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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αμηνινγήζνπκε θαη λα δηεπξχλνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα 

γλψζε φζνλ αθνξά ηε ζηάζε πνπ εκθαλίδνπλ νη θνηηεηέο Ννζειεπηηθήο έλαληη ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο. ηελ έξεπλα παξαηίζεληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία, πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο ζηαηηζηηθήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ 

ζηαηηζηηθήο θαη νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ησλ κεζφδσλ θαζψο θαη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο 

ησλ θνηηεηψλ λνζειεπηηθήο. Σα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη κε ηξφπν επηζηεκνληθφ θαη 

παξάιιεια θαηαλνεηφ έηζη ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηά απφ εμεηδηθεπκέλν θαη κε 

πξνζσπηθφ. Σέινο αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο θαη κηα ζεηξά 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ Ννζειεπηηθήο  απέλαληη ζην κάζεκα ηεο 

βηνζηαηηζηηθήο.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Μέζα απν ηηο επφκελεο γξακκέο ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο εηιηθξηλείο επραξηζηίεο καο ζηνλ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή θχξην Κηέθθα Παλαγηψηε γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε θαη ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Θα ζέιακε ινηπφλ λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ T.E.I ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ γηα ηηο γλψζεηο θαη γηα ηηο πινχζηεο εκπεηξίεο πνπ 

απνθνκίζακε ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο θνηηηηηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πάλσ απν φινπο ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο γνλείο καο γηα ηελ ελζάξξπλζε,ηελ εζηθή 

ζπκπαξάζηαζε  θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ καο πξφζθεξαλ απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ 

καο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Βιβλιογραθική Αναζκόπηζη: Αλ θαη ε γλψζε ηεο ηαηηζηηθήο θαη νη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηο θιηληθήο πξάμεο, νη 

θνηηεηέο ησλ επηζηεκψλ πγείαο γεληθά εθθξάδνπλ άγρνο γηα ηα καζήκαηα ηαηηζηηθήο, ην 

νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ εθκάζεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ.          

Σκοπός: Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο ζηηο ζηάζεηο ησλ 

θνηηεηψλ Ννζειεπηηθήο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

απηψλ ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο επίδνζήο ηνπο ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο. 

Στεδιαζμός: Ζκη-πεηξακαηηθφο, κηαο νκάδαο, πξν / κεηά δνθηκαζίαο. 

Περιβάλλον και ζσμμεηέτονηες: Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζην πέκπην 

ή κεγαιχηεξν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα ηεο 

Βηνζηαηηζηηθήο. 

Μέθοδοι: Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ δπν κνξθψλ, πξν θαη κεηά 

δνθηκαζίαο, ηεο Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο ησλ ηάζεσλ Έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο - 36, πξηλ ηελ 

έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο αληίζηνηρα Αθνινχζεζε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ βαζκνινγηψλ ηεο Κιίκαθαο πξν θαη κεηά δνθηκαζίαο, ελψ εθηηκήζεθαλ θαη νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ηεο Κιίκαθαο κεηά δνθηκαζίαο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εμέηαζε. 

Αποηελέζμαηα: Μεηαμχ ησλ 156 ζπκκεηερφλησλ, νη κεηά δνθηκαζίαο βαζκνινγίεο ηεο 

ζπλνιηθήο Κιίκαθαο, θαζψο θαη ησλ ππν-θιηκάθσλ πλαηζζήκαηα, Γλσζηηθή Ηθαλφηεηα, 

Δλδηαθέξνλ θαη Πξνζπάζεηα (νη άιιεο δπν ππν-θιίκαθεο είλαη Αμία θαη Γπζθνιία) ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ πξν δνθηκαζίαο βαζκνινγηψλ, ην νπνίν ππνδειψλεη 

φηη ην κάζεκα είρε σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο 

Μεηαμχ ησλ 104 θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε, νη πςειφηεξεο κεηά δνθηκαζίαο 

βαζκνινγίεο ηεο ζπλνιηθήο Κιίκαθαο, θαζψο θαη ησλ ππν-θιηκάθσλ πλαηζζήκαηα, 

Γπζθνιία, Δλδηαθέξνλ θαη Πξνζπάζεηα, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αιιά αζζελή ζπζρέηηζε κε 

ηελ πςειφηεξε επίδνζε ζηελ εμέηαζε. 

Σσμπεράζμαηα: Οη ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ καζεκάησλ Βηνζηαηηζηηθήο, ελψ νη ζεηηθέο ζηάζεηο 

ζπκβάιινπλ ζε πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο θαη 

πηζαλά ζε βειηησκέλεο ζηαηηζηηθέο δεμηφηεηεο ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή δσή.  
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ABSTRACT 

Background : Although statistical knowledge and skills are necessary for promoting 

evidence-based practice, health sciences students have expressed anxiety about statistics 

courses, which may hinder their learning of statistical concepts.  

Objectives: To evaluate the effects of a biostatistics course on nursing students’ attitudes 

toward statistics and to explore the association between these attitudes and their 

performance in the course examination. 

Design : One-group quasi-experimental pre-test/post-test design. 

Setting and participants: Undergraduate nursing students of the fifth or higher semester of 

studies, who attended a biostatistics course. 

Methods: Participants were asked to complete the pre-test and post-test forms of The Survey 

of Attitudes Toward Statistics (SATS)-36 scale at the beginning and end of the course 

respectively. Pre-test and post-test scale scores were compared, while correlations between 

post-test scores and participants’ examination performance were estimated. 

Results: Among 156 participants, post-test scores of the overall SATS-36 scale and of the 

Affect, Cognitive Competence, Interest and Effort components were significantly higher than 

pre-test ones, indicating that the course was followed by more positive attitudes toward 

statistics. Among 104 students who participated in the examination, higher post-test scores 

of the overall SATS-36 scale and of the Affect, Difficulty, Interest and Effort components 

were significantly but weakly correlated with higher examination performance. 

Conclusions: Students’ attitudes toward statistics can be improved through appropriate 

biostatistics courses, while positive attitudes contribute to higher course achievements and 

possibly to improved statistical skills in later professional life. 
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 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηηο επηζηήκεο ηεο Τγείαο ε ζεσξία θαη ε έξεπλα είλαη νη δπν ζπληζηψζεο ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη ε θαζεκηά σθειείηαη απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο 

άιιεο. Σα γεγνλφηα δελ είλαη θαηαλνεηά ρσξίο θάπνηα ζεσξεηηθή εξκελεία θαη νη ζεσξίεο 

πνπ δελ επηβεβαηψλνληαη απφ ηα γεγνλφηα είλαη αλαπφδεηθηνη ηζρπξηζκνί κε πεξηνξηζκέλε 

πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα. Ζ ζεσξία θαζνδεγεί ηελ έξεπλα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαιήζεπζε, ηελ απφξξηςε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο αξρηθήο ζεσξίαο 

ή αθφκε θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εξεζηζκάησλ γηα ηε δηαηχπσζε κηαο λέαο ζεσξίαο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη ζην δηελεθέο θαη ην απνηέιεζκά ηεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

ζπζζψξεπζε ηεο γλψζεο(ηαπξηλφο , 2007). Ζ βηνζηαηηζηηθή αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ζηαηηζηηθψλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο, ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Έρεη επηθξαηήζεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο ζηαηηζηηθήο ζηνπο θνηηεηέο 

επηζηήκσλ πγείαο είλαη έλα θνκκάηη ηεο πξνπηπρηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Απνθηψληαο 

γλψζε ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο βηνζηαηηζηηθήο πξνζδνθάηαη κέζσ απηήο ε βνήζεηα 

πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε θιηληθή πξάμε ψζηε λα κπνξνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο 

θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ θιηληθψλ παξεκβάζεσλ (Hannigan et al 2014, Zhang et al 2012). 

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ βηνζηαηηζηηθή νη θνηηεηέο επηζηήκσλ πγείαο 

γεληθά ζεσξνχλ ηελ αληίιεςε ηεο ζηαηηζηηθήο σο θάηη πνιχ δχζθνιν ,θαζψο βηψλνπλ 

ππεξβνιηθφ άγρνο ή αθφκε θαη θφβν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εμέηαζεο (Freeman et 

al, 2008, Garfield  2003) . 

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο επηζηήκεο πγείαο ,ζεκαληηθνί ζπζρεηηζκνί αλαθέξζεθαλ κεηαμχ 

ησλ πςειψλ επηηεπγκάησλ ζηελ ζηαηηζηηθή θαη ζηελ ζεηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ ζηαηηζηηθή 

ησλ ηαηξηθψλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ(Zhang et al., 2012). Οη ζηφρνη απηήο ηεο έξεπλαο, 

ήηαλ λα εμεξεπλήζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο θαη πσο λα αληηκεησπίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή νη 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο λνζειεπηηθήο ζηελ Διιάδα θαη λα εθηηκεζνχλ νη επηδξάζεηο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο βηνζηαηηζηηθήο ζηελ απφδνζε  ηνπο.  
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1.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ – ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ 

 

 
Γεληθά ν φξνο ηαηηζηηθή θέξεηαη κε δηηηή ζεκαζία, αθελφο ππνδειψλνληαο καζεκαηηθέο 

κεζφδνπο ρεηξηζκνχ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεθαλ κε απαξίζκεζε ή κέηξεζε θαη αθεηέξνπ απηά 

ηα ίδηα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ππνζηεί απηνχο ηνπο ρεηξηζκνχο. Χζηφζν ην αληηθείκελν ηεο 

ηαηηζηηθήο θαη Βηνζηαηηζηηθήο  αλαιχεηαη παξαθάησ.    

 

1.1.1 Αληηθείκελν ηαηηζηηθήο  

 Ο νξηζκφο ηεο ζηαηηζηηθήο ν νπνίνο θαζνξίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 αλαθέξεη φηη 

"ηαηηζηηθή είλαη ζχλνιν κεζφδσλ πνπ θαζνδεγνχλ ζηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ ζε 

πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο" . Ο Αιεμφπνπινο Α. ν νπνίνο επαλεμέηαζε ηνλ νξηζκφ απηφ 

ηνλίδεη ηελ ελλνηνινγηθή δηάθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελφο θαηλνκέλνπ θαη ην ζχλνιν 

ησλ κεζφδσλ πνπ εμεηάδνπλ απηά πξνο ηνλ θνηλφ ζθνπφ. 

Ο ζπλεζέζηεξνο  θαη  γλσζηφηεξνο  νξηζκφο  ηεο  "ηαηηζηηθήο"  δφζεθε  απφ  ηνλ  παηέξα 

ηεο ζχγρξνλεο ηαηηζηηθήο Fisher R.A (1890‐1962). ηαηηζηηθή είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ (ζρεδηαζκφο 

πεηξακάησλ ‐ δεηγκαηνιεςία), ηε ζπλνπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζή ηνπο, ηελ 

αλάιπζε θαη εμαγσγή αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα φιν ην ζχλνιν ή ηελ ηθαλφηεηα κηαο 

δηαδηθαζίαο, θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο (επαγσγηθή  ζηαηηζηηθή ή ζηαηηζηηθή 

ζπκπεξαζκαηνινγίαο). Δπνκέλσο ε ηαηηζηηθή επηηπγράλεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ) κε ηε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξίπησζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

ζπµπεξάζµαηα (Ross, 2005). 

 

1.1.2 Αληηθείκελν Βηνζηαηηζηηθήο  

 

Βηνζηαηηζηηθή είλαη ε  επηζηήµε πνπ αζρνιείηαη µε ηε ζπιινγή ,ηε δηαρείξηζε ,ηελ αλάιπζε   

θαη ηελ εξµελεία  ησλ αξηζµεηηθψλ δεδνµέλσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζην ρψξν ηεο Iαηξηθήο θαη ηεο Bηνινγίαο. Ζ Bηνζηαηηζηηθή ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

ζρεδηαζµφ θαη ζηελ νξζή εμαγσγή ζπµπεξαζµάησλ ζε έξεπλεο ζην ρψξν ηεο Iαηξηθήο θαη 

ηεο Bηνινγίαο.  Ωο Βηνζηαηηζηηθή νξίδνπµε ηνλ εμεηδηθεπµέλν ηνµέα ηεο ηαηηζηηθήο πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά µε πξνβιήµαηα πνπ εµθαλίδνληαη ζηελ ηαηξηθή έξεπλα. ΄Δλαο 

ηξφπνο λα θαηαιάβνπµε ηελ ζεµαληηθφηεηα ηεο Βηνζηαηηζηηθήο είλαη λα αθνινπζήζνπµε µηα 

µειέηε απφ ηνλ ζρεδηαζµφ ηεο µέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο (ηαπξηλφο  Β. 2007, Bland, M., 

2006).  
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Ζ Βηνζηαηηζηηθή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Αλαθέξεηαη, 

εηδηθφηεξα, ζηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ βηνταηξηθή επηζηήκε. Απνηειεί έλαλ πνιχ επξχ ηνκέα,ν 

νπνίνο ζηελ νπζία δελ εμαηξεί θακία πεξηνρή ηεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο. Οη κέζνδνη 

δειαδή ηεο Βηνζηαηηζηηθήο είλαη νη κέζνδνη ηεο ηαηηζηηθήο. Ο ξφινο ηνπ επηζηήκνλα ηεο 

βηνζηαηηζηηθήο απαηηεί ηνλ εμήο εηδηθφ ζπλδπαζκφ: Γλψζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ, θαηαλφεζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε εθαξκνζκέλνπο επηζηήκνλεο θαη γλψζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο θαη ησλ 

κεζφδσλ ηεο. Όπσο θάζε επηζηήκε, ε νπνία ζπλδέεη κία ζεσξεηηθή ή βαζηθή επηζηεκνληθή 

πεξηνρή κε έλα θάζκα εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, έηζη θαη ε επηζηήκε ηεο Βηνζηαηηζηηθήο 

είλαη επξεία κε αζαθή φξηα θαη έρεη κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο, φπσο: Αλαινγηζηηθή ηαηηζηηθή, Μνληέια Αχμεζεο 

Πιεζπζκψλ (Γεκνγξαθηθή ηαηηζηηθή), Γελεηηθή, Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Πεηξακάησλ ζηελ 

Βηνζηαηηζηηθή – Κιηληθέο Γνθηκέο, Φπρνκεηξία, Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή, Δπηδεκηνινγία, Αλάιπζε 

Δπηβίσζεο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Βηνζηαηηζηηθήο είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

κεηαπηπρηαθά. πρλά βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο δεκφζηαο πγείαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ζρνιέο ηεο ηαηξηθήο, ηεο δαζνπνλίαο, ή ηεο γεσξγίαο ή σο εηδηθέο θαηεπζχλζεηο εθαξκνγήο 

ζηα ηκήκαηα ηαηηζηηθήο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, πνιιά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο νηθνινγηθέο επηζηήκεο δηνξγαλψλνπλ κηα ζεηξά καζεκάησλ βηνζηαηηζηηθήο πνπ εηζάγεη 

έλλνηεο φπσο απηή ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ γηα κία κεηαβιεηή ή γηα πνιπκεηαβιεηά 

δεδνκέλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ ή νκάδσλ. πρλά απηά ηα καζήκαηα 

ζπλδπάδνληαη κε καζήκαηα Πεηξακαηηθνχ ρεδηαζκνχ(Bland, M., 2006, Miles, S. et al 2010, 

Zhang, Y. et al 2012) 

Ζ Δπηδεκηνινγία θαη ε Βηνζηαηηζηηθή απνηεινχλ ην πνζνηηθφ ζεκέιην ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ηεο θιηληθήο έξεπλαο. Ζ βηνζηαηηζηηθε πεξηιακβάλεη κεζφδνπο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ιάβεη ππφςε ηνπ ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα, φπσο είλαη ε 

επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη κεζφδνπο 

κειέηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιεινεπίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ δηαθηλδχλεπζεο( Miles, 

S. et al 2010, Zhang, Y. et al 2012). 

 

 

 

1.2  ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΡΟΛΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΒΗΟΣΑΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Ζ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο ζηαηηζηηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή : 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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1 Ο ζπλερψο απμαλφκελνο ξφινο ηεο ηαηηζηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ αλζξψπνπ. 

2 Ζ έθηαζε θαη ε έληαζε ηεο γιψζζαο ηεο ηαηηζηηθήο ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

επηθνηλσλίαο.  

3 Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηαηηζηηθήο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νξζφηεηαο θαη 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά.  

4 Ζ αλάγθε αλαγλψξηζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ηαηηζηηθήο ηεο πνιχκνξθεο 

ζεκαζίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία.  

5 Ζ αλάπηπμε ηεο ζηαηηζηηθήο ζθέςεο θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.  

6 Ο ζεκειηψδεο ξφινο γηα ηηο κειινληηθέο ζπνπδέο. 

  

Ζ ηαηηζηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε 

ζπγθέληξσζε, παξνπζίαζε θαη αλάιπζε (επεμεξγαζία) πνζνηηθψλ ή θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά (ηδηφηεηεο) πνιππιεζψλ νκάδσλ ή έλαο 

άιινο νξηζκφο ηεο ηαηηζηηθήο είλαη φηη απηή απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, φηαλ παξνπζηάδνληαη αβέβαηεο θαη ηπραίεο θαηαζηάζεηο 

(Bechrakis, et al 2011).  Ο απμαλφκελνο ξφινο ηεο ηαηηζηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ε εηζαγσγή ηεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δείρλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ζηαηηζηηθή  (Andreadis, et al 2005). 

Ζ ηαηηζηηθή ζήκεξα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο είηε ζην δεκφζην είηε ζην ηδησηηθφ θαη 

γεληθά ελδηαθέξεη ηνπο πάληεο, γηαηί κπνξεί λα δηαιεπθάλεη ηε δνκή πνιπζπλζέησλ θαη 

πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ ηνπ θφζκνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ 

κειέηε θαη πξφβιεςε ησλ ζεηζκψλ, ζηεο ηαηξηθέο θαη βηνινγηθέο έξεπλεο θαη αλαθαιχςεηο. Ζ 

επίδξαζε ηεο ηαηηζηηθήο ζηε δσή καο είλαη ζήκεξα πνιχ ζεκαληηθή, βνήζα ζηελ αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ιήςεσλ απνθάζεσλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ 

κεζφδσλ. Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ απνγξαθή, ζηαηηζηηθέο κέζνδνη  

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηεο γελλεηηθφηεηαο, ηεο ζλεζηκφηεηαο, ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ζνβαξέο απνθάζεηο γηα ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα κηαο 

ρψξαο(Bland, M., 2006).  

  Ζ ηαηηζηηθή παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζµφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο, 

πεξηγξαθήο, αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ. δειαδή, έλα ζχλνιν 

απφ κεζφδνπο θαη θαλφλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ νξγάλσζε µηαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηε 

ζπλνπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπο, θαη ηέινο ηελ εμαγσγή 

ρξήζηµσλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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Σηο ηειεπηαίεο 2-3 δεθαεηίεο ην πεδίν ηεο ηαηξηθήο ζηαηηζηηθήο εμειίρζεθε ξαγδαία θαη 

ζχλζεηεο ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ πιένλ ξνπηίλα ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο. Απηφ είλαη 

δπλαηφ ιφγσ ηεο αλάπηπμεο πνιιψλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ. Ζ ζηαηηζηηθή παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. ηελ ηαηξηθή έξεπλα είλαη παληαρνχ 

παξνχζα. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαζηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά πεξηέρνπλ 

ζεκαληηθή πνζφηεηα ζηαηηζηηθνχ πιηθνχ. Καλέλαο γηαηξφο δε κπνξεί πιένλ λα απνθχγεη ηα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζπρλά ζπλδένληαη κε ην πιηθφ πξνψζεζεο θαξκάθσλ ή 

άιισλ ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ. Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, ε παιηλδξφκεζε Cox γηα δεδνκέλα 

επηβίσζεο, ηα γεληθεπκέλα γξακκηθά κνληέια, ε αλάιπζε παξαγφλησλ, ηα κνληέια ηπραίσλ 

επηδξάζεσλ γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο θαη ε κπευδηαλή αλάιπζε είλαη πιένλ θνηλφο 

ηφπνο ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία.  

 

 

1.3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ  

 

Ζ ιέμε ζηαηηζηηθή (Statistics, Statistique, Statistik) πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε Status, 

δειαδή θξάηνο ,πνιηηεία. Ζ αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεσο ζηαηηζηηθή αλαθεξφηαλ ζηελ 

απαξίζκεζε θαη ηελ θαηαγξαθή αξηζκεηηθψλ ελδείμεσλ ,νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θξαηηθή ιεηηνπξγία. Με ηελ έλλνηα απηή κπνξνχκε λα ππνζηεξίδνπκε φηη ε ζηαηηζηηθή 

πθίζηαηαη ήδε ζηελ αξραηφηεηα ,ελψ σο επηζηήκε θαη σο κέζνδνο έξεπλαο είλαη πξφζθαηε.  

Ζ αξρηθή κνξθή ηεο ζηαηηζηηθήο ήηαλ νη αξηζκεηηθέο ελδείμεηο γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ 

παξαγσγή ,πνπ ελδηέθεξαλ ηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία .Σα ζηνηρεηά απηά ήηαλ, απαξαίηεηα γηα 

δηνηθεηηθνχο ,θνξνινγηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, ζπιιέγνληαλ αθφκε θαη ζηελ 

απψηαηε αξραηφηεηα. 

Οη πξψηεο απαξηζκήζεηο πιεζπζκψλ θαίλεηαη φηη έγηλαλ ζηελ Βαβπιψλα, ζηελ Κίλα, ζηελ 

Αξραία Διιάδα ε απαξίζκεζε ησλ θάηνηθσλ ηεο Αηηηθήο ,ε νπνία έγηλε απφ ηνλ Κέθξνπα ,ε 

θαηαλνκή ησλ γαηψλ απφ ηνλ Λπθνχξγν ζηε πάξηε θαη ε δηαίξεζε ησλ Αζελαίσλ ζε ηάμεηο 

απφ ηνλ φισλα απνδεηθλχνπλ φηη ππήξρε παξάδνζε ζπγθεληξψζεσο ζηαηηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ίζσο δηελεξγείαο εξεπλψλ επί ηνπ πιεζπζκνχ ,ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Ζ ηαηηζηηθή ηεο απαξηζκήζεσο πξνζέιαβε μερσξηζηή αλάπηπμε ζηε Ρψκε 

ιφγν ησλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ηεο αραλνχο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο .Ο ξσκατθφο Census 

ήηαλ ε αμηφινγε απνγξαθή ησλ ηάμεσλ θαη δηελεξγείην θάζε δέθα ρξφληα. Σν έηνο 1748 ηελ 

Πνιηηεηνθξαηία δίδαμε ν Gottfried Achenwall (1713-1772),ν νπνίνο ζηηο παξαδφζεηο ηνπ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν ηαηηζηηθή απφ ηελ λενιαηηληθή ιέμε statisticus  πνπ 

παξάγεηαη απφ ην νπζηαζηηθφ θξάηνο ,πνιηηεία .Ο Όξνο έγηλε απνδεθηφο θαη θαζηεξψζεθε θαη 

ν Achenwall νλνκάζηεθε παηέξαο ηεο ζηαηηζηηθήο. 
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Απφ ηνλ 16 αηψλα θαη χζηεξα δηαπηζηψλεηαη αμηφινγε πξφνδνο ζην πεδίν θαηαγξαθήο 

θνηλσληθψλ γεγνλφησλ ,θνηλσληθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζηηο  απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ 

,ηδηαίηεξα ζηελ Γάιιηα ,Αγγιία θαη ζηελ Γεξκάληα .ηηο κεγάιεο πφιεηο ,πνπ αλαπηχρηεθαλ 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δκπνξνθξαηηζκνχ θαη αξγφηεξα ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ ε ζηαηηζηηθή ησλ απαξηζκήζεσλ έιαβε κεγάιε ψζεζε. Πξνέθπςε έηζη έλα επξχ 

θαη δχζρξεζην ζχζηεκα απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα θνξνινγηθνχο ,ζηξαηησηηθνχο θαη 

δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ 

πιεζπζκηαθψλ κεηξήζεσλ κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 19 αηψλα θαηά θαλφλα δελ δεκνζηεχνληαλ. 

Υξεζίκεπαλ σο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη απνηεινχζαλ θαηά θάπνην 

ηξφπν κπζηηθά ηνπ θξάηνπο .ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δίλνληαλ νξηζκέλα ζηνηρεία ζε 

επηζηήκνλεο. 

Καηά ηνλ 17 αηψλα είδε ηελ γέλλεζε ηεο ε Γεκνγξαθία,ν θιάδνο ηεο ηαηηζηηθήο πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ,ζαλ ζπλέπεηα ηεο θαινπκέλεο Πνιηηηθήο 

Αξηζκεηηθήο (political arithmetic). Ηδξπηέο ηεο Πνιηηηθήο Αξηζκεηηθήο ήηαλ νη Άγγινη John 

Graunt(1620-1674) θαη William Petty (1623-1687).Οη εξεπλεηέο απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ  ηελ 

αλαιπηηθή παξαηήξεζε γηα ηελ απνθάιπςε ησλ θαλνληθνηήησλ ησλ πιεζπζκηαθψλ 

θαηλφκελσλ.Ο Gaunt βαζίζηεθε ζηεο εθθιεζηαζηηθέο θαηαγξαθέο ησλ ζαλάησλ (Billos of 

mortality) θαη δεκνζίεπζε  ην 1662 κηα βαζπζηφραζηε κειέηε πάλσ ζηελ ζλεζηκφηεηα θαη ηελ 

δηάξθεηα δσήο ησλ θάηνηθσλ ηνπ Λνλδίλνπ κε ηνλ ηίηιν <<Natural and Political Observations 

made upon the Bills of Mortality>> 

Μεηά ηελ γφληκε ζπνξά ηνπ παξειζφληνο ,ε εμέιημε ηεο ηαηηζηηθήο ζηηο αξρέο ηνπ 20 αηψλα 

έιαβε ηελ κνξθή αιεζηλήο επηζηεκνληθήο επαλαζηάζεσο. Ζ ξηδηθή αιιαγή ζηελ ζηαηηζηηθή 

κεζνδνινγία θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεσο γελλήζεθε ζηελ Αγγιία ράξε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Karl 

Pearson(1857-1936) θαη ηνπ  Ronald Fischer(1890-1962) αξρηθά ζε πξνβιήκαηα Γεσπνλίαο 

θαη Αγξνλνκίαο θαη αξγφηεξα  Ηαηξηθήο, Βηνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σν 1900 

ν Pearson επηλφεζε κέζνδν δηαηππψζεσο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ παξαηεξήζεσο θαη 

ππνζέζεσο ,ην γλσζηφ ρ2 θαη ην 1908 ν W.Gosset ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κέζσλ νξψλ δεηγκάησλ κηθξνχ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ ,ηνπ 

γλσζηνχ θξηηεξίνπ ηνπ t-test . 

ηελ Διιάδα ην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο δηδάμαλ κε επηηπρία παιαηνηέξα (1935-1960) ζηελ 

Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηήκηνπ θαη ηελ Τγεηνλνκηθή ρφιε Αζελψλ .ηε 

ζχγρξνλε πεξίνδν ην κάζεκα δηδάζθεηαη ζε φια ηα Ηαηξηθά  θαη παξαταηξηθά ηκήκαηα ζηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. 
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Βηνζηαηηζηηθή  

Δίλαη δχζθνιν λα εληνπίζεη θαλείο ηηο ξίδεο κηαο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο πνπ κφλν 

πξφζθαηα, ζηηο αξρέο απηνχ ηνπ αηψλα, αλαγλσξίζζεθε σο κία μερσξηζηή επηζηεκνληθή 

πεξηνρή. Ζ δπζθνιία απηή είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε αλ ε πεξηνρή απηή είλαη πβξηδηθνχ 

ραξαθηήξα. Ζ Βηνζηαηηζηηθή εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ παξνρή απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηελ Βηνινγία θαη ηελ Ηαηξηθή. Δπνκέλσο, επεθηείλεη ηελ ζηαηηζηηθή ζεσξία θαη ηελ 

πξνζαξκφδεη, ψζηε ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ εξσηήκαηα 

ζεκαληηθά ζηελ θνηλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ γηαηξψλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ πνιηηηθή θαη πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ πγεία θαη ζε ζέκαηα πγείαο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο (ηαπξηλφο  Β. 2007).  

Ο 20νο αηψλαο γλψξηζε αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ηεο Δπηδεκηνινγίαο θαη ηεο Βηνζηαηηζηηθήο 

πνπ ζήκεξα απνηεινχλ απαξαίηεηα πνζνηηθά εξγαιεία ησλ επηζηεκψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηεο ηαηξηθήο. ηα επφκελα, εμεηάδνληαη νη θπξηφηεξεο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο πνπ απνηεινχλ ηε κεζνδνινγηθή βάζε πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηεο Βηνζηαηηζηηθήο θαη ηεο Δπηδεκηνινγίαο( Bland, M., 2006). 

 

 

. 

 

 

 

1.4 ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ  ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΟΗ ΝΟΖΛΔΤΣΔ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΑΗ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Βηνζηαηηζηηθή είλαη ε κειέηε ηεο ηαηηζηηθήο εθαξκνδφκελεο ζηηο 

βηνινγηθέο επηζηήκεο. Σα βηνινγηθά εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, ε ηαηξηθή έξεπλα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θιηληθήο έξεπλαο), αιιά θαη ε έξεπλα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο (Hutchinson, AM, 2004).   

Πνιινί επηζηήκνλεο ηεο ζηαηηζηηθήο δπζαλαζρεηνχλ γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο Βηνζηαηηζηηθήο 

απφ ηε ηαηηζηηθή κε ηελ έλλνηα φηη έλαο ζηαηηζηηθφο κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη Ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα. Όκσο ζηελ  πξάμε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηηο Ζ.Π.Α έδεημε φηη 

ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (ηφζν ζηελ νξνινγία φζν θαη ζηελ αλάιπζε) πνπ έλαο 

ζηαηηζηηθφο δελ γλσξίδεη. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε απμεκέλε δήηεζε Βηνζηαηηζηηθψλ 

επηζηεκφλσλ απφ Ηαηξηθέο θαη Φαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία εληαηηθψλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ βηνζηαηηζηηθήο ή ηαηξηθήο ζηαηηζηηθήο ζε πνιιά παλεπηζηήκηα 

ηεο Δπξψπεο  θαη ησλ ΖΠΑ εθ ησλ νπνίσλ αξθεηά είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε δηαδηθαζία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91
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ηεο παξαγσγήο θαη ηεο Ηαηξηθήο έξεπλαο (Zellner, Κ, et al 2007 Ramirez, G, 2012, Bland, M., 

2006). Σα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγεί κεηαπηπρηαθφ ηκήκα βηνζηαηηζηηθήο ζηελ Ηαηξηθή 

ρνιή Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκηνχ Αζελψλ ελψ, 

ηφζν ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ φζν θαη ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο έρνπλ 

θαζηεξψζεη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Ηαηξηθή ηαηηζηηθή ζηα καζήκαηα ηνπο. 

Πιεζψξα άιισλ βηνινγηθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ ζηεξίδνληαη επίζεο ζηελ ηαηηζηηθή 

κεζνδνινγία. Γηαηί ηφηε ζα πξέπεη θάπνηνο λα κειεηήζεη Βηνζηαηηζηηθή αληί γηα ηαηηζηηθή, 

αθνχ νη κέζνδνη ηεο ηειεπηαίαο έρνπλ επξεία εθαξκνγή; 

Τπάξρνπλ ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη θαλείο λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ 

Βηνζηαηηζηηθή. 

1. Μεξηθνί ζηαηηζηηθνί κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζηελ Βηνζηαηηζηηθή απφ 

φηη ζε άιινπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, έλα γεληθφ ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην δελ 

ζπδεηά ηελ κέζνδν ησλ πηλάθσλ δσήο γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ επηβίσζεο, ηα νπνία είλαη 

ζεκαληηθά ζε πνιιέο βηνζηαηηζηηθέο εθαξκνγέο. 

2. Ζ πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Βηνινγίαο, ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο 

Φξνληίδαο Τγείαο (Health Care) θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή, πέξα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ. 

3. Με δεδνκέλν, φηη ε Βηνζηαηηζηηθή απεπζχλεηαη θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Τγείαο εμαζθαιίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ πνπ είλαη εηδηθεπκέλνη ζηελ 

ηαηηζηηθή θαη απηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηελ επηζηήκε απηή σο εξγαιείν, πνπ είλαη ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ βηνταηξηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Σζηπιεηάξεο Α.,1994,  Hutchinson, AM, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
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          ΓΤΚΟΛΗΑ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ Χ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
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2.1 ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ   

 

Έλα απφ ηα θχξηα ελδηαθέξνληα ησλ εξεπλψλ πνπ γίλνληαη γηα ηα καζεκαηηθά είλαη λα 

απαληήζεη ζηα βαζηθά  εξσηήκαηα :  Με  πνην  ηξφπν  νη  θνηηεηέο  καζαίλνπλ  καζεκαηηθά;  

Με  πνην  ηξφπν ζθέπηνληαη ζηα καζεκαηηθά; Πψο αλαπηχζζεηαη ε θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ; Πψο απηνί ζθέπηνληαη φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ή κε πνην ηξφπν θαηαλννχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ζ κειέηε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηεο δνκήο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θχζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ζθέςεο, είλαη δπλαηφ λα ζρεκαηίζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο  ζηελ πεξηνρή απηή. ην βαζκφ πνπ νη ςπρνιφγνη θαη νη καζεκαηηθνί παηδαγσγνί 

ζα πεξηγξάςνπλ κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα πψο ν θνηηεηήο ζθέπηεηαη φηαλ ζπλαληά 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή πψο καζαίλεη λα ζθέπηεηαη καζεκαηηθά, άιιν ηφζν θαη ε 

ςπρνινγία ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζα είλαη ρξήζηκε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Οη έξεπλεο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ςπρνινγίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε εθπαηδεπηηθή, ε εμειηθηηθή, 

ε γλσζηηθή, ε θνηλσληθή θαη ε θιηληθή ςπρνινγία καο έρνπλ πξνζθέξεη λέεο ηδέεο γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο ζε πνιινχο ηνκείο κειέηεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο αιιάδνπλ ζηα ζρνιεία 

ζήκεξα, πξνζπαζψληαο λα γίλνπλ πην καζεηνθεληξηθά παξά δαζθαινθεληξηθά, λα 

ζπλδέζνπλ ην ζρνιείν κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο θαη λα εζηηαζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ζηε ζθέςε παξά ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ απιή εμάζθεζε. 

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε είλαη 

έλα αγαζφ πνπ έρεη παξαρζεί θαη θαινχληαη νη θνηηεηέο λα ην θαηαλαιψζνπλ 

απνζηεζίδνληάο ην. O θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ, πηνζεηψληαο ηελ «ηξαπεδηθή αληίιεςε» 

ηεο παηδείαο θαηαζέηεη ηηο έηνηκεο γλψζεηο ζηα «άδεηα κπαιά» ησλ θνηηεηψλ, φπσο θαηαζέηεη 

θαλείο ρξήκαηα ζε κηα ηξάπεδα (Freire P. 1977). O θαζεγεηήο ν νπνίνο απνηειεί ηελ 

απζεληία κέζα ζηελ ηάμε, παξέρεη ηνπο θνηηεηέο ηελ χιε ησλ εηνηκνπαξάδνησλ 

παξαδφζεσλ, ηηο νπνίεο πιαζάξεη επηδέμηα γηα λα απνδείμεη φηη έρεη ην ράξηζκα ηεο 

κεηαδνηηθφηεηαο. Ο θνηηεηήο ζπκκεηέρεη παζεηηθά ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δέρεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο άθξηηα θαη αλαληίξξεηα φηη ηνπ πξνζθέξεη ν θαζεγεηήο. Έηζη 

απηνκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία, ζηακαηά ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη εγθαζηδξχεηαη έλα 

καζεζηνθηφλν θιίκα άραξεο επαλάιεςεο ησλ ίδησλ πξαγκάησλ (Papert S. 1991). 

Ζ ζεκειηψδεο αξρή ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ θνηηεηή ζην ξπζκφ θαη 

ζηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ν θαζεγεηήο. Ο καζεηήο δέρεηαη απηφ   πνπ ηνπ 

παξνπζηάδεη ν θαζεγεηήο ρσξίο λα εθθξάδεη εξσηήζεηο θαη απνξίεο πνπ λα παξεθθιίλνπλ 

απφ ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Σν κάζεκα γίλεηαη κε αθεγεκαηηθφ 
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ηξφπν, θάησ απφ ηνλ απφιπην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απφιπηε θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή. 

Ζ άπνςε απηή δελ είλαη πιένλ απνδεθηή. Ζ ζχγρξνλε άπνςε πνπ είλαη πιένλ ε 

επηθξαηνχζα είλαη φηη ηα καζεκαηηθά δελ απνηεινχλ έλα ζχζηεκα γλψζεσλ αιιά θαη 

κηα δηαδηθαζία (Tymoczko 1986). Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνπλ ηηο καζεκαηηθέο 

ηνπο γλψζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Δπνκέλσο, ε 

έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ην ηειηθφ πξντφλ ηεο γλψζεο, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη νη 

δηάθνξεο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο θαη ζεσξήκαηα, ζηε δηαδηθαζία απφθηεζήο ηνπο. Δπίζεο ηα 

απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ δελ βνεζάλε ηνπο θνηηεηέο λα κάζνπλ φηη ζα ηνπο ρξεηαζηεί γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Σέινο ν αλζξσπηζηηθφο ζθνπφο 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη αλάπηπμε αλεμάξηεηεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, δελ επλνείηαη, 

φηαλ νη θνηηεηέο καζαίλνπλ λα δέρνληαη ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο, ηηο νπνίεο επηβάιιεη ε 

απζεληία ηνπ θαζεγεηή (Kammil ,1985). 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ν ραξαθηήξαο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο δηαθνξνπνηείηαη. 

Οη θνηηεηέο αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο άηνκα, ηα νπνία ζθέπηνληαη θαη παίξλνπλ απνθάζεηο 

πξνζπαζψληαο λα θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλψζε κέζα απφ ην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο. Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή δελ είλαη πηα λα εμεγεί θαη λα κεηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο, παξηζηάλνληαο ηελ απζεληία, αιιά λα θηλεηνπνηεί θαη λα παξαθηλεί 

ην θνηηεηή, παξαζχξνληάο ηνλ ζηελ πεξηπέηεηα ηεο κάζεζεο, θαζνδεγψληαο ηνλ θαη 

δηεπθνιχλνληάο ηνλ κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο,  εμεξεπλήζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο ζην λα θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ ηε λέα γλψζε. Ζ κεγάιε επζχλε ηνπ 

θαζεγεηή βξίζθεηαη ζην λα θαηνξζψζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν καζεζηαθφ θιίκα 

κέζα ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε φινη νη θνηηεηέο, αλ είλαη δπλαηφ, λα ληψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο επραξίζηεζεο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επηηπρίαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα επηρεηξνχλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο λα μεπεξάζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κέζα ζηηο ηάμεηο πξφηππα κάζεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο 

(Carpenter, Fennema, Peterson, 1989 Cobb). 

H απάληεζε ζην εξψηεκα «πσο νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη θαη καζαίλνπλ ζηαηηζηηθή» 

δελ  είλαη  απιή.  ηελ  πξαγκαηηθφηεηα  θάζε  θαζεγεηήο  δίλεη  θαζεκεξηλά  ηηο  δηθέο      ηνπ 

απαληήζεηο κέζα ζηελ ηάμε κε ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο ηεο 

ζηαηηζηηθήο. Τπάξρνπλ φκσο έξεπλεο πνπ απαληνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην πξνεγνχκελν 

εξψηεκα. Οη έξεπλεο αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή ηεο ζηαηηζηηθήο κε θχξηνπο ζηφρνπο ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θνηηεηήο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

πάλσ ζην αληηθείκελν. Δπηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο θπξίσο ηνκείο: 

1. ηελ έληαμε ηεο ζηαηηζηηθήο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

2. ηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηεο ζηαηηζηηθήο. 

3. ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

απηψλ, θαζψο θαη ηηο εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηνπο. 

Απφ  ηηο  αξρέο  ηνπ  20
νπ  

αηψλα ν Dewey δηαθήξπμε πσο  ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα  

ηεο εκπεηξίαο. Απφ ηφηε έρνπκε κάζεη πνιιά αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη θνηηεηέο 

θαηαθηνχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πιελ φκσο ε αξρή ηνπ Dewey φηη ε κάζεζε πεγάδεη απφ  

ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ δελ έρεη ακθηζβεηεζεί. 

Αλ είλαη αιήζεηα φηη νη θνηηεηέο καζαίλνπλ ζηαηηζηηθή, θάλνληαο ζηαηηζηηθή, ηφηε κηα ζεηξά 

απφ project έμσ απφ ηελ ηάμε πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία απφ δεδνκέλα ζα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά απφ δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλα είδε δεδνκέλσλ θαη δελ επηηξέπνπλ ζρεδηαζκφ θαη αλάιπζε. 

Όπσο έγξαςε ν Hogg (1991) αληί λα δεηά θαλείο απφ ηνπο θνηηεηέο λα δνπιέςνπλ κε 

παιηά δεδνκέλα αλ θαη αιεζηλά, είλαη θαιχηεξν λα ηνπο αλαζέζεηο λα βξνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο. Σέηνηεο εξγαζίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο εκπεηξία  γχξσ 

απφ ηνπο ηνκείο φπσο: λα ξσηνχλ γηα ηε δηεπθξίλεζε πξνβιεκάησλ, δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, ζρεδηαζκφ πεηξακάησλ θαη εξεπλψλ, ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο Snee (1993) γξάθεη φηη ε ζπγθέληξσζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

θαξδηά ηεο ζηαηηζηηθήο ζθέςεο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ πξνσζεί ηε κάζεζε απφ 

εκπεηξία θαη ζπλδέεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο Bradstreet (1996) 

θαη ν Cobb(1991) ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζηαηηζηηθφο ζπιινγηζκφο πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Ο Hogg (1991) έγξαςε φηη ζην εηζαγσγηθφ ζηάδην ε ζηαηηζηηθή δελ 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζαλ ηνκέαο ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ ζηαηηζηηθή δελ ηζνδπλακεί κε ηε 

καζεκαηηθή θαζαξφηεηα ή αθακςία, αιιά είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζεθηηθή 

ζθέςε.  

Ο Green (1983) πξνηείλεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη λα ελζαξξπλζεί ε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θάλνληαο ρξήζε ηεο ηερληθή 

νξνινγίαο ηεο ζηαηηζηηθήο. Έλαο ηξφπνο λα βνεζήζεη θαλείο ηνπο θνηηεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ζηαηηζηηθφ ζπιινγηζκφ είλαη λα ηνπο αλαζέζεη ζηξαηεγηθέο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

θάλνληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηαηηζηηθή, λα ζρεδηάδεη έξεπλεο, λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα, 

λα αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα πξνεηνηκάδνληαο γξαπηέο αλαθνξέο θαη δίλνληαο πξνθνξηθέο 

παξνπζηάζεηο. πγρξφλσο ε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ ζπκβάιιεη ζην λα εθηηκήζεη ν θνηηεηήο 

ηε ζηαηηζηηθή, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ ηεο επίπεδν, φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο επηζηήκεο, 

ζηελ ηερλνινγία θαη ζηα δηάθνξα θνηλσληθά θαηλφκελα (Υαηδεπαληειήο Θ. , Γθάζηαξεο Π. 

1998). 

Γηα λα δείμεη θαλείο ηε δχλακε, ηε ράξε αθφκα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ ζηαηηζηηθνχ  
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ζπιινγηζκνχ, θάπνηα παξαδείγκαηα ξεαιηζηηθά απφ κηα κεγάιε πνηθηιία επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ κπνξνχλ λα πείζνπλ ηνπο θνηηεηέο πσο καζαίλνπλ θάηη πνπ απαηηεί κφλν ζθέςε 

θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί θάζε κέξα θαη ζρεδφλ ζε θάζε επηζηεκνληθφ ηνκέα. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ηα παξαδείγκαηα λα είλαη πξαγκαηηθά, αιιηψο ηα «κέζα» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα απαληήζνπλ ζε ςεχηηθεο εξσηήζεηο θαίλνληαη ςεχηηθα θαη απηά. Δπηπιένλ ηα ππαξθηά 

παξαδείγκαηα κέλνπλ επθνιφηεξα ζηε κλήκε ησλ θνηηεηψλ. 

Ζ εξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη αληηθείκελα δηαζθαιίδεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ζπζρεηίδεη ηα επνπηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία κε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή 

γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ αθεξεκέλε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε θαη παξέρεη ην 

πιαίζην γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ζπζρεηίδνπλ ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο κε ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, έηζη ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κε ην αθεξεκέλν ζηάδην ζθέςεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζαθελίδνληαη νη 

έλλνηεο θαη δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ακείσην. 

 

 

2.2  ΓΤΚΟΛΗΑ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΝΟΗΧΝ -

ΔΦΑΛΜΔΝΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ  

 
 

Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ε δηδαθηηθή ηεο 

ηαηηζηηθήο είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ θαζψο θαη ζηηο εζθαικέλεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ. 

Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ηεο ηαηηζηηθήο θαίλεηαη λα ππάξρεη κία 

ηάζε  λα  αληαπνθξίλνληαη  ζηα  πξνβιήκαηα  καζεκαηηθήο  θχζεσο  αλαηξέρνληαο      

ζηνπο ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ ηχπσλ ή ζηελ αθνινπζία δηαδηθαζηψλ, πξηλ αθφκα 

ζρεκαηίζνπλ κηα θαζαξή εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ηθαλνί λα απνζηεζίδνπλ ηχπνπο 

θαη λα αθνινπζνχλ αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα 

κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί, αιιά ζπάληα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε πξνβιήκαηα ζηα 

νπνία ππεηζέξρνληαη θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο (Cherveny, Collier, Feinberg, Johnson, 1977 

Kempthorn 1980, Carfield 1981). 

Έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη, επίζεο, ζηελ θαηαλφεζε είλαη ε ιεθηηθή αδπλακία 

ησλ θνηηεηψλ ηφζν ζηελ θαηαλφεζε φζν θαη ζηελ πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

πξνβιήκαηα ηαηηζηηθήο (Υαηδεπαληειήο Θ., Γθάζηαξεο Π. 1998). Οη γισζζηθέο 

παξεξκελείεο νδεγνχλ ζπλήζσο ζε ιαλζαζκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 



21 
 

πξέπεη λα επηιχζνπλ. Απφ έξεπλεο ηνπ D.R Green (1983) ζηε Μ.Βξεηαλία επηζεκάλζεθε ην 

γεγνλφο ηεο έιιεηςεο θαηαλφεζεο, απφ πνιινχο καζεηέο, ηεο έλλνηαο ησλ ιφγσλ θαη ησλ 

αλαινγηψλ πνπ είλαη πνιινί ρξήζηκεο ζε πνιιέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηαηηζηηθήο. Ζ λέα ηάζε ζηνρεχεη ζε κηα πεξηζζφηεξν πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

γηα θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ κέηξνπ ζέζεο, αλ ε κεηαβιεηή είλαη 

πνηνηηθή ή πνζνηηθή θαη πσο επεξεάδεηαη ε ζέζε ηεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο. 

 

 

2.2.1 Δπηθξαηνύζα ηηκή 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε επηθξαηνχζα ηηκή 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. ε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη δνζεί κία 

ηαμηλνκεκέλε ιίζηα ζηνηρείσλ δελ παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα ζην λα βξνπλ ηελ επηθξαηνχζα 

ηηκή, φπσο θαη αλ ηνπο δνζεί έλα ξαβδφγξακκα (Υαηδεπαληειήο Θ., Γθίλεο Γ. 2000). Όηαλ 

φκσο ηνπο δνζεί έλαο πίλαθαο κε ηηο ζπρλφηεηεο, ηφηε ην ζπλεζέζηεξν ιάζνο είλαη φηη 

αλαθέξνπλ σο επηθξαηνχζα ηηκή ηελ ηηκή ηεο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο(Barr G.V. 1980). 

Δπίζεο ηνπο είλαη δχζθνιν λα ππνινγίδνπλ απφ ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ηα δεδνκέλα είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε θιάζεηο. 

 

 

2.2.2  Γηάκεζνο 

       Απφ έξεπλεο (Barr G.V. 1980) πξνθχπηεη λα κελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ζε 

πνηνηηθά δεδνκέλα ε δηάκεζνο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή είλαη ηα θαηάιιεια κέηξα ζέζεο. Σα 

πην ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ θάλνπλ νη θνηηεηέο είλαη: 

1) Γελ ηαμηλνκνχλ ηα δεδνκέλα θαηά αχμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ 

σο δηάκεζν ηελ ηπραία κεζαία παξαηήξεζε. 

2) Τπνινγίδνπλ ηε δηάκεζν ζαλ ην εκηάζξνηζκα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνχ       

ζηα ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα. 

3) Γελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε δηάκεζνο δελ είλαη απαξαίηεηα κία απφ ηηο ηηκέο ησλ 

παξαηεξήζεσλ. 

4) Έρνπλ δπζθνιία ζην λα εληνπίδνπλ ηε κεζαία παξαηήξεζε ή ην εκηάζξνηζκα ησλ κεζαίσλ 

παξαηεξήζεσλ, αλάινγα αλ ην πιήζνο είλαη πεξηηηφ ή άξηην. 

5) πγρένπλ ηε δηάκεζν κε ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ζαλ 

δηάκεζν ην κηζφ ηνπ πιήζνπο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

2.2.3 Μέζε ηηκή 
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Όπσο αλαθέξνπλ νη Pollatsek, Lima, Well(1981) ε κέζε ηηκή είλαη γηα ηνπο θνηηεηέο 

πεξηζζφηεξν κηα ππνινγηζηηθή πξάμε παξά κηα ελλνηνινγηθή. Τπνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή ζε 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη αλαδεηνχλ πνζνηηθέο ηδηφηεηεο ζηηο ηηκέο ηνπο. πλήζσο ε γλψζε 

ηεο κέζεο ηηκήο εμαληιείηαη ζηελ απνζηήζηζε ηνπ ηχπνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο. ηνλ 

ππνινγηζκφ ηα ζπλεζέζηεξα ιάζε πνπ γίλνληαη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα 

ησλ Υαηδεπαληειή Θ., Γθίλε Γ. (2000) είλαη: 

1)  Πξνζζέηνπλ ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο θαη δηαηξνχλ κε ην πιήζνο ηνπο 

ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ζπρλφηεηεο απφ ηνλ πίλαθα. 

2) Βξίζθνπλ ην εκηάζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ην δηαηξνχλ κε ην άζξνηζκα 

ησλ ζπρλνηήησλ. 

3)Γηαηξνχλ ην εκηάζξνηζκα ησλ ζπρλνηήησλ κε ην πιήζνο ηνπο. 

 

 

ηε δηδαζθαιία ηεο ηαηηζηηθήο δίλεηαη έκθαζε θαη ζηε ρξήζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, 

ε νπνία παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν ελφο ζηαηηζηηθνχ πίλαθα θαη επηηπγράλεη ηελ επνπηηθή 

εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη. Με ηε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελφο ζηαηηζηηθνχ πίλαθα εθηφο ηνπ φηη επηηπγράλεηαη κία επνπηηθή αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

ηνλίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά αδηαθνξψληαο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Ζ γξαθηθή απεηθφληζε κηαο ζεηξάο παξαηεξήζεσλ 

κέζα ζην ρξφλν επηηξέπεη φρη κφλν ηελ νπηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηπραίσλ θαη άιισλ δηαθπκάλζεψλ ηνπ. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε 

είλαη έλα ζχλζεην νπηηθφ εξέζηζκα απφ ην νπνίν έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε έλα 

πιήζνο πιεξνθνξηψλ. Ο Cleveland(1985) ππνζηεξίδεη φηη ν δεκηνπξγφο κίαο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο, ελψ ν αλαγλψζηεο ηηο απνθσδηθνπνηεί. 

ηφρνο ινηπφλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ηαηηζηηθήο είλαη λα γίλεη ν θνηηεηήο ηθαλφο λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαβάδεη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο, λα γίλεη δειαδή θσδηθνπνηεηήο θαη απνθσδηθνπνηεηήο. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε 

ζαλ κνξθή επηθνηλσλίαο επαπμάλεη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ αλαγλψζηε θαη ε 

κεηάδνζε απηή εμαξηάηαη απφ ηε γξαθηθή αληίιεςε ηνπ αλαγλψζηε (Edward T.1983 &  

Cleveland 1985). 

Μέζσ ηεο γξαθηθή παξάζηαζεο νη θνηηεηέο εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ηαμηλφκεζεο, 

ζχγθξηζεο θαη αληηζηνίρηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δμαζθνχληαη ζηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη 

θαηαλννχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή 

κεηαμχ ηνπ ζπκβνιηθνχ θαη ηνπ απηνχ(Υαηδεπαληειήο 1988). 

Σα ζπλεζέζηεξα ιάζε πνπ γίλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη: 

α) ζρήκα ρσξίο ηίηιν θαη πεγή πιεξνθνξηψλ, β) άμνλεο ρσξίο αλαθνξά ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ρσξίο ην Ο ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ θαη γ) δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιάηνπο ζηα 
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ξαβδνγξάκκαηα. Όια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 
 

2.3  ΑΓΥΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ  

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ βηνζηαηηζηηθή, νη θνηηεηέο επηζηεκψλ πγείαο 

γεληθά ζεσξνχλ ηελ αληίιεςε ηεο ζηαηηζηηθήο σο θάηη πνιχ δχζθνιν θαη ζίγνπξα έλα κε 

δεκνθηιέο κάζεκα επίζεο βηψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο ε αθφκε θαη θφβνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εμέηαζεο (Freeman et al, 2008, Garfield, 2003). Σν άγρνο γηα ην 

κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο έρεη απνδνζεί ζην θησρφ καζεκαηηθφ ππφβαζξν ,ζε πξνεγνχκελεο 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηα καζεκαηηθά ή καζήκαηα ζηαηηζηηθήο θαη ζηελ δπζθνιία θαηαλφεζεο 

ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζηαηηζηηθήο θαη θπζηθά ζε πεξηνξηζκέλεο απνδεημεηο γηα ηελ 

παηδαγσγηθή ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζηαηηζηηθήο (Baloglu, 2003,  Bechrakis et al., 

2011). Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ιφγσ ηνπ άγρνπο γηα ηελ ζηαηηζηηθή ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε  ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθκάζεζε ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ φπσο 

επίζεο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ γηα αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηαηηζηηθήο 

θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ ζηελ θιηληθή άζθεζε (Beurze et al., 2013; 

Onwuegbuzie, 2003).  Τπάξρνπζα βηβιηνγξαθία πάλσ ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο 

ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πξνο ηελ ζηαηηζηηθή είλαη ηδηαηηέξσο πεξηνξηζκέλε. Φνηηεηέο 

ελφο θαλαδηθνχ παλεπηζηήκηνπ αλέθεξαλ κέηξηα επίπεδα άγρνπο θαη θφβνπ πξνο ηα 

καζήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο, κέηξηα απηνπεπνίζεζε ζηελ ρξήζε καζεκαηηθψλ θαη θαιή 

απηνπεπνίζεζε ζηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ ζηελ ζηαηηζηηθή (Hagen et al., 2013). Μηα δεχηεξε 

εξεπλά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ακεξηθαληθφ παλεπηζηήκην θαη αλέδεημε φηη νη θνηηεηέο 

λνζειεπηηθήο είραλ θπξίσο αξλεηηθή αληηκεηψπηζε πξνο ηελ ζηαηηζηηθή ζε ζχγθξηζε κε 

θνηηεηέο άιισλ ζρνιψλ (Mathew θαη Aktan, 2014). Δθηφο ησλ άιισλ θνηηεηέο θαη απφθνηηνη 

ησλ λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ ηνπ Καλαδά αλαγλψξηζαλ ηελ αμία ηεο γλψζεο ηεο ζηαηηζηηθήο 

αιιά δήισζαλ φηη ζα έλησζαλ πνιχ πην άλεηα εάλ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ζηαηηζηηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο (Gaudet et al., 2014). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο 

θνηηεηέο ιφγσ ηεο απφδνζεο ηνπο πξνο ηελ ζηαηηζηηθή πάλσ ζηελ εθκάζεζε, ζεκαληηθέο 

εξσηήζεηο είλαη εάλ ηα καζήκαηα ζηαηηζηηθήο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ,επίζεο πσο ζα έπξεπε νη θνηηεηέο λα δηδάζθνληαη ζηαηηζηηθή ψζηε 

λα αλαζηξαθεί απηφ ην αξλεηηθφ θιίκα. Οη ζεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θνηηεηψλ πξνο ηελ 

ζηαηηζηηθή ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε ηνπο λα πηζηέςνπλ φηη κπνξνχλ φλησο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ζηαηηζηηθή θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ. Να ζθεθηνχλ δειαδή φηη ε 

ζηαηηζηηθή είλαη ρξήζηκε ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε 

ζηαηηζηηθή κπνξεί λα είλαη ελδηαθέξνπζα θαη λα είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα λα κάζνπλ ζηαηηζηηθή ζθέςε θαη λα απνθηήζνπλ ζηαηηζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 
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θπζηθά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηειηθά δελ είλαη θαη ηφζν δχζθνιν λα κάζεηο ζηαηηζηηθή 

(Ramirez et al., 2012). Σα κφλα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ππήξμαλ ήηαλ λα γίλνληαη παξάιιεια 

θαη φρη ην έλα κεηά ην άιιν ηα καζήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηα καζήκαηα ζηαηηζηηθήο 

βαζηδφκελα ζε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηθήο. Παξφια απηά κηα αθφκε πην πξφζθαηε εξεπλά 

αλέθεξε φηη ν θφβνο θαη ην άγρνο ησλ θνηηεηψλ πξνο ηελ ζηαηηζηηθή έπεζε θαηά 40% φηαλ ην 

κάζεκα έγηλε κε κηα πην θηιηθή θαη πην δηαζθεδαζηηθή πξνζέγγηζε (Hagen et al., 2013). 

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη φηη ε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθκάζεζε ηεο  ζηαηηζηηθήο  δηφηη  αλ ε ζηάζε ηνπο είλαη ζεηηθή, νη θνηηεηέο  ζα αλαπηχμνπλ 

ρξήζηκεο δεμηφηεηεο ζηαηηζηηθήο ζθέςεο, έηζη ψζηε λα απνδψζνπλ ηηο ζηαηηζηηθέο γλψζεηο 

ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, αλ φκσο είλαη αξλεηηθή ηφηε κπνξεί λα 

επεξεάζεη άκεζα ζηε θαηαλφεζε ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ. Ο Dr Onwuegbuzie’s  

αλέθεξε φηη κεηαμχ 75% θαη 80% ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ έρνπλ άγρνο, επίζεο  ν 

Baloglu M. αλέθεξε φηη ε ειηθία ήηαλ έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ άγρνπο θαη φηη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηα καζεκαηηθά επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ηελ 

ζηάζε θαη ηελ απφδνζε ηνπο ζηε ζηαηηζηηθή. Οη Cashin θαη Elmore, (2005) επηβεβαίσζαλ 

επίζεο φηη ε εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ ζε πξνεγνχκελα καζεκαηηθά ήηαλ έλα ζεκαληηθφ 

γεγνλφο ζηελ αληίιεςε ησλ ζηάζεσλ πξνο ηε ζηαηηζηηθή. Ο Dr Onwuegbuzie’ s δηαπίζησζε 

φηη ην θχιν ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ ζηάζε ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηε ζηαηηζηηθή.  

Τπάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα ηα νπνία κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηελ δπζθνιίεο θαηαλνήζεηο ζηε ζηαηηζηηθή : 

1)ην γλσζηηθφ ηνκέα ε ηθαλφηεηα ζχιιεςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ 

ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο, ην βαζκφ σξηκφηεηαο, ησλ δηαλνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο αληίιεςεο, ηεο παξάζηαζεο, ηεο κλήκεο, ηεο θξίζεο θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ. 

Σν επίπεδν ηεο γεληθφηεξεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ θνηηεηψλ ζεσξείηαη σο παξάγνληαο ν 

νπνίνο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

ινγηθνκαζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ (Chiesi θαη Primi, 2009, Finney θαη Schraw, 2003). 

2)ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ε θαηάζηαζε ηνπ θνηηεηή κε εθδειψζεηο ππεξθηλεηηθφηεηαο–

επηζεηηθφηεηαο ζπλζέηνπλ έλα ζχκπησκα έιιεηςεο ησλ δηαλνεηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ θνηηεηή 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζηαηηζηηθήο (Chiesi θαη Primi, 2009, Finney θαη 

Schraw, 2003). 
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2.4 ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζα δείμεη πσο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απηνεπίγλσζε ηνπ αηφκνπ. 

Γεληθφηεξα, θάζε είδνπο ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν ''θαηά βνχιεζε'', ε 

ελεξγεηηθή ηνπ ζηάζε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, είλαη νη ιεγφκελεο κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Angelo T. A. 1995, Βατλάο Κ. 1997). Απνηειεί πεπνίζεζε θαη έρεη απνδεηρζεί 

εξεπλεηηθά, πσο ε δηδαζθαιία ησλ κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Μειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνδεηθλχνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαγλψζεο 

γηα ηελ πξφνδν ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο. Σα πνξίζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη θαζηζηνχλ ηα άηνκα ηθαλά λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ κάζεζε, ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ ή ζηελ πξφηαζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, εμνηθνλνκψληαο έηζη ρξφλν θαη ελέξγεηα (Βατλάο Κ. 1997). Ζ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη, φρη ζηελ 

κεραληθή επίιπζε αζθήζεσλ, αιιά ζηελ επίιπζε ''πξαγκαηηθψλ'' πξνβιεκάησλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο ζθνπνχο πνπ ηέζεθαλ ζην 5ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ, μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α., θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1970, κε ηελ θίλεζε ησλ ''κνληέξλσλ'' καζεκαηηθψλ θαη απνθνξπθψζεθε ζηελ δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. ηε ρψξα καο, νη αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ εθαξκφδνληαη 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 (Borkowski 1988, Angelo T. A. 1995 ). Ο ζηφρνο ησλ 

ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, είλαη ε επηηπρήο αθνκνίσζε ησλ καζεκαηηθψλ δνκψλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο, κε πξνζεθηηθή, ζηαδηαθή επεμεξγαζία, κε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη φρη 

απνκλεκφλεπζε κεζφδσλ θαη εθαξκνγή ελφο ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο καζεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Belmont, J. M., & Borkowski, J. G. 1988,Angelo T. A. 1995 ). Γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ζεσξείηαη αλαγθαία κηα θαηάιιειε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζα θαζνδεγεί ηνπο θνηηεηέο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο, ηερληθψλ κάζεζεο, θαζψο θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή ηέηνησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο 

νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ θνηηεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (Borkowski, J. G., & Muthukrishna, N. 1992, 

Brenna, B. A. 1995). Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ χπαξμε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ ηεζη 

κέηξεζεο κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

θαη λα εθηηκεζνχλ νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζηε 
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ζπιινγή ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

(Brenna, B. A. 1995). 

 

ΝΔΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

χκθσλα κε ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο 

ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνβιέπνπλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηα εμήο: 

 

ην Γεκνηηθό: 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ηαηηζηηθήο γίλεηαη απφ ηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζηελ 

ηάμε απηή είλαη λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπιιέγνπλ, λα νξγαλψλνπλ, λα αλαπαξηζηάλνπλ 

θαη λα εξκελεχνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

ηελ Δ΄ ηάμε νη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαζθεπή 

ξαβδνγξάµµαηνο, εηθνλνγξάµµαηνο θαη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, θαζψο θαη   ζηελ   

νξγάλσζε δεδνµέλσλ ζε πίλαθεο. Δπηπιένλ, λα δηαηππψλνπλ πξνβιέςεηο θαη λα 

ππνινγίδνπλ ην κέζν φξν. 

ηελ Σ΄ ηάμε νη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη λα εμαζθνχληαη ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ 

δεδνµέλσλ ελφο πξνβιήµαηνο, ζηελ θαηαζθεπή πηλάθσλ δεδνµέλσλ θαη γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ (ξαβδνγξάµµαηα, ηζηνγξάµµαηα), ζηε µεηαηξνπή πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ 

πεξηγξαθψλ δεδνµέλσλ ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη αληηζηξφθσο θαη ζηε δηαηχπσζε 

πξνβιέςεσλ γηα ηελ εμέιημε ελφο θαηλνµέλνπ (Μαηζαγγνχξαο Ζ.,1999, Κφζπβαο Γ. 1996). 

 

ην Γπκλάζην: 

ηε Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ζην  5ν 

θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, αθνχ πξψηα δηδαρζεί ε χιε ηεο ηαηηζηηθήο πνπ δελ 

δηδάρηεθε ζηελ Β΄ ηάμε. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ νη εμήο ελφηεηεο: 

1. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο «Πιεζπζκφο – Γείγκα» 

2. Καηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

3. Οκαδνπνίεζε παξαηεξήζεσλ 

4. Μέζε ηηκή – Γηάκεζνο 

5. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο, εηθνλνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα, θπθιηθά δηαγξάκκαηα θαη 

ρξνλνγξάκκαηα (Αδακφπνπινο Λ.1994). 

 

Οη βαζηθνί ζηόρνη είλαη: 
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 Να θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο πιεζπζκφο- δείγκα. 

 Να ζπληάζζνπλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ. 

 Να θαηαζθεπάδνπλ ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ. 

 Να νκαδνπνηνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη λα παξηζηάλνπλ  νκαδνπνηεκέλεο  

θαηαλνκέο κε δηαγξάκκαηα. 

 Να παξηζηάλνπλ κηα νκαδνπνηεκέλε θαηαλνκή κε ηζηφγξακκα. 

 Να κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηε κέζε ηηκή θαη ηελ δηάκεζν ηεο θαηαλνκήο. 

 Να βξίζθνπλ ηε κέζε ηηκή κηαο νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο. 

 Να βξίζθνπλ ηηο αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο κηαο θαηαλνκήο θαη λα ζρεδηάδνπλ ην 

πνιχγσλν αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

 Να βξίζθνπλ ηε δηάκεζν κηαο νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πνιπγψλνπ ησλ αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

Οη νδεγίεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ γηα ηνπο θαζεγεηέο ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005 

πξνβιέπνπλ 10 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηε ηαηηζηηθή, ρσξίο λα 

πξνηείλνληαη ηξφπνη δηδαζθαιίαο ( Manke, Μ.Ρ., 2009). 

ηελ πξάμε, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο(Υαηδεπαληειή Θ., Βνγηαηδή Κ. 

1998), ζηελ πιεηνςεθία ησλ Γπκλαζίσλ, νη θαζεγεηέο δελ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ζε εξψηεζε γηα ην αλ αθνινπζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηηο νδεγίεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ απάληεζαλ φηη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

αγλννχζαλ. Οη πεξηζζφηεξνη ππνβάζκηδαλ ηε ζεκαζία ηεο ηαηηζηηθήο θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη αλέθεξαλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ 

απηψλ(Αδακφπνπινο Λ.  1975,Αδακφπνπινο Λ. 1994, Βεξηζέηε Α., 1997). 

 

 

ην Λύθεην: 

ηε Γ΄ Λπθείνπ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο, ζηνηρεία πλδηαζηηθήο 

θαη ζηνηρεία Πηζαλνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο κε πεξηερφκελν 

ηα παξαθάησ: 

1. Βαζηθέο έλλνηεο (Πιεζπζκφο, δείγκα, δεδνκέλα, κεηαβιεηέο, θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ). 

2. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο (ξαβδφγξακκα, θπθιηθφ δηάγξακκα, εηθνλφγξακκα, ηζηφγξακκα, 

πνιχγσλν ζπρλνηήησλ). 

3. Παξάκεηξνη ζέζεο θαη δηαζπνξάο (κέζε ηηκή, δηάκεζνο, επηθξαηνχζα ηηκή, πνζνζηεκφξηα, 

εχξνο, δηαθχκαλζε, ηππηθή απφθιηζε). 

4. Παιηλδξφκεζε δχν κεηαβιεηψλ θαη ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο. 
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ηελ πξάμε δηδάζθνληαη κφλν νη ελφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαζηέα χιε γηα ηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Γελ δηδάζθνληαη νη θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ κε θιάζεηο άληζνπ 

πιάηνπο, ηα πνζνζηεκφξηα θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ. 

Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα ινγηθή 

εμππεξέηεζεο ησλ εμεηαζηηθψλ αλαγθψλ θαη ηδηαίηεξα ζην ιχθεην είλαη δέζκηνη  ηεο απ’ φινπο 

δηαπηζησκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο φηη ην ιχθεην έρεη θαηαζηεί πξνζάιακνο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Αδακφπνπινο Λ.  1975,Αδακφπνπινο Λ. 1994, Βεξηζέηε Α., 1997). 

 

 

ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Ζ ηαηηζηηθή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο. Απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ ζρνιψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζπνπδέο θαη ππάξρεη 

θαη ζηηο ζρνιέο Ηαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο, Βηνινγίαο, Γεκφζηαο Τγείαο κε ηνλ φξν 

Βηνζηαηηζηηθή θαζψο εηζάγνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θιηληθά δεδνκέλα θαη έξεπλεο 

(Αλαζηαζηάδνπ . 2000, Μπνχθε Α.,(1999). 

Οη βαζηθνί ζηφρνη είλαη  αλάινγα κε ην ηκήκα θαη ηη θαηεπζχλζεηο έρεη αιιά θπξίσο είλαη νη 

εμήο : 

1. ηαηηζηηθή ζεσξία 

2. Βαζηθέο αξρέο ηεο ηαηηζηηθήο Μεζνδνινγίαο 

3. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

4. Πηζαλφηεηεο 

5. Σπραίεο Μεηαβιεηέο 

6. Πηζαλφηεηα Καηαλνκήο 

7. ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία 

 

2.5 ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ   

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα γηα ην πνηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε θαιχηεξε δελ είλαη 

κνλνζήκαληε. Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηδαζθαιία θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, ηε θχζε θαη ην 

ππφβαζξν ησλ θνηηεηψλ, ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θιπ. Ο θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

έλα ζχλνιν απφ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ζα πξνζαξκφδεη θάζε θνξά ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Ζ βαζηθή θαζνδεγεηηθή αξρή ηελ νπνία 

πξέπεη λα αθνινπζεί ν θαζεγεηήο είλαη: «Γψζε ζηνλ θνηηεηή ηελ επθαηξία λα θαηαζθεπάζεη 

ηε λέα γλψζε κφλνο ηνπ, ζην βαζκφ πνπ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, ζπκκεηέρνληαο 
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ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Πνηέ κελ πεηο εζχ θάηη πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη κφλνο 

ηνπ ν θνηηεηήο». 

Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

κία δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρεκέλε, ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη αθελφο απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ, αθ’εηέξνπ 

απφ παξαηεξήζεηο πάλσ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ζε φια ηα 

επίπεδα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

2.5.1 Παξνπζίαζε από ην θαζεγεηή 

Ζ παξνπζίαζε θαη ε εμήγεζε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θαζεγεηή είλαη 

απαξαίηεην  ζπζηαηηθφ  ηεο δηδαζθαιίαο, εθφζνλ ζπκβάιιεη ζην  λα απνθηήζνπλ νη  θνηηεηέο 

ηηο γλψζεηο εθείλεο ηηο νπνίεο ε θνηλσλία ζεσξεί φηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ, θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία έθαλε θαηάρξεζε ηεο παξνπζίαζεο απφ ην θαζεγεηή ζηελ 

ηάμε. ε πνιιά ζχγρξνλα δηδαθηηθά κνληέια έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 

ρξφλνο παξνπζίαζεο θαη νκηιίαο απφ ην θαζεγεηή 

 

2.5.2 πδήηεζε θαη δηάινγν κεηαμύ θαζεγεηή-θνηηεηώλ θαη θνηηεηώλ κεηαμύ ηνπο  

Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ δελ κεηαδίδεηαη νχηε κεηαθέξεηαη απφ ην θαζεγεηή ζην θνηηεηή, αιιά 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ ίδην ην θνηηεηή κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θνηηεηή κε 

ην θαζεγεηή θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ. Μία ηέηνηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πξνυπνζέηεη θαη 

απαηηεί έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν λα ελζαξξχλεηαη ε ζπδήηεζε, ν δηάινγνο, ε αληηπαξάζεζε 

θαη γεληθά ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ θνηηεηψλ. 

 

2.5.3 Καηάιιειε πξαθηηθή εξγαζία 

Ζ πξαθηηθή εξγαζία είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ κηαο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, εθφζνλ 

βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη θαλφλσλ θαη ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

καζεκαηηθήο γλψζεο ζηε κλήκε ηνπ αηφκνπ. 

 

2.5.4 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθώλ ζε θαζεκεξηλέο 

θαηαζηάζεηο   
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Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εθφζνλ ηα ίδηα ηα 

καζεκαηηθά δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληνχζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνηείλεη ν θαζεγεηήο  πξέπεη 

λα ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν θνηηεηήο πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζνχλ ηα θίλεηξα ηνπ λα αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα απηά. 

2.5.5 Δξεπλεηηθή εξγαζία κε αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη 

ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ 

Ζ θαηαζθεπή θαη ε δεκηνπξγία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηειηθή 

κνξθή ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζηα δηάθνξα καζεκαηηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά. Σα 

καζεκαηηθά είλαη κία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηαζθεπή, ε νπνία αλαπηχζζεηαη κέζσ 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ο θαζεγεηήο πξέπεη λα παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ γηα 

λα απηελεξγήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμεξεπλεηηθή εξγαζία κε ζηφρν ηελ 

αλαθάιπςε εθ λένπ ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο. 

 

2.5.6 Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηώλ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ είλαη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ θαζεγεηή γηα ην αληηθείκελφ ηνπ θαη ηε δνπιεηά ηνπ. 

Πέξαλ φκσο ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαζεγεηή ηνπ, ε θηλεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα γίλεη 

κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία λα έρεη ζρέζε κε 

ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηνπο παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ελδείθλπηαη λα είλαη πξσηφηππε θαη λα δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα 

ησλ θνηηεηψλ. Ζ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε βέβαηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ, γηαηί ην πνιχ δχζθνιν πξφβιεκα απνγνεηεχεη ηνπο θνηηεηψλ, 

ελψ ην πνιχ εχθνιν πξφβιεκα δελ ηνπο πξνθαιεί ελδηαθέξνλ. Οη καζεζηαθέο  

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ν θαζεγεηήο, ππφ απηή ηελ έλλνηα, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 

ζπλερή πξφθιεζε. 
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3.1 ΠΧ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΘΔΣΗΚΔ-ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΣΑΔΗ 

 

Ο Husen (1967) ζηελ έθζεζε ηεο πξψηεο ∆ηεζλνχο Έξεπλαο γηα ηελ επίδνζε ζηα 

µαζεµαηηθά αλαθέξεη: «Οη ζηάζεηο ησλ µαζεηψλ πξνο ηα µαζεµαηηθά είλαη ζρεδφλ ην ίδην 

ζεµαληηθέο µε ηε γλσζηηθή µάζεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ. Αλ ν µαζεηήο µαζαίλνληαο 

µαζεµαηηθά απνθηά θαη µηα απνζηξνθή πξνο ην αληηθείµελν, ε παξαπέξα µάζεζε 

θαζίζηαηαη απίζαλε θαη µέξνπο ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαζθαιίαο έρεη ραζεί». 

Πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ µε ηε µειέηε ησλ ζηάζεσλ. Σα εξσηήµαηα πνπ 

δηεξεχλεζαλ δελ ήηαλ µφλν σο πξνο ηε δνµή θαη γέλεζε ησλ ζηάζεσλ, αιιά θαη σο πξνο 

ηελ εμέιημε ηνπο, ηε ζρέζε ηνπο µε ηε µαζεµαηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο αιιαγήο 

ηνπο. 

 

Οη Schoenfeld (1982) θαη Φηιίππνπ (1991), µεηά απφ έξεπλεο ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαηέιεμαλ ζην φηη νη ζηάζεηο ησλ µαζεηψλ πξνο ηα µαζεµαηηθά 

επεξεάδνληαη απφ ηελ επίδνζε ηνπο θαη ηελ απηντδέα ηνπο. 

Οµνίσο δηαπηζηψζεθε φηη νη ζηάζεηο απηέο µεηαβάιινληαη θαηά ηε µεηάβαζε ησλ 

µαζεηψλ απφ ην δεµνηηθφ ζρνιείν ζην γπµλάζην, αθνχ νη µαζεηέο ηνπ γπµλαζίνπ πνπ είραλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξνη απφ απηνχο ηνπ δεµνηηθνχ. ∆ειαδή ην πνζνζηφ ησλ 

µαζεηψλ πνπ «ζπµπαζνχλ» ηα µαζεµαηηθά µεηψλεηαη µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απηφ 

βέβαηα δελ είλαη νχηε ηπραίν νχηε άζρεην µε ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

 

Αμίδεη λα ζεµεησζεί φηη νη µηθξφηεξνη µαζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ 

δεµνηηθνχ έρνπλ εµπηζηνζχλε ζηηο δπλάµεηο ηνπο, απμεµέλε απηνπεπνίζεζε θαη πηζηεχνπλ 

φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ ζε φια ηα µαζήµαηα. Απηή ε εληχπσζε µπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηηο ζεηηθέο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ζεσξεί φηη ην παηδί ηνπο έρεη θνβεξέο 

ηθαλφηεηεο, ζπληειψληαο έηζη ζηε δεµηνπξγία ζεηηθήο απηνεηθφλαο. ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαπάλσ εηθφλαο ζπληειεί θαη ηη γεγνλφο φηη, ζχµθσλα µε ηνπο Renga & Dalla 

(1993), νη δάζθαινη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεµνηηθνχ παξέρνπλ ζηνπο µαζεηέο ηνπο 

ζεηηθή ελίζρπζε. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη ν θφβνο ησλ καζεκαηηθψλ δελ ζπλαληάηαη ζπλήζσο 

ζε µηθξέο ηάμεηο, αιιά ζηηο µεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεµνηηθνχ θαη ζην γπµλάζην. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο απφ ηνπο Dossey, Mullis & Jones (1993), φηη ην πνζνζηφ 

ησλ θνξηηζηψλ πνπ είρε «θαιέο ζρέζεηο» µε ηα µαζεµαηηθά, ήηαλ αλέθαζελ αηζζεηά 

µηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ αγνξηψλ. Απηφ ζεµαίλεη φηη ζηε δεµηνπξγία ησλ 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ζπµβάιινπλ θαη άιινη παξάγνληεο, θπξίσο 

θνηλσληθνί, πνπ ζπληεινχλ ζηε µείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα µαζεµαηηθά αθνχ απηφ 
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ζεσξείηαη «αλδξηθή ππφζεζε». 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ µαζεηψλ πξνο ην µάζεµα 

θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο ή φρη µε απηφ, είλαη θαηά πφζν ην ζεσξνχλ ρξήζηµν θαη 

ζεµαληηθφ. Έξεπλεο ησλ Hart & Walker (1993) έρνπλ δείμεη φηη: 

Ζ µεγάιε δηαζπνξά ηεο απνδνζεο ηνπο ζηα µαζεµαηηθά θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

θφβνπ ζηα καζεκαηηθα, νθείινληαη ζε µεγάιν βαζµφ ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη 

µαζεηέο γηα ηε ρξεζηµφηεηά ηνπο. 

 

Σν ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα ησλ µαζεηψλ γηα ηα µαζεµαηηθά απμάλεηαη φηαλ 

αζρνινχληαη µε πξνβιήµαηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ θαζεµεξηλή δσή θαη ζα ηνπο 

θαλνχλ ρξήζηµα θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Καη ιέγνληαο «θίλεηξα» ελλννχµε ηηο αηηίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ην άηνµν λα αζρνιεζεί 

ή λα επηδηψμεη θάηη. 

Σα θίλεηξα έρνπλ άµεζε ζρέζε µε ηε δεµηνπξγία ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ 

απέλαληη ζηα µαζεµαηηθά. Αλ ν µαζεηήο έρεη µφλν εμσηεξηθά θίλεηξα, δειαδή 

απνβιέπεη ηελ απνθφµηζε ζπγθεθξηµέλνπ νθέινπο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ επηηπρία ηνπ, 

ή ηελ απνθπγή θάπνηαο πηζαλή ηηµσξίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηχρεη, ηφηε απηφο 

ζηαµαηάεη ηελ πξνζπάζεηα φηαλ δε ζα έρεη πιένλ θίλεηξν.  

Έηζη ράλεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δεµηνπξγίαο θαη ηεο επηηπρίαο πνπ ζα έλησζε χζηεξα απφ ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήµαηνο. Αληηζέησο ν µαζεηήο πνπ παζρίδεη γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ, 

είηε επεηδή ζα ηνπ πξνζθέξεη πξνζσπηθή εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε γηαηί πηζηεχεη ζηελ 

αμία απηνχ πνπ θάλεη, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα αµνηβή (εζσηεξηθά θίλεηξα), ζηαδηαθά 

αλαπηχζζεη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα µαζεµαηηθά. Γη’ απηφ θαη νη αδχλαηνη µαζεηέο, 

πνπ αληηµεησπίδνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο µε ηα µαζεµαηηθά σο δπζβάζηαθην 

ρξένο, ζηαδηαθά είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη απέρζεηα 

πξνο ην µάζεµα. Έηζη ε πξνζπάζεηα µέλεη αλνινθιήξσηε, θάηη πνπ νδεγεί θαη 

ζηε δηαθνπή ηεο ζρέζεο ηνπο µε ην αληηθείµελν. 

Οη Thomson & Thomson (1989) δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεµαζία ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη 

ζην θιίµα πνπ επηθξαηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ µαζήµαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζπγθεληξψλεη ζην πξφζσπφ ηνπ ζηηο ηξεηο µνξθέο εμνπζίαο: ηε λνµνζεηηθή, ηελ 

εθηειεζηηθή θαη ηε δηθαζηηθή.  

Ο ηξφπνο απηφο µε ηνλ νπνίν αζθεί ηηο παξαπάλσ εμνπζίεο θαζνξίδεη ην φιν θιίµα ηεο 

ηάμεο θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάµεζα ζηνπο 

µαζεηέο θαη ην γλσζηηθφ αληηθείµελν. Έρεη δηαπηζησζεί φηη φηαλ µέζα ζηελ ηάμε 

επηθξαηεί θηιηθφ θιίµα µε ζεηηθή ελίζρπζε απφ ην δάζθαιν θαη ππάξρεη πλεχµα 

ζπλεξγαζίαο µεηαμχ ησλ µαζεηψλ, αλαπηχζζνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήµαηα. Σν θηιηθφ θιίµα 
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ζηε ηάμε εληζρχεη ηε ζέιεζε, ηελ ππνµνλή θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ µαζεηή. Ζ 

ζπλεξγαηηθή µάζεζε δίλεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο µεηαμχ ησλ µαζεηψλ θαη βνεζά ηνπο 

πην αδχλαηνπο, µέζα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ, λα μαλαζπγθξνηήζνπλ ηηο 

δπλάµεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο έρεη ηνληζηεί απφ πιήζνο εξεπλεηψλ ν ζεµαληηθφηαηνο ξφινο θαη ηα 

ζεηηθά απνηειέζµαηα πνπ µπνξεί λα επηθέξεη ε ζπλεξγαηηθή µάζεζε ζηνλ ηνµέα ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

   Καίξην ξφιν ζηε δηαµφξθσζε ηνπ φινπ θιίµαηνο δ η α δ ξ α κ α η ί δ ε η  ν ηξφπνο 

αληηµεηψπηζεο ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ νη µαζεηέο. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ην αλ έλαο 

µαζεηήο θάλεη ιάζνο ή φρη δελ πξέπεη λα είλαη θξηηήξην γηα ην αλ απηφο ζα ραξαθηεξηζηεί 

σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έμππλνο. Καη απηφ γηαηί έλαο µαζεηήο πνπ θάλεη ιάζνο, δελ 

είλαη ιηγφηεξν ηθαλφο ή έμππλνο απφ θάπνηνλ άιιν πνπ δελ  θάλεη. Απιά ν πξψηνο είλαη 

ζηε θάζε πνπ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ θαηλνχξηα γλψζε θαη λα µάζεη, ελψ ν 

δεχηεξνο έρεη νινθιεξψζεη θαηφπηλ απφ επίµνλε πξνζπάζεηα ην ζηάδην απηφ θαη έρεη 

πεηχρεη µε ζπζηεµαηηθή δνπιεηά ην ζηφρν ηνπ. 

Έξεπλεο ηνπ Parsons θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1982) έδεημαλ φηη ππάξρεη µεγάινο 

βαζµφο ζπζρέηηζεο µεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο εξγαζίεο ησλ 

µαζεηψλ θαη ηεο απηντδέαο, ηεο ηδέαο δειαδή πνπ ζρεµαηίδνπλ νη ίδηνη νη µαζεηέο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο. Γη’ απηφ θαιφ ζα ήηαλ νη δάζθαινη, ζηα ζρφιηα πνπ θάλνπλ ζηηο εξγαζίεο 

ησλ µαζεηψλ ηνπο λα ηνλίδνπλ θπξίσο ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία, θαη λα θαιιηεξγήζνπλ 

ζηα παηδηά ηελ ηδέα φηη ηα φπνηα ιάζε ηνπο ήηαλ ζεµηηά θαη αλαµελφµελα µέζα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο. Έηζη θη αιιηψο θαη νη πην µεγάινη µαζεµαηηθνί έθαλαλ ιάζε!! 

’ φινπο ινηπφλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη άιινο έλαο εμίζνπ 

ζεµαληηθφο, απηφο ηεο απηντδέαο. Μαθξνρξφληεο µειέηεο εξεπλεηψλ θαηέιεμαλ ζην φηη ε 

απηντδέα ηνπ µαζεηή, επεξεάδεη άµεζα ηε ζηάζε ηνπ θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζηα 

µαζεµαηηθά. Ο Lester (1992) ηζρπξίδεηαη φηη νη πεπνηζήζεηο ηξέθεη έλα άηνµν ηφζν γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη γηα ηα µαζεµαηηθά, παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν, πνιιέο θνξέο 

θαζνξηζηηθφ, ζηε ζπµπεξηθνξά ηνπ µαζεηή φηαλ ηνπ αλαηεζεί θάπνηα µαζεµαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

Ζ απηντδέα πνπ ζρεµαηίδεη ν µαζεηήο, είλαη ην απφζηαγµα ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ αηφµσλ πνπ απηφο ζεσξεί ζεµαληηθά. Σέηνηα άηνµα ζπλήζσο είλαη νη 

θαζεγεηέο ηνπ, νη γνλείο θαη νη ζπµµαζεηέο ηνπ. Όηαλ ινηπφλ απηά ηα άηνµα ηνλ 

ζεσξνχλ «αδχλαην» µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελζηεξλίδεηαη ην ραξαθηεξηζµφ θαη 

πξνζαλαηνιίδεη ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ ζ’ έλα ζχλνιν αληηδξάζεσλ πνπ λα ηνλ 

δηθαηνινγνχλ. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν φρη απιψο δελ μεπεξλάεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη 
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φπνηεο αδπλαµίεο ηνπ, αληηζέησο εληείλνληαη θαη ζεσξεί ηα µαζεµαηηθά σο έλα 

αλππέξβιεην εµπφδην. Φπζηθά απηή ε θαηάιεμε δε ζα µπνξνχζε λα νδεγήζεη πνπζελά 

αιινχ ην µαζεηή, απφ ην λα δεµηνπξγήζεη αξλεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα µαζεµαηηθά, 

θαιιηεξγείηαη ε µαζεµαηηθνθνβία θαη ζηαδηαθά αλαπηχζζεη µηα απνζηξνθή έσο θαη 

απφξξηςε ηνπ µαζήµαηνο. 

  Αθνχ ινηπφλ ε απηντδέα ηνπ µαζεηή είλαη έλαο ηφζν ζεµαληηθφο παξάγνληαο 

ζηηο ζηάζεηο ηνπ µαζεηή θαη ζηελ επίδνζή ηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα γλσξίδνπλ ηελ αληίιεςε απηή ησλ µαζεηψλ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηνπο. 

Πνιινί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη πξνθεηµέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζηάζεηο ησλ µαζεηψλ 

ζηα µαζεµαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη επί µνλίµνπ βάζεσο λα αθνπγθξάδνληαη 

ηηο µέρξη ηφηε αληηιήςεηο ηνπο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, µπνξνχλ λα επηιέγνπλ παξάγνληεο 

πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηνπο µαζεηέο πξνο ηε ζεηηθφηεξε αληηµεηψπηζε ηνπ 

αληηθεηµέλνπ πνπ δηδάζθνληαη, αιιάδνληαο ηηο ηερληθέο πνπ µέρξη ηφηε 

ρξεζηµνπνηνχζαλ, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ή θαη ην πξφγξαµµα µαζεµάησλ. 

Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δεµηνπξγνχλ ηέηνην θιίµα µέζα ζηελ ηάμε πνπ λα 

ελζαξξχλεη ην δηάινγν. 

πάληα φµσο νη δάζθαινη αζρνινχληαη µε ηνπο ζπλαηζζεµαηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηε µάζεζε ησλ µαζεµαηηθψλ. Αλ φµσο ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ ηα 

µαζεµαηηθά λα ζεσξνχληαη ζεµαληηθά γηα ηνπο µαζεηέο, ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε 

ζεµαζία ζηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ µαζεηψλ θαη µάιηζηα απηφ λα απνηειεί 

ζεµαληηθφ θνµµάηη ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπνπδψλ. Ο Warnock (1995) ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «ηα αηζζήµαηα πιήμεο θαη µαηαηφηεηαο είλαη µεηαμχ ησλ 

ρεηξφηεξσλ ερζξψλ ηεο εθπαίδεπζεο». 

Ο Jensen (1993) αλαθέξεη φηη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ µαζεµαηηθψλ 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπο µαζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηδέα φηη µπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ ζηα µαζεµαηηθά. Σν ζπµπέξαζµα πνπ βγήθε µεηά απφ µαθξνρξφληεο 

έξεπλεο είλαη φηη ε µάζεζε ησλ µαζεµαηηθψλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη µε ηα ζπζηήµαηα ησλ 

πηζηεχσ, ησλ ζπλαηζζεµάησλ θαη ησλ αληηιήςεσλ.  

χµθσλα µε ηνλ ίδην, «ε απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε µάζεζε ησλ µαζεµαηηθψλ, 

ε µαζεµαηηθνθνβία θ.η.ι. είλαη θάπνηεο απφ ηηο αηηίεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο, αθφµα θαη ηεο 

µαζεζηαθήο αληθαλφηεηαο». 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθά πηζηεχνπλ φηη ε µάζεζε ησλ µαζεµαηηθψλ είλαη πην 

απνηειεζµαηηθή φηαλ ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη γη’ απηφ πνπ µαζαίλνπλ θαη ζα 

πεηχρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα µαζεµαηηθά αλ απηά ηνπο αξέζνπλ. Γη’ απηφ ζα πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεµηνπξγία, αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη ελίζρπζε 
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ζεηηθψλ ζηάζεσλ. (Schofield , 1982). 

 

Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δεµηνπξγία ησλ ζηάζεσλ απέλαληη 

ζηα µαζεµαηηθά ζχµθσλα µε ηνλ Suydam, (1984) είλαη: 

 

1. Οη νµφηηµεο ζρέζεηο. 

2. Σν µνληέιν δηδαζθαιίαο. 

3. Πξνεγνχµελεο µαζεµαηηθέο εµπεηξίεο. 

4. Ζ απηνεθηίµεζε ηνπ µαζεηή. 

5. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ θαζεγεηή  

Οη ζηάζεηο µπνξεί λα είλαη σθέιηµεο ή επηδήµηεο γηα ηνπο µαζεηέο. Οη ζεηηθέο 

ζηάζεηο νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφιαπζε, ελψ νη αξλεηηθέο ζε ζπµπεξηθνξέο 

πνπ είλαη απηνθαηαζηξνθηθέο (Wlodkowski, 1986). Πην ζπγθεθξηµέλα: «φηαλ ζηνπο 

µαζεηέο αξέζεη απηφ πνπ µαζαίλνπλ, ε ηάμε είλαη γεµάηε απφ αηζηνδνμία θαη 

ελζνπζηαζµφ (ζεσξία ησλ θηλήηξσλ). Οη µαζεηέο είλαη ραξνχµελνη, ζίγνπξνη θαη νη 

θαζεγεηέο ζε ιεηηνπξγία. Ζ γεληθή ηδέα πνπ επηθξαηεί σο αληίιεςε ησλ µαζεηψλ είλαη ε 

ζπµµεηνρή θαη ε επηµνλή. 

 

Όηαλ νη µαζεηέο ηξέθνπλ αηζζήµαηα απνζηξνθήο πξνο απηφ πνπ µαζαίλνπλ ε ηάμε 

γεµίδεη µε απαηζηνδνμία θαη θπληζµφ (ζεσξία ηεο απάζεηαο). Οη µαζεηέο είλαη µειαγρνιηθνί, 

απνζαξξπµέλνη, ζθπζξσπνί θαη ζπµσµέλνη, θαη νη θαζεγεηέο αµπληηθνί θαη 

πηεζµέλνη. Τπάξρεη ζηξεο ζηελ αηµφζθαηξα. Ζ γεληθή ηδέα πνπ επηθξαηεί ζην µπαιφ 

ησλ µαζεηψλ είλαη ε απφξξηςε, ε απηνθαηαζηξνθή, είλαη ζαζηηζµέλνη θαη έρνπλ ηάζεηο 

δηαθνπήο θάζε πξνζπάζεηαο». 

 

Σν N.C.T.M αλαθέξεη φηη ε επηθνηλσλία θαη ν δηάινγνο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 

κέζνδνο ζε θάζε µαζεµαηηθή δηαδηθαζία θαη µπνξεί λα είλαη ε αηηία λα 

αλαπηπρζνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο.  

 

 

πλεπψο ε δηδαζθαιία ησλ µαζεµαηηθψλ δελ ελδείθλπηαη πιένλ λα πεξηνξίδεηαη ζηε 

ιχζε θπιιαδίσλ εξγαζίαο µαζεµαηηθψλ πξνβιεµάησλ (Moore, 1995). 

«Οη θαινί θαζεγεηέο επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο µαζεηέο ηνπο ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηα µαζεµαηηθά, ρξεζηµνπνηψληαο αιιειεπηδξαζηηθνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο, νη νπνίνη λα εμαζθαιίδνπλ επηθνηλσλία ηφζν µεηαμχ θαζεγεηή θαη 

µαζεηψλ φζν θαη µεηαμχ ησλ µαζεηψλ» (D’ Augustine & Smith,1992). 
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Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δεµηνπξγία ησλ ζηάζεσλ απέλαληη 

ζηα µαζεµαηηθά ζχµθσλα µε ηνλ Suydam, (1984) είλαη: 

 

1. Οη νµφηηµεο ζρέζεηο. 

2. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

3. Πξνεγνχκελεο µαζεµαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Ζ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή.   

5. Ο ελζνπζηαζµφο ηνπ θαζεγεηή. 

 

 

 

3.2 ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΤ ΓΗΑΠΗΣΧΝΟΤΝ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΣΑΔΗ 
 
 
 
Οη Φηιίππνπ θαη Υξίζηνπ µε ηνλ φξν «ζηάζεηο» ελλννχλ     «ηηο ηάζεηο, ηελ πξνδηάζεζε 

ηνπ ππνθεηµέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη µε θάπνην νµνηφµνξθν ηξφπν, επµελψο ή 

δπζµελψο, έλαληη ζπγθεθξηµέλσλ γεγνλφησλ, αηφµσλ ή θνξέσλ, αληηθεηµέλσλ ή 

θαη µαζεµάησλ» πεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηµεληθήο αληίιεςεο θαη 

αμηνιφγεζεο βαζηθψλ παξαµέηξσλ ηεο θαηάζηαζεο πνπ εμεηάδεηαη, πξνέξρνληαη απφ 

πξνεγνχµελεο εµπεηξίεο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηνπ αηφµνπ θαη επεξεάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήµαηα θαη ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ. 

Μεγάιν ξφιν παίδνπλ νη πεπνηζήζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ  φπσο ζα 

αλαθεξζνχλ ζηηο παξαθάησ κειέηεο. 

 
3.2.1 Πεπνηζήζεηο 
 

Ο McLeod αλαθέξεη νηη «νη πεπνηζήζεηο» έρνπλ γλσζηηθφ ραξαθηήξα απφ ηε θχζε 

ηνπο θαη εδξαηψλνληαη ζε ζρεηηθά µεγάιν δηάζηεµα, ελψ νη ζπγθηλήζεηο 

(ζπλαηζζήµαηα) έρνπλ µηθξή γλσζηηθή αμία θαη είλαη δπλαηφλ λα εµθαληζηνχλ θαη λα 

εμαθαληζηνχλ πνιχ γξήγνξα. Έηζη µπνξνχµε λα ζεσξήζνπµε φηη νη 

πεπνηζήζεηο, νη ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήµαηα, αληηπξνζσπεχνπλ απμαλφµελα 

επίπεδα ζπλαηζζεµαηηθήο εµπινθήο θαη ειαηνµέλα επίπεδα γλσζηηθήο εµπινθήο ηνπ 

αηφµνπ. 

 
Σν «ζχζηεµα ησλ πηζηεχσ» θάζε αηφµνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εµπεηξίεο, 

ην ζχζηεµα αμηψλ θαη ηε θηινζνθία ηνπ, είλαη δειαδή ππνθεηµεληθφ θαη ππνζπλείδεην, 

ππάξρεη έληνλε ε παξνπζία ηνπ ζπλαηζζήµαηνο, θαη δελ επηδέρεηαη πιήξε αληηθεηµεληθή 
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αηηηνιφγεζε, ζε αληίζεζε µε ηηο «γλψζεηο» πνπ επηδέρνληαη απφδεημε θαη επαιήζεπζε, 

είλαη αληηθεηµεληθέο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο. Ωζηφζν ε ζεµαζία ηνπ είλαη µεγάιε, γηαηί 

επεξεάδεη ζεµαληηθά ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ αηφµνπ.  

Δηδηθά γηα ηα µαζεµαηηθά ηα «πηζηεχσ» µπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο επηινγέο 

πξνζέγγηζεο ελφο πξνβιήµαηνο, ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζνπµε ή ζα 

απνθχγνπµε, ην ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζνπµε θαη ην πφζν επίµνλα ζα εξγαζηνχµε. 

∆ειαδή ηα «πηζηεχσ» δεµηνπξγνχλ ην πιαίζην µέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

γλψζεηο θαη ν έιεγρνο. Πνιιέο θνξέο µάιηζηα επεξεάδνπλ θαη δηαµνξθψλνπλ ηηο 

ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήµαηα. 

 
 
Οη πεπνηζήζεηο ζχµθσλα µε ηνπο Φηιίππνπ θαη Υξίζηνπ βξίζθνληαη ζην µέζν µηαο 

ζπλερνχο θιίµαθαο πνπ ζην έλα άθξν ηεο έρνπµε ζε έληνλν βαζµφ ηελ απφιπηε 

πίζηε ζε θάηη, ελψ ζην άιιν άθξν ε πίζηε µπνξεί λα έρεη απιψο ηε µνξθή ηεο ειπίδαο ή 

ηεο πξνζσπηθήο εθηίµεζεο. Οη πεπνηζήζεηο δειαδή εµπεξηέρνπλ µηα γλσζηηθή αιιά θαη 

ππνθεηµεληθή ζπλαηζζεµαηηθή δηάζηαζε, φµσο δελ επηδέρνληαη ηεθµεξίσζε, απιά ην 

άηνµν πνπ ηηο δηαηππψλεη εθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ ζε θάηη, δίλνληαο απιψο µηα αφξηζηε 

αηηηνιφγεζε, ζε αληίζεζε µε ηηο «γλψζεηο» πνπ είλαη αληηθεηµεληθέο απφςεηο θαη 

εµπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο απφδεημεο. Αξθεηνί ζεσξνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ζην ζχλνξν 

ηνπ ζπλαηζζεµαηηθνχ θαη γλσζηηθνχ ηνµέα. (Ruffel M., Mason J., Allen B.,1998). 

Πξέπεη βέβαηα λα ζεµεησζεί φηη ηα «πηζηεχσ» ηνπ αηφµνπ µπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

ζεµαληηθά θαζψο απηά επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο λέεο εµπεηξίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

αηφµνπ. 

 

Σα ηππηθά «πηζηεχσ» πνπ ππάξρνπλ γηα ηα µαζεµαηηθά θαη νη ζπλέπεηεο πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ είλαη ηα εμήο: 

1. «Σα απζηεξά ή ηππηθά µαζεµαηηθά έρνπλ πνιχ ιίγε ζρέζε ή θαζφινπ µε ηελ 

πξαγµαηηθή ζθέςε ή ηε ιχζε ηνπ πξνβιήµαηνο». Απηφ ζεµαίλεη φηη αλ έλα 

πξφβιεµα απαηηεί µηα δηαδηθαζία αλαθάιπςεο, ηα ηππηθά µαζεµαηηθά δε µαο 

ρξεηάδνληαη! 

 

 

2. «Σα πξνβιήµαηα ησλ µαζεµαηηθψλ ή ιχλνληαη µέζα ζε δέθα ιεπηά ην πνιχ ή είλαη 

άιπηα»! Απηφ γηα ηνπο µαζεηέο ζεµαίλεη φηη εγθαηαιείπνπλ έλα πξφβιεµα αλ δελ 

µπνξνχλ λα ην ιχζνπλ ζε δέθα ιεπηά! 

 

3. «Μφλν νη «µεγαινθπΐεο» είλαη ηθαλέο λα αλαθαιχπηνπλ ή λα δεµηνπξγνχλ 
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µαζεµαηηθά». Αλ νη µαζεηέο έρνπλ απηφ ην «πηζηεχσ» ηφηε ζίγνπξα ζα πηζηεχνπλ 

πσο αλ μεράζνπλ θάηη, απηφ είλαη πνιχ θαθφ, γηαηί αθνχ είλαη ηππηθνί µαζεηέο 

θαη φρη µεγαινθπΐεο, δελ ζα µπνξνχλ λα ην βξνπλ µφλνη ηνπο. 

 

4. Απνδέρνληαη απαίδεπηα ηηο δηάθνξεο µεζφδνπο επίιπζεο ρσξίο λα θαηαλννχλ ηνπο 

ιφγνπο ρξήζεο ηνπο. 

 
 
 

 

 

 

3.2.2 Αληηιήςεηο  

 

 
Ωο «αληηιήςεηο» ελφο αηφµνπ µπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη πεπνηζήζεηο νη ζρεηηθέο µε 

έλα αληηθείµελν ή µηα θαηάζηαζε, νη νπνίεο φµσο έρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο 

ππνθεηµεληθφηεηαο. Δηδηθά γηα ηα µαζεµαηηθά νη αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ ζρέζε 

µε ην ζχλνιν ησλ ζπλεηδεηψλ θαη ππνζπλείδεησλ θαλφλσλ, ελλνηψλ θαη εµπεηξηψλ 

γεληθφηεξα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα µαζεµαηηθά. 

   Ηδηαίηεξε ζεµαζία έρνπλ νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα µαζεµαηηθά θαη σο 

γλσζηηθφ αληηθείµελν θαη ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη µε ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 

Ωο γλσζηφ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαθηηθήο µεζφδνπ πνπ αθνινπζεί 

ν θάζε θαζεγεηήο ζηεξίδνληαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηα µαζεµαηηθά. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζµα ηε µεηαηφπηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά µε ην θαηά πφζν νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη µέζα ζην πλεχµα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη πψο 

απηέο ζα γίλνπλ ζεηηθφηεξεο. 

Κάζε άηνµν, αλάινγα µε ηηο εµπεηξίεο πνπ θνπβαιάεη απφ ην παξειζφλ, έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ αληηιήςεηο γηα ηα µαζεµαηηθά, µία ζχλνςε ησλ νπνίσλ είλαη ε παξαθάησ: 

1. Σα µαζεµαηηθά δελ πξνυπάξρνπλ γηα λα αλαθαιπθζνχλ, εθεπξίζθνληαη 

θαη θαηαζθεπάδνληαη απ’ ηνλ άλζξσπν πξνθεηµέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπ. 

2. Σα µαζεµαηηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη πξνθχπηνπλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα 

µαζεµαηηθά. 

 

 
       πλνπηηθά θαηαιήγνπµε ζην φηη νη αληηιήςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο 

πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχµελεο γλψζεηο θαη εµπεηξίεο, δεµηνπξγνχληαη ζηαδηαθά θαη 

είλαη ζρεηηθά µφληµεο, ελψ νη ζηάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε γλψζεσλ 
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θαη ζπλαηζζεµάησλ θαη είλαη επµεηάβιεηεο 

Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ φηαλ ππάξρεη αξλεηηθή πξνδηάζεζε, ν θνηηεηήο λα µελ 

πξνζπαζεί θαλ ηηο µαζεµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη νη αληηδξάζεηο ζε παξφµνηεο 

θαηαζηάζεηο γίλνληαη ζηαζεξέο θαη πξνβιέςηµεο θαη απνηεινχλ ηηο ιεγφµελεο 

«ζηάζεηο» ηνπ αηφµνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη επαλαιαµβαλφµελεο απνηπρίεο ηνπ αηφµνπ, δεµηνπξγνχλ 

αξλεηηθέο ζηάζεηο, ελψ αληηζέησο ηα ζπλαηζζήµαηα πνπ αλαπηχζζνληαη έπεηηα απφ 

ζπλερή επεηζφδηα επηηπρίαο ζπµβάινπλ ζηε γέλεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 ΠΧ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΘΟΤΝ ΟΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΣΑΔΗ ΓΗΑ 
ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ  
 
 
Ζ νπζηαζηηθή κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γέλεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

ησλ θνηηεηή θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ζε άιινπο 

ρψξνπο(κεηαθνξά κάζεζεο- transfer of learning). Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ζεηηθή ζηάζε γηα νπζηαζηηθή κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη: 

3.3.1  Σνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό 

Ο θαζεγεηήο ινηπφλ έρεη έλα πνιχ ζεµαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ, ην νπνίν αλ 

ην ρξεζηµνπνηήζεη ζσζηά ζα µπνξέζεη λα βνεζήζεη ηνπο µαζεηέο ηνπ λα απνθηήζνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα µαζεµαηηθά αλ ζχµθσλα µε ηνπο Renga θαη Dalla (1992): 

1. Απνιαµβάλεη θαη ν ίδηνο ην µάζεµα θαη δείρλεη ηνλ ελζνπζηαζµφ ηνπ. 

2. Δηζάγεη ηηο θαηλνχξηεο έλλνηεο ρξεζηµνπνηψληαο δηάθνξα µέζα πνπ 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεησλ. 

3. Τπνγξαµµίδεη ηε ρξεζηµφηεηα ησλ µαζεµαηηθψλ ζε πάξα πνιινχο ηνµείο 

ηεο θαζεµεξηλήο µαο δσήο θαη ηεο επηζηήµεο, θαη θαηαθέξεη λα πείζεη ηνπο 

µαζεηέο ηνπ γηα ηε ζεµαζία ηνπο. 

4. Λαµβάλεη ππ’ φςηλ ηνπ ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ. 

5. ∆ηαζθαιίδεη δπλαηφηεηεο επηηπρίαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ δίλνληαο ηνπο ηηο 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. 

6. ∆ίλεη θίλεηξα 
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   3.3.2 Σν ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη φηαλ θαη φηη επηζπκεί λα κάζεη. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηηεηή γηα θάπνην 

αληηθείκελν ζεσξείηαη ην θχξην θίλεηξν ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Σν ελδηαθέξνλ 

κπνξεί λα είλαη είηε άκεζν, φηαλ ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν απηφ θαζαπηφ δηεγείξεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ θνηηεηή, είηε έκκεζν, φηαλ νη αλακελφκελεο ζπλέπεηεο δηεγείξνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή(π.ρ. επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε). χκθσλα κε ην λφκν ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ Ed. Thorndike, ηα επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζεσξνχληαη κία απφ ηηο 

θχξηεο πεγέο δεκηνπξγίαο ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο θνηηεηέο( Βεξηζέηε  Αζ. 1997, ζ 49-50). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην αληηθείκελν κάζεζεο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα πξφηππα αμηψλ ηνπ θνηηεηή. 

Δίλαη θαζήθνλ ηνπ θαζεγεηή λα παξαθηλήζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ψζηε 

λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. 

3.3.3 Ζ εηνηκόηεηα γηα κάζεζε 

Ζ εηνηκφηεηα γηα κάζεζε είλαη ε πξνδηάζεζε ηνπ θνηηεηή γηα ηε κάζεζε θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. ην εξψηεκα γηα ην πσο επηηπγράλεηαη ε  καζεζηαθή εηνηκφηεηα 

δελ έρεη δνζεί κία κνλνζήκαληε απάληεζε. Οη δηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ δψζεη θάπνηεο 

απαληήζεηο(Βεξηζέηε Αζ. 1997, ζ50-51): 

α) Ο θνηηεηήο καζαίλεη φηαλ είλαη πλεπκαηηθά θαη βηνινγηθά ψξηκνο γηα λα κάζεη. Δπνκέλσο 

ην αληηθείκελν κάζεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο  πλεπκαηηθέο θαη βηνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή (Σνπκάζε Μπ. 1994, ζ 160). Ο  Piaget J .  ππνζηήξημε ηελ άπνςε 

απηή, εηζάγνληαο ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ πλεπκαηηθήο σξίκαλζεο θαη ρξνληθήο ειηθίαο. 

 

β) Ζ θαηάιιειε παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα γηα θάπνην αληηθείκελν κάζεζεο. Ο Bruner J.  ππνζηήξημε ηελ άπνςε 

απηή, ζεσξψληαο φηη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν κπνξεί λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζε φινπο 

ηνπο θνηηεηέο, αξθεί λα παξνπζηαζηεί ζηε γιψζζα πνπ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ. 

γ) Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ. Σελ 

άπνςε απηή ππνζηήξημε ν R. Gagne. 

H έιιεηςε εηνηκφηεηαο ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

παξάγνληεο, φπσο ζσκαηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θ.ι.π. 

3.3.3 ύλδεζε παιηάο θαη λέαο γλώζεο 
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Ο θνηηεηήο καζαίλεη κέζα απφ εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν κάζεζεο πνπ πξφθεηηαη 

λα κάζεη. Ο θαζεγεηήο  πξέπεη λα επηιέμεη θαηάιιειεο εκπεηξίεο ή νηθεία ζηνπο θνηηεηέο 

ζέκαηα θαη λα νξγαλψζεη θαηαζηάζεηο κάζεζεο νη νπνίεο λα ζπλδένπλ ηελ παιηά κε ηε λέα 

γλψζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο ζα θαηαζθεπάζνπλ ηε λέα γλψζε πάλσ ζηηο 

ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο. 

3.3.4 Μάζεζε «δηα ηνπ πξάηηεηλ» 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη φηαλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ν 

καζεηήο πξέπεη λα έρεη ειεπζεξία δξάζεο, ζθέςεο θαη έθθξαζεο. Πξέπεη επίζεο λα 

ζπκκεηέρεη θνηλσληθά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ ςπρνινγηθή αληίζεζε ηνπ θνηηεηή ζην 

αληηθείκελν κάζεζεο ή ζην θαζεγεηή κπνξεί λα δπζθνιέςεη ή θαη λα εκπνδίζεη ηε κάζεζε. 

3.3.5 Καηάιιειε αηκόζθαηξα κάζεζεο 

Ζ αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο πξέπεη λα είλαη επράξηζηε, άλεηε θαη λα εμαζθαιίδεη πνιιέο 

επθαηξίεο γηα επηηπρία ζην θνηηεηή. 

 
3.3.6 Αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κάζεζε 

Οη θνηηεηέο εκθαλίδνπλ ηηο επφκελεο αηνκηθέο δηαθνξέο θαηά ηε κάζεζε 

α) Κάζε θνηηεηήο καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ αηνκηθφ ηξφπν. Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεη ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ θνηηεηψλ. 

β) Κάζε θνηηεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ αηνκηθφ ξπζκφ κάζεζεο. Ο ξπζκφο κάζεζεο κπνξεί 

λα δηαθέξεη απφ θνηηεηή ζε θνηηεηή αιιά θαη απφ αληηθείκελν ζε αληηθείκελν κάζεζεο. Ο 

θαζεγεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκφδεη θαηάιιεια ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 

3.3.7 Πξνζθεξόκελεο γλώζεηο 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θάζε θνξά. Ζ κάζεζε απαηηεί δηαλνεηηθή 

ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή, νπφηε νη πξνζθεξφκελεο γλψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη 

ηαπηφρξνλα δχν ή πεξηζζφηεξεο, νχηε λα είλαη ζπγθερπκέλεο θαη αλακεηγκέλεο κε άζρεηεο 

πιεξνθνξίεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην θνηηεηή ε ζεκαζία ηεο 

πξνζθεξφκελεο γλψζεο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα κεηψλεη ηηο εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο 

επηδξάζεηο πνπ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηηεηή. 

3.3.8 Δπαλάιεςε 
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Ζ επαλάιεςε είλαη απαξαίηεηε, ζε έλα ινγηθφ βαζκφ, δηφηη βνεζάεη ζηελ εδξαίσζε θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε έρεη έλα αληηθεηκεληθφ πεξηερφκελν ην νπνίν πξέπεη λα 

θαηαθηεζεί απφ ηνπο θνηηεηέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απφ κφλε ηεο δελ καο εμαζθαιίδεη 

ην πεξηερφκελν απηφ. Οη πνιιέο θαη αληαξέο επαλαιήςεηο, σζηφζν, ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ εθλεπξηζκφ θαη δπζθνξία. Οη επαλαιήςεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηηο εμήο 

ζπλζήθεο: 

α) Όηαλ γίλνληαη απφ ην εηθνζηφ ιεπηφ έσο ηηο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζεξνπνηεζεί κηα γλψζε, είλαη απαξαίηεην λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ιεπηά. Μεηά 

ηελ παξέιεπζε είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ, ε επαλάιεςε δελ επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ κάζεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο επηθαλεηαθήο κάζεζεο, ε δηαδηθαζία ηεο ιήζεο 

ελεξγνπνηείηαη κεηαμχ ηεο ηέηαξηεο θαη ηεο φγδνεο εβδνκάδαο. 

β) Όηαλ είλαη έκκεζεο θαη φρη άκεζεο. Ζ επαλάιεςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ 

επαλαιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ δηδαγκέλνπ 

πιηθνχ απφ δηάθνξεο πιεπξέο θαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο ζεσξήζεηο. 

 

 

3.4 ΥΔΖ ΣΑΔΧΝ ΜΔ ΔΠΗΓΟΖ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ 

 
 

 Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθά πηζηεχνπλ φηη ε µάζεζε ησλ µαζεµαηηθψλ είλαη πην 

απνηειεζµαηηθή φηαλ ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη γη’ απηφ πνπ µαζαίλνπλ θαη ζα 

πεηχρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα µαζεµαηηθά αλ απηά ηνπο αξέζνπλ. Γη’ απηφ ζα πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεµηνπξγία, αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη ελίζρπζε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ. (Schofield , 1982) 

Έξεπλα ηνπ Cardelle-Elawar (1995), έδεημε πσο νη ''αδχλαηνη'' καζεηέο πνπ εθπαηδεχηεθαλ 

ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, φρη κφλν αχμεζαλ ηελ επίδνζή ηνπο ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ (249% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ειέγρνπ), αιιά επίζεο απέθηεζαλ 

κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα. Απηφ ζεσξείηαη έλα αμηνζεκείσην εχξεκα, δηφηη 

απνθεληξψλεη ηελ εζηίαζε ησλ εξεπλψλ απφ ηελ βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο πξνο 

ηελ εμέηαζε θαη άιισλ κεηαβιεηψλ. Πνιινί καζεηέο έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ζην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ην κάζεκα. Ζ 

επηκνλή ηεο θαηάθηεζεο ηχπσλ θαη φξσλ κεραληθά απνκαθξχλεη ηνπο καζεηέο απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ θάλνπλ ηειηθά ηα καζεκαηηθά λα απνθηήζνπλ λφεκα, σο κάζεκα. 

Ζ κεηαγλψζε φκσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δίλεη λφεκα ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ηάμεο πνπ αθνξνχλ ηε καζεκαηηθή θνπιηνχξα. Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ηα 

πξνβιήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλεπψο δελ έρνπλ 

λφεκα. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη έλα πξφβιεκα δηαίξεζεο πνπ δφζεθε απφ ηνλ 
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νξγαληζκφ εθηίκεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνφδνπ ζρεηηθά κε έλα αξηζκφ 30 ζηξαηησηψλ νη 

νπνίνη έπξεπε λα κνηξαζηνχλ ζε αλάινγν αξηζκφ ιεσθνξείσλ (Schoenfeld,1988:196). Μφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ (23%) απάληεζαλ ζσζηά ζην πξφβιεκα. Αλ φκσο ην πξφβιεκα 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, γηα παξάδεηγκα ζε πφζα απηνθίλεηα ζα ρσξέζνπλ ηα 

παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ζρνιηθφ απιφγπξν, ηφηε ειάρηζηνη ζα έβξηζθαλ ιάζνο 

απνηέιεζκα. Ο Schoenfeld πηζηεχεη πσο ν κηθξφθνζκνο ηεο καζεκαηηθήο θνπιηνχξαο 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηα καζεκαηηθά σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη πξνάγνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδένπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε 

άιιεο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Απηφ δελ ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο, 

αιιά ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα θαιιηεξγείηαη ε θπζηθή επηθνηλσλία κε βάζε ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηε λέα κάζεζε. 
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Α. Τιηθό θαη Μέζνδνη  

ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο θαη ζπκκεηέρνληεο 

Απηή ε έξεπλα δηεμήρζε ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ Βηνζηαηηζηηθή ζπληζηά ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζην πξνπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν δηαξθεί 13 εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ εμακήλνπ 

ησλ ζπνπδψλ, θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εμέηαζε εθνχζηαο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο. πνπδαζηέο ηνπ 5νπ ή θαη κεγαιχηεξνπ εμακήλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη νπνίνη 

δήισζαλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-15, πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα (δελ ππήξραλ άιια θξηηήξηα εηζαγσγήο ή απνθιεηζκνχ). Υξεζηκνπνηήζεθε εκη-

πεηξακαηηθφο πξν θαη κεηά δνθηκαζίαο.Οη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγήζεθαλ πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο (πξν-δνθηκαζία) θαη θαηεπζείαλ κφιηο 

ηειείσζε ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο (κεηά-δνθηκαζία). 

 

Όξγαλα θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Ζ Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ησλ ηάζεσλ Έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο - 36 (SATS-36) πηνζεηήζεθε 

γηα λα αμνινγήζεη ηελ ζηάζε ησλ θνηηεηψλ έλαληη ζηε ηαηηζηηθή (Schau, 2005). Απηή ε 

θιίκαθα είλαη κηα επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηεο SATS-28 (Schau et al., 1995), 

ζηελ νπνία δχν επηπιένλ ππνθιίκαθεο θαη 8 επηπιένλ ζηνηρεία πξνζηέζεθαλ.Ζ SATS-36 

απνηειείηαη απφ 36 ζηνηρεία ρσξηζκέλα ζε 6 ππνθιίκαθεο 

 πλαηζζήκαηα (ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ζηαηηζηηθή-6 ζηνηρεία) 

 Γλσζηηθή Ηθαλφηεηα (ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαλνεηηθή γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

φηαλ εθαξκφδνληαη ζηελ ηαηηζηηθή-6 ζηνηρεία) 

 Αμία (ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα,ηε ζπλάθεηα θαη ηελ αμία ηεο ηαηηζηηθήο 

ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή-9 ζηνηρεία)  

 Γπζθνιία (ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δπζθνιία ηεο ηαηηζηηθήο σο δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν-7ζηνηρεία) 

 Δλδηαθέξνλ (μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ηαηηζηηθή-4 ζηνηρεία ) 

 Πξνζπάζεηα (ρξφλνο εξγαζίαο πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ εθκάζεζε ηαηηζηηθήο-4 

ζηνηρεία) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη φια ηα ζηνηρεία αμηνινγνχληαη κε 1-7 βαζκνχο, 1=Γηαθσλψ έληνλα 



47 
 

έσο 7=πκθσλψ έληνλα (4=Οπδέηεξν), πςειφηεξεο Βαζκνινγίεο ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο  

SATS-36 θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηεο αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε έλαληη ζηε 

ηαηηζηηθή, ππφ ηελ πξνππφζεζε φηη νη απνθξίζεηο ζε νξηζκέλα ζηνηρείαπνπ δηαηππψλνληαη 

αξλεηηθά αληηζηξέθνληαη (π.ρ. ην 1 αληηθαζηζηάηαη κε ην 7). Οη απνθξίζεηο ζηα ζηνηρεία 

αζξνίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο θαη θάζε ππνθιίκαθαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηαηξνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ γηα λα ππνινγηζηνχλνη βαζκνινγίεο θαη 

νη δηαζηάζεηο ηεο ζπλνιηθήο SATS-36 θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο. 

Ζ SATS-36 είλαη έλα δηαπνιηηηζκηθφ εξγαιείν πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο αμηνινγεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.Έρεη έλα πξν- δνθηκαζίαο έληππν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ ή θαηά 

ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηαηηζηηθήο, θαη έλα κεηά-δνθηκαζίαο έληππν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην κάζεκα έρεη ηειεηψζεη. Καη ηα δχν έληππα πεξηέρνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία, 

εθηφο απφ κεξηθέο εθθξαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο, θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ SATS-36 επίζεο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

φπσο πξνεγνχκελε καζεκαηηθή-ηαηηζηηθή εκπεηξία θαη επίηεπμε, γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

ηε κειινληηθή ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο (πιεξνθνξίεο απφ απηέο ηηο 

εξσηήζεηο δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ έξεπλα). 

Μεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ έλαληη ζηε ηαηηζηηθή, ε SATS-36 δηαζέηεη πςειή εγθπξφηεηα 

πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο, θαζψο θαη εζσηεξηθή ζπλνρή, ζχκθσλα κε κειέηεο ζε δηάθνξεο 

ρψξεο, φζνλ αθνξά ηφζν ηε ζπλνιηθή θιίκαθα θαη ηηο ππνθιίκαθεο.(Epstein et al., 2011; 

Nolan et al., 2012). Ζ SATS-36 έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηνπο 

Αλδξεάδε & Υαηδεπαληειή (2005), σζηφζν ε εγθπξφηεηα θαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο 

ειιεληθήο έθδνζεο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί. Ζ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε ηεο SATS-28 ζηνπο 

Έιιελεο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο απνθάιπςε ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα θαη εζσηεξηθή 

ζπλνρή ηφζν γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα φζν θαη γηα ηηο ππνθιίκαθεο (Bechrakis et al.,2011). 

Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ καζεκάηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο, νη εξεπλεηέο ελ ζπληνκία 

παξνπζίαζαλ θαη εμήγεζαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ηiο κεζφδνπο ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο,ην πξo-δνθηκαζίαο έληππν 

ηεο SATS-36 καδί κε έλα δεκνγξαθηθφ θχιιν,ρνξεγήζεθε ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα 

ζπκκεηείραλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη λα ηα επηζηξέςνπλ ζηνπο εξεπλεηέο. ην δεκνγξαθηθφ θχιιν, νη 

ζπκκεηέρνληεο παξείραλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην φλνκα ηνπο, ηελ ειηθία ηνπο, ην θχιν θαη 

ην εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο. Οκνίσο,ακέζσο κεηα ηε ιήμε ηνπ ηειεπηαίνπ καζήκαηνο ηεο 
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Βηνζηαηηζηηθήο, νη θνηηεηέο πνπ είραλ ήδε ζπκπιεξψζεη ην πξν-δνθηκαζίαο έληππν ηεο 

θιίκαθαο, θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην κεηά-δνθηκαζίαο έληππν (καδί κε ην φλνκα 

ηνπο,έηζη ψζηε ην κεηά έληππν λα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ην πξν-έληππν) θαη λα ην 

επηζηξέςνπλ ζηνπο ζπγγξαθείο.  

 

Σν κάζεκα ηεο Βηνζηαηηζηηθήο 

Σν κάζεκα ηεο Βηνζηαηηζηηθήο ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, θπξίσο απφ ηελ 

θ.Α.Παλαγηψηαξνπ, ε νπνία ήηαλ ε κνλαδηθή θαζεγήηξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ήηαλ λα εηζάγεη ζηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

Βηνζηαηηζηηθήο. Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν,ην πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο θπξίσο πεξηείρε 

ηα εμήο: ηαηηζηηθή ζεσξία, βαζηθέο αξρέο ηεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο, πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή, πηζαλφηεηεο, ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη πηζαλφηεηεο θαηαλνκήο, ζηαηηζηηθή 

ζπκπεξαζκαηνινγία (έιεγρνο ππνζέζεσλ θαη εθηίκεζε δηαζηήκαηνο, επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, ζρεδηαζκφο Βηνζηαηηζηηθήο κειέηεο, αλάιπζε δηαθχκαλζεο,γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε θαη ζπζρέηηζε). Απηφ ην κάζεκα θάιππηε επίζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κεζνδνινγίεο ζε εμεηάζεηο φπσο t-test, z-test θα 𝑥2 θξηηήξηα) (Bland,2006; Taylor and 

Muncen,2000; Zellneretal., 2007). 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ην κάζεκα πεξηειάκβαλε κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξνζεγίζεσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη νη 

νπνίεο είραλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο λα πξνηηκψληαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο έλαληη ζηε Βηνζηαηηζηηθή ιήθζεθαλ ππφςε γηα 

απηφ ην κάζεκα (Hagen et al..,2013; Miles et al.,2010). Οη καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πεξηιάκβαλ θπξίσο ηε ρξήζε ησλ παξνπζηάζεσλ κέζσ Power Point θαη 

νπηηθψλ βνεζεκάησλ, θιηληθά ζελάξηα θαη παξαδείγκαηα θαη εμάζθεζε κε αιεζηλά θιηληθά θαη 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ,έγηλαλ πξνζπάζεηεο ψζηε νη ζρέζεηο ηζρχνο ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο λα βαζίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ θαζεγεηή θαη θνηηεηψλ. Ο θαζεγεηήο ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

δχλακε ηεο εκπεηξίαο (κε βάζε ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζην πεξηερφκελν) θαη ηελ δχλακε ηεο 

αληακνηβήο (κε ηελ ρξήζε ζεηηθψλ ζρνιίσλ πξνο ηνπο θνηηεηέο) αιιά φρη ηε ρξήζε 

εμαλαγθαζκνχ θαη εμνπζίαο (Manke, 2009). Οη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ κάζεζε θαη ε 

νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ζπδεηήζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ κε θνηλή ζπλαίλεζε, ελψ νη δηαθσλίεο 

επηιχνληαλ κε ζπδήηεζε. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ε κάζεζε κέζσ νκάδσλ 

ελζαξξχλζεθε ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ 

έγθαηξε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ζηελ εκπεξηζηαησκέλε επεμήγεζε 
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δχζθνισλ ελλνηψλ. Έηζη, παξφιν πνπ ν ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηεο 

Βηνζηαηηζηηθήο δελ δηέθεξε απφ εθείλεο ησλ πξνεγνχκελσλ αθαδεκατθψλ εηψλ, ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ νη καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο είραλ πξναπνθαζηζηεί θαη 

εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, ελψ νη ζρέζεηο ηζρχνο ζηελ ηάμε 

ειήθζεζαλ ππφςελ επίζεο. 

Ζ εμέηαζε κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Α.Π. θαη βαζίζηεθε ζε 

πνζνηηθά θξηηήξηα. Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη εξσηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ αλαπηπγκέλεο 

ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο, ε εμέηαζε ησλ επηδφζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

απνθηήζεθε κέζα απφ ην κάζεκα. 

 

Ζζηθά Εεηήκαηα  

Άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή απηή ηεο κειέηεο ιήθζεθε απφ ηελ επηηξνπή δενληνινγίαο ηνπ 

ΣΔΗ. Οη ζπγγξαθείο δηεπθξίλεζαλ ζηνπο θνηηεηέο φηη ε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ήηαλ 

πξναηξεηηθή θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπίζεο εγγπήζεθαλ φηη 

παξφιν πνπ ε αλσλπκία ησλ θνηηεηψλ ήηαλ αδχλαηε, ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα ζα ήηαλ 

εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηεο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Ζ 

ζπγθαηάζεζε ζπκκεηνρήο νξίζηεθε κε ηελ επηζηξνθή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ πξν θαη 

κεηά-δνθηκαζίαο ηεο SATS-36 θαη ηνπ δεκνγξαθηθνχ θχιινπ. 

                                                        

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Δθ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε ηζρχνο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ 

απαηηνχκελνπ κεγέζνπο δείγκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ GPower (Ηλζηηηνχην Γλσζηηθήο θαη 

Βηνκεραληθήο Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Heinriche-Heine, Γεξκαλία). Γπζηπρψο, δελ 

ππήξραλ κειέηεο πνπ λα είραλ δηεμαρζεί ζε θνηηεηέο Ννζειεπηηθήο ζηηο νπνίεο ε SATS-36 λα 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε έλα επαλαιακβαλφκελν ζρεδηαζκφ κεηξήζεσλ.Έηζη, ε αλάιπζε 

ηζρχνο έγηλε κε βάζε ηα επξήκαηα ησλ Hagen et al. (2013) νη νπνίνη αλέπηπμαλ κηα θιίκαθα 

(13 ζηνηρεία ησλ 5 βαζκψλ ηχπνπ Likert ) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ έλαληη ζηε 

Βηνζηαηηζηηθή ζηνπο θνηηεηέο ηεο Ννζειεπηηθήο, θαη αλαθέξζεθε νηη νη ζηάζεηο ηνπο ήηαλ πην 

ζεηηθέο θαηά κέζν φξν 25% ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.Με βάζε απηφ ην 

κέγεζνο ηνπ απνηειέζκαηνο (alpha error 0,05, power 0,90), θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

0,50 κεηαμχ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ, έλα κέγεζνο δείγκαηνο 145 θνηηεηψλ 

ππνινγίζηεθε φηη κπνξεί λα παξέρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 
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Ο πληειεζηήο Cronbach’s alpha ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο ζπλνιηθήο SATS-36 θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο. Ζ 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα θαη λα επηβεβαησζεί 

ε αξρηθή δνκή ησλ έμη δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο. Αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πξνεγνχκελνπο ζπγγξαθείο (Chiesi and Primi, 2009, Schau et 

al..,1995) ηα ζηνηρεία γηα θάζε ππνθιίκαθα νκαδνπνηήζεθαλ ζε νκάδεο (ηξεηο γηα ηελ 

Αμία,δπν γηα θάζε κία απφ ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο). 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν D'Agostino-Pearson,νη βαζκνινγίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηα 

πξν-δνθηκαζίαο θαη κεηα-δνθηκαζίαο έληππα ηεο ζπλνιηθήο SATS-36 θαη ησλ ππνθιηκάθσλ 

ηεο δελ είραλ θαλνληθή θαηαλνκή. Έηζη, απηέο νη βαζκνινγίεο ζπγθξίζεθαλ  κε ην κε 

παξακεηξηθφ έιεγρν Wilcoxon θαη ηα δεδνκέλα παξνπζηάζηεθαλ σο κέζε ηηκή 

(δηαηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο). Ο ζπληειεζηήο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη 

ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ηεο SATS-36 θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο ζχκθσλα κε ηα 

κεηα-δνθηκαζίαο έληππα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηεο 

Βηνζηαηηζηηθήο. Σν ηαηηζηηθφ Παθέην γηα Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο v.21.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα φιεο ηηο ζπγθξίζεηο, ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα νξίζηεθε ζην p<0.05. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

πκκεηέρνληεο, εζσηεξηθή ζπλνρή θαη δνκηθή εγθπξόηεηα θιίκαθαο 

Δθαηφλ πελήληα έμη θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ ηα δπν έληππα ηεο πξν θαη κεηα-δνθηκαζίαο 

ηεο SATS-36, πνπ αληηζηνηρεί ζην 73,6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ (212) νη 

νπνίνη είραλ εγγξαθεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνχ έηνπο 2014-15. Σα ζπκπιεξσκέλα 

έληππα ηεο πξν θαη κεηα-δνθηκαζίαο ηεο SATS-36 θαη ηα αληίζηνηρα δεκνγξαθηθά θχιια 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα ειιηπή δεδνκέλα δελ 

ππεξέβεζαλ ην 10% γηα θάζε ζηνηρείν ηεο Κιίκαθαο θαη, θαζψο ε έιιεηςε  δεδνκέλσλ 

ζεσξήζεθε φηη είλαη ηπραία, ε κέζνδνο  ηεο νιηθήο ππνθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έιεηπαλ (Tsikriktsis, 2005). 

Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 21,0 (20,0 έσο 22,0) έηε (πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 

19-29 εηψλ, κε 100 ζπκκεηέρνληεο λα είλαη <21 ρξφλσλ). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ήηαλ γπλαίθεο (n = 141, 90,4%), θαη  θνηηεηέο ζην πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ (n = 90, 

57,7%). Οi ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach a θαηέδεημαλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή, 

(0,916 θαη 0,829 γηα ηελ πξν θαη κεηα-δνθηκαζία ηεο  ζπλνιηθήο SATS-36 αληίζηνηρα, θαη κε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ 0,682-0,796 γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εληχπνπ πξν-δνθηκαζίαο ηεο SATS-

36, θαζψο θαη κεηαμχ 0,681-0,807 γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εληχπνπ κεηα-δνθηκαζίαο ηεο 

SATS-36). 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έληππν ηεο κεηα-δνθηκαζηαο ηεο SATS-

36, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο απεδεημαλ θαιή πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην πξφηππν ππφζεζεο έμη παξάγνλησλ, ζπκθσλα  κε ηελ ηηκή ηεο p = 0,057 γηα 

ηνλ έιεγρν chi-square (πνπ ππεξέβε ηε ζπληζηψκελε ηθαλνπνηηηηθε ηηκή ηνπ 0,05) (Kline, 

2010). Γχν πξφζζεηα κέηξα πξνζαξκνγήο  παξείραλ θαηάιιειεο ηηκέο: Ζ ζπγθξηηηθή-Fit 

Index ήηαλ 0.933 (απνδεθηή ηηκή > 0.90), θαη ε κέζε ηεηξαγσληθή απφθιηζε ηεο πξνζέγγηζεο 

ήηαλ 0.054 (απνδεθηή ηηκή <0,06). Οη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, εθηφο απφ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ Γπζθνιίαο θαη Αμίαο, θαη κεηαμχ Γπζθνιίαο θαη 

Πξνζπάζεηαο.  

 

Οη βαζκνινγίεο από ηελ ζπλνιηθή Κιίκαθα Αμηνιόγεζεο ησλ ηάζεσλ 

έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο  

 Οη βαζκνινγίεο ησλ κεηα-δνθηκαζίαο εληχπσλ  βξέζεθαλ λα είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ πξν-δνθηκαζίαο εληχπσλ  γηα ηε ζπλνιηθή SATS-36 (p <0,001), θαζψο θαη 
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ζηηο ππνθιίκαθεο γηα ηα πλαηζζήκαηα (p = 0,008), Γλσζηηθή Ηθαλφηεηα (p = 0,004), 

Δλδηαθέξνλ (p = 0.005) θαη Πξνζπάζεηα (p <0,001) (Πίλαθαο 1). Οη βαζκνινγίεο ησλ πξν-

δνθηκαζίαο εληχπσλ ηεο ζπλνιηθήο Κιίκαθαο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά κε βάζε ην θχιν ή ην 

εμάκελν ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οκνίσο, νη βαζκνινγίεο ησλ κεηα-δνθηκαζίαο 

εληχπσλ ηεο ζπλνιηθήο Κιίκαθαο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν. Χζηφζν, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ ζην πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηα 

κεηα-δνθηκαζίαο έληππα ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ήηαλ ζε πςειφηεξν απφ ην πέκπην 

εμάκελν ζπνπδψλ (p = 0,018). 

Οη βαζκνινγίεο ησλ πξν θαη κεηα δνθηκαζηψλ ηεο ζπλνιηθήο ηεο SATS-36 ζπγθξίζεθαλ 

πεξαηηέξσ αλάινγα κε ην θχιν θαη ην εμάκελν ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πίλαθαο 2). Οη 

βαζκνινγίεο ηεο κεηα-δνθηκαζίαο δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πςειφηεξεο γηα ηηο γπλαίθεο ζε 

ζρέζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξν-δνθηκαζίαο (p <0,001),γηα ηνπο θνηηεηέο ζην πέκπην 

εμάκελν ζπνπδψλ (p <0,001), θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ζε κεγαιχηεξν απν ην πέκπην εμάκελν 

ζπνπδψλ (p = 0.011). 

Οη ζπζρεηηζκνί κε ηελ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο 

 Απφ ηνπο 156 ζπκκεηέρνληεο ,νη 104 (66,7%) ζπκκεηείραλ ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Βηνζηαηηζηηθήο. Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο, απηνί δε δηέθεξαλ ζεκαληηθά 

σο πξνο ηελ ειηθία [21,0 (20,0 έσο 22,0) έηε], ην θχιν (94 γπλαίθεο, 90,4%) θαη ην εμάκελν 

ζπνπδψλ (55 ζην πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ, 52,9%) έλαληη ησλ αξρηθψλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα. Γεθανθηψ ζπκκεηέρνληεο (17,3%) πέηπραλ βαζκφ κεηαμχ 6,0-10,0, ελψ ε 

απφδνζε ζηελ εμέηαζε βαζκνινγήζεθε κε 5,0 ζε 58 ζπκκεηέρνληεο (55,8%), θαη 28 

ζπκκεηέρνληεο (26,9%) απέηπραλ ζηελ εμέηαζε (<4.9). 

εκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ηεο κεηα-δνθηκαζίαο ηεο 

SATS-36, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο γηα ηα πλαηζζήκαηα, ηε 

Γπζθνιία, ην Δλδηαθέξνλ θαη ηελ Πξνζπάζεηα, θαη κεηαμχ ηεο επίδνζεο ζηελ εμέηαζε ηνπ 

καζήκαηνο (Πίλαθαο 3) Χζηφζν, φιεο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ αδχλακεο (ζπληειεζηήο Spearman  

0,2 - 0,39). Οκνίσο, ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ηεο 

κεηα-δνθηκαζίαο ηεο SATS-36 θαη ηεο επίδνζεο ζηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζε 

εθείλνπο πνπ ήηαλ ζην πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ. Χζηφζν, θαη νη δχν ζπζρεηίζεηο ήηαλ 

επίζεο αδχλακεο. 
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Πίλαθαο 1. Βαζκνινγίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο πξν-δνθηκαζίαο  θαη 

κεηα-δνθηκαζίαο έληππα ηεο ζπλνιηθήο SATS-36 θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο (n = 156). 

 

 

      Πξν-

δνθηκαζίαο 

 

Μεηα-δνθηκαζίαο 

 

p 

πλνιηθή Κιίκαθα 4.24 (3.76-4.75) 4.54 (4.15-4.98) <0.001 

πλαηζζήκαηα 3.83 (2.83-4.67) 4.00 (3.50-4.67) 0.008 

Γλσζηηθή Ηθαλόηεηα 4.00 (3.33-5.00) 4.33 (3.71-5.17) 0.004 

Αμία 4.44 (4.00-5.33) 4.61 (4.00-5.11) 0.652 

Γπζθνιία 3.57 (3.14-4.00) 3.76 (3.14-4.14) 0.184 

Δλδνηαθέξνλ 4.50 (3.50-5.25) 4.75 (4.00-5.50) 0.005 

Πξνζπάζεηα 4.75 (4.25-5.50 5.75 (5.00-6.25) <0.001 

 

Σα δεδομζνα παρουςιάηονται ωσ διάμεςθ τιμι (διατεταρτθμοριακό εφροσ). 
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Πίλαθαο 2. Οη βαζκνινγίεο  απφ ηα πξν θαη κεηα-δνθηκαζίαο έληππα ηεο SATS-36 

αλάινγα κε ην θχιν θαη ην εμάκελν ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 Πξν-δνθηκαζίαο Μεηα-δνθηκαζίαο p 

Αληξεο(n=15) 4.20 (3.95-4.47) 4.38 (3.88-4.67) 0.125 

Γπλαίθεο(n=141) 4.26 (3.72-4.76) 4.54 (4.16-4.99) <0.001 

5ν Δμάκελν (n=90) 4.26 (3.81-4.73) 4.64 (4.22-5.12) <0.001 

>5ν Δμάκελν (n=66) 4.23 (3.66-4.75) 4.38 (3.96-4.67) 0.011 

 

Σα δεδομζνα παρουςιάηονται ωσ διάμεςθ τιμι (διατεταρτθμοριακό εφροσ). 
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Πίλαθαο 3. Οη ζπζρεηίζεηο ηεο κεηα-δνθηκαζίαο ηεο ζπλνιηθήο SATS-36 θαη ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηεο κε ηελ επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο (n = 104). 

 

 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Spearman 

πλνιηθή Κιίκαθα 0.259* 

πλαηζζήκαηα 0.201* 

Γλσζηηθή Ηθαλόηεηα 0.113 

Αμία 0.016 

Γπζθνιία 0.235* 

Δλδνηαθέξσλ 0.233* 

Πξνζπάζεηα 0.202* 

 

*p<0,005 
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πδήηεζε 

Οη Ννζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία αλαθέξνπλ ηε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηαηηζηηθήο αλάιπζεο λα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα εξεπλεηηθά θιηληθά επξήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο θιηληθή πξαθηηθή (Hutchinson and 

Johnston, 2004; Retsas, 2000). ε απηφ ην πιαίζην ε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

ρξήζεο ηαηηζηηθήο ζηνπο Ννζειεπηέο θαίλεηαη λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απηνλνκίαο κέζσ ηεο βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηο 

πξαθηηθήο (evidence-based practice) (Taylor and Muncer, 2000).Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξν ζεηηθψλ ζηάζεσλ έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο, ηα καζήκαηα Βηνζηαηηζηηθήο 

αλακέλνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ηαηηζηηθήο γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο απφ ηνπο 

Ννζειεπηέο. 

Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ε δνκηθή εγθπξφηεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηεο SATS-36 

βξέζεθαλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Απηή ε θιίκαθα αλαπηχρζεθε γηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ ζηάζεσλ θνηηεηψλ έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο πξηλ θαη κεηά ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Παξφηη είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ έγθπξα ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηηο απφιπηεο ηηκέο ησλ βαζκνινγηψλ απηήο ηεο θιίκαθαο, ε κέζε βαζκνινγία ηνπ 4,24 πνπ 

αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ έξεπλα ήηαλ ζεκαληηθά θνληά ζηελ βαζκνινγία ηνπ 4,25 πνπ 

κεηξήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α.(Mathew and Aktan, 2014). Απηή ε ζρεδφλ κέηξηα ζηάζε έλαληη ηεο 

ηαηηζηηθήο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηηο δχν κειέηεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηα παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηνρφλησλ,φπσο ε ειηθία θάησ ησλ 30, θπξίσο γπλαίθεο θαη 

πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ πξνεγνχκελε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ηεο ηαηηζηηθήο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε πξψηε πνπ ρξεζηκνπνίεζε κηα θιίκαθα κε πηζηνπνηεκέλε 

ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα θαη εζσηεξηθή ζπλνρή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ ελφο 

καζήκαηνο Βηνζηαηηζηηθήο. Απηφ ην κάζεκα ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηε ζπλνιηθή θιίκαθα ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ησλ Hagen et al. (2013), 

πνπ αλέθεξαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο κεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Αληίζεηα, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Ηαηξηθήο αλέπηπμαλ 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο ζηάζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο ηαηηζηηθήο, 

πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο πνιχπινθεο ζηαηηζηηθεο γλψζεο πνπ απηφ πεξηιάκβαλε θαη πνπ 

επέδξαζε αξλεηηθά ζηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηαηηζηηθήο (Zhang et 

al..,2012). Οη Μathew θαη Aktan (2014) επίζεο αλέθεξαλ φηη φζν πςειφηεξε ήηαλ ή έθζεζε 

ησλ θνηηεηψλ Ννζειεπηηθήο (θαη φρη κφλν) ζηε ηαηηζηηθή ζην Λχθεην ή ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ηφζν πην αξλεηηθή εκθαληδφηαλ ε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο. 

Οη βαζκνινγίεο ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο Αμίαο θαη ηεο Γπζθνιίαο δελ είραλ αμηφινγε αιιαγή 

κεηά ην κάζεκα.Ζ Αμία αληαλαθιά ηηο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ηαηηζηηθήο 
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ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή.Έηζη νη θνηηεηέο δελ είλαη ίζσο ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπλ απηή ηελ ρξεζηκφηεηα πξηλ απφ ην μεθίλεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο αιιά 

κφλν αξγφηεξα εθφζνλ έρνπλ πξνζιεζεί ζαλ Ννζειεπηέο γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. 

Παξνκνίσο, νη Hαgen et al, (2013) αλέθεξαλ φηη νη θνηηεηέο δελ ήηαλ πεηζκέλνη ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο φηη απηφ ζα ηνπο βνεζνχζε σο Ννζειεπηέο, ελψ νη Zhang et al.,(2012) δε βξήθαλ 

αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηηο βαζκνινγίεο ηεο Αμίαο αλάκεζα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

ηεο Ηαηξηθήο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, ε Γπζθνιία είρε ρακειφηεξε 

βαζκνινγία αλάκεζα ζηα ζηνηρεία (φζν ρακειφηεξε απηε ε βαζκνινγία ηφζν δπζθνιφηεξε ε 

ηαηηζηηθή ζαλ αληηθείκελν) θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ζηνπο λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο (Hannigan et 

al..2014). Πηζαλφηεηεο εμήγεζεο γηα απηή ηελ κε αμηνζεκείσηε αιιαγή ζε απηήλ ηελ 

βαζκνινγία ζα κπνξνχζε λα είλαη ε θησρή καζεκαηηθή εκπεηξία θαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 

κάζεκα ήηαλ θπξηνιεθηηθά ε πξψηε ηνπο επαθή κε ηελ ηαηηζηηθή. 

ε απηή ηελ έξεπλα,νη πξν θαη κεηά δνθηκαζίαο βαζκνινγίεο ηεο πλνιηθήο SATS-36 δελ 

δηέθεξαλ αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηα πξνεγνχκελα 

επξήκαηα ηεο SATS-28, ε νπνία δε δηέθεξε ζε ζρέζε κε ην θχιν (Bechrakis et al. 2011, 

Hilton et al., 2004). Χζηφζν,αμηνζεκείσηεο πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο κεηά ην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο βξέζεθαλ κφλν ζε γπλαίθεο αιιά απηφ ίζσο απιά κπνξεί λα απνδνζεί ζην κηθξφ 

αξηζκφ ησλ αληξψλ ζπκκεηερφλησλ ην νπνίν δελ επέηξεςε ηελ αλίρλεπζε αμηνζεκείσηεο 

αχμεζεο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ ζην πέκπην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

είραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο κεηά ην κάζεκα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ήηαλ 

ζε κεγαιχηεξν εμάκελν, πηζαλψο επεηδή νη δεχηεξνη ήηαλ κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαη είραλ 

πξνεγνχκελε αξλεηηθή εκπεηξία ζην κάζεκα (απηνί πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα 

ηα πξνεγνχκελα έηε θαη είραλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο), ην νπνίν κπφξεη λα ζρεηίδεηαη κε 

πεξηζζφηεξν άγρνο κε ηε ζηαηηζηηθή (Balogloy,2003). Όκσο,αλ ηζρχεη απηφ νη βαζκνινγίεο 

ηεο πξν-δνθηκαζίαο ζα δηέθεξαλ ζε ζρέζε κε ην εμάκελν ζπνπδψλ, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε επίδξαζε κηαο κεηαβιεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν απέηξεπε 

ηηο ζηάζεηο έλαληη ζηε ηαηηζηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ ζε κεγαιχηεξν απφ ην 

πέκπην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ λα γίλνληαη ηφζν ζεηηθέο φζν ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ 

ζην πέκπην εμάκελν.Μηα πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ηεο 

πξψηεο νκάδαο ζρεηηθά κε ην κάζεκα, ιφγσ ηνπ φηη ν πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ ηα 

καζήκαηα ησλ κεγαιχηεξσλ εμακήλσλ. 

Απηή ε έξεπλα ήηαλ ε πξψηε πνπ δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ζηάζεσλ έλαληη ζηε 

ηαηηζηηθή θαη ηεο επίδνζεο ζηηο εμεηάζεηο ζην κάζεκα ηεο Βηνζηαηηζηηθήο ζηνπο θνηηεηέο ηεο 

Ννζειεπηηθήο. Ζ ζπζρέηεζε κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ηεο θιίκαθαο θαη ηεο επίδνζεο ζηηο 

εμεηάζεηο ήηαλ ζεηηθή αιιά αδχλακε, θαη παξνκνίσο πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε θνηηεηέο 
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Ηαηξηθήο αλέθεξαλ κέηξηεο ζπζρεηίζεηο (0,40-0,59) (Beurze et al., 2013, Zhang et al., 2012). 

Ζ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κε πεξίπινθνπο ηξφπνπο (Kassab et al., 2015), έηζη ν 

ζπζρεηηζκφο ηεο επίδνζεο κε επηκέξνπο κεηαβιεηέο δελ ζα πξέπεη κάιινλ λα αλακέλεηαη λα 

είλαη ηζρπξφο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απφ ηνπο 

104 ζπκκεηέρνληεο βαζκνινγήζεθαλ κε πέληε (5). Απηή ε κηθξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

βαζκψλ ησλ θνηηεηψλ πξνθαλψο θαζηζηά δπζρεξή ηνλ εληνπηζκφ ηζρπξψλ ζπζρεηηζκψλ 

κεηαμχ ηεο επίδνζεο ζηηο εμεηάζεηο θαη ηεο βαζκνινγίαο ηεο πλνιηθήο SATS-36 θαη ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηεο. Αλάκεζα ζηηο βαζκνινγίεο ησλ ζηνηρείσλ ε βαζκνινγία ηεο Γπζθνιίαο 

έδεημε ηελ κεγαιχηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ζε αληίζεζε κε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αλέθεξαλ κηθξέο αληίζηνηρεο ζπζρεηίζεηο (Emmioglou and Capa-

Aydin, 2012; Zjang et al., 2012). Δπηπιένλ, ε βαζκνινγία ηεο Αμίαο δε ζπζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα επξήκαηα (Carmona 

et al., 2005, Zhang et al.,2012).  

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Αξθεηνί πηζαλνί πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζνχλ γηα απηή ηελ έξεπλα. 

Πξψηνλ: Ζ Διιεληθή έθδνζε ηεο θιίκαθαο SATS-36 δελ είρε αμηνινγεζεί πξηλ ηε ρξήζε 

ηεο ζε απηήλ ηελ έξεπλα. Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ε δνκηθή εγθπξφηεηα ηεο Διιεληθήο 

έθδνζεο αμηνινγήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα, αιιά δελ αμηνινγήζεθαλ άιινη ηχπνη 

εγθπξφηεηαο. 

Γεχηεξνλ: Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε θνηηεηέο κφλν ελφο Διιεληθνχ Ννζειεπηηθνχ 

Σκήκαηνο ίζσο πεξηνξίδεη ηελ γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ζεσξψληαο φηη πνιιέο πιεπξέο ηεο 

Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη 

ηδξχκαηα. 

Σξίηνλ: Παξά ηελ αλάιπζε ηζρχνο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο, ην ζρεηηθά κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα φηη νξηζκέλα αξλεηηθά επξήκαηα ή αδχλακεο 

ζπζρεηίζεηο ζα κπνξνχζε λα είλαη απνηέιεζκα ζθάικαηνο ηχπνπ ΗΗ. 

Σέηαξηνλ: Ζ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα, αθνχ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ κε πεξηζζφηεξν επλνηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθή ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο. 

Πέκπηνλ: Οη ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκπιήξσζαλ ηελ θιίκαθα ζε ηδησηηθφ κέξνο, έηζη ζα 

κπνξνχζε εχθνια λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο ή λα ππάξμεη πξνθαηάιεςε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ γλψζε ηεο Βηνζηαηηζηηθήο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο. Απηή ε 

έξεπλα έδεημε φηη ε εθαξκνγή ελφο καζήκαηνο Βηνζηαηηζηηθήο ζε θνηηεηέο Ννζειεπηηθήο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νδήγεζε ζε πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο 

ζηάζεηο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπζρεηίζηεθε κε πςειφηεξε 

επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην πσο νη ζηάζεηο ησλ 

θνηηεηψλ έλαληη ζηε ηαηηζηηθή ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ. Δπίζεο, ηα επξήκαηα δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα καζήκαηα ηαηηζηηθήο, ηα νπνία ζα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ έλαληη ζηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε 

κέζσ ηεο ρξήζεο απνδνηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ έλαληη ηεο 

ηαηηζηηθήο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζε βειηησκέλεο επηδφζεηο ζηελ εμέηαζε ηεο 

Βηνζηαηηζηηθήο, θαη’ επέθηαζε θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

Ννζειεπηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. 

Ζ κειινληηθή έξεπλα έρεη αθφκα λα κειεηήζεη πνιιά ζέκαηα, εθπαηδεπηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

κεηψλνπλ ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, θαζηζηνχλ ηελ ηαηηζηηθή πην ελδηαθέξνπζα, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ρξήζε ηεο. Απηά είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ θαη 

λα θαζνξηζηνχλ ηφζν ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Ο ξφινο ησλ παξαγφλησλ φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε 

εζληθφηεηα, ην εμάκελν ζπνπδψλ θαη ε πξνεγνχκελε καζεκαηηθή εκπεηξία πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο ζηάζεηο έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο, θαζψο 

θαη απηνί επεξεάδνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο απηψλ ησλ ζηάζεσλ κε ηελ επίδνζε ζηηο 

εμεηάζεηο.Δπηπιένλ, ε επαλάιεςε απηήο ηεο έξεπλαο κε ηελ ρξήζε πνιπθεληξηθήο κειέηεο 

θαη κεγάισλ δεηγκάησλ θνηηεηψλ απφ δηαθνξεηηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ. Σέινο, ε ρξήζε 

εμειηγκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ (φπσο multivariate or path analysis) είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα ηνλ εληνπηζκφ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ έλαληη ηεο ηαηηζηηθήο θαη άιισλ 

πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο. 
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Ζρευνα για τη ςτάςη απζναντι ςτη τατιςτική 

 

Οδηγίεσ: Οι παρακάτω προτάςεισ ςχεδιάςτθκαν για να προςδιορίςουν τθ ςτάςθ ςασ απζναντι ςτθ 

τατιςτικι. Κάκε γραμμι ζχει 7 πικανζσ απαντιςεισ. Οι απαντιςεισ κυμαίνονται από 1 (διαφωνϊ 

απόλυτα) ζωσ 7 (ςυμφωνϊ απόλυτα). Αν δεν ζχετε καμία άποψη, επιλζξτε απάντηςη 4 (οφτε 

ςυμφωνϊ, οφτε διαφωνϊ). Παρακαλϊ διαβάςτε κάκε πρόταςθ και δϊςτε μία μόνο απάντθςθ, αυτι 

που αντιπροςωπεφει καλφτερα το βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ ςασ με αυτιν πρόταςθ. 

Προςπακιςτε να μθν ςκεφτείτε πάρα πολφ για κάκε απάντθςθ. Καταγράψτε τθν απάντθςθ ςασ 

κυκλϊνοντασ τον αντίςτοιχο αρικμό και κινθκείτε γριγορα ςτθν επόμενθ πρόταςθ. Παρακαλϊ 

απαντήςτε ςε όλεσ τισ προτάςεισ. 
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1. Θα προςπακιςω να ολοκλθρϊςω όλεσ τισ εργαςίεσ που κα 

μου ανατεκοφν ςτο μάκθμα τθσ τατιςτικισ 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Θα εργαςτϊ ςκλθρά ςτο μάκθμα τθσ τατιςτικισ 1 2 3 4 5 6 7 

3. Θα ςυμπακιςω τθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Θα αιςκάνομαι αναςφάλεια όταν κα πρζπει να λφςω 

ςτατιςτικά προβλιματα. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Θα δυςκολεφομαι να καταλάβω τθ τατιςτικι λόγω του 

τρόπου που ςκζφτομαι. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Οι ςτατιςτικοί τφποι γίνονται εφκολα κατανοθτοί. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Η τατιςτικι είναι άνευ αξίασ. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Η τατιςτικι είναι ζνα περίπλοκο κζμα. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Η τατιςτικι πρζπει να είναι ζνα απαραίτθτο μζροσ τθσ 

επαγγελματικισ μου κατάρτιςθσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Οι ςτατιςτικζσ δεξιότθτεσ κα αποτελζςουν ζνα επιπλζον 1 2 3 4 5 6 7 
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προςόν για το βιογραφικό μου.  

11. Δεν κα καταλάβω τίποτα από το μάκθμα τθσ τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Ενδιαφζρομαι να είμαι ςε κζςθ να παρουςιάςω ςτατιςτικζσ 

πλθροφορίεσ ςε άλλουσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Η τατιςτικι δεν είναι χριςιμθ ςτον τυπικό (μζςο) 

επαγγελματία. 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Θα προςπακιςω να μελετιςω ςκλθρά για κάκε δοκιμαςία 

ςτο μάκθμα τθσ τατιςτικισ. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Θα απογοθτεφομαι όταν κα ζχω να λφςω ζνα ςτατιςτικό 

πρόβλθμα ςτθν τάξθ. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Η ςτατιςτικι ςκζψθ δεν εφαρμόηεται ςτουσ υπόλοιπουσ 

τομείσ τθσ ηωισ μου πζρα από τθν εργαςία. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Χρθςιμοποιϊ τθ τατιςτικι ςτθν κακθμερινι ηωι μου 1 2 3 4 5 6 7 

18. Θα είμαι κάτω από πίεςθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 

τθσ τατιςτικισ. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Θα απολαμβάνω τα μακιματα τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Ενδιαφζρομαι για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Σα ςτατιςτικά ςυμπεράςματα παρουςιάηονται ςπάνια ςτθν 

κακθμερινι ηωι. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 22. Η τατιςτικι είναι ζνα κζμα που μακαίνεται γριγορα από 

τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Ενδιαφζρομαι για τθν κατανόθςθ των ςτατιςτικϊν 

πλθροφοριϊν. 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Η εκμάκθςθ τθσ τατιςτικισ απαιτεί πολλι πεικαρχία. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Δεν κα ζχω καμία εφαρμογι τθσ τατιςτικισ ςτο επάγγελμά 

μου. 
1 2 3 4 5 6 7 
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26. Θα κάνω πολλά λάκθ μακθματικισ φφςεωσ ςτθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

27. Θα προςπάκθςα να είμαι παρϊν ςε κάκε παράδοςθ του 

μακιματοσ τθσ τατιςτικισ. 
1 2 3 4 5 6 7 

28. Φοβάμαι τθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

29. Ενδιαφζρομαι για τθν εκμάκθςθ τθσ τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

30. Η τατιςτικι απαιτεί πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ. 1 2 3 4 5 6 7 

31. Μπορϊ να μάκω τθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

32. Θα καταλαβαίνω τισ ςτατιςτικζσ εξιςϊςεισ. 1 2 3 4 5 6 7 

33. Η τατιςτικι είναι άςχετθ με τθ ηωι μου. 1 2 3 4 5 6 7 

34. Η τατιςτικι είναι ζνα ιδιαίτερα τεχνικό κζμα. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Θα μου είναι δφςκολο να καταλάβω τισ ςτατιςτικζσ ζννοιεσ. 1 2 3 4 5 6 7 

36. Οι περιςςότεροι άνκρωποι πρζπει να αναπτφξουν ζναν νζο 

τρόπο ςκζψθσ για να καταλάβουν και να χρθςιμοποιιςουν τθ 

τατιςτικι. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ημείωςη: οι ετικζτεσ για τθν κλίμακα επάνω από κάκε ζνα από τα ακόλουκα ςτοιχεία διαφζρει 

από εκείνεσ που χρθςιμοποιικθκαν ανωτζρω. 

 

37. Πόςο καλά τα πθγαίνατε με τα μακθματικά 

ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ; 

Πολφ 

άςχθμα 

1 

2 3 4 5 6 

Πολφ 

καλά 

7 

38. Πόςο καλοί είςτε ςτα μακθματικά; 1 2 3 4 5 6 7 

39. τον τομζα ςτον οποίο ελπίηετε να απαςχο-

λθκείτε όταν τελειϊςετε τισ ςπουδζσ ςασ, 

πόςο κα χρθςιμοποιιςετε τθ τατιςτικι; 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Πόςο βζβαιοι είςτε ότι κα κατανοιςετε τισ 

ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τθσ τατιςτικισ; 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Α 
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                                                                 ΜΕΣΑ-ΔΟΚΙΜΑΙΑ  ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΦΤΛΟ: 

Γυναίκα                       Άνδρασ 

 

ΗΛΙΚΙΑ: 

…………ζτθ 

 

ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ……………………………….………… 

 

ΑΠΟΦΟΙΣΟ:  

Γενικοφ Λυκείου                

Σεχνικοφ Λυκείου                           

Άλλο (Προςδιορίςτε …) 
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Ζρευνα για τη ςτάςη απζναντι ςτη τατιςτική 

 

Οδηγίεσ: Οι παρακάτω προτάςεισ ςχεδιάςτθκαν για να προςδιορίςουν τθ ςτάςθ ςασ απζναντι ςτθ 

τατιςτικι. Κάκε γραμμι ζχει 7 πικανζσ απαντιςεισ. Οι απαντιςεισ κυμαίνονται από 1 (διαφωνϊ 

απόλυτα) ζωσ 7 (ςυμφωνϊ απόλυτα). Αν δεν ζχετε καμία άποψη, επιλζξτε απάντηςη 4 (οφτε 

ςυμφωνϊ, οφτε διαφωνϊ). Παρακαλϊ διαβάςτε κάκε πρόταςθ και δϊςτε μία μόνο απάντθςθ, αυτι 

που αντιπροςωπεφει καλφτερα το βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ ςασ με αυτιν πρόταςθ. 

Προςπακιςτε να μθν ςκεφτείτε πάρα πολφ για κάκε απάντθςθ. Καταγράψτε τθν απάντθςθ ςασ 

κυκλϊνοντασ τον αντίςτοιχο αρικμό και κινθκείτε γριγορα ςτθν επόμενθ πρόταςθ. Παρακαλϊ 

απαντήςτε ςε όλεσ τισ προτάςεισ. 
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1. Προςπάκθςα να ολοκλθρϊςω όλεσ τισ εργαςίεσ που μου 

ανατζκθκαν ςτο μάκθμα τθσ τατιςτικισ 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Εργάςτθκα ςκλθρά ςτο μάκθμα τθσ τατιςτικισ 1 2 3 4 5 6 7 

3. υμπακϊ τθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

4.Αιςκάνομαι αναςφάλεια όταν πρζπει να λφςω ςτατιςτικά 

προβλιματα. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Δυςκολεφομαι να καταλάβω τθ τατιςτικι λόγω του τρόπου 

που ςκζφτομαι. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Οι ςτατιςτικοί τφποι γίνονται εφκολα κατανοθτοί. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Η τατιςτικι είναι άνευ αξίασ. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Η τατιςτικι είναι ζνα περίπλοκο κζμα. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Η τατιςτικι πρζπει να είναι ζνα απαραίτθτο μζροσ τθσ 

επαγγελματικισ μου κατάρτιςθσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Οι ςτατιςτικζσ δεξιότθτεσ κα αποτελζςουν ζνα επιπλζον 

προςόν για το βιογραφικό μου.  
1 2 3 4 5 6 7 
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11. Δεν ζχω καταλάβει τίποτα από το μάκθμα τθσ τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Ενδιαφζρομαι να είμαι ςε κζςθ να παρουςιάςω ςτατιςτικζσ 

πλθροφορίεσ ςε άλλουσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Η τατιςτικι δεν είναι χριςιμθ ςτον τυπικό (μζςο) 

επαγγελματία. 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Προςπάκθςα να μελετιςω ςκλθρά για κάκε δοκιμαςία ςτο 

μάκθμα τθσ τατιςτικισ. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Απογοθτεφομαι όταν ζχω να λφςω ζνα ςτατιςτικό πρόβλθμα 

ςτθν τάξθ. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Η ςτατιςτικι ςκζψθ δεν εφαρμόηεται ςτουσ υπόλοιπουσ 

τομείσ τθσ ηωισ μου πζρα από τθν εργαςία. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Χρθςιμοποιϊ τθ τατιςτικι ςτθν κακθμερινι ηωι μου 1 2 3 4 5 6 7 

18. Είμαι κάτω από πίεςθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ τθσ 

τατιςτικισ. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Απολαμβάνω τα μακιματα τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Ενδιαφζρομαι για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Σα ςτατιςτικά ςυμπεράςματα παρουςιάηονται ςπάνια ςτθν 

κακθμερινι ηωι. 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Η τατιςτικι είναι ζνα κζμα που μακαίνεται γριγορα από 

τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Ενδιαφζρομαι για τθν κατανόθςθ των ςτατιςτικϊν 

πλθροφοριϊν. 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Η εκμάκθςθ τθσ τατιςτικισ απαιτεί πολλι πεικαρχία. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Δεν κα ζχω καμία εφαρμογι τθσ τατιςτικισ ςτο επάγγελμά 

μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

26. Κάνω πολλά λάκθ μακθματικισ φφςεωσ ςτθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

27. Προςπάκθςα να είμαι παρϊν ςε κάκε παράδοςθ του 1 2 3 4 5 6 7 
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μακιματοσ τθσ τατιςτικισ. 

28. Φοβάμαι τθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

29. Ενδιαφζρομαι για τθν εκμάκθςθ τθσ τατιςτικισ. 1 2 3 4 5 6 7 

30. Η τατιςτικι απαιτεί πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ. 1 2 3 4 5 6 7 

31. Μπορϊ να μάκω τθ τατιςτικι. 1 2 3 4 5 6 7 

32. Καταλαβαίνω τισ ςτατιςτικζσ εξιςϊςεισ. 1 2 3 4 5 6 7 

33. Η τατιςτικι είναι άςχετθ με τθ ηωι μου. 1 2 3 4 5 6 7 

34. Η τατιςτικι είναι ζνα ιδιαίτερα τεχνικό κζμα. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Σο βρίςκω δφςκολο να καταλάβω τισ ςτατιςτικζσ ζννοιεσ. 1 2 3 4 5 6 7 

36. Οι περιςςότεροι άνκρωποι πρζπει να αναπτφξουν ζναν νζο 

τρόπο ςκζψθσ για να καταλάβουν και να χρθςιμοποιιςουν τθ 

τατιςτικι. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ημείωςη: οι ετικζτεσ για τθν κλίμακα επάνω από κάκε ζνα από τα ακόλουκα ςτοιχεία διαφζρει 

από εκείνεσ που χρθςιμοποιικθκαν ανωτζρω. 

 

37. Πόςο καλά τα πθγαίνατε με τα μακθματικά ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ; 

Πολφ 

άςχθμα 

1 

2 3 4 5 6 

Πολφ 

καλά 

7 

38. Πόςο καλοί είςτε ςτα μακθματικά;  

1 
2 3 4 5 6 

 

7 

39. τον τομζα ςτον οποίο ελπίηετε να απαςχο-

λθκείτε όταν τελειϊςετε τισ ςπουδζσ ςασ, πόςο 

κα χρθςιμοποιιςετε τθ τατιςτικι; 

 

1 
2 3 4 5 6 

 

7 

40. Πόςο βζβαιοι είςτε ότι ζχετε κατανοιςει τισ 

ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τθσ τατιςτικισ; 
 2 3 4 5 6  
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1 7 

 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Α 

 

 


