κπτθή έληαζε (π.ρ. θφκπνο ζην 

ζηνκάρη), ν απμεκέλνο θαξδηαθφο παικφο θαη ν ηδξψηαο θαη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξηθέο 

αληηδξάζεηο, φπσο ε αλεζπρία» (Ormord, 1999: ζει.421).  

Οη δχν πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ηνπ άγρνπο θαίλεηαη λα αιιειεπηδξνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε κηα άιιε κεηαβιεηή, ηελ επίδνζε. πγθεθξηκέλα, ν γλσζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο αλεζπρίαο ζπζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ επίδνζε απ’ φ,ηη ν 

ζπγθηλεζηαθφο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (Covington, 1992· Liebert & Morris, 

1967· Seipp, 1991· Zeidner & Matthews, 2005). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, ε 

αλεζπρία ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. πγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν βαζκφο ηεο αλεζπρίαο ελφο αηφκνπ, ηφζν θησρφηεξε είλαη ε επίδνζή ηνπ (Covington, 

1992). Σα άηνκα κε πςειφ βαζκφ άγρνπο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο εμεηάζεηο σο 

απεηιεηηθέο θαη λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 

ρακειφ άγρνο. Άηνκα κε ρακειά επίπεδα αλεζπρίαο θαη έλα βαζκφ κέηξηαο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θάλεθε λα απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηηο πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο 

αμηνιφγεζεο (Spielberger, 1982). Οη Liebert θαη Morris (1968) παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή 

ππνρψξεζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο, ελψ δηαπηζηψζεθε ε εθδήισζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ιίγεο 

κέξεο πξηλ ηελ εμέηαζε ιφγσ ηεο ζπζζσξεπκέλεο πίεζεο. Όζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ 

παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο, δελ παξαηεξήζεθαλ αλάινγεο αιιαγέο πξηλ ηελ εμέηαζε θαη θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο (Covington, 1992· Liebert & Morris, 1968). Αλεζπρεηηθέο 

ζθέςεηο  ππάξρνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα κηαο εμέηαζεο θαη κπνξεί λα γελλεζνχλ εκέξεο, 
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αθφκα θαη εβδνκάδεο πξηλ απφ κία εμέηαζε (Becker, 1982, 1983, φπ. αλαθ. ζηνλ Covington, 

1992). Ο γλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο αλεζπρίαο θαη ν ζπγθηλεζηαθφο παξάγνληαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνπο Liebert and Morris (1968) είλαη δχν 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζεσξεηηθά θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

ρψξν ηεο έξεπλαο ηνπ άγρνπο. 

Η έληνλε αλεζπρία δηαζπά ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ, ελψ ε χπαξμε ζπγθηλεζηαθψλ 

αληηδξάζεσλ αδξαλνπνηεί ηε ζθέςε ηνπ. Αξθεηά άηνκα αληηδξνχλ ζηηο εμεηάζεηο κε 

απμεκέλα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θαη κε ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά αλεζπρίαο. 

Ληγφηεξν ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν έλα άηνκν λα εθθξάδεη κεγάιε αλεζπρία γηα κία εμέηαζε, 

αιιά λα παξνπζηάδεη ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (Spielberger, 1982). 

 

Καηαζηαζηαθό άγρνο (state anxiety) θαη ραξαθηεξνινγηθό άγρνο (trait anxiety)  

 Σν άγρνο πηζαλφηαηα είλαη ηφζν έλα πξνζσπηθφ γλψξηζκα ηνπ αηφκνπ θαη κηα ζρεηηθά 

κφληκε θαηαζηαζε, φζν θαη κία αληίδξαζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Woolfolk, 2007· 

Spielberger, 1972a). Ο Spielberger (1972a) έθαλε ην ζεκαληηθφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην 

άγρνο σο κεηαβαηηθή ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε (transitory emotional state), ην ιεγφκελν 

θαηαζηαζηαθφ άγρνο (state anxiety) θαη ζην άγρνο σο ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ νλνκάδεηαη ραξαθηεξνινγηθφ άγρνο (trait anxiety). Πνιινί καζεηέο θαη 

καζήηξηεο αηζζάλνληαη άγρνο ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο (ραξαθηεξνινγηθφ άγρνο), αιιά θαη 

νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο είλαη ηδηαίηεξα αγρνγφλεο (θαηαζηαζηαθφ άγρνο) (Zeidner, 1998). 

Σν άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηάζηαζεο είλαη απηφ πνπ έλα άηνκν βηψλεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή (Spielberger, 1966). Τπνδειψλεη, δειαδή ηε 

ζχλζεηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ, πνπ αληηιακβάλεηαη κηα θαηάζηαζε σο 

πξνζσπηθή απεηιή ή αγρνγφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν βηψλεη 

θαηαζηαζηαθφ άγρνο, φηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε έλα δχζθνιν καζεκαηηθφ πξφβιεκα ή φηαλ 

ζθέθηεηαη ηηο επεξρφκελεο εμεηάζεηο ζε κηα εκθαλψο δχζθνιε ηάμε (Ormrod, 1999). Αθφκε , 

πνιινί καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ κπνξεί λα κελ αηζζάλνληαη αγρσκέλνη ζε πνιιέο 

θαηαζηάζεηο, κπνξεί λα αγρσζνχλ πξηλ απφ κηα εμέηαζε, πνπ ζεσξνχλ φηη ζα είλαη δχζθνιε ή 

αθφκε θαη φηαλ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα νκηιία κπξνζηά ζηνπο ζπλνκήιηθνπο 

θαη ζπλνκήιηθέο ηνπο (Ormrod, 2006· Beck, 2004). Απηέο νη θαηαζηάζεηο άγρνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνζσξηλά ζπλαηζζήκαηα έληαζεο, αγσλίαο, αλεζπρίαο, θφβνπ, 

λεπξηθφηεηαο, θαζψο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Άηνκα κε 

πςειφ επίπεδν θαηαζηαζηαθνχ άγρνπο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο σο 

απεηιεηηθέο ή επηθίλδπλεο. Αληίζεηα, άηνκα κε ρακειφ θαηαζηαζηαθφ άγρνο δελ 
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αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε σο απεηιεηηθή ή επηθίλδπλε (Spielberger, 1972a· 

Spielberger, 1972b). 

Όζνλ αθνξά ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, είλαη έλα δηαξθέο 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε δηάζεζε, δειαδή ελφο αηφκνπ λα αηζζάλεηαη αλήζπρν ζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο (Beck, 2004). πγθεθξηκέλα, θάπνηα άηνκα αηζζάλνληαη 

άγρνο, αθφκε θαη αλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαη απεηιεηηθή  (Ormrod, 

2006). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην άγρνο θαζξεπηίδεη ηηο ζηαζεξέο αηνκηθέο δηαθνξέο, 

πνπ ζεσξνχληαη βαζηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη δηαθνξέο απηέο 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ζεσξνχλ θάπνηα εξεζίζκαηα σο απεηιεηηθά θαη 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλα (Spielberger, 1972a· Spielberger, 1972b). Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη γεληθά άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά ή γηα πνιχ εχθνιεο εμεηάζεηο, θάζε 

θνξά πνπ αληηκεησπίδεη αξηζκνχο ή ζθέθηεηαη ηηο εμεηάζεηο (Ormrod, 1999· Ormrod, 2006). 

Σα άηνκα πνπ επηδεηθλχνπλ πςειφ ραξαθηεξνινγηθφ άγρνο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη σο 

επηθίλδπλεο θαη απεηιεηηθέο έλα κεγάιν αξηζκφ θαηαζηάζεσλ, γεγνλφο πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 

επίδνζή ηνπο (Ormrod, 2006). Σα άηνκα απηά φρη κφλν ππεξεθηηκνχλ ην βαζκφ ηεο απεηιήο, 

αιιά ππνηηκνχλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηήλ (Beck & Clark, 1988, 

φπ. αλαθ. ζηνλ Covington, 1992). 
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2.2 Πεγέο ηνπ άγρνπο 

 

χκθσλα κε ηνλ Ormrod (1999· 2006) θαη Stipek (2002), ηα άηνκα βηψλνπλ άγρνο γηα 

κηα πνηθηιία πξαγκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, κπνξεί λα αγρψλνληαη γηα ηα αθφινπζα: 

 Εμωηεξηθή εκθάληζε: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είλαη δπλαηφλ λα αλεζπρνχλ γηα 

ην βάξνο ηνπο ή ζρεηηθά κε ηνλ εάλ ε εθεβεία ηνπο έξρεηαη λσξίηεξα ή αξγφηεξα απφ 

ηνπο ππφινηπνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ζπλνκήιηθέο ηνπο. 

 Καηλνύξηα θαηάζηαζε: Σα παηδηά κπνξεί λα αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα φηαλ 

εηζέξρνληαη ζε έλα θαηλνχξην, άγλσζην γηα απηά πεξηβάιινλ, φπσο είλαη 

παξαδείγκαηνο ράξε ε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην γπκλάζην. Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ θαηλνχξηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο 

ιηγφηεξεο απηνλνκίαο, ηεο απζηεξφηεξεο βαζκνινγίαο ή ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

εμεηάζεσλ. 

 Κξίζε ή αμηνιόγεζε από άιινπο/άιιεο: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αηζζάλνληαη 

άγρνο γηα ηελ άπνςε πνπ δηακνξθψλνπλ νη ζπκκαζεηέο θαη νη ζπκκαζήηξηέο ηνπο ή 

γηα ην βαζκφ πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

 Μαηαηωηηθή ύιε καζεκάηωλ: Πνιιά άηνκα, γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφλ λα 

αγρψλνληαη γηα ηα Μαζεκαηηθά, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην παξειζφλ 

δπζθνιεχνληαλ κε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα.  

 Υπεξβνιηθέο απαηηήζεηο: Σα άηνκα αλεζπρνχλ γηα ηηο πςειέο πξνζδνθίεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ επίδνζή ηνπο, γηα ηελ αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο (αξλεηηθή θξηηηθή 

θαη ηηκσξία) θαη ηελ ηάζε λα ειέγρνληαη θαη λα πεξηνξίδνληαη απφ απηνχο, αιιά θαη 

γηα ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. 

 Πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο εκπεηξίεο: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε πςειφ άγρνο 

επίηεπμεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα έρνπλ έλα κεγαιχηεξν ηζηνξηθφ απνηπρίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηα ιηγφηεξν αγρψδε άηνκα. Οη πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο απνηπρίεο 

επεξεάδνπλ ηε κεηέπεηηα επίδνζε, θαζψο ηα άηνκα πνπ απνηπγράλνπλ βηψλνπλ άγρνο 

ζε ζπλζήθεο εμεηάζεσλ, γεγνλφο πνπ παξεκβαίλεη αξλεηηθά ζηε κάζεζε θαη ηελ 

επίδνζή ηνπο 
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 Σρνιηθέο εμεηάζεηο: Πνιιέο θνξέο, ηα παηδηά αγρψλνληαη γηα ηηο εμεηάζεηο, 

εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ ζεσξνχλ φηη επεξεάδνπλ ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα πεξαηηέξσ 

εμέιημε. 

 Απεηιή πξνζωπηθήο αζθάιεηαο: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αηζζάλνληαη άγρνο φηαλ 

απεηιείηαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα, παξαδείγκαηνο ράξε φηαλ ε βία είλαη ζπρλφ 

θαηλφκελν ζην ζρνιείν ή ζηε γεηηνληά ηνπο. 

 Απεηιή γηα ηελ απην-αμία: Σα παηδηά αλεζπρνχλ φηαλ αηζζάλνληαη φηη απεηιείηαη ε 

δηαηήξεζε ηεο απην-αμίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αγρψλνληαη φηαλ δίλνπλ κηα 

ιαζεκέλε απάληεζε κπξνζηά ζε άιια άηνκα. 

 Μέιινλ: Σέινο, είλαη δπλαηφλ λα αλεζπρνχλ γεληθφηεξα γηα ην αλ ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηε δσή κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 
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2.3 Πώο ην άγρνο επηδξά ζηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε 

 

 Οη ςπρνιφγνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν δηέγεξζε (arousal), πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθεξζνχλ ζην επίπεδν εζσηεξηθήο ελέξγεηαο πνπ βηψλεη έλα άηνκν (Ormrod, 1999). Σν 

άγρνο δηεγείξεη ηνπο αλζξψπνπο ζε δξάζε (Covington, 1992). Σα άηνκα κε ρακειά επίπεδα 

δηέγεξζεο (ρακειά επίπεδα άγρνπο) είλαη ραιαξά, ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ 

πςειά επίπεδα δηέγεξζεο (πςειά επίπεδα άγρνπο) (Ormrod, 1999).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Alpert and Haber (1960) δηαρψξηζαλ ην άγρνο ζε 

«δηεπθνιπληηθφ άγρνο» (facilitating anxiety) θαη ζε «εμνπζελσηηθφ άγρνο» (debilitating 

anxiety).  

Σν «δηεπθνιπληηθφ άγρνο» (άγρνο πνπ δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε), πνπ 

βηψλεηαη ζε θαηαζηάζεηο επίηεπμεο, νδεγεί ζε κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθέο κε ην έξγν 

επίηεπμεο θαη δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα κηα επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (Spielberger, 1966). Σν άγρνο είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο 

ελδπλάκσζεο ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ην άγρνο, ην άηνκν θηλεηνπνηείηαη θαη απειεπζεξψλεη 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (May, 1950). Γηα παξάδεηγκα, ν κηθξφο βαζκφο άγρνπο θηλεηνπνηεί ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηά ηνπο, λα δηαβάδνπλ, λα 

νινθιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπο. 

Γεληθφηεξα, ν κηθξφο βαζκφο άγρνπο βνεζάεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα 

πξνζεγγίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε κεγαιχηεξε πξνζνρή (Shipman & Shipman, 1985, φπ. 

αλαθ. ζηελ Ormrod, 1999). 

Αληίζεηα, ην «εμνπζελσηηθφ άγρνο» (ην άγρνο πνπ παξεκβαίλεη αξλεηηθά ζηελ 

επίδνζε) ραξαθηεξίδεηαη απφ κε ζρεηηθέο κε ην έξγν ζθέςεηο, θαζψο απνζπά ηελ πξνζνρή 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία θαη ιεηηνπξγεί αλαζρεηηθά ζηελ νινθιεξσκέλε επίηεπμε ηνπ 

έξγνπ (Spielberger, 1966). Όηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ θαηλνχξηα χιε, 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηή. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε πςειφ 

βαζκφ άγρνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, δε δίλνπλ φιε ηνπο ηελ πξνζνρή ζηελ θαηλνχξηα 

χιε πνπ πξέπεη λα αθνκνηψζνπλ θαη ηαπηφρξνλα ηνπο απαζρνιεί ε λεπξηθφηεηα θαη νη 

αλεζπρεηηθέο ζθέςεηο ηνπο (Woolfolk, 2007· Wine, 1980· Stipek, 2002).  

Γεληθφηεξα, ε ζρέζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο επίδνζεο είλαη πεξίπινθε. Σα άηνκα πνπ δελ 

είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλα θαη αλακέλνπλ ηελ απνηπρία είλαη δπλαηφλ λα αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν άγρνο ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλα θαη έρνπλ 
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απηνπεπνίζεζε. Έηζη, ην άγρνο απνηειεί ηφζν αηηία φζν θαη απνηέιεζκα ηεο θησρήο 

πξνεηνηκαζίαο (Stipek, 2002). 

Σν δηεπθνιπληηθφ άγρνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε, ελψ ην 

εμνπζελσηηθφ ηαπηίδεηαη κε θησρή κάζεζε θαη ζρνιηθή επίδνζε. Ο Scovel (1978) επηζήκαλε 

φηη ην άγρνο είηε σο δηεπθνιπληηθφ είηε σο εμνπζελσηηθφ «παξαθηλεί θαη πξνεηδνπνηεί ην 

άηνκν» (ζει.138). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Ormrod (1999) έλα ρακειφ πνζνζηφ 

δηέγεξζεο ηνπ νξγαληζκνχ (ρακειφ επίπεδν άγρνπο) δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο πςειφο βαζκφο δηέγεξζεο ηνπ νξγαληζκνχ (πςειφ επίπεδν 

άγρνπο) είλαη δπλαηφλ λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα 

εχθνιε εξγαζία, ελψ δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο κε κεγαιχηεξν 

βαζκφ δπζθνιίαο. Γηα θάζε εξγαζία, ππάξρεη ζπλήζσο έλα βέιηηζην επίπεδν άγρνπο ζην 

νπνίν ε κάζεζε θαη ε επίδνζε κεγηζηνπνηνχληαη. 

