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Περίλθψθ
Φα τελευταία χρόνια, ζχουν γίνει πολλζσ προςπάκειεσ μελζτθσ τθσ επίδοςθσ
φοιτθτϊν τμθμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ρι περιςςότεροι ερευνθτζσ
ςυμφωνοφν πωσ καταγράφεται υψθλότερθ μζςθ επίδοςθ ςτα τελευταία ζτθ των
ςπουδϊν αλλά ωςτόςο δεν είναι μεγάλοσ ο αρικμόσ των ερευνθτϊν που μελετοφν
τθν εξζλιξθ τθσ επίδοςθσ και πϊσ αυτι διαφοροποιείται κατά τθ διάρκεια των
ςπουδϊν. Υκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ανάλυςθ τθσ επίδοςθσ φοιτθτϊν με
τθ

χριςθ

μαρκοβιανϊν

μοντζλων

για

τθν

ανίχνευςθ

οποιωνδιποτε

διαφοροποιιςεων των επιδόςεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ και τθ
δυνατότθτα πρόβλεψθσ να παρουςιάςουν κακεμία από τισ τρεισ περιπτϊςεισ
επιδόςεων (Μαλϊσ, Νίαν Μαλϊσ και Άριςτα) για κάκε ζτοσ των ςπουδϊν τουσ.
Φο δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 127 πρϊθν φοιτθτζσ του Σαιδαγωγικοφ
Φμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ που
ειςιχκθςαν το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2012 – 2013 και αποφοίτθςαν το 2016, ενϊ τα
δεδομζνα αντλικθκαν από τισ αναλυτικζσ βακμολογίεσ τουσ. Φα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ απζδειξαν πωσ οι φοιτθτζσ καταγράφουν υψθλότερθ βακμολογία κατά τθ
διάρκεια των τελευταίων ετϊν των ςπουδϊν τουσ, ενϊ θ υψθλότερθ βακμολογία
καταγράφεται ςτα μακιματα του 3ου ζτουσ. Επίςθσ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ
παρατθροφνται υψθλότερεσ μζςεσ βακμολογίεσ ςτον πλθκυςμό των φοιτθτριϊν
αλλά παρόλα αυτά δεν παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ
των επιδόςεων των δφο φφλων ενϊ αντίκετα, παρουςιάηονται ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των επιδόςεων των ακαδθμαϊκϊν ετϊν.
Φζλοσ με τθν ανάλυςθ των επιδόςεων με τθ χριςθ μαρκοβιανϊν μοντζλων,
διαπιςτϊνεται πωσ είναι δυνατι θ πρόβλεψθ τθσ πικανότθτασ κάποιου φοιτθτι να
καταγράψει κάποια βακμολογία γνωρίηοντασ τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται
ςε προγενζςτερο χρόνο, γεγονόσ που μπορεί να παρζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτα
αντίςτοιχα πανεπιςτθμιακά τμιματα.
Λζξεισ Κλειδιά
Ακαδθμαϊκι επίδοςθ, Φριτοβάκμια εκπαίδευςθ, Ξαρκοβιανά μοντζλα, Σίνακασ
μετάβαςθσ
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Abstract
In the last few years, there have been many researches concerning the study
of academic performance. Most researchers agree that a higher average
performance is recorded at the end of the studies. Nevertheless, there is not a large
number of researchers studying performance progress and how it differs during
studying. The purpose of this research is to analyze student’s performance using
markov models to detect any variations in performance throughout their studies and
the ability to predict each of the three performance cases (Good, Very Good and
Excellent) for each year of the studies.
In the survey, 127 former students of the Department of Primary Education
of the University of Western Macedonia participated, who entered the academic
year 2012-2013 and graduated in 2016. The data were drawn from the student’s
transcripts where their scores are recorded for each subject and semester. The
results of the survey have shown that students present a better performance during
their last years of study, while the highest scores are recorded in the 3rd year
courses. Also, some higher grades are observed in female student’s records, but
there are no statistically significant differences between gender performances. On
the other hand, statistically significant differences have been recorded between the
academic years’ performances.
Finally, the application of markov models in the analysis of university
students’ performance has shown that it is practicable to predict the probability of a
student getting a grade by knowing his situation at an earlier time, a process that can
provide useful information to the university departments.

Key Words
Academic performance, Higher Education, Markov Models, Transition matrix
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Πρόλογοσ

Θ εναςχόλθςθ με το κζμα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ προζκυψε λόγω
προςωπικισ επικυμίασ αλλά και ζπειτα τθ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, θ
οποία απζδειξε πωσ οι περιςςότερεσ ερευνεσ που μελετοφν τθν ακαδθμαϊκι
επίδοςθ φοιτθτϊν ζχουν ωσ ςκοπό τθν μελζτθ και τθν εξαγωγι ενόσ ποςοςτοφ
αποφοίτων από μία πανεπιςτθμιακι ςχολι ι ενόσ ποςοςτοφ των φοιτθτϊν που
εγκαταλείπουν τισ ςπουδζσ τουσ.
Νίγεσ αρικμθτικά είναι οι ζρευνεσ οι οποίεσ αναλφουν τισ επιδόςεισ
φοιτθτϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ με
ςκοπό τθν ανίχνευςθ των διαφοροποιιςεων των επιδόςεων που καταγράφονται
για κάκε ζτοσ και τθ δυνατότθτα πρόβλεψθσ κάποιου φοιτθτι να παρουςιάςει
κάποια επίδοςθ ενϊ παράλλθλα, θ ανάλυςθ επιδόςεων που πραγματοποιικθκε ςε
οριςμζνεσ ζρευνεσ με τθ χριςθ Ξαρκοβιανϊν Αλυςίδων προκάλεςε ζντονο
ενδιαφζρον για τθν εκτενζςτερθ μελζτθ.
Σροςωπικά, οφείλω πολλζσ ευχαριςτίεσ ςτθ Γραμματεία του Σαιδαγωγικοφ
Φμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ
(Φλϊρινα). Φο αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτα οποία ςτθρίχκθκε θ ζρευνα, οι
επιδόςεισ των φοιτθτϊν, δε κα μποροφςαν να είχαν αναλυκεί αν δεν υπιρχε θ
πολφτιμθ βοικεια και κακοδιγθςθ των υπαλλιλων τθσ Γραμματείασ του Φμιματοσ
για τθ ςυλλογι των δεδομζνων. Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν κακθγιτριά
μου, κυρία Φςακιρίδου Ελζνθ τόςο για τθ ςυνεργαςία μασ ςτθν υλοποίθςθ αυτισ
τθσ εργαςίασ όςο και για τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςι τθσ όλο αυτό το διάςτθμα
από τθν ανάλθψθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ.
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1. Ειςαγωγι

Θ πρόβλεψθ και θ εξιγθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ και πορείασ κακϊσ
και οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία και επιμονι των
φοιτθτϊν αποτελοφν κζματα φψιςτθσ ςθμαντικότθτασ για τθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ (Ruban and McCoach, 2005). Ρι Kuncel, Crede και Thomas (2005)
αναφζρουν πωσ θ ακαδθμαϊκι βακμολογία αποτελεί ζναν ςθμαντικό δείκτθ
πρόβλεψθσ τθσ επίδοςθσ τόςο ςε άλλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ όςο και
εργαςιακϊν αποτελεςμάτων, όπωσ είναι θ εργαςιακι επίδοςθ και το ειςόδθμα.
Θ εκπαίδευςθ αποτελεί μία κινθτιρια δφναμθ τθσ οικονομiκισ ανάπτυξθσ
ενόσ κράτουσ. Ρι προοπτικζσ των φοιτθτϊν είναι δυνατόν να ενιςχυκοφν αν
δουλζψουν ςκλθρά, είναι υπεφκυνοι και δεςμεφονται ιςχυρά ότι κα μάκουν με τθν
κατάλλθλθ κακοδιγθςθ από αφοςιωμζνο διδακτικό προςωπικό (Norhani κ.ά.
2005). Υφμφωνα με τουσ Hall και Lindzey (Abdul Hamid et al., 1999), οι ψυχολόγοι
ςυμφωνοφν πωσ τα άτομα «ίςωσ» και κα μποροφςαν να υπερτεροφν ςε πολλοφσ
τομείσ τθσ ηωισ αν είχαν ςωςτά κακοδθγθκεί.
Σολλζσ ζρευνεσ ζχουν διεξαχκεί αναηθτϊντασ τουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ των φοιτθτϊν. Ρι Zuaini et al. (2008) κακϊσ
και οι Todd (2001), Adamson και Clifford (2000) και Alexander et al. (2003)
οδθγικθκαν ςτο αποτζλεςμα πωσ θ προ-πανεπιςτθμιακι ακαδθμαϊκι επίδοςθ δεν
είναι ικανι να προβλζψει τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ ςτο πανεπιςτιμιο.
Ρ Ilgan (2013) ζδειξε πωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ φοίτθςθσ αποτζλεςε τθν πιο
ςθμαντικι μεταβλθτι για τθν εξιγθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ φοιτθτϊν ςτο
μάκθμα τθσ επιςτιμθσ μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ.
Επιπλζον, ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα ςτθ
Ξαλαιςία από τουσ Hammad Ahmad Khan κ.ά (2016) δε βρικαν εξαρτιςεισ μεταξφ
των ειςαγωγικϊν μζςων βακμολογιϊν και των μζςων βακμολογιϊν κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν ενϊ βρζκθκε πωσ οι φοιτθτζσ 3ου και 4ου ζτουσ ςπουδϊν
καταγράφουν καλφτερθ μζςθ επίδοςθ ςυγκριτικά με τουσ φοιτθτζσ 1 ου και 2ου
ζτουσ.
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Υφμφωνα με τουσ Farg και Khalil (2015), οι οποίοι πραγματοποίθςαν τθν
ζρευνά τουσ ςε πλθκυςμό 98 φοιτθτϊν και ςτθ ςυνζχεια ανζλυςαν τα δεδομζνα
τουσ με αλυςίδα Markov, προζκυψε πωσ θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ των φοιτθτϊν
παραμζνει ςτακερι μετά το 5ο εξάμθνο των ςπουδϊν ενϊ θ πικανότθτα βελτίωςθσ
είναι ςε ςθμαντικό βακμό μεγαλφτερθ από τθν πικανότθτα χειροτζρευςθσ τθσ
επίδοςθσ.
Ακόμθ, ςφμφωνα με τθν ζρευνα των Bairagi A. και Kakaty S. (2017), τθσ
οποίασ τα αποτελζςματα αναλφκθκαν επίςθσ με Ξαρκοβιανά μοντζλα, θ
πικανότθτα αποφοίτθςθσ από ζνα εξάμθνο ςτα τμιματα του πανεπιςτθμίου τθσ
Gauhati είναι πολφ μεγαλφτερθ ςτα τελευταία εξάμθνα των ςπουδϊν. Σαρόμοια
αποτελζςματα απζδειξε και θ ζρευνα των Brezavšček, Bach και Baggia (2017) όπου
βρζκθκε πωσ θ πικανότθτα βελτίωςθσ τθσ επίδοςθσ από το 1ο ζτοσ ςπουδϊν ςτο 2ο,
είναι μικρότερθ από τθν πικανότθτα βελτίωςθσ από το 2ο ςτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν.
Θ ςχετικι βιβλιογραφικι αναδίφθςθ καταδεικνφει πωσ οι περιςςότερεσ
ζρευνεσ που μελετοφν τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ φοιτθτϊν ζχουν ωσ ςκοπό τθν
μελζτθ και τθν εξαγωγι ενόσ ποςοςτοφ αποφοίτων από μία πανεπιςτθμιακι ςχολι
ι ενόσ ποςοςτοφ των φοιτθτϊν που εγκαταλείπουν τισ ςπουδζσ τουσ.
Ξε βάςθ τα παραπάνω, προζκυψε το ηιτθμα τθσ εκτενζςτερθσ μελζτθσ τθσ
βιβλιογραφίασ και τθσ διερεφνθςθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των επιδόςεων φοιτθτϊν
κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ αλλά και τθ δυνατότθτα πρόβλεψθσ τθσ
εξζλιξθσ τθσ επίδοςθσ αυτισ.
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1.1 Οριςμόσ τθσ Ακαδθμαϊκισ Επίδοςθσ Φοιτθτϊν

1.1.1 Ορίηοντασ τθν Ζννοια τθσ Επίδοςθσ
Φο κζμα τθσ επίδοςθσ και τθσ αξιολόγθςισ τθσ είναι διαχρονικό και διεκνζσ.
Θ προβλθματικι που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό είναι ιδιαίτερα ζντονθ και
καλφπτει απόψεισ που κυμαίνονται από τον πλζον παραδοςιακό τρόπο μίασ
εξζταςθσ ζωσ το ςφγχρονο που αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ νζων μεκόδων
επιςτθμονικά κεμελιωμζνων, ι ακόμθ και τθ κεςθ ενόσ μζρουσ παιδαγωγϊν που
κζτουν τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ ςε αμφιςβιτθςθ ι άρνθςθ.
Φο πρόβλθμα είναι πολφπλοκο και κρίςιμο αφοφ ζνα απολυτιριο ι ζνα
πτυχίο κακϊσ και ο βακμόσ που το αντιπροςωπεφει μπορεί να επθρεάςει
αποφαςιςτικά τθ γενικότερθ ςταδιοδρομία ενόσ ατόμου και ωσ εκ τοφτου θ ευκφνθ
των αξιολογθτϊν είναι τεράςτια (Φςάρα, 2002).
Θ επίδοςθ είναι πολυςιμαντθ λζξθ. Ρι ςθμαντικότερεσ ςθμαςίεσ τθσ ςτθν
κακθμερινι γλϊςςα είναι τρεισ:
α) Θ παράδοςθ ςε κάποιον ενόσ επίςθμου ι μθ εγγράφου (δικαςτικοφ,
διπλωματικοφ κ.ά.) θ οποία κακορίηεται λεπτομερειακά από το νόμο ι το
πρωτόκολλο.
β) Θ ιδιαίτερθ (με ηιλο) εναςχόλθςθ με κάτι, θ ανάπτυξθ δραςτθριότθτασ
για οριςμζνο ςκοπό (ακλθτιςμό κ.α.). Επίςθσ ςυνεκδοχικά είναι και το αποτζλεςμα
τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ, δθλαδι όςα πετυχαίνουν οι προςπάκειεσ ενόσ
ατόμου (π.χ. μζτρια επίδοςθ ςτα μακιματα). Ξε τθν τελευταία αυτι ςθμαςία κα
χρθςιμοποιθκεί ο όροσ επίδοςθ ςτθν παροφςα εργαςία.
γ) Φζλοσ ωσ επίδοςθ κεωρείται γενικά θ προκοπι, θ πρόοδοσ κακϊσ και θ
ακλθτικι επιτυχία, το ρεκόρ.
Ρι ανκρϊπινεσ ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ μποροφν αδρά να διακρικοφν
ςε πνευματικζσ ι διανοθτικζσ και ςε ςωματικζσ ι κινθτικζσ. Ζτςι λοιπόν ανάλογα με
τθ μορφι, το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ θ επίδοςθ διακρίνεται ςε πνευματικι και ςε
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ςωματικι. Υτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ θ ζννοια τθσ επίδοςθσ αναφζρεται ςτθν
πνευματικι τθσ μορφι.
Ωσ επίδοςθ κεωρείται γενικά το ποςοςτό των γνϊςεων που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί

για

τισ

απαιτιςεισ

τθσ

κακθμερινισ

προςωπικισ

και

επαγγελματικισ ηωισ. Υφμφωνα με τον μπιχεϊβιοριςτικό αλλά ςχεδόν κακολικά
αποδεκτό οριςμό τθσ μάκθςθσ «ωσ μιασ ςχετικά μόνιμθσ μεταβολισ τθσ
ςυμπεριφοράσ που είναι αποτζλεςμα αςκιςεωσ ι εμπειρίασ», οι όροι απόδοςθ και
επίδοςθ περιγράφουν ουςιαςτικά το αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ για μάκθςθ. Ξε
άλλα λόγια γίνεται αναφορά ςε γνωςτικισ μόνο φφςεωσ χαρακτθριςτικά και
ειδικότερα ςτισ γνϊςεισ του ατόμου και ςτθν ικανότθτά του να τισ χρθςιμοποιεί ςε
διάφορεσ καταςτάςεισ (Πωχζλλθσ, 1985).
Υτθν

παιδαγωγικι

πρακτικι

νοείται

το

επίπεδο

απόδοςθσ

του

μακθτευόμενου ςτθν προςπάκειά του να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ που ζχει το
ςχολείο/τμιμα από αυτόν. Θ επίδοςθ ςυνιςτά γενικϊσ το μζτρο τθσ προόδου που
ζχει κάνει ο μακθτευόμενοσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ των ςπουδϊν του, κακϊσ και το
αποτζλεςμα τθσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων του για μάκθςθ. Θ επίδοςθ
αποτελεί ζναν από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ διαπιςτϊνεται κατά πόςο ο
αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ (Fletcher Rh, Fletcher Sw, Wagner Eh 1988)
(«το ςφνολο των δραςτθριοτιτων οι οποίεσ ςχεδιάηονται και πραγματοποιοφνται
για να επιτευχκεί θ μάκθςθ») ζχει επιτευχκεί (Φςουρζκθσ, 1981).
Θ επίδοςθ είναι μία από τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςχζςθ και τθν
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ παιδαγωγοφ - παιδαγωγουμζνου (αρχι τθσ κυριαρχίασ, τθσ
επίδοςθσ, του ανταγωνιςμοφ, τθσ ιεραρχίασ) ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Αναφζρεται ςτο ςτοιχείο του μακθτικοφ ρόλου «μάκθςθ» και ςτθν υποχρζωςθ
παραγωγισ ζργου ςτθν τάξθ «μακθςιακοφ ζργου». Θ φπαρξθ ι θ απουςία
ςυγκεκριμζνθσ επίδοςθσ προςδιορίηεται από τθν κατάκτθςθ ι μθ ςυγκεκριμζνων
ςτόχων που ςυμβολίηουν ςυμβατικά τθν αξία του μακθτι (Γκότοβοσ, 1990).
Θ προςπάκεια για επίδοςθ χαρακτθρίηεται από δφο ςτοιχεία. Φο πρϊτο είναι
αυτό του ατομικοφ χαρακτιρα. Θ επίδοςθ που υποτίκεται ότι αντιπροςωπεφει τθν
αξία του μακθτευόμενου, είναι το αποτζλεςμα ατομικισ δράςθσ (π.χ. ζλυςε το
πρόβλθμα, είπε το μάκθμα) για τθν εκδιλωςθ τθσ οποίασ υπεφκυνοσ κεωρείται ότι
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είναι ο ίδιοσ και μόνο αυτόσ. Ζτςι όςον αφορά τθν αρχι τθσ ευκφνθσ θ ανακολουκία
ζγκειται ςτο ότι, ενϊ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα κεωρεί ότι χωρίσ τθ ςυμβολι του
δαςκάλου δεν είναι δυνατι θ επίτευξθ παιδαγωγικοφ αποτελζςματοσ, ταυτόχρονα
επιρρίπτει ςχεδόν όλεσ τισ ευκφνεσ μιασ κακισ επίδοςθσ και αποτυχίασ
αποκλειςτικά ςτον μακθτευόμενο. Ρ παιδαγωγόσ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ
για το ανεπικφμθτο παιδαγωγικό αποτζλεςμα και αν για κάτι κακίςταται
υπεφκυνοσ, αυτό είναι ίςωσ θ διαδικαςία που ακολοφκθςε για τθν επίτευξθ του
αποτελζςματοσ. Θ επίδοςθ όμωσ είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν παραγόντων, ατομικϊν
και εξωατομικϊν, αρκετοί από τουσ οποίουσ δεν ελζγχονται από τον μακθτι
(Γκότοβοσ, 1990. Katsillis and Rubinson, 1990).
Φο δεφτερο ςτοιχείο αναφζρεται ςτθν πίεςθ για επίτευξθ υψθλισ επίδοςθσ.
Ρ μακθτευόμενοσ πρζπει να βελτιϊςει τθν επίδοςι του (Φριχόπουλοσ, Φηϊνου,
Ματςουγιάννθ, 2000) γιατί αφενόσ αυτό του εξαςφαλίηει ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ
(γνϊμεσ δαςκάλου, ςυμμακθτϊν, γονζων, κοινωνίασ) και αφετζρου ζτςι αποφεφγει
τισ δυςμενείσ και πολλζσ φορζσ οδυνθρζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ αντίκετθ
περίπτωςθ. Φαυτόχρονα, θ προςπάκεια για επίτευξθ υψθλισ επίδοςθσ κζτει τον
μακθτευόμενο ςε ανταγωνιςτικι και αγχωτικι ενίοτε κζςθ αφοφ είναι
αναγκαςμζνοσ πολλζσ φορζσ να αντιμετωπίςει και να ςυγκρουςτεί με τουσ
ςυνδιεκδικθτζσ του ίδιου «αγακοφ» (Γκότοβοσ, 1990. Ηικοσ, 1999. Trusty, 1994.).
Φελικά θ επίδοςθ δεν αποτελεί παρά μόνο ζνα από τα ςτοιχεία που
ςυνκζτουν τθν προςωπικότθτα του μακθτευόμενου. Ρι ςυνζπειεσ που επιφζρει
ςυνικωσ προςανατολίηουν τθ δράςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ
διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ. Φο ςθμερινό εκπαιδευτικό ςφςτθμα πρζπει να
αντιμετωπίςει τον μακθτευόμενο ωσ άτομο με τισ δικζσ του δυνατότθτεσ, ανάγκεσ
και αδυναμίεσ που αποδίδει με το δικό του ρυκμό. Υυνεπϊσ και θ αξιολόγθςι του
πρζπει να είναι εξατομικευμζνθ, να αναφζρεται ςτο μακθτευόμενο ωσ όλον, ςτον
οποίο θ επίδοςθ αποτελεί μία μόνον διάςταςθ ενδιαφζροντοσ (Χαραλαμποποφλου,
1987).

~ 12 ~

1.1.2 Ορίηοντασ τθν ζννοια τθσ «Ακαδθμαϊκισ Επίδοςθσ»
Ρ όροσ «ακαδθμία» αφορά ζνα πνευματικό και ερευνθτικό ίδρυμα. Ωσ
«ακαδθμαϊκόσ» ορίηεται αυτόσ που δρα εντόσ του ιδρφματοσ, ωσ διδάςκον, ωσ
διδαςκόμενοσ, ωσ ερευνθτισ ι και ςυνδυαςμοφσ αυτϊν των ιδιοτιτων.
Θ «ακαδθμαϊκι επίδοςθ» λοιπόν είναι θ πρόοδοσ που ςυντελεί ζνασ
άνκρωποσ μζςα από τθν ςυναναςτροφι του με ζνα πανεπιςτθμιακό ίδρυμα.
Ακαδθμαϊκι πορεία για ζναν φοιτθτι είναι θ ανάπτυξθ και θ εξζλιξθ γνϊςεων και
ικανοτιτων μζςω των κεςμοκετθμζνων και επιδιωκόμενων ςτόχων του ιδρφματοσ
ςτο οποίο ςπουδάηει (Σαπαγεωργίου, 2014).

1.1.3 Τρόποι Αξιολόγθςθσ τθσ Ακαδθμαϊκισ Επίδοςθσ
Ιςτορικά το πανεπιςτιμιο εμφανίςτθκε ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ τον 11ο και 12ο
αιϊνα. Θ ουςιαςτικι κινθτιρια δφναμθ για τθ δθμιουργία του κεςμοφ των
πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν ιταν τα επαγγελματικά – ςυντεχνιακά ςυμφζροντα. Θ
δθμιουργία μιασ επιλεκτικισ επιςτθμονικισ εκπαίδευςθσ κεωρείται ωσ θ βαςικι
προχπόκεςθ για τθν ελεγχόμενθ είςοδο ςτο επάγγελμα. Ξε αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται θ προςταςία του, θ κοινωνικι του αναβάκμιςθ, θ αυτονομία και θ
κεωρθτικι – τεχνικι περιχαράκωςι του (επιςτθμονικι επαγγελματοποίθςθ,
«professionalisation»).
Ζτςι το πανεπιςτιμιο και οι τζςςερισ αρχικά Υχολζσ του (Φιλοςοφικι,
Ιατρικι, Θεολογικι, Οομικι) δεν δθμιουργικθκαν από τθν κοςμικι ι τθ
κρθςκευτικι εξουςία, αλλά από τα επαγγελματικά μζλθ προσ ιδιωφζλειά τουσ. Θ
προςπάκεια αυτι για διαμόρφωςθ επιςτθμονικοφ επαγγζλματοσ επζφερε τθν
ειςαγωγι του κεςμοφ τθσ επιςτθμονικισ εκπαίδευςθσ, ςε ειδικά για το ςκοπό αυτό
ιδρφματα (πανεπιςτιμια), μζςω τυπικά κακοριςμζνων ςπουδϊν και εξετάςεων για
τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ ι του πτυχίου (Χιωτάκθσ, 1994).
Φο πανεπιςτιμιο ι το ςχολείο γενικότερα ςτο οποίο κα φοιτιςει ζνα άτομο,
αποτελεί ζναν από τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν
κοινωνικι ταξινόμθςι του. Φο ςυνθκζςτερο κριτιριο, ςε πολλά ςυςτιματα το
μοναδικό, τθσ ακαδθμαϊκισ πορείασ του είναι οι εξετάςεισ. Ζτςι θ επιτυχία ι θ
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αποτυχία του υποψιφιου ςτισ ποικίλεσ εξεταςτικζσ δοκιμαςίεσ προςδιορίηουν
αποφαςιςτικά τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία του. Για αυτό λοιπόν
οι εξεταςτικζσ δοκιμαςίεσ πρζπει να είναι ζγκυρεσ, αξιόπιςτεσ, αντικειμενικζσ και
γενικότερα να ζχουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά, ϊςτε θ αξία του αποτελζςματοσ τθσ
αξιολόγθςθσ να διακζτει μια προγνωςτικι ικανότθτα για τθν περαιτζρω εξζλιξθ και
πρόοδο του ατόμου (Φςάρα, 2002).
Ρι εξετάςεισ, ωσ ο πλζον ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν,
αποτελοφν μια διαδικαςία τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ ιδιαίτερα ςθμαντικι.
Αποτελοφν ζνα μείηον αλλά αντιλεγόμενο κζμα ςτο χϊρο τθσ Σαιδαγωγικισ
Επιςτιμθσ

γφρω

από

το

οποίο

αναπτφχκθκε

ιδιαίτερθ

προβλθματικι.

Χαρακτθριςτικι εξάλλου είναι και θ φράςθ ενόσ κεωρθτικοφ τθσ, «οι εξετάςεισ
μοιάηουν με εκείνα τα μζςα κεραπείασ που μεταχειρίηονται οι γιατροί χωρίσ να τα
πιςτεφουν». Θ μεγάλθ ςθμαςία τουσ προςδιορίηεται από το γεγονόσ ότι ο τίτλοσ
οποιαςδιποτε εκπαιδευτικισ βακμίδασ λαμβάνεται μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ,
που ςε ςυνάρτθςθ με το βακμό τθσ επίδοςθσ αποτελοφν προχπόκεςθ επιλογισ
(Φςάρα, 2002).

1.1.4 Κλίμακα Βακμολόγθςθσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Επίδοςθσ
πωσ αναφζρκθκε

παραπάνω, θ

αξιολόγθςθ

τθσ επίδοςθσ ςτθν

πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ βαςίηεται αποκλειςτικά ςχεδόν ςτθ μζκοδο των
εξετάςεων. Υτο τζλοσ κάκε διδακτικισ περιόδου ορίηεται εξεταςτικι περίοδοσ, ςτθν
οποία πραγματοποιοφνται οι εξετάςεισ (γραπτζσ ι προφορικζσ) των μακθμάτων
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ςπουδϊν. Θ κλίμακα βακμολόγθςθσ που
χρθςιμοποιείται είναι θ δεκάβακμθ (0-10) με βάςθ επιτυχίασ το πζντε (5). Ρ βακμόσ
εκφράηεται χωρίσ τθ χριςθ κλαςματικοφ μζρουσ. Ρ τρόποσ υπολογιςμοφ του
βακμοφ πτυχίου είναι ενιαίοσ για όλα τα ΑΕΙ και κακορίηεται από τισ Χπουργικζσ
Αποφάςεισ Φ141/Β3/2166α/Ιοφνιοσ 1987 και όπωσ ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα.
Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου λαμβάνονται υπόψθ οι βακμοί όλων
των μακθμάτων που απαιτοφνται κακϊσ και ο βακμόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ,
εάν αυτι προβλζπεται από το πρόγραμμα ςπουδϊν.
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Ρ βακμόσ κάκε μακιματοσ πολλαπλαςιάηεται επί ζνα ςυντελεςτι ο οποίοσ
ονομάηεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του μακιματοσ. Ρ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ
κυμαίνεται από 1,0 ζωσ 2,0 ανάλογα με τισ διδακτικζσ μονάδεσ του μακιματοσ. Φο
άκροιςμα των επιμζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν
βαρφτθτασ όλων των μακθμάτων και ζτςι υπολογίηεται ο βακμόσ πτυχίου. Ξε άλλα
λόγια ο βακμόσ πτυχίου αποτελεί ζνα ςτακμιςμζνο μζςο όρο. Εκφράηεται με
ακζραιο και δεκαδικό μζροσ ενϊ φζρει και ποιοτικό χαρακτθριςμό, δθλαδι
«Μαλϊσ» (5-6,49) ι «Νίαν Μαλϊσ» (6,5-8,49) ι «Άριςτα» (8,5-10) (Σαλαιοκραςάσ,
Δθμθτρόπουλοσ, Μωςτάκθ και Βρετάκου, 1997).
Υτα περιςςότερα πανεπιςτιμια θ βακμολογία από τισ εξετάςεισ (γραπτζσ ι
προφορικζσ) των μακθμάτων αποτελεί τθ μζκοδο εκλογισ για τθ ςυςτθματικι
αξιολόγθςθ τθσ φοιτθτικισ επίδοςθσ. Ρι βακμοί ζχουν πολφπλευρθ χριςθ. Υτο
φοιτθτι χρθςιμεφουν για τθ μζτρθςθ τθσ ικανότθτάσ του, τθν επιςιμανςθ των
αδυναμιϊν του και ϊκθςθ για περαιτζρω μάκθςθ. Υτο εκπαιδευτικό ίδρυμα
χρθςιμοποιοφνται ωσ κριτιριο επιτυχίασ και κατά μία ζννοια αντικατοπτρίηουν τθν
ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ, οπότε μποροφν να χρθςιμεφςουν ςτθν αναπροςαρμογι
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ςτόχων (Wingard and Williamson, 1973.
Entwistle, 1971. Starke and Bear, 1988. Γεωργοφςθσ, 1996 και 2000).

1.1.5 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν Ακαδθμαϊκι Επίδοςθ
Θ ακαδθμαϊκι πρόοδοσ και πορεία για ζναν φοιτθτι, ςαφζςτατα δεν είναι
οφτε δεδομζνθ οφτε προκακοριςμζνθ. Επθρεάηεται από πολλαπλοφσ παράγοντεσ
ενδοπανεπιςτθμιακοφσ και εξωπανεπιςτθμιακοφσ.
Θ εκπαιδευτικι ζρευνα αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα υποςτιριξθσ και
ανατροφοδότθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Ηαμπζλθσ. Σαπαγεωργίου,
2014). Χπό αυτι τθν ζννοια είναι αναγκαία θ κατάδειξθ και θ αξιολόγθςθ των
παραγόντων οι οποίοι επθρεάηουν τθν ακαδθμαϊκι πορεία του άμεςου δζκτθ αυτισ
τθσ διαδικαςίασ που είναι ο εκπαιδευόμενοσ.
Θ αναγκαιότθτα του προςδιοριςμοφ των παραγόντων με τθν χρθςιμοποίθςθ
τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ ωσ εργαλείο, είναι απαραίτθτθ για τθν όςο το δυνατό
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αντικειμενικότερθ προςζγγιςθ του κζματοσ. Ξζςω τθσ ζρευνασ είναι δυνατόσ ο
προςδιοριςμόσ των παραγόντων από τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ, οι οποίοι είναι οι
πλζον κατάλλθλοι να τουσ καταδείξουν και να τουσ αξιολογιςουν λόγω τθσ
κακθμερινισ τριβισ και τθσ επιρροισ αυτϊν πάνω τουσ (Σαπαγεωργίου, 2014).
Ρι περιςςότερεσ κεωριςεισ ςυγκλίνουν ςτο γεγονόσ ότι θ επίδοςθ
κακορίηεται από τθν ατομικι ικανότθτα και δυνατότθτα του μακθτι, δθλαδι από τθ
νοθμοςφνθ του, ενϊ τον αποφαςιςτικό προςδιοριςτικό παράγοντα αποτελεί το
περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιείται ο μακθτισ, δθλαδι κυρίωσ θ κοινωνικι
του προζλευςθ. Φα χαρακτθριςτικά που πικανολογείται ότι ςχετίηονται με τθν
επίδοςθ μποροφν να διακρικοφν ςε δθμογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και
ακαδθμαϊκά (West et al, 1980. Bond, 1981. Σαπακωνςταντίνου, 1981. Δανάςςθσ –
Αφεντάκθσ, 1988).
πωσ αναφζρει ο Χρθςτάκθσ (2002), θ μάκθςθ είναι μια ςφνκετθ
λειτουργία, θ διαδικαςία και τα προβλιματα τθσ οποίασ επθρεάηονται από
διάφορουσ βιολογικοφσ, κοινωνικοπολιτιςμικοφσ, ςυναιςκθματικοφσ και άλλουσ
παράγοντεσ (φφλο, γνωςτικζσ ικανότθτεσ, εκπαιδευτικό ςφςτθμα, εκπαιδευτικοί,
μζκοδοι διδαςκαλίασ, διδακτικό υλικό, το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου κ.ά.).

1.1.6 Το Φφλο του Φοιτθτι ωσ ςθμαντικόσ Παράγοντασ Προςδιοριςμοφ τθσ
Επίδοςθσ
ςον αφορά τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά (το φφλο, το βάροσ γζννθςθσ,
το ανάςτθμα, τα ζτθ διαμονισ ςε αςτικό ι αγροτικό περιβάλλον, ο αρικμόσ
αδελφϊν) ζχουν αναφερκεί ότι ςχετίηονται με τθ ςχολικι επίδοςθ και τθ γενικότερθ
ακαδθμαϊκι πορεία (Sutton and Soderstrom, 1999. Rudner, 1999. Yap-Kim, 1997).
Ζνασ

μεγάλοσ

αρικμόσ

ερευνϊν

ςχετίηεται

με

τθ

μελζτθ

των

διαφοροποιιςεων ςτισ επιδόςεισ των φοιτθτϊν ςε ςυνάρτθςθ με βιολογικοφσ
παράγοντεσ, ζνασ από τουσ οποίουσ είναι το φφλο των φοιτθτϊν. Θ αναδίφθςθ τθσ
βιβλιογραφίασ απζδειξε τισ υψθλότερεσ επιδόςεισ των φοιτθτριϊν ςτθν
πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ τα τελευταία χρόνια, από τθν είςοδό τουσ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τα ανϊτερα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα. Υυγκεκριμζνα,
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φαίνεται πωσ οι φοιτιτριεσ κζλουν να καταρρίψουν ριηωμζνεσ ζμφυλεσ αντιλιψεισ
και ςτερεότυπα που αναπτφςςονταν για δεκαετίεσ κυρίωσ εξαιτίασ διαμορφωμζνων
προκαταλιψεων για τθν επίδοςι τουσ ςε μακιματα Θετικϊν Επιςτθμϊν
(Γιαννοποφλου, 2011).
Φο φφλο αποτελεί ζνα από τα ςυςταςιακά (γενετικό) χαρακτθριςτικά των
ατόμων που πικανόν ςχετίηεται με τθν επίδοςθ. Ξεταξφ των δφο φφλων
παρουςιάηονται διαφορζσ ςτθν πανεπιςτθμιακι επίδοςθ. Υε δφο μελζτεσ που
περιελάμβαναν αντίςτοιχα 1.116 και 240 φοιτθτζσ Ιατρικισ των Σανεπιςτθμίων του
Μαναδά, αναφζρεται ότι οι φοιτιτριεσ είχαν τθν ίδια και ςυχνά υψθλότερθ επίδοςθ
από τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ. 237,238 παρόμοια αποτελζςματα διαπιςτϊκθκαν και
ςτθν Ιρλανδία και Ξ. Βρετανία όςον αφορά τθν επίδοςθ των φοιτθτριϊν ςτα
περιςςότερα μακιματα (Stanley and Last, 1968. Clack, Pettingale, Ryan and
Tomlinson, 1976. Irwin and Bamber, 1978).
Χψθλότερθ πανεπιςτθμιακι επίδοςθ των γυναικϊν ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ
αποδίδεται ςε οριςμζνεσ μελζτεσ ςτθν προςπάκεια τθσ επαγγελματικισ καταξίωςισ
τουσ ςτθν κοινωνία (Mattheus, 1970. Holmes, Holmes and Hassanein, 1978.
Γεϊργασ, 1986. Dube, 1976.). Εξάλλου ςτισ Ιατρικζσ Υχολζσ που κεωροφνταν από τισ
πλζον «ανδροκρατοφμενεσ», θ αντιπροςϊπευςθ των γυναικϊν άρχιςε να αυξάνεται
ςυνεχϊσ από τθ δεκαετία του ’70 και μάλιςτα παρατθρικθκαν υψθλότερα ποςοςτά
επιτυχίασ, κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο πανεπιςτιμιο ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ
(Dube, 1973. Nelson-Jones and Fish, 1970. Howell, 1974).
Υτθν Ελλάδα ςε φοιτθτζσ τθσ Ιατρικισ δεν διαπιςτϊκθκε ςτατιςτικά
ςθμαντικι διαφορά κατά φφλο ςτθν επίδοςι τουσ ςτθ νοομετρικι κλίμακα Raven
(Μαλαντίδου, Σαπαδάκθσ, Μουμαντάκθ, Μυριακίδου και Φριχόπουλοσ, 1978), όμωσ
ςε 67 άλλθ μελζτθ ςτθν οποία εξετάςτθκε ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ ςτα
προκλινικά μακιματα διαπιςτϊκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά υπζρ των
φοιτθτριϊν (Ξπεργιαννάκθ, 1980). Επίςθσ επιβεβαιϊκθκε θ τάςθ για εξομάλυνςθ
τθσ ςυμμετοχισ των δφο φφλων ςτισ ιατρικζσ ςπουδζσ, με το ποςοςτό των γυναικϊν
να προςεγγίηει ςχεδόν αυτό των ανδρϊν (Μαλαματιανοφ, 1993).
Φο φφλο των φοιτθτϊν, ςε μελζτθ που αφοροφςε ςχεδόν όλα τα Φμιματα
του Σανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, δεν βρζκθκε να ζχει αξιόλογθ επίδραςθ ςτθ
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μακθςιακι τουσ ςυμπεριφορά και ςτισ επιδόςεισ τουσ. Θ μόνθ διαφορά που
διαπιςτϊκθκε μεταξφ των δφο φφλων ιταν μια αςκενισ τάςθ των κοριτςιϊν να
δθλϊνουν περιςςότερα μακιματα και να δίνουν επίςθσ ςε περιςςότερα εξετάςεισ
ςε ςχζςθ με τα αγόρια. Ρι διαφορζσ αυτζσ όμωσ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ και
δεν οδθγοφςαν ςε καλφτερεσ βακμολογικζσ επιδόςεισ των κοριτςιϊν (Δαμανάκθσ,
1993).
Υε μελζτθ που κάλυπτε ςχεδόν 50 ζτθ λειτουργίασ του Σαντείου
Σανεπιςτθμίου διαπιςτϊκθκε ότι τα αγόρια φοιτθτζσ δεν ζπαιρναν το πτυχίο τουσ
ςε αναλογία πολφ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τα κορίτςια. Επίςθσ λαμβάνοντασ
υπόψθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν και το βακμό του πτυχίου οι φοιτιτριεσ
υπεραντιπροςωπεφονταν ςτθν κατθγορία των «καλφτερων» πτυχιοφχων, ενϊ τα
αγόρια φοιτθτζσ ςτθν κατθγορία των «χειρότερων» πτυχιοφχων (Φομάρα – Υιδζρθ,
1991). Υτισ Σολυτεχνικζσ Υχολζσ που παραδοςιακά ιταν ο «χϊροσ» των αγοριϊν
φοιτθτϊν, διαπιςτϊκθκε τα τελευταία 30 χρόνια μια ςταδιακι και ςυνεχι αφξθςθ
του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των φοιτθτριϊν.
Είναι χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι για τθν περίοδο 1976/7 ζωσ 1986/7 θ
αφξθςθ του ποςοςτοφ εγγραφισ των κοριτςιϊν ιταν περίπου 65% (Δρουκόπουλοσ,
1989). Θ αυξθμζνθ παρουςία των κοριτςιϊν ςε «ανδροκρατοφμενεσ» Υχολζσ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ φαίνεται και από μελζτθ που ζγινε ςτθν Ανϊτατθ
Βιομθχανικι Υχολι Θεςςαλονίκθσ (το 1990 μετεξελίχκθκε ςε Σανεπιςτιμιο
Ξακεδονίασ Ρικονομικϊν και Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν). Θ ςφγκριςθ των ειςαχκζντων
φοιτθτϊν κατά τα ζτθ 1979 και 1989 ζδειξε μια αφξθςθ των φοιτθτριϊν κατά 56%,
με ςυνζπεια να υπερτερεί πλζον ο αρικμόσ τουσ ζναντι των αγοριϊν φοιτθτϊν.
Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ότι οι μιςζσ ςχεδόν πρωτοετείσ φοιτιτριεσ
ειςαχκικανε ςτθ Υχολι με τθν πρϊτθ φορά που ζδωςαν ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, ενϊ
μόνο το 1/3 περίπου των αγοριϊν κατόρκωςε αυτό (Σαπαδθμθτρίου, 1990). Θ μθ
ιςότιμθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ προκφπτει από τισ
κατανομζσ τθσ ςυχνότθτασ των πρωτοετϊν φοιτθτϊν ανάλογα με το φφλο, για τθ
χρονικι περίοδο 1956 ζωσ 1986. Υυγκεκριμζνα ο μζςοσ όροσ των ποςοςτϊν των
γυναικϊν ςτο ςφνολο του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ, ανά πενταετία ιταν: για τθν
περίοδο 1956-60 24.6%, για τθν περίοδο 1961-65 27.7%, για τθν περίοδο 1966-70
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31.9%, για τθν περίοδο 1971-75 33.3%, για τθν περίοδο 1976-80 40.1%, για τθν
περίοδο 1981-86 47.1%.
Φο ςχετικά ικανοποιθτικό ποςοςτό αντιπροςϊπευςθσ των γυναικϊν ςτθν
τελευταία πενταετία κακϊσ και θ διαχρονικι αυξθτικι τουσ τάςθ οφείλονταν ςτον
εκμοντερνιςμό των κοινωνικϊν αντιλιψεων για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία
(Μυρίδθσ, 1997).
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1.2 Θ Σθμαντικότθτα τθσ Ανάλυςθσ τθσ Επίδοςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ διαδραματίηει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν
εξζλιξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Φο ανϊτερο και ανϊτατο ςφςτθμα
εκπαίδευςθσ ςυντελεί ςτθ δθμιουργία μίασ υψθλισ ποιότθτασ επαγγελματιϊν ςε
πολλοφσ και διαφορετικοφσ τομείσ και αναπαράγει διαρκϊσ νζα γνϊςθ μζςω τθσ
ζρευνασ.

Υιμερα,

θ

παγκόςμια

οικονομικι

ανάπτυξθ

και

παραγωγικι

αποτελεςματικότθτα δε κα μποροφςε να είχε επιτευχκεί ςε μία διαρκϊσ
ανταγωνιςτικι κοινωνία χωρίσ τουσ υψθλά διανοοφμενουσ επαγγελματίεσ (Bairagi,
A. and Kakaty, S. C., 2017).
Θ ανϊτερθ εκπαίδευςθ κεωρείται ωσ θ βάςθ όλων των ειδϊν ανάπτυξθσ,
όπωσ θ κοινωνικι, θ πολιτικι και θ περιβαλλοντικι. Ρι Μυβερνιςεισ των κρατϊν
παίρνουν ποικίλεσ πρωτοβουλίεσ ϊςτε να αναδιαμορφϊςουν και να προωκιςουν
τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ για όλουσ τουσ πολίτεσ. Γι’ αυτόν τον λόγο, διαφορετικά
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και κολλζγια διευκολφνουν τθ διαδικαςία αυτι
προςφζροντασ πολλά και διαφορετικά προγράμματα ςπουδϊν (Bairagi, A. and
Kakaty, S. C., 2017).
Θ εκτίμθςθ τθσ προόδου των φοιτθτϊν αποτελεί ζνα απαραίτθτο κομμάτι
κάκε εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Μάκε ανϊτερο πανεπιςτθμιακό ίδρυμα μπορεί να
κεωρθκεί ωσ ζνασ οργανιςμόσ ςτον οποίο κάκε φοιτθτισ κα πρζπει να μζνει ςε ζνα
οριςμζνο ςτάδιο μελζτθσ για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ και ςτθν ςυνζχεια να
μετακινθκεί ςτο επόμενο ςτάδιο ι να αφιςει το ςφςτθμα αυτό είτε ωσ απόφοιτοσ
είτε με τθν πρόκεςθ να εγκαταλείψει τισ ςπουδζσ του.
Εξαιτίασ τθσ ςυνεχισ αλλαγισ και τθσ αφξθςθσ του ποςοφ των δεδομζνων, το
πρόβλθμα τθσ κατανόθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προόδου των φοιτθτϊν από το
αντίςτοιχο εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι πολφ ςθμαντικό (Mashat, Ragab and
Khedra, 2012). Θ αξολόγθςθ αυτι είναι δυνατόν να βοθκιςει τα διοικθτικά ςτελζχθ
του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ να εγκακιδρφςουν μία εκπαιδευτικι πολιτικι θ οποία
κα διαςφαλίηει μία καλφτερθ κζςθ ςτθν εκπαιδευτικι αγορά (Brezavšček, A., Bach,
M. P. and Baggia, A. 2017).
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πωσ φαίνεται λοιπόν, είναι ςθμαντικι θ ανάλυςθ τθσ επίδοςθσ των
φοιτθτϊν και θ κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ επίδοςισ τουσ ζτςι ϊςτε να βελτιωκεί θ
μακθςιακι διαδικαςία και να μθδενιςτεί ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που
εγκαταλείπουν τισ ανϊτερεσ ςπουδζσ τουσ ι ακόμα και να αυξθκεί ο αρικμόσ των
ατόμων που φοιτοφν ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και κατ’ επζκταςθ και ο αρικμόσ
των αποφοίτων.
Ρ κάκε οργανιςμόσ ενδζχεται να αναλφει τα δεδομζνα των φοιτθτϊν του όχι
μόνο για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ
αλλά και για τθν εξαςφάλιςθ μιασ ςυνεχισ αξιολόγθςθσ και ςφγκριςθσ με ζναν
ςθμαντικό αρικμό πθγϊν για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτο αντίςτοιχο επίπεδο
που επιδιϊκεται (Bairagi, A. and Kakaty, S. C., 2017).
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1.3 Οριςμόσ των Μαρκοβιανϊν Μοντζλων

1.3.1 Ορίηοντασ τα Μαρκοβιανά Μοντζλα και Σφντομθ Ιςτορικι Αναδρομι
Ζνα από τα κυριότερα ηθτιματα ςε πολλοφσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ υπιρξε
θ κακιζρωςθ μακθματικϊν μοντζλων για τθν περιγραφι και τθν πρόβλεψθ τθσ
εξζλιξθσ πολλαπλϊν φαινομζνων, όπωσ επίςθσ και για τθν πρόβλεψθ τθσ
ςυμπεριφοράσ τουσ.
Φα μακθματικά μοντζλα χρθςιμοποιικθκαν με ςκοπό τθν επεξιγθςθ πολλϊν
φυςικϊν φαινομζνων με τζτοιον τρόπο ϊςτε οι ςθμαντικζσ ςχζςεισ μεταξφ των
γεγονότων να αντικακιςτοφν από αντίςτοιχεσ ςυςχετίςεισ μακθματικϊν οντοτιτων
(Alevriadou and Tsakiridou, 2017. Tsakiridou, 2000).
Θ μελζτθ των ςτατιςτικϊν πικανοτιτων αςχολείται με ανεξάρτθτεσ
ςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ τθσ κλαςικισ κεωρίασ
πικανοτιτων και τθσ ςτατιςτικισ. Θ ςφγχρονθ κεωρία πικανοτιτων μελετά τυχαίεσ
διαδικαςίεσ όπου θ γνϊςθ των προθγοφμενων αποτελεςμάτων επθρεάηει τισ
προβλζψεισ των επόμενων αποτελεςμάτων. ταν παρατθροφμε μια διαδικαςία
τυχαίων πειραμάτων, όλα τα αποτελζςματα του παρελκόντοσ μποροφν να
επθρεάςουν τισ προβλζψεισ μασ για τα μελλοντικά αποτελζςματα. Για παράδειγμα,
θ πρόβλεψθ τθσ επίδοςθσ ενόσ μακθτι ςε ζνα μάκθμα, μζςω μίασ ςειράσ
διαγωνιςμάτων (Υταμοφλθσ, 2006).
Φο πρϊτο μακθματικό μοντζλο ορίςτθκε από τον Malthus, το 1798 και
αφοροφςε ςυςτιματα πλθκυςμϊν. Φο 1911, οι Sharpe και Lotka, όριςαν ζνα
μοντζλο για τθ μελζτθ τθσ μεταβολισ ενόσ ςυςτιματοσ πλθκυςμοφ. Φο μοντζλο
αυτό ιταν ντετερμινιςτικό, εφόςον θ κεωρία των ςτοxαςτικϊν μεκόδων για τα
ςυςτιματα πλθκυςμοφ αναπτφχκθκε πολφ αργότερα (Alevriadou and Tsakiridou
2017. Bartlett, 1946. Kendall, 1949).
Φα πιο ςθμαντικά εφαρμοςμζνα μοντζλα ςτθν ζρευνα αποτελοφν οι
Ξαρκοβιανζσ Αλυςίδεσ, οι οποίεσ κεμελιϊκθκαν από τον Τϊςο Ξακθματικό και
κακθγθτι ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Ξόςχασ, Markov το 1905 και αντιπροςωπεφουν
ζνα ςθμαντικό αρικμό ςυςτθμάτων. Φο αρχικό του κίνθτρο ιταν να γενικεφςει το
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πρόβλθμα ςε μία ςειρά από ανεξάρτθτεσ δοκιμζσ Bernoulli τοποκετϊντασ μία
εξάρτθςθ για τθν κάκε δοκιμι ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ (Υταμοφλθσ, 2006).
Φο κφριο χαρακτθριςτικό αυτϊν των μοντζλων είναι θ Αρχι Markov,
ςφμφωνα με τθν οποία θ μελλοντικι εκτίμθςθ ενόσ ςυςτιματοσ εξαρτάται από τθν
παροφςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ και όχι από προθγοφμενεσ καταςτάςεισ
(Alevriadou and Tsakiridou, 2017). Δθλαδι, ςε αυτι τθ διαδικαςία, το αποτζλεςμα
ενόσ πειράματοσ μποροφςε να επθρεάςει τθν ζκβαςθ του επόμενου μόνο
πειράματοσ. Αυτοφ του είδουσ θ διαδικαςία ονομάηεται Ξαρκοβιανι αλυςίδα. Θ
καταςκευι μιασ Ξαρκοβιανισ αλυςίδασ απαιτεί δφο βαςικά ςυςτατικά: ζνα πίνακα
μετάβαςθσ και μία αρχικι κατανομι (Υταμοφλθσ, 2006).
Ωσ μια ςτοχαςτικι διαδικαςία, είναι δυνατόν να οριςτεί ζνασ αρικμόσ
τυχαίων μεταβλθτϊν, που ορίηονται ςε ζναν δειγματικό χϊρο (Ω, F, P) (Alevriadou
and Tsakiridou, 2017).
Ρ χϊροσ μιασ ςτοχαςτικισ διαδικαςίασ ορίηεται ωσ ο χϊροσ S, ο οποίοσ
δθμιουργείται από τισ πικανζσ αξίεσ τυχαίων μεταβλθτϊν Xt. Αν ο χϊροσ S = { 0, 1, 2,
…}, τότε θ ςτοχαςτικι διαδικαςία ορίηεται ωσ μια διαδικαςία διακριτϊν
καταςτάςεων.
Ξία ςτοχαςτικι διαδικαςία ονομάηεται μαρκοβιανι όταν δεδομζνθσ τθσ
τιμισ Χt, οι τιμζσ Χs (όπου s > t) δεν εξαρτϊνται από τισ τιμζσ Χu (όπου u < t).
Σροςεγγίηοντασ μακθματικά, μία ςτοχαςτικι διαδικαςία ονομάηεται μαρκοβιανι
όταν ιςχφει θ παρακάτω ςχζςθ:

prob{X t 1  it 1 / X t  it , X t 1  it 1 ,...,X1  i1 , X 0  i0 } 
prob{X t 1  it 1 / X t  it }
όπου i0, i1, … , it-1, it, it+1 Є S (Vassiliou, 1981).
Χπάρχουν διαφορετικοί τφποι Ξαρκοβιανϊν διαδικαςιϊν ςτθ βιβλιογραφία.
Υε μία ομογενι Ξαρκοβιανι αλυςίδα, θ πικανότθτα μετάβαςθσ από τθ μία
κατάςταςθ ςτθν άλλθ είναι ανεξάρτθτθ από τον χρόνο μετάβαςθσ. Επίςθσ, ζνα από
τα πιο πρόςφατα οριςμζνα Ξαρκοβιανά μοντζλα είναι το Διαταραγμζνο Ξθ
Ρμογενζσ Θμι – Ξαρκοβιανό Υφςτθμα (Perturbed Non–Homogeneous Semi–Markov
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System, P-NHSMS), το οποίο ορίςτθκε αρχικά από τουσ Vassiliou and Tsakiridou
(1999, 2001). Ρι Vassiliou and Tsakiridou (2004) επίςθσ μελζτθςαν τθν αςυμπτωτικι
ςυμπεριφορά των πικανοτιτων πρϊτθσ διάβαςθσ ενόσ τζτοιου μοντζλου (PNHSMS).
Ρι Ξαρκοβιανζσ αλυςίδεσ χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν διάφορεσ
διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ κεωρία ουρϊν αναμονισ και θ κεωρία ανανζωςθσ με
φάςεισ, ενϊ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςαν μοντζλο αναφοράσ ςε τεχνικζσ
κωδικοποίθςθσ, όπωσ θ αρικμθτικι κωδικοποίθςθ. Ζχουν επίςθσ πολλζσ βιολογικζσ
εφαρμογζσ, ιδιαίτερα ςτισ πλθκυςμιακζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ είναι χριςιμεσ ςτθ
μοντελοποίθςθ των βιολογικϊν πλθκυςμϊν. Μρυφά Ξαρκοβιανά μοντζλα ζχουν
χρθςιμοποιθκεί ςτθ βιοπλθροφορικι επίςθσ, για παράδειγμα για τθν περιοχι
κωδικοποίθςθσ και τθν πρόβλεψθ γονιδίων. Ακόμθ, Ξαρκοβιανζσ αλυςίδεσ
χρθςιμοποιοφνται ςε ζνα μεγάλο εφροσ διαδικαςιϊν που ποικίλλουν από τθν
ιατρικι μζχρι τθ ςυγγραφι μουςικϊν κομματιϊν (Υταμοφλθσ, 2006).

1.3.2 Οι Πικανότθτεσ Μετάβαςθσ μιασ Μαρκοβιανισ Αλυςίδασ
Υιμερα, οι εφαρμογζσ των Ξαρκοβιανϊν αλυςίδων είναι ςθμαντικζσ και
πολφ εκτεταμζνεσ. Θ δυναμικι επίςθσ νζων εφαρμογϊν τουσ είναι μεγάλθ και αυτό
είναι πολφ γνωςτό. Ζτςι ο κίνδυνοσ «κακϊν εφαρμογϊν» του τφπου είναι μεγάλοσ.
πωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ζςτω S = {1, 2,..., k} ο χϊροσ των
καταςτάςεων μιασ Ξαρκοβιανισ αλυςίδασ και Χt, (t = 0,1,... ) θ Ξαρκοβιανι
αλυςίδα με τιμζσ από το χϊρο των καταςτάςεων S . Ρρίηουμε τισ υπό ςυνκικεσ
πικανότθτεσ:
Pij (t ) = Prob (X t = j | X t -1 = i) για i , j =1,..., k και

t =1, 2,...

(Vassiliou,

1981. Υταμοφλθσ, 2006).
Ωσ Pij ορίηεται θ πικανότθτα τθσ μετάβαςθσ τθσ Ξαρκοβιανισ Αλυςίδασ Xt
ςτθν κατάςταςθ j, δεδομζνου ότι τθν προθγοφμενθ χρονικι ςτιγμι ιταν ςτθν
κατάςταςθ i. Ρι πικανότθτεσ Pij (t) για i, j = 1, …, k και t = 1, 2, … ονομάηονται και
πικανότθτεσ μετάβαςθσ τθσ Ξαρκοβιανισ αλυςίδασ. Ρ πλζον βολικόσ τρόποσ
αναφοράσ ς' αυτζσ τισ πικανότθτεσ είναι με τθ μορφι ενόσ πίνακα P(t) με
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πεπεραςμζνεσ διαςτάςεισ όταν ο χϊροσ των καταςτάςεων S είναι πεπεραςμζνοσ.
Δθλαδι

Ρ πίνακασ P(t) ονομάηεται πίνακασ μετάβαςθσ τθσ Ξαρκοβιανισ
αλυςίδασ για το χρονικό διάςτθμα *t-1, t). Είναι προφανζσ ότι αν οι πικανότθτεσ
pij (t) είναι ςυναρτιςεισ τθσ χρονικισ ςτιγμισ χρειαηόμαςτε τισ τιμζσ τουσ για
κάκε χρονικι ςτιγμι t.
Υυγκεκριμζνα, όςον αφορά τθν εξάρτθςθ από το χρόνο που γίνεται θ
μετάβαςθ, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ ομογενϊν και μθ ομογενϊν
Ξαρκοβιανϊν Αλυςίδων.
Ξία Ξαρκοβιανι αλυςίδα καλείται ςτάςιμθ (stationery) ι ομογενισ
(homogeneous) αν θ πικανότθτα μετάβαςθσ από τθ μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ
είναι ανεξάρτθτθ από το χρόνο που γίνεται θ μετάβαςθ. Ζτςι ζχουμε για όλεσ τισ
καταςτάςεισ i και j
Prob (X t = j | X t -1 = i ) = pij για κάκε t = 1, 2, 3 …
ταν μία Ξαρκοβιανι αλυςίδα δεν είναι ομογενισ τότε ονομάηεται μθομογενισ.
Υτθν ομογενι Ξαρκοβιανι αλυςίδα είναι προφανζσ ότι ζχουμε ζνα μόνο
πίνακα μετάβαςθσ P ςε αντίκεςθ με τθ μθ ομογενι Ξαρκοβιανι όπου ζχουμε
μία ακολουκία πινάκων μετάβαςθσ
Ρι χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ του πίνακα μετάβαςθσ P είναι ότι είναι μθ
αρνθτικόσ δθλαδι όλα τα ςτοιχεία του είναι κετικά ι μθδζν και ότι το άκροιςμα
των γραμμϊν του είναι ίςο με τθ μονάδα. Μάκε πίνακασ που ζχει τισ δφο αυτζσ
ιδιότθτεσ καλείται ςτοχαςτικόσ πίνακασ. Σράγματι αν πάρουμε μία γραμμι του
πίνακα ζχουμε
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Ρ πίνακασ P μιασ ομογενοφσ Ξαρκοβιανισ αλυςίδασ περιζχει όλθ τθν
επαρκι πλθροφορία γι' αυτιν. Ξε αυτό εννοοφμε ότι για να απαντιςουμε όλα
τα ςθμαντικά προβλιματα ςε μία ομογενι Ξαρκοβιανι αλυςίδα μασ είναι
επαρκισ θ γνϊςθ του πίνακα P. Για τισ εφαρμογζσ είναι επίςθσ ςθμαντικό ότι
κάκε ςτοιχείο του πίνακα όπωσ κα δοφμε παρακάτω εκτιμάται μόνο του. Αυτό
ελαττϊνει ςθμαντικά τον αρικμό των ελάχιςτων δεδομζνων που μασ είναι
αναγκαία για να εκτιμιςουμε τον πίνακα μετάβαςθσ μιασ Ξαρκοβιανισ
αλυςίδασ. Αντίςτροφα κάκε ςτοχαςτικόσ πίνακασ P ορίηει μονοςιμαντα μια
Ξαρκοβιανι αλυςίδα τουλάχιςτον κεωρθτικά. Αν τϊρα οι καταςτάςεισ του
ζχουν και φυςικό νόθμα τότε ζχουμε ζνα πραγματικό πρόβλθμα και όχι ζνα
ςενάριο επιςτθμονικισ φανταςίασ (Υταμοφλθσ, 2006).
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1.4 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ για τθν Ανάλυςθ τθσ Ακαδθμαϊκισ Επίδοςθσ με
τθν εφαρμογι Μαρκοβιανϊν Μοντζλων

Αποτελζςματα από προθγοφμενεσ ζρευνεσ αποδεικνφουν πωσ θ επίδοςθ
των φοιτθτϊν με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ ζχει όλα τα ςχετικά
χαρακτθριςτικά και είναι δυνατι θ μοντελοποίθςι τθσ ωσ αλυςίδα Markov (Crippa,
Mazzoleni and Zenga, 2016. Mashat et al., 2012. Rahim, Ibrahim, Kasim and Adnan,
2013. Symeonaki and Kalamatianou, 2011).
Ξελετϊντασ τθ ςχετικι βιβλιογραφία, υπιρξαν πολλζσ προςπάκειεσ
εφαρμογισ Ξαρκοβιανϊν Αλυςίδων για τθν ανάλυςθ επιδόςεων και τθσ
διαδικαςίασ φοίτθςθσ ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. Για παράδειγμα, οι Moody and
DuClouy (2014), εφάρμοςαν αλυςίδα Markov για τθν ανάλυςθ και τθν πρόβλεψθ
του κενοφ ςτθν επιτυχία ςτο μάκθμα των Ξακθματικϊν μεταξφ Αφρο – Αμερικανϊν
και λευκϊν Αμερικανϊν φοιτθτϊν.
Υτθ ςυνζχεια οι Hlavatý and Dömeová (2014) παρουςίαςαν το μοντζλο
αλυςίδασ Markov για τθν ανάλυςθ τθσ επίδοςθσ φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια
ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο κάκε
φοιτθτισ κα πρζπει να περάςει από ςυγκεκριμζνα υποχρεωτικά ςτάδια όπου ςτο
κακζνα από αυτά θ επιτυχία του εξαρτάται από τα κακικοντα του προθγοφμενου
ςταδίου.
Υφμφωνα με μία άλλθ προςζγγιςθ που προτείνεται από τισ Symeonaki and
Kalamatianou (2011), χρθςιμοποίθςαν τθ κεωρία Ξθ Ρμογενϊν Ξαρκοβιανϊν
Υυςτθμάτων (Non-Homogeneous Markov Systems - NHMS) με καταςτάςεισ για τθν
περιγραφι τθσ εκπαιδευτικισ προόδου φοιτθτϊν ςε Ελλθνικά πανεπιςτιμια. Επίςθσ
πολφ ενδιαφζρουςεσ και χριςιμεσ είναι οι μελζτεσ που μοντελοποίθςαν τθν
πρόοδο φοιτθτϊν και τθν επίδοςι τουσ κατά τθ διάρκεια των ανϊτερων ςπουδϊν
τουσ χρθςιμοποιϊντασ αλυςίδα Markov απορρόφθςθσ (Adam, 2015. Adeleke,
Oguntuase and Ogunsakin, 2014. Al- Awadhi and Ahmed, 2002. Al- Awadhi and
Konsowa, 2010. Al-Awadhi and Konsowa, 2007. Auwalu, Mohammed and Saliu,
2013. Mashat et al., 2012. Shah and Burke, 1999).
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Υε ζρευνα που διεξιχκθ το 2006 από τον Wainwright, αναλφκθκαν τα
δεδομζνα εγγραφισ πζντε ςυνεχϊν χρόνων από τθν κρατικι πανεπιςτθμιοφπολθ
χρθςιμοποιϊντασ Ξαρκοβιανά μοντζλα. Φα μοντζλα αυτά χρθςιμοποιικθκαν για
τθν ανάλυςθ των ποςοςτϊν διατιρθςθσ εγγραφισ για τα τμιματα του πλθκυςμοφ
φοιτθτϊν που ςυνικωσ παραβλζπονται, όπωσ επίςθσ και τα ποςοςτά
εξακολοφκθςθσ ςυγκεκριμζνων προπτυχιακϊν προγραμμάτων.
Ρι Alawadhi και Konsowa (2010) πρόβλεψαν τθν πικανότθτασ αποφοίτθςθσ
φοιτθτϊν ακαδθμαϊκοφ επιπζδου. Θ ανάλυςθ Markov χρθςιμοποιικθκε για τθ
διερεφνθςθ τθσ ροισ των φοιτθτϊν ςτο πανεπιςτιμιο του Μουβζιτ. Θ αποφοίτθςθ,
θ εγκατάλειψθ ςπουδϊν και θ μετάβαςθ αποτζλεςαν τισ καταςτάςεισ
απορρόφθςθσ. Επιπλζον ο χρόνοσ φοίτθςθσ των φοιτθτϊν επίςθσ εκτιμικθκε.
Ρι Adeleke κ.ά. (2014) μελζτθςαν το μοτίβο τθσ εγγραφισ φοιτθτϊν και τθσ
ακαδθμαϊκισ τουσ επίδοςθσ ςτο Φμιμα των Ξακθματικϊν Επιςτθμϊν, ςτο Ekiti
State University, ςτθ Οιγθρία. Ζνασ πίνακασ μετάβαςθσ αναπτφχκθκε για δζκα
ςυνεχείσ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ και υπολογίςτθκαν οι πικανότθτεσ απορρόφθςθσ
(αποφοίτθςθ και εγκατάλειψθ των ςπουδϊν). Επίςθσ, αναπτφχκθκε ζνασ
κεμελιϊδθσ πίνακασ για τθν εκτίμθςθ τθσ προςδοκϊμενθσ αναμονισ των φοιτθτϊν
πριν τθν αποφοίτθςι τουσ. Φζλοσ, θ πρόβλεψθ χρθςιμοποιικθκε για τθν εγγραφι
και τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ των φοιτθτϊν.
Ρι Farg και Khalil (2015) προζβλεψαν τθν τάςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κατάςταςθσ
των φοιτθτϊν χρθςιμοποιϊντασ ζναν πλθκυςμό 98 φοιτθτϊν ςτο Φμιμα
Ανκρωπιςτικϊν Υπουδϊν, ςτο Shagraa University. Ρι Ξαρκοβιανζσ Αλυςίδεσ και το
τεςτ x2 χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ενϊ βρζκθκε πωσ θ
πραγματικι ςυχνότθτα διανομισ των μεταβάςεων είναι ςθμαντικά διαφορετικι
από τθ κεωρθτικι. Φο ακαδθμαϊκό επίπεδο των φοιτθτϊν είναι ςτακερό ςτο 5 ο
εξάμθνο και θ πικανότθτα βελτίωςθσ, χειροτζρευςθσ και ςταςιμότθτασ τθσ
ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ είναι 64%, 27% και 9% αντίςτοιχα.
Ρι Bairagi A. και Kakaty S. (2017) εφάρμοςαν το μοντζλο Ξαρκοβιανισ
Αλυςίδασ απορρόφθςθσ για τθν ανάλυςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο
Σανεπιςτιμιο τθσ Gauhati, ςτθν Ινδία, με ςκοπό τθν εκτίμθςθ διαφορετικϊν
χαρακτθριςτικϊν επιδόςεων των φοιτθτϊν ςτο πεδίο των Επιςτθμϊν. Για τισ
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ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, αναλφκθκαν ζξι διαφορετικά τμιματα κολλεγίων ενϊ
επιχειρικθκε θ διερεφνθςθ του μζςου χρόνου που οι φοιτθτζσ χρειάηονται για τθν
ολοκλιρωςθ κάκε εξαμινου, θ διερεφνθςθ του αρικμοφ των εξαμινων που
χρειάηονται προκειμζνου να αποφοιτιςουν κακϊσ και θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι
να αποφοιτιςει ι να εγκαταλείψει τισ ςπουδζσ του για κάκε εξάμθνο.
Φα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν πωσ τα χαρακτθριςτικά των
επιδόςεων είχαν άμεςθ ςχζςθ με τθν κοινωνία ενϊ όςο αφορά τον μζςο χρόνο που
αφιερϊνουν οι φοιτθτζσ για τθν ολοκλιρωςθ του κάκε εξαμινου τουσ, προζκυψε
πωσ οι φοιτθτζσ χρειάηονται περίπου ζνα με δφο εξάμθνα για τθν πλιρθ
ολοκλιρωςθ ενόσ εξαμινου ςπουδϊν. Υτθ ςυνζχεια, ςφμφωνα με τθν παροφςα
μελζτθ, ο μζςοσ αρικμόσ εξαμινων που απαιτοφνται προκειμζνου ζνασ φοιτθτισ να
αποφοιτιςει από το τμιμα του είναι 6 με 7 εξάμθνα για τθν ολοκλιρωςθ των
ςπουδϊν του. Φζλοσ, ερευνικθκε θ πικανότθτα αποφοίτθςθσ κάκε εξαμινου και
βρζκθκε πωσ θ πικανότθτα αποφοίτθςθσ του 1ου εξαμινου κυμαίνεται από 54% ζωσ
και 70%, του 2ου εξαμινου 58% ζωσ και 87%, για το 3ο εξάμθνο 73% ζωσ και 91%,
για το 4ο εξάμθνο 74% ζωσ και 97%, θ πικανότθτα για το 5 ο εξάμθνο 73% ζωσ και
100% ενϊ θ πικανοτθτα αποφοίτθςθσ για το 6ο και τελευταίο εξάμθνο κυμαίνεται
από 83% εωσ και 100%.
Ρι Brezavšček, Bach και Baggia (2017) ςτθν ζρευνά τουσ ανζπτυξαν ζνα
ςτοχαςτικό μοντζλο για τθν εκτίμθςθ και τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ ποικίλων
δεικτϊν ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν
ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ. Φο πρόγραμμα ςπουδϊν μοντελοποιικθκε με τθν
εφαρμογι Ξαρκοβιανισ Αλυςίδασ ενϊ και ζνασ πίνακασ μετάβαςθσ πικανοτιτων
αναπτφχκθκε.
Φο μοντζλο αυτό εφαρμόςτθκε για τθ διερεφνθςθ ενόσ μοτίβου τθσ
εγγραφισ των φοιτθτϊν και τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ επίδοςθσ ςε ζνα ανϊτερο
εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτθ Υλοβενία. Βαςιςμζνοι ςτισ βακμολογίεσ των φοιτθτϊν,
ζνασ πίνακασ μετάβαςθσ αναπτφχκθκε για οκτϊ ςυνεχόμενεσ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ,
από το 2008/09 μζχρι και το 2016/17. Θ εξζλιξθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν ςχετικά
με το επόμενο ςτάδιο ςπουδϊν εκτιμικθκε. Ακόμθ, ο αναμενόμενοσ χρόνοσ που
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δαπανά κάκε φοιτθτισ για κάκε ςυγκεκριμζνο ςτάδιο όπωσ και θ αναμενόμενθ
διάρκεια των ςπουδϊν μελετϊνται.
Υφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, βρζκθκε πωσ θ πικανότθτα
βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ από το 1ο ζτοσ ςπουδϊν ςτο 2ο, είναι μικρότερθ από τθν
πικανότθτα βελτίωςθσ από το 2ο ςτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν. πωσ αναφζρεται, είναι ζνα
ςχετικά αναμενόμενο αποτζλεςμα κακϊσ θ εμπειρία δείχνει πωσ οι φοιτθτζσ
μπορεί να γίνουν περιςςότερο φιλόδοξοι ςτα τελευταία ζτθ των ςπουδϊν τουσ.
Ακόμθ, θ ζρευνα μελζτθςε και τθν πικανότθτα αποφοίτθςθσ ι εγκατάλειψθσ
των ςπουδϊν αντίςτοιχα και προζκυψε πωσ θ πικανότθτα αποφοίτθςθσ ενόσ
φοιτθτι αυξάνεται όταν αυξάνεται και θ επίδοςθ του φοιτθτι κατά τθ διάρκεια των
ςπουδϊν του, ενϊ αντίςτοιχα θ πικανότθτα εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν μειϊνεται.
πωσ αναφζρουν και οι Brezavšček, Bach και Baggia (2017), θ ανάλυςθ που
παρουςιάηουν είναι εφαρμόςιμθ από όλα τα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και είναι
ιδιαίτερα χριςιμθ για το διοικθτικό προςωπικό των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
δεδομζνου ότι προςφζρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον ςχεδιαςμό βελτιϊςεων με
ςκοπό τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων ςπουδϊν για
τθν επίτευξθ καλφτερθσ τοποκζτθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι αγορά.
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1.5 Σκοπόσ τθσ Ζρευνασ – Ερευνθτικά Ερωτιματα

Θ μελζτθ τθσ ιδθ αναφερόμενθσ βιβλιογραφίασ φανερϊνει πωσ οι
περιςςότερεσ μελζτεσ που ερευνοφν τθν επίδοςθ φοιτθτϊν ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ με τθ χριςθ μαρκοβιανϊν μοντζλων ζχουν ωσ ςκοπό τθν μελζτθ τθσ
εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν από τουσ φοιτθτζσ μετά από κάποιο ζτοσ ςπουδϊν ι τθ
δυνατότθτα πρόβλεψθσ του αρικμοφ των αποφοίτων ςε πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ τα
επόμενα χρόνια ενϊ λίγεσ αρικμθτικά είναι οι μελζτεσ που αναλφουν τθν εξζλιξθ
τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.
Υκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ των
επιδόςεων των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Σαιδαγωγικοφ Φμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ φοίτθςισ τουσ, θ ανάλυςθ τθσ
επίδοςθσ με τθ χριςθ μαρκοβιανϊν μοντζλων και θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ
κάποιου φοιτθτι να παρουςιάςει κακεμία από τισ τρεισ περιπτϊςεισ επιδόςεων
(Μαλϊσ, Νίαν Μαλϊσ, Άριςτα) για κάκε ζτοσ των ςπουδϊν του.
Σιο αναλυτικά επιδιϊκεται θ ανίχνευςθ των διαφοροποιιςεων των μζςων
επιδόςεων μεταξφ των δφο διαφορετικϊν φφλων για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ
ςπουδϊν

κακϊσ

και

μεταξφ

ακαδθμαϊκϊν

ετϊν.

Θ

ανίχνευςθ

αυτι

πραγματοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθν τθν επίδοςθ τόςο ωσ μία ποςοτικι
μεταβλθτι (βακμολογία κλίμακασ 1-10) όςο και μετατρζποντάσ τθν ςε ποιοτικι με
τιμζσ «Μαλϊσ», «Νίαν Μαλϊσ» και «Άριςτα». Επίςθσ, επιδιϊκεται ο κακοριςμόσ
οποιωνδιποτε ςθμαντικά ςτατιςτικϊν διαφορϊν που ενδζχεται να εντοπιςτοφν
μεταξφ των επιδόςεων διαφορετικϊν ακαδθμαϊκϊν ετϊν αλλά και μεταξφ των δφο
φφλων.
Για τθν καλφτερθ μελζτθ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ, τζκθκαν κάποια
ερευνθτικά ερωτιματα για τθν κακοδιγθςθ τθσ πορείασ τθσ μελζτθσ, τον
κακοριςμό του δείγματοσ αλλά και τθ δθμιουργία των εργαλείων που κα
ςυντελζςουν ςτθν αποςαφινιςθ τθσ ροισ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Φα
ερευνθτικά ερωτιματα είναι τα ακόλουκα:
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1. Σοιεσ είναι οι επιδόςεισ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του τμιματοσ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ακαδθμαϊκϊν τουσ
ςπουδϊν;
2. Σϊσ εξελίςςεται θ επίδοςθ των φοιτθτϊν από το 1 ο ςτο 4ο ζτοσ των
ςπουδϊν τουσ;
3. Σαρατθροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο φίλων
ςτισ επιδόςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ τουσ φοίτθςθσ;
4. Υθμειϊνονται οποιεςδιποτε ςθμαντικά ςτατιςτικζσ διαφορζσ μεταξφ
των επιδόςεων διαφορετικϊν ακαδθμαϊκϊν ετϊν;
5. Σοια είναι θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι να παρουςιάςει κακεμία από τισ
τρεισ περιπτϊςεισ επιδόςεων (Μαλϊσ, Νίαν Μαλϊσ, Άριςτα) για κάκε ζτοσ
των ςπουδϊν του;
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1.6 Ερευνθτικζσ Υποκζςεισ – Αναμενόμενα Αποτελζςματα

Ξε βάςθ τθ ςχετικι βιβλιογραφία που μελετικθκε για τθν επίδοςθ
φοιτθτϊν ςε τμιματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τισ απόψεισ ερευνθτϊν για τθν
εξζλιξθ τθσ επίδοςθσ ςφμφωνα με τισ ζρευνζσ τουσ, είναι δυνατόν να τεκοφν
οριςμζνεσ υποκζςεισ ςχετικά με τα ερωτιματα προσ διερεφνθςθ.
πωσ προαναφζρκθκε ςε ςχετικζσ ζρευνεσ ςτισ οποίεσ μελετικθκαν οι
επιδόςεισ φοιτθτϊν, ενδζχεται οι φοιτθτζσ που φοιτοφν ςτα τελευταία ζτθ των
ςπουδϊν τουσ να καταγράψουν μεγαλφτερεσ βακμολογίεσ από τουσ φοιτθτζσ που
βρίςκονται ςτο πρϊτο ι δεφτερο ζτοσ με μία ςθμαντικι διαφορά.
Ακόμθ, όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ κατά τθ διάρκεια
των ςπουδϊν, ενδζχεται πωσ θ πικανότθτα βελτίωςθσ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν
από το 1ο ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν κα είναι πολφ μικρότερθ ςυγκριτικά με τθν
πικανότθτα βελτίωςθσ τθσ επίδοςθσ από το 2ο ςτο 3ο ζτοσ ι από το 3ο ςτο 4ο ζτοσ
των ςπουδϊν κακϊσ κι ότι θ πικανότθτα βελτίωςθσ τθσ επίδοςθσ είναι ςε
ςθμαντικό βακμό μεγαλφτερθ από τθν πικανότθτα χειροτζρευςθσ.
Φζλοσ, ςφμφωνα με τισ πιο πρόςφατεσ ζρευνεσ που ζχουν προθγθκεί όςον
αφορά τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ, κεωρείται πωσ κα παρατθρθκοφν διαφορζσ ςτθ
μζςθ επίδοςθ μεταξφ των δφο φφλων, με τισ επιδόςεισ των φοιτθτριϊν να είναι
καλφτερεσ αλλά παρόλα αυτά δεν αναμζνεται να παρατθρθκοφν ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ διαφορζσ.
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2. Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ

2.1 Περιγραφι του Δείγματοσ

Φο δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 127 απόφοιτοι του Φμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ τθσ Σαιδαγωγικισ Υχολισ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ. Ρι
απόφοιτοι φοίτθςαν ςτο ςτο Φμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ από τον Υεπτζμβριο
του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2012 – 2013 και οι 89 αποφοίτθςαν τον Ιοφλιο του 2016
ενϊ οι 38 αποφοίτθςαν τον Υεπτζμβριο του 2016.
Υτθν ζρευνα ςυμμετείχαν όςοι απόφοιτοι είχαν πλιρθ φοίτθςθ και διάρκεια
ζωσ 4 χρόνια, δθλαδι αποκλείςτθκαν οι φοιτθτζσ που ειςιχκθςαν με
Ματατακτιριεσ εξετάςεισ και όςοι παρζτειναν τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ,
δθλαδι αποφοίτθςαν μετά τον Υεπτζμβριο του 2016.
Ρ λόγοσ για τον οποίο οι απόφοιτοι που ειςιχκθςαν ςτο Φμιμα με
Ματατακτιριεσ εξετάςεισ δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν ζρευνα είναι ότι δεν
παρακολοφκθςαν όλα τα μακιματα τθσ ςχολισ και απαλλάχτθκαν από τθν εξζταςθ
πολλϊν μακθμάτων.

Υυχνότθτα
Ζγκυρεσ

Αγόρι

%

26

20.5

101

79.5

127

100.0

Φιμζσ
Μορίτςι
Υφνολο
Φοιτθτϊν
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2.2 Εργαλείο και Διαδικαςία Συλλογισ Δεδομζνων
Θ ζρευνα διεξιχκθ τον Δεκζμβριο και τον Ιανουάριο του 2017 ςτθ
Γραμματεία του Φμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Σαιδαγωγικισ Υχολισ τθσ
Φλϊρινασ. Φα δεδομζνα ςυλλζχκθςαν από τισ αναλυτικζσ βακμολογίεσ των
φοιτθτϊν. Θ διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων ιταν μία χρονικά απαιτθτικι
διαδικαςία, εφόςον αρχικά απαιτοφνταν θ αποκικευςθ όλων των αναλυτικϊν
βακμολογιϊν των αποφοίτων και για τθν αποκικευςθ του κάκε εγγράφου ζπρεπε
να γίνεται ςυνεχϊσ θ αναηιτθςθ του κάκε φοιτθτι με κριτιριο να ζχει αποφοιτιςει
είτε τον Ιοφλιο είτε τον Υεπτζμβριο του 2016 ενϊ παράλλθλα να είχε ειςαχκεί τον
Υεπτζμβριο του 2012.

2.3 Διαδικαςία Επεξεργαςίασ Δεδομζνων
Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, ιταν απαραίτθτθ θ γνϊςθ τθσ μζςθσ επίδοςθσ
που ςθμείωςε ο κάκε φοιτθτισ για το κακζνα από τα τζςςερα ακαδθμαϊκά ζτθ των
ςπουδϊν του. Ζτςι λοιπόν, εφόςον ςτθν αναλυτικι βακμολογία αναγραφόταν ο
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μζςοσ όροσ ανά εξάμθνο ςπουδϊν, ιταν απαραίτθτθ θ επεξεργαςία τθσ κάκε
αναλυτικισ ζτςι ϊςτε να προκφψει ο μζςοσ όροσ επίδοςθσ του κάκε ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ ςπουδϊν.
Είναι απαραίτθτο να ςθμειωκεί πωσ θ μζςθ βακμολογία για κάκε
ακαδθμαϊκό ζτοσ δεν αφορά τα μακιματα ςτα οποία εξετάςτθκε επιτυχϊσ ο κάκε
υποψιφιοσ τθν περίοδο εκείνθ, αλλά αφορά τα μακιματα τα οποία ο υποψιφιοσ
επζλεξε ςτθ διλωςθ μακθμάτων του ςτθν αρχι του κάκε εξαμινου.
Θ

επεξεργαςία

των

αποτελεςμάτων

ςτθν

παροφςα

εργαςία

πραγματοποιικθκε μζςω του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS v22 κακϊσ και των
υπολογιςτικϊν φφλλων Excel. Αρχικά, καταχωρικθκαν οι επιδόςεισ του κάκε
φοιτθτι για το κάκε ζτοσ και κατόπιν θ κάκε βακμολογία καταχωρικθκε ωσ
«Μαλϊσ», «Νίαν Μαλϊσ» και «Άριςτα». Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, όπωσ για
παράδειγμα για τθν εφρεςθ των μζτρων κεντρικισ τάςθσ τθσ μεταβλθτισ
«Επίδοςθ», διατθρικθκαν και οι δφο μορφζσ επιδόςεων, δθλαδι και ωσ ποιοτικι
και ωσ ποςοτικι μεταβλθτι.
Φο SPSS χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία πινάκων των μεταβλθτϊν (τόςο
ποιοτικϊν όςο και ποςοτικϊν), τθν παρουςίαςθ γραφθμάτων κακϊσ και για τθ
διαςταφρωςθ μεταβλθτϊν, όπωσ φφλο με επίδοςθ και επιδόςεισ ανά ηεφγθ
ακαδθμαϊκϊν ετϊν. Επιπλζον, χρθςιμοποιικθκε για τον ζλεγχο ςτατιςτικά
ςθμαντικισ διαφοράσ ςτθν επίδοςθ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ μεταξφ των δφο
φφλων κακϊσ και μεταξφ ακαδθμαϊκϊν ετϊν.
Για τθν εξακρίβωςθ των ςτατιςτικά ςθμαντικϊν διαφορϊν μεταξφ των
επιδόςεων πραγματοποιικθκε αρχικά ζλεγχοσ κανονικισ κατανομισ με τθ μζκοδο
«monte carlo sig». Υτθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε ο ζλεγχοσ «Chi-Square Test»
κατά τον οποίο θ επίδοςθ αποτελεί ποιοτικι μεταβλθτι και ςτθ ςυνζχεια ο ζλεγχοσ
«Independent Samples T-Test», όπου θ επίδοςθ είναι ποςοτικι μεταβλθτι, δθλαδι
ζχει τθ μορφι τθσ δεκαδικισ βακμολόγθςθσ. Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτατιςτικοφ
ελζγχου υιοκετικθκε το p = 0,05 ωσ ελάχιςτου επίπεδου ςτατιςτικισ
ςθμαντικότθτασ. Φζλοσ, πραγματοποιικθκε και ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των
επιδόςεων των τεςςάρων ακαδθμαϊκϊν ετϊν.
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Υτο τρίτο και τελευταίο μζροσ των Αποτελεςμάτων παρουςιάηεται θ
ανάλυςθ των επιδόςεων των φοιτθτϊν με μαρκοβιανά μοντζλα, προκειμζνου να
βρεκεί θ πικανότθτα μετάβαςθσ από μία κατάςταςθ επίδοςθσ ςτθν άλλθ.
Θ ανάλυςθ αυτι πραγματοποιείται ανά ηεφγθ ακαδθμαϊκϊν ετϊν, δθλαδι
ακολουκείται θ εξαγωγι του πίνακα μετάβαςθσ από το 1 ο ςτο 2ο ζτοσ ςπουδϊν,
από το 2ο ςτο 3ο και τζλοσ από το 3ο ςτο 4ο. Για κάκε ζτοσ, εξάγεται τόςο ο πίνακασ
μετάβαςθσ για το ςφνολο των φοιτθτϊν όςο και για το ςφνολο των αγοριϊν και
κοριτςιϊν.
Για τθν εξαγωγι των πινάκων μετάβαςθσ, αρχικά πραγματοποιικθκε θ
εξαγωγι των πινάκων ςυχνοτιτων και ποςοςτιαίων ςυχνοτιτων του ςυνόλου,
πίνακεσ που ιταν ιδθ ςθμαντικοί για τθν απάντθςθ κάποιων ερωτθμάτων προσ
διερεφνθςθ. Υτθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε θ επεξεργαςία των πινάκων αυτϊν
προκειμζνου να γίνει θ εξαγωγι και θ μελζτθ των πινάκων με ποςοςτιαία
ςυχνότθτα γραμμισ. Ξε αυτόν τον τρόπο ιταν δυνατόν να εξακριβωκεί το ποςοςτό
των φοιτθτϊν που ιταν ςε μία κατάςταςθ Β, από το ςφνολο των φοιτθτϊν με
ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ Α το προθγοφμενο ζτοσ των ςπουδϊν του.
Υτθ ςυνζχεια, οι ποςοςτιαίεσ τιμζσ γραμμισ ερμθνεφκθκαν μζςω τθσ
Θεωρίασ των Σικανοτιτων και με αυτόν τον τρόπο ιταν δυνατι θ εφρεςθ τθσ
πικανότθτασ ενόσ φοιτθτι που ιταν ςτθν κατάςταςθ «Α», κάποιο «ν» ζτοσ των
ςπουδϊν του, να μεταβεί ςτθν κατάςταςθ «Β», το «ν+1» ζτοσ των ςπουδϊν του.
Φζλοσ, ορίςτθκαν οι τρεισ καταςτάςεισ μετάβαςθσ. Ρι καταςτάςεισ
μετάβαςθσ ορίςτθκαν μετά τθ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Ρι Reamer, A. C.,
Ivy, J. S., Vila-Parrish, A. R. and Young, R. E. (2015) ςτθν ζρευνά τουσ για τθν
κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ επίδοςθσ τθσ επίδοςθσ ςτο μάκθμα των Ξακθματικϊν
ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, όριςαν ωσ καταςτάςεισ μετάβαςθσ, ςυγκεκριμζνα
διαςτιματα τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, όπου κάκε μακθτισ κα ζπρεπε να ανικει ςε μία
και μόνο κατάςταςθ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τουσ Σαλαιοκραςάσ, Δθμθτρόπουλοσ, Μωςτάκθ και
Βρετάκου (1997) θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ εκφράηεται με ακζραιο και δεκαδικό μζροσ
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ενϊ φζρει και ποιοτικό χαρακτθριςμό, δθλαδι «Μαλϊσ» (5-6,49) ι «Νίαν Μαλϊσ»
(6,5-8,49) ι «Άριςτα» (8,5-10).
Ζτςι λοιπόν, και ςφμφωνα με όλα τα παραπάνω, ορίςτθκαν οι παρακάτω
τρεισ καταςτάςεισ των Ξαρκοβιανϊν Αλυςίδων ζτςι ϊςτε να διευκρινιςτοφν οι
πικανότθτεσ μετάβαςθσ από τθ μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ.
Βακμολογία

Κατάςταςθ

Μαλϊσ

1

Νίαν Μαλϊσ

2

Άριςτα

3
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3. Αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ

Φα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των αναλυτικϊν βακμολογιϊν των
φοιτθτϊν παρουςιάηονται ςτο παρόν κεφάλαιο με πίνακεσ και γραφιματα.
«Θ ςτατιςτικι είναι θ επιςτιμθ που αςχολείται με τθ ςυλλογι δεδομζνων,
τθν περιγραφι τουσ και τθν εξαγωγι τεκμθριωμζνων αποτελεςμάτων με τθ χριςθ
επιςτθμονικά αποδεκτϊν τεχνικϊν». Ζνα από τα πιο ευρζωσ διαδεδομζνα πακζτα
ςτατιςτικισ ανάλυςθσ είναι το ςτατιςτικό λογιςμικό πρόγραμμα SPSS (Superior
Performance Software System, Υφςτθμα Νογιςμικοφ Ξζγιςτθσ Απόδοςθσ).
Χρθςιμοποιείται ςε πολλοφσ επιςτθμονικοφσ χϊρουσ και είναι απαραίτθτο εργαλείο
για τθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Ζτςι, για τθ ςτατιςτικι
επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων που αποκτικθκαν από τθν επεξεργαςία
των αναλυτικϊν βακμολογιϊν των φοιτθτϊν χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό
πρόγραμμα SPSS v22, με τθ βοικεια του οποίου ερμθνεφονται τα αποτελζςματα
που προκφπτουν.
Θ διεκπεραίωςθ των παραπάνω εντολϊν γίνεται μεταξφ ανεξάρτθτων και
εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν. Θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι είναι αυτι που κεωρείται ωσ θ
αιτία ενϊ, θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι αυτι που καταγράφεται για να φανεί θ
επίδραςθ που ζχει επάνω τθσ ο χειριςμόσ τθσ ανεξάρτθτθσ. Θ εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι είναι αυτι που κεωρείται ωσ το αποτζλεςμα. Σραγματοποιικθκαν όλεσ
οι διαςταυρϊςεισ μεταξφ των ανεξάρτθτων και των εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν.
Σολλζσ από αυτζσ παρουςίαςαν ςτατιςτικι ςχζςθ μεταξφ τουσ και κάποιεσ όχι.
Αυτζσ που αποτζλεςαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία
παρουςιάηονται παρακάτω.
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3.1. Περιγραφι των Μζςων Επιδόςεων των Φοιτθτϊν ανά Ακαδθμαϊκό
Ζτοσ Σπουδϊν και κατά Φφλο

3.1.1 Περιγραφι τθσ Μζςθσ Επίδοςθσ ανά Ακαδθμαϊκό Ζτοσ ωσ Ποιοτικι
Μεταβλθτι
Σαρακάτω ακολουκεί θ περιγραφι των αποτελεςμάτων ανά ζτοσ ςπουδϊν,
ζχοντασ εκλάβει τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ ωσ μία ποιοτικι μεταβλθτι, με τιμζσ
«Μαλϊσ», «Νίαν Μαλϊσ» και «Άριςτα».
Από το ςφνολο των φοιτθτϊν (Σίνακασ 3.1), το 10,24% παρουςιάηει επίδοςθ
«Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ των ςπουδϊν του, το 86,61% παρουςιάηει επίδοςθ «Νίαν
Μαλϊσ» και το 3,15% του ςυνόλου των φοιτθτϊν παρουςιάηει επίδοςθ «Άριςτα».
Αντίκετα, ςτο 2ο ζτοσ, το 70,87% του ςυνόλου των φοιτθτϊν παρουςιάηουν επίδοςθ
«Νίαν Μαλϊσ» ενϊ το 29,13% καταγράφει βακμολογία «Άριςτα». Φο 24,41% των
φοιτθτϊν, κατά το 3ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ, παρουςιάηουν επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ»
ενϊ μεγάλθ αφξθςθ καταγράφεται ςτουσ φοιτθτζσ με βακμολογία «Άριςτα» 75,59%. Φζλοσ, ςτο 4ο ζτοσ ςπουδϊν, οι φοιτθτζσ με επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ»
αυξάνονται και αποτελοφν το 36,22% του ςυνόλου ενϊ οι φοιτθτζσ με βακμολογία
«Άριςτα» αποτελοφν το 63,78%. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ κανζνασ
φοιτθτισ δεν καταγράφει βακμολογία «Μαλϊσ» ςτα μακιματα του 2 ου, 3ου ι 4ου
ζτουσ.

1ο Ζτοσ

2ο Ζτοσ

3ο Ζτοσ

4ο Ζτοσ

Καλϊσ

10,24%

0%

0%

0%

Λίαν Καλϊσ

86,61%

70,87%

24,41%

36,22%

Άριςτα

3,15%

29,13%

75,59%

63,78%

Σφνολο

100%

100%

100%

100%

Πίνακασ 3.1: Μζςη Επίδοςη Φοιτητών ανά Ακαδημαϊκό Ζτοσ
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3.1.2 Περιγραφθ τθσ Μζςθσ Επίδοςθσ ανά Ακαδθμαϊκό Ζτοσ ωσ Ποςοτικι
Μεταβλθτι
Υτθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ περιγραφι των αποτελεςμάτων ζχοντασ εκλάβει
τθν επίδοςθ ωσ μία ποςοτικι μεταβλθτι με τιμζσ τθ βακμολογία ζωσ το 10 και ζωσ
δφο δεκαδικά ψθφία.
Ματαχωρϊντασ και αναλφοντασ τα δεδομζνα, το ςτατιςτικό πακζτο SPSS μασ
εμφανίηει μζςω πινάκων τθν μζςθ τιμι (mean) και τθν τυπικι απόκλιςθ (standard
deviation) των βακμολογιϊν των φοιτθτϊν για το κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ.
Ξιλϊντασ για τυπικι απόκλιςθ, εννοοφμε τθν απόκλιςθ τθσ τιμισ από τον
μζςο όρο τθσ. Χαμθλι τυπικι απόκλιςθ ςθμαίνει πωσ οι τιμζσ ζχουν τθν τάςθ να
βρίςκονται κοντά ςτον μζςο όρο, ενϊ υψθλι τυπικι απόκλιςθ ςθμαίνει πωσ οι τιμζσ
είναι διεςπαρμζνεσ, δθλαδι ζχουν μεγάλο εφροσ τιμϊν.
Επίςθσ, διαπιςτϊνονται οι χαμθλότερεσ και οι υψθλότερεσ επιδόςεισ που
ςθμειϊκθκαν ςτθν κάκε τάξθ ςε κακεμία από τισ δραςτθριότθτεσ του τεςτ κακϊσ
και ςτθν τελικι τουσ βακμολογία.
πωσ φαίνεται και ςτον Σίνακα 3.2, θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν κατά τθ
διάρκεια του 1ου ζτουσ των ςπουδϊν τουσ ιταν 7,24 με τυπικι απόκλιςθ 0,59. Θ
μεγαλφτερθ μζςθ επίδοςθ που παρατθρικθκε μεταξφ των φοιτθτϊν ιταν 9,01 για
το 1ο ζτοσ ςπουδϊν ενϊ θ ελάχιςτθ 6,06. Δθλαδι, υπιρξε εφροσ 2,95 μονάδων. Ρι
περιςςότεροι φοιτθτζσ (επικρατοφςα τιμι) είχαν μζςθ επίδοςθ 6,81. Ρι μιςοί
φοιτθτζσ (διάμεςοσ) είχαν επίδοςθ ζωσ και 7,18, το 25% των φοιτθτϊν με τθ
χαμθλότερθ βακμολογία κατζγραψΕ μζςθ επίδοςθ ζωσ και 6,81 ενϊ το 75% των
φοιτθτϊν (κατά ςειρά βακμολογίασ) κατζγραψε επίδοςθ το πολφ ζωσ και 7,56.
Θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια του 2ου ζτουσ των ςπουδϊν
τουσ ιταν 8,08 με τυπικι απόκλιςθ 0,59. Θ μεγαλφτερθ μζςθ επίδοςθ που
παρατθρικθκε μεταξφ των φοιτθτϊν ιταν 9,43 ενϊ θ ελάχιςτθ βακμολογία ιταν
6,72. Δθλαδι, υπιρξε εφροσ 2,72 μονάδων. Ρι περιςςότεροι φοιτθτζσ (επικρατοφςα
τιμι) είχαν μζςθ επίδοςθ 7,79. Φο 50% των φοιτθτϊν (διάμεςοσ) είχε επίδοςθ ζωσ
και 8,07, το 25% των φοιτθτϊν με τθ χαμθλότερθ βακμολογία κατζγραψαν μζςθ
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επίδοςθ ζωσ και 7,57 ενϊ το 25% των φοιτθτϊν με τθν υψθλότερθ βακμολογία
κατζγραψε επίδοςθ τουλάχιςτον 8,59.
Θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν του 3ου ζτουσ των ςπουδϊν τουσ ιταν 8,81 με
τυπικι απόκλιςθ 0,51. Θ μζγιςτθ μζςθ επίδοςθ που παρατθρικθκε μεταξφ των
φοιτθτϊν ιταν 9,75 για το 3ο ζτοσ ςπουδϊν ενϊ θ ελάχιςτθ 7,19. Δθλαδι, υπιρξε
εφροσ 2,56 μονάδων. Ρι περιςςότεροι φοιτθτζσ (επικρατοφςα τιμι) είχαν μζςθ
επίδοςθ 8,5. Ρι μιςοί φοιτθτζσ (διάμεςοσ) είχαν επίδοςθ μζχρι και 8,92, το 25% των
φοιτθτϊν με τθ χαμθλότερθ βακμολογία κατζγραψαν μζςθ επίδοςθ ζωσ και 8,5 ενϊ
το 75% των φοιτθτϊν (κατά ςειρά βακμολογίασ) κατζγραψε επίδοςθ το πολφ ζωσ
και 9,14.
Θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια του 4ου ζτουσ των ςπουδϊν
τουσ ιταν 8,64 με τυπικι απόκλιςθ 0,53. Θ μζγιςτθ μζςθ επίδοςθ που
παρατθρικθκε μεταξφ των φοιτθτϊν ιταν 9,72 για το 4ο ζτοσ ςπουδϊν ενϊ θ
ελάχιςτθ 7,29. Δθλαδι, υπιρξε εφροσ 2,43 μονάδων. Ρι περιςςότεροι φοιτθτζσ
(επικρατοφςα τιμι) είχαν μζςθ επίδοςθ 8,72. Φο 50% των φοιτθτϊν (διάμεςοσ) είχε
επίδοςθ ζωσ και 8,71, το 25% των φοιτθτϊν με τθ χαμθλότερθ βακμολογία
κατζγραψαν μζςθ επίδοςθ ζωσ και 8,29 ενϊ το 75% των φοιτθτϊν (κατά ςειρά
βακμολογίασ) κατζγραψε επίδοςθ το πολφ ζωσ και 9,01.

Σλικοσ

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Βακμολογία

Βακμολογία

Βακμολογία

Βακμολογία

1ου Ζτουσ

2ου Ζτουσ

3ου Ζτουσ

4ου Ζτουσ

127

127

127

127

Ξζςθ Φιμι

7.2437

8.0780

8.8072

8.6414

Διάμεςοσ

7.1850

8.0700

8.9233

8.7150

6.81

7.79

8.50

8.72

.58823

.63408

.50831

.52589

Διαςπορά

.346

.402

.258

.277

Εφροσ

2.95

2.72

2.56

2.43

Ελάχιςτθ Φιμι

6.06

6.72

7.19

7.29

Επικρατοφςα Φιμι
Φυπικι Απόκλιςθ
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Ξζγιςτθ Φιμι
% Υθμεία

9.01

9.43

9.75

9.72

25

6.8100

7.5750

8.5000

8.2900

50

7.1850

8.0700

8.9233

8.7150

75

7.5600

8.5867

9.1450

9.0100

Πίνακασ 3.2: Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων ανά Ακαδημαϊκό Ζτοσ

3.1.3 Περιγραφι των Μζςων Επιδόςεων ανά Ζτοσ Σπουδϊν και κατά Φφλο
πωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω πίνακα (Σίνακασ 3.3), από το ςφνολο των
φοιτθτϊν κατά το πρϊτο ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν τουσ, το 7,1% καταγράφουν
επίδοςθ «Μαλϊσ» και είναι κορίτςια ενϊ το 3,1% με επίδοςθ «Μαλϊσ» είναι αγόρια.
Αντίςτοιχα, από το ςφνολο των φοιτθτϊν, θ πλειοψθφία, το 69,3%, είναι κορίτςια
και καταγράφουν βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» ενϊ το 17,3% καταγράφουν επίςθσ
επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» και είναι αγόρια. Φζλοσ, το 3,1% του ςυνόλου των φοιτθτϊν
ζχουν ςθμειϊςει επίδοςθ «Άριςτα» και είναι κορίτςια. Υτο ςυγκεκριμζνο ζτοσ, δεν
καταγράφεται κάποιοσ φοιτθτισ που να είναι αγόρι και να ζχει βακμολογία
«Άριςτα».

Φφλο Φοιτθτι
Αγόρι
Βακμόσ 1ου

Μαλϊσ

Ζτουσ

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Νίαν Μαλϊσ Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου
Άριςτα

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
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Μορίτςι

Υφνολο

4

9

13

3.1%

7.1%

10.2%

22

88

110

17.3%

69.3%

86.6%

0

4

4

% του
Υυνόλου
Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

0.0%

3.1%

3.1%

26

101

127

20.5%

79.5%

100.0%

Πίνακασ 3.3: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 1ου Ζτουσ με Φφλο

Γράφθμα 3.1: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 1ου Ζτουσ με Φφλο

ςον αφορά τθ βακμολογία που καταγράφθκε από τουσ φοιτθτζσ κατά τθ
διάρκεια του 2ου ζτουσ των ςπουδϊν τουσ (Σίνακασ 3.4), οι περιςςότεροι φοιτθτζσ
(55,1%) κατζγραψαν βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» και ιταν κορίτςια ενϊ το 15,7% των
φοιτθτϊν παρουςίαςε επίςθσ τθ βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» και ιταν αγόρια. Φο
24,4% των φοιτθτϊν είχαν επίδοςθ «Άριςτα» και ιταν κορίτςια ενϊ το 4,7%
κατζγραψε επίςθσ βακμολογία «Άριςτα» και ιταν αγόρια. πωσ διαπιςτϊκθκε και
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νωρίτερα, κανζνασ φοιτθτισ ςτο δεφτερο ζτοσ των ςπουδϊν του δεν παρουςίαςε
βακμολογία «Μαλϊσ».

Φφλο Φοιτθτι
Αγόρι
Βακμόσ 2ου

Νίαν

Αρικμόσ

Ζτουσ

Μαλϊσ

φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Μορίτςι

Υφνολο

20

70

90

15.7%

55.1%

70.9%

6

31

37

4.7%

24.4%

29.1%

26

101

127

20.5%

79.5%

100.0%

Πίνακασ 3.4: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 2ου Ζτουσ με Φφλο

~ 45 ~

Γράφθμα 3.2: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 2ου Ζτουσ με Φφλο

Υφμφωνα με τισ μζςεσ επιδόςεισ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια του 3ου
ζτουσ των ςπουδϊν τουσ και όπωσ παρουςιάηονται ςτον Σίνακα 3.5, προκφπτει πωσ
το 16,5% των φοιτθτϊν είναι κορίτςια και ζχουν επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» ενϊ το 7,9%
του ςυνόλου απαρτίηεται από αγόρια με επίδοςθ και πάλι «Νίαν Μαλϊσ».
Αντίςτοιχα, κατά το 3ο ακαδθμαϊκό ζτοσ των ςπουδϊν, οι περιςςότεροι φοιτθτζσ
(63%) είναι κορίτςια με βακμολογία «Άριςτα», ενϊ το 12,6% του ςυνόλου των
φοιτθτϊν είναι αγόρια με επίςθσ βακμολογία «Άριςτα».

Φφλο Φοιτθτι
Αγόρι
Βακμόσ 3ου

Νίαν

Αρικμόσ

Ζτουσ

Μαλϊσ

φοιτθτϊν
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10

Μορίτςι
21

Υφνολο
31

% του
Υυνόλου

Άριςτα

Αρικμόσ

7.9%

16.5%

24.4%

16

80

96

12.6%

63.0%

75.6%

26

101

127

20.5%

79.5%

100.0%

φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου
Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Πίνακασ 3.5: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 3ου Ζτουσ με Φφλο

Γράφθμα 3.3: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 3ου Ζτουσ με Φφλο
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Ματά τθ διάρκεια του 4ου ζτουσ των ςπουδϊν των φοιτθτϊν (Σίνακασ 3.6), το
27,6% του ςυνόλου είναι κορίτςια με βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» ενϊ το 8,7% του
ςυνόλου είναι αγόρια με τθν ίδια βακμολογία. Φζλοσ, πάνω από τον μιςό πλθκυςμό
των φοιτθτϊν και ςυγκεκριμζνα το 52%, είναι κορίτςια με επίδοςθ «Άριςτα» ενϊ το
11,8% είναι αγόρια με άριςτθ βακμολογία.

Φφλο Φοιτθτι
Αγόρι
Βακμόσ 4ου

Νίαν

Αρικμόσ

Ζτουσ

Μαλϊσ

φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Μορίτςι

Υφνολο

11

35

46

8.7%

27.6%

36.2%

15

66

81

11.8%

52.0%

63.8%

26

101

127

20.5%

79.5%

100.0%

Πίνακασ 3.6: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 4ου Ζτουσ με Φφλο
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Γράφθμα 3.4: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών 4ου Ζτουσ με Φφλο

3.1.4 Περιγραφι των Μζςων Επιδόςεων ανά Ηεφγθ Ακαδθμαϊκϊν Ετϊν

Ξε βάςει τον παρακάτω πίνακα (Σίνακασ 3.7) που προβάλλει τα ποςοςτά
των φοιτθτϊν και τισ επιδόςεισ τουσ ςτο 1ο και 2ο ζτοσ των ςπουδϊν, προκφπτει πωσ
κανζνασ φοιτθτισ με επίδοςθ «Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ των ςπουδϊν δε διατθρεί τθν
επίδοςθ αυτι και ςτο 2ο ζτοσ. Επίςθσ, το 9,4% του ςυνόλου των φοιτθτϊν
ςθμειϊνει επίδοςθ «Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ και «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ ενϊ το 0,8%
του ςυνόλου των φοιτθτϊν ςθμειϊνει επίδοςθ «Μαλϊσ » ςτο 1ο ζτοσ και «Άριςτα»
ςτο 2ο ζτοσ.
Αντίςτοιχα, από το ςφνολο των φοιτθτϊν, κανζνασ φοιτθτισ με βακμολογία
«Νίαν Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ δε παρουςίαςε βακμολογία «Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ.
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Επιπλζον, το 61,4% παρουςιάηει επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ και διατθρεί τθν
επίδοςθ αυτι και ςτο 2ο ζτοσ ενϊ το 25,2% παρουςιάηει επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» ςτο
1ο ζτοσ και «Άριςτα» ςτο 2ο ζτοσ.
Ακόμθ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ όλοι οι φοιτθτζσ με βακμολογία «Άριςτα»
ςτο 1ο ζτοσ διατθροφν τθ βακμολογία τουσ και ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ. Ζτςι,
το 3,1% του ςυνόλου των φοιτθτϊν παρουςιάηει επίδοςθ «Άριςτα» ςτο 1ο και ςτο
2ο ζτοσ.

Βακμόσ 2ου Ζτουσ
Νίαν
Μαλϊσ
Βακμόσ 1ου

Μαλϊσ

Ζτουσ

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Νίαν

Αρικμόσ

Μαλϊσ

φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Υφνολο

12

1

13

9.4%

0.8%

10.2%

78

32

110

61.4%

25.2%

86.6%

0

4

4

0.0%

3.1%

3.1%

90

37

127

70.9%

29.1%

100.0%

Πίνακασ 3.7: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών ςτο 1ο και 2ο Ζτοσ
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Ρ παρακάτω πίνακασ (Σίνακασ 3.8) παρουςιάηει τα ποςοςτά των φοιτθτϊν
με τισ επιδόςεισ τουσ ςτο 2ο και ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν. πωσ φαίνεται και ςτον
πίνακα, κανζνασ φοιτθτισ δεν παρουςιάηει επίδοςθ «Μαλϊσ» ςτο 2 ο ι ςτο 3ο ζτοσ
ςπουδϊν.
Από το ςφνολο των φοιτθτϊν, το 22,8% παρουςίαςε επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ»
ςτο 2ο και ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ, ενϊ είναι αξιοςθμείωτο πωσ το
μεγαλφτερο ποςοςτό των φοιτθτϊν (48%) παρουςίαςε επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» ςτο
2ο ζτοσ και «Άριςτα» ςτο 3ο ζτοσ.
Φο μικρότερο ποςοςτό φοιτθτϊν (1,6%) παρουςιάςτθκε ςε φοιτθτζσ με
βακμολογία «Άριςτα» ςτο 2ο ζτοσ και «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ, δθλαδι που θ
βακμολογία τουσ μειϊκθκε. Επίςθσ το 27,6% των φοιτθτϊν παρουςίαςε επίδοςθ
«Άριςτα» ςτο 2ο και ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν του.

Βακμόσ 3ου Ζτουσ
Νίαν
Μαλϊσ
Βακμόσ 2ου

Νίαν

Αρικμόσ

Ζτουσ

Μαλϊσ

φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Υφνολο

29

61

90

22.8%

48.0%

70.9%

2

35

37

1.6%

27.6%

29.1%

31

96

127

24.4%

75.6%

100.0%

Πίνακασ 3.8: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών ςτο 2ο και ςτο 3ο Ζτοσ
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Φζλοσ, ςφμφωνα με τον Σίνακα 3.9 που παρουςιάηει τισ βακμολογίεσ
φοιτθτϊν ςτο 3ο και 4ο ζτοσ ςπουδϊν, προκφπτει πωσ κανζνασ φοιτθτισ δεν
παρουςιάηει επίδοςθ «Μαλϊσ» ςτο 3ο ι ςτο 4ο ζτοσ των ςπουδϊν του.
Υυμπεραίνεται πωσ από το ςφνολο των φοιτθτϊν, κανζνασ φοιτθτισ με
επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν δεν παρουςίαςε μικρότερθ
βακμολογία ςτο 4ο ζτοσ. Επιπλζον, το 15% του ςυνόλου των φοιτθτϊν, κατζγραψε
επίδοςθ «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 3ο και ςτο 4ο ζτοσ ενϊ το 9,4% παρουςίαςε βακμολογία
«Νίαν Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ και «Άριςτα» ςτο 4ο ζτοσ.
Ακόμθ, προκφπτει πωσ κανζνασ φοιτθτισ με επίδοςθ «Άριςτα» ςτο 3 ο ζτοσ
ςπουδϊν δεν κατζγραψε βακμολογία «Μαλϊσ» ςτο 4ο ζτοσ ενϊ το ποςοςτό των
φοιτθτϊν με επίδοςθ «Άριςτα» ςτο 3ο ζτοσ και «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 4ο ζτοσ είναι
36,2%. Φζλοσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό παρατθρείται ςε φοιτθτζσ με βακμολογία
«Άριςτα» ςτο 3ο και το 4ο ζτοσ των ςπουδϊν – 63,8%.

Βακμόσ 4ου Ζτουσ
Νίαν
Μαλϊσ
Βακμόσ 3ου

Νίαν

Αρικμόσ

Ζτουσ

Μαλϊσ

φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Υφνολο

Αρικμόσ
φοιτθτϊν
% του
Υυνόλου

Άριςτα

Υφνολο

19

12

31

15.0%

9.4%

24.4%

27

69

96

21.3%

54.3%

75.6%

46

81

127

36.2%

63.8%

100.0%

Πίνακασ 3.9: Διαςτάυρωςη Μζςησ Επίδοςησ Φοιτητών ςτο 3ο και ςτο 4ο Ζτοσ
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3.2 Ζλεγχοσ Στατιςτικά Σθμαντικϊν Διαφορϊν μεταξφ των Ακαδθμαϊκϊν
Επιδόςεων

3.2.1 Ζλεγχοσ Στατιςτικά Σθμαντικϊν Διαφορϊν μεταξφ Επιδόςεων ανά
Ακαδθμαϊκό Ζτοσ και κατά Φφλο
Υτθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ ςτατιςτικά ςθμαντικϊν διαφορϊν
μεταξφ ακαδθμαϊκϊν επιδόςεων και του φφλου των φοιτθτϊν. Για τισ ανάγκεσ τθσ
ζρευνασ πραγματοποιικθκαν δφο ζλεγχοι, ο ζλεγχοσ «Chi-Square Test» κατά τον
οποίο θ επίδοςθ αποτελοφςε ποιοτικι μεταβλθτι με τιμζσ «Μαλϊσ», «Νίαν Μαλϊσ»
και «Άριςτα» και ο ζλεγχοσ «Indepent Samples T-Test», όπου θ ακαδθμαϊκι
επίδοςθ αποτελεί ποςοτικι μεταβλθτι, τθ δεκαδικι βακμολόγθςθ. Για τισ ανάγκεσ
του τελευταίου ελζγχου, πραγματοποιικθκε αρχικά ο ζλεγχοσ κανονικότθτασ.
ςον αφορά τθ μεταβλθτι «Φφλο», ςφμφωνα με τθ μζκοδο «monte carlo
sig», το ςφνολο των φοιτθτϊν που είναι αγόρια ακολουκεί κανονικι κατανομι ςτθ
μζςθ βακμολογία του 1ου ζτουσ (p = 0,926 > 0,01), ςτθ βακμολογία του 2ου ζτουσ (p
= 0,910 > 0,01), ςτο 3ο ζτοσ (p = 0,670 > 0,01), κακϊσ και ςτο 4ο ζτοσ (p = 0,847 >
0,01).
Αντίςτοιχα, και το ςφνολο των φοιτθτϊν που είναι κορίτςια ακολουκοφν τθν
κανονικι κατανομι ςτθ μζςθ επίδοςι τουσ ςτο 1ο ζτοσ (p = 0,833 > 0,01), ςτο 2ο
ζτοσ (p = 0,836 > 0,01), ςτο 3ο ζτοσ (p = 0,160 > 0,01) κακϊσ και ςτο τελευταίο ζτοσ
των ςπουδϊν τουσ (p = 0,666 > 0,01).

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Βακμολογία Βακμολογία Βακμολογία Βακμολογία
1ου Ζτουσ
N
Normal

Mean

Parameters Std. Deviation

2ου Ζτουσ

3ου Ζτουσ

4ου Ζτουσ

26

26

26

26

7.1227

7.9274

8.6780

8.5447

.55406

.67569

.62641

.53365
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Most

Absolute

.101

.104

.136

.114

Extreme

Positive

.101

.104

.079

.114

-.063

-.083

-.136

-.114

Test Statistic

.101

.104

.136

.114

Asymp. Sig. (2-tailed)

.200

.200

.200

.200

Monte

Sig.

.926

.910

.670

.847

Carlo Sig.

99%

(2-tailed)

Confidence Bound

.919

.903

.657

.838

.933

.918

.682

.857

Differences Negative

Interval

Lower

Upper
Bound

Πίνακασ 3.10: Ζλεγχοσ κανονικότητασ για τον πληθυςμό των αγοριών

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Βακμολογία Βακμολογία Βακμολογία Βακμολογία
1ου Ζτουσ
N
Normal

Mean

Parameters Std. Deviation

2ου Ζτουσ

3ου Ζτουσ

4ου Ζτουσ

101

101

101

101

7.2749

8.1167

8.8405

8.6663

.59535

.62051

.47116

.52366

Most

Absolute

.060

.060

.109

.070

Extreme

Positive

.060

.050

.036

.044

-.039

-.060

-.109

-.070

Test Statistic

.060

.060

.109

.070

Asymp. Sig. (2-tailed)

.200

.200

.005

.200

Monte

Sig.

.833

.836

.160

.666

Carlo Sig.

99%

(2-tailed)

Confidence Bound

.823

.827

.150

.654

.842

.846

.169

.679

Differences Negative

Interval

Lower

Upper
Bound

Πίνακασ 3.11: Ζλεγχοσ κανονικότητασ για τον πληθυςμό των κοριτςιών
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Φφλο
Φοιτθτι
Δεκαδικι Βακμολογία

Αγόρι

1ου Ζτουσ

Μορίτςι

Δεκαδικι Βακμολογία

Αγόρι

2ου Ζτουσ

Μορίτςι

Δεκαδικι Βακμολογία

Αγόρι

3ου Ζτουσ

Μορίτςι

Δεκαδικι Βακμολογία

Αγόρι

4ου Ζτουσ

Μορίτςι

N

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

26

7.1227

.55406

.10866

101

7.2749

.59535

.05924

26

7.9274

.67569

.13251

101

8.1167

.62051

.06174

26

8.6780

.62641

.12285

101

8.8405

.47116

.04688

26

8.5447

.53365

.10466

101

8.6663

.52366

.05211

Πίνακασ 3.12: Ζλεγχοσ «Independent Samples T-Test»

Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
Δεκαδικι
Βακμολογία
1ου Ζτουσ

Equal
variances
assumed

Δεκαδικι
Βακμολογία
2ου Ζτουσ

Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed

Sig.

.239 .626

.261 .610

t-test for Equality of Means

t
1.178

df

95%
Confidence
Interval of the
Sig.
Difference
(2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference Lower Upper

125

.241

-.15216

.12916

.10347
.40778

41.161
1.229

.226

-.15216

.12376

.09775
.40206

1.362

.176

-.18934

.13897

.08570
.46438

125
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Δεκαδικι
Βακμολογία
3ου Ζτουσ

Δεκαδικι
Βακμολογία
4ου Ζτουσ

Equal
variances
36.602
not
1.295
assumed
Equal
variances 3.954 .049
125
1.460
assumed
Equal
variances
32.639
not
1.236
assumed
Equal
variances .077 .782
125
1.052
assumed
Equal
variances
not
assumed

38.341
1.040

.203

-.18934

.14619

.10698
.48566

.147

-.16250

.11128

.05775
.38274

.225

-.16250

.13149

.10513
.43013

.295

-.12161

.11560

.10719
.35040

.305

-.12161

.11691

.11500
.35821

Πίνακασ 3.13: Ζλεγχοσ «Independent Samples T-Test»

πωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, όςον αφορά το 1ο ακαδθμαϊκό ζτοσ
ςπουδϊν, τα κορίτςια κατζγραψαν μια ςχετικι υψθλότερθ μζςθ βακμολογία από
τα αγόρια και ςυγκεκριμζνα, τα κορίτςια κατζγραψαν μζςθ επίδοςθ 7,27 με τυπικι
απόκλιςθ 0,6 ενϊ τα αγόρια κατζγραψαν επίδοςθ 7,12 με τυπικι απόκλιςθ 0,55.
Υφμφωνα με τον ζλεγχο «Independent Samples T-Test», δεν παρατθρικθκε
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των δφο φφλων κατά το 1 ο ακαδθμαϊκό ζτοσ
(t = 1,178, df = 125, p = 0,241 > 0,05).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», δεν
παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των φφλων ςτο 1ο ζτοσ τθσ
φοίτθςισ τουσ (x2 = 1,891, df = 2, p = 0,176 > 0,05).

Asymp. Sig.
Value
Pearson Chi-Square

1.891
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df

(2-sided)
2

.388

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association

2.611

2

.271

1.734

1

.188

N of Valid Cases

127

Πίνακασ 3.14: Chi–Square Tests – Επίδοςη 1ου ζτουσ με Φφλο

Υτο 2ο ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν, τα κορίτςια κατζγραψαν υψθλότερθ μζςθ
βακμολογία από τα αγόρια και ςυγκεκριμζνα, τα κορίτςια κατζγραψαν μζςθ
επίδοςθ 8,11 με τυπικι απόκλιςθ 0,62 ενϊ τα αγόρια κατζγραψαν επίδοςθ 7,93 με
τυπικι απόκλιςθ 0,68. Υφμφωνα με τον ζλεγχο «Independent Samples T-Test», δεν
παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των δφο φφλων (t = 1,362, df
= 125, p = 0,176 > 0,05).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», δεν
παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των φφλων ςτο 2ο ζτοσ τθσ
φοίτθςισ τουσ (x2 = 0,581, df = 1, p = 0,446 > 0,05).
Asymp. Sig.
Value

df

(2-sided)

Pearson Chi-Square

.581

1

.446

Continuity Correctionb

.271

1

.603

Likelihood Ratio

.601

1

.438

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

sided)

.629
.576

1

.448

127

Πίνακασ 3.15: Chi–Square Tests – Επίδοςη 2ου ζτουσ με Φφλο

Ματά τθ διάρκεια του 3ου ζτουσ των ςπουδϊν, τα κορίτςια κατζγραψαν για
ακόμθ μία φορά οριακά υψθλότερθ μζςθ βακμολογία από τα αγόρια και
ςυγκεκριμζνα, τα κορίτςια κατζγραψαν μζςθ επίδοςθ 8,84 με τυπικι απόκλιςθ 0,47
ενϊ τα αγόρια κατζγραψαν επίδοςθ 8,68 με τυπικι απόκλιςθ 0,63. Υφμφωνα με τον
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.307

ζλεγχο «Independent Samples T-Test», δεν παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι
διαφορά μεταξφ των δφο φφλων κατά το 3ο ακαδθμαϊκό ζτοσ (t = 1,460, df = 125, p =
0,147 > 0,05).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», δεν
παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των φφλων ςτο 3ο ζτοσ τθσ
φοίτθςισ τουσ (x2 = 3,499, df = 1, p = 0,061 > 0,05).

Asymp. Sig.
Value

df

(2-sided)

Pearson Chi-Square

3.499

1

.061

Continuity Correctionb

2.607

1

.106

Likelihood Ratio

3.255

1

.071

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

sided)

.075
3.471

1

.062

127

Πίνακασ 3.16: Chi–Square Tests – Επίδοςη 3ου ζτουσ με Φφλο

ςον αφορά το 4ο ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν, τα κορίτςια κατζγραψαν για
υψθλότερθ μζςθ βακμολογία από τα αγόρια και ςυγκεκριμζνα, τα κορίτςια
κατζγραψαν μζςθ επίδοςθ 8,66 με τυπικι απόκλιςθ 0,52 ενϊ τα αγόρια
κατζγραψαν επίδοςθ 8,54 με τυπικι απόκλιςθ 0,53. Υφμφωνα με τον ζλεγχο
«Independent Samples T-Test», δεν παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά
μεταξφ των δφο φφλων κατά το 4ο ακαδθμαϊκό ζτοσ (t = 1,052, df = 125, p = 0,295 >
0,05).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», δεν
παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των φφλων ςτο τελευταίο
ζτοσ τθσ φοίτθςισ τουσ (x2 = 0,524, df = 1, p = 0,469 > 0,05).
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.057

Asymp. Sig.
Value

df

(2-sided)

Pearson Chi-Square

.524

1

.469

Continuity Correctionb

.245

1

.620

Likelihood Ratio

.516

1

.472

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association

sided)

.498
.520

N of Valid Cases

1

.307

.471

127

Πίνακασ 3.17: Chi–Square Tests – Επίδοςη 4ου ζτουσ με Φφλο

3.2.2 Ζλεγχοσ Στατιςτικά Σθμαντικϊν Διαφορϊν μεταξφ Επιδόςεων ανά Ηεφγθ
Ακαδθμαϊκϊν Ετϊν

ςον αφορά τθ ςφγκριςθ των επιδόςεων των φοιτθτϊν για τα τζςςερα
ακαδθμαΛκά ζτθ ςπουδϊν, χρθςιμοποιικθκε θ διαδικαςία «Paired-Samples T-Test»,
κατά τθν οποία θ επίδοςθ εκλικθ ωσ ποςοτικι μεταβλθτι με τθ μορφι τθσ
δεκαδικισ βακμολόγθςθσ ενϊ χρθςιμοποιικθκε και ο ζλεγχοσ «Chi – square Test»,
όπου θ επίδοςθ αποτζλεςε ποιοτικι μεταβλθτι.

Mean
Pair 1 Δεκαδικι Βακμολογία
1ου Ζτουσ
Δεκαδικι Βακμολογία
2ου Ζτουσ
Pair 2 Δεκαδικι Βακμολογία
2ου Ζτουσ
Δεκαδικι Βακμολογία
3ου Ζτουσ

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

7.2437

127

.58823

.05220

8.0780

127

.63408

.05627

8.0780

127

.63408

.05627

8.8072

127

.50831

.04510
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Pair 3 Δεκαδικι Βακμολογία
3ου Ζτουσ

8.8072

127

.50831

.04510

Δεκαδικι Βακμολογία
4ου Ζτουσ

8.6414

127

.52589

.04667

Πίνακασ 3.18: Paired Samples Statistics

N
Pair 1

Pair 2

Pair 3

Correlation

Δεκαδικι
Βακμολογία 1ου
Ζτουσ & Δεκαδικι
127
Βακμολογία 2ου
Ζτουσ
Δεκαδικι
Βακμολογία 2ου
Ζτουσ & Δεκαδικι
127
Βακμολογία 3ου
Ζτουσ
Δεκαδικι
Βακμολογία 3ου
Ζτουσ & Δεκαδικι
127
Βακμολογία 4ου
Ζτουσ
Πίνακασ 3.19: Paired Samples Correlations
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Sig.

.574

.000

.539

.000

.483

.000

Paired Differences
95%
Confidence
Interval of the
Difference

Std.
Std.
Error
Mean Deviation Mean Lower Upper

t

Sig.
(2df tailed)

Pair Δεκαδικι
1
Βακμολογία
1ου Ζτουσ .56567 .05020
126
Δεκαδικι
.83425
.93359 .73492 16.620
Βακμολογία
2ου Ζτουσ
Pair Δεκαδικι
2
Βακμολογία
2ου Ζτουσ .55960 .04966
126
Δεκαδικι
.72929
.82755 .63102 14.687
Βακμολογία
3ου Ζτουσ
Pair Δεκαδικι
3
Βακμολογία
3ου Ζτουσ .16585
.52602 .04668 .07348 .25822 3.553 126
Δεκαδικι
Βακμολογία
4ου Ζτουσ
Πίνακασ 3.20: Paired Samples Test

.000

.000

.001

Θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτο 1ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ είναι 7,24 με
τυπικι απόκλιςθ 0,59 ενϊ ςτο 2ο ζτοσ θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν είναι 8,08 με
τυπικι απόκλιςθ 0,63. Υφμφωνα με τον ζλεγχο «Independent Samples T-Test», θ
διαφορά αυτι μεταξφ των επιδόςεων ςτο 1ο και 2ο ζτοσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι
(t = 16,620 , df = 126, p < 0,001).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», παρατθρικθκε
ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των επιδόςεων ςτο 1 ο και 2ο ζτοσ ςπουδϊν
(x2 = 12,625 , df = 2, p = 0,002 < 0,005).
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Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

12.625

2

.002

Likelihood Ratio

13.547

2

.001

9.283

1

.002

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

127

Πίνακασ 3.21: Chi–Square Tests – Επίδοςη 1ου με 2ου ζτουσ

Θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ είναι 8,08 με
τυπικι απόκλιςθ 0,63 ενϊ ςτο 3ο ζτοσ θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν είναι 8,81 με
τυπικι απόκλιςθ 0,51. Υφμφωνα με τον ζλεγχο «Independent Samples T-Test», θ
διαφορά αυτι μεταξφ των επιδόςεων ςτο 2ο και 3ο ζτοσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι
(t = 14,687, df = 126, p < 0,001).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», παρατθρικθκε
ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των επιδόςεων ςτο 2ο και 3ο ζτοσ ςπουδϊν
(x2 = 10,219 , df = 1, p = 0,001 < 0,005).

Asymp. Sig.
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio

df

(2-sided)

10.219

1

.001

8.818

1

.003

12.465

1

.000

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

.001
10.139

1

.001

127
Πίνακασ 3.22: Chi–Square Tests – Επίδοςη 2ου με 3ου ζτουσ
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sided)

.001

Θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ είναι 8,81 με
τυπικι απόκλιςθ 0,51 ενϊ ςτο 4ο ζτοσ θ μζςθ επίδοςθ των φοιτθτϊν είναι 8,64 με
τυπικι απόκλιςθ 0,53. Υφμφωνα με τον ζλεγχο «Independent Samples T-Test», θ
διαφορά αυτι μεταξφ των επιδόςεων ςτο 3ο και 4ο ζτοσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι
(t = 3,553 , df = 126, p = 0,001 < 0,005).
Αντίςτοιχα, και ςφμφωνα με τον ζλεγχο «Chi – Square Test», παρατθρικθκε
ςτατιςτικά ςθμαντικι εξάρτθςθ μεταξφ των επιδόςεων ςτο 3ο και 4ο ζτοσ ςπουδϊν
(x2 = 11,157 , df = 1, p = 0,001 < 0,005).

Asymp. Sig.
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio

df

(2-sided)

11.157

1

.001

9.768

1

.002

10.834

1

.001

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

sided)

.001
11.070

1

.001

127
Πίνακασ 3.23: Chi–Square Tests – Επίδοςη 3ου με 4ου ζτουσ

3.2.3 Ζλεγχοσ Συςχζτιςθσ μεταξφ των Επιδόςεων των 4 Ακαδθμαϊκϊν Ετϊν
Ξεταξφ τθσ μζςθσ βακμολογίασ του 1ου και 2ου ζτουσ παρατθρείται κετικι
και μζτρια ςυςχζτιςθ (r = 0,574 , p < 0,001), δθλαδι θ υψθλι/χαμθλι επίδοςθ ςτο
2ο ζτοσ ςπουδϊν επθρεάηεται ςε μζτριο βακμό από τθν υψθλι/χαμθλι επίδοςθ ςτο
1ο ζτοσ αντίςτοιχα.
Ακόμθ, παρατθρείται κετικι και μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ των επιδόςεων
ςτο 1ο και 3ο ζτοσ φοίτθςθσ (r = 0,463 , p < 0,001), δθλαδι για ακόμθ μία φορά, θ
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.001

υψθλι/χαμθλι επίδοςθ ςτο 3ο ζτοσ επθρεάηεται ςε μζτριο βακμό από τθν
υψθλι/χαμθλι επίδοςθ ςτο 1ο ζτοσ.
Σαρατθρείται κετικι και μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ μζςθσ βακμολογίασ
του 1ου και του 4ου ζτουσ (r = 0,401 , p < 0,001), δθλαδι, θ υψθλι/χαμθλι επίδοςθ
4ο ζτοσ επθρεάηεται ςε μζτριο βακμό από τθν υψθλι/χαμθλι επίδοςθ του 1ου ζτουσ
αντίςτοιχα.
Από τθν άλλθ, παρουςιάηεται κετικι και μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ των
μζςων βακμολογιϊν των φοιτθτϊν του 2ου ζτουσ με τισ βακμολογίεσ του 3ου (r =
0,539 , p < 0,001), και 4ου ζτουσ (r = 0,440 , p < 0,001). Ζτςι, προκφπτει πωσ τόςο θ
βακμολογία των φοιτθτϊν ςτο 3ο ζτοσ όςο και αυτι ςτο 4ο ζτοσ επθρεάηεται από
τθν επίδοςθ που υπιρχε ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν.
Φζλοσ, παρατθρείται κετικι και μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ βακμολογίασ
ςτο 3ο και 4ο ζτοσ (r = 0,483 , p < 0,001), γεγονόσ που ςθμαίνει πωσ θ υψθλι/χαμθλι
βακμολογία ςτο 4ο ζτοσ των ςπουδϊν ςχετίηεται με τθν υψθλι/χαμθλι βακμολογία
ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν αντίςτοιχα.

Std.
Mean
Δεκαδικι Βακμολογία
1ου Ζτουσ
Δεκαδικι Βακμολογία
2ου Ζτουσ
Δεκαδικι Βακμολογία
3ου Ζτουσ
Δεκαδικι Βακμολογία
4ου Ζτουσ

Deviation

N

7.2437

.58823

127

8.0780

.63408

127

8.8072

.50831

127

8.6414

.52589

127

Πίνακασ 3.24: Descriptive Statistics
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Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Δεκαδικι

Βακμολογία Βακμολογία Βακμολογία Βακμολογία
1ου Ζτουσ
Δεκαδικι

Pearson

Βακμολογία

Correlation

1ου Ζτουσ

Sig. (2-

2ου Ζτουσ

1

Δεκαδικι

Pearson

Βακμολογία

Correlation

2ου Ζτουσ

Sig. (2tailed)
N

Δεκαδικι

Pearson

Βακμολογία

Correlation

3ου Ζτουσ

Sig. (2tailed)
N

Δεκαδικι

Pearson

Βακμολογία

Correlation

4ου Ζτουσ

Sig. (2tailed)
N

4ου Ζτουσ

.574

.463

.401

.000

.000

.000

127

127

127

127

.574

1

.539

.440

.000

.000

tailed)
N

3ου Ζτουσ

.000
127

127

127

127

.463

.539

1

.483

.000

.000

127

127

127

127

.401

.440

.483

1

.000

.000

.000

127

127

127

Πίνακασ 3.25: Correlation
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.000

127

3.3 Ανάλυςθ των Επιδόςεων και των Πινάκων Μετάβαςθσ με τθ Χριςθ
Μαρκοβιανϊν Μοντζλων

Σαρακάτω, ακολουκεί θ ανάλυςθ των επιδόςεων των φοιτθτϊν ανά ηεφγθ
ακαδθμαϊκϊν ετϊν τόςο για το ςφνολό τουσ, όςο και για το ςφνολο των αγοριϊν και
κοριτςιϊν. Επεξεργάηοντασ τουσ πίνακεσ με τα ποςοςτά ςυνόλου των επιδόςεων
του κάκε ηεφγουσ ετϊν που παρουςιάςτθκαν ςτθν Ενότθτα 3.1.4 τόςο για το ςφνολο
των φοιτθτϊν όςο και των αγοριϊν και των κοριτςιϊν, είναι δυνατόν να εξαχκοφν οι
αντίςτοιχοι πίνακεσ με ποςοςτό γραμμισ.
Ματόπιν, οι πίνακεσ με ποςοςτιαίεσ τιμζσ γραμμισ, είναι εφκολο να
ερμθνευκοφν μζςω

τθσ κεωρίασ Σικανοτιτων

ενϊ

αντικακιςτϊντασ τισ

Βακμολογίεσ με τισ Ματαςτάςεισ μιασ Ξαρκοβιανισ Αλυςίδασ, προκφπτουν οι
Σίνακεσ Ξετάβαςθσ για το κάκε ηεφγοσ ακαδθμαϊκϊν ετϊν.
Επιπλζον, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθ Ξεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ορίςτθκαν
οι παρακάτω τρεισ καταςτάςεισ των Ξαρκοβιανϊν Αλυςίδων ζτςι ϊςτε να
διευκρινιςτοφν οι πικανότθτεσ μετάβαςθσ από τθ μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ.

Βακμολογία

Κατάςταςθ

Μαλϊσ

1

Νίαν Μαλϊσ

2

Άριςτα

3

Ζτςι λοιπόν, παρακάτω παρουςιάηονται για κακζνα από τα ηεφγθ
ακαδθμαϊκϊν ετϊν (1ο  2ο, 2ο  3ο, 3ο  4ο), τρεισ πίνακεσ μετάβαςθσ ωσ προσ το
ςφνολο όλων των φοιτθτϊν, το ςφνολο των αγοριϊν και το ςφνολο των κοριτςιϊν.
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3.3.1 Περιγραφι των Επιδόςεων και Πίνακεσ Μετάβαςθσ 1ου και 2ου Ζτουσ
Σπουδϊν

3.3.1.1 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Φοιτητών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Καλϊσ

0%

92,31%

7,69%

100%

Λίαν Καλϊσ

0%

70,91%

29,09%

100%

Άριςτα

0%

0%

100%

100%

Πίνακασ 3.26: Πίνακασ Επιδόςεων Φοιτητών 1ου και 2ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

1ο ζτοσ  2ο ζτοσ για το φνολο των Φοιτθτϊν
1

2

3

Σφνολο

1

0

0,9231

0,0769

1

2

0

0,7091

0,2909

1

3

0

0

1

1

Πίνακασ 3.27: Πίνακασ Μετάβαςησ 1ου και 2ου ζτουσ για το ςφνολο των φοιτητών

Από τον παραπάνω πίνακα μετάβαςθσ (επιδόςεων 1ου και 2ου ζτουσ) για το
ςφνολο των φοιτθτϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία
«Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ να διατθρθκεί και ςτο 2ο ζτοσ είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να
μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» είναι ιδιαίτερα υψθλι (92,31%) και ςε «Άριςτα» είναι
χαμθλι (7,69%).
Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 1ο
ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν είναι 0%,
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ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί θ βακμολογία του είναι 70,91%. Επιπλζον, θ
πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Άριςτα» είναι 29,09%.
Φζλοσ, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Άριςτα» ςτο 1 ο ζτοσ των
ςπουδϊν του να διατθρθκεί και ςτο 2ο ζτοσ είναι 100%, άρα οι πικανότθτεσ να
αλλάξει θ βακμολογία ενόσ φοιτθτι με «Άριςτα» ςτο 1ο ζτοσ των ςπουδϊν του ςε
«Μαλϊσ» ι «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν του είναι 0%.

3.3.1.2 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Αγοριών Φοιτητών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Καλϊσ

0%

100%

0%

100%

Λίαν Καλϊσ

0%

72,73%

27,27%

100%

Πίνακασ 3.28: Πίνακασ Επιδόςεων Αγοριών 1ου και 2ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

1ο ζτοσ  2ο ζτοσ για το φνολο των Αγοριϊν
1

2

3

Σφνολο

1

0

1

0

1

2

0

0,7273

0,2727

1

Πίνακασ 3.29: Πίνακασ Μετάβαςησ 1ου και 2ου ζτουσ για το ςφνολο των αγοριών

πωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω πίνακα μετάβαςθσ για το ςφνολο των
αγοριϊν (επιδόςεων 1ου και 2ου ζτουσ), προκφπτει πωσ θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι
με βακμολογία «Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ να διατθρθκεί και ςτο 2ο ζτοσ είναι 0%, ενϊ θ
πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» είναι 100%.
Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι που είναι αγόρι και με βακμολογία
«Νίαν Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ των
ςπουδϊν είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί θ βακμολογία του είναι
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ιδιαίτερα υψθλι, 72,73%. Επιπλζον, θ πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Άριςτα» είναι
27,27%.

3.3.1.3 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Κοριτςιών Φοιτητριών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Καλϊσ

0%

88,89%

11,11%

100%

Λίαν Καλϊσ

0%

70,45%

29,55%

100%

Άριςτα

0%

0%

100%

100%

Πίνακασ 3.30: Πίνακασ Επιδόςεων Κοριτςιών 1ου και 2ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

1ο ζτοσ  2ο ζτοσ για το φνολο των Κοριτςιϊν
1

2

3

Σφνολο

1

0

0,8889

0,1111

1

2

0

0,7045

0,2955

1

3

0

0

1

1

Πίνακασ 3.31: Πίνακασ Μετάβαςησ 1ου και 2ου ζτουσ για το ςφνολο των κοριτςιών

ςον αφορά το ςφνολο των κοριτςιϊν και τισ επιδόςεισ τουσ ςτο 1 ο και 2ο
ζτοσ των ςπουδϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ και με
βακμολογία «Μαλϊσ» ςτο 1ο ζτοσ να διατθρθκεί και ςτο 2ο ζτοσ είναι 0%, ενϊ θ
πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» είναι 88,89% και θ πικανότθτα να
αλλάξει ςε «Άριςτα» είναι 11,11%.
Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ και με βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ»
ςτο 1ο ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν είναι
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0%, ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί θ βακμολογία τθσ είναι ιδιαίτερα υψθλι,
70,45%. Επιπλζον, θ πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Άριςτα» είναι 29,55%.
Φζλοσ, θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ και με βακμολογία «Άριςτα» να
διατθριςει τθν επίδοςι τθσ είναι 100%, δθλαδι ζχει 0% πικανότθτεσ να αλλάξει θ
βακμολογία τθσ.

3.3.2 Περιγραφι των Επιδόςεων και Πίνακεσ Μετάβαςθσ 2ου και 3ου Ζτουσ
Σπουδϊν

3.3.2.1 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Φοιτητών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Λίαν Καλϊσ

0%

32,22%

67,78%

100%

Άριςτα

0%

5,41%

94,59%

100%

Πίνακασ 3.32: Πίνακασ Επιδόςεων Φοιτητών 2ου και 3ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

2ο ζτοσ  3ο ζτοσ για το φνολο των Φοιτθτϊν
1

2

3

Σφνολο

2

0

0,3222

0,6778

1

3

0

0,0541

0,9459

1

Πίνακασ 3.33: Πίνακασ Μετάβαςησ 2ου και 3ου ζτουσ για το ςφνολο των φοιτητών

Από τον πίνακα μετάβαςθσ επιδόςεων του 2ου και 3ου ζτουσ για το ςφνολο
των φοιτθτϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Νίαν
Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν είναι 0% ενϊ θ
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πικανότθτα να διατθρθκεί είναι 32,22%. Ακόμθ, θ πικανότθτα να τροποποιθκεί ςε
«Άριςτα» είναι ςχετικά υψθλι, 67,78%.
Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Άριςτα» ςτο 2ο ζτοσ
των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να
μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» είναι πολφ χαμθλι, 5,41%. Φζλοσ, θ πικανότθτα ενόσ
φοιτθτι με επίδοςθ «Άριςτα» ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν να διατθριςει τθν επίδοςι
του και ςτο 3ο ζτοσ είναι πολφ υψθλι, 94,59%.

3.3.2.2 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Αγοριών Φοιτητών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Λίαν Καλϊσ

0%

35,29%

64,71%

100%

Άριςτα

0%

11,76%

88,24%

100%

Πίνακασ 3.34: Πίνακασ Επιδόςεων Αγοριών 2ου και 3ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

2ο ζτοσ  3ο ζτοσ για το φνολο των Αγοριϊν
1

2

3

Σφνολο

2

0

0,3529

0,6471

1

3

0

0,1176

0,8824

1

Πίνακασ 3.35: Πίνακασ Μετάβαςησ 2ου και 3ου ζτουσ για το ςφνολο των αγοριών

Από τον πίνακα μετάβαςθσ επιδόςεων του 2ου και 3ου ζτουσ για το ςφνολο
των αγοριϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι που είναι αγόρι και με
βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν είναι
0% ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί είναι 35,29%. Ακόμθ, θ πικανότθτα να
τροποποιθκεί ςε «Άριςτα» είναι υψθλι, 64,71%.
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Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Άριςτα» ςτο 2 ο ζτοσ
των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να
μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» είναι χαμθλι, 11,76%. Φζλοσ, θ πικανότθτα ενόσ
φοιτθτι με επίδοςθ «Άριςτα» ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν να διατθριςει τθν επίδοςι
του και ςτο 3ο ζτοσ είναι πολφ υψθλι, 88,24%.

3.3.2.3 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Κοριτςιών Φοιτητριών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Λίαν Καλϊσ

0%

28,57%

71,43%

100%

Άριςτα

0%

3,23%

96,77%

100%

Πίνακασ 3.36: Πίνακασ Επιδόςεων Κοριτςιών 2ου και 3ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

2ο ζτοσ  3ο ζτοσ για το φνολο των Κοριτςιϊν
1

2

3

Σφνολο

2

0

0,2857

0,7143

1

3

0

0,0323

0,9677

1

Πίνακασ 3.37: Πίνακασ Μετάβαςησ 2ου και 3ου ζτουσ για το ςφνολο των κοριτςιών

Από τον πίνακα μετάβαςθσ επιδόςεων του 2ου και 3ου ζτουσ για το ςφνολο
των φοιτθτριϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ με βακμολογία
«Νίαν Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν είναι 0%
ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί είναι 28,57%. Ακόμθ, θ πικανότθτα να
τροποποιθκεί ςε «Άριςτα» είναι αρκετά υψθλι, 71,43%.
Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ με βακμολογία «Άριςτα» ςτο 2ο
ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να
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μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» είναι πολφ χαμθλι, 3,23%. Φζλοσ, θ πικανότθτα μιασ
φοιτιτριασ με επίδοςθ «Άριςτα» ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν να διατθριςει τθν
επίδοςι τθσ και ςτο 3ο ζτοσ είναι πολφ υψθλι, 96,77%.

3.3.3 Περιγραφι των Επιδόςεων και Πίνακεσ Μετάβαςθσ 3ου και 4ου Ζτουσ
Σπουδϊν

3.3.3.1 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Φοιτητών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Λίαν Καλϊσ

0%

61,29%

38,71%

100%

Άριςτα

0%

28,13%

71,88%

100%

Πίνακασ 3.38: Πίνακασ Επιδόςεων Φοιτητών 3ου και 4ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

3ο ζτοσ  4ο ζτοσ για το φνολο των Φοιτθτϊν
1

2

3

Σφνολο

2

0

0,6129

0,3871

1

3

0

0,2813

0,7188

1

Πίνακασ 3.39: Πίνακασ Μετάβαςησ 3ου και 4ου ζτουσ για το ςφνολο των φοιτητών

Από τον παραπάνω πίνακα μετάβαςθσ (επιδόςεων 3ου και 4ου ζτουσ) για το
ςφνολο των φοιτθτϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία
«Νίαν Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 4ο ζτοσ των
ςπουδϊν είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί θ βακμολογία του είναι
61,29%. Επιπλζον, θ πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Άριςτα» είναι 38,71%.
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Φζλοσ, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Άριςτα» ςτο 3ο ζτοσ των
ςπουδϊν του να διατθρθκεί και ςτο 4ο ζτοσ είναι 71,88%, ενϊ θ πικανότθτα να
μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» και «Μαλϊσ» είναι 28,13% και 0% αντίςτοιχα.

3.3.2.2 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Αγοριών Φοιτητών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Λίαν Καλϊσ

0%

50%

50%

100%

Άριςτα

0%

23,26%

76,74%

100%

Πίνακασ 3.40: Πίνακασ Επιδόςεων Αγοριών 3ου και 4ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

3ο ζτοσ  4ο ζτοσ για το φνολο των Αγοριϊν
1

2

3

Σφνολο

2

0

0,5

0,5

1

3

0

0,2326

0,7674

1

Πίνακασ 3.41: Πίνακασ Μετάβαςησ 3ου και 4ου ζτουσ για το ςφνολο των αγοριών

Από τον πίνακα μετάβαςθσ για τισ επιδόςεισ 3ου και 4ου ζτουσ για το ςφνολο
των αγοριϊν, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι με βακμολογία «Νίαν
Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο 4ο ζτοσ των
ςπουδϊν είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα είτε να διατθρθκεί θ βακμολογία του είτε να
μεταβλθκεί ςε «Άριςτα» είναι εξίςου 50%.
Αντίςτοιχα, θ πικανότθτα ενόσ φοιτθτι να είναι αγόρι και με βακμολογία
«Άριςτα» ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν του να διατθρθκεί και ςτο 4ο ζτοσ είναι 76,74%,
ενϊ θ πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» και «Μαλϊσ» είναι 23,26% και
0% αντίςτοιχα.
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3.3.2.3 Περιγραφή των Μζςων Επιδόςεων του ςυνόλου των Κοριτςιών Φοιτητριών

Καλϊσ

Λίαν Καλϊσ

Άριςτα

Σφνολο

Λίαν Καλϊσ

0%

61,9%

38,1%

100%

Άριςτα

0%

27,5%

72,5%

100%

Πίνακασ 3.42: Πίνακασ Επιδόςεων Κοριτςιών 3ου και 4ου ζτουσ με ποςοςτό γραμμήσ

3ο ζτοσ  4ο ζτοσ για το φνολο των Κοριτςιϊν
1

2

3

Σφνολο

2

0

0,619

0,381

1

3

0

0,275

0,725

1

Πίνακασ 3.43: Πίνακασ Μετάβαςησ 3ου και 4ου ζτουσ για το ςφνολο των κοριτςιών

Υφμφωνα με τον πίνακα μετάβαςθσ για τισ επιδόςεισ των φοιτθτριϊν ςτο 3 ο
και 4ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ, προκφπτει πωσ θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ με
βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ» ςτο 3ο ζτοσ των ςπουδϊν να μεταβλθκεί ςε «Μαλϊσ» ςτο
4ο ζτοσ των ςπουδϊν είναι 0%, ενϊ θ πικανότθτα να διατθρθκεί θ βακμολογία τθσ
είναι 61, 9%. Επιπλζον, θ πικανότθτα να μεταβλθκεί ςε «Άριςτα» είναι 38, 1%.
Φζλοσ, θ πικανότθτα μιασ φοιτιτριασ με βακμολογία «Άριςτα» ςτο 3ο ζτοσ
των ςπουδϊν τθσ να διατθρθκεί και ςτο 4ο ζτοσ είναι 72,5%, ενϊ θ πικανότθτα να
μεταβλθκεί ςε «Νίαν Μαλϊσ» και «Μαλϊσ» είναι 27,5% και 0% αντίςτοιχα.
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4. υηιτθςθ

4.1 Σφνοψθ των Αποτελεςμάτων βάςει των Ερωτθμάτων προσ Διερεφνθςθ
Ξε τθν παροφςα μελζτθ διαπιςτϊκθκε πωσ οι φοιτθτζσ που φοιτοφν ςτα
τελευταία ζτθ των ςπουδϊν τουσ, καταγράφουν υψθλότερεσ βακμολογίεσ από τουσ
φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτα πρϊτα ζτθ, με τθν υψθλότερθ μζςθ βακμολογία να
καταγράφεται από τουσ φοιτθτζσ που φοιτοφν ςτο 3ο ακαδθμαϊκό ζτοσ των
ςπουδϊν τουσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί θ μζςθ βακμολογία των φοιτθτϊν του
4ου ζτουσ και κατόπιν του 2ου ζτουσ.
Θ μικρότερθ βακμολογία καταγράφεται από τουσ φοιτθτζσ που φοιτοφν ςτο
1ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ, δθλαδι όπωσ φαίνεται θ πρϊτθ ερευνθτικι υπόκεςθ
επαλθκεφεται. Χαρακτθριςτικά, οφείλει να αναφερκεί πωσ θ βακμολογία «Μαλϊσ»
παρατθρείται ωσ μζςθ επίδοςθ από φοιτθτζσ μόνο κατά τθ διάρκεια του 1 ου
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςπουδϊν.
Αξίηει ακόμθ να ςθμειωκεί, πωσ θ πλειοψθφία των φοιτθτϊν ςτα δφο πρϊτα
ζτθ ςπουδϊν παρουςιάηει μζςθ βακμολογία «Νίαν Μαλϊσ», ενϊ ςτα δφο επόμενα
ζτθ τθν πλειοψθφία αποτελοφν οι φοιτθτζσ με μζςθ επίδοςθ «Άριςτα». Φο γεγονόσ
αυτό ερμθνεφεται κακϊσ θ πλειονότθτα των φοιτθτϊν ενδιαφζρεται να αυξιςει τον
μζςο όρο τθσ βακμολογίασ ιδιαίτερα ςτα τελευταία ζτθ των ςπουδϊν.
Υτθ ςυνζχεια, αποδεικνφεται πωσ οι επιδόςεισ των φοιτθτριϊν είναι
πράγματι καλφτερεσ ςυγκριτικά με των φοιτθτϊν αλλά παρόλα αυτά δεν
παρατθροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των επιδόςεων των δφο
φφλων για κακζνα από τα τζςςερα ακαδθμαϊκά ζτθ ςπουδϊν.
Επιπλζον, όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, προκφπτει πωσ οι περιςςότεροι φοιτθτζσ διατθροφν
τθ βακμολογία τουσ (Νίαν Μαλϊσ) από το 1ο ςτο 2ο ζτοσ των ςπουδϊν, ενϊ ςτα
επόμενα ζτθ αυτό ανατρζπεται και ζτςι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ είτε βελτιϊνουν
τθν επίδοςι τουσ από το 2ο ςτο 3ο ζτοσ, είτε τθ διατθροφν από το 3ο ςτο 4ο ζτοσ.
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Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ παρατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
διαφορζσ μεταξφ των επιδόςεων των ακαδθμαϊκϊν ετϊν, δθλαδι θ διαφορά
μεταξφ των επιδόςεων για κακζνα από τα τρία ηεφγθ ετϊν (1 ο και 2ο, 2ο και 3ο, 3ο
και 4ο) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι.
Ακόμθ, ςφμφωνα με τον ζλεγχο ςυςχζτιςθσ των επιδόςεων για τα τζςςερα
ακαδθμαϊκά ζτθ, παρατθρικθκε κετικι και μζτρια ςυςχζτιςθ για το οποιοδιποτε
ηεφγοσ ετϊν, δθλαδι θ υψθλι/χαμθλι επίδοςθ ςε οποιοδιποτε ζτοσ ςπουδϊν
επθρεάηει ςε μζτριο βακμό τθν υψθλι/χαμθλι επίδοςθ ςε οποιοδιποτε
μεταγενζςτερο ζτοσ ςπουδϊν αντίςτοιχα.
Φζλοσ, όςον αφορά τθ δυνοτότθτα ανάλυςθσ των επιδόςεων των φοιτθτϊν
με τθ χριςθ μαρκοβιανϊν μοντζλων, προκφπτει πωσ ορίηοντασ τισ βακμολογίεσ των
φοιτθτϊν ωσ τισ καταςτάςεισ μαρκοβιανισ αλυςίδασ και εξάγοντασ τουσ πίνακεσ
των ποςοςτϊν ςυνόλου ςε αντίςτοιχουσ με ποςοςτά γραμμισ για το κάκε ζτοσ είναι
δυνατι θ εξαγωγι των πινάκων μετάβαςθσ για τα τρία ηεφγθ ακαδθμαϊκϊν ετϊν.
ςον αφορά τουσ πίνακεσ μετάβαςθσ, προκφπτει πωσ ςτα δφο ηεφγθ 1ου 
2ου ζτουσ και 3ου  4ου ζτουσ, είναι πικανότερο οι φοιτθτζσ με βακμολογία «Νίαν
Μαλϊσ» ςτο προθγοφμενο ζτοσ, να διατθριςουν τθ βακμολογία αυτι και ςτο
επόμενο ζτοσ. Αντίκετα, αυτό δεν ιςχφει για τουσ φοιτθτζσ με βακμολογία «Νίαν
Μαλϊσ» ςτο 2ο ζτοσ, που ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να αλλάξουν τθ βακμολογία
τουσ ςε «Άριςτα» κατά τθ διάρκεια του 3ου ζτουσ.
Ακόμθ ςυμπεραίνεται πωσ και ςτα τρία ηεφγθ ακαδθμαϊκϊν ετϊν, είναι ςε
πολφ μεγαλφτερο βακμό πικανό οι φοιτθτζσ με βακμολογία «Άριςτα», να
διατθριςουν τθ βακμολογία τουσ και ςτο επόμενο ζτοσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ ίδια τάςθ παρατθρείται και ςτον πλθκυςμό των
αγοριϊν και των κοριτςιϊν για το κακζνα από τα τρία ηεφγθ ακαδθμαϊκϊν ετϊν,
δθλαδι δε παρατθροφνται διαφοροποιιςεισ ςτουσ πίνακεσ μετάβαςθσ φοιτθτϊν
και φοιτθτριϊν για κακζνα από τα ηεφγθ ετϊν.
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4.2 Σφγκριςθ των Αποτελεςμάτων με Προθγοφμενεσ Μελζτεσ

Φα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ ςυμφωνοφν με αυτά άλλων
ερευνθτϊν, όπωσ του Hammad Ahmad Khan κ.ά (2016) ο οποίοσ απζδειξε πωσ οι
φοιτθτζσ του 3ου και 4ου ζτουσ ςπουδϊν καταγράφουν καλφτερθ μζςθ επίδοςθ
ςυγκριτικά με τουσ φοιτθτζσ 1ου και 2ου ζτουσ. Επιπλζον, τα αποτελζςματα
ςυμφωνοφν και με τουσ Farg και Khalil (2015), οι οποίοι ανζλυςαν τα ευριματά
τουσ με αλυςίδα Markov και βρζκθκε πωσ θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ των φοιτθτϊν
παραμζνει ςτακερι μετά το 5ο εξάμθνο των ςπουδϊν, δθλαδι μετά το 3ο ζτοσ ενϊ
θ πικανότθτα βελτίωςθσ είναι ςε ςθμαντικό βακμό μεγαλφτερθ από τθν πικανότθτα
χειροτζρευςθσ τθσ επίδοςθσ.
Σιο εξειδικευμζνα, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςυμφωνοφν και με αυτά
των Bairagi A. και Kakaty S. (2017), οι οποίοι επεςιμαναν πωσ θ πικανότθτα
αποφοίτθςθσ από κάποιο εξάμθνο ςε τμιματα του πανεπιςτθμίου τθσ Gauhati είναι
πολφ μεγαλφτερθ ςτα τελευταία εξάμθνα των ςπουδϊν κακϊσ και με εκείνα των
Brezavšček, Bach και Baggia (2017), όπου βρζκθκε πωσ θ πικανότθτα βελτίωςθσ τθσ
επίδοςθσ από το 1ο ςτο 2ο ζτοσ ςπουδϊν είναι μικρότερθ από τθν πικανότθτα
βελτίωςθσ τθσ μζςθσ βακμολογίασ από το 2ο ςτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν.
Φο γεγονόσ πωσ βρζκθκε πωσ οι επιδόςεισ των φοιτθτριϊν είναι καλφτερεσ
από αυτζσ των ςυμφοιτθτϊν τουσ ςυμφωνεί με τθν ζρευνα τθσ Γιαννοποφλου
(2011) και άλλων ερευνθτϊν που ςυμφωνοφν πωσ οι φοιτιτριεσ παρουςιάηουν
υψθλότερθ επίδοςθ, αλλά παρόλα αυτά δεν παρατθροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
διαφορζσ.
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4.3 Προτάςεισ για Μελλοντικζσ Ζρευνεσ

Υτθ μελζτθ αυτι, αναπτφχκθκε ζνα Ξαρκοβιανό μοντζλο για τθν ανάλυςθ
τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ φοιτθτϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Φο μοντζλο αυτό,
επιτρζπει τθν εκτίμθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ φοιτθτϊν και μπορεί να
αποτελζςει ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο με πρακτικι εφαρμογι ςε εκπαιδευτικοφσ
οργανιςμοφσ, πανεπιςτιμια και άλλα ιδρφματα που κζλουν να αξιολογιςουν τα
αποτελζςματα, τθν ποιότθτα και τθν αποδοτικότθτα των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν
που προςφζρουν.
πωσ ζχει αναφερκεί προθγουμζνωσ, θ ανάλυςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ
μπορεί να παρζχει εξαιρετικά χριςιμεσ πλθροφορίεσ τόςο ςτουσ διευκυντζσ
εκπαιδετικϊν ιδρυμάτων για τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν τουσ όςο και ςε
νομοκζτεσ Χπουργείων Εκπαίδευςθσ και άλλων ανεξάρτθτων δθμόςιων οργανιςμϊν
κάκε χϊρασ για τθν επίβλεψθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των τρζχοντων
εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν. Επίςθσ είναι δυνατόν, αυτζσ οι υπθρεςίεσ να είναι
χριςιμεσ για τουσ φοιτθτζσ, τουσ εκπαιδευτζσ, τουσ εργαηόμενουσ αλλά και τουσ
χρθματοδότεσ που ζχουν ςκοπό να παρζχουν χρθματοδότθςθ και χορθγία ςε
κάποιο πανεπιςτθμιακό ίδρυμα.
Φα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν από τθν παροφςα
μελζτθ υποδεικνφουν πωσ θ χριςθ Ξαρκοβιανϊν Ξοντζλων για τθν ανάλυςθ τθσ
επίδοςθσ φοιτθτϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αποτελεί μία εφικτι και χριςιμθ
λφςθ. Ματαχωρϊντασ και ορίηοντασ κατάλλθλα τισ καταςτάςεισ των πινάκων
μετάβαςθσ ϊςτε να απαντθκεί το ερϊτθμα προσ διερεφνθςθ, είναι δυνατι και θ
περαιτζρω εμβάκυνςθ ςτθν ανάλυςθ αυτι, θ οποία κα προςφζρει τθ δυνατότθτα
πρόβλεψθσ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ ςε ςυνάρτθςθ με οποιεςδιποτε μεταβλθτζσ.
Υε μελλοντικζσ ζρευνεσ λοιπόν, προτείνεται και θ προςκικθ κάποιων
δεικτϊν – καταςτάςεων ςτο Ξαρκοβιανό μοντζλο που υποδεικνφουν τθν
αποτελεςματικότθτα και τθν ποιότθτα ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν, όπωσ είναι ο
αναμενόμενοσ χρόνοσ παραμονισ των φοιτθτϊν (για παράδειγμα ζνα εξάμθνο
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ςπουδϊν) ι θ αναμενόμενθ διάρκεια ςπουδϊν, κακϊσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα,
ςυμμετείχαν μόνο φοιτθτζσ των οποίων θ διάρκεια ςπουδϊν ιταν 4 ζτθ.
Σροτείνεται ακόμθ, θ διερεφνθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ ςε δείγμα
μεγαλφτερου πλθκυςμοφ εφόςον ςτθν παροφςα μελζτθ ςυμμετείχαν οι φοιτθτζσ
που αποφοίτθςαν από πανεπιςτθμιακό τμιμα το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016.
Ακόμθ, κρίνεται ςθμαντικι θ ζρευνα ςε δείγμα φοιτθτϊν που ζχουν φοιτιςει ςε
διαφορετικά πανεπιςτθμιακά τμιματα, ζτςι ϊςτε να ανιχνευκοφν τυχόν
διαφοροποιιςεισ μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων.
Φζλοσ το γεγονόσ ότι ςε πανεπιςτθμιακά τμιματα θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ
ενδζχεται να είναι υψθλότερθ ςτα τελευταία ζτθ ςπουδϊν, είναι δυνατόν να
αποτελζςει μία αφόρμθςθ για περαιτζρω ζρευνα θ οποία κα ζχει ωσ ςκοπό τθ
διερεφνθςθ των λόγων αυτισ τθσ τάςθσ κακϊσ και των διαφόρων παραγόντων που
μπορεί να παίξουν ρόλο ςε αυτό. Ξε τθ μελζτθ αυτι, είναι δυνατόν τα
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και άλλοι ςχετιηόμενοι με αυτά, να ςυλλζξουν χριςιμεσ
πλθροφορίεσ για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ποιότθτα των προγραμμάτων που
προςφζρουν με ςκοπό τθν ακόμα πιο εξειδικευμζνθ τροποποίθςθ και βελτίωςι
τουσ.
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