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Περίληψη 

 

Υποστηρίζεται ότι τα συναισθήµατα που βιώνουν οι φοιτητές/τριες σχετικά µε 

τις σπουδές τους µπορούν µακροπρόθεσµα να επηρεάζουν τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις 

τους, ενώ οι εκτιµήσεις των φοιτητών/τριών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά τους 

ως προς τη µάθηση µπορούν να επηρεάζουν τα συναισθήµατα επίτευξης. Η έρευνα 

αυτή είχε ως στόχο να εξετάσει τις σχέσεις των συναισθηµάτων που αναφέρουν ότι 

βιώνουν οι φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε συνήθεις συνθήκες εξέτασης στο 

πανεπιστήµιο µε τις προσδοκίες ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας σε σχέση 

µε τις σπουδές τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 510 φοιτητές/τριες διάφορων 

τµηµάτων πανεπιστηµίου και διαφορετικών εξαµήνων σπουδών. Χρησιµοποιήθηκε 

το Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τις Εξετάσεις (Pekrun,Goetz, Perry, 

Kramer, Hochstadt & Molfenter, 2004) το οποίο περιλαµβάνει 92 προτάσεις και 

εξετάζει οκτώ διαφορετικά συναισθήµατα: Ελπίδα, Ευχαρίστηση, Υπερηφάνεια, 

Ανακούφιση, Άγχος, Θυµό, Απελπισία και Ντροπή σχετικά µε τεστ και εξετάσεις στο 

πανεπιστήµιο. Η ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα των φοιτητών εξετάστηκε µε 

µια κλίµακα 7 προτάσεων από το Students’ Motivation towards Science Learning 

(Tuan, Chin & Shieh, 2005). Η ανάλυση κύριων συνιστωσών έδειξε ότι η κλίµακα 

αυτή οργανώνεται σε δύο διακριτούς παράγοντες: την «Αυτο-αποτελεσµατικότητα 

της Ικανότητας» και την «Αυτο-αποτελεσµατικότητα της Προσπάθειας». Οι 

υψηλότερες συσχετίσεις βρέθηκαν µεταξύ των δύο διαστάσεων της ακαδηµαϊκής 

αυτο-αποτελεσµατικότητας και συναισθηµάτων που συνδέονται µε το αποτέλεσµα 

της εξέτασης: Απελπισία, Ντροπή (αρνητική συσχέτιση) και Ελπίδα (θετική 
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συσχέτιση). Το συναίσθηµα της Ανακούφισης παρουσίασε µηδενική σχεδόν 

συσχέτιση µε την ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα. Οι αναλύσεις 

παλινδρόµησης µε εξαρτηµένες µεταβλητές τα εξεταζόµενα συναισθήµατα έδειξαν 

ότι οι δύο διαστάσεις της ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας ήταν σηµαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες των συναισθηµάτων και κυρίως της Απελπισίας, της 

Ντροπής και της Ελπίδας. Εξαίρεση ήταν η Ανακούφιση και το Άγχος, για το οποίο 

προβλεπτικός παράγοντας ήταν µόνο η Αυτο-αποτελεσµατικότητα της Ικανότητας 

και όχι η Αυτο-αποτελεσµατικότητα της Προσπάθειας. Τα ευρήµατα της έρευνας 

συµβάλλουν στην κατανόηση της σχέσης των προσωπικών πεποιθήσεων 

ακαδηµαϊκής αποτελεσµατικότητας µε τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των 

φοιτητών/τριών απέναντι στις εξετάσεις. Αν θέλουµε να προάγουµε θετικές 

συναισθηµατικές αντιδράσεις σε σχέση µε τις εξετάσεις, τότε θα πρέπει να 

ενισχύσουµε τις θετικές προσδοκίες απέναντι στον εαυτό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω της συµβουλευτικής ή µέσω του σχεδιασµού παρεµβάσεων ενίσχυσης των 

θετικών προσδοκιών από τον εαυτό, ώστε οι  φοιτητές/τριες να προσεγγίζουν µε 

θετικά συναισθήµατα τη µάθηση και τις εξετάσεις στο πανεπιστήµιο και να 

ελαχιστοποιούνται τα αρνητικά συναισθήµατα επίτευξης. 
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1.1.Σηµασία µελέτης των συναισθηµάτων στην εκπαίδευση 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξηµένο ενδιαφέρον για το ρόλο των 

συναισθηµατικών διεργασιών κατά τη µάθηση και τις αλληλεπιδράσεις τους µε τις 

γνωστικές διεργασίες και τα κίνητρα του/της µανθάνοντα/ουσας.  Στο παρελθόν, η 

µελέτη των συναισθηµάτων στην εκπαίδευση εστιαζόταν κυρίως στο άγχος (Hodapp 

& Benson, 1997). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι έρευνες γύρω από 

ποικίλα συναισθήµατα που βιώνονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, όχι µόνο σε 

αρνητικά αλλά και σε θετικά συναισθήµατα, όπως η ευχαρίστηση από την 

ενασχόληση µε τη µάθηση και η περηφάνεια που βιώνει ο/η µανθάνων/ουσα µετά 

από µια επιτυχία  (Pekrun, Goetz & Titz & Perry, 2002b).  

Κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προσδιορισµού του όρου 

«συναίσθηµα» (Kleinginna & Kleinginna, 1981; Gendrom, 2010). Ο Pekrun (2006) 

και οι Rottenberg & Gross (2003) υποστηρίζουν ότι τα συναισθήµατα είναι σύνθετες 

διεργασίες  πολλών επιπέδων, κατά τις οποίες παρατηρείται συνεργασία µεταξύ των 

ψυχολογικών υποσυστηµάτων. Με αυτό τον τρόπο, όταν διεγείρεται ένα συναίσθηµα 

παρατηρείται κινητοποίηση σε πολλά επίπεδα, όπως το θυµικό, το γνωστικό, των  

κινήτρων, το εκφραστικό και το σωµατικό ή φυσιολογίας. Για παράδειγµα, ο θυµός 

εκδηλώνεται µε σκέψεις γύρω από την εκδίκηση, συναισθήµατα θλίψης, αυξηµένο 

καρδιακό ρυθµό και µία τάση επίθεσης στην «πηγή» του θυµού.  

Η Linnenbrink (2006) υποστηρίζει ότι τα συναισθήµατα επηρεάζουν 

µακροπρόθεσµα τη µάθηση και την ακαδηµαϊκή επίδοση. Τα συναισθήµατα παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση γνώσης και αλληλεπιδρούν µε τις γνωστικές 
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λειτουργίες, διευκολύνοντας ή εµποδίζοντας τη µάθηση (Dirkx, 2001; Rausch, 

Goldstein, Beziat, 2009). Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Weiss (2000) τα 

συναισθήµατα συνδέονται µε την προσοχή, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται µε τη 

µάθηση, τη µνήµη και τη δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων. Κατ’ επέκταση, όσο 

περισσότερο ένα άτοµο εµπλέκεται συναισθηµατικά στη διαδικασία της µάθησης, 

βιώνοντας θετικά συναισθήµατα, είναι πιθανότερο να εµπλέκεται πιο ενεργά και σε 

γνωστικό επίπεδο, άρα είναι πιο πιθανό να αποκτήσει γνώση. Αντίθετα, όταν ένα 

άτοµο βιώνει αρνητικά συναισθήµατα, όπως ανασφάλεια ή άγχος, είναι πιο δύσκολο 

γι’ αυτό να µάθει, καθώς µπορεί να παρεµποδίζονται οι λειτουργίες του γιγνώσκειν 

(Weiss, 2000).  

Τα κίνητρα για µάθηση, οι σχολικές επιδόσεις, η διαµόρφωση της ταυτότητας 

ακόµη και η σωµατική και ψυχική υγεία σχετίζονται µε τα συναισθήµατα που 

βιώνονται µέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Lewis, Haviland-Jones & Feldman-

Barrett, 2008). Σύµφωνα µε τους Meyer & Turner (2002) τα συναισθήµατα των 

µαθητών/τριών ή των φοιτητών/τριών συνδέονται µε την κατανόηση των στόχων 

τους για το µέλλον, τις πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας και τη γενικότερη 