Η αξρή απηή, φηη δειαδή ε νινθιήξσζε εχθνισλ εξγαζηψλ επηηπγράλεηαη κε πςειά 

επίπεδα άγρνπο, ελψ ε δηαρείξηζε δχζθνισλ θαη πνιχπινθσλ εξγαζηψλ επηηπγράλεηαη κε 

ρακειφ ή κέηξην επίπεδν άγρνπο είλαη γλσζηή σο ν λφκνο ησλ Yerkes-Dodson (Yerkes & 

Dodson, 1908). Έηζη, πςειά επίπεδα άγρνπο βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε ησλ αηφκσλ ζε εχθνιεο 

θαη ηππνπνηεκέλεο εξγαζίεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα δηεπθνιπληηθφ 

άγρνο. Αληίζεηα, ηα πςειά επίπεδα άγρνπο παξεκβαίλνπλ αξλεηηθά ζηελ επίδνζε, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δχζθνιεο εξγαζίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα κηα κνξθή 

εμνπζελσηηθνχ άγρνπο (Ormrod, 1999).  

Ο λφκνο ησλ Yerkes-Dodson ιεηηνπξγεί θαη ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρεη εκπεηξηθή καξηπξία πνπ απνθάιπςε φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

πνπ βίσλαλ έλα κηθξφ πνζνζηφ κπτθήο έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, επέιπζαλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο πνπ δε βίσλαλ θαζφινπ έληαζε (Ormrod, 1999). Σα άηνκα κε πςειφ άγρνο 

κεξηθέο θνξέο απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε εθείλα κε ρακειφ άγρνο, ζε εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχλ απνζηήζηζε απιψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ απνδίδνπλ ιηγφηεξν θαιά ζε εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχλ επέιηθηε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Υακειά επίπεδα άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

καζήκαηνο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, ελψ πςειά επίπεδα άγρνπο ζην ηέινο ελφο 

καζήκαηνο, φπσο είλαη νη ηειηθέο εμεηάζεηο, είλαη πηζαλφλ λα ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζηελ 

επίδνζε (Kirkland, 1971 φπ. αλαθ. ζηνλ Ormrod, 1999). 

Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε πςειφ βαζκφ άγρνπο κπνξεί λα 

εθθξάδνπλ πνιιέο ηδέεο, ρακειήο φκσο πνηφηεηαο. Αληίζεηα, νη ιηγφηεξν αγρψδεηο καζεηέο 

θαη καζήηξηεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξνηείλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε ζε έλα πξφβιεκα 



 

20 
 

(Covington, 1992). Σν άγρνο, ινηπφλ, είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά. Σν άγρνο ζε κηθξφ βαζκφ δηεπθνιχλεη θαη βνεζά ηελ αηνκηθή επίδνζε, ζε αληίζεζε 

κε ην ππεξβνιηθφ άγρνο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά θαη δηαηαξάζζεη ηελ απφδνζε θαη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ελφο αηφκνπ. Μηθξφο βαζκφο άγρνπο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο θίλεηξν θαη 

λα νδεγήζεη  ζηε βέιηηζηε επίδνζε. Αληίζεηα, πςειά επίπεδα άγρνπο παξεκβαίλνπλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο λα ζπγθεληξσζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο 

πιεξνθνξίεο. Κάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ην άηνκν είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα απνδψζεη ην 

κέγηζην ζηηο εμεηάζεηο (Salkind, 2008a). 

Έρεη γίλεη κεγάιε έξεπλα ζηνλ θιάδν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ζρεηηθά  κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Γηαπηζηψλεηαη φηη πνιιέο είλαη εθείλεο νη 

κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε απηή, φπσο ην κάζεκα ζην νπνίν εμεηάδεηαη 

ν καζεηήο ή ε καζήηξηα, ην επίπεδν ηεο επθπΐαο ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο, ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ θαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο κε ην έξγν (Scovel, 1978). Έρεη 

δηαπηζησζεί γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξνπλ νη Verma θαη Nijhawan (1976), φηη ην πςειφ 

άγρνο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ζε πςειφηεξα επίπεδα λνεκνζχλεο, ελψ ζπλδέεηαη κε 

θησρφηεξε επίδνζε ζε ρακειφηεξα επίπεδα λνεκνζχλεο.  

Ο Spielberger (1966) παξνπζίαζε έλα κνληέιν πνπ ελζσκαηψλεη απνηειεζκαηηθά ην 

επίπεδν ηεο επθπΐαο, ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ θαη ην ζηάδην κάζεζεο (αξρηθφ ή 

ηειεπηαίν ζηάδην καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

άγρνπο ζηελ επίδνζε. πγθεθξηκέλα, επεζήκαλε φηη ην πςειφ άγρνο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε 

ησλ καζεηψλ ή ησλ καζεηξηψλ κε πςειή επθπΐα, φηαλ ν ζηφρνο είλαη ζρεηηθά εχθνινο. 

Παξφκνηα, φηαλ ε εξγαζία γίλεηαη πην δχζθνιε δηεπθνιχλεηαη ε επίδνζε ζηα ηειεπηαία 

ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε 

ρακειή επθπΐα, ην πςειφ άγρνο κεηψλεη ηελ επίδνζε, φηαλ ν ζηφρνο γίλεηαη πην δχζθνινο 

αθφκε θαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ «απεηιή» (threat) 

θαη «πξφθιεζε» (challenge). Η απεηιή αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα 

άηνκα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ κηθξέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, θαζψο βιέπνπλ ηελ απνηπρία σο 

αλαπφθεπθην απνηέιεζκα. Αληίζεηα, ε πξφθιεζε είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα 

άηνκα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, εάλ πξνζπαζήζνπλ αξθεηά ζθιεξά. Οη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είλαη πηζαλφλ λα εκθαλίδνπλ εμνπζελσηηθφ άγρνο, φηαλ 

αληηιακβάλνληαη κηα θαηάζηαζε σο απεηιεηηθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αληηκεησπίδνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο πην επλντθά θαη θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν λα θάλνπλ ην κέγηζην δπλαηφ. 

(Ormrod, 1999). 
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2.4 Πώο ην άγρνο επηδξά ζηε γλωζηηθή επεμεξγαζία 

 

Η Wine (1980) θαη ν Tobias (1990) επεζήκαλαλ φηη ηα άηνκα κε πςειφ βαζκφ άγρνπο 

κνηξάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο αλάκεζα ζηηο δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ θαη ζε δηάθνξεο αξλεηηθέο 

ζθέςεηο, φπσο ε αλεζπρία, ε απηνππνηίκεζε θαη ν θφβνο κε αληαπφθξηζεο, γεγνλφηα πνπ 

είλαη άζρεηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη ζπληεινχλ ζηε 

κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αηφκνπ. Οη πςειά αγρψδεηο καζεηέο θα καζήηξηεο, ινηπφλ, ζε 

ζπλζήθεο θαηαζηάζεσλ εμέηαζεο, δηαηξνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε αληηδξάζεηο ζρεηηθέο κε ην 

έξγν (task relevant thoughts) θαη ζε αληηδξάζεηο άζρεηεο κε ην έξγν (task-irrelevant 

thoughts). χκθσλα κε ηελ Ormrod (1999), απηέο νη άζρεηεο ζθέςεηο παξεκβαίλνπλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα ζπγθεληξσζεί ζηελ εξγαζία ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειφ άγρνο εζηηάδνπλ φιε 

ηνπο ηελ πξνζνρή ζε ζρεηηθέο κε ην έξγν δξαζηεξηφηεηεο (Wine, 1980). 

 Σν άγρνο, ινηπφλ, απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ (Wine, 1980). Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη ζθέςεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο ιακβάλνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ην άγρνο κπνξεί λα 

παξέκβεη θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή γλσζηηθή επεμεξγαζία (Naveh-Benjamin, 1991). Η 

βξαρχρξνλε (short-term memory), ή αιιηψο «εξγαδφκελε κλήκε» (working memory) είλαη 

έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί κηα πεξηνξηζκέλε 

πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. Πξφθεηηαη γηα εθείλν ην κέξνο ηεο κλήκεο, 

φπνπ απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδεηαη θάπνηνο θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. Όηαλ 

ζηακαηήζνπκε λα ζθεθηφκαζηε θάηη, εμαθαλίδεηαη απφ ηε βξαρχρξνλε κλήκε (Atkinson & 

Shiffrin, 1968· Ericsson & Kintsch, 1995). Σν άγρνο κπνξεί λα παξέκβεη ζηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε εξγαζία θαη φηαλ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθή 

αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε  (Naveh-Benjamin, McKeachie, Lin, & 

Hollinger, 1981). Η καθξφρξνλε κλήκε είλαη ην κέξνο εθείλν φπνπ απνζεθεχνληαη κεγάιεο 

πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Slavin, 2007). 

 χκθσλα κε ηνπο Ashcraft θαη Craft (2001), κεγάιν θνκκάηη βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ ππνζηεξίδεη ην ξφιν ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηε γλψζε. Οη Geary θαη Widaman 

(1992) επεζήκαλαλ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ηθαλφηεηα επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηαρχηεηα 

αλάθιεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ. Μεγάιν κεξίδην επζχλεο 

ζηε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε πςειφ βαζκφ άγρνπο γηα 
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ηα Μαζεκαηηθά θαίλεηαη λα έρεη ε εξγαδφκελε κλήκε (Ashcraft & Craft, 2001). 

πγθεθξηκέλα, ε κεησκέλε επίδνζε ιφγσ ηνπ άγρνπο εκθαλίδεηαη ζε εθείλεο ηηο εξγαζίεο 

φπνπ πηέδεηαη ε  πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Οη εζσηεξηθέο 

ζθέςεηο θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλεζπρίαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε πςειφ 

βαζκφ άγρνπο θαίλεηαη λα αληαγσλίδνληαη ηε ζπλερή γλσζηηθή εξγαζία γηα ηελ πεξηνξηζκέλε 

επεμεξγαζία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη λα θαηαλαιψλνπλ κέξνο απηήο. Έηζη, κεηψλεηαη ν 

δηαζέζηκνο ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν ζθέςεσλ. Η 

κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, πνπ θαίλεηαη λα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε πςειφ βαζκφ άγρνπο ιφγσ ησλ άζρεησλ κε ην έξγν ζθέςεσλ 

πνπ θάλνπλ, νδεγεί ζε κία έληνλε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο- απάληεζεο θαη ζε ιάζε 

(Ashcraft & Craft, 2001). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ή κε άιια ιφγηα ηε κεησκέλε γλσζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη πςειά 

αγρψδεηο καζεηέο θαη καζήηξηεο ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ην ίδην επίπεδν επίδνζεο κε απηφ ησλ αηφκσλ κε κηθξφηεξν 

βαζκφ άγρνπο (Eysenck & Calvo, 1992, φπ. αλαθ. ζηνπο Ashcraft & Craft, 2001). 

 Η ρσξεηηθφηεηα, ινηπφλ, ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην άγρνο 

γηα ηα Μαζεκαηηθά, δηαηαξάζζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε αξηζκεηηθέο θαη 

καζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη επεξεάδεη ηελ επίδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Τςειφο βαζκφο 

άγρνπο, φρη σο ζηαζεξνχ ραξαθηεξηζηηθνχ αιιά σο πξνζσξηλνχ, γηα ηα Μαζεκαηηθά 

ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Η επίδξαζε απηή κπνξεί 

λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε 

ζρεηηθέο κε ην έξγν ζθέςεηο θαη πιεξνθνξίεο ή ηεο απνηπρίαο ηνπ λα επηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζην έξγν (Ashcraft & Craft, 2001).  

Η εμαζζελεηηθή επίδξαζε ηνπ άγρνπο απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν έξγν θαη νη πςειά αγρψδεηο καζεηέο θαη καζήηξηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηνχλ άζρεηεο κε ην έξγν ζθέςεηο θαη αληηδξάζεηο (Wine, 

1980). Ο Spielberger (1982) επεζήκαλε φηη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ δεηνχζαλ 

ςπρηαηξηθή βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, εμέθξαδαλ ηε δπζαξέζθεηά 

ηνπο, δηφηη ην άγρνο παξεκπφδηδε θαη θαζηζηνχζε αδχλαηε ηε κειέηε ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ εμεηάζεσλ. Πνιινί κάιηζηα απφ απηνχο/απηέο αλέθεξαλ φηη, ελψ γλψξηδαλ ηηο 

απαληήζεηο ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα, παληθνβάιινληαλ ηελ ψξα ησλ εμεηάζεσλ θαη δελ 

κπνξνχζαλ λα ηηο ζπκεζνχλ. Η εηθφλα απηή ζαθψο θαη δελ αληηπξνζψπεπε ηηο λνεηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηξηψλ, θαζψο ην άγρνο απνηεινχζε ηξνρνπέδε 

ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.  
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2.5 Έξεπλεο αλαθνξηθά κε ην άγρνο ηωλ εμεηάζεωλ θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζρέζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σν άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά (Mathematics anxiety) απνηειεί κία αίζζεζε αλεζπρίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε ζε καζεκαηηθέο εξγαζίεο (Devine, Fawcett, Szűcs & Dowker, 

2012). Πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα έληαζεο, αληθαλφηεηαο, ςπρηθήο απνδηνξγάλσζεο 

θαη ζρεηίδεηαη κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Ashcraft, 2002 ; Richardson & Woolfolk, 1980, φπ. αλαθ. ζηνπο Zeidner & 

Matthews, 2005). Σν άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά επεκβαίλεη ζην ρεηξηζκφ ησλ αξηζκψλ, θαζψο 

θαη ζηελ επίιπζε πνιχπινθσλ  καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Zeidner & Matthews, 2005). 

Μεξηθέο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζρνιηθή επίηεπμε  

ζηα Μαζεκαηηθά, θαζψο θαη πςειφηεξα επίπεδα παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Η Ακεξηθάληθε Έλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπλαηθψλ ην 1992 απέδσζε ηηο 

δηαθνξέο θχινπ ζηε ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε ησλ θνξηηζηψλ, γεγνλφο πνπ ππνηηκά ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο (Tapia & Marsh II, 2004).  

Οη αληηδξάζεηο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ πνηθίιινπλ απφ κηθξέο απνγνεηεχζεηο 

έσο αθφξεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θπζηνινγηθέο εληάζεηο (Ashcraft & Moore, 2009). Αλ θαη 

δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη πνιινί άλζξσπνη βηψλνπλ άγρνο ζε θαηαζηάζεηο 

πςειήο πίεζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη πνιιά 

άηνκα αηζζάλνληαη άγρνο φηαλ εκπιέθνληαη ζε θαζεκεξηλέο καζεκαηηθέο ζπλαιιαγέο φπσο 

είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην εζηηαηφξην (Maloney & Beilock, 2012). 

Δηδηθφηεξα, ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ δπζθνιίεο ζε αξηζκεηηθέο 

επεμεξγαζίεο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ρακειή επίδνζε ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Δάλ ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, εθηεζνχλ ζε 

αξλεηηθέο, θνηλσληθέο λχμεηο ζρεηηθά κε ην κάζεκα, ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα βηψζνπλ 

άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά (Maloney, 2016). 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Betz (1978) ζπκκεηείραλ 652 άηνκα πνπ  

παξαθνινπζνχζαλ δχν καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά θαη έλα κάζεκα Φπρνινγίαο 

ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ohio. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ επηθξάηεζε θαη ηελ έληαζε ηνπ άγρνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Απφ ηε 

κειέηε πξνέθπςε φηη ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά ήηαλ ζπρλφ θαηλφκελν ζηνπο θνηηεηέο θαη 



 

24 
 

ηηο θνηηήηξηεο θαη εκθαλίζηεθε πεξηζζφηεξν ζηηο γπλαίθεο παξά ζηνπο άλδξεο θαη ζηα άηνκα 

κε ρακειφ ππφβαζξν καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ιπθείνπ. Αθφκε, ηα πςειά επίπεδα ηνπ άγρνπο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπζρεηίζηεθαλ κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο, θαζψο θαη κε 

πςειά επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ γεληθφηεξα. 

Οη Maloney, Ansari, and Fugelsang (2011) κειέηεζαλ ηελ επίδνζε θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ κε πςειφ θαη ρακειφ επίπεδν άγρνπο ζηελ επεμεξγαζία θαη ζχγθξηζε αξηζκψλ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ 48 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Waterloo, εθ ησλ νπνίσλ νη 24 είραλ πςειφ άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη νη άιινη 24 ρακειφ 

άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε φηη ηα άηνκα κε πςειφ άγρνο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά παξνπζίαζαλ θησρφηεξε επίδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θάλνληαο 

πεξηζζφηεξα ιάζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ρακειφ άγρνο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά. Σν άγρνο, ινηπφλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά ζπζρεηίζηεθε κε κεησκέλε καζεκαηηθή 

επίδνζε, γεγνλφο πνπ  ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλάπηπμε πςειφηεξνπ επηπέδνπ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. 

Οη Maloney, Risko, Ansari, and Fugelsang (2010) εμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

άηνκα κε άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηα άηνκα ρσξίο άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Η έξεπλα 

επέηξεςε ηελ αμηνιφγεζε δχν βαζηθψλ ζπζηεκάησλ αξηζκεηηθήο επεμεξγαζίαο, ηελ 

θαηακέηξεζε θαη ηε δηάθξηζε πνιχ κηθξνχ πιήζνπο αληηθεηκέλσλ. Απφ ηελ έξεπλα βξέζεθε 

φηη ηα άηνκα κε πςειφ άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

επίδνζε ζηελ απαξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηακέηξεζε ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα κε 

ρακειφ άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Αλάινγν απνηέιεζκα δε βξέζεθε θαηά ηε δηάθξηζε πνιχ 

κηθξνχ πιήζνπο αληηθεηκέλσλ. 

Οη Ashcraft and Craft (2001) κειέηεζαλ ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ ρσξεηηθφηεηα 

ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαζψο θαη ηελ επίδνζε ζην αληίζηνηρν 

κάζεκα. Απφ ηελ έξεπλα απνθαιχθζεθε φηη ηα άηνκα κε πςειφ άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

δηέζεηαλ κηθξή ρσξεηηθφηεηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε. Απηή ε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα 

ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Η ρσξεηηθφηεηα, ινηπφλ, ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε 

ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

Οη Ashcraft and Moore (2009) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ην 

άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ζρνιηθή επίδνζε  ζε θαηαζηάζεηο 

εμεηάζεσλ ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνέθπςε φηη ην άγρνο γηα 

ηα Μαζεκαηηθά εληείλεηαη θαη πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ζηελ επίδνζε, φηαλ ηα 

Μαζεκαηηθά αμηνινγνχληαη θάησ απφ ζπλζήθεο ρξνλνκέηξεζεο ηφζν ζε εξγαζηεξηαθέο 
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ζπλζήθεο εμεηάζεσλ φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε 

βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα άηνκα ζηηο εμεηάζεηο λα κελ απνηειεί αθξηβή 

αληαλάθιαζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο. εκαληηθή αθφκε ζεσξήζεθε ε επίδξαζε ηνπ άγρνπο γηα 

ηα Μαζεκαηηθά ζηε κλήκε εξγαζίαο. 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Reyes and Castillo (2015), ζπζρέηηζαλ ην άγρνο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, εηδηθφηεξα ζηελ Άιγεβξα θαη ηελ Σξηγσλνκεηξία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηεινχληαλ απφ 120 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ επέιεμαλ ηελ Άιγεβξα ζην πξψην 

εμάκελν θαη ηελ Σξηγσλνκεηξία ζην δεχηεξν. Σα απνηειέζκαηα ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο 

εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο Σξηγσλνκεηξίαο θαη απφ ηε ρξήζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ βξέζεθε φηη ηα άηνκα εκθάληζαλ κέηξην βαζκφ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζηα 

Μαζεκαηηθά. Αθφκε, πξνέθπςε φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά. 

Οη Devine, Fawcett, Szűcs and Dowker (2012) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα, πξνθεηκέλνπ 

λα κειεηήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά, θαζψο θαη ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ 433 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο βξεηαληθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 7
ε
,8

ε
 θαη 10

ε
 ηάμε, εθ ησλ νπνίσλ  165 θνξίηζηα θαη 268 

αγφξηα. Η κειέηε έδεημε φηη  δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ζηα Μαζεκαηηθά, αλ θαη ν βαζκφο ηνπ άγρνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηνπ άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ πςειφηεξνο ζηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σα θνξίηζηα, ινηπφλ, 

ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εξεπλεηξηψλ ζα κπνξνχζαλ λα εκθαλίζνπλ 

θαιχηεξε επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα, εάλ ην άγρνο ηνπο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά δελ ήηαλ ζε ηφζν πςειά επίπεδα. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ θαη ζηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα. Βξέζεθε, αθφκε, ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην άγρνο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηελ επίδνζε ζην αληίζηνηρν κάζεκα θαη ζηα δχν θχια, αιιά ε ζρέζε απηή 

θάλεθε λα ήηαλ πην ηζρπξή γηα ηα θνξίηζηα, παξά γηα ηα αγφξηα.  

Οη Wigfield and Meece (1988) κειέηεζαλ αξρηθά ηα γλσζηηθά θαη ζπγθηλεζηαθά 

ζπζηαηηθά ηνπ άγρνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Έπεηηα, κειέηεζαλ ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην 

άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηεο επίδνζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (ε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε δηήξθεζε δχν ρξφληα). Σέινο, αμηνινγήζεθαλ ε ειηθία θαη νη δηαθνξέο θχινπ φζνλ 

αθνξά ην άγρνο γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ηνλ πξψην ρξφλν 
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ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ 740 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο 5
εο 

 έσο 12
εο 

ηάμεο, ελψ ην 

δεχηεξν ρξφλν ην δείγκα ζπγθξνηήζεθε απφ 575 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο 6
εο

 έσο 12
εο

 

ηάμεο. Απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο,  πξνέθπςε φηη ν ζπγθηλεζηαθφο παξάγνληαο ηνπ 

άγρνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά ζπζρεηίζηεθε πεξηζζφηεξν αξλεηηθά κε ηελ επίδνζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο. Όζνλ αθνξά ην 

θχιν, δελ ππήξμαλ δηαθνξέο ζην βαζκφ άγρνπο ζηηο απαληήζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Όκσο, ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξν 

απμεκέλν ην ζπγθηλεζηαθφ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα. ρεηηθά κε ηελ ειηθία, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο 9
εο

 ηάμεο 

βίσζαλ ηε κεγαιχηεξε αλεζπρία ζηα Μαζεκαηηθά, ελψ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο 6
εο

 

ηε κηθξφηεξε. 

 Οη Kumar and Karimi (2010) κειέηεζαλ ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ άγρνπο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά, ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο ζρνιηθήο επίδνζεο. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 424 καζεηέο θαη καζήηξηεο γπκλαζίνπ απφ ηελ Ιλδία, εθ ησλ νπνίσλ 111 

αγφξηα θαη 113 θνξίηζηα. Σα άηνκα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε κηα θιίκαθα ηνπ άγρνπο γηα 

ηα Μαζεκαηηθά  θαη ζε έλα θνηλσληθνδεκνγξαθηθφ εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά είρε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ επίδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη κε ηε γεληθφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. 

Δπηπξφζζεηα, αλ θαη εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα δχν θχια σο πξνο ην άγρνο ηνπο 

γηα ηα Μαζεκαηηθά, θαζψο ηα θνξίηζηα εκθάληζαλ πςειφηεξν βαζκφ άγρνπο, δελ βξέζεθε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε 

ζρνιηθή επίδνζε ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. 

Ο Moses (2010) εξεχλεζε ηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο βίσλαλ άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αμηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Βξέζεθε αθφκε φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ ζπζρεηίζηεθε 

αξλεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Η ζπζρέηηζε απηή φκσο δελ ήηαλ ηζρπξή. Αθφκε, δελ 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην θχιν ζην βαζκφ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Σέινο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ επηδξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

Οη εξεπλεηέο Luo, Wang and Luo (2009) εξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην άγρνο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη 

ππήξμε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ζην 
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κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ην ππεξβνιηθφ άγρνο ζπλνδεχηεθε απφ θησρή 

ζρνιηθή επίδνζε. Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ηνπ άγρνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ππήξμε ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθά δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν βαζκφο άγρνπο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. 
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3. ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

3.1 Ζ έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

Η «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» (self-efficacy) είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα 

(Zimmerman, 2000 ; Sharma & Nasa, 2014) πνπ θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura
1
 (Salkind, 2008b). χκθσλα κε ηνλ Bandura (1997), 

νξίδεηαη σο «νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα νξγαλψζεη θαη λα 

εθηειέζεη ηηο πνξείεο δξάζεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ ηα επηζπκεηά επηηεχγκαηα» 

(ζει.3). Γελ έρεη ζρέζε κε ην πψο έλα άηνκν αηζζάλεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ γεληθφηεξα, αιιά 

αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ηηο 

απαηηήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Zimmerman, 2000). Ο Bandura (1997) θαη ν Maddux 

(2005) ππνζηήξημαλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ έρεη θάπνηνο, αιιά ην ηη πηζηεχεη φηη κπνξεί λα θάλεη κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ν Bandura (1997) ππέζεζε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

επεξεάδεη ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηβάιινληα θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη απφ απηά. 

Ο ίδηνο (1993) ζεκείσζε φηη ε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηε γλψζε ηνπ, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο κειέηεο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ηνπ.  

Ο Salkind (2008b) φξηζε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα σο ηελ πξνζδνθία πνπ έλα 

άηνκν θαηέρεη ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα νινθιεξψζεη κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή 

έλα ζηφρν. Σα άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη λα πεηχρνπλ, 

έρνπλ εθείλν, πνπ νη ζεσξεηηθνί ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο απνθαινχλ, 

πξνζσπηθή δχλακε. Η αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο πξνζσπηθήο δχλακεο θαη θξίζηκν ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο. 

Η έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο  δελ είλαη ζπλψλπκε κε ηελ έλλνηα ηεο 

απηνεθηίκεζεο (self-esteem), αλ θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ε κία ηελ άιιε. Η 

                                                           
1
 Η θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura ζπγθεληξψλεη πνιιά γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηζρπξέο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο αξρέο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε 

αλζξψπσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Έηζη, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηήλ επηδξνχλ 

ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ελεξγήζεη έλα άηνκν θαη ζα ζπκπεξηθεξζεί. Ο Bandura έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

αληίθηππν ηεο «κίκεζεο κνληέινπ», ζεσξψληαο φηη ε κάζεζε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ελφο κνληέινπ ελεξγεί 

ζηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηακνξθψλεη. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζπκεηψλ κνληέισλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Bandura είλαη ν ζεβαζκφο, ην θχξνο, ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη ε ηζρπξή δχλακε (Elliott, 

Kratochwill, Littlefield, & Travers, 2008). 
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απηνεθηίκεζε είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ζε αληίζεζε κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ε νπνία ππάξρεη ζην γλσζηηθφ ηνκέα θαη πεξηγξάθεη πεπνηζήζεηο 

παξά ζπλαηζζήκαηα (Jarvis, 2005). 

Οη Sharma and Nasa (2014) αλέθεξαλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη 

«ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη κπνξεί λα θαηνξζψζεη κε επηηπρία έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ» (ζει.59). Οη πεπνηζήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη απιά πξνβιέςεηο ζπκπεξηθνξάο, δε ζρεηίδνληαη 

δειαδή κε απηφ πνπ πηζηεχεη ην άηνκν φηη ζα θάλεη, αιιά κε απηφ πνπ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα 

θάλεη (Maddux, 2005). 

Σα άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα 

ηηο εθηειέζνπλ κε επηηπρία, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο (Ormrod, 2006). Αθφκε, έρνπλ ηελ ηάζε λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα 

δεζκεχνληαη απφ απηνχο, λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα κε πςειφ 

βαζκφ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλερίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απνηπρίαο, «αλαξξψλνπλ» πην γξήγνξα κεηά απφ απνηπρίεο θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο δχζθνιεο 

εξγαζίεο σο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ. Η πςειή αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ινηπφλ, πξνβιέπεη ηα απνηειέζκαηα επίηεπμεο (Schunk, 2012).  

Σα άηνκα επίζεο κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, φηαλ εξγάδνληαη ζε 

εξγαζίεο, έρνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ ηα πξνηξέπνπλ λα ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ. ρνιηθέο εξγαζίεο, φπσο ε επίιπζε ελφο δχζθνινπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο 

κπνξεί λα γελλήζεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο πνπ επηιχνπλ έλα δχζθνιν πξφβιεκα αηζζάλνληαη απηναπνηειεζκαηηθνί θαη είλαη 

πξφζπκνη-εο λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν (Stipek, 2002). 

Χζηφζν, εάλ ην άηνκν δελ πηζηεχεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαη έρεη ακθηβνιίεο, δχζθνια ζα θηλεηνπνηεζεί, ψζηε λα πξνζπαζήζεη 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπ (ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο) (Ormrod, 2006). Έλα 

ηέηνην άηνκν πηζηεχεη φηη ηα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια απφ φ,ηη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γεληθφηεξα, ε έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη πεξηιακβάλεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ θξίζε ελφο αηφκνπ 

(Ormrod, 2006). Η απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία απηνεθπιεξνχκελε 

πξνθεηεία , ζηελ νπνία ηα άηνκα νινθιεξψλνπλ απηά πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ (Schunk & 

DiBenedetto, 2016).  
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3.2 Πώο ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

γλώζε 

 

 Η αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ επεξεάδεη 

ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ, ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιινπλ θαη ηελ επηκνλή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ηε κάζεζε θαη 

ηελ επίηεπμε (Ormrod, 2006). 

 

Επηινγή δξαζηεξηνηήηωλ. ηελ θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura (1993) 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε πεπνίζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάδεη ηηο επηινγέο θαη ηνλ 

ηξφπν δξάζεο ησλ αηφκσλ. Η έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειεί θξίζηκν 

ζπζηαηηθφ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο (Onyeizugbo, 2010· Ormrod, 2006). Γηα παξάδεηγκα, ηα 

άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ έλα ξφιν ζε κία ζρνιηθή κνπζηθή 

παξάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα πξνζπαζήζνπλ απφ φ,ηη ηα άηνκα πνπ δελ 

πηζηεχνπλ ζηηο κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Αθφκε, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα επηιέμνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά ζε ζρέζε κε εθείλα ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλίθαλν ζηα Μαζεκαηηθά (Ormrod, 2006). Σα άηνκα, επνκέλσο, 

επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ απνθεχγνπλ εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

θαη πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Ormrod, 2006· Schunk, 2012· Sharma & 

Nasa, 2014). Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε έλα επηζπκεηφ επίπεδν ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Sharma & Nasa, 2014).  

 

Σηόρνη. Σα άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δεζκεχνληαη απφ απηνχο (Bandura, 1993). Η πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο επεξεάδεη ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηδηψμεηο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη αλαιχζεηο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ απνθαιχπηνπλ φηη νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ 

ζπλδένληαη ζηελά κε παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα. πγθεθξηκέλα, ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα έρνπλ πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηα θαηεμνρήλ πεδία ηεο 
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επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη έηζη λα ηα επηιέγνπλ, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηείλνπλ λα 

επηιέγνπλ, ηα επαγγέικαηα εθπαίδεπζεο, πγείαο, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο  (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 2001). 

 

Πξνζπάζεηα θαη επηκνλή. εκαληηθή ζεσξείηαη ε επίδξαζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζην βαζκφ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη ην άηνκν φζν θαη ζηελ επηκνλή πνπ δείρλεη, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη ηα επηζπκεηά επηηεχγκαηα (Bandura, 1993· Schunk, 1981· 

Salkind, 2008b). Σα άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο εζηηάδνπλ ζην 

θαζήθνλ ηνπο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κηα απνηειεζκαηηθή επίδνζε. Αθφκα θαη ζε κηα 

ελδερφκελε απνηπρία, πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν θαη επηκέλνπλ, θαζψο ηελ απνδίδνπλ ζε 

αλεπαξθή πξνζπάζεηα θαη ειιηπείο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο (Bandura, 1993). Αληίζεηα, ηα 

άηνκα κε ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πξνζπαζνχλ ιηγφηεξν θαη 

εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα πην εχθνια φηαλ αληηκεησπίδνπλ πηζαλά εκπφδηα θαη 

δπζθνιίεο (Ormrod, 2006). Απηή ε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ επηκνλή θαη ηελ πξνζπάζεηα απνηειεί βαζηθφ ζεκείν ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο 

ηνπ Bandura (Bandura, 1997). 

 

Μάζεζε θαη επίηεπμε. Γεδνκέλσλ φισλ ησλ αλσηέξσ, ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα κάζεζε θαη επίηεπμε (Bandura, 

1997· Salkind, 2008b), επηκέλνπλ παξά ηηο δχζθνιεο εξγαζίεο θαη νδεγνχληαη ζπρλά ζε κηα 

επηηπρή έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο (Bandura, 1986· Salkind, 2008b), ζπγθξηηηθά κε ηα 

άηνκα παξφκνησλ ηθαλνηήησλ θαη ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Bandura, 

1997). Η απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πξνβιέπεη ηε ζρνιηθή επίδνζε πεξηζζφηεξν απφ άιιεο 

γεληθέο αληηιήςεηο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο (Pajares, 1996). Άηνκα δειαδή κε παξφκνηεο 

ηθαλφηεηεο ή αθφκε θαη ην ίδην ην άηνκν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα θαηάζηαζε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν (κε επηηπρία ή απνηπρία) αλάινγα κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Οη δηαθπκάλζεηο δειαδή ζηελ επίδνζε κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ 

απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Bandura, 1997). Οη Sharma and Nasa 

(2014) αλέθεξαλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ σο επηηπρηψλ ή απνηπρηψλ θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

θίλεηξα πνπ ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηελ επίδνζε. Γη’ απηφ ην ιφγν ν Bandura (1997) 

ραξαθηήξηζε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα σο «ην παξάγνληα-θιεηδί ηεο αλζξψπηλεο 

δχλακεο» (ζει.3). 
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 Οη πεπνηζήζεηο ηεο απηoαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ινηπφλ,  είλαη ζεκαληηθέο γηαηί κέζα 

απφ απηέο ην άηνκν εκπιέθεηαη ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο, νξγάλσζεο, ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη θηλεηνπνίεζεο (Bandura, 1986). Η απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δε ζπζρεηίδεηαη 

κφλν κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, αιιά δηακεζνιαβεί θαη ζηε ζρνιηθή κάζεζε. Σα πξνεγνχκελα 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ βειηηψλνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηε κεηέπεηηα επίηεπμε. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζρέζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο είλαη ακνηβαία. Όζν ηα άηνκα επηηπγράλνπλ ζηηο 

ζρνιηθέο εξγαζίεο, ηφζν βηψλνπλ πςειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηή ε πςειή 

αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε ζεηξά ηεο βειηηψλεη ηε κεηέπεηηα κάζεζε. 

Έηζη, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε κάζεζε ζπλδένληαη ακνηβαία, θαζψο εκπιέθνληα 

κεηαμχ ηνπο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Salkind, 2008b). 

 Ο Collins (1982) κειέηεζε καζεηέο θαη καζήηξηεο κε ρακειέο, κέηξηεο θαη πςειέο 

καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαμηλφκεζε άηνκα κε ρακειή θαη πςειή αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα ηθαλνηήησλ. Η 

ηθαλφηεηα ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ επίδνζε, αιιά αλεμάξηεηα απφ απηφ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο κε πςειφηεξε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επέιπζαλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζσζηά (Schunk, 1989a). Η απηαναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα κάζεζε, ινηπφλ, έρεη 

ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ην πνζνζηφ επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζην ζρνιείν 

(Zimmerman, 1995). 

Αλ θαη ε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δελ είλαη ε 

κνλαδηθή πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά (Bandura, 1997). Καλέλα επίπεδν 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δελ είλαη επαξθέο γηα λα παξαρζεί ε επηζπκεηή επίδνζε, αλ νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο δε δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα πεηχρνπλ. Οη αληηιήςεηο ησλ 

αηφκσλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κάζεζεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε πςειή αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα 

κάζεζε είλαη δπλαηφλ λα κελ εξγάδνληαη επηκειψο εάλ πηζηεχνπλ φηη αλεμάξηεηα ηνπ πψο ζα ηα 

πάλε, δελ πξφθεηηαη λα αληακεηθζνχλ κε κία πςειή βαζκνινγία (Schunk, 2012· Schunk & 

DiBenedetto, 2016).  
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3.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Έρεη αλαθεξζεί έλαο αξηζκφο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, νη πξνεγνχκελεο 

επηηπρίεο θαη απνηπρίεο, ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ άιια άηνκα, νη επηηπρίεο 

θαη νη απνηπρίεο ησλ άιισλ, αιιά θαη νη επηηπρίεο θαη νη απνηπρίεο ηνπ ζπλφινπ επηδξνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Schunk, 1989a).  

 

 

Πξνεγνύκελεο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο. Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

κάζεζήο ηνπο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο νη νπνίνη/νπνίεο κπνξεί λα είραλ θαιέο επηδφζεηο 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πηζηεχνπλ φηη είλαη ηθαλνί/ηθαλέο γηα πεξαηηέξσ κάζεζε, 

ζπγθξηηηθά κε εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη θάπνηεο δπζθνιίεο θαη κπνξεί λα 

ακθηβάιινπλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Οη επηηπρίεο, ινηπφλ, ηνπ παξειζφληνο απμάλνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

απνηπρίεο πνπ ηε κεηψλνπλ. Μηα πεξηζηαζηαθή απνηπρία φκσο κεηά απφ πνιιέο επηηπρίεο δελ 

επηδξά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αξλεηηθά ζηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ θαη δεκηνπξγεί φ,ηη έρεη νλνκαζζεί σο «αλζεθηηθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» 

(resilient self-efficacy) (Bandura, 1986), φπσο θαη κηα επηηπρία κεηά απφ πνιιέο απνηπρίεο 

(Schunk, 1989a· Schunk & DiBenedetto, 2016). Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα 

αλαπηχμνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, πξέπεη λα βνεζεζνχλ θαη λα 

αηζζαλζνχλ πεηπρεκέλνη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πεδία. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ, αιιά θαη κε ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

θαηάιιεισλ νδεγηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα ζεκεηψζνπλ 

αμηνζεκείσηε πξφνδν θαη βειηίσζε ζε δχζθνιεο εξγαζίεο (Ormrod, 2006).  

 Όηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαινγίδνληαη ηηο πξνεγνχκελεο επηηπρίεο θαη 

απνηπρίεο ηνπο, εληνπίδνληαη αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζην θαηά πφζν καθξηά θνηηάδνπλ ζην 

παξειζφλ.  Σα παηδηά ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα, αλαθαινχλ ζπλήζσο γεγνλφηα ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. Αληηζέησο, 

καζεηέο θαη καζήηξηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλαθαινχλ επηηπρίεο θαη απνηπρίεο ηνπ καθξηλνχ 

παξειζφληνο (Ormrod, 2006). Γηα ηελ αλάπηπμε, ινηπφλ, πςειήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, 

είλαη απαξαίηεην λα βνεζεζνχλ ηα άηνκα, ψζηε ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 
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πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπο κε ηα ησξηλά, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (R. Butler, 1998a, φπ. αλαθ. ζηελ Ormrod, 2006). Αλ θαη ε πξψηε 

κάζεζε ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ απνηπρίεο, ε αίζζεζε ηεο πξνφδνπ απμάλεη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ (Schunk, 1989a). 

 

 

Μελύκαηα από άιια άηνκα. Σα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απφ 

άιια άηνκα κπνξεί  λα ιεηηνπξγήζνπλ βνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αηζζάλνληαη πςειφηεξε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, φηαλ επηζεκαίλνληαη νη πξνεγνχκελεο επηηπρίεο ηνπο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ή φηαλ ηνπο δίλνληαη ιφγνη λα πηζηέςνπλ φηη κπνξεί λα είλαη 

πεηπρεκέλνη-εο ζην κέιινλ (Ormrod, 2006). Σα άηνκα βηψλνπλ κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, φηαλ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ πξνέξρνληαη απφ αμηφπηζηεο 

πεγέο, φπσο είλαη έλαο δάζθαινο ή νη γνλείο, ελψ ππνηηκνχλ εθείλα ηα κελχκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν αμηφπηζηεο πεγέο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ππνηηκήζνπλ θαη άιιεο 

αμηφπηζηεο πεγέο αλ ζεσξήζνπλ φηη νη πεγέο απηέο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ελφο έξγνπ ή ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ (Schunk, 1989a). Η ιεθηηθή πεηζψο είλαη 

απνηειεζκαηηθή εάλ είλαη ξεαιηζηηθή θαη εληζρχεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία (Stipek, 

2002). 

 Αθφκε θαη φηαλ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είλαη 

έκκεζα παξά άκεζα, κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (π.ρ. «ζεσξψ φηη κπνξείο λα ηα παο θαιχηεξα –θαη εδψ έρσ 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ην πψο»). Η απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ απμάλεηαη, φηαλ 

ηα κελχκαηα πνπ δέρνληαη ιεηηνπξγνχλ επνηθνδνκεηηθά ζηελ πξφνδφ ηνπο (Pintrich & 

Schunk, 2002). Οη πεπνηζήζεηο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ 

αθφκε θαη απφ κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ άιια άηνκα κε πξάμεηο παξά κε ιφγηα. Λφγνπ 

ράξε, φηαλ έλαο καζεηήο ή κηα καζήηξηα δέρεηαη πεξηζζφηεξε βνήζεηα απ’ φζε ρξεηάδεηαη, 

είλαη πηζαλφ λα ζεσξήζεη φηη δελ είλαη ηθαλφο-ή λα αληαπεμέιζεη κφλνο-ε ηνπ-ηεο (Ormrod, 

2006). 

 

 

Επηηπρίεο θαη απνηπρίεο άιιωλ αηόκωλ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είλαη ζε ζέζε λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ θξίζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο παξαηεξψληαο ηηο 

επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο ησλ ζπκκαζεηψλ-ηξηψλ ηνπο (Zeldin, 2000). πγθεθξηκέλα, 
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παξαηεξψληαο ηηο επηηπρίεο άιισλ αηφκσλ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απμάλνπλ ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν λα πξνζπαζήζνπλ ζε κία 

εξγαζία, θαζψο πηζηεχνπλ φηη, εθφζνλ ηα άιια άηνκα ηα θαηάθεξαλ, κπνξνχλ θαη νη ίδηνη-εο 

λα ηα θαηαθέξνπλ (Schunk & Pajares, 2009· Stipek, 2002). Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχλ 

πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα επηιέμνπλ έλα απαηηεηηθφ κάζεκα, φηαλ θαη νη θίινη ηνπο ηα έρνπλ 

θαηαθέξεη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Αλ φκσο ζπκβεί ην αληίζεην, ίζσο ζεσξνχλ πσο έρνπλ 

κηθξέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (Ormrod, 2006). Μάιηζηα, αζθείηαη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ (εηδηθά φηαλ έρνπλ κηθξή 

εκπεηξία), φηαλ ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα ηα νπνία παξαηεξνχλ είλαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνηήησλ. Έηζη, βειηηψλεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

θαη απμάλεηαη ε δηάζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο ηεο ηάμεο, φηαλ γλσξίδνπλ φηη θαη 

άιια άηνκα έρνπλ βγάιεη εηο πέξαο κηα εξγαζία (Zeldin, 2000). 

 Δπηπιένλ, φηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παξαηεξνχλ άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο, ηνπ 

ίδηνπ θχινπ θαη ησλ ίδησλ ηθαλνηήησλ λα θαηαθηνχλ έλα ζηφρν, ζεσξνχλ πσο θαη νη ίδηνη-

ίδηεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πεηχρνπλ ηνλ ίδην ζηφρν (Ormrod, 2006). Μάιηζηα, ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη φηαλ ηα παηδηά παξαηεξνχλ έλα ζπκκαζεηή ηνπο παξά 

ην δάζθαιφ ηνπο ή θάπνηνλ άιινλ. Σα παηδηά εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

θνηλά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε άιια άηνκα, φπσο είλαη νη επηηπρίεο (Schunk, 1989b· 

Schunk & Hanson, 1985). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Schunk θαη Hanson (1985), ηα 

παηδηά πνπ αληηκεηψπηδαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηηο πξάμεηο ηεο αθαίξεζεο, παξνπζίαζαλ 

κεγαιχηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηά, παξαηεξψληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα ιχλνπλ 

ζσζηά ηηο πξάμεηο. 

 

 

Επηηπρίεο θαη απνηπρίεο ηεο νκάδαο ωο ζπλόινπ. Σα άηνκα πνιιέο θνξέο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. H 

θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura (1997) αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (collective self-efficacy). πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα απμάλνπλ ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, φηαλ εξγάδνληαη ζε κηα νκάδα παξά κφλα ηνπο. Η απφδνζε 

κηαο νκάδαο είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. Η ζπιινγηθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ πεξηιακβάλεη κφλν ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ πεπνηζήζεσλ 

γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, αιιά ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γηα ην πψο κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά 

λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπληνλίζνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο 

(Bandura, 1997, 1998). Καηά ζπλέπεηα, ηα άηνκα έρνπλ κεγαιχηεξε αίζζεζε ηεο 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, φηαλ εξγάδνληαη ζε νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ νκαιά θαη 

απνηειεζκαηηθά (Ormrod, 2006).  

 

 

Φπζηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Η αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη απφ θπζηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ην 

άγρνο θαη ην ζηξεο (Bandura, 1997). Όηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο βηψλνπλ αξλεηηθέο 

ζθέςεηο θαη θφβνπο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (π.ρ. αηζζάλνληαη λεπξηθφηεηα γηα κία νκηιία 

κπξνζηά ζε κεγάιν θνηλφ), κεηψλεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο 

δεκηνπξγείηαη επηπξφζζεην άγρνο  θαη δηέγεξζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κία αλεπαξθή 

επίδνζε (Schunk & DiBenedetto, 2016). 
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3.4 Έξεπλεο ζπζρέηηζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ 

 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο έξεπλεο ηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Ayotola and Adedeji (2009) κειέηεζαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δείγκα 

ζπγθξνηήζεθε απφ 352 ηειεηφθνηηνπο-εο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζηελ επίηεπμε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Δπηπξφζζεηα, δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Σέινο, απνθαιχθζεθε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Παξφκνηα, νη Goodwin, Ostrom, and Scott (2009) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηνπ θχινπ 

ζηελ  απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε ζπρλφηεηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε εμεηάζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ πξνέξρνληαλ απφ 50 δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο 

θαη 55 δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο. Οη εξεπλεηέο δελ εληφπηζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην 

θχιν ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ή ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, δηαπίζησζαλ 

φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα επηδξά ζεηηθά ζηελ επίδνζε, φζνλ αθνξά ηηο εμεηάζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο.  

Η Anjum (2006) δηεξεχλεζε ηε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δείγκα ηεο κειέηεο ηεο ζπγθξνηήζεθε απφ 805 

καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο 3
εο

, 4
εο

 θαη 5
εο

 ηάμεο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Λαρψξεο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά θαη ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

ζε θάζε ηάμε. ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ, δηαπηζηψζεθε ζηα θνξίηζηα ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο, ελψ ζηα αγφξηα δηαπηζηψζεθε δπλαηή ζπζρέηηζε κφλν ζηελ 

ηέηαξηε θαη πέκπηε ηάμε. Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε ηάμε, ηα αγφξηα παξνπζίαζαλ αζζελέζηεξε 

ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  
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Ο Schulz (2005) παξνπζίαζε ηα ζηνηρεία απφ ην Πξφγξακκα ηεο Γηεζλνχο 

Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ (Programme for International Student Assessment, PISA 2003). Η 

παξνχζα κειέηε εζηίαζε ζηε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ απηναληίιεςε θαη 

ην άγρνο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίδνζε. Σν Pisa 2003 αλέιπζε ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ 

ζπζρεηίζεσλ, βαζηδφκελν ζε εζληθά αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηε κειέηε 

ζπκκεηείραλ 4500 καζεηέο θαη καζήηξηεο , ειηθίαο 15 εηψλ πεξίπνπ, απφ ζρνιεία 30 ρσξψλ, 

κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θαη απφ 10 ρψξεο 

κε κέιε ηνπ ΟΟΑ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απηναληίιεςε θαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Δπηπξφζζεηα, 

δηαπηζηψζεθε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ επίδνζε. Όζνλ αθνξά ην θχιν, ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ 

ρακειφηεξε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, εηδηθφηεξα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Liu and Koirala (2009) κειέηεζαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν 

δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ 11726 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο δέθαηεο ηάμεο. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο δειαδή κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ πςειή ζρνιηθή 

επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

ηε κειέηε ηνπο νη Fast, Lewis, Bryant, Bocian, Cardullo, and Hammond (2010) 

εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ αληηιεπηνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, αιιά θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ 1163 καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη πςειά 

επίπεδα αίζζεζεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπζρεηίζηεθαλ 

ζεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε  ζην αληίζηνηρν κάζεκα. 

Ο Collins (1982) κειέηεζε ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, δηέθξηλε ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, δειαδή ζε άηνκα κε πςειφ, κέζν θαη 

ρακειφ επίπεδν ηθαλνηήησλ. ε θάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα δηέθξηλε άηνκα κε πςειή θαη 
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ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη 

ζε φια ηα επίπεδα ηθαλνηήησλ, ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

επέιπζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζσζηά θαη επέιεμαλ λα επαλαιάβνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία είραλ απνηχρεη ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα κε ρακειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

  ηελ έξεπλά ηνπο νη Bouffard-Bouchard, Parent, and Larivee (1991) κειέηεζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ απηνξξχζκηζε
2
. Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

ζπγθξνηήζεθε απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ γπκλαζίνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε 

φηη ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο εκθάληζαλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο επάξθεηάο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, επέκελαλ πεξηζζφηεξν θαη 

είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε ρακειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 ηελ έξεπλά ηνπ ν Pajares (1996) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

ζπγθξνηήζεθε απφ 66 ραξηζκαηηθνχο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ γπκλαζίνπ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηαιαληνχρσλ 

αηφκσλ επέδξαζε αλεμάξηεηα ζηελ πξφβιεςε ηεο επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε 

έλα κνληέιν πνπ εμεηάζζεθε θαη ε επίδξαζε άιισλ κεηαβιεηψλ ζηελ επίδνζε, φπσο ην 

άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά, ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ην θχιν. Οη ραξηζκαηηθνί καζεηέο θαη 

καζήηξηεο παξνπζίαζαλ πςειφηεξε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

θαη πςειφηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, φπσο επίζεο 

θαη ρακειφ άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά απφ φ,ηη νη ππφινηπνη καζεηέο θαη καζήηξηεο. 

Δπηπξφζζεηα ηα ραξηζκαηηθά θνξίηζηα είραλ θαιχηεξε επίδνζε απφ ηα ραξηζκαηηθά αγφξηα, 

αιιά δε δηέθεξαλ ζηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Altun and Erden (2013) κειέηεζαλ θαηά πφζν ε επίδνζε ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε θαη απφ ηελ 

αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη εάλ εληνπίδνληαη ζηελ επίδνζε δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ 472 πξσηνεηείο θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο ελφο παλεπηζηεκίνπ ηεο Σνπξθίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

πξνέθπςε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δηαδξακαηίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ 

πξφβιεςε ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

                                                           

2
 Αυτορρφκμιςθ (self-regulation): Αναφζρεται ςτθν ικανότθτα ενόσ ατόμου να διαχειρίηεται ςυνειδθτά τισ 

ςκζψεισ του, τθ ςυμπεριφορά και τα ςυναιςκιματά του για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου (Zimmerman, 1989). 

http://journals.sagepub.com/author/Bouffard-Bouchard%2C+Therese
http://journals.sagepub.com/author/Bouffard-Bouchard%2C+Therese
http://journals.sagepub.com/author/Larivee%2C+Serge
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ηα αγφξηα επέδεημαλ κεγαιχηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

θνξίηζηα. 

Ο Moses (2010) εξεχλεζε ηελ επίδξαζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γηεξεπλήζεθε αθφκε ε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηηο 

παξαπάλσ κεηαβιεηέο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είραλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα 

επίδνζεο ζην ηεζη ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην θχιν 

ζηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Οη Meece, Wigfield, and Eccles (1990) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Όζνλ 

αθνξά ην θχιν, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ επέδξαζε δηαθνξεηηθά ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. 
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4. ΔΡΔΤΝΔ ΤΥΔΣΗΖ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ 

ΑΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖ 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 

 

 Μειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Η κνλαδηθή έξεπλα πνπ βξέζεθε φηη αλαθέξεηαη ζηε 

ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ είλαη ε αθφινπζε. 

Οη Pajares θαη Kranzler (1995) κειέηεζαλ  ηελ επίδξαζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ επίδνζε επίιπζεο 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηα 

Μαζεκαηηθά, ηνπ θχινπ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ 329 καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ηνπ γπκλαζίνπ. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο είρε ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Αθφκε, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά θαη 

ηζρπξά κε ηελ επίδνζε επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Αλ θαη ην άγρνο θαη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κεηαμχ ηνπο, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ζπζρεηίζηεθε πην ηζρπξά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε 

ην άγρνο. Όζνλ αθνξά ην θχιν, δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα ζηνπο παξάγνληεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο. Γηαπηζηψζεθαλ 

φκσο δηαθνξέο ζην βαζκφ ηνπ άγρνπο. Δηδηθφηεξα, ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ πςειφηεξν 

άγρνο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Αθφκε, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη καζήηξηεο επέδεημαλ 

κεγάιε απηνπεπνίζεζε γηα ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.   
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5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο: 

1. Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ; 

2. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο  

ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα; 

3. Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ; 

4. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα; 

5. Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ; 

6. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα; 
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Δξεπλεηηθό Γείγκα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 178 καζεηέο  θαη καζήηξηεο ηεο η΄ ηάμεο 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα απνηέιεζαλ 

92 αγφξηα (N=92) (πνζνζηφ 51,69 %) θαη 86 θνξίηζηα (N=86) (πνζνζηφ 48,1 %). Η κέζε 

ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα 12 έηε (SD=0.291). 

πγθεθξηκέλα, ε κέζε ειηθία ησλ θνξηηζηψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα 12.02 έηε (SD=0.151) θαη 

ησλ αγνξηψλ ήηαλ 11.98 έηε (SD=0.377).  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο επειέγεζαλ κε δεηγκαηνιεςία 

επθνιίαο (convenience sampling
3
) (Boxill, Champers, & Wint, 1997) απφ ελλέα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ηιείαο. Η επηινγή παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο δελ ήηαλ ηπραία, 

αιιά ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο φηη ην άγρνο ζηα παηδηά έρεη δηεξεπλεζεί ιηγφηεξν, αλ θαη 

αξθεηνί εξεπλεηέο ππνγξάκκηζαλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ππνθέξεη απφ άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ, ην νπνίν αξρίδεη λα ζηαζεξνπνηείηαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο παηδηθήο 

ειηθίαο (Hill, 1972). Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ 

έρνπλ γίλεη κε ελήιηθεο. Σα παηδηά ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη ζε ζέζε λα 

θξίλνπλ θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο  ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο θαη 

ζπκκαζήηξηέο ηνπο (Nicholls, 1976, φπ. αλαθ. ζην Hill & Wigfield, 1984). Σν γεγνλφο απηφ 

απμάλεη ην άγρνο ηνπο, εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ δελ ηα πεγαίλνπλ θαιά ή δελ ηα πεγαίλνπλ 

ηφζν θαιά φζν πξνζκέλνπλ. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνληψλ ηνπο θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πςειέο βαζκνινγίεο, ππνβάιινπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζπλζήθεο πίεζεο θαη άγρνπο (Hill, 1980).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Η δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (convenience sampling) είλαη έλα είδνο κε ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (nonprobability 

sampling), δειαδή νη πηζαλφηεηεο λα επηιερζνχλ ηα άηνκα απφ έλαλ πιεζπζκφ δελ είλαη ίδηεο (Colman, 2009), 

θαζψο ηα ππνθείκελα επηιέγνληαη ιφγσ ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο καδί ηνπο (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). 
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6.2 Δξεπλεηηθά Δξγαιεία 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο αίζζεζεο 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ αλψλπκα. Πεξηιάκβαλαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα επηιέμνπλ ηελ απάληεζε πνπ ζεσξνχζαλ πεξηζζφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο δελ ππήξρε ρξνληθφ φξην. Σα 

δχν εξσηεκαηνιφγηα ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (ζει.88). 

 

 

Α) Ζ Κιίκαθα Μέηξεζεο ηνπ Άγρνπο ηωλ Δμεηάζεωλ  

 Γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε «Κιίκαθα Μέηξεζεο ηνπ Άγρνπο ησλ Δμεηάζεσλ» ("Test Anxiety 

Inventory – TAI") (Spielberger, 1980). Πξφθεηηαη γηα κηα θιίκαθα απηναλαθνξάο 

(Spielberger, 1972a), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, θαζψο έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

πηνζεηεζεί γηα ρξήζε κε πνιινχο ειηθηαθνχο πιεζπζκνχο (Spielberger, 1980· Ware, Galassi, 

& Dew, 1990), γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε ηεο γεληθφηεξεο απνδνρήο ηεο. Δίλαη δπλαηφλ 

λα ρνξεγεζεί είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά, ελψ δελ ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί γηα ηε 

ζπκπιήξσζή ηεο (Spielberger, 1980). χκθσλα κε ηνπο Chapell, Blanding, Silverstein, 

Takahashi, Newman, Gubi, & McCann (2005), ε Κιίκαθα ηνπ Άγρνπο ησλ Δμεηάζεσλ είλαη 

ην πην ζεκαληηθφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν φξγαλν γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ. 

Η θιίκαθα απνηειείηαη απφ είθνζη δειψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην πψο αηζζάλεηαη έλα 

άηνκν ζε ζπλζήθεο εμεηάζεσλ. Σα άηνκα θαινχληαη λα αλαθέξνπλ πφζν ζπρλά βηψλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα άγρνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο εμεηάζεηο 

(Spielberger, 1980· ηαιίθαο, Σξηιηβά, & Ρνχζζε, 2002).  

 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κηα θιίκαθα ηεζζάξσλ 

δηαβαζκίζεσλ ηχπνπ Likert ( 1 = ζρεδφλ πνηέ, 2 = κεξηθέο θνξέο, 3= ζπρλά, 4 = ζρεδφλ 

πάληα), επηιέγνληαο ηελ απάληεζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ην πψο αηζζάλνληαη γεληθά ζε 

θαηαζηάζεηο εμέηαζεο (Spielberger, 1980). Σν πηζαλφ εχξνο ηεο βαζκνινγίαο θπκαίλεηαη απφ 

20 (ρακειφ άγρνο ηεο εμέηαζεο) έσο 80 (πςειφ άγρνο ηεο εμέηαζεο). Η θιίκαθα TAI 

απνηειείηαη απφ δχν ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο κεηξνχλ ηα δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ, δειαδή ηνπ γλσζηηθνχ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο (Worry) θαη ηνπ 
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ζπγθηλεζηαθνχ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (Emotionality). Κάζε ππνθιίκαθα 

πεξηέρεη νρηψ πξνηάζεηο. πγθεθξηκέλα, νη δειψζεηο 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17 θαη  20 ζπγθξνηνχλ 

ηελ ππνθιίκαθα ηνπ γλσζηηθνχ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο, ελψ νη δειψζεηο 2, 8, 9, 10, 11, 

15, 16 θαη 18 απαξηίδνπλ ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ παξάγνληα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (Spielberger, 1980· ηαιίθαο, Σξηιηβά, & 

Ρνχζζε, 2002). Η ππνθιίκαθα ηνπ γλσζηηθνχ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξεκβνιή άζρεησλ πξνο ην έξγν ζθέςεσλ, ελψ ε ππνθιίκαθα ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ 

παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη έληαζεο πνπ 

βηψλεη έλα άηνκν ζε ζπλζήθεο εμεηάζεσλ (Βαζηιάθε & Βάκβνπθαο, 1997). Σν εχξνο ησλ 

ηηκψλ γηα θάζε κία απφ ηηο δχν ππνθιίκαθεο θπκαίλεηαη απφ 8 (ρακειφο γλσζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο αλεζπρίαο ή ρακειφο ζπγθηλεζηαθφο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο) 

έσο 32 (πςειφο γλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο αλεζπρίαο ή πςειφο ζπγθηλεζηαθφο παξάγνληαο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο) (ηαιίθαο, Σξηιηβά, & Ρνχζζε, 2002). Οη ππφινηπεο ηέζζεξηο 

δειψζεηο, 1, 12, 13, θαη 19 κεηξνχλ ην ζπλνιηθφ άγρνο ησλ εμεηάζεσλ (Test Anxiety Total). 

Σν εχξνο ησλ ηηκψλ γηα απηέο ηηο πξνηάζεηο θπκαίλεηαη απφ 4 (ρακειφ ζπλνιηθφ άγρνο ησλ 

εμεηάζεσλ) έσο 16 (πςειφ ζπλνιηθφ άγρνο ησλ εμεηάζεσλ) (Spielberger, 1980). 

 ρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο, κεηξήζεθε κε βάζε ην δείθηε εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο Cronbach’s α (internal consistency coefficient) (Cronbach, 1951) θαη βξέζεθε λα 

είλαη ηδηαίηεξα πςειή γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα θαη γηα ηα αγφξηα θαη γηα ηα θνξίηζηα 

(Cronbach΄s α = 0,92). Οη δείθηεο γηα ηηο δχν ππνθιίκαθεο, εθείλε ηνπ γλσζηηθνχ παξάγνληα 

ηεο αλεζπρίαο θαη εθείλε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο, ήηαλ 

επίζεο πςεινί (Cronbach΄s α=0,88 γηα ην γλσζηηθφ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο θαη Cronbach΄s 

α= 0,90 γηα ην ζπγθηλεζηαθφ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο) (Spielberger, 1980).  

 Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έγηλε 

πξνζαξκνγή ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο ηνπ Άγρνπο ησλ Δμεηάζεσλ. πγθεθξηκέλα ζηηο 

δειψζεηο 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20 πξνζηέζεθε ε δηαηχπσζε 

«ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ», ζηηο δειψζεηο 2, 4 θαη 12 πξνζηέζεθε ε δηαηχπσζε «ζηα 

Μαζεκαηηθά», ελψ ζηελ δήισζε 3 αληηθαηαζηάζεθε ε δηαηχπσζε «ζε έλα κάζεκα» απφ ηε 

δηαηχπσζε «ζηα Μαζεκαηηθά». Αθφκε, ε θιίκαθα δφζεθε ζηα αγφξηα κε ηε ρξήζε ηνπ 

αξζεληθνχ γέλνπο θαη ζηα θνξίηζηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζειπθνχ γέλνπο. 
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Β) Ζ Τπνθιίκαθα Μέηξεζεο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε «Τπνθιίκαθα Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» απφ ην «Δξσηεκαηνιφγην 

Κηλεηνπνηεκέλσλ ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο» ("Self-Efficacy Subscale" from the "Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire—MSLQ") (Pintrich & De Groot, 1990), ην νπνίν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηψλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ (Artino, 2005). Οη ζρεδηαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ εξεπλεηέο ζην Δζληθφ Κέληξν 

Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan (McKeachie, Pintrich, Garcia, & Smith, 1991),  

Η Τπνθιίκαθα Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειείηαη απφ ελλέα δειψζεηο. Οη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κηα θιίκαθα πέληε δηαβαζκίζεσλ 

ηχπνπ Likert ( 1 = θαζφινπ αιεζηλφ γηα κέλα, 2 =  ζπάληα αιεζηλφ γηα κέλα, 3 = κεξηθέο 

θνξέο αιεζηλφ γηα κέλα, 4 = ζπρλά αιεζηλφ γηα κέλα, 5 = πνιχ αιεζηλφ γηα κέλα) ζε ζρέζε 

κε ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα πςειφηεξεο βαζκνινγίεο δείρλνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν πηζαλφ εχξνο ηεο βαζκνινγίαο θπκαίλεηαη απφ 9 (ρακειή 

αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο) σο 45 (πςειή αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο). 

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηεο ππνθιίκαθαο, εθηηκήζεθε κε βάζε ην δείθηε 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach’s α (Cronbach,1951) θαη βξέζεθε λα είλαη ηδηαίηεξα πςειή 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. Αλαιπηηθφηεξα, ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ήηαλ 0,93 

(Cronbach΄s α = 0,93) (McKeachie, Pintrich, Garcia, & Smith, 1991). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε πξνζαξκνγή ηεο Τπνθιίκαθαο 

Μέηξεζεο Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηηο δειψζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, θαη 9 

πξνζηέζεθε ε δηαηχπσζε «ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ», ελψ ζηε δήισζε 7 πξνζηέζεθε ε 

δηαηχπσζε «ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ». Δπηπιένλ, ε θιίκαθα δφζεθε ζηα αγφξηα κε 

ηε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο θαη ζηα θνξίζηηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζειπθνχ γέλνπο. 

 

ηε δηθή καο έξεπλα, ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ 

κεηξήζεθε κε βάζε ην δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach’s α (Cronbach, 1951) θαη 

ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή γηα φιν ην δείγκα (Cronbach΄s a = 0.89). χκθσλα κε ην δείθηε 

Cronbach’s a (Cronbach, 1951), ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,8 πξνζδίδνπλ πςειή αμηνπηζηία 

ζηελ θιίκαθα, ελψ ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0,7 ρακειή αμηνπηζηία. Οη δείθηεο γηα ηηο δχν 

ππνθιίκαθεο ήηαλ επίζεο πςεινί. Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ 
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γλσζηηθνχ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο ήηαλ Cronbach΄s a = 0.79, ελψ ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ 

παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ήηαλ  Cronbach΄s a = 0.81.  

Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηεο θιίκαθαο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ 

επίζεο πνιχ πςειφο (Cronbach΄s a=0.91). 

 

Μεηάθξαζε Δξωηεκαηνινγίωλ 

 Αξρηθά, ε κεηάθξαζε ηφζν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Έπεηηα, αθνινχζεζε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή (πξνζζήθε ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ) ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, θα Μαίξε Απνζηφινπ, πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν 

επηζηεκνληθφ πεδίν. Μεηά ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ κεηαθξάζεσλ πξνέθπςαλ νη ηειηθέο 

κνξθέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

 

Γ) Ζ Μέηξεζε ηεο ρνιηθήο Δπίδνζεο. 

 Η ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ - ηξηψλ αμηνινγήζεθε κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο  

ζην Α΄ ηξίκελν ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Η βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 5-10, φπνπ ην 

5 ηζνδπλακεί κε πνιχ θαθή επίδνζε θαη ην 10 κε άξηζηε. 
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6.3 Γηαδηθαζία ηεο Έξεπλαο 

 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα (pilot study) κε ηε ζπκκεηνρή 30 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο η΄ ηάμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηφρνο ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο ήηαλ ε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ αθξίβεηαο θαη θαηαλφεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ησλ νδεγηψλ ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Η πηινηηθή έξεπλα έδεημε φηη 

δελ ππήξρε αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ ζηα παηδηά κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο κε ηελ παξνπζία ηνπ 

δηδάζθνληα/ δηδάζθνπζαο θαη ηεο εξεπλήηξηαο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ελεκεξψζεθαλ 

γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ην πεξηερφκελν θαη ην πιαίζην ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ηνλίζηεθε ε 

αλσλπκία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη δφζεθε ε δηαβεβαίσζε φηη ηα απνηειέζκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Γφζεθαλ ζαθείο νδεγίεο γηα 

ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θαη επηζεκάλζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαζεκέλεο απαληήζεηο. 
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6.4 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS version 20 (Statistical Package for Social Sciences, 

ηαηηζηηθφ Παθέην Δθαξκνγψλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο) θαη νξίζζεθε σο ειάρηζην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ε ηηκή α=0.05 (5%).  

Γηα ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέηξα ζέζεο 

θαη δηαζπνξάο (κέζνο φξνο, ηππηθή απφθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή), ελψ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο θαη ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson.  

Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δχν παξαγφλησλ (analysis of 

variance for two factor experiments) (επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο), ελψ ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεθε θαη ν φξνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα ηε 

ζχγθξηζε ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν 

θχια.  

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο  Fisher γηα λα εμεηαζζεί αλ ε ζπζρέηηζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ηζνδχλακε κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δελ ππάξρεη 

ζην SPSS, αιιά ζηελ ηζηνζειίδα: http://vassarstats.net/rdiff.html?).  
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7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

7.1 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζνο φξνο, 

ηππηθή απφθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή) γηα ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ καζεηξηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Γηαπηζηψζεθε φηη νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εκθάληζαλ κέηξην βαζκφ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, θαζψο ν κέζνο 

φξνο ήηαλ 39.55 (SD=11.86). Σν άγρνο ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κέηξην, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

θιίκαθαο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 20 έσο 80. Δπίζεο, πξνέθπςε 

φηη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ 22 θαη ε κέγηζηε 70.  

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή)  γηα ην άγρνο ηωλ εμεηάζεωλ ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ καζεηξηώλ. 

Άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ 

Μέζνο φξνο  39,55 

       Σππηθή απφθιηζε 11,86 

Γηάκεζνο 37,00 

Διάρηζηε Σηκή 22,00 

Μέγηζηε Σηκή 70,00 
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Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα αλά θχιν παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3. Απφ 

ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ κέηξην βαζκφ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, θαζψο ηα αγφξηα είραλ κέζν φξν 38.59 (SD=12.23), ελψ ηα θνξίηζηα 

είραλ κέζν φξν 40.54 (SD=11.45). 

 

 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή)  γηα ην άγρνο ηωλ εμεηάζεωλ ηωλ αγνξηώλ. 

Άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ 

Μέζνο φξνο 38,59 

Σππηθή απφθιηζε 12,23 

Γηάκεζνο 35,00 

Διάρηζηε Σηκή 23,00 

Μέγηζηε Σηκή 70,00 

 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη  

ειάρηζηε ηηκή)  γηα ην άγρνο ηωλ εμεηάζεωλ ηωλ θνξηηζηώλ. 

Άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ 

Μέζνο φξνο 40,54 

Σππηθή απφθιηζε 11,45 

Γηάκεζνο 39,00 

Διάρηζηε Σηκή 22,00 

Μέγηζηε Σηκή 67,00 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα ειέγρζεθε 

θαηά πφζν ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ δηαθνξνπνηείηαη ζε 

ζρέζε κε ην θχιν ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην βαζκφ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά σο πξνο ην θχιν  

(t(144)=-0.557, p=0.578>0.05). 

 

 

 

 



 

52 
 

ηνλ Πίλαθα 4 δίλεηαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (κέζνο φξνο, ηππηθή απφθιηζε, 

δηάκεζνο, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή) γηα ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

Απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εμέθξαζαλ κέηξην 

βαζκφ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο ν κέζνο φξνο ήηαλ ίζνο κε 33.17 (SD=8.71). Η 

αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί κέηξηα πξνο πςειή, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο ηεο 

αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 9 έσο 45. Δπίζεο, πξνέθπςε 

φηη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ 13 θαη ε κέγηζηε 45.  

 

Πίλαθαο 4. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή)  γηα ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο  ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ καζεηξηώλ.  

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

Μέζνο φξνο 33,17 

Σππηθή απφθιηζε 8,71 

Γηάκεζνο 34,00 

Διάρηζηε Σηκή 13,00 

Μέγηζηε Σηκή 45,00 
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ηε ζπλέρεηα, ζηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6, παξαηίζεηαη ε κέζε βαζκνινγία ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, απφ φπνπ θαη παξαηεξείηαη φηη ηα 

αγφξηα είραλ κέζν φξν 34.01 (SD=8.53), ελψ ηα θνξίηζηα είραλ κέζν φξν 32.30 (SD=8.87).  

 

Πίλαθαο 5. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή)  γηα ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ αγνξηώλ. 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

Μέζνο φξνο 34,01 

Σππηθή απφθιηζε 8,53 

Γηάκεζνο 36,00 

Διάρηζηε Σηκή 13,00 

Μέγηζηε Σηκή 45,00 

 

 

Πίλαθαο 6. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή)  γηα ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ θνξηηζηώλ. 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

Μέζνο φξνο 32,30 

Σππηθή απφθιηζε 8,87 

Γηάκεζνο 33,00 

Διάρηζηε Σηκή 14,00 

Μέγηζηε Σηκή 45,00 

 

 

Απφ ηνλ έιεγρν t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα πξνέθπςε φηη ε παξαηεξνχκελε 

δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t(153)=1.360, 

p=0.176>0.05). 
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7.2 Απνηειέζκαηα ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Γεδνκέλωλ 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα έμη εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

 

1
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα 

ηωλ Μαζεκαηηθώλ; 

 

ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζρέηηζε ηνπ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Α' ηξίκελν. Γηα λα ειεγρζεί αλ ε ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ή 

φρη ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ (r=-0.475, p=0.000<0.05). Σν παξαπάλσ εχξεκα 

ζεκαίλεη φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ επηδξά αξλεηηθά θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, δειαδή φζν απμάλεηαη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ 

κεηψλεηαη ε επίδνζε. 

 

Πίλαθαο 7.  Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ  θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ καζεηξηώλ ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ. 

  

Βαζκφο Α' ηξηκήλνπ 

ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Άγρνο ησλ Δμεηάζεσλ 
R -0,475 

P 0,000 
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2
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: 

Υπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ωο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ θαη ηεο  

ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ γηα ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα; 

 

ηνπο Πίλαθεο 8 θαη 9 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα.  

 Αλαιπηηθφηεξα, ν Πίλαθαο 8 δείρλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (r=-0.470, p=0.000<0.05). Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη φζν απμάλεηαη ην άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ κεηψλεηαη  ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

Πίλαθαο 8. Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ  θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ αγνξηώλ ζην κάζεκα ηωλ  Μαζεκαηηθώλ. 

  

Βαζκφο Α' ηξηκήλνπ 

ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Άγρνο ησλ Δμεηάζεσλ 
R -0,470 

P 0,000 
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Παξφκνηα, ν Πίλαθαο 9 δείρλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ ζην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ (r=-0.448, p=0.000<0.05). Βξέζεθε δειαδή φηη φζν απμάλεηαη ην άγρνο 

ησλ εμεηάζεσλ κεηψλεηαη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

Πίλαθαο 9. Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ  θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ θνξηηζηώλ ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ. 

  

Βαζκφο Α' ηξηκήλνπ 

ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Άγρνο ησλ Δμεηάζεσλ 
R -0,448 

P 0,000 

 

 

Γηα λα ειεγρζεί αλ ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ηνπ ίδηνπ βαζκνχ γηα ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Fisher,  απφ φπνπ θαη πξνέθπςε φηη ε ζπζρέηηζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ηζνδχλακε (z=1.946, p=0.101<0.05) . 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ είλαη 

έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

αλεμαξηήησο θχινπ. Γειαδή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη επηδξά ην ίδην ζηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα. 
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3
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: 

Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην 

κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ; 

 

ηνλ Πίλαθα 10 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζρέηηζε ηεο αίζζεζεο 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο πνπ είραλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ (r=0.617, p=0.000<0.05). Βξέζεθε 

δειαδή φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο γηα ηα Μαζεκαηηθά ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε επίδνζή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. 

 

Πίλαθαο 10. Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ καζεηξηώλ ζην κάζεκα ηωλ  Μαζεκαηηθώλ. 

  

Βαζκφο Α' ηξηκήλνπ 

ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
r 0,617 

p 0,000 
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4
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: 

Υπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ωο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ ζηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα; 

 

ηνπο Πίλαθεο 11 θαη 12 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο πνπ είραλ ηα αγφξηα θαη 

ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

 Αλαιπηηθφηεξα, ν Πίλαθαο 11 δείρλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ αγνξηψλ 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ (r=0.601,p=0.000<0.05). 

 

Πίλαθαο 11. Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ αγνξηώλ ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ. 

  

Βαζκφο Α' ηξηκήλνπ 

ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
R 0,601 

P 0,000 

 

Δπηπξφζζεηα, ν Πίλαθαο 12 δείρλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 

θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ (r=0.383,p=0.000<0.05). 

 

Πίλαθαο 12. πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο  

θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ θνξηηζηώλ ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ. 

  

Βαζκφο Α' ηξηκήλνπ 

ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
R 0,383 

P 0,000 
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Γηα λα ειεγρζεί αλ ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη ηνπ ίδηνπ βαζκνχ γηα ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Fisher,  απφ φπνπ θαη πξνέθπςε φηη ε ζπζρέηηζε δε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ηζνδχλακε (z=1.85, p=0.043<0.05). Γειαδή ε ζπζρέηηζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο δελ είλαη ε ίδηα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα.  

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ε αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζπζρεηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηξηψλ. 
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5
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ θαη 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ; 

 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ πέκπηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, νη βαζκνινγίεο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηηο θιίκαθεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηάκεζε ηηκή. 

Οπζηαζηηθά, δεκηνπξγήζεθαλ δχν λέεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαη απνηππψλνπλ α) αλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είραλ πςειφ ή ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη β) αλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είραλ πςειφ ή ρακειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Έλαο καζεηήο ή κηα καζήηξηα ζεσξήζεθε φηη έρεη πςειφ ή ρακειφ επίπεδν άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ αλάινγα κε ην αλ ε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζε ζηελ θιίκαθα ηνπ άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξε ή ρακειφηεξε απφ ηε δηάκεζε ηηκή (δηάκεζνο=37) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, φζνη καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ 37 ζεσξήζεθαλ φηη είραλ πςειφ 

επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ φζνη/φζεο είραλ βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 37 

ζεσξήζεθαλ φηη είραλ ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ.  

Παξφκνηα, έγηλε ν δηαρσξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηα επίπεδα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, φζνη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζπγθέληξσζαλ 

βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ 34 ζεσξήζεθαλ φηη εκθάληζαλ πςειφ βαζκφ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ φζνη/φζεο ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 34 

ζεσξήζεθαλ φηη εκθάληζαλ ρακειφ βαζκφ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Αξρηθά, ζηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

(κέζνο φξνο, ηππηθή απφθιηζε) γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηα 

Μαζεκαηηθά αλάινγα κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ επηπέδσλ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο κε ρακειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ είραλ ηε ρακειφηεξε κέζε επίδνζε (Μ.Ο.=8.63, SD=1.04), ελψ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο κε πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ είραλ ηελ πςειφηεξε κέζε επίδνζε (Μ.Ο.=9.74, SD=0.59). Δπηπιένλ, πνιχ θαιή 

επίδνζε θαίλεηαη λα παξνπζίαζαλ ηφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ρακειφ επίπεδν 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (κέζνο φξνο=9.36, 

SD=0.99), φζν θαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (Μ.Ο.=9.57, SD=0.51). 
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Πίλαθαο 13. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε) γηα ηελ επίδνζε ηωλ 

καζεηώλ θαη ηωλ καζεηξηώλ ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ αλάινγα κε ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο 

ηωλ εμεηάζεωλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Δπίπεδα 

απηναπνηειεζκα-

ηηθφηεηαο 

Δπίπεδα άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

επίδνζεο 
Σππηθή απφθιηζε N 

Υακειφ Υακειφ 9,36 0,99 25 

Υακειφ Τςειφ 8,63 1,04 48 

Τςειφ Υακειφ 9,74 0,59 54 

Τςειφ Τςειφ 9,57 0,51 21 
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Γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δχν παξαγφλησλ (επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ 

θαη επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο), ελψ ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεθε θαη ν φξνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 14, απφ φπνπ θαη παξαηεξείηαη φηη ε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F(1,144)=3.684, p=0.025<0.05).  

Μπνξεί λα εηπσζεί, ινηπφλ, φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ρακειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ παξνπζίαζαλ ηε 

ρακειφηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

θαη καζήηξηεο. 

 

Πίλαθαο 14. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ηωλ 

εμεηάζεωλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο  ζρνιηθήο  επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ 

Μαζεκαηηθώλ. 

Πεγή SS
4
 df MS

5
 F

6
 p 

Άγρνο ησλ εμεηάζεσλ 13,872 1 13,872 20,276 0,000 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 6,441 1 6,441 9,414 0,003 

(Άγρνο)x(Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα) 2,520 1 2,520 3,684 0,025 

θάικα 98,523 144 0,684   

χλνιν 
12907,00

0 
148    

 

 

 

 

                                                           
4
SS: ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ (Sum of Squares-SS), δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ 

κηαο νκάδαο ηηκψλ απφ ην κέζν φξν ηνπο (Σζαγξήο, 2014). 
5
MS: ην κέζν άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ (Mean Square), πνπ πξνθχπηεη σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 

ηεηξαγψλσλ δηαηξεκέλν κε ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ειεπζεξίαο (Σζαγξήο, 2014).    
6
F: ν ζηαηηζηηθφο απηφο δείθηεο νλνκάδεηαη πειίθν ηεο δηαθχκαλζεο ή F-ηηκή (variance ratio ή F) θαη 

απνθαιχπηεη ηηο ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ (αλ ππάξρνπλ). Πξνθχπηεη αλ ζπγθξίλνπκε ηε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ κε ηε δηαθχκαλζε εληφο ησλ νκάδσλ (Σζαγξήο, 2014).  
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Σέινο, ζην Γηάγξακκα 1 δίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, απφ φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε κεγάιε δηαθνξά ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ρακειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ πςειή επίδνζε αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα ηνπ  

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ρακειά 

επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάζηεθε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Δηάγξακκα 1 
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6
ν
 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

Υπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ωο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζην 

κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ ζηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα; 

 

ηνλ Πίλαθα 15 παξαηίζεηαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (κέζνο φξνο, ηππηθή 

απφθιηζε) γηα ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζηα Μαζεκαηηθά αλάινγα κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

επηπέδσλ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθε φηη ηα αγφξηα κε ρακειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ παξνπζηάζαλ ηε κηθξφηεξε κέζε επίδνζε 

(Μ.Ο.=8.55, SD=1.10), ελψ ηα αγφξηα κε πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ είραλ ηελ κεγαιχηεξε κέζε επίδνζε (Μ.Ο.=9.80, 

SD=0.41). Δπηπιένλ, πνιχ θαιή επίδνζε θαίλεηαη λα παξνπζίαζαλ ηφζν ηα αγφξηα κε ρακειφ 

επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (Μ.Ο.=9.58, 

SD=0.90), φζν θαη ηα αγφξηα κε πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειφ 

επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (Μ.Ο.=9.20, SD=0.54). 

 

Πίλαθαο 15. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε) γηα ηελ επίδνζε ηωλ αγνξηώλ 

ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ αλάινγα κε ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ θαη ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο.  

Φχιν 

Δπίπεδα 

απηναπνηειε-

ζκαηηθφηεηαο 

Δπίπεδα άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

επίδνζεο 
Σππηθή απφθιηζε N 

Αγφξη 

Υακειφ Υακειφ 9,58 0,90 12 

Υακειφ Τςειφ 8,55 1,10 20 

Τςειφ Υακειφ 9,80 0,41 35 

Τςειφ Τςειφ 9,20 0,54 6 
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ηε ζπλέρεηα, γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζηα αγφξηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δχν παξαγφλησλ (επίπεδα 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο), ελψ ζηελ αλάιπζε 

ζπκπεξηιήθζεθε θαη ν φξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16, απφ φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπζρέηηζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηα αγφξηα (F(1,69)=8.526, p=0.005<0.05).  

Παξαηεξείηαη αθφκε, φηη ηα αγφξηα κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

πςειά επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ παξνπζίαζαλ ηε ρεηξφηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα αγφξηα. 

 

Πίλαθαο 16. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο  αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ηωλ 

εμεηάζεωλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο  ζρνιηθήο  επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ 

Μαζεκαηηθώλ ζηα αγόξηα. 

Πεγή SS df MS F p 

Άγρνο ησλ εμεηάζεσλ 8,454 1 8,454 15,569 0,000 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 2,114 1 2,114 3,892 0,043 

(Άγρνο)x(Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα) 4,629 1 4,629 8,526 0,005 

θάικα 37,467 69 0,543   

χλνιν 
6563,00

0 
73    
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ην Γηάγξακκα 2 δίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζηα αγφξηα, απφ φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε κεγάιε δηαθνξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

κεηαμχ ησλ αγνξηψλ κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ αγνξηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη ηα αγφξηα 

κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ πςειή επίδνζε αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα 

ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ αγνξηψλ κε ρακειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάζηεθε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα επίπεδα ηνπ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. 

 

 

Δηάγξακκα 2 
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Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη γηα ηα θνξίηζηα. ηνλ Πίλαθα 17 

παξαηίζεηαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (κέζνο φξνο, ηππηθή απφθιηζε) γηα ηελ επίδνζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηα Μαζεκαηηθά αλάινγα κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ επηπέδσλ ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Βξέζεθε δειαδή  φηη ηα θνξίηζηα κε ρακειφ 

επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ παξνπζίαζαλ 

ηε ρακειφηεξε κέζε επίδνζε (Μ.Ο.=8.68, SD=1.02), ελψ ηα θνξίηζηα κε πςειφ επίπεδν 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ είραλ ηελ πςειφηεξε 

κέζε επίδνζε (Μ.Ο.=9.63, SD=0.83). Δπηπιένλ, πνιχ θαιή επίδνζε θαίλεηαη λα 

παξνπζίαζαλ ηφζν ηα θνξίηζηα κε ρακειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ 

επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (Μ.Ο.=9.15, SD= 1.07), φζν θαη ηα θνξίηζηα κε πςειφ 

επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ (Μ.Ο.=9.20, 

SD=0.51). 

 

Πίλαθαο 17. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή (κέζνο όξνο, ηππηθή απόθιηζε) γηα ηελ επίδνζε ηωλ 

θνξηηζηώλ ζην κάζεκα ηωλ Μαζεκαηηθώλ αλάινγα κε ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ηωλ εμεηάζεωλ θαη 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο.  

Φχιν 

Δπίπεδα 

απηναπνηειε-

ζκαηηθφηεηαο 

Δπίπεδα άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

επίδνζεο 
Σππηθή απφθιηζε N 

Κνξίηζη 

Υακειφ Υακειφ 9,15 1,07 13 

Υακειφ Τςειφ 8,68 1,02 28 

Τςειφ Υακειφ 9,63 0,83 19 

Τςειφ Τςειφ 9,20 0,51 15 
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Γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δχν παξαγφλησλ (επίπεδα άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ θαη επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο), ελψ ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεθε 

θαη ν φξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ. Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 18, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζηα θνξίηζηα (F(1,71)=8.314, p=0.027<0.05).  

Απφ ηα απνηειέζκαηα βξέζεθε φηη ηα θνξίηζηα κε ρακειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ εκθάληζαλ ηε 

ρεηξφηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θνξίηζηα.  

 

Πίλαθαο 18. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο  αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ηωλ 

εμεηάζεωλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο  ζρνιηθήο  επίδνζεο ζην κάζεκα ηωλ 

Μαζεκαηηθώλ γηα ηα θνξίηζηα. 

Πεγή SS df MS F p 

Άγρνο ησλ εμεηάζεσλ 6,200 1 6,200 7,613 0,007 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 2,154 1 2,154 2,645 0,048 

(Άγρνο)x(Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα) ,256 1 4,256 8,314 0,027 

θάικα 57,821 71 0,814   

χλνιν 6344,000 75    
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ην Γηάγξακκα 3 παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζηα θνξίηζηα, απφ φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε κεγάιε δηαθνξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ θνξηηζηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη ηα 

θνξίηζηα κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ πςειή επίδνζε αλεμάξηεηα απφ 

ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ κε ρακειά 

επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάζηεθε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Δηάγξακκα 2 
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Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα 

θνξίηζηα κε ρακειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ είραλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ρακειφηεξε κέζε επίδνζε, ελψ ηα 

αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ είραλ ηελ πςειφηεξε κέζε επίδνζε. Αθφκε, πνιχ θαιή επίδνζε 

παξνπζίαζαλ ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα κε ρακειφ επίπεδν 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειφ επίπεδν άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, φζν θαη ηα αγφξηα θαη 

ηα θνξίηζηα κε πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειφ επίπεδν άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, κεγάιε δηαθνξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε κεηαμχ ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.  
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7.3 Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, ζηα νπνία ε 

απηνβαζκνιφγεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα κελ είλαη αληηθεηκεληθή, θαζψο νη απαληήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ κπνξεί λα κελ είλαη πάληα πεγαίεο, απζφξκεηεο θαη εηιηθξηλείο. Θα κπνξνχζε, 

ινηπφλ, λα γίλεη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο πξνήιζε κε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο απφ 

ζπγθεθξηκέλα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ηιείαο, κε απνηέιεζκα ηα επξήκαηα λα κελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε επξχηεξν επίπεδν. 

 

  



 

72 
 

8.ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

 

8.1 Δξκελεία ηωλ Δπξεκάηωλ  

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ πνιιά ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα. ην θεθάιαην απηφ ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε απνηειέζκαηα άιισλ παξφκνησλ εξεπλψλ. 

Αξρηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ηα άηνκα παξνπζίαζαλ κέηξην 

βαζκφ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, φπσο βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Reyes & Castillo (2015). 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν άγρνο δειαδή 

ησλ εμεηάζεσλ επηδξά αξλεηηθά ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ αηφκσλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Σα επξήκαηα  απηά θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ 

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ (Betz, 1978· Reyes & Castillo, 2015· Maloney, Ansari, & Fugelsang, 

2011· Maloney, Risko, Ansari, & Fugelsang, 2010· Ashcraft & Craft, 2001· Ashcraft & 

Moore, 2009· Devine, Fawcett, Szűcs & Dowker, 2012· Luo X. et al. 2009), απφ φπνπ θαη 

πξνέθπςε φηη ηα άηνκα κε πςειφ άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε επίδνζε, θάλνληαο πεξηζζφηεξα ιάζε ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα κε ρακειφ άγρνο 

γηα ηα Μαζεκαηηθά. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα δε ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηελ έξεπλα ηνπ 

Moses (2010), θαηά ηελ νπνία αλ θαη βξέζεθε φηη ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ επηδξά αξλεηηθά 

ζηε ζρνιηθή επίδνζε, ε ζρέζε απηή δελ ήηαλ ηζρπξή.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ 

βηψλνπλ πςειφ βαζκφ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζεσξνχλ ηηο εμεηάζεηο ηδηαίηεξα δχζθνιεο θαη 

απεηιεηηθέο θαη είλαη πηζαλφ λα επηθεληξψλνληαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ελδερφκελεο 

απνηπρίαο. Δπηπιένλ, επεηδή ηα άηνκα απηά είλαη πηζαλφ λα ακθηβάιινπλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλίθαλν λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηελ νινθιήξσζε ελφο 

έξγνπ. Ο πςειφο βαζκφο άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ απνζπληνλίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη παξεκβαίλεη αξλεηηθά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, ε χπαξμε 

αλεζπρεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ε έληνλε εζσηεξηθή έληαζε ζηα άηνκα κε πςειά επίπεδα άγρνπο 

ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αηφκσλ θαη 

αδξαλνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο (Sarason, 1978· Sarason et al., 1960· Salkind, 2008a). Έηζη, 

ινηπφλ, ν πςειφο βαζκφο άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ νδεγεί ζε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε. 
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Όζνλ αθνξά ην θχιν, απφ ηελ έξεπλα βξέζεθε φηη ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα 

παξνπζίαζαλ κέηξην βαζκφ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην βαζκφ ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά σο πξνο ην θχιν. Σα 

απνηειέζκαηα απηά θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Wigfield & Meece 

(1988) θαη Moses (2010), ζχκθσλα κε ηα νπνία δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζην βαζκφ ηνπ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, ελψ δε ζπκπίπηνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ 

Betz (1978), Kumar & Karimi (2010), Devine, Fawcett, Szűcs & Dowker (2012), Luo X. et 

al. (2009) θαη Pajares θαη Kranzler (1995), ζχκθσλα κε ηα νπνία ν βαζκφο ηνπ άγρνπο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά ήηαλ πςειφηεξνο ζηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε δηαπηζηψζεθε επίζεο κεηαμχ ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο επίδνζεο ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Δπηπιένλ, ε ζπζρέηηζε απηή ζεσξήζεθε ηζνδχλακε γηα ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα. Σν άγρνο δειαδή ησλ εμεηάζεσλ είλαη έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη επηδξά ην ίδην θαη ζηα δχν θχια. Σα επξήκαηα 

απηά θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ Kumar & Karimi (2010) θαη ησλ Devine et 

al. (2012), ζχκθσλα κε ηα νπνία, βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην άγρνο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ηελ επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηα δχν θχια,  αλ θαη ε 

ζρέζε απηή θαη ζηηο δχν έξεπλεο θάλεθε λα ήηαλ πην ηζρπξή γηα ηα θνξίηζηα παξά γηα ηα 

αγφξηα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε αθφκε φηη ηα άηνκα εμέθξαζαλ κέηξην 

βαζκφ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, εχξεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο έξεπλεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζψο δελ ππήξραλ παξφκνηεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, φζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ, ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε επίδνζή ηνπο ζην 

αληίζηνηρν κάζεκα. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ βξέζεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Ayotola & 

Adedeji (2009), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηειεηφθνηηνπο-εο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Schulz (2005), ε νπνία δηεμήρζε κε 

καζεηέο θαη καζήηξηεο ειηθίαο 15 εηψλ πεξίπνπ. Δπηπξφζζεηα, ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίδνζε δηαπηζηψζεθε ζηηο έξεπλεο  ησλ Goodwin, Ostrom, 

& Scott (2009), Anjum (2006), Liu & Koirala (2009), Fast, Lewis, Bryant, Bocian, Cardullo, 

& Hammond (2010) , Collins (1982) , Bouffard-Bouchard, Parent & Larivee (1991), Pajares 

http://journals.sagepub.com/author/Bouffard-Bouchard%2C+Therese
http://journals.sagepub.com/author/Bouffard-Bouchard%2C+Therese
http://journals.sagepub.com/author/Larivee%2C+Serge
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(1996), Altun & Erden (2013), Moses (2010), Meece, Wigfield & Eccles (1990) θαη Pajares 

θαη Kranzler (1995).  

Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ εληνπίδεηαη κεηαμχ ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ κπνξεί 

λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο θαη έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

λα εθηειέζνπλ έλα έξγν κε επηηπρία (Salkind, 2008b· Ormrod, 2006). Η αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο δχλακεο (Salkind, 

2008b). Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη απνηειεζκαηηθά αληηκεησπίδνπλ ηηο δχζθνιεο 

εξγαζίεο θαη ηηο εμεηάζεηο σο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ, επηκέλνπλ θαη 

πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν θαη «αλαξξψλνπλ» πην γξήγνξα κεηά απφ κία ελδερφκελε απνηπρία 

(Bandura, 1993· Schunk, 2012). Χζηφζν, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζην ζρνιείν, φρη επεηδή είλαη αλίθαλνη-εο λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηελ 

νινθιήξσζε ελφο έξγνπ, αιιά επεηδή πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη δηαζέηνπλ ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (ρακειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο). Σα άηνκα απηά ζεσξνχλ φηη ηα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια απφ 

φ,ηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Ormrod, 2006· Schunk & DiBenedetto, 2016). H 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί έλαλ ηζρπξφ δείθηε πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ (Pajares, 1996). 

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο 

πξνο ην βαζκφ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξνπζίαζαλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα εκθάληζαλ έλα κέηξην 

πξνο πςειφ βαζκφ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. εκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ δελ εληνπίζηεθαλ θαη ζηηο έξεπλεο 

ησλ Aytola & Adedeji (2009), Goodwin, Ostrom, & Scott (2009), Pajares (1996), Moses 

(2010) θαη Pajares θαη Kranzler (1995). Χζηφζν, ηα επξήκαηα απηά δελ επηβεβαηψλνληαη απφ 

ηηο έξεπλεο ησλ Schulz (2005) θαη Altun & Erden (2013), πνπ δείρλνπλ φηη ηα αγφξηα 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα ζην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο επίδνζεο ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε ζπζρέηηζε απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηζνδχλακε ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ επίδνζε ησλ αγνξηψλ ζε 
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ζρέζε κε ηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ. ε παξφκνηα ζρεδφλ απνηειέζκαηα θαηέιεμε ε έξεπλα 

ηεο Anjum (2006), ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζε θάζε ηάμε, ελψ ζηα αγφξηα δηαπηζηψζεθε δπλαηή ζπζρέηηζε κφλν ζηελ ηέηαξηε θαη 

πέκπηε ηάμε.  Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε ηάμε, ηα αγφξηα παξνπζίαζαλ αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Παξφκνηα, 

ζηελ έξεπλα ηνπ Pajares (1996) πξνέθπςε φηη ηα ραξηζκαηηθά θνξίηζηα είραλ θαιχηεξε 

επίδνζε απφ ηα ραξηζκαηηθά αγφξηα, αιιά δε δηέθεξαλ ζηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα αγφξηα εκθάληζαλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ επίδνζε ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα, πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο δεθηηθφηεηαο θαη πην ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ γηα ηηο 

εμεηαζηηθέο ζπλζήθεο. Η ππεξεθηίκεζε ηεο αίζζεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θνξηηζηψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε πξνζνρήο ησλ θνξηηζηψλ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηηο εμεηάζεηο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπζρέηηζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ πςειή επίδνζε αλεμάξηεηα 

απφ ηα επίπεδα ηνπ  άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάζηεθε ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ παξνπζίαζαλ ηε ρεηξφηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο. Σα επξήκαηα απηά δε ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ην ζπκπέξαζκα ησλ Pajares θαη Kranzler (1995), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη αλ 

θαη ην άγρνο θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κεηαμχ ηνπο, ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίζηεθε πην ηζρπξά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ην 

άγρνο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γεληθφηεξα, δελ έρνπλ ππάξμεη άιιεο έξεπλεο πνπ λα 

κειεηνχλ ηε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σν γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεαζηήθαλ 

απφ ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ηνπο ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη αληηκεηψπηδαλ ηελ 

εξγαζία ηνπο σο απεηιή παξά σο πξφθιεζε. Δπηπιένλ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε 
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ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πηζαλφλ λα δηαθαηέρνληαλ απφ εμνπζελσηηθφ άγρνο, 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεζπρεηηθέο ζθέςεηο πνπ παξεκβαίλνπλ αξλεηηθά ζηελ 

επίδνζε ηνπ αηφκνπ θαη απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ηελ εξγαζία (Spielberger, 1966). 

Αληίζεηα, ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο έβιεπαλ ην έξγν ηνπο σο 

πξφθιεζε θαη φρη σο απεηιή. Δπίζεο, ην άγρνο πνπ βίσλαλ ζηηο αμηνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

ήηαλ δηεπθνιπληηθφ, δηεπθφιπλε δειαδή ηε κάζεζή ηνπο θαη ηνπο νδεγνχζε ζε κηα 

νινθιεξσκέλε επίηεπμε ηνπ έξγνπ (Spielberger, 1966). 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςε αθφκε φηη ε ζπζρέηηζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθή ηφζν ζηα αγφξηα φζν 

θαη ζηα θνξίηζηα. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ πςειή επίδνζε αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα ηνπ  

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κε ρακειά 

επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επεξεάζηεθε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Αθφκε, δηαπηζηψζεθε κεγάιε δηαθνξά ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κε ρακειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειά επίπεδα άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ην γεγνλφο φηη ηφζν 

ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα κε πςειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο έβιεπαλ ην έξγν 

σο πξφθιεζε θαη φρη σο απεηιή, ελψ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε ρακειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο έβιεπαλ ηελ εξγαζία ηνπο σο απεηιή. 
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8.2 Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

 

 Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην εξεπλεηηθφ πεδίν γηα ηε κειέηε ηνπ άγρνπο ησλ 

εμεηάζεσλ, ηεο αίζζεζεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν, ζα ήηαλ σθέιηκν λα ππάξμεη κειινληηθή 

έξεπλα γχξσ απφ ην δήηεκα. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπγθξνηείηαη απφ καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ηεο η΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Θα ήηαλ, ινηπφλ, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ε 

κειινληηθή έξεπλα λα εζηηάζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ζε δηαθνξεηηθνχο ειηθηαθνχο 

πιεζπζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ηιείαο. 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο.  

Δπηπιένλ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα εμεηαζηεί μερσξηζηά ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ γλσζηηθνχ παξάγνληα ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίδνζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ παξάγνληα 

ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίδνζε. Δπίζεο, ππάξρεη 

αλάγθε γηα κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα επηθεληξσζεί ζηε κειέηε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε, φπσο ην κάζεκα ζην νπνίν εμεηάδεηαη ν 

καζεηήο ή ε καζήηξηα, ην επίπεδν επθπΐαο ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο θαη ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ.  
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Δξωηεκαηνιόγην γηα αγόξηα 

 

Σην εξωηεκαηνιόγην πνπ ζνπ δίλεηαη δελ ππάξρνπλ ζωζηέο ή ιαζεκέλεο απαληήζεηο. Σε 

παξαθαιώ, λα βάιεηο ζε θύθιν ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεηο όηη είλαη ε πεξηζζόηεξν ζωζηή 

γηα ζέλα. Τν εξωηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη εκπηζηεπηηθό. Επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζνπ. 

 

  

ΥΔΓΟΝ 
ΠΟΣΔ 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 
 

ΤΥΝΑ 

 

ΥΔΓΟΝ 

ΠΑΝΣΑ 

1.Ννηψζσ ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ήξεκνο, φηαλ γξάθσ     

δηαγσλίζκαηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 2.Όηαλ εμεηάδνκαη ζηα Μαζεκαηηθά, έρσ έλα αίζζεκα αλεζπρίαο θαη 

αλαζηάησζεο. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1. 3.Σν λα ζθέθηνκαη ην βαζκφ πνπ κπνξεί λα πάξσ ζηα Μαζεκαηηθά,  

επεξεάδεη ηελ απφδνζή κνπ ζηα δηαγσλίζκαηα.  

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

4.Παγψλσ φηαλ δίλσ ζεκαληηθέο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5.    5.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ βξίζθσ 

ηνλ εαπηφ κνπ λα αλαξσηηέηαη αλ ζα ηα θαηαθέξσ πνηέ λα ηειεηψζσ ην 

ζρνιείν. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2. 6.Όζν πεξηζζφηεξν κειεηάσ γηα έλα δηαγψληζκα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ηφζν πην πνιχ κπεξδεχνκαη. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

       7.θέςεηο κνπ πσο κπνξεί λα ηα πάσ άζρεκα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, επεξεάδνπλ ηε ζπγθέληξσζή κνπ ζηα δηαγσλίζκαηα. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

       8.Ννηψζσ πνιχ λεπξηθφο, φηαλ γξάθσ έλα ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

       9.Αθφκε θαη φηαλ είκαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα έλα δηαγψληζκα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, λνηψζσ πνιχ λεπξηθφο . 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

10. 10.Αξρίδσ λα λνηψζσ πνιχ αλήζπρνο ιίγν πξηλ πάξσ πίζσ κία θφιια 

δηαγσλίζκαηνο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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ΥΔΓΟΝ 
ΠΟΣΔ 

 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 

 

ΤΥΝΑ 

 

 

ΥΔΓΟΝ 

ΠΑΝΣΑ 

11. 11.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

βξίζθνκαη ζε κεγάιε έληαζε. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

12.Δχρνκαη λα κε κε ελνρινχζαλ ηφζν πνιχ νη εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

      13.Καηά ηε δηάξθεηα ζεκαληηθψλ δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ είκαη ζε ηέηνηα ππεξέληαζε, ψζηε αλαθαηεχεηαη ην ζηνκάρη 

κνπ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      14.Αηζζάλνκαη εηηνπαζήο ηελ ψξα πνπ αζρνινχκαη κε ζεκαληηθά 

δηαγσλίζκαηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      15.Ννηψζσ παληθνβιεκέλνο, φηαλ γξάθσ έλα ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      16.Όηαλ έρσ θάπνην ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην κάζεκα ησλ  Μαζεκαηηθψλ, 

αλεζπρψ πνιχ πξηλ εμεηαζηψ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      17.Καηά ηε δηάξθεηα δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, βξίζθσ 

ηνλ εαπηφ κνπ λα ζθέθηεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      18.Ννηψζσ ηελ θαξδηά κνπ λα ρηππάεη πνιχ γξήγνξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ζεκαληηθψλ δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      19.Μφιηο κηα εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ηειεηψζεη, πξνζπαζψ 

λα πάςσ λα αλεζπρψ γη’ απηήλ, αιιά κνπ είλαη αδχλαηνλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      20.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, γίλνκαη 

ηφζν λεπξηθφο ψζηε μερλάσ πιεξνθνξίεο πνπ πξαγκαηηθά έρσ κάζεη. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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Δξωηεκαηνιόγην γηα θνξίηζηα 

 

Σην εξωηεκαηνιόγην πνπ ζνπ δίλεηαη δελ ππάξρνπλ ζωζηέο ή ιαζεκέλεο απαληήζεηο. Σε 

παξαθαιώ, λα βάιεηο ζε θύθιν ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεηο όηη είλαη ε πεξηζζόηεξν ζωζηή 

γηα ζέλα. Τν εξωηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη εκπηζηεπηηθό. Επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζνπ. 

 

  

ΥΔΓΟΝ 
ΠΟΣΔ 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 
 

ΤΥΝΑ 

 

ΥΔΓΟΝ 

ΠΑΝΣΑ 

1.Ννηψζσ ζίγνπξε γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ήξεκε, φηαλ γξάθσ     

δηαγσλίζκαηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 2.Όηαλ εμεηάδνκαη ζηα Μαζεκαηηθά, έρσ έλα αίζζεκα αλεζπρίαο θαη 

αλαζηάησζεο. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

3. 3.Σν λα ζθέθηνκαη ην βαζκφ πνπ κπνξεί λα πάξσ ζηα Μαζεκαηηθά,  

επεξεάδεη ηελ απφδνζή κνπ ζηα δηαγσλίζκαηα.  

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

4.Παγψλσ φηαλ δίλσ ζεκαληηθέο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5.    5.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ βξίζθσ 

ηνλ εαπηφ κνπ λα αλαξσηηέηαη αλ ζα ηα θαηαθέξσ πνηέ λα ηειεηψζσ ην 

ζρνιείν. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

4. 6.Όζν πεξηζζφηεξν κειεηάσ γηα έλα δηαγψληζκα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ηφζν πην πνιχ κπεξδεχνκαη. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

       7.θέςεηο κνπ πσο κπνξεί λα ηα πάσ άζρεκα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, επεξεάδνπλ ηε ζπγθέληξσζή κνπ ζηα δηαγσλίζκαηα. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

       8.Ννηψζσ πνιχ λεπξηθή, φηαλ γξάθσ έλα ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

       9.Αθφκε θαη φηαλ είκαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε γηα έλα δηαγψληζκα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, λνηψζσ πνιχ λεπξηθφο . 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

10. 10.Αξρίδσ λα λνηψζσ πνιχ αλήζπρε ιίγν πξηλ πάξσ πίζσ κία θφιια 

δηαγσλίζκαηνο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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ΥΔΓΟΝ 
ΠΟΣΔ 

 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

 

 

ΤΥΝΑ 

 

 

ΥΔΓΟΝ 

ΠΑΝΣΑ 

11. 11.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

βξίζθνκαη ζε κεγάιε έληαζε. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

12.Δχρνκαη λα κε κε ελνρινχζαλ ηφζν πνιχ νη εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

      13.Καηά ηε δηάξθεηα ζεκαληηθψλ δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ είκαη ζε ηέηνηα ππεξέληαζε, ψζηε αλαθαηεχεηαη ην ζηνκάρη 

κνπ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      14.Αηζζάλνκαη εηηνπαζήο ηελ ψξα πνπ αζρνινχκαη κε ζεκαληηθά 

δηαγσλίζκαηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      15.Ννηψζσ παληθνβιεκέλε, φηαλ γξάθσ έλα ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      16.Όηαλ έρσ θάπνην ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ζην κάζεκα ησλ  Μαζεκαηηθψλ, 

αλεζπρψ πνιχ πξηλ εμεηαζηψ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      17.Καηά ηε δηάξθεηα δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, βξίζθσ 

ηνλ εαπηφ κνπ λα ζθέθηεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      18.Ννηψζσ ηελ θαξδηά κνπ λα ρηππάεη πνιχ γξήγνξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ζεκαληηθψλ δηαγσληζκάησλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      19.Μφιηο κηα εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ηειεηψζεη, πξνζπαζψ 

λα πάςσ λα αλεζπρψ γη’ απηήλ, αιιά κνπ είλαη αδχλαηνλ. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

      20.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, γίλνκαη 

ηφζν λεπξηθή ψζηε μερλάσ πιεξνθνξίεο πνπ πξαγκαηηθά έρσ κάζεη. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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Δξωηεκαηνιόγην γηα αγόξηα 

 

Σην εξωηεκαηνιόγην πνπ ζνπ δίλεηαη δελ ππάξρνπλ ζωζηέο ή ιαζεκέλεο απαληήζεηο. Σε 

παξαθαιώ, λα βάιεηο ζε θύθιν ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεηο όηη είλαη ε πεξηζζόηεξν ζωζηή 

γηα ζέλα. Τν εξωηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη εκπηζηεπηηθό. Επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζνπ. 

 

 

 

 

 

  

 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

ΠΑΝΗΑ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

 

ΤΥΝΑ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

ΠΟΛΤ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

1.ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο/άιιεο καζήηξηεο 

ζε απηήλ ηελ ηάμε, αλακέλσ λα ηα πάσ θαιά ζην  

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

     2.Δίκαη ζίγνπξνο φηη κπνξψ λα θαηαιάβσ ηηο ηδέεο 

πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

3.Αλακέλσ λα ηα πάσ πνιχ θαιά ζε απηήλ ηελ ηάμε 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4.ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο/άιιεο καζήηξηεο 

ζε απηήλ ηελ ηάμε, λνκίδσ φηη είκαη έλαο θαιφο 

καζεηήο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5.Δίκαη ζίγνπξνο φηη κπνξψ λα θάλσ εμαηξεηηθή 

δνπιεηά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ κνπ 

αλαηίζεληαη ζε απηήλ ηελ ηάμε ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ.  
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6.Ννκίδσ φηη ζα πάξσ θαιφ βαζκφ ζε απηήλ ηελ 

ηάμε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7.Οη ηθαλφηεηεο κνπ γηα ηε κειέηε ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη άξηζηεο ζε ζχγθξηζε κε 

άιινπο/άιιεο ζε απηήλ ηελ ηάμε. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8.ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο/άιιεο καζήηξηεο 

ζε απηήλ ηελ ηάμε, λνκίδσ φηη μέξσ πνιιά γηα ην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.   
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

9.Ξέξσ φηη ζα είκαη ηθαλφο λα κάζσ ηελ χιε απηήο 

ηεο ηάμεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Δξωηεκαηνιόγην γηα θνξίηζηα 

 

Σην εξωηεκαηνιόγην πνπ ζνπ δίλεηαη δελ ππάξρνπλ ζωζηέο ή ιαζεκέλεο απαληήζεηο. Σε 

παξαθαιώ, λα βάιεηο ζε θύθιν ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεηο όηη είλαη ε πεξηζζόηεξν ζωζηή 

γηα ζέλα. Τν εξωηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη εκπηζηεπηηθό. Επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζνπ. 

 

 

 

 

 

  

 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

ΠΑΝΗΑ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

 

ΤΥΝΑ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

 

 

ΠΟΛΤ 

ΑΛΖΘΗΝΟ 

ΓΗΑ ΜΔΝΑ 

1.ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο/άιιεο καζήηξηεο 

ζε απηήλ ηελ ηάμε, αλακέλσ λα ηα πάσ θαιά ζην  

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

2.Δίκαη ζίγνπξε φηη κπνξψ λα θαηαιάβσ ηηο ηδέεο 

πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 
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3.Αλακέλσ λα ηα πάσ πνιχ θαιά ζε απηήλ ηελ 

ηάμε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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4.ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο/άιιεο 

καζήηξηεο ζε απηήλ ηελ ηάμε, λνκίδσ φηη είκαη κία 

θαιή καζήηξηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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5.Δίκαη ζίγνπξε φηη κπνξψ λα θάλσ εμαηξεηηθή 

δνπιεηά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ 

κνπ αλαηίζεληαη ζε απηήλ ηελ ηάμε ζην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ.  
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6.Ννκίδσ φηη ζα πάξσ θαιφ βαζκφ ζε απηήλ ηελ 

ηάμε ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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7.Οη ηθαλφηεηεο κνπ γηα ηε κειέηε ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη άξηζηεο ζε ζχγθξηζε κε 

άιινπο/άιιεο ζε απηήλ ηελ ηάμε. 
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8.ε ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο/άιιεο 

καζήηξηεο ζε απηήλ ηελ ηάμε, λνκίδσ φηη μέξσ 

πνιιά γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.   
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9.Ξέξσ φηη ζα είκαη ηθαλή λα κάζσ ηελ χιε απηήο 

ηεο ηάμεο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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