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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συγκριτική μελέτη η οποία έχει σκοπό να διερευνήσει 

τις στάσεις και τις πεποιθήσεις σχετικά με το μάθημα των μαθηματικών, φοιτητών 

Παιδαγωγικών τμημάτων Ελλάδας και Κροατίας. Πιο αναλυτικά, με την παρούσα 

έρευνα επιχειρήθηκε να μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στους συναισθηματικούς 

παράγοντες της αξίας την οποία αποδίδουν οι φοιτητές στο αντικείμενο των 

μαθηματικών για τη ζωή τους, την ικανοποίηση – απόλαυση που αντλούν οι φοιτητές 

από την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά, των κινήτρων που δίνονται για την 

ενασχόληση αυτή και την αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι φοιτητές όταν ασχολούνται με 

το συγκεκριμένο μάθημα. Ακόμη, εξετάστηκε η σχέση των συναισθηματικών αυτών 

παραγόντων με την επίδοση των φοιτητών στο μάθημα των μαθηματικών, καθώς και με 

τους παράγοντες της ηλικίας και του φύλου. Ευκαιριακό δείγμα 528 φοιτητών 

Παιδαγωγικών Τμημάτων της Ελλάδας και της Κροατίας, έλαβε μέρος εθελοντικά στην 

έρευνα, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο στάσεων στα πρότυπα του ερευνητικού 

εργαλείου ATMI (Attitudes Toward Mathematics Inventory) (Lim & Chapman, 2013). Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, επιβεβαίωσε τις αρχικές 

ερευνητικές υποθέσεις, καθώς και αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, δείχνοντας ότι 

υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις τέσσερις μεταβλητές που μελετήθηκαν και 

μαρτυρούν ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις στάσεις των φοιτητών και την επίδοσή τους 

στα μαθηματικά. 

Λέξεις κλειδιά: στάσεις, μαθηματικά, συναισθηματικοί παράγοντες, αξία, κίνητρα, 

ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση 
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Abstract 

 

This research is a comparative study which aims to explore attitudes and beliefs about the 

subject of mathematics, students of the Pedagogical Departments of Greece and Croatia. 

More specifically, this study seeks to study the relationship between the emotional factors of 

the value that students attribute to the subject of mathematics for their lives, the enjoyment 

that the students derive from the mathematics, the motivations which are given for this 

engagement and the self-confidence that students feel when dealing with this subject. 

Furthermore, the relationship between these emotional factors and the performance of 

students in mathematics courses as well as age and gender factors, were examined. 

Occasional sample of 528 students from both, Greek and Croatian Educational Departments 

participated voluntarily in the survey by completing a questionnaire on attitudes standards 

research tool ATMI (Attitudes Toward Mathematics Inventory) (Lim & Chapman, 2013). 

Statistical analysis of the data collected, confirmed initial research hypotheses and results of 

previous studies showing that there is an interactive relationship between the variables 

examined and reveal a strong correlation between students' attitudes and their performance 

in mathematics. 

Key words: ATMI , attitudes, maths, emotional factors, self-confidence, value, 

motivation, enjoyment 
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Πρόλογος 

 

Στις σημερινές συνθήκες, τα Μαθηματικά γίνονται όλο και πιο απαραίτητα στη ζωή 

μας, εφόσον η τεχνολογική επανάσταση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα 

άτομα που εμφανίζουν δυσκολίες με τις μαθηματικές έννοιες θα αποκλείονται σταδιακά 

και όλο και περισσότερο από σημαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα 

να κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά. Επομένως, ο μαθηματικός 

αλφαβητισμός και η μαθηματική εκπαίδευση αποτελούν ουσιαστικά ζήτημα πολιτικών 

δικαιωμάτων, δεδομένου ότι τα παιδιά τα οποία δεν είναι επαρκώς εφοδιασμένα με 

μαθηματικές δεξιότητες και γνώσεις κινδυνεύουν να καταστούν πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας, εφόσον θα αποτελούν μέλη μιας οικονομικά υποβαθμισμένης κοινωνικής 

τάξης (Moses, 2001). Έτσι, η έρευνα σχετικά με τις αιτίες οι οποίες οδηγούν στην 

αποτελεσματική ενασχόληση με τα μαθηματικά εκλαμβάνει σοβαρή διάσταση. 

Επιπρόσθετα, έρευνες των τελευταίων δεκαετιών στο εξωτερικό, έχουν καταλήξει 

στο συμπέρασμα πως οι στάσεις των δασκάλων, οι αντιλήψεις τους αλλά και η μέθοδος 

διδασκαλίας τους στο μάθημα των μαθηματικών, σχετίζονται άμεσα με τις δικές τους 

προσωπικές σχολικές εμπειρίες όταν ήταν μαθητές και τώρα είναι δύσκολο να 

τροποποιηθούν (Wagner, Lee, & Ozgun – Koca, 1999; Frank, 1990). 

Ακόμα, οι Sue, Wadlington, & Bitner (2001) υποστηρίζουν ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι 

παρουσιάζουν άγχος και ανασφάλεια απέναντι στα μαθηματικά επηρεάζουν αρνητικά και 

τους μαθητές τους προς την ίδια κατεύθυνση,  με συνέπεια  να  δημιουργείται ένας φαύλος 

κύκλος «μαθηματικού άγχους» με αναπαραγωγή των αρνητικών στάσεων και 

συναισθημάτων ανάμεσα σε δάσκαλους και μαθητές. Κατά συνέπεια, η έρευνα σχετικά με 

την αποτελεσματικότερη ενασχόληση με τα μαθηματικά είναι σημαντικό να επικεντρώνει 
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στους δασκάλους και τις στάσεις τους απέναντι στα μαθηματικά, καθώς και τους όρους και 

τους παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των στάσεων αυτών. Και 

βέβαια, εξίσου σημαντικό είναι να επεκτείνονται οι έρευνες αυτές και στους 

“εκκολαπτόμενους δασκάλους”, που δεν είναι άλλοι από τους φοιτητές των Παιδαγωγικών 

τμημάτων. Οι σημερινοί φοιητές-τριες, είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν τα επόμενα χρόνια 

στην ευθύνη τους την εκπαίδευση των μικρών μαθητών, επομένως κρίνεται απαραίτητο να 

είναι σε θέση ώστε να ενισχύουν τις θετικές στάσεις των παιδιών απέναντι στο μάθημα των 

μαθηματικών, προκειμένου να αυξάνονται και οι επιδόσεις τους. Βέβαια, για να καταστεί 

εφικτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να έχουν ανάλογες στάσεις και πεποιθήσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλλει στη μελέτη των 

υπαρχουσών στάσεων των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Για το λόγο αυτό 

συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια από φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων, τόσο από την 

Ελλάδα, όσο και από την Κροατία, σε μια πρόσθετη προσπάθεια να επεκταθούν τα 

αποτελέσματά της και πέρα από τα εθνικά μας σύνορα και να εξεταστεί κατά πόσο τα 

δεδομένα είναι κοινά με μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών οι οποίες 

σχετίζονται με την επίδραση των συναισθηματικών παραγόντων, των στάσεων και των 

πεποιθήσεων στην εκμάθηση των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι 

παράγοντες της αυτοπεποίθησης- αυτοϊδέας σχετικά με τη μαθηματική ικανότητα, των 

κινήτρων που έχει το άτομο για να ασχοληθεί με τα μαθηματικά, της αξίας που τους 

αποδίδει και της απόλαυσης-ευχαρίστησης που αντλεί από την ενασχόληση με το 

αντικείμενο αυτό. Τέλος, εξετάζονται τα εργαλεία μέτρησης των στάσεων απέναντι στα 

μαθηματικά και ιδιαίτερα αναλύεται το ATMI (Attitudes Toward Mathematics Inventory) 

(Lim & Chapman, 2013), το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη. 
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Στη συνέχεια αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας και δίνονται στοιχεία για το δείγμα 

και κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που προέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια των φοιτητών. 

Τέλος, στο κεφάλαιο της συζήτησης επιχειρείται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων, η 

σύγκρισή τους με προηγούμενες σχετικές έρευνες, η παράθεση νέων ζητημάτων τα οποία 

προέκυψαν από τις μετρήσεις, καθώς και προβληματισμών οι οποίοι χρήζουν περεταίρω 

διερεύνησης, ενώ εξάγονται και τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. 
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Α. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό των πρώιμων ερευνών σχετικά με την εκμάθηση των 

μαθηματικών είναι η ελάχιστη προσοχή που δίνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

συναισθηματικών και γνωστικών πτυχών στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθηματικών 

δραστηριοτήτων. 

Βέβαια, ήδη από το 1967, ο Husen στην έκθεση της πρώτης Διεθνούς Έρευνας 

σχετικά με την επίδοση στα μαθηματικά, ανέφερε ότι  οι στάσεις των μαθητών απέναντι 

στα μαθηματικά είναι σχεδόν εξίσου σημαντικές με την γνωστική τους μάθηση και αν ο 

μαθητής αποκτήσει αποστροφή προς το αντικείμενο, η παραπέρα μάθησή του 

καθίσταται απίθανη και χάνεται ένα μέρος του σκοπού της διδασκαλίας (Hunsen, 1967). 

Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή επήλθε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μετά 

τη δημοσίευση του βιβλίου "Affect and Mathematical Solving Problem" (επιμ. McLeod 

και Adams 1989). Ακολουθώντας τη θεωρία των συναισθημάτων που αναπτύσσεται 

από τον ψυχολόγο George Mandler, δίνεται μεγάλη έμφαση στη γνωστική προέλευση 

των συναισθηματικών παραγόντων και αντιστρόφως, συναισθηματικοί παράγοντες 

χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των μαθητών που εμπλέκονται 

στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Έτσι, για πρώτη φορά, παράγοντες οι οποίοι 

λαμβάνονται υπόψη για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των μαθητών, αναζητούνται 

εσωτερικά στις μαθηματικές δραστηριότητες. 

Έκτοτε, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τη μελέτη των στάσεων, διερευνώντας 

ερωτήματα που δε σχετίζονται μόνο με τη δομή και τη γέννηση των στάσεων, αλλά και 

με την εξέλιξή και τη σχέση τους με τη μαθηματική διαδικασία, όπως και με τις 

δυνατότητες αλλαγής τους. 
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Συνολικά, στον τομέα της διδασκαλίας των μαθηματικών έχει επικρατήσει μια 

γενική συμφωνία κατά την οποία ο συναισθηματικός τομέας χωρίζεται σε 

συναισθήματα, στάσεις και πεποιθήσεις (McLeod, 1992). 

Σύμφωνα με τον Koballa (1988), η έννοια “στάση” αντιπροσωπεύει μια νοητική 

εικόνα η οποία αντικατοπτρίζει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα (π.χ. "Μου αρέσουν τα 

μαθηματικά"), ενώ η έννοια "πεποίθηση" εκφράζει τις σταθερές αντιλήψεις του ατόμου για 

ένα θέμα  (π.χ. "Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για να πετύχει κανείς στο μάθημα των 

μαθηματικών"). 

 

Η έννοια των στάσεων 

 

Ο παράγοντας των στάσεων παρουσιάζεται στην κοινωνική ψυχολογία (Allport, 

1935), σε σχέση με το πρόβλημα της πρόβλεψης της συμπεριφοράς των ατόμων σε 

περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν επιλογές βασισμένες σε απλές προτιμήσεις όπως η 

ψήφος, η αγορά αγαθών κλπ. Από την αρχή της εμφάνισής του, ο παράγοντας αυτός 

παρουσιάζεται διφορούμενος, ωστόσο, η έρευνα η οποία αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν 

ασχολήθηκε περισσότερο με τη διαμόρφωση οργάνων μέτρησης παρά με τον 

θεωρητικό ορισμό του. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι Φιλίππου & Χρίστου (2001), με τον όρο 

στάσεις εννοούμε τις τάσεις, την προδιάθεση του υποκειμένου να ανταποκρίνεται με 

κάποιον ομοιόμορφο τρόπο, ευμενώς ή δυσμενώς, έναντι συγκεκριμένων γεγονότων, 

ατόμων ή φορέων, αντικειμένων ή και μαθημάτων. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι 

οι στάσεις ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικής αντίληψης, αλλά και της αξιολόγησης 

των βασικών παραμέτρων της υπό εξέταση κατάστασης και προέρχονται από πρότερες 
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εμπειρίες, είτε θετικές είτε αρνητικές, ενώ παράλληλα,  είναι σε θέση να επηρεάσουν τα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου. 

Με την ανάπτυξη της έρευνας σε αυτόν τον τομέα και ειδικά με την αύξηση της 

συνειδητοποίησης του ρόλου του επηρεασμού στη μάθηση των μαθηματικών, η ανάγκη 

διαμόρφωσης ενός θεωρητικού πλαισίου έχει επίσης αυξηθεί. Τα διάφορα εργαλεία που 

έχουν διαμορφωθεί έχουν μεγάλη θεωρητική και μεθοδολογική συμβολή, όπως αυτά 

των Thurstone και Likert, αλλά η «μέτρηση» των στάσεων σύντομα βρέθηκε 

αντιμέτωπη με το πρόβλημα της αναγνώρισης των πιθανών μεταβλητών (Di Martino & 

Zan, 2001). 

Η έρευνα σχετικά με τις στάσεις στην εκπαίδευση των μαθηματικών έχει επικριθεί 

από πολλές απόψεις, με τη βασικότερη κριτική να σημειώνει ότι η ίδια η έννοια 

φαίνεται να είναι ασαφής και διφορούμενη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί των 

μαθηματικών συχνά δεν περιγράφουν με σαφήνεια τον ορισμό που χρησιμοποιείται στη 

δική τους έρευνα (Hart, 1989). Επιπρόσθετα, οι μελέτες που δίνουν έναν σαφή ορισμό 

δεν μοιράζονται παράλληλα και έναν ενιαίο ορισμό. 

Γενικότερα, κατά την αναζήτηση του ορισμού για την έννοια των στάσεων, 

παρατηρεί κανείς μεγάλη ποικιλία, η οποία, ωστόσο, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

περιοριστικός παράγοντας, αλλά αντίθετα, εμπλουτίζει την ερευνητική διαδικασία, 

δεδομένου ότι διαφορετικά ερευνητικά προβλήματα μπορεί να απαιτήσουν 

διαφορετικούς ορισμούς. Ως εκ τούτου, δε θα πρέπει κανείς να αναζητά «ποιος είναι ο 

σωστός ορισμός» αλλά «ποιος είναι ο κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό 

πρόβλημα». Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ορισμός των στάσεων 

αναλαμβάνει το ρόλο ενός ορισμού εργασίας (Daskalogianni and Simpson 2000). 
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Στους ποικίλους ορισμούς που συναντάμε, μπορούν να εντοπιστούν τρεις κύριοι 

διαφορετικοί τύποι: 

(α) Ένας απλός ορισμός, που περιγράφει τη στάση ως θετικό ή αρνητικό βαθμό 

επίδρασης που σχετίζεται με τα μαθηματικά (Haladyna et al., 1983). 

(β) Ένας τριμερής ορισμός, που αναγνωρίζει τρία συστατικά στην έννοια στάση: τη 

συναισθηματική αντίδραση στα μαθηματικά, τις πεποιθήσεις σχετικά με τα μαθηματικά 

και τη συμπεριφορά που σχετίζεται με τα μαθηματικά (Hart 1989). Και τέλος, 

(γ) Ένας δισδιάστατος ορισμός, στον οποίο, σε σχέση με τον προηγούμενο, οι 

συμπεριφορές δεν εμφανίζονται ρητά (Daskalogianni και Simpson 2000). 

 

Η μελέτη των στάσεων απέναντι στα μαθηματικά 

 

Στον τομέα της διδακτικής των μαθηματικών, ο παράγοντας των στάσεων 

εμφανίζει νέα δυναμική σε ότι αφορά την ερευνητική δραστηριότητα, η οποία 

επικεντρώνεται στην επαναξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην εκμάθηση των 

μαθηματικών. Αυτή η επανεκτίμηση της σημασίας των στάσεων, σύμφωνα με τους Di 

Martino & Zan (2001) παρουσιάζεται για δύο σημαντικούς λόγους. 

Πρώτον, προκειμένου να εξηγηθεί η αποτυχία επίλυσης προβλημάτων από άτομα 

τα οποία διαθέτουν τους απαραίτητους γνωστικούς πόρους. Οι μελέτες σε αυτό το πεδίο 

υπογραμμίζουν το ρόλο των μεταγνωστικών ικανοτήτων (Schoenfeld, 1985, Zan, 2000), 

αλλά και την επίδραση των συναισθηματικών παραγόντων στις διαδικασίες ελέγχου 

(Borkosky, Carr, Rellinger & Pressley, 1990, De Bellis & Goldin, 1999). 
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Δεύτερον, η ίδια η μαθηματική δραστηριότητα, όπως περιγράφεται από 

σημαντικούς μαθηματικούς, όπως οι Hardy, Hadamard και Poincarè, χαρακτηρίζεται 

από μια ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών πτυχών (2001). 

Οι πρώτες μελέτες σχετικά με τις στάσεις στην εκμάθηση των μαθηματικών, 

τοποθετούνται σε αυτό το πλαίσιο και επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ της στάσης 

απέναντι στα μαθηματικά και στην επίδοση στο σχολικό αυτό μάθημα, προσπαθώντας 

να τονίσουν μια αιτιώδη σχέση. Όπως τονίζει ο Neale (1969: 631) “η θετική στάση 

απέναντι στα μαθηματικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ώθηση των 

μαθητών να μάθουν τα μαθηματικά”. 

Τέλος, σε σχέση με τη σημασία των στάσεων κατά την εκμάθηση των μαθηματικών, 

ο Wlodkowski  (1986) υπογραμμίζει ότι οι θετικές στάσεις οδηγούν στην ικανοποίηση 

και την απόλαυση, ενώ οι αρνητικές, σε συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές. Ο ίδιος 

σημειώνει πως όταν οι μαθητές αντλούν ευχαρίστηση από αυτό που μαθαίνουν, η τάξη 

είναι γεμάτη από αισιοδοξία και ενθουσιασμό (θεωρία των κινήτρων), οι ίδιοι είναι 

χαρούμενοι και σίγουροι για τον εαυτό τους, συμμετέχουν και δείχνουν επιμονή και 

παράλληλα οι δάσκαλοι είναι λειτουργικοί. Στον αντίποδα, όταν οι μαθητές τρέφουν 

αισθήματα αποστροφής προς το γνωστικό αντικείμενο, η τάξη γεμίζει απαισιοδοξία και 

κυνισμό (θεωρία της απάθειας), είναι μελαγχολικοί, αποθαρρημένοι, σκυθρωποί και 

θυμωμένοι, ενώ στο μυαλό τους κυριαρχεί η απόρριψη, η αυτοκαταστροφή, το 

σάστισμα και η τάση διακοπής κάθε προσπάθειας. 

Επομένως, καθίσταται σαφές ότι εκλαμβάνει μεγάλη σημασία η προσπάθεια 

εντοπισμού και ανάλυσης των παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

στάσεων, θετικών και αρνητικών, απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών, προκειμένου 

να προσδιοριστεί η κατεύθυνση προς την οποία χρειάζεται να στραφεί η διδασκαλία, 
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προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση και την ενίσχυση των θετικών στάσεων 

των μαθητών απέναντι στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 

Παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των στάσεων / πεποιθήσεων 

των μαθητών για τα μαθηματικά 

 

Στη Τρίτη Διεθνή Έρευνα για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (TIMSS) η 

οποία πραγματοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό για την Αξιολόγηση των 

Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (ΙΕΑ) με βασικό στόχο τη μέτρηση της επίδοσης των 

μαθητών στα μαθηματικά και στην επιστήμη, όπως και την αξιολόγηση των παραγόντων οι 

οποίοι επηρεάζουν τη μάθηση σε αυτά τα αντικείμενα, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών (στάσεις, πεποιθήσεις και αυτοϊδέα), την αξία της 

μάθησης των μαθηματικών και την επίδοσή τους σε αυτά (Papanastasiou, 2000). 

Παράλληλα, σε έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε δέκα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα, με βάση τα δεδομένα της TIMSS, σχετικά με τις διακυμάνσεις των σχέσεων 

μεταξύ της επίδοσης στα μαθηματικά και των παραγόντων που αναφέρονται στους 

μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, εντοπίστηκε σε οκτώ από αυτά ότι οι στάσεις 

σχετίζονται θετικά με την επίδοση (Bos & Kuiper, 1999). 

Οι Φιλίππου και Χρίστου (2001), υποστηρίζουν ότι οι στάσεις των μαθητών 

επηρεάζονται τόσο από την επίδοση όσο και από την εικόνα την οποία έχουν οι ίδιοι για 

τον εαυτό τους. Παράλληλα και άλλες έρευνες έδειξαν ότι τόσο οι στάσεις όσο και οι 

επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά, φαίνεται να επηρεάζονται και από τη γνώμη 

που έχουν  οι μαθητές για τον εαυτό τους, δηλαδή «την αυτοϊδέα τους», η οποία είναι 

συνήθως αποτέλεσμα των κρίσεων των οποίων γίνεται αποδέκτης από τους δασκάλους, 
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τους γονείς ή και τους συμμαθητές του.   

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, η μάθηση των 

μαθηματικών είναι πιο αποτελεσματική όταν τα παιδιά ενδιαφέρονται για αυτό που 

μαθαίνουν και θα πετύχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά, αν αυτά τους 

αρέσουν. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία, 

τη συντήρηση και την ενίσχυση θετικών στάσεων (Schofield, 1982). 

 

Η αυτοπεποίθηση – αυτοϊδέα 

 

Η έννοια “αυτοϊδέα”, αναφέρεται στην αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές σχετικά 

με τη δική τους ακαδημαϊκή ικανότητα και δυνατότητα επιτυχίας συνολικά στο σχολείο ή 

σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, (π.χ. "Είμαι καλός στα μαθηματικά") (Young, 

2000; Pajares, 1996). 

Πολλές έρευνες, καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των πεποιθήσεων, των 

στάσεων και της αυτοϊδέας των μαθητών. Ο Koballa (1988), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι 

οι στάσεις απέναντι σε ένα αντικείμενο εξαρτώνται από τις σχετικές πεποιθήσεις και τη 

σταθερότητα των τελευταίων. Η σημασία του ρόλου των συναισθηματικών αυτών 

παραγόντων στην επίδοση των μαθητών έχει επισημανθεί σε αρκετές έρευνες, οι οποίες 

είτε εστιάζουν στη σπουδαιότητα των πεποιθήσεων και των στάσεων (Shaughnessy et al., 

1983), είτε αποδίδουν την ίδια σημασία στην επίδραση της αυτοϊδέας του μαθητή (Young, 

2000; Randhawa, Beamer & Lundberg, 1993). Ακόμα, ο Jensen (1993) υποστηρίζει ότι  η 

αυτοπεποίθηση ως προς την μάθηση των μαθηματικών, και αντίστοιχα η μαθηματικοφοβία 

αποτελούν κάποιες από τις αιτίες επιτυχίας ή αποτυχίας, ακόμα και μαθησιακής 

ανικανότητας. 
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Τέλος, ο Lester (1992) ισχυρίζεται ότι οι πεποιθήσεις που έχει ένα άτομο, τόσο σχετικά 

με τον εαυτό του όσο και σχετικά με τα μαθηματικά, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, και 

μάλιστα πολλές φορές καθοριστικό, στη συμπεριφορά που θα επιδείξει όταν του ανατεθεί 

μια μαθηματική δραστηριότητα. Η αυτοϊδέα την οποία σχηματίζει ο μαθητής, αποτελεί 

απόρροια των αντιλήψεων και των αξιολογήσεων των ατόμων που εκείνος θεωρεί 

σημαντικά και συνήθως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι συμμαθητές του. 

 

Τα κίνητρα 

 

Ο όρος κίνητρο (motive) προέρχεται από το ρήμα κινώ (move, κινώ-κίνηση) και 

χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει το βαθμό κινητοποίησης ενός ατόμου, 

όπως και τα αίτια στα οποία αυτή οφείλεται. Οι διάφορες θεωρίες περί κινήτρων 

ερευνούν τις αιτίες που παρακινούν τα άτομα να εμπλακούν σε μια δραστηριότητα, 

όπως και το είδος των δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν τα αίτια αυτά (Pintrich, 2003). 

Ο Hannula (2006) ορίζει τα κίνητρα ως την προσδοκία για καθοδήγηση της 

συμπεριφοράς, η οποία οικοδομείται στο σύστημα το οποίο ελέγχει τα συναισθήματα. 

Τα κίνητρα θεωρούνται ως μία από τις σημαντικότερες πτυχές της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και έχουν μελετηθεί εκτενώς τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε άλλα 

πλαίσια. Τόσο το εξωγενές κίνητρο όσο και η αφοσίωση, έχουν υποτεθεί ότι συνδέονται 

με μη προσαρμοσμένα ρυθμιστικά συστήματα, αν και το τελικό προϊόν, το οποίο είναι η 

επίτευξη του στόχου, μπορεί να επιτευχθεί (Deci και Ryan 2000). Η θεωρία 

αυτοπροσδιορισμού (SDT) παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο που 

επιδιώκει να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω της κατανόησης των 

ανθρώπινων κινήτρων (Barkoukis et al., 2008: 39). 
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Επίσης, έχει διεξαχθεί πληθώρα ερευνών που εξετάζει τα κίνητρα και τη σημασία 

τους, κατά τη μάθηση αλλά και τη διδασκαλία (Elliot, Henrly, Sell & Maier, 2005; 

Friedel, Cortina, Turner & Midgley, 2007; Stipek, Salmon, Givvin, Kazemi, Saxe, & 

MacGyvers, 1998), γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη σημασία τους. Οι ερευνητές 

εξετάζουν το ρόλο των κινήτρων, προκειμένου να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα 

όπως, πώς και γιατί κάποιοι μαθητές μαθαίνουν και επιτυγχάνουν, ενώ, αντίθετα 

κάποιοι άλλοι  φαίνεται να προχωρούν με δυσκολία. 

Οι Elliot & Church (1997) αναφέρονται στις ανάγκες και τους στόχους των 

μαθητών, οι οποίοι καθορίζουν τα κίνητρά τους, όπως για παράδειγμα, η ανάγκη της 

επιτυχίας, η οποία θεωρείται πρωτογενής πηγή των κινήτρων-σκοπών επιτυχίας. 

Υποστηρίζουν παράλληλα ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των συναισθημάτων των 

μαθητών για τα μαθηματικά, των πεποιθήσεων που οικοδομούν τα συναισθήματα αυτά, 

όπως για παράδειγμα το επίπεδο αυτοπεποίθησης των μαθητών για το μάθημα που με 

τη σειρά της καθορίζει ανάλογα και τα κίνητρα των μαθητών για το μάθημα. 

Γενικότερα, τα κίνητρα, αποτελούν τις αιτίες που ενθαρρύνουν το άτομο να 

ασχοληθεί ή να επιδιώξει κάτι, επομένως είναι λογικό να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη 

δημιουργία θετικών ή αρνητικών στάσεων απέναντι στα μαθηματικά. Στην περίπτωση 

που ο μαθητής έχει μόνο εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή προσβλέπει στην αποκόμιση 

κάποιου συγκεκριμένου οφέλους που  θα συνοδεύσει την επιτυχία του, ή στην αποφυγή 

κάποιας τιμωρίας, τότε και η προσπάθειά του σταματά με την εξαφάνιση τέτοιων 

κινήτρων, με αποτέλεσμα να χάνει την ευκαιρία να απολαύσει την ικανοποίηση και το 

αίσθημα της επιτυχίας που συνοδεύει την επίλυση ενός προβλήματος. Αντίθετα, ο 

μαθητής που προσπαθεί να επιτύχει ένα στόχο επειδή, είτε θα αντλήσει προσωπική 

εσωτερική ικανοποίηση, είτε γιατί αναγνωρίζει την αξία αυτού που κάνει, ανεξαρτήτως 
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της εκάστοτε αμοιβής (εσωτερικά κίνητρα), τότε σταδιακά αναπτύσσει θετικές στάσεις 

απέναντι στα μαθηματικά. Επομένως, καθίσταται φανερό ότι ο παράγοντας των 

κινήτρων σχετίζεται με έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα, αυτόν της 

προσλαμβανόμενης αξίας των μαθηματικών από την πλευρά του μαθητή. 

 

Η αξία των Μαθηματικών 

 

Επιπρόσθετα, ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος φαίνεται να επηρεάζει τις στάσεις 

των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά, όπως και την ενασχόλησή τους με αυτά, είναι 

κατά πόσο οι ίδιοι τα θεωρούν χρήσιμα και σημαντικά. Σχετικά με τον παράγοντα αυτό, 

έρευνες των Hart και Walker (1993) έδειξαν ότι η μεγάλη διασπορά στην επίδοση των 

μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις αντιλήψεις 

που έχουν οι μαθητές σχετικά με τη χρησιμότητά τους.  Επιπλέον, σημείωσαν ότι το 

ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών αυξάνεται όταν τα μαθηματικά προβλήματα με 

τα οποία ασχολούνται, έχουν σχέση με την καθημερινότητα και θεωρούν ότι θα τους 

φανούν χρήσιμα και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. 

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως διαδραματίζει και η άποψη που έχουν οι μαθητές για 

το βαθμό που μπορούν οι γνώσεις των μαθηματικών να τους φανούν χρήσιμες 

συγκεκριμένα στο επάγγελμά τους. Όσο περισσότερο χρήσιμα θεωρούν τα μαθηματικά 

για το επαγγελματικό τους μέλλον οι φοιτητές, τόσο καλύτερες επιδόσεις φαίνεται πως 

έχουν και στο μάθημα και ταυτόχρονα, εμφανίζουν και πιο θετικές στάσεις. Αντίθετη 

άποψη έχουν οι Φιλίππου και Χρήστου (1993-94), που όπως αναφέρουν, οι μαθητές 

που τείνουν να θεωρούν τα μαθηματικά χρήσιμα για επαγγελματικούς λόγους, 
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αισθάνονται ανεπαρκείς και είναι φανερό το συναίσθημα πίεσης που νιώθουν και αυτό 

τους οδηγεί σε ένταση και άγχος με αντιστρόφως ανάλογο αποτέλεσμα. 

 

Η άντληση ευχαρίστησης – απόλαυσης από τα μαθηματικά 

 

Ένας από τους πιο σημαντικούς  παράγοντες για την ενασχόληση ενός ατόμου με 

μια οποιαδήποτε δραστηριότητα, ο οποίος, παράλληλα, αποτελεί και προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή του σε αυτήν, είναι η ικανοποίηση-απόλαυση που αντλεί από την 

ενασχόλησή του αυτή. Η ευχαρίστηση που αποκομίζει, σχετίζεται τόσο με την 

προσπάθεια που καταβάλλει το άτομο, την ομαδικότητα που επιδεικνύει και την 

αποτελεσματικότητά του (Saal & Knight, 1988). 

Μια σημαντική παράμετρος, η οποία αποκτά όλο και περισσότερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον σε σχέση και με το σχολικό περιβάλλον αλλά και την κοινωνία γενικότερα, 

είναι αυτή της απόλαυσης-ευχαρίστησης. Σύμφωνα με τον Hecht (1978), η 

ευχαρίστηση μπορεί να οριστεί ως ένα θετικό συναίσθημα που προκαλείται έπειτα από 

μια ικανοποιητική αλληλεπίδραση με ένα αντικείμενο, μια δραστηριότητα κλπ. 

Ένας πιο σύγχρονος ορισμός που δόθηκε από τους Frymier και House (1998), 

ορίζει την ευχαρίστηση ως το θετικό συναίσθημα το οποίο αποκομίζουν οι μαθητές από 

το περιβάλλον της τάξης και ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με τον/την 

εκπαιδευτικό. 

Σύμφωνα με τους Liukkonen και συν. (2010) η απόλαυση καταγράφεται ως μια 

θετική συναισθηματική αντίδραση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία 

αντανακλά το αίσθημα της χαράς, της διασκέδασης και του ενθουσιασμού (Scanlan & 

Simons, 1992). 
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Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της έρευνας του, ο Aiken (1974), ο οποίος ανέπτυξε την 

Κλίμακα για τη Στάση απέναντι στα Μαθηματικά (Mathematics Attitude Scale), 

μελετώντας τις στάσεις πρωτοετών φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και δε 

γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση στην ερευνητική κοινότητα, εντούτοις έχει αξία ότι 

αποκάλυψε πως το πεδίο των συγκινήσεων και των διαθέσεων, αποτελείται από 

περισσότερες διαστάσεις και όχι μόνο από τη στάση. Μάλιστα, σχετικά με τη στάση, 

υποστήριξε ότι αποτελεί ένα κατασκεύασμα με δύο διαστάσεις, την απόλαυση 

(enjoyment) και την αξία των μαθηματικών, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό στη 

συζήτηση την έννοια του συναισθήματος στην έρευνα της διδακτικής των 

Μαθηματικών (Chamberlin, 2010). 

Συνολικά, ο παράγοντας της απόλαυσης σχετίζεται με πολλές άλλες έννοιες της 

διδακτικής των Μαθηματικών όπως τα κίνητρα, την αυτοπεποίθηση και την επίδοση. 

Πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκαν για να μελετήσουν την ευχαρίστηση-απόλαυση 

των μαθητών επικεντρώνοντας στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών, στην επίδραση 

της ικανότητας-αυτοπεποίθησης, αλλά και στο πως η ευχαρίστηση των μαθητών 

επηρεάζει την ακαδημαϊκή επιτυχία και τις σχολικές επιδόσεις. 

Σύμφωνα με τον OECD (2014), το άτομο εμφανίζει υψηλότερα κίνητρα για την 

ενασχόληση με ένα αντικείμενο, εφόσον θεωρεί τα μαθηματικά απολαυστικά και 

ενδιαφέροντα. Τα κίνητρα επηρεάζονται από τη δυσκολία της δραστηριότητας που 

θέτουμε στους μαθητές, αφού τα πολύ εύκολα προβλήματα και οι χαμηλές προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών οδηγούν στη μείωση της προσοχής ή ακόμα και σε αίσθημα 

βαρεμάρας, ενώ οι υπερβολικά δύσκολες δραστηριότητες συνεπάγονται μείωση του 

βαθμού εμπλοκής και στην εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων. 
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Η έννοια της ευχαρίστησης σε σχέση με την παρακίνηση των μαθητών, 

καταγράφηκε από τους Duda και Nicholls (1992). Τα αποτελέσματα της έρευνας τους 

έδειξαν ότι οι μαθητές που ήταν προσανατολισμένοι στην ‘απόδοση’, πίστευαν ότι η 

επιτυχία απαιτεί υψηλή ικανότητα, ενώ οι μαθητές που ήταν προσανατολισμένοι στη 

‘μάθηση’, πίστευαν ότι η επιτυχία είναι προϊόν του ενδιαφέροντος για τη 

δραστηριότητα, ενώ σχετίζεται με την προσπάθεια και τη συνεργασία με τους 

συμμαθητές τους. Επομένως, η ευχαρίστηση των μαθητών δεν συνδέεται τόσο ισχυρά 

με την αυτοϊδέα τους, δηλαδή την αντιλαμβανόμενη ικανότητά τους, ούτε με τον 

προσανατολισμό στο ‘εγώ’, αλλά, σχετίζεται με τον προσανατολισμό στη μάθηση 

(Nicholls et al., 1985, 1989). Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες έρευνες, οι οποίες 

σημειώνουν πως η ευχαρίστηση και η ευεξία που νιώθουν οι μαθητές, εξαρτάται κυρίως 

από προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η κοινωνικότητα και η επίτευξη ακαδημαϊκών 

στόχων (Covington & Beery, 1976) αλλά και από κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως, το 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους (Peery et al., 

1993). 

Τέλος, υπάρχουν και έρευνες οι οποίες κατέγραψαν πως η μείωση του άγχους 

συνδέεται με τη θετική στάση και την άντληση απόλαυσης-ευχαρίστησης από το 

σχολείο, ακόμη κι αν οι επιδόσεις των μαθητών είναι χαμηλές, καθώς ενισχύεται ο 

αυτοσεβασμός και η αυτοεκτίμηση (Covington & Beery, 1976). 

 

Η επίδοση στα μαθηματικά 

 

Η σχέση μεταξύ της επίδοσης στα μαθηματικά και των στάσεων απέναντι στα 

μαθηματικ, έχει μελετηθεί σε πολλές χώρες στο παρελθόν. Ο Hemmings και ο Kay 
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(2010) διενήργησαν μια μελέτη για να διερευνήσουν τα προηγούμενα επιτεύγματα, τις 

προσπάθειες και τις μαθηματικές συμπεριφορές ως πρόβλεψη της τρέχουσας επιτυχίας 

με ένα δείγμα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστραλίας και εντόπισαν 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των στάσεων απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών και 

των επιτευγμάτων των μαθητών σε αυτά. Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η στάση 

απέναντι στα μαθηματικά μπορεί να είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας των 

μαθηματικών επιτευγμάτων. 

Επιπρόσθετα οι Choi και ο Chang (2011), κατά την εξέταση των σημαντικών 

παραγόντων που επηρέασαν τα μαθηματικά επιτεύγματα των μαθητών μέσω της 

μέτρησης των θετικών αποτελεσμάτων στα μαθηματικά, της εκτίμησης για την αξία 

των μαθηματικών και της αυτοπεποίθησης για την εκμάθηση των μαθηματικών, σε 

δείγμα περίπου 9000 φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσαν ότι οι μαθητές με 

θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά, είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

αποδώσουν καλύτερα σε αυτά. 

Γενικότερα, οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά επηρεάζουν το 

βαθμό στον οποίο υλοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα (Reed et al., 2010). 

Ακολούθως, σε έρευνα η οποία διεξήχθη σε μη δυτικές κοινωνίες, προκειμένου να 

προσδιοριστεί εάν υπάρχει διεθνής γενικότητα όσον αφορά το ρόλο της επίδρασης στις 

στάσεις και τις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά (Liau, Kassim & Loke, 2007), 

βρέθηκε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το σχολικό πρόγραμμα προσφέρεται για 

καλές επιδόσεις στα μαθηματικά ως προϋπόθεση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 

επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Επίσης, οι μαθητές έχουν επίγνωση ότι 

για να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία, πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν 
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και να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. (Nicol, 

2002, Scherer, 2002, Taylor, Fraser & Fisher, 1997). 

Ακόμα, σύμφωνα με τα ευρήματα πολλών ερευνητών, τα παιδιά με υψηλές ικανότητες 

χαρακτηρίζονται από την τάση να βρίσκουν τα μαθηματικά ευκολότερα, να απολαμβάνουν 

περισσότερο την ενασχόληση με τα μαθηματικά και να θεωρούν τα μαθηματικά πιο χρήσιμα από 

ότι τα παιδιά με χαμηλές ικανότητες (Middleton & Spanias, 1999; Bos & Kuiper, 1999). Ωστόσο, 

ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο προκύπτει και χρήζει περεταίρω διερεύνησης, είναι ο 

προβληματισμός σε σχέση με το αν η επίδοση στα μαθηματικά είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα 

των στάσεων των μαθητών (Enemark & Wise, 1981). 

 

Ο παράγοντας του φύλου 

 

Σε σχέση με την επίδραση του φύλου στις αντιλήψεις για τα μαθηματικά, τα 

αποτελέσματα των ερευνών διίστανται. Οι Bos και Kuiper (1999), διατείνονται ότι σε 

ορισμένα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα τα αγόρια εμφανίζουν θετικότερες στάσεις 

για τα μαθηματικά σε σχέση με τα κορίτσια, ενώ σε άλλα δεν εντοπίστηκε σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στον παράγοντα του φύλου και στις στάσεις απέναντι στα  μαθηματικά. 

Ορισμένοι ερευνητές εντόπισαν σε έρευνές τους, ότι οι άνδρες εμφανίζονται 

καλύτεροι στην επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων από τις γυναίκες. Παράλληλα, 

οι πρώτοι, έχουν αυτοπεποίθηση σχετικά με τις μαθηματικές τους ικανότητες, 

περιμένουν να εμφανίσουν επιτυχία στα μαθηματικά και γενικότερα έχουν πιο θετική 

στάση προς  αυτά (Reis & Park, 2001). Ακόμα, οι Vanayan et al. (1997), κατέδειξαν ότι τα 

αγόρια χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ικανότητα στα μαθηματικά, 

σε σχέση με  τα κορίτσια. Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε και η στερεότυπη άποψη  φοιτητών, 



24 

 

δάσκαλων και γονέων, οι οποίοι θεωρούν ότι τα μαθηματικά και τα κορίτσια είναι ένας 

«κακός συνδυασμός» (Frenzel, Pekrum, & Goetz, 2007). Επίσης , όπως σημειώνεται 

από τους Dossey, Mullis & Jones (1993), το ποσοστό των κοριτσιών που είχε «καλές 

σχέσεις» με τα μαθηματικά, ήταν πάντοτε αισθητά μικρότερο από αυτό των αγοριών, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι στη δημιουργία θετικών ή αρνητικών στάσεων 

συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, κυρίως κοινωνικοί. 

Ωστόσο, έχουμε και ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία διαφέρουν (Ding, Song, & 

Richardson, 2006; Sue et al., 2001) υποστηρίζοντας πως δεν παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες σε ότι αφορά την επίδοση αλλά και τις 

στάσεις τους απέναντι στα μαθηματικά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται 

τελικά για έναν μύθο. 

Συνολικά, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι, ενώ οι έρευνες 

αντιφάσκουν σε σχέση με την ισχύ της επίδρασης του παράγοντα “φύλο” στις στάσεις και 

τις επιδόσεις στα μαθηματικά, ωστόσο στις έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπάρχει 

κάποια σχέση είναι τα αγόρια που εμφανίζονται με θετικότερες στάσεις και υψηλότερες 

επιδόσεις. 

 

Ο παράγοντας της ηλικίας 

 

Έρευνες διαπίστωσαν ότι οι στάσεις απέναντι στα μαθηματικά μεταβάλλονται με την 

πάροδο των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι οι στάσεις μεταβάλλονται κατά 

την μετάβαση των μαθητών από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο, αφού οι μαθητές του 

γυμνασίου με θετικές στάσεις ήταν κατά πολύ λιγότεροι από αυτούς του δημοτικού. 

Γενικότερα, το ποσοστό των μαθητών που «συμπαθούν» τα μαθηματικά, φαίνεται να 
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μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Σχετικά με αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

μικρότεροι μαθητές του νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του δημοτικού έχουν 

εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, αυξημένη αυτοπεποίθηση και πιστεύουν ότι έχουν την 

δυνατότητα να πετύχουν σε όλα τα μαθήματα. Το γεγονός αυτό, φυσικά δεν είναι άσχετο με 

τη διαδικασία της διδασκαλίας, καθώς, σύμφωνα με τους Renga&Dalla (1993), οι 

δάσκαλοι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού παρέχουν στους μαθητές τους θετική ενίσχυση, 

συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία θετικής αυτοεικόνας. Για το λόγο αυτό και δε 

συναντούμε συνήθως τη μαθηματικοφοβία σε μικρές τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως 

στις μεγαλύτερες και στο γυμνάσιο. 

 

 

Εργαλεία μέτρησης στάσεων απέναντι στα μαθηματικά 

 

Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά το 

ενδιαφέρον σχετικά με τη μελέτη των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Zan, Brown, Evans και Hannula (2006: 113) υποστήριξαν ότι η πιο 

σημαντική έρευνα σχετικά με τις στάσεις απέναντι στα μαθηματικά θα πρέπει να 

εστιάσει στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ επηρεασμού και γνώσης, και 

τόνισαν ότι η μελέτη των στάσεων βασίστηκε σε δύο πεποιθήσεις: η στάση απέναντι 

στα μαθηματικά σχετίζεται με τα επιτεύγματα, και τα συναισθηματικά αποτελέσματα, 

όπως το να αρέσουν στο μαθητή τα μαθηματικά, είναι σημαντικά για αυτό (Lim & 

Chapman, 2012). 

Πλήθος σχετικών ερευνών έχουν δείξει ότι υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ 

διαφόρων πεδίων συμπεριφοράς, όπως η απόλαυση των μαθηματικών, τα κίνητρα για 
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μαθηματικά, η αυτοπεποίθηση στα μαθηματικά και η προσλαμβανόμενη αξία των 

μαθηματικών, και των επιδόσεων στα μαθηματικά (Antonnen, 1969, Atkinson & 

Raynor, 1974 · Ball, 1977 · Bouchey & Harter, 2005 · Foire, 1999 · Minato, 

1983 · Minato & Yanase, 1984 · Samuelsson & Granstrom, 2007). Αντίστοιχα, και τα 

ποσοστά αποτυχίας των μαθητών στα μαθηματικά, έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 

σχετίζονται στενά με τις στάσεις τους απέναντι σε αυτά (Μπαρκούκης, 

Τσορμπατζούδης, Γρούιος, & Σιδερίδης, 2008). Η σχέση αυτή υποδηλώνει ότι οι 

στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά έχουν οικονομικές επιπτώσεις στο 

εργασιακό τους μέλλον, καθώς οι φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα 

μαθηματικών ανέφεραν ότι κέρδιζαν περισσότερα χρήματα από όσους εγκατέλειψαν τα 

μαθήματα αυτά (Altonji, 1995, Joensen & Nielson, 2009, Rose & Betts, 2004). 

Επομένως, καθίσταται φανερή η σημασία εκπόνησης ανάλογων ερευνών σχετικά με τις 

στάσεις απέναντι στα μαθηματικά και τους παράγοντες με τους οποίους αυτές 

σχετίζονται. 

Βέβαια, ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την ορθότητα και τη φερεγγυότητα 

τέτοιων μελετών, είναι η επιλογή και η χρήση του κατάλληλου ψυχομετρικού 

εργαλείου. Σχετικά με αυτό, διάφοροι ερευνητές (π.χ. Ma & Kishor, 1997, Zan et al., 

2006) έχουν σημειώσει ιδιαίτερα την έλλειψη κατάλληλων μέσων για τη μέτρηση των 

στάσεων των μαθηματικών. Πράγματι, τα υφιστάμενα όργανα που έχουν σχεδιαστεί για 

να μετρήσουν τις στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά είναι είτε τετριμμένα, 

είτε παρέχουν δεδομένα σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, τα οποία 

βασίζονται μόνο σε δυτικά δείγματα. Επιπρόσθετα, πολλά από τα υπάρχοντα εργαλεία 

απαιτούν πολύ χρόνο για να διεκπεραιωθούν. 
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Το εργαλείο ATMI  (Attitudes Towards Mathematics  Inventory) 

 

Ένα αποδεδειγμένα εύχρηστο και παράλληλα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης των 

στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, είναι το Attitudes Toward Mathematics  Inventory 

και ειδικά η σύντομη εκδοχή του (Tapia & Marsh, 2004). 

Το ΑΤΜΙ είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία, το οποίο μετρά τις στάσεις 

απέναντι στα μαθηματικά (Chamberlin, 2010). Αναπτύχθηκε για να παρέχει μια 

εξειδικευμένη εναλλακτική λύση στις υφιστάμενες κλίμακες μέτρησης των στάσεων 

των μαθηματικών (Tapia & Marsh, 2004). Το αρχικό ATMI γράφτηκε στα Αγγλικά και 

περιλάμβανε 49 στοιχεία τα οποία μετρήθηκαν σε έξι τομείς: την αυτοπεπεοίθηση 

(Goolsby, 1988, Linn & Hyde, 1989, Randhawa, Beamer, & Lundberg, 1993), το άγχος 

(Hauge, 1991, Terwilliger Titus, 1995), την αξία  (Longitudinal Study of American 

Youth, 1990), την απόλαυση (Ma & Kishor, 1997;Thorndike-Christ,1991), τα κίνητρα 

(Singh,Granville,&Dika,2002;Thorndike-Christ, 1991), και τις προσδοκίες δασκάλων 

και γονέων (Dossey, 1992; Kenschaft, 1991). Η μέτρηση έγινε με τη βοήθεια της 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert, με επιλογές απόκρισης που κυμαίνονται από "διαφωνώ 

έντονα " έως "συμφωνώ έντονα" (Tapia, 1996). 

Ωστόσο, στη συνέχεια και μετά τη διεξαγωγή διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης, οι παράγοντες της εμπιστοσύνης – αυτοπεποίθησης και του άγχους 

συνδυάστηκαν για να σχηματίσουν έναν μοναδικό παράγοντα (Tapia, 1996). 

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία σχετικά με την υποκλίμακα των προσδοκιών γονέων / 

εκπαιδευτικών εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής συσχέτισης που 

σημειώθηκε. Επομένως, η κλίμακα η οποία προέκυψε τελικά, περιλαμβάνει τέσσερις 

επιμέρους κλίμακες και συνολικά 40 στοιχεία μέτρησης. Οι επιμέρους κλίμακες είναι 
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αυτή της απόλαυσης-enjoyment (ENJ), των κινήτρων-motivation (MOT), της 

αυτοπεποίθησης -self confidence (SC) και της αξίας-value (VAL). Το υποσύνολο της 

απόλαυσης-enjoyment (ENJ) περιλαμβάνει 10 στοιχεία και μετράει «τον βαθμό στον 

οποίο οι μαθητές απολαμβάνουν τα μαθηματικά» (Tapia & Marsh, 2004, σελ. 17). Το 

υποσύνολο των κινήτρων-motivation (MOT), περιλαμβάνει πέντε στοιχεία και μετρά 

«το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά και την επιθυμία τους να συνεχίσουν 

τις σπουδές τους στα μαθηματικά»(Tapia & Marsh, 2004, σελ. 17). Το υποσύνολο της 

αυτοπεποίθησης -self confidence (SC), περιλαμβάνει 15 στοιχεία και μετρά «την 

αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη των μαθητών σχετικά με τις επιδόσεις τους στα 

μαθηματικά» (Tapia & Marsh, 2004, σελ. 17), και τέλος, το υποσύνολο της αξίας-value 

(VAL), περιλαμβάνει δέκα στοιχεία και μετρά τις «πεποιθήσεις των μαθητών για τη 

χρησιμότητα, τη συνάφεια και την αξία των μαθηματικών στη ζωή τους» (Lim & 

Chapman, 2012: 146). 
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Β. Μέθοδος 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συγκριτική μελέτη, η οποία έχει σκοπό να διερευνήσει 

τις στάσεις και τις πεποιθήσεις για τα μαθηματικά, φοιτητών Παιδαγωγικών τμημάτων 

Ελλάδας και Κροατίας. Πιο αναλυτικά, με την παρούσα έρευνα επιδιώκεται να 

μελετηθούν συγκεκριμένες μεταβλητές, η μεταξύ τους σχέση και η σχέση τους με τους 

παράγοντες του φύλου, της ηλικίας και της σχολικής επίδοσης των φοιτητών. 

Συγκεκριμένα, στην έρευνα θα εξεταστούν οι παρακάτω μεταβλητές: 

 η αξία την οποία αποδίδουν οι φοιτητές στο αντικείμενο των μαθηματικών για 

τη ζωή τους, 

 η ικανοποίηση – απόλαυση που αντλούν οι φοιτητές από την ενασχόληση με τα 

μαθηματικά, 

 τα κίνητρα που δίνονται για την ενασχόληση με τα  μαθηματικά και 

 η αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι φοιτητές όταν ασχολούνται με ζητήματα 

μαθηματικών. 

 

Δείγμα 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 528 φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Ελλάδας και Κροατίας, εκ των οποίων οι 393 ήταν Έλληνες με ποσοστό 74,4% και οι 

135 Κροάτες με ποσοστό 25,6% αντίστοιχα. Επίσης, από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, οι 420 ήταν γυναίκες με ποσοστό 79,5% και οι 108 άντρες με ποσοστό 

20,5%. 
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Μέσα συλλογής δεδομένων 

Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν χωρισμένο σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, 

αναγράφονται ο σκοπός της έρευνας, οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου καθώς επίσης διασφαλίζεται και το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων. Επίσης, ο συμμετέχοντας καλείται να συμπληρώσει τα δημογραφικά του 

στοιχεία (ηλικία και φύλο), το έτος στο οποίο σπούδαζε κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου καθώς επίσης και την επίδοσή του στα μαθηματικά στο σχολείο. 

Στο δεύτερο μέρος, ο συμμετέχων καλούνταν να σημειώσει το επίπεδο συμφωνίας 

ή διαφωνίας του με τις δηλώσεις που αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο ATMI 

(Attitudes Toward Mathematics Inventory) (Lim & Chapman, 2013). 

Η μετάφραση του ερωτηματολογίου στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε από την 

ερευνήτρια και διασταυρώθηκε από δύο αγγλόφωνους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η 

μετάφραση στα κροατικά έγινε από φοιτήτρια παιδαγωγικής σχολής της Κροατίας και 

ελέγχθηκε από τον καθηγητή της κ. Siniša Opić. Και στις δύο περιπτώσεις, τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν αρχικά σε 30 Έλληνες και 30 Κροάτες φοιτητές αντίστοιχα, 

προκειμένου να ελεγχθεί η κατανόηση των ερωτημάτων και να διαπιστωθούν τυχόν 

παρερμηνείες. Οι Κροάτες φοιτητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το 

ερωτηματολόγιο μέσω Google Drive. Με την παραπάνω διαδικασία διαπιστώθηκε η 

πλήρης κατανόηση των ερωτήσεων και έτσι ακολούθησε η διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων. 
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Το ερωτηματολόγιο ATMI (Attitudes Toward Mathematics Inventory) 

Κλίμακα ΑΤΜΙ – απόψεις για τα μαθηματικά 

Οι απόψεις των φοιτητών/ τριών για τα μαθηματικά στα δύο Πανεπιστήμια, 

Ελλάδας και Κροατίας, μετρήθηκαν με το ερωτηματολόγιο ΑΤΜΙ (Attitudes Towards 

Mathematics Inventory) (Lim & Chapman, 2013) και για την καταγραφή τους 

χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις μεταβλητές που δεν είναι άλλες από την αξία των 

μαθηματικών για τη ζωή μας, την ικανοποίηση – απόλαυση που παίρνουμε από την 

ενασχόληση με τα μαθηματικά, τα κίνητρα που μας δίνονται για την ενασχόληση με τα  

μαθηματικά και τέλος την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε όταν ασχολούμαστε με 

ζητήματα μαθηματικών. 

Η απάντηση των δηλώσεων του ερωτηματολογίου γίνεται με τη χρήση μιας 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert με επιλογές που κυμαίνονται από το «Διαφωνώ 

απόλυτα» (1) μέχρι και το «Συμφωνώ απολύτως» (5). Επιπλέον, 10 από τις 40 δηλώσεις 

είναι αρνητικά διατυπωμένες και οι υπόλοιπες θετικά, έτσι ώστε από την αξιολόγησή 

τους να προκύπτει είτε θετική είτε αρνητική στάση απέναντι στην ικανοποίηση – 

απόλαυση που παίρνουμε από την ενασχόληση με τα μαθηματικά καθώς επίσης και 

στην αυτοπεποίθηση που νιώθουμε όταν ασχολούμαστε με ζητήματα μαθηματικών. 

Ακόμη, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αντιστροφή της αρχικής 

κωδικοποίησης στις απαντήσεις των αρνητικά διατυπωμένων δηλώσεων, προκειμένου 

να αποτυπώνεται σωστά η διαβάθμιση των στάσεων. 

Η υποκλίμακα της απόλαυσης (ENJ), μετρήθηκε με τις παρακάτω δέκα 

τοποθετήσεις: “Παίρνω μεγάλη ικανοποίηση από την επίλυση ενός μαθηματικού 

προβλήματος”, “Συνήθως απολάμβανα να μελετώ μαθηματικά στο σχολείο”, “Τα 

μαθηματικά είναι ανιαρό και βαρετό μάθημα”, “Μου αρέσει να επιλύω καινούργια 
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προβλήματα στα μαθηματικά”, “Θα προτιμούσα να κάνω μια εργασία στα μαθηματικά 

από το να γράψω ένα δοκίμιο”, “Τα μαθηματικά μου αρέσουν πραγματικά”,  “Είμαι πιο 

ευτυχισμένος/η σε μια τάξη μαθηματικών από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη τάξη”, “Τα 

μαθηματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα”, “Νιώθω άνετα εκφράζοντας τις ιδέες 

μου για τον τρόπο που ψάχνω λύσεις για ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα” και 

“Νιώθω άνετα να  απαντώ σε ερωτήσεις την ώρα των μαθηματικών”. 

Η υποκλίμακα των κινήτρων (MOT) μετρήθηκε με τη βοήθεια των παρακάτω πέντε 

εκφράσεων: “ Είμαι βέβαιος/η ότι θα μπορούσα να μάθω ανώτερα μαθηματικά”, “Θα 

ήθελα να αποφύγω τη χρήση των μαθηματικών στο πανεπιστήμιο”, “ Είμαι πρόθυμος/η 

να αποκτήσω περισσότερη μαθηματική γνώση από αυτήν που απαιτείται”, “ Σκοπεύω να 

ασχοληθώ με όσο το δυνατόν περισσότερα μαθηματικά μπορώ κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής μου”, “ Η πρόκληση των μαθηματικών είναι ελκυστική για μένα”. 

Η υποκλίμακα της αυτοπεποίθησης (SC) μετρήθηκε με τις παρακάτω 15 δηλώσεις: 

“ Τα μαθηματικά είναι ένα από τα μαθήματα που φοβάμαι περισσότερο”, “Το μυαλό μου 

είναι κενό και δεν είμαι σε θέση να σκεφτώ καθαρά, όταν ασχολούμαι με τα μαθηματικά”, 

“Το να μελετώ μαθηματικά με κάνει να νιώθω αγχωμένος/η”, “Τα μαθηματικά με κάνουν 

να νιώθω άβολα”, “Είμαι πάντα κάτω από μια φοβερή πίεση την ώρα των 

μαθηματικών”, “Όταν ακούω τη λέξη μαθηματικά, μου προκαλείται ένα αίσθημα 

απέχθειας”, “Μου προκαλεί άγχος και μόνο να σκεφτώ ότι πρέπει να επιλύσω ένα 

μαθηματικό πρόβλημα”, “Τα μαθηματικά δεν με φοβίζουν καθόλου”, “Αναμένω να 

επιδοθώ πολύ καλά σε οποιαδήποτε τάξη μαθηματικών και αν συμμετέχω”, “Είμαι πάντα 

σε μια σύγχυση την ώρα των μαθηματικών”, “Έχω πολλή αυτοπεποίθηση όταν πρόκειται 

να ασχοληθώ με τα μαθηματικά”, “Είμαι σε θέση να επιλύω προβλήματα μαθηματικών, 

χωρίς μεγάλη δυσκολία”, “Νιώθω μια αίσθηση ανασφάλειας όταν επιχειρώ / δοκιμάζω 
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να ασχοληθώ με τα μαθηματικά”, “Μαθαίνω μαθηματικά εύκολα”, “Πιστεύω πως είμαι 

καλός/η στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων”. 

Τέλος, η υποκλίμακα της αξίας των μαθηματικών για τη ζωή μας (VAL) μετρήθηκε 

με τις παρακάτω δέκα προτάσεις: “Τα μαθηματικά είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο 

μάθημα”, “Θέλω να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στα μαθηματικά”, “Τα μαθηματικά 

βοηθούν στην ανάπτυξη του νου και μαθαίνουν ένα άτομο να σκέφτεται”, “Τα 

μαθηματικά είναι σημαντικά στην καθημερινή ζωή”, “Τα μαθηματικά είναι ένα από τα 

πιο σημαντικά μαθήματα που πρέπει να μελετούν οι άνθρωποι”, “Τα μαθηματικά στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ήταν πολύ χρήσιμα, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσω 

να σπουδάσω στο μέλλον”, “Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους που χρησιμοποιώ τα 

μαθηματικά εκτός από το σχολείο”, “Νομίζω πως η μελέτη ανώτερων μαθηματικών είναι 

χρήσιμη”, “Πιστεύω ότι η μελέτη των μαθηματικών με βοηθάει στην επίλυση 

προβλημάτων σε άλλους τομείς”, “Ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο θα μπορούσε να με 

βοηθήσει στην επαγγελματική μου ζωή”. 
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Στατιστική ανάλυση 

 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την καταγραφή των απόψεων 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις μεταβλητές οι 

οποίες αντικατοπτρίζουν τις τέσσερις εκφράσεις των απόψεων για τα μαθηματικά, 

σύμφωνα με την ‘ΑΤΜΙ’, (Attitudes Toward Mathematics Inventory) (Lim & Chapman, 

2013). 

Αναφορικά με τη διερεύνηση τυχόν διαφοροποιήσεων των απόψεων των 

συμμετεχόντων ανάλογα με τα δημογραφικά τους στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν οι 

τεχνικές του t-test και της ανάλυσης διακύμανσης, για την σύγκριση των μέσων όρων 

των συνόλων τιμών, έχοντας ως εξαρτημένες μεταβλητές αυτές που προαναφέρθηκαν 

και παράγοντες την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το έτος σπουδών και την επίδοσή 

των φοιτητών/ τριών στα μαθηματικά στο σχολείο. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε και ο 

συντελεστής συσχέτισης r του Pearson ώστε να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών της έρευνας. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου SPSS Statistics 20. 
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Γ. Αποτελέσματα 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 528 φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Ελλάδας και Κροατίας, εκ των οποίων οι 393 ήταν Έλληνες με ποσοστό 74,4% και οι 

135 Κροάτες με ποσοστό 25,6% αντίστοιχα. Επίσης, από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, οι 420 ήταν γυναίκες με ποσοστό 79,5% και οι 108 άντρες με ποσοστό 

20,5%. 

Αναφορικά με το έτος σπουδών, προκύπτει ότι στο 1ο έτος φοιτούν 132 

συμμετέχοντες με ποσοστό 25%, στο 2ο έτος 84 συμμετέχοντες με ποσοστό 15,9%, στο 

3ο 145 συμμετέχοντες με ποσοστό 27,5%, τεταρτοετείς είναι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες με αριθμό 162 και ποσοστό 30,7%, στο 5ο έτος φοιτούν 2 

συμμετέχοντες με ποσοστό 0,4% και στο 6ο ή μεγαλύτερο έτος φοιτούν 3 

συμμετέχοντες με ποσοστό 0,6%. 

Ως προς τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στα μαθηματικά στο σχολείο, άριστοι ήταν 

46 φοιτητές με ποσοστό 8,7%, πολύ καλοί ήταν 146 φοιτητές με ποσοστό 27,7%, καλές 

επιδόσεις παρουσιάζονται να είχαν οι περισσότεροι φοιτητές με αριθμό 164 και 

ποσοστό 31,1%, καθώς επίσης 141 φοιτητές φαίνεται να είχαν μέτριες επιδόσεις με 

ποσοστό 26,7% και τέλος κακές επιδόσεις παρουσιάζουν μόνο 31 φοιτητές με ποσοστό 

5,9%. 

Τέλος, η μέση ηλικία των φοιτητών του δείγματος είναι 21,33 έτη, με τυπική 

απόκλιση 3,11. Ο πιο μεγάλος φοιτητής είχε ηλικία 50 ετών και ο πιο μικρός 18, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ένα εύρος 32 ετών στο δείγμα. Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν 
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ηλικία 22 ετών. Οι μισοί φοιτητές είχαν ηλικία έως 21 ετών και οι υπόλοιποι μισοί από 

21 ετών και πάνω. Το 25% των πιο νέων φοιτητών είχε ηλικία έως και 20 ετών, το 50% 

είχε ηλικία έως και 21 ετών και το 75% των φοιτητών είχε ηλικία το πολύ έως και 22 

ετών. 

Πιο αναλυτικά, 18 ετών ήταν 24 φοιτητές με ποσοστό 4,5%, 19 ετών ήταν 102 

φοιτητές με ποσοστό 19,3%, 20 ετών ήταν 85 φοιτητές με ποσοστό 16,1%, 21 ετών 

ήταν 119 φοιτητές με ποσοστό 22,5%, 22 ετών ήταν 129 φοιτητές με ποσοστό 24,4%, 

23 ετών ήταν 25 φοιτητές με ποσοστό 4,7%, 24 ετών ήταν 8 φοιτητές με ποσοστό 1,5%, 

25 ετών ήταν 10 φοιτητές με ποσοστό 1,9%, από 3 φοιτητές συναντάμε στην ηλικία 

των 26 και 34 ετών με ποσοστό 0,6%, από 2 φοιτητές συναντάμε στη ηλικία των 27 και 

31 ετών με ποσοστό 0,4%, από 4 φοιτητές συναντάμε στην ηλικία των 30 και 33 ετών 

με ποσοστό 0,8% και τέλος, από 1 φοιτητή συναντάμε στην ηλικία των 28, 29, 32, 

35,36,37,43 και 50 ετών με ποσοστό 0,2%. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η συχνότητα και η σχετική συχνότητα 

για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος ανά κατηγορία μεταβλητής. 

 

Πίνακες: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Nationality Participant's nationality 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 Croatian 135 25,6 25,6 25,6 

 2,00 Greek 393 74,4 74,4 100,0 

 Total 528 100,0 100,0  
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Gender Participant's gender 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 Female 420 79,5 79,5 79,5 

 2,00 Male 108 20,5 20,5 100,0 

 Total 528 100,0 100,0  

 

Year_of_studies Participant's current year of studies 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 First 132 25,0 25,0 25,0 

 2,00 Second 84 15,9 15,9 40,9 

 3,00 Third 145 27,5 27,5 68,4 

 4,00 Forth 162 30,7 30,7 99,1 

 5,00 Fifth 2 ,4 ,4 99,4 

 6,00 Sixth or more 3 ,6 ,6 100,0 

 Total 528 100,0 100,0  

 

Statistics 

Age Participant's age   

N Valid 528 

 Missing 0 

Mean 21,3295 

Std. Deviation 3,11167 

Minimum 18,00 

Maximum 50,00 

Performance_Maths Participant's performance at Maths at school 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1,00 Bad 31 5,9 5,9 5,9 

 2,00 Moderate 141 26,7 26,7 32,6 

 3,00 Good 164 31,1 31,1 63,6 

 4,00 Very good 146 27,7 27,7 91,3 

 5,00 Excellent 46 8,7 8,7 100,0 

 Total 528 100,0 100,0  

 

 

Μεταβλητές 

Οι απόψεις των φοιτητών/ τριών για τα μαθηματικά στα δύο Πανεπιστήμια, 

Ελλάδας και Κροατίας, μετρήθηκαν με το ερωτηματολόγιο ΑΤΜΙ (Attitudes Towards 

Mathematics Inventory) (Lim & Chapman, 2013) και για την καταγραφή τους 

χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις μεταβλητές που δεν είναι άλλες από την αξία των 

μαθηματικών για τη ζωή μας, την ικανοποίηση – απόλαυση που παίρνουμε από την 

ενασχόληση με τα μαθηματικά, τα κίνητρα που μας δίνονται για την ενασχόληση με τα  

μαθηματικά και τέλος την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε όταν ασχολούμαστε με 

ζητήματα μαθηματικών. 

 

Ως προς τις τιμές των μεταβλητών που εξετάζουμε, με βάση την πενταβάθμια 

κλίμακα (1=διαφωνώ απολύτως – 5=συμφωνώ απολύτως, με το 1 να δηλώνει πολύ 

αρνητική στάση και το 5 πολύ θετική) παρατηρούμε ότι και οι τέσσερις μεταβλητές 

εμφανίζουν τιμές κοντά στο 3, με την “Αξία των μαθηματικών” να έχει σχετικά 

υψηλότερη τιμή. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές φαίνεται να έχουν σχετικά θετική 

στάση απέναντι στην “Ικανοποίηση- απόλαυση που αντλούν από τα  μαθηματικά”, με 

μέση τιμή 2,99. Περίπου ίδια τιμή έχουμε και στη μεταβλητή των “κινήτρων” με μέση 
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τιμή 2,84 και της “αυτοπεποίθησης” με μέση τιμή 3,02, ενώ ελαφρά αυξημένη σε σχέση 

με αυτές, είναι η τιμή της “αξίας των μαθηματικών”, με 3,62. 

 

Statistics 

 

ENJOYMENT 

COMPUTE 

ENJOYMENT 

MOTIVATION 

COMPUTE 

MOTIVATION 

SELF_CONFIDE

NCE COMPUTE 

SELF_CONFIDE

NCE 

VALUE 

COMPUTE 

VALUE 

N Valid 528 528 526 528 

 Missing 0 0 2 0 

Mean 2,9996 2,8481 3,0224 3,6216 

Std. Deviation ,83414 ,84532 ,81280 ,64736 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximum 4,90 5,00 5,00 5,50 

 

Εθνικότητα 

Ως προς τις τιμές των μεταβλητών ανά εθνικότητα, παρατηρούμε ότι οι Έλληνες 

φοιτητές αντλούν ελαφρώς μικρότερη ευχαρίστηση από τα μαθηματικά (Μ.2,98, 

Τ.Α.0,81) σε σχέση με τους Κροάτες φοιτητές (Μ.3,06, Τ.Α.0,89) και έχουν σχετικά 

μεγαλύτερα κίνητρα (Μ.2,89, Τ.Α. 0,83) έναντι των Κροατών (Μ.2,72, Τ.Α. 0,86). 

Ωστόσο, εμφανίζουν μικρότερο βαθμό αυτοπεποίθησης (Μ.2,92, Τ.Α.0,77) απέναντι 

στους Κροάτες φοιτητές (Μ.3,32, Τ.Α. 0,84). Τέλος, οι Έλληνες φοιτητές φαίνεται να 

αναγνωρίζουν σε ελαφρά μεγαλύτερο βαθμό της αξία των μαθηματικών (Μ.3,66, Τ.Α. 

0,67) έναντι των Κροατών (Μ.3,49, Τ.Α.0,55). 
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Group Statistics 

 Nationality 

Participant's 

nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ENJOYMENT 1,00 Croatian 135 3,0593 ,89362 ,07691 

 2,00 Greek 393 2,9791 ,81289 ,04100 

MOTIVATION 1,00 Croatian 135 2,7170 ,86951 ,07484 

 2,00 Greek 393 2,8931 ,83323 ,04203 

SELF_CONFIDENCE 1,00 Croatian 134 3,3254 ,84565 ,07305 

 2,00 Greek 392 2,9189 ,77563 ,03918 

VALUE 1,00 Croatian 135 3,4978 ,55375 ,04766 

 2,00 Greek 393 3,6641 ,67193 ,03389 

 

Φύλο 

Σε σχέση με τις τιμές που εμφανίζουν οι μεταβλητές, ανάλογα με το φύλο των 

συμμετεχόντων, παρατηρούμε πως σε ό, τι αφορά την “ικανοποίηση-απόλαυση” 

υπάρχει ελάχιστη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών, με μέση τιμή 3,00 και τυπική 

απόκλιση 0,85 για τις γυναίκες και μέση τιμή 2,96 και τυπική απόκλιση 0,75 για τους 

άνδρες. Αντίστοιχα, οι γυναίκες παρουσιάζονται να έχουν υψηλότερο κίνητρο σε σχέση 

με τους άνδρες, με μέση τιμή 2,85 και τυπική απόκλιση 0,84 για τις γυναίκες και μέση 

τιμή 2,81 και τυπική απόκλιση 0,84 για τους άνδρες. Στο ίδιο μήκος κύματος 

κυμαίνονται και οι διαφορές στην “αυτοπεποίθηση”, με τις γυναίκες να σημειώνουν 

μέση τιμή 3,03 με τυπική απόκλιση 0,82 και τους άνδρες μέση τιμή 2,95 με τυπική 

απόκλιση 0,76, καθώς επίσης και στην “αξία των μαθηματικών” με γυναίκες και άνδρες 

να έχουν  σχεδόν ίδια μέση τιμή 3,62, με τυπική απόκλιση 0,63 και 0,70 αντίστοιχα. 
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Group Statistics 

 Gender Participant's gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ENJOYMENT 1,00 Female 420 3,0090 ,85492 ,04172 

 2,00 Male 108 2,9630 ,75040 ,07221 

MOTIVATION 1,00 Female 420 2,8571 ,84615 ,04129 

 2,00 Male 108 2,8130 ,84512 ,08132 

SELF_CONFIDENCE 1,00 Female 418 3,0386 ,82460 ,04033 

 2,00 Male 108 2,9599 ,76588 ,07370 

VALUE 1,00 Female 420 3,6205 ,63178 ,03083 

 2,00 Male 108 3,6259 ,70782 ,06811 

 

 

Έτος σπουδών 

Σε σχέση με το έτος σπουδών, παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζονται σημαντικές 

διαφορές στις τιμές της μεταβλητής “απόλαυση-ικανοποίηση”, καθώς για τους 

πρωτοετείς φοιτητές η μέση τιμή είναι στο 3,02, για τους δευτεροετείς στο 3,09, για 

τους τριτοετείς στο 2,92 και για όσους βρίσκονται στο τέταρτο έτος (και πάνω), στο 

2,99. 

Ως προς τα “κίνητρα”, βλέπουμε επίσης μικρές διαφορές, με το πρώτο έτος να 

έχει μέση τιμή 3,02, το δεύτερο 3,09, το τρίτο 2,92 και το τέταρτο 2,99, ενώ αντίστοιχη 

εικόνα έχουμε και σε σχέση με την “αυτοπεποίθηση”, με τους πρωτοετείς φοιτητές να 

σημειώνουν μέση τιμή 3,00, τους δευτεροετείς 3,10, τους τριτοετείς 2,96 και τους 

τεταρτοετείς 3,05. 

Τέλος, ως προς την “αξία των μαθηματικών”, η οποία εμφανίζει πιο μεγάλη 

μέση τιμή (Μ. 3,62), σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, έχουμε για το πρώτο έτος 

Μ. 3,53, για το δεύτερο Μ.3,70, για το τρίτο  Μ.3,53 και για το τέταρτο Μ.3,72. 
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

     Lower Bound 

Upper 

Bound   

ENJOYMENT 1,00 132 3,0258 ,88297 ,07685 2,8737 3,1778 1,10 4,90 

 2,00 84 3,0952 ,74006 ,08075 2,9346 3,2558 1,40 4,50 

 3,00 145 2,9276 ,88439 ,07344 2,7824 3,0728 1,00 4,70 

 4,00 167 2,9934 ,79472 ,06150 2,8720 3,1148 1 4,80 

 Total 528 2,9996 ,83414 ,03630 2,9283 3,0709 1,00 4,90 

MOTIVATION 1,00 132 2,7742 ,91281 ,07945 2,6171 2,9314 1,00 5,00 

 2,00 84 2,9881 ,82862 ,09041 2,8083 3,1679 1,00 5,00 

 3,00 145 2,7434 ,86881 ,07215 2,6008 2,8861 1,00 4,80 

 4,00 167 2,9269 ,76343 ,05908 2,8103 3,0436 1,00 5,00 

 Total 528 2,8481 ,84532 ,03679 2,7758 2,9204 1,00 5,00 

SELF_CONFIDENCE 1,00 131 3,0000 ,80316 ,07017 2,8612 3,1388 1,13 4,87 

 2,00 84 3,1016 ,78918 ,08611 2,9303 3,2729 1,00 5,00 

 3,00 145 2,9641 ,83946 ,06971 2,8263 3,1019 1,00 4,87 

 4,00 166 3,0510 ,81126 ,06297 2,9267 3,1753 1,07 4,73 

 Total 526 3,0224 ,81280 ,03544 2,9528 3,0921 1,00 5,00 

VALUE 1,00 132 3,5379 ,67930 ,05913 3,4209 3,6548 2,00 5,50 

 2,00 84 3,7095 ,55594 ,06066 3,5889 3,8302 2,20 5,00 

 3,00 145 3,5331 ,67052 ,05568 3,4230 3,6432 1,00 5,00 

 4,00 167 3,7204 ,62897 ,04867 3,6243 3,8165 1,10 5,00 

 Total 528 3,6216 ,64736 ,02817 3,5662 3,6769 1,00 5,50 
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Επιδόσεις στα μαθηματικά 

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στο σχολείο, στο μάθημα των 

μαθηματικών, βλέπουμε ότι εκείνοι με κακή επίδοση αντλούν λιγότερη απόλαυση από 

τα μαθηματικά (Μ.1,98, Τ.Α. 0,70), αυτοί με μέτρια επίδοση, εμφανίζουν μεγαλύτερη 

απόλαυση (Μ. 2,56, Τ.Α.0,61), όσοι είναι καλοί στα μαθηματικά, εμφανίζουν μέση τιμή 

ως προς την απόλαυση-ικανοποίηση που αντλούν, Μ.2,85 με Τ.Α.0,71, εκείνοι που 

είναι πολύ καλοί Μ.3,53 με Τ.Α.0,59 και όσοι είναι άριστοι Μ.3,81 με Τ.Α.0,82. 

Σε σχέση με τα κίνητρα που έχουν για την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά, 

οι κακοί μαθητές έχουν μέση τιμή 1,98 με Τ.Α.0,79, οι μέτριοι Μ.2,51 με Τ.Α. 0,71, οι 

καλοί Μ.2,71 με Τ.Α.0,74, οι πολύ καλοί Μ.3,29 με Τ.Α.0,69 και οι άριστοι Μ.3,51 με 

Τ.Α.0,88. 

Ως προς την αυτοπεποίθηση, οι κακοί μαθητές εμφανίζουν μέση τιμή Μ.1,95 με 

Τ.Α.0,63, οι μέτριοι Μ.2,56 με Τ.Α.0,63, οι καλοί Μ.2,90 με Τ.Α.0,62, οι πολύ καλοί 

Μ.3,55 με Τ.Α.0,55 και οι άριστοι Μ.3,90 με Τ.Α.0,77. 

Τέλος, για την προσλαμβανόμενη αξία των μαθηματικών στη ζωή, η μεταβλητή, 

σε ότι αφορά τους κακούς μαθητές έχει μέση τιμή Μ.3,12 με Τ.Α.0,97, στους μέτριους 

Μ.3,58 με Τ.Α.0,55, στους καλούς Μ.3,55 με Τ.Α.0,64, στους πολύ καλούς Μ.3,79 με 

Τ.Α.0,56 και στους άριστους Μ.3,78 με Τ.Α.0,68. 
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimu

m Maximum 

     Lower Bound Upper Bound   

ENJOYMENT 1,00 Bad 31 1,9871 ,70368 ,12638 1,7290 2,2452 1,00 3,60 

 2,00 Moderate 141 2,5688 ,61087 ,05144 2,4671 2,6705 1,30 4,20 

 3,00 Good 164 2,8530 ,71173 ,05558 2,7433 2,9628 1,00 4,30 

 4,00 Very good 146 3,5370 ,59724 ,04943 3,4393 3,6347 1,10 4,80 

 5,00 Excellent 46 3,8196 ,82640 ,12185 3,5742 4,0650 1,20 4,90 

 Total 528 2,9996 ,83414 ,03630 2,9283 3,0709 1,00 4,90 

MOTIVATION 1,00 Bad 31 1,9806 ,79558 ,14289 1,6888 2,2725 1,00 4,00 

 2,00 Moderate 141 2,5163 ,71839 ,06050 2,3967 2,6359 1,00 4,20 

 3,00 Good 164 2,7110 ,73984 ,05777 2,5969 2,8251 1,20 4,40 

 4,00 Very good 146 3,2973 ,69012 ,05711 3,1844 3,4101 1,20 5,00 

 5,00 Excellent 46 3,5130 ,88609 ,13065 3,2499 3,7762 1,60 5,00 

 Total 528 2,8481 ,84532 ,03679 2,7758 2,9204 1,00 5,00 

SELF_CONFIDEN

CE 

1,00 Bad 31 1,9570 ,63539 ,11412 1,7239 2,1901 1,00 3,13 

 2,00 Moderate 141 2,5608 ,63120 ,05316 2,4557 2,6659 1,07 4,53 

 3,00 Good 162 2,9004 ,62791 ,04933 2,8030 2,9978 1,00 4,47 

 4,00 Very good 146 3,5525 ,55147 ,04564 3,4623 3,6427 1,93 5,00 

 5,00 Excellent 46 3,9029 ,77513 ,11429 3,6727 4,1331 1,27 5,00 

 Total 526 3,0224 ,81280 ,03544 2,9528 3,0921 1,00 5,00 

VALUE 1,00 Bad 31 3,1226 ,97321 ,17479 2,7656 3,4796 1,00 5,50 

 2,00 Moderate 141 3,5809 ,55277 ,04655 3,4888 3,6729 1,90 4,80 

 3,00 Good 164 3,5500 ,64642 ,05048 3,4503 3,6497 1,70 4,90 

 4,00 Very good 146 3,7945 ,56236 ,04654 3,7025 3,8865 1,90 5,00 

 5,00 Excellent 46 3,7891 ,68710 ,10131 3,5851 3,9932 1,10 5,00 

 Total 528 3,6216 ,64736 ,02817 3,5662 3,6769 1,00 5,50 
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Ανάλυση 

 

Η μεταβλητή της απόλαυσης (ENJOYMENT) 

Σε ότι αφορά τον παράγοντα της απόλαυσης, αρχικά, παρατηρούμε ότι δεν 

υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα σε Έλληνες και Κροάτες φοιτητές. 

 

Group Statistics 

 Nationality Participant's 

nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ENJOYMENT 1,00 Croatian 135 3,0593 ,89362 ,07691 

 2,00 Greek 393 2,9791 ,81289 ,04100 

 

Το ίδιο παρατηρούμε και σε ότι αφορά τη σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων. 

 

Group Statistics 

 Gender Participant's gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ENJOYMENT 1,00 Female 420 3,0090 ,85492 ,04172 

 2,00 Male 108 2,9630 ,75040 ,07221 

 2,00 Male 108 3,6259 ,70782 ,06811 

 

Ακόμα, δεν εντοπίζουμε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση με το έτος 

σπουδών των συμμετεχόντων. 
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ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) 

YEAR_OF_

STUDY_NE

W 

(J) 

YEAR_OF_

STUDY_N

EW 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

Lower 

Bound Upper Bound 

ENJOYMEN

T 

1,00 2,00 -,06948 ,11650 ,551 -,2983 ,1594 

  3,00 ,09817 ,10041 ,329 -,0991 ,2954 

  4,00 ,03234 ,09721 ,739 -,1586 ,2233 

 2,00 1,00 ,06948 ,11650 ,551 -,1594 ,2983 

  3,00 ,16765 ,11445 ,144 -,0572 ,3925 

  4,00 ,10182 ,11165 ,362 -,1175 ,3212 

 3,00 1,00 -,09817 ,10041 ,329 -,2954 ,0991 

  2,00 -,16765 ,11445 ,144 -,3925 ,0572 

  4,00 -,06583 ,09474 ,487 -,2520 ,1203 

 4,00 1,00 -,03234 ,09721 ,739 -,2233 ,1586 

  2,00 -,10182 ,11165 ,362 -,3212 ,1175 

  3,00 ,06583 ,09474 ,487 -,1203 ,2520 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Σε ότι αφορά την επίδοση, παρατηρούμε σημαντική συσχέτιση, καθώς όπως 

φαίνεται, όσο μεγαλύτερη απόλαυση αντλούσαν οι φοιτητές από τα μαθηματικά, τόσο 

υψηλότερες ήταν οι επιδόσεις τους. 
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

Performanc

e_Maths 

(J) 

Performance_

Maths 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

Lower 

Bound Upper Bound 

ENJOYMENT 1,00 Bad 2,00 Moderate -,58170* ,13215 ,000 -,8413 -,3221 

  3,00 Good -,86595* ,13047 ,000 -1,1223 -,6096 

  4,00 Very 

good 

-1,54989* ,13174 ,000 -1,8087 -1,2911 

  5,00 Excellent -1,83247* ,15481 ,000 -2,1366 -1,5283 

 2,00 

Moderate 

1,00 Bad ,58170* ,13215 ,000 ,3221 ,8413 

  3,00 Good -,28425* ,07651 ,000 -,4346 -,1339 

  4,00 Very 

good 

-,96819* ,07866 ,000 -1,1227 -,8137 

  5,00 Excellent -1,25077* ,11312 ,000 -1,4730 -1,0285 

 3,00 Good 1,00 Bad ,86595* ,13047 ,000 ,6096 1,1223 

  2,00 Moderate ,28425* ,07651 ,000 ,1339 ,4346 

  4,00 Very 

good 

-,68394* ,07580 ,000 -,8329 -,5350 

  5,00 Excellent -,96652* ,11115 ,000 -1,1849 -,7482 

 4,00 Very 

good 

1,00 Bad 1,54989* ,13174 ,000 1,2911 1,8087 

  2,00 Moderate ,96819* ,07866 ,000 ,8137 1,1227 

  3,00 Good ,68394* ,07580 ,000 ,5350 ,8329 

  5,00 Excellent -,28258* ,11264 ,012 -,5039 -,0613 
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 5,00 

Excellent 

1,00 Bad 1,83247* ,15481 ,000 1,5283 2,1366 

  2,00 Moderate 1,25077* ,11312 ,000 1,0285 1,4730 

  3,00 Good ,96652* ,11115 ,000 ,7482 1,1849 

  4,00 Very 

good 

,28258* ,11264 ,012 ,0613 ,5039 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Η μεταβλητή της αυτοπεποίθησης (SELF-CONFIDENCE) 

Αρχικά, σε ότι αφορά την “αυτοπεποίθηση”, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα σε Έλληνες και Κροάτες φοιτητές. 

 

Group Statistics 

 Nationality Participant's 

nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SELF_CONFIDENCE 1,00 Croatian 134 3,3254 ,84565 ,07305 

 2,00 Greek 392 2,9189 ,77563 ,03918 

 

Το ίδιο παρατηρούμε και σε ότι αφορά τη σχέση της “ αυτοπεποίθησης” με το 

φύλο των συμμετεχόντων. 

 

Group Statistics 

 Gender Participant's gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SELF_CONFIDENCE 1,00 Female 418 3,0386 ,82460 ,04033 

 2,00 Male 108 2,9599 ,76588 ,07370 

 

Ακόμα, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική σχέση ανάμεσα στην 
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αυτοπεποίθηση που έχουν οι φοιτητές για τα μαθηματικά με το έτος σπουδών στο οποίο 

βρίσκονται. 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

YEAR_OF_

STUDY_NE

W 

(J) 

YEAR_OF_

STUDY_N

EW 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

Lower 

Bound Upper Bound 

SELF_CONF

IDENCE 

1,00 2,00 -,10159 ,11374 ,372 -,3250 ,1219 

  3,00 ,03586 ,09808 ,715 -,1568 ,2286 

  4,00 -,05100 ,09509 ,592 -,2378 ,1358 

 2,00 1,00 ,10159 ,11374 ,372 -,1219 ,3250 

  3,00 ,13745 ,11157 ,219 -,0817 ,3566 

  4,00 ,05058 ,10895 ,643 -,1635 ,2646 

 3,00 1,00 -,03586 ,09808 ,715 -,2286 ,1568 

  2,00 -,13745 ,11157 ,219 -,3566 ,0817 

  4,00 -,08687 ,09249 ,348 -,2686 ,0948 

 4,00 1,00 ,05100 ,09509 ,592 -,1358 ,2378 

  2,00 -,05058 ,10895 ,643 -,2646 ,1635 

  3,00 ,08687 ,09249 ,348 -,0948 ,2686 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Επιπλέον, παρατηρούμε μια συσχέτιση της μεταβλητής της “αυτοπεποίθησης” 

με την ηλικία, η οποία δείχνει να αυξάνεται, όσο αυξάνεται η ηλικία των 

συμμετεχόντων. 
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ΗΛΙΚΙΑ  

 

ENJOYMEN

T 

MOTIVATIO

N 

SELF_CONFIDENC

E VALUE 

Age 

Participant's 

age 

Age Participant's 

age 

Pearson 

Correlation 

,083 ,140** ,087* ,154** 1 

 Sig. (2-

tailed) 

,057 ,001 ,047 ,000 
 

 N 528 528 526 528 528 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Τέλος, σε ότι αφορά την επίδοση, βλέπουμε ότι υπάρχει σχέση, καθώς, όση 

περισσότερη αυτοπεποίθηση είχαν οι φοιτητές για την ενασχόλησή τους με τα 

μαθηματικά, τόσο πιο υψηλές ήταν οι επιδόσεις τους. 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

Performanc

e_Maths 

(J) 

Performance_

Maths 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

SELF_CONFID

ENCE 

1,00 Bad 2,00 Moderate -,60377* ,12367 ,000 -,8467 -,3608 

  3,00 Good -,94342* ,12222 ,000 -1,1835 -,7033 

  4,00 Very 

good 

-1,59552* ,12329 ,000 -1,8377 -1,3533 

  5,00 Excellent -1,94591* ,14487 ,000 -2,2305 -1,6613 
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 2,00 

Moderate 

1,00 Bad ,60377* ,12367 ,000 ,3608 ,8467 

  3,00 Good -,33966* ,07180 ,000 -,4807 -,1986 

  4,00 Very 

good 

-,99175* ,07361 ,000 -1,1364 -,8471 

  5,00 Excellent -1,34214* ,10586 ,000 -1,5501 -1,1342 

 3,00 Good 1,00 Bad ,94342* ,12222 ,000 ,7033 1,1835 

  2,00 Moderate ,33966* ,07180 ,000 ,1986 ,4807 

  4,00 Very 

good 

-,65210* ,07114 ,000 -,7919 -,5123 

  5,00 Excellent -1,00249* ,10416 ,000 -1,2071 -,7979 

 4,00 Very 

good 

1,00 Bad 1,59552* ,12329 ,000 1,3533 1,8377 

  2,00 Moderate ,99175* ,07361 ,000 ,8471 1,1364 

  3,00 Good ,65210* ,07114 ,000 ,5123 ,7919 

  5,00 Excellent -,35039* ,10541 ,001 -,5575 -,1433 

 5,00 

Excellent 

1,00 Bad 1,94591* ,14487 ,000 1,6613 2,2305 

  2,00 Moderate 1,34214* ,10586 ,000 1,1342 1,5501 

  3,00 Good 1,00249* ,10416 ,000 ,7979 1,2071 

  4,00 Very 

good 

,35039* ,10541 ,001 ,1433 ,5575 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Η μεταβλητή των κινήτρων (MOTIVATION) 

Σχετικά με τα “κίνητρα”, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση 

ανάμεσα σε Έλληνες και Κροάτες φοιτητές. 
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Group Statistics 

 Nationality Participant's 

nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MOTIVATION 1,00 Croatian 135 2,7170 ,86951 ,07484 

 2,00 Greek 393 2,8931 ,83323 ,04203 

 

Το ίδιο παρατηρούμε και σε ότι αφορά τη σχέση  με το φύλο των συμμετεχόντων. 

 

Group Statistics 

 Gender Participant's gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MOTIVATION 1,00 Female 420 2,8571 ,84615 ,04129 

 2,00 Male 108 2,8130 ,84512 ,08132 

 

 

Ακόμα, σε σχέση με το έτος σπουδών εμφανίζεται μια στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση (sig. ,035) ανάμεσα στους φοιτητές του δεύτερου και του τρίτου έτους, 

η οποία δείχνει ότι από το δεύτερο προς το τρίτο έτος το κίνητρο των φοιτητών για την 

ενασχόληση με τα μαθηματικά φθίνει. 



53 

 

 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

YEAR_OF_

STUDY_NE

W 

(J) 

YEAR_OF_

STUDY_N

EW 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

Lower 

Bound Upper Bound 

MOTIVATION 1,00 2,00 -,21385 ,11753 ,069 -,4447 ,0170 

  3,00 ,03079 ,10131 ,761 -,1682 ,2298 

  4,00 -,15270 ,09807 ,120 -,3454 ,0400 

 2,00 1,00 ,21385 ,11753 ,069 -,0170 ,4447 

  3,00 ,24465* ,11547 ,035 ,0178 ,4715 

  4,00 ,06115 ,11264 ,587 -,1601 ,2824 

 3,00 1,00 -,03079 ,10131 ,761 -,2298 ,1682 

  2,00 -,24465* ,11547 ,035 -,4715 -,0178 

  4,00 -,18350 ,09559 ,055 -,3713 ,0043 

 4,00 1,00 ,15270 ,09807 ,120 -,0400 ,3454 

  2,00 -,06115 ,11264 ,587 -,2824 ,1601 

  3,00 ,18350 ,09559 ,055 -,0043 ,3713 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Επίσης, βλέπουμε σημαντική συσχέτιση με τη μεταβλητή  των “κινήτρων” και 

της ηλικίας, δηλαδή, όσο αυξανόταν η ηλικία των συμμετεχόντων,  τόσα περισσότερα 

κίνητρα είχαν για να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό. 
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ΗΛΙΚΙΑ  

 

ENJOYMEN

T 

MOTIVATIO

N 

SELF_CONFIDENC

E VALUE 

Age 

Participant's 

age 

Age Participant's 

age 

Pearson 

Correlation 

,083 ,140** ,087* ,154** 1 

 Sig. (2-

tailed) 

,057 ,001 ,047 ,000 
 

 N 528 528 526 528 528 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Τέλος, σχετικά με τη σχολική επίδοση, παρατηρούμε σημαντική συσχέτιση, 

καθώς όσα περισσότερα κίνητρα είχαν οι φοιτητές για την ενασχόλησή τους με τα 

μαθηματικά, τόσο καλύτερες επιδόσεις σημείωναν. 
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

Performanc

e_Maths 

(J) 

Performance_

Maths 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

Lower 

Bound Upper Bound 

MOTIVATION 1,00 Bad 2,00 Moderate -,53567* ,14640 ,000 -,8233 -,2481 

  3,00 Good -,73033* ,14454 ,000 -1,0143 -,4464 

  4,00 Very 

good 

-1,31662* ,14594 ,000 -1,6033 -1,0299 

  5,00 Excellent -1,53240* ,17149 ,000 -1,8693 -1,1955 

 2,00 

Moderate 

1,00 Bad ,53567* ,14640 ,000 ,2481 ,8233 

  3,00 Good -,19466* ,08476 ,022 -,3612 -,0282 

  4,00 Very 

good 

-,78095* ,08714 ,000 -,9521 -,6098 

  5,00 Excellent -,99673* ,12531 ,000 -1,2429 -,7506 

 3,00 Good 1,00 Bad ,73033* ,14454 ,000 ,4464 1,0143 

  2,00 Moderate ,19466* ,08476 ,022 ,0282 ,3612 

  4,00 Very 

good 

-,58628* ,08397 ,000 -,7513 -,4213 

  5,00 Excellent -,80207* ,12313 ,000 -1,0440 -,5602 

 4,00 Very 

good 

1,00 Bad 1,31662* ,14594 ,000 1,0299 1,6033 

  2,00 Moderate ,78095* ,08714 ,000 ,6098 ,9521 

  3,00 Good ,58628* ,08397 ,000 ,4213 ,7513 

  5,00 Excellent -,21578 ,12478 ,084 -,4609 ,0294 
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 5,00 

Excellent 

1,00 Bad 1,53240* ,17149 ,000 1,1955 1,8693 

  2,00 Moderate ,99673* ,12531 ,000 ,7506 1,2429 

  3,00 Good ,80207* ,12313 ,000 ,5602 1,0440 

  4,00 Very 

good 

,21578 ,12478 ,084 -,0294 ,4609 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Η μεταβλητή της αξίας (VALUE) 

 

Σε ότι αφορά την “αξία των μαθηματικών”, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα σε Έλληνες και Κροάτες φοιτητές. 

 

 

Group Statistics 

 Nationality Participant's 

nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VALUE 1,00 Croatian 135 3,4978 ,55375 ,04766 

 2,00 Greek 393 3,6641 ,67193 ,03389 

 

Το ίδιο παρατηρούμε και σε ότι αφορά τη σχέση της “αξίας” με το φύλο των 

συμμετεχόντων. 

 

Group Statistics 

 Gender Participant's gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VALUE 1,00 Female 420 3,6205 ,63178 ,03083 

 2,00 Male 108 3,6259 ,70782 ,06811 
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Επιπλέον, παρατηρούμε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ πρώτου και 

τέταρτου έτους (sig. ,015), καθώς και μεταξύ τρίτου και τέταρτου έτους (sig. ,011). 

Ακόμα, οριακά σημαντική (sig. ,046) σχέση εντοπίζουμε και ανάμεσα στο δεύτερο και 

το τρίτο έτος, με την “αξία” των μαθηματικών να έχει υψηλότερη τιμή στους 

δευτεροετείς φοιτητές. 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

YEAR_OF_

STUDY_NE

W 

(J) 

YEAR_OF_

STUDY_N

EW 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

      

Lower 

Bound Upper Bound 

VALUE 1,00 2,00 -,17165 ,08972 ,056 -,3479 ,0046 

  3,00 ,00478 ,07733 ,951 -,1471 ,1567 

  4,00 -,18248* ,07486 ,015 -,3295 -,0354 

 2,00 1,00 ,17165 ,08972 ,056 -,0046 ,3479 

  3,00 ,17642* ,08814 ,046 ,0033 ,3496 

  4,00 -,01084 ,08598 ,900 -,1798 ,1581 

 3,00 1,00 -,00478 ,07733 ,951 -,1567 ,1471 

  2,00 -,17642* ,08814 ,046 -,3496 -,0033 

  4,00 -,18726* ,07296 ,011 -,3306 -,0439 

 4,00 1,00 ,18248* ,07486 ,015 ,0354 ,3295 

  2,00 ,01084 ,08598 ,900 -,1581 ,1798 

  3,00 ,18726* ,07296 ,011 ,0439 ,3306 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

Ακόμα, εντοπίζουμε σημαντική συσχέτιση με τη μεταβλητή της “αξίας” και της 
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ηλικίας, δηλαδή, όσο αυξανόταν η ηλικία των συμμετεχόντων, τόσο αυξανόταν η αξία 

την οποία προσέδιδαν στο αντικείμενο των μαθηματικών. 

ΗΛΙΚΙΑ  

 

ENJOYMEN

T 

MOTIVATIO

N 

SELF_CONFIDENC

E VALUE 

Age 

Participant's 

age 

Age Participant's 

age 

Pearson 

Correlation 

,083 ,140** ,087* ,154** 1 

 Sig. (2-

tailed) 

,057 ,001 ,047 ,000 
 

 N 528 528 526 528 528 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Τέλος, εντοπίζουμε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες, καθώς 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ “καλών” και 

“μέτριων” μαθητών, όπως αντίστοιχα δε διαφέρουν σημαντικά και οι στάσεις των 

“πολύ καλών” με τους “άριστους” μαθητές, οι οποίες κυμαίνονται πάνω-κάτω στα ίδια 

επίπεδα. 
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

LSD   
 

Dependent 

Variable 

(I) 

Performanc

e_Maths 

(J) 

Performance_

Maths 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

VALUE 1,00 Bad 2,00 Moderate -,45827* ,12462 ,000 -,7031 -,2135 

  3,00 Good -,42742* ,12303 ,001 -,6691 -,1857 

  4,00 Very 

good 

-,67194* ,12423 ,000 -,9160 -,4279 

  5,00 Excellent -,66655* ,14598 ,000 -,9533 -,3798 

 2,00 

Moderate 

1,00 Bad ,45827* ,12462 ,000 ,2135 ,7031 

  3,00 Good ,03085 ,07215 ,669 -,1109 ,1726 

  4,00 Very 

good 

-,21367* ,07418 ,004 -,3594 -,0680 

  5,00 Excellent -,20828 ,10667 ,051 -,4178 ,0013 

 3,00 Good 1,00 Bad ,42742* ,12303 ,001 ,1857 ,6691 

  2,00 Moderate -,03085 ,07215 ,669 -,1726 ,1109 

  4,00 Very 

good 

-,24452* ,07148 ,001 -,3849 -,1041 

  5,00 Excellent -,23913* ,10481 ,023 -,4450 -,0332 

 4,00 Very 

good 

1,00 Bad ,67194* 0,12 ,000 ,4279 ,9160 

  2,00 Moderate ,21367* ,07418 ,004 ,0680 ,3594 

  3,00 Good ,24452* ,07148 ,001 ,1041 ,3849 

  5,00 Excellent ,00539 ,10622 ,960 -,2033 ,2141 

 5,00 

Excellent 

1,00 Bad ,66655* ,14598 ,000 ,3798 ,9533 

  2,00 Moderate ,20828 ,10667 ,051 -,0013 ,4178 
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  3,00 Good ,23913* ,10481 ,023 ,0332 ,4450 

  4,00 Very 

good 

-,00539 ,10622 ,960 -,2141 ,2033 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ENJOYMENT Between Groups 1,617 3 ,539 ,774 ,509 

 Within Groups 365,063 524 ,697   

 Total 366,680 527    

MOTIVATION Between Groups 4,993 3 1,664 2,347 ,072 

 Within Groups 371,586 524 ,709   

 Total 376,578 527    

SELF_CONFIDENCE Between Groups 1,220 3 ,407 ,614 ,606 

 Within Groups 345,621 522 ,662   

 Total 346,842 525    

VALUE Between Groups 4,339 3 1,446 3,500 ,015 

 Within Groups 216,515 524 ,413   

 Total 220,854 527    

 

 

Συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές 

Ισχυρές συνδέσεις εντοπίζουμε και ανάμεσα στις υπό διερεύνηση μεταβλητές, 

με τις τιμές τους να σχετίζονται ανάλογα. Αναλυτικότερα, όσο περισσότερη 

ικανοποίηση αντλούσαν οι φοιτητές από την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά, τόσο 

αυξάνονταν τα κίνητρά τους για να ασχοληθούν με αυτά, η αυτοπεποίθηση που ένιωθαν 

ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας τις απαιτήσεις του μαθήματος και η αξία η οποία τους 

απέδιδαν ως αντικείμενο. Αντίστοιχη σχέση εμφανίζουν όλες οι μεταβλητές μεταξύ 

τους. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

ENJOYMEN

T MOTIVATION SELF_CONFIDENCE VALUE 

ENJOYMEN

T 

Pearson Correlation 1 ,806** ,798** ,508** 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

 N 528 528 526 528 

MOTIVATIO

N 

Pearson Correlation ,806** 1 ,733** ,554** 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

 N 528 528 526 528 

SELF_CONF

IDENCE 

Pearson Correlation ,798** ,733** 1 ,361** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

 N 526 526 526 526 

VALUE Pearson Correlation ,508** ,554** ,361** 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

 N 528 528 526 528 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

        Lower Upper 

ENJOYMENT Equal variances assumed 3,479 ,063 ,512 526 ,609 ,04608 ,09006 -0,13 ,22300 

 Equal variances not assumed   ,553 185,081 ,581 ,04608 ,08339 -,11844 ,21060 

MOTIVATION Equal variances assumed ,382 ,537 ,484 526 ,629 ,04418 ,09127 -,13511 ,22347 

 Equal variances not assumed   ,484 166,448 ,629 ,04418 ,09120 -,13588 ,22424 

SELF_CONFIDENCE Equal variances assumed 1,970 ,161 ,897 524 ,370 ,07872 ,08775 -,09367 ,25111 

 Equal variances not assumed   ,937 176,628 ,350 ,07872 ,08401 -,08708 ,24452 

VALUE Equal variances assumed 1,274 ,260 -,078 526 ,938 -,00545 ,06991 -,14279 ,13189 

 Equal variances not assumed   -,073 153,685 ,942 -,00545 ,07476 -,15314 ,14224 
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Δ. Συζήτηση 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα το οποίο αποτελούνταν από 

φοιτητές και φοιτήτριες παιδαγωγικών σχολών της Ελλάδας και της Κροατίας. 

Επομένως, στην όλη συζήτηση πρέπει να ληφθεί εξ' αρχής υπόψη ο παράγοντας αυτός, 

καθώς ενέχει διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά σε σχέση με πλήθος ερευνών, οι οποίες 

παρατέθηκαν και παραπάνω και είχαν να κάνουν κυρίως με μαθητές της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ηλικιακός παράγοντας, επομένως, θα πρέπει να 

υπολογιστεί, από κοινού με τα λοιπά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν έναν 

φοιτητή-τρια από ένα μαθητή και αφορούν τόσο στη φυσική του ηλικία, όσο και στις 

εμπειρίες, τα βιώματα και τη συνολική συγκρότηση της προσωπικότητάς του, στοιχεία 

τα οποία επιδρούν σε πολλές από τις μεταβλητές τις οποίες θα αναλύσουμε, όπως η 

προσλαμβανόμενη αξία των μαθηματικών, η αυτοπεποίθηση κλπ. 

 

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία επιχειρεί να εξετάσει η έρευνα αυτή είναι κατά 

πόσο και με ποιους τρόπους αλληλοεπιδρούν οι μεταβλητές της αξίας την οποία 

αποδίδουν οι φοιτητές στο αντικείμενο των μαθηματικών για τη ζωή τους, της 

ικανοποίησης – απόλαυσης που αντλούν από την ενασχόληση με τα μαθηματικά, των 

κινήτρων που έχουν για την ενασχόληση με τα  μαθηματικά και της αυτοπεποίθησης 

που νιώθουν όταν ασχολούνται με αυτά, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση τους με 

τους παράγοντες του φύλου, της ηλικίας και της σχολικής επίδοσης των φοιτητών. 

Τέλος, ένα ακόμα υπό εξέταση ζήτημα είναι και αυτό των ενδεχόμενων 

διαφοροποιήσεων ή μη που εντοπίζονται ανάμεσα στους φοιτητές Ελλάδας και 

Κροατίας. 
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Γενικές παρατηρήσεις 

 

Αρχικά, σε σχέση με τις στάσεις και τις πεποιθήσεις Ελλήνων και Κροατών 

φοιτητών απέναντι στα μαθηματικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και οι τέσσερις 

μεταβλητές εμφανίζουν τιμές κοντά στο 3, με την “Αξία των μαθηματικών” να έχει μια 

ελαφρά υψηλότερη τιμή. Επομένως, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι φοιτητές-τριες 

και από τις δύο χώρες, δε φαίνεται να έχουν ούτε ιδιαίτερα θετικές, ούτε ιδιαίτερα 

αρνητικές στάσεις απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών. Παράλληλα, σε μέτρια 

επίπεδα κυμαίνεται τόσο η “ικανοποίηση- απόλαυση που αντλούν από τα  μαθηματικά”, 

όσο και η ισχύς των “κινήτρων” τα οποία τους οδηγούν στην ενασχόληση με αυτά, 

αλλά και η “αυτοπεποίθηση” που νιώθουν κατά την ενασχόλησή τους με το μάθημα 

αυτό. Ελαφρά αυξημένη είναι η τιμή της “αξίας των μαθηματικών”, όπως την 

αντιλαμβάνονται οι φοιτητές-τριες, δηλαδή, παρατηρούμε ότι, αν και δεν αντλούν 

μεγάλη ευχαρίστηση από τα μαθηματικά, έχουν μέτρια αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στο μάθημα αυτό, ωστόσο αναγνωρίζουν σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό την 

αξία που έχουν τα μαθηματικά για τη ζωή τους. Ο παράγοντας αυτός της 

προσλαμβανόμενης αξίας, θα περίμενε κανείς να συνδέεται με αντίστοιχα ελαφρά 

αυξημένη απόλυτη τιμή και της μεταβλητής των κινήτρων, δεδομένου ότι η 

αναγνώριση της αξίας ενός αντικειμένου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσδίδει 

κίνητρο για την ενασχόληση μαζί του. Ωστόσο, οι δύο αυτοί παράγοντες παρουσιάζουν 

σημαντική στατιστική συσχέτιση, όπως θα δούμε παρακάτω. 
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Ο ρόλος της εθνικότητας 

 

Αρχικά, σε σχέση με τη σύγκριση των στάσεων και των πεποιθήσεων οι οποίες 

καταγράφονται σε Έλληνες και Κροάτες φοιτητές-τριες, δεν παρατηρούμε αξιόλογες 

διαφορές. Ως προς τις συγκεκριμένες τιμές, παρατηρούμε ότι οι Έλληνες αντλούν 

μικρότερη απόλαυση από τα μαθηματικά σε σχέση με τους Κροάτες (3,06), ενώ 

παράλληλα έχουν και λιγότερη αυτοπεποίθηση, με τις τιμές, ωστόσο, να παρουσιάζουν 

πολύ μικρές διαφορές και να κινούνται όλες κοντά στο 3. Αντίθετα, σε ότι αφορά την 

αξία την οποία αποδίδουν στο μάθημα των μαθηματικών και τα κίνητρα που έχουν να 

ασχοληθούν μαζί τους, οι απαντήσεις των Ελλήνων φοιτητών σημειώνουν μεγαλύτερες 

τιμές, με τις διαφορές, ωστόσο και εδώ να είναι αρκετά μικρές. Επομένως, θα 

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι, ενώ οι Έλληνες φοιτητές αντλούν μικρότερη 

απόλαυση και έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση κατά την ενασχόλησή τους με τα 

μαθηματικά, εντούτοις, αναγνωρίζουν ελαφρώς περισσότερο από τους Κροάτες την 

αξία των μαθηματικών για τη ζωή τους και έχουν πιο ισχυρά κίνητρα για να 

ασχοληθούν με αυτά. 

Βέβαια, όπως επισημάνθηκε, οι διαφορές αυτές παραμένουν εξαιρετικά μικρές, ενώ, 

παράλληλα, έχει σημασία το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται και κάποια στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στον παράγοντα της Εθνικότητας και των υπό εξέταση 

μεταβλητών. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι υπό εξέταση 

μεταβλητές μεταξύ τους, αλλά και με τους παράγοντες της ηλικίας, του φύλου και της 

σχολικής επίδοσης, έχει κοινά χαρακτηριστικά τόσο στους Έλληνες και τις Ελληνίδες 

φοιτήτριες, όσο και σε εκείνους και εκείνες από την Κροατία. Το στοιχείο αυτό θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι καταδεικνύει την καθολική σημασία της επίδρασης των 
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συναισθηματικών παραγόντων στις στάσεις και τις πεποιθήσεις σε σχέση με το μάθημα 

των μαθηματικών, καθώς και τον σχετικά κοινό τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην 

ενασχόληση μαζί τους. Συνολικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε, με βάση αυτό το 

στοιχείο, ότι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των φοιτητών είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιες 

στις δύο αυτές Ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται και στη 

σχετική ομοιότητα που παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα εντός ευρωπαϊκού 

πλαισίου. 

 

Ο ρόλος του φύλου 

 

Σε ότι αφορά το φύλο των συμμετεχόντων, παρατηρούμε ελάχιστες διαφορές σε 

σχέση με την “ικανοποίηση-απόλαυση”  και αντίστοιχα τα “κίνητρα” την 

“αυτοπεποίθηση”, και την “αξία”, με γυναίκες και άνδρες να έχουν σχεδόν ίδια μέση 

τιμή με αμελητέες διαφορές. Παράλληλα, δεν παρατηρήθηκε και καμία στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση στη σχέση ανάμεσα στον παράγοντα του φύλου και των υπό 

εξέταση μεταβλητών. 

Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συνάφεια με αντίστοιχες έρευνες (Ding, Song, & 

Richardson, 2006; Sue et al., 2001) τα οποία έδειξαν ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες σε ότι αφορά τις στάσεις τους απέναντι στα 

μαθηματικά και για το λόγο αυτό δε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το φύλο αποτελεί  

παράγοντα πρόβλεψης των στάσεων και των πεποιθήσεων αυτών. Ακόμα, επιβεβαιώνουν 

και τα ευρήματα των Bos και Kuiper (1999) τα οποία έδειξαν ότι σε κάποια εκπαιδευτικά 

συστήματα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ φύλου και στάσεων. 
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Η ηλικία 

 

Σε ότι αφορά τον παράγοντα της ηλικίας, βλέπουμε ότι εμφανίζει μεγάλη 

συσχέτιση τόσο με την “αξία”, όσο και με τα “κίνητρα” και μάλιστα ότι όσο αυξανόταν 

η ηλικία των συμμετεχόντων, τόσο αυξανόταν η αξία την οποία προσέδιδαν στο 

αντικείμενο των μαθηματικών και τόσα περισσότερα κίνητρα είχαν για να ασχοληθούν 

με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακόμα, παρατηρούμε μια συσχέτιση και με τη 

μεταβλητή της “αυτοπεποίθησης”, η οποία δείχνει να αυξάνεται, όσο αυξάνεται η ηλικία. 

Τα ευρήματα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έρχονται σε αντίθεση με 

προηγούμενες έρευνες, όπου το ποσοστό των μαθητών που «συμπαθούν» τα μαθηματικά 

φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (Renga&Dalla,1993). Ωστόσο, δεν πρέπει 

να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις έρευνες αυτές αναφέρονται σε 

ηλικίες δημοτικού και γυμνασίου, ακόμη και νηπιαγωγείου, επομένως, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι τα δεδομένα διαφοροποιούνται καθώς το άτομο περνάει στην ενήλικη ζωή του. 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ακόμα πως τα ίδια τα κίνητρα, αλλά και ο τρόπος που 

αντιλαμβάνεται ένας ενήλικος την αξία των μαθηματικών για τη ζωή του, μεταβάλλεται 

σημαντικά σε σχέση με την παιδική του ηλικία, επομένως τα δεδομένα αλλάζουν. 

 

Το έτος σπουδών 

 

Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος σχετίζεται και με την ηλικία, αλλά φυσικά δεν 

έχει να κάνει μόνο με αυτή, αλλά και με το περιεχόμενο των σπουδών, είναι το 

ακαδημαϊκό έτος στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές. Εδώ εντοπίζουμε ένα ιδιαίτερο 

εύρημα, καθώς σχετικά με τα “κίνητρα”, εμφανίζεται μια στατιστικά σημαντική 
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διαφοροποίηση (sig. ,035) ανάμεσα στους φοιτητές του δεύτερου και του τρίτου έτους 

σπουδών, η οποία δείχνει ότι από το δεύτερο προς το τρίτο έτος τα κίνητρα των 

φοιτητών για την ενασχόληση με τα μαθηματικά φθίνει, ενώ στο τέταρτο έτος 

επανέρχεται στα πρότερα επίπεδα. Ακόμα, σε ότι αφορά την “αξία των μαθηματικών”, 

παρατηρούμε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ πρώτου και τέταρτου έτους (sig. ,015), 

καθώς και μεταξύ τρίτου και τέταρτου έτους (sig. ,011). Ακόμα, οριακά σημαντική 

(sig. ,046) σχέση εντοπίζουμε και ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο έτος, με την “αξία” 

των μαθηματικών να έχει υψηλότερη τιμή στους δευτεροετείς φοιτητές. Παρατηρείται, 

επομένως, ένα “περίεργο ζιγκ-ζαγκ” κατά τη διάρκεια των σπουδών σε ότι αφορά τα 

κίνητρα για την ενασχόληση με τα μαθηματικά, αλλά και την αξία που τους αποδίδουν οι 

φοιτητές των δύο χωρών. 

Το εύρημα αυτό από μόνο του χρήζει ξεχωριστής μελέτης και τα αίτιά του θα 

μπορούσαν ίσως να αναζητηθούν σε παράγοντες όπως τα προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων των δύο χωρών, ή διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες που 

σχετίζονται γενικότερα με την ενασχόληση των φοιτητών με τις σπουδές τους κατά την 

πάροδο των ακαδημαϊκών ετών. 
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Η σχολική επίδοση των συμμετεχόντων 

Σε ότι αφορά τις επιδράσεις της επίδοσης των συμμετεχόντων στο σχολείο, στο 

μάθημα των μαθηματικών, εδώ, αρχικά, εντοπίζονται οι πιο σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τις απόλυτες τιμές των μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι 

εκείνοι με κακή επίδοση αντλούν λιγότερη απόλαυση από τα μαθηματικά, με τις 

απαντήσεις τους να τείνουν στο “διαφωνώ”. Παράλληλα, οι απαντήσεις όσων είχαν 

μέση επίδοση, εμφανίζουν ελαφρώς πιο αυξημένες τιμές, όσοι είναι καλοί στα 

μαθηματικά εμφανίζουν μέση τιμή ως προς την απόλαυση-ικανοποίηση που αντλούν. 

Αντίστοιχα οι “καλοί” αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση και οι “άριστοι” ακόμα 
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μεγαλύτερη με τις απαντήσεις τους να τείνουν στο “συμφωνώ”. 

Αντίστοιχη εικόνα έχουμε και σε σχέση με τα κίνητρα που έχουν οι φοιτητές-τριες 

για την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά, με όσους ήταν κακοί μαθητές να έχουν 

χαμηλά κίνητρα και τις τιμές τους να αυξάνονται όσο αυξάνεται και η σχολική τους 

επίδοση. Ενώ, την ίδια εικόνα παρατηρούμε και σε σχέση με την αυτοπεποίθηση. Τέλος, 

για την προσλαμβανόμενη αξία των μαθηματικών, παρατηρούμε την αντίστοιχη αύξηση 

καθώς αυξάνεται η σχολική επίδοση, ωστόσο έχουμε μια διαφορά. Οι τιμές διαφέρουν 

ελάχιστα ανάμεσα στους μέτριους (3,58) και τους καλούς (3,55), όπως επίσης και ανάμεσα 

στους πολύ καλούς (3,79) και στους άριστους (3,78). Επομένως, παρατηρούμε ότι ναι μεν 

η τάση αύξησης είναι ίδια όπως και σε όλες τις μεταβλητές, αλλά τόσο οι μέτριοι όσο και 

οι καλοί μαθητές αποδίδουν την ίδια περίπου αξία στα μαθηματικά, ανεξάρτητα από τις 

διαφορές στις επιδόσεις τους, όπως συμβαίνει και ανάμεσα στους πολύ καλούς και στους 

άριστους μαθητές. Δηλαδή, η αναλογία που εμφανίζεται στην αύξηση των τιμών των 

υπολοίπων μεταβλητών ως προς τη σχολική επίδοση, δεν είναι τόσο ευθεία στην 

περίπτωση της αξίας. 

Σε ότι αφορά συνολικά τη σχέση της επίδοσης που είχαν οι συμμετέχοντες στο 

σχολείο, στο μάθημα των μαθηματικών με τις υπό εξέταση μεταβλητές, παρατηρούμε 

ισχυρές συσχετίσεις σχεδόν με όλες. 

Συνολικά, φαίνεται ότι όσο χειρότερες ήταν οι επιδόσεις που σημείωναν οι 

συμμετέχοντες στο μάθημα των μαθηματικών, τόσο λιγότερη απόλαυση αντλούσαν από 

την ενασχόλησή τους με αυτά, τόσο λιγότερα κίνητρα είχαν για την ενασχόληση αυτή και 

τόσο μικρότερη αυτοπεποίθηση ένιωθαν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο 

αντικείμενο. Με τη διαφοροποίηση της “αξίας” που αναφέρθηκε πριν σε σχέση με τις 

απόλυτες τιμές, να εμφανίζεται φυσικά και εδώ στις συσχετίσεις. 
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Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ της επίδοσης στα μαθηματικά 

και των στάσεων απέναντι στα μαθηματικά, η οποία έχει καταγραφεί σε διάφορες 

έρευνες και σημειώνουν τη σημαντική συσχέτιση μεταξύ των στάσεων απέναντι στο 

μάθημα των μαθηματικών και των επιδόσεων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

επιβεβαιώνονται και τα δεδομένα της TIMSS, ότι οι στάσεις σχετίζονται θετικά με την 

επίδοση (Bos & Kuiper, 1999). Ακόμα, σύμφωνα με τα ευρήματα πολλών ερευνών, τα παιδιά 

με υψηλές επιδόσεις έχουν την τάση να απολαμβάνουν περισσότερο την ενασχόληση με τα 

μαθηματικά και να θεωρούν τα μαθηματικά πιο χρήσιμα από ότι τα παιδιά με χαμηλές επιδόσεις 

(Middleton & Spanias, 1999; Bos & Kuiper, 1999). 

Ακόμα, σύμφωνα με τα δεδομένα των Hemmings & Kay (2010) ότι η στάση απέναντι στα 

μαθηματικά μπορεί να είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας των μαθηματικών 

επιτευγμάτων, αλλά και των Choi και ο Chang (2011) ότι οι μαθητές με θετική στάση απέναντι 

στα μαθηματικά είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποδώσουν καλύτερα σε αυτά. 

Ωστόσο, τόσο από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, όσο και από εκείνα προηγούμενων 

ερευνών, τα οποία υπογραμμίζουν τη σχέση μεταξύ των στάσεων και της επίδοσης, προκύπτει 

ένας σοβαρός προβληματισμός σε σχέση με το αν η επίδοση στα μαθηματικά είναι η αιτία ή το 

αποτέλεσμα των στάσεων των μαθητών (Enemark & Wise, 1981). Δηλαδή, αν η επίδοση είναι 

εκείνη που προκαλεί τις θετικές στάσεις ή οι στάσεις εκείνες οι οποίες θα προβλέψουν και την 

επίδοση. 

Σύμφωνα με τους Φιλίππου και Χρίστου (2001), ότι οι στάσεις των μαθητών 

επηρεάζονται από την επίδοση, αλλά στην έρευνά τους προστέθηκε ως ξεχωριστός 

παράγοντας που επιδρά από κοινού με την επίδοση στη διαμόρφωση των στάσεων, η 

“αυτοιδέα”, η εικόνα την οποία έχουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για τον εαυτό τους.    
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τα παιδιά θα 

πετύχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά αν ενδιαφέρονται για αυτό που μαθαίνουν 

και αν τους αρέσουν και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

δημιουργία, τη συντήρηση και την ενίσχυση θετικών στάσεων (Schofield, 1982), 

αντιστρέφοντας έτσι τον ρόλο στάσεων και επιδόσεων και προσδίδοντας πρωτεύοντα ρόλο 

στις στάσεις οι οποίες διαμορφώνουν τελικά τις επιδόσεις. 

Σε ότι αφορά την παρούσα έρευνα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε 

στάσεις φοιτητών, δηλαδή ενηλίκων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη βασική σχολική τους 

εκπαίδευση, κατά την οποία έχουν ήδη διαμορφωθεί κάποιες στάσεις, ενώ και οι επιδόσεις 

τους αναφέρονται στα αποτελέσματα που είχαν στο σχολείο. Επομένως, μπορούμε να 

πούμε ότι οι επιδόσεις τους επηρεάζουν τις στάσεις που έχουν τώρα για τα μαθηματικά, 

αλλά το κατά πόσο οι πρότερες στάσεις, οι οποίες διαμορφώνονταν στα σχολικά χρόνια 

επηρέασαν τις ίδιες τις επιδόσεις αυτές, δε μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά και η έρευνα 

χρειάζεται να ανατρέξει πολύ πίσω στο χρόνο για να εντοπίσει τις πρωταρχικές αιτίες -αν 

αυτό είναι δυνατό. 

Γενικότερα, το αναμφισβήτητο δεδομένο είναι ότι οι στάσεις των μαθητών απέναντι 

στα μαθηματικά επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο υλοποιούνται τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και το αντίστροφο, δηλαδή, ότι οι παράγοντες αυτοί αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους, ωστόσο, το ποιος είναι ο πιο ισχυρός από αυτούς και μπορεί να επιδράσει 

περισσότερο στον άλλο, χρήζει περεταίρω διερεύνησης. 
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Σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές 

 

Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν, όπως ειπώθηκε, τα 

αποτελέσματα πολλών ερευνητών οι οποίοι υποστηρίζουν τη σημασία του ρόλου των 

συναισθηματικών παραγόντων στην επίδοση των μαθητών με έμφαση στη σημαντικότητα 

των πεποιθήσεων και των στάσεων (Shaugnessy et al., 1983; Thomas et al., 2000). 

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε ισχυρή συσχέτιση όλων των υπό εξέταση μεταβλητών 

μεταξύ τους. Δηλαδή, σύμφωνα και με τα πρότυπα του ATMI βλέπουμε στις μετρήσεις ότι 

η αυτοϊδέα- αυτοπεποίθηση των φοιτητών σε σχέση με τη μαθηματική τους ικανότητα 

συνδέεται θετικά με την απόλαυση την οποία αντλούν από την ενασχόληση με αυτά, τα 

κίνητρα που έχουν για αυτήν την ενασχόληση και την αξία που τους αποδίδουν για τη ζωή 

τους. 

Με άλλα λόγια, παρατηρούμε ότι όσο πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση έχουν οι 

συμμετέχοντες για το αν μπορούν να φέρουν εις πέρας με επιτυχία μια εργασία που 

σχετίζεται με τα μαθηματικά, τόσο πιο μεγάλη ικανοποίηση αντλούν από αυτά, τόσα 

περισσότερα κίνητρα έχουν για την ενασχόληση μαζί τους και τόσο περισσότερο 

αναγνωρίζουν την αξία τους. Η ίδια αυτή σχέση αποτυπώνεται σε σχέση με όλες τις 

μεταβλητές, δηλαδή, αντίστοιχα, όσο πιο πολύ απολαμβάνουν τα μαθηματικά, τόσο 

περισσότερο έχουν κίνητρα να ασχοληθούν με αυτά, τόση μεγαλύτερη αξία τους αποδίδουν  

κ.ο.κ. 

Αντίστοιχα, φυσικά, η σχέση αυτή λειτουργεί και αντίστροφα, από την αρνητική 

της πλευρά. Δηλαδή, όσο λιγότερη αυτοπεποίθηση έχουν οι φοιτητές/ τριες, τόσο λιγότερη 
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απόλαυση αντλούν από τα μαθηματικά, τους αποδίδουν μικρότερη αξία και έχουν λιγότερα 

κίνητρα για να ασχοληθούν με αυτά. 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο προς περεταίρω διερεύνηση είναι ότι και εδώ εντοπίζουμε 

τη συσχέτιση, αλλά δεν είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι ο ένας ή ο άλλος 

παράγοντας έχει τον πρωτεύοντα ρόλο και είναι εκείνος ο οποίος επηρεάζει τους άλλους, 

με αποτέλεσμα εκείνοι να εξαρτώνται από αυτόν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με 

βεβαιότητα ότι η απόλαυση έχει τον πρώτο λόγο και αν επιτευχθεί εκείνη, τότε θα 

δυναμώσει και η αυτοπεποίθηση ή το αντίστροφο. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία η 

αποτύπωση των ίδιων των σχέσεων αυτών, οι οποίες βρίσκονται φυσικά σε αλληλεπίδραση 

και αλληλοεπηρεάζονται. 

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, ο παράγοντας ο οποίος παρουσιάζει την πιο 

ισχυρή και άμεση επίδραση στις πεποιθήσεις των μαθητών είναι η αυτοϊδέα, δηλαδή, η 

θετική ιδέα και αυτοπεποίθηση σε σχέση με τη μαθηματική τους ικανότητα. Η στενή 

συσχέτιση μεταξύ στάσεων και αυτοϊδέας σχετικά με τα μαθηματικά εντοπίζεται και στα 

ευρήματα των Randhawa et al. (1993), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι γενικευμένες 

μαθηματικές στάσεις επηρεάζουν άμεσα την αυτοϊδέα των μαθητών. 

Ακόμα, το εύρημα ότι η αυτοϊδέα αποτελεί στατιστικά σημαντικό παράγοντα 

πρόβλεψης των στάσεων των μαθητών βρίσκεται σε συμφωνία και με τα ευρήματα των 

Hackett και Betz (1989), ενώ και οι Middleton και Spanias (1999), υποστήριξαν ότι όταν η 

αυτοϊδέα των μαθητών είναι υψηλή, τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στα 

μαθηματικά από ότι οι μαθητές των οποίων η αυτοϊδέα είναι χαμηλή. Τέλος, τα ευρήματα 

επιβεβαιώνουν και τον Lester (1992) σχετικά με το ότι οι πεποιθήσεις του ατόμου για τα 
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μαθηματικά, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, και μάλιστα πολλές φορές καθοριστικό, στη 

συμπεριφορά που θα επιδείξει όταν του ανατεθεί μια μαθηματική δραστηριότητα. 

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τον ρόλο των κινήτρων, πληθώρα ερευνών υπογραμμίζει 

τη σημασία τους, κατά τη μάθηση αλλά και τη διδασκαλία (Elliot, Henrly, Sell & Maier, 

2005; Friedel, Cortina, Turner & Midgley, 2007; Stipek, Salmon, Givvin, Kazemi, Saxe, 

& MacGyvers, 1998) γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην παρούσα έρευνα. Οι 

Elliot & Church (1997) αναφέρονται στις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών, οι 

οποίοι καθορίζουν και τα κίνητρά τους, όπως, για παράδειγμα, η ανάγκη της επιτυχίας η 

οποία θεωρείται πρωτογενής πηγή των κινήτρων. Υποστηρίζουν παράλληλα ότι υπάρχει 

στενή σχέση μεταξύ των συναισθημάτων των μαθητών για τα μαθηματικά και των 

πεποιθήσεων που οικοδομούν τα συναισθήματα αυτά, όπως για παράδειγμα το επίπεδο 

αυτοπεποίθησης των μαθητών σχετικά με τη μαθηματική τους ικανότητα που με τη 

σειρά της καθορίζει και τα κίνητρα των μαθητών. Γενικότερα, τα κίνητρα μπορούν να 

αποτελέσουν αιτίες που ενθαρρύνουν το άτομο να ασχοληθεί ή να επιδιώξει κάτι, επομένως 

είναι λογικό να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία θετικών ή αρνητικών στάσεων 

απέναντι στα μαθηματικά. 

Οι έρευνες που υπογράμμιζαν ότι ο παράγοντας της απόλαυσης σχετίζεται με πολλούς 

άλλους παράγοντες, όπως τα κίνητρα, η αυτοπεποίθηση και η επίδοση, επιβεβαιώνονται 

από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όπου διαφάνηκε ότι η ευχαρίστηση που 

αντλούν οι φοιτητές από την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά επηρεάζει την 

ακαδημαϊκή επιτυχία και τις σχολικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα, εμφανίζουν υψηλότερα 

κίνητρα για την ενασχόλησή τους με αυτά, εφόσον θεωρεί τα μαθηματικά απολαυστικά και 

ενδιαφέροντα. 
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Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τις στάσεις των μαθητών για τα 

μαθηματικά και την ενασχόλησή τους με αυτά, είναι το κατά πόσο οι ίδιοι τα θεωρούν 

χρήσιμα και σημαντικά για τη ζωή τους, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας. Σχετικές έρευνες των Hart και Walker (1993) έδειξαν ότι η μεγάλη 

διασπορά στην επίδοση των μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών, οφείλεται σε 

σημαντικό βαθμό στις αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές σχετικά με τη χρησιμότητά τους.  

Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών αυξάνεται όταν 

τα μαθηματικά προβλήματα με τα οποία ασχολούνται έχουν σχέση με την καθημερινότητα 

και θεωρούν ότι θα τους φανούν χρήσιμα και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. 
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Ε. Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να συνεισφέρει στη μελέτη των στάσεων και των 

πεποιθήσεων για τα μαθηματικά, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και τη σχέση τους με 

τους παράγοντες της επίδοσης, του φύλου και της ηλικίας, μελετώντας την περίπτωση των 

φοιτητών από Παιδαγωγικές Σχολές της Ελλάδας και Κροατίας. 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι παράγοντες της αυτοιδέας- 

αυτοπεποίθησης για τη μαθηματική ικανότητα, η απόλαυση την οποία αντλούν οι 

συμμετέχοντες από τα μαθηματικά, τα κίνητρα που έχουν για την ενασχόληση με αυτά και 

η αξία που τους αποδίδουν για τη ζωή τους, σχετίζονται θετικά και όσο αυξάνεται το ένα, 

αυξάνονται και τα υπόλοιπα. Εξίσου σημαντικό είναι και το εύρημα ότι οι συναισθηματικοί 

αυτοί παράγοντες συνδέονται στενά με τις επιδόσεις στα μαθηματικά. 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης σχετικά με το ρόλο των πεποιθήσεων και των 

στάσεων των μαθητών κατά την μαθηματική εκπαίδευση, όπως επίσης και η 

αλληλεπίδρασή τους με την επίδοση τους στα μαθηματικά είναι πολύ σημαντικά, καθώς, 

σύμφωνα και με τον Papanastasiou (2000), οι πεποιθήσεις και οι στάσεις μπορούν να 

διδαχθούν, επομένως καθίσταται δυνατό να τεθούν ως βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι. 

Παράλληλα, με βάση τις βασικές αρχές (position statements) του NCTM (1999), μια από 

τις επιδιώξεις στη διδασκαλία των μαθηματικών είναι η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των 

μαθητών σε σχέση με τις μαθηματικές τους ικανότητες και της πίστης τους στον εαυτό 

τους ως ικανά μαθηματικά σκεπτόμενα άτομα. Επισημαίνεται ακόμη, ότι αναγκαία 

προϋπόθεση για την επιτυχία στη μελέτη των μαθηματικών αποτελεί η θετική αυτοϊδέα, 
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δηλαδή να πιστεύουν οι μαθητές ότι μπορούν να «κάνουν» μαθηματικά και η θετική στάση,  

δηλαδή να πιστεύουν ότι η ενασχόληση με τα μαθηματικά έχει αξία. 

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ο προβληματισμός σε σχέση με το ποιος ή ποιοι 

παράγοντες έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο στις συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν είτε 

ανάμεσα στις μεταβλητές, είτε μεταξύ μεταβλητών και σχολικής επίδοσης, αν δηλαδή είναι 

οι στάσεις αυτές που διαμορφώνουν τις επιδόσεις ή το αντίθετο. Ωστόσο, είναι πιθανό τα 

όρια στην αλληλεπίδραση αυτή να είναι ρευστά και τα δύο μέρη να αλληλοεπηρεάζονται, 

ακόμη και στον ίδιο βαθμό. Το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

ξεχωριστής μελέτης. 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδείχθηκε ήταν η ύπαρξη μικρών, έως καθόλου, 

διαφορών ανάμεσα στις στάσεις Ελλήνων και Κροατών φοιτητών. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει είτε τη σύμπλευση των εκπαιδευτικών συστημάτων των δύο χωρών, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κοινότητας, είτε, ακόμη και ότι οι συναισθηματικοί μηχανισμοί 

λειτουργούν με όμοιο τρόπο κατά την ενασχόληση με τα μαθηματικά, ανεξαρτήτως 

εθνολογικών χαρακτηριστικών. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των συναισθηματικών παραγόντων στη μαθηματική 

εκπαίδευση και τις επιδράσεις που ασκούν στην πορεία ενός μαθητή και τη συνολική του 

σχέση με το μάθημα των μαθηματικών, η μελέτη επικεντρώθηκε στην περίπτωση των 

φοιτητών Παιδαγωγικών Σχολών, ως αυριανών δασκάλων, οι οποίοι θα διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων των μαθητών. Είναι φυσικό ότι οι 

στάσεις και οι πεποιθήσεις τις οποίες θα κληθούν να καλλιεργήσουν οι αυριανοί δάσκαλοι 

βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που έχουν οι ίδιοι 

παγιώσει απέναντι στα μαθηματικά. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να μελετηθούν αυτές 
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οι στάσεις και τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών να λαμβάνονται υπόψη στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων 

Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

της Ελλάδας και της Κροατίας έχουν μέτριες στάσεις (ούτε θετικές ούτε αρνητικές) 

απέναντι στα μαθηματικά. Επομένως, χρειάζεται τα τμήματα στις δύο αυτές χώρες να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση των θετικών στάσεων, προκειμένου να διαμορφώσουν 

δασκάλους οι οποίοι να είναι σε θέση να επιτελέσουν με επιτυχία το ρόλο της θετικής 

ενίσχυσης των μαθητών τους απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών. 
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 Ερωτηματολόγιο στα ελληνικά 

 Ερωτηματολόγιο στα κροατικά 



Στάσεις - αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τα μαθηματικά. 

Αγαπητέ φοιτητή / Αγαπητή φοιτήτρια, 

Αρχικά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου σε αυτή τη σημαντική έρευνα που διεξάγεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Φλώρινας υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Τσακιρίδου Ελένης.  

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η μέτρηση των στάσεων για τα μαθηματικά των φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων Ελλάδας και Κροατίας. Μέσα 

από αυτή τη σύντομη έρευνα, οι απαντήσεις σου θα είναι χρήσιμες προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατανόηση των στάσεων των 

φοιτητών/τριών για τα μαθηματικά. Η έρευνα αυτή απαιτεί μόνο 10 - 15 λεπτά περίπου από τον χρόνο σου για να ολοκληρωθεί. Οι απαντήσεις σου θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας και να είσαι σίγουρος/η ότι όλες οι απαντήσεις που θα δώσεις θα φυλαχτούν με απόλυτη 

εχεμύθεια. Όλες οι απαντήσεις θα αναλυθούν ομαδικά και όχι μεμονωμένα.  

Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου! 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Ηλικία:  

Φύλο:  

Έτος σπουδών: 

(Παρακαλώ σημείωσε το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεσαι τώρα) 

 

Πόσο καλός/ ή θεωρείς ότι ήσουν στα μαθηματικά στο σχολείο; 

(Παρακαλώ σημείωσε με Χ το επίπεδο της απόδοσης σου στα Μαθηματικά στο σχολείο) 

Άριστος 
Πολύ 

καλός 
Καλός Μέτριος Κακός 

     

Παρακαλώ σημείωσε με Χ μόνο μια απάντηση για κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις. 

(Καλείσαι να σημειώσεις το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας σου με κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις) 



ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

1. Παίρνω μεγάλη ικανοποίηση από την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος.      

2. Συνήθως απολάμβανα να μελετώ μαθηματικά στο σχολείο.      

3. Τα μαθηματικά είναι ανιαρό και βαρετό μάθημα.      

4. Μου αρέσει να επιλύω καινούργια προβλήματα στα μαθηματικά.      

5. Θα προτιμούσα να κάνω μια εργασία στα μαθηματικά από το να γράψω ένα δοκίμιο. 
     

6. Τα μαθηματικά μου αρέσουν πραγματικά.      

7. Είμαι πιο ευτυχισμένος/η σε μια τάξη μαθηματικών από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη 

τάξη. 

     

8. Τα μαθηματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα.      

9. Νιώθω άνετα εκφράζοντας τις ιδέες μου για τον τρόπο που ψάχνω λύσεις για ένα 

δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα. 

     

10. Νιώθω άνετα να  απαντώ σε ερωτήσεις την ώρα των μαθηματικών.      

11. Είμαι βέβαιος/η ότι θα μπορούσα να μάθω ανώτερα μαθηματικά.      

12. Θα ήθελα να αποφύγω τη χρήση των μαθηματικών στο πανεπιστήμιο.      

13. Είμαι πρόθυμος/η να αποκτήσω περισσότερη μαθηματική γνώση από αυτήν που 
απαιτείται. 

     

14. Σκοπεύω να ασχοληθώ με όσο το δυνατόν περισσότερα μαθηματικά μπορώ κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσής μου. 

     



 ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

15. Η πρόκληση των μαθηματικών είναι ελκυστική για μένα.      

16. Τα μαθηματικά είναι ένα από τα μαθήματα που φοβάμαι περισσότερο.      

17. Το μυαλό μου είναι κενό και δεν είμαι σε θέση να σκεφτώ καθαρά, όταν ασχολούμαι 

με τα μαθηματικά. 

     

18. Το να μελετώ μαθηματικά με κάνει να νιώθω αγχωμένος/η.      

19. Τα μαθηματικά με κάνουν να νιώθω άβολα.      

20. Είμαι πάντα κάτω από μια φοβερή πίεση την ώρα των μαθηματικών.      

21. Όταν ακούω τη λέξη μαθηματικά, μου προκαλείται ένα αίσθημα απέχθειας.      

22. Μου προκαλεί άγχος και μόνο να σκεφτώ ότι πρέπει να επιλύσω ένα μαθηματικό 

πρόβλημα. 

     

23. Τα μαθηματικά δεν με φοβίζουν καθόλου.      

24. Αναμένω να επιδοθώ πολύ καλά σε οποιαδήποτε τάξη μαθηματικών και αν 

συμμετέχω. 

     

25. Είμαι πάντα σε μια σύγχυση την ώρα των μαθηματικών.      

26. Έχω πολλή αυτοπεποίθηση όταν πρόκειται να ασχοληθώ με τα μαθηματικά.      

27. Είμαι σε θέση να επιλύω προβλήματα μαθηματικών, χωρίς μεγάλη δυσκολία.      

28. Νιώθω μια αίσθηση ανασφάλειας όταν επιχειρώ / δοκιμάζω να ασχοληθώ με τα 

μαθηματικά. 

     

29. Μαθαίνω μαθηματικά εύκολα.      



 ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

30. Πιστεύω πως είμαι καλός/η στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.      

31. Τα μαθηματικά είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο μάθημα.      

32. Θέλω να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στα μαθηματικά.      

33. Τα μαθηματικά βοηθούν στην ανάπτυξη του νου και μαθαίνουν ένα άτομο να 

σκέφτεται.  

     

34. Τα μαθηματικά είναι σημαντικά στην καθημερινή ζωή.      

35. Τα μαθηματικά είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που πρέπει να μελετούν οι 

άνθρωποι. 

     

36. Τα μαθηματικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ήταν πολύ χρήσιμα, ανεξάρτητα 

από το τι θα αποφασίσω να σπουδάσω στο μέλλον. 

     

37. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους που χρησιμοποιώ τα μαθηματικά εκτός από το 

σχολείο. 

     

38. Νομίζω πως η μελέτη ανώτερων μαθηματικών είναι χρήσιμη.      

39. Πιστεύω ότι η μελέτη των μαθηματικών με βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων σε 

άλλους τομείς. 

     

40. Ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο θα μπορούσε να με βοηθήσει στην επαγγελματική 

μου ζωή. 

     

 



Stavovi prema matematici 

Dragi sudionici, 

Hvala vam što ste pristali sudjelovati u ovom važnom istraživanju koje je provedeno na poslijediplomskom studiju na Sveučilištu Zapadne Makedonije u 

Grčkoj. Svrha ovog istraživanja je mjerenje stavova prema matematici učenika u pedagoškim fakultetima  u Grčkoj i Hrvatskoj. Kroz ovu kratku anketu, vaši 

odgovori će biti korisni kako bi se stvorio bolji uvid u stavove učenika prema matematici. Ovo istraživanje trebao bi trajati oko 10-15 minuta. Vaši odgovori 

će se koristiti samo u svrhu istraživanja i možete biti sigurni da će svi odgovori koje ste dali biti će čuvani u najstrožoj tajnosti. Odgovori neće biti 

identificiran od strane pojedinca. Svi odgovori će se zajedno sastaviti i analizirati kao grupa. U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi ankete, obratite se 

Fani Matamadiotou na faniolam@gmail.com 

Puno vam hvala na vašem vremenu! 

 

Pozdrav, 

Fani Matamadiotou 

 

Demografski podaci 

Dob:  

Rod:  

Godina studija: 

(Označite godine studija koju trenutno pohađate.) 

 

Što mislite koliko ste bili dobri u matematici tijekom školovanja?  

(Molimo označite razinu svoje izvedbe iz matematike u školi.) 

Loš Dovoljan Dobar 
Vrlo 

dobar 
Odličan 

     



Molimo označite samo jedan odgovor za svaku od sljedećih izjava.  

(Navedite stupanj slaganja ili neslaganja sa svakom od sljedećih izjava.) 

PITANJE Uopće se ne 
slažem 

Ne slažem 
se 

Niti se ne 
slažem niti se 

slažem 
Slažem se 

Potpuno se 
slažem 

1. Osjećam veliko zadovoljstvo nakon rješavanje matematičkih problema.      

2. Obično sam užuvao/la u učenju matematike tijekom školovanja.      

3. Matematika je naporna i dosadna.      

4. Volim rješavati nove matematičke probleme.      

5. Radije bi riješio/la matematički zadatak nego napisao/la esej. 
     

6. Volim matematiku.      

7. Sretniji/ja sam na satu matematike nego na nekom drugom.      

8. Matematika je vrlo zanimljiva tema.      

9. Osjećam se ugodno izražavajući svoje mišljenje kako riješiti težak matematički zadatak. 
     

10. Osjećam se ugodno odgovarajući na matematička pitanja tijekom sata.      

11. Uvjeren/a sam da bi mogao/la svladati naprednu matematiku.      

12. Želio/la bi izbjeći korištenje matematike na fakultetu.      

13. Voljan/a sam upotrijebiti više matematike nego li je traženo.      

14. Planiram pohađati što više matematičkih kolegija tijekom studija. 
     



 Uopće se ne 
slažem 

Ne slažem 
se 

Niti se ne 
slažem niti se 

slažem 
Slažem se 

Potpuno se 
slažem 

15. Volim izazove u matematici.      

16. Matematika je jedan od najzastrašujućih predmeta.      

17. Nisam u mogućnosti bistro razmišljati kad rješavam matematičke zadatke. 
     

18. Učenje matematike čini mi nervozan.      

19. Rješavajući matematičke zadatke osjećam se nelagodno.      

20. Osjećam se pod stresom tijekom sata matematike.      

21. Kad čujem riječ matematike, imam osjećaj odbojnosti.      

22. Čini me nervoznom i sama pomisao na rješavanje matematičkih zadataka       

23. Matematika me ne plasi.      

24. Očekujem da ću učiniti prilično dobro na bilo kojem matematičkom kolegiju. 
     

25. Uvijek sam zbunjen/a na satu matematike.      

26. Imam puno samopouzdanja kada je riječ o matematici.      

27. U stanju sam riješiti matematičke zadatke bez većih problema.      

28. Osjećam nesigurnost pri rješavanju matematičkih zadataka. 
     

29. Učim matematiku lako. 

 

     



 Uopće se ne 
slažem 

Ne slažem 
se 

Niti se ne 
slažem niti se 

slažem 
Slažem se 

Potpuno se 
slažem 

30. Vjerujem da sam dobar/a u rješavanju matematičkih zadataka.      

31. Matematika je vrlo vrijedan i neophodan predmet.      

32. Želim razviti svoje matematičke vještine.      

33. Matematika pomaže da se razvije um i uči kako razmišljati. 
     

34. Matematika je važna u svakodnevnom životu.      

35. Matematika je jedan od najvažnijih predmeta na studiju. 
     

36. Bez obzira što sam odlučio/la studirati, dovoljno mi je bilo srednjoškolsko znanje 

matematike. 

     

37. Mogu se sjetiti mnogo situacija u kojima sam koristio/la matematiku van škole. 
     

38. Smatram da je učenje napredne matematike korisno.      

39. Vjerujem da učenje matematike mi pomaže u rješavanju problema i u drugim 

situacijama. 

     

40. Jaka matematička pozadina može mi pomoći u profesionalnom životu. 
     

 