ευηµερία τους. Επίσης, ο Pekrun (1992) υποστηρίζει ότι τα συναισθήµατα 

επηρεάζουν και τις στρατηγικές µάθησης που οι µανθάνοντες/ουσες θα επιλέξουν να 

ακολουθήσουν και τελικά την ακαδηµαϊκή τους επιτυχία. Συγκεκριµένα, τα 

συναισθήµατα της ευχαρίστησης, της ελπίδας και της υπερηφάνειας θεωρούνται ότι 

διευκολύνουν τη χρήση ευέλικτων στρατηγικών µάθησης, όπως η επεξεργασία και η 

οργάνωση της ύλης, ενώ τα άτοµα που βιώνουν άγχος, ντροπή και θυµό τείνουν να 

χρησιµοποιούν ανελαστικές στρατηγικές, όπως η κατά λέξη αποµνηµόνευση. 

Επιπρόσθετα, οι µανθάνοντες που βιώνουν ανακούφιση ή απελπισία φαίνεται να µην 

υιοθετούν στρατηγικές µάθησης και να υποστηρίζουν έναν επιφανειακό τρόπο 
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µελέτης (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002a; Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld & 

Perry, 2011).  Είναι, εποµένως, τεκµηριωµένο ότι η χρήση στρατηγικών κατά τη 

µάθηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα συναισθήµατα που βιώνει ο µανθάνων σε 

σχέση µε την εξέταση (Schutz & Davis, 2000). 

Παράλληλα, τα συναισθήµατα που βιώνουν οι µαθητές/τριες ή φοιτητές/τριες 

µέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο συνδέονται µε την κοινωνικότητά τους και την 

ικανότητά τους να επικοινωνούν σε διαπροσωπικό επίπεδο (Schutz, Hong, Cross & 

Osbon, 2006; Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). Σηµαντικό ρόλο στην 

κοινωνικότητα των µανθανόντων/ουσών φαίνεται να παίζουν και τα συναισθήµατα 

τους σχετικά µε την εξέταση, καθώς επηρεάζουν την ακαδηµαϊκή πορεία του/της 

µανθάνοντα/ουσα (Pekrun et al., 2002a).  

 Η µελέτη των συναισθηµάτων στην εκπαίδευση θα µπορούσε να συντελέσει 

στη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο, αφενός, προσφέρει 

γνώσεις, αφετέρου, υποστηρίζει και βοηθά συναισθηµατικά τα άτοµα ώστε να 

εξελιχθούν. Οι προσωπικοί στόχοι που θέτει το κάθε άτοµο, οι προσωπικές 

αντιλήψεις για τον εαυτό του και τη θέση του στο περιβάλλον δράσης επηρεάζουν τις 

προσωπικές εκτιµήσεις του για µάθηση και επίτευξη και αυτές µε τη σειρά τους 

διαµορφώνουν τα συναισθήµατα επίτευξης του µανθάνοντα (Schutz & Davis, 2000). 

Η θέση αυτή µπορεί να βρει εφαρµογή στη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο προάγει ρεαλιστικούς στόχους και 

προσωπικές πεποιθήσεις, µέσω της συνεργασίας των διδασκόντων και των 

διδασκόµενων, γεγονός που αναµένεται να συντελεί στη βελτίωση της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης αλλά και στην καλύτερη ανάπτυξη διδασκόντων και διδασκοµένων 

(Schutz et al., 2006). Η έρευνα, εποµένως, σχετικά µε τα  συναισθήµατα που 

δηµιουργούνται µέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (διδασκόντων/ουσών και 
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διδασκόµενων) παρέχει  τη δυνατότητα σε όσους εµπλέκονται στην εκπαίδευση 

ανθρώπινου δυναµικού να αναγνωρίζουν καλύτερα τα συναισθήµατα που 

δηµιουργούνται µέσα στο πλαίσιο αυτό είτε από τους ίδιους, είτε από τους/τις 

µανθάνοντες/ουσες και να διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή των συναισθηµάτων 

τους µε τους προσωπικούς στόχους και πεποιθήσεις για τον εαυτό και τις ικανότητές 

του, προωθώντας  µε αυτό τον τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία (Meyer & Turner, 

2002). 

Συµπερασµατικά, η µελέτη των συναισθηµάτων στην εκπαίδευση µπορεί να 

συµβάλλει στη διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής πορείας των µαθητών/τριών και 

φοιτητών/τριών καθώς τα συναισθήµατα αλληλεπιδρούν µε τις γνωστικές διεργασίες, 

τα κίνητρα και τις µαθησιακές συµπεριφορές των µαθητών/τριών, άρα συνδέονται 

επίσης µε την κοινωνικότητά τους. Έτσι, η απόκτηση γνώσης γύρω από τα 

συναισθήµατα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία παίζει σηµαντικό ρόλο στη 

γενικότερη ευηµερία και προσαρµογή του/της µανθάνοντα/ουσας.  

 

 

1.2. Η Θεωρία ελέγχου- αξίας του Pekrun 

 

Η Θεωρία ελέγχου - αξίας του Pekrun ασχολείται µε την ανάλυση των 

διεργασιών που προηγούνται και των αποτελεσµάτων που έπονται των 

συναισθηµάτων που σχετίζονται µε το ακαδηµαϊκό περιβάλλον (Pekrun, 2006; 2009). 

Είναι γεγονός ότι τα συναισθήµατα µπορούν να επηρεάζουν τη συµπεριφορά των 

φοιτητών/τριών όσον αφορά στις διαδικασίες µάθησης και τις ακαδηµαϊκές 
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δραστηριότητες και κατά συνέπεια τις επιδόσεις τους. Το ίδιο συµβαίνει και 

αντίστροφα, δηλαδή οι ακαδηµαϊκές επιτυχίες ή αποτυχίες επηρεάζουν τα κίνητρα 

των φοιτητών/τριών και τα συναισθήµατα τους. Πρόκειται, εποµένως, για σχέσεις 

αµοιβαίας αλληλεπίδρασης (Pekrun, 2009). 

Στη σχετική βιβλιογραφία τα ακαδηµαϊκά συναισθήµατα (academic emotions) 

ορίζονται ως αυτά που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες 

αλλά και µε τα αποτελέσµατα αυτών (Pekrun, 2009). Πιο πρόσφατα, τα ακαδηµαϊκά 

συναισθήµατα (academic emotions) αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως συναισθήµατα 

επίτευξης (achievement emotions). Αναλυτικότερα, ο όρος συναισθήµατα επίτευξης 

περιλαµβάνει τα συναισθήµατα που βιώνουν οι µαθητές/τριες ή φοιτητές/τριες µέσα 

στο σχολικό πλαίσιο ή στο πανεπιστήµιο αντίστοιχα, αλλά και τα συναισθήµατα που 

σχετίζονται µε την επιτυχία ή την αποτυχία περικλείοντας και αυτά που έχουν να 

κάνουν µε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και τη διαδικασία µάθησης (Pekrun, et al., 

2002a). Ορισµένα παραδείγµατα των συναισθηµάτων επίτευξης µπορεί να είναι η 

ευχαρίστηση που πηγάζει από τη µάθηση, η ανία την ώρα της διδασκαλίας ή ο θυµός 

που προέρχεται από την ασχολία µε δύσκολες ή απαιτητικές εργασίες (Pekrun, 2006). 

Τα συναισθήµατα διακρίνονται σε αυτά που βιώνονται συνήθως από ένα άτοµο σε 

ποικίλες καταστάσεις και συνδέονται µε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (trait 

emotions) και στα συναισθήµατα που βιώνονται µόνο σε σχέση µε συγκεκριµένες 

περιστάσεις, οπότε σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη κατάσταση (state emotions) 

(Pekrun, 2006; 2011).  

Περαιτέρω, ο Pekrun (2006; 2009; 2011) ταξινοµεί τα αναφερόµενα 

συναισθήµατα σε περιστάσεις ακαδηµαϊκής επίτευξης  µε βάση τρεις διαστάσεις. 

Σύµφωνα µε την πρώτη διάσταση, τα συναισθήµατα διακρίνονται σε αυτά που 

σχετίζονται µε µία ακαδηµαϊκή δραστηριότητα αυτή καθ’ αυτήν (activity emotions), 
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όπως η ελπίδα για επιτυχία ή το άγχος για την ενδεχόµενη αποτυχία, και στα 

συναισθήµατα που αφορούν στα αποτελέσµατα των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων 

(outcome emotions), όπως η υπερηφάνεια στην περίπτωση της επιτυχίας και η ντροπή 

µετά την αποτυχία.   Στη δεύτερη διάσταση, ο διαχωρισµός γίνεται ανάλογα µε το αν 

τα συναισθήµατα είναι θετικά/ευχάριστα ή αρνητικά/δυσάρεστα (valence). Στην τρίτη 

διάσταση, τα συναισθήµατα διακρίνονται ανάλογα µε το βαθµό ενεργοποίησης, 

κινητοποίησης που προκαλούν στο άτοµο που τα βιώνει (activation). Οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες έχουν ως αποτέλεσµα τέσσερις οµάδες: α) τα θετικά 

συναισθήµατα ενεργοποίησης, όπως η ευχαρίστηση, η ελπίδα και η υπερηφάνεια, β) 

τα θετικά συναισθήµατα απενεργοποίησης, όπως η ανακούφιση και η ανία, γ) τα 

αρνητικά συναισθήµατα ενεργοποίησης, όπως ο θυµός, το άγχος και η ντροπή και δ) 

τα αρνητικά συναισθήµατα απενεργοποίησης, όπως η απελπισία.  

Επιπροσθέτως, η Θεωρία του Pekrun (2006; 2009) υποστηρίζει ότι κάθε 

συναίσθηµα που σχετίζεται µε την επίτευξη έχει τέσσερα συστατικά: το θυµικό 

συστατικό (affective), το γνωστικό (cognitive), το συστατικό σε επίπεδο 

σωµατικό/φυσιολογίας (physiological), και το συστατικό κινήτρου (motivation). Για 

παράδειγµα, αναλύοντας το άγχος στα συστατικά του, προκύπτουν: συναισθήµατα 

άγχους (θυµικό επίπεδο), ανησυχία (γνωστικό επίπεδο), αποφυγή κατάστασης 

(επίπεδο κινήτρου) και ενεργοποίηση του περιφερικού συστήµατος 

(σωµατικό/φυσιολογικό επίπεδο). 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική αναφορά στις αιτίες που γεννούν τα 

συναισθήµατα επίτευξης. 
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1.3. Αιτίες που γεννούν συναισθήµατα επίτευξης σύµφωνα µε τη 

Θεωρία ελέγχου - αξίας 

  

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στους παράγοντες που παίζουν 

καθοριστικής σηµασίας ρόλο στη διαµόρφωση των συναισθηµάτων επίτευξης, καθώς 

η µελέτη αυτών µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω γνώση γύρω από εκπαιδευτικές 

πρακτικές, οι οποίες καθορίζουν τις εµπειρίες των φοιτητών/τριών σε γνωστικό και 

σε συναισθηµατικό επίπεδο (Goetz, Pekrun, Hall & Haag, 2006). 

Τα συναισθήµατα επίτευξης φαίνεται να επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από 

τις εκτιµήσεις ελέγχου και αξίας του ατόµου. Οι εκτιµήσεις ελέγχου αναφέρονται στο 

βαθµό υποκειµενικού ελέγχου των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων και των 

αποτελεσµάτων επίτευξης τον οποίο βιώνει το άτοµο. Οι αιτιώδεις προσδοκίες 

(προσδοκίες αυτο-αποτελεσµατικότητας και προσδοκίες αποτελέσµατος), οι αιτίες 

δηλαδή στις οποίες αποδίδεται η επιτυχία και οι υποκειµενικές πεποιθήσεις σχετικά 

µε την ικανότητα επηρεάζουν τις εκτιµήσεις ελέγχου του ατόµου. Οι εκτιµήσεις αξίας 

αναφέρονται στις υποκειµενικές εκτιµήσεις γύρω από τη σηµαντικότητα και την αξία 

των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων τους για το άτοµο. Τα 

υποκειµενικά ενδιαφέροντα και οι προσωπικοί στόχοι επίτευξης παίζουν ρόλο στη 

διαµόρφωση των εκτιµήσεων αξίας (Pekrun, 2009).  

Οι εκτιµήσεις ελέγχου και αξίας τείνουν να διαµορφώνουν τα συναισθήµατα 

που βιώνονται σε σχέση µε µία ακαδηµαϊκή δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, οι θετικές 

πεποιθήσεις ικανότητας και οι θετικές εκτιµήσεις για την ποιότητα της 

δραστηριότητας, εγείρουν θετικά συναισθήµατα. Για παράδειγµα, όταν ένας/µία 
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φοιτητής/τρια πιστεύει ότι έχει ικανότητες σε γνωστικό επίπεδο και ταυτόχρονα το 

εκπαιδευτικό υλικό ή το µάθηµα παρουσιάζει ενδιαφέρον βιώνει ευχαρίστηση. 

Αντίθετα, όταν η µελέτη απαιτεί µεγάλη προσπάθεια και βιώνεται ως µία άσχηµη 

εµπειρία, ο/η φοιτητής/τρια τείνει να αισθάνεται θυµό. Στην περίπτωση που ο/η 

φοιτητής/τρια στερείται θετικών ή αρνητικών εκτιµήσεων γύρω από τις γνωστικές 

ικανότητες και από την αξία της ακαδηµαϊκής δραστηριότητας τότε νιώθει ανία 

(Pekrun, 2006; 2009). 

Παρόµοια, οι εκτιµήσεις ελέγχου και αξίας φαίνεται να επηρεάζουν και τα 

συναισθήµατα που αναφέρονται στο αποτέλεσµα µίας ακαδηµαϊκής δραστηριότητας. 

Όταν υπάρχει εκτίµηση υψηλού ελέγχου της διαδικασίας και δίνεται σηµασία στη 

θετική αξία της επιτυχίας, βιώνεται ελπίδα, ενώ όταν η εκτίµηση ελέγχου είναι 

χαµηλή και υπάρχει αρνητική αξία µίας επικείµενης αποτυχίας γίνεται σηµείο 

αναφοράς, βιώνεται άγχος. Ένα παράδειγµα είναι όταν ένας/µία φοιτητής/τρια 

περιµένει ότι θα αποτύχει στις εξετάσεις, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει απόλυτος 

έλεγχος της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα οι εξετάσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές γι’ 

αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η φοιτητής/τρια αισθάνεται άγχος (Pekrun, 2009). 

Η προσδοκία ενός αποτελέσµατος και η υποκειµενική αξία αυτού εγείρουν 

συναισθήµατα επίτευξης που βιώνονται πριν το αποτέλεσµα µίας ακαδηµαϊκής 

δραστηριότητας (prospective outcome emotions). Οι προσδοκίες για επιτυχία και οι 

εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας, που προκύπτουν από την ύπαρξη 

υποκειµενικού εσωτερικού ελέγχου και από τη βεβαιότητα για επιτυχία, θεωρείται ότι 

δηµιουργούν συναισθήµατα χαράς (Schutz & DeCuir, 2002). Αντίθετα, όταν το 

επίκεντρο είναι η αποφυγή της αποτυχίας, εγείρονται συναισθήµατα ανακούφισης. 

Στις περιπτώσεις που δε βιώνεται υποκειµενικός εσωτερικός έλεγχος και η επιτυχία 
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είναι ανέφικτη ή η αποτυχία αναπόφευκτη, βιώνονται συναισθήµατα απελπισίας 

(Pekrun, 2006). 

Επιπλέον, το αποτέλεσµα µίας εξέτασης φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία 

για τα συναισθήµατα επίτευξης που έπονται µίας ακαδηµαϊκής δραστηριότητας  

(retrospective outcome emotions). Η επιτυχία φαίνεται να οδηγεί σε συναισθήµατα 

ευχαρίστησης, η αποτυχία στο θυµό και η αποφυγή της αποτυχίας στην ανακούφιση. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η επιτυχία ή η αποτυχία κρίνεται ότι προκλήθηκε από 

τον/την φοιτητή/τρια, τότε βιώνεται υπερηφάνεια ή ντροπή αντίστοιχα, κυρίως αν η 

αξία του αποτελέσµατος παίζει σηµαντικό ρόλο (Weiner, 1985).    

  Τα συναισθήµατα επίτευξης φαίνεται να επηρεάζονται δευτερογενώς από 

παράγοντες που σε αρχικό επίπεδο επηρεάζουν τις εκτιµήσεις ελέγχου και αξίας. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι οι πεποιθήσεις που σχετίζονται µε την επίτευξη και οι 

στόχοι. Οι πεποιθήσεις της προσωπικής ικανότητας τείνουν να επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση των εκτιµήσεων ελέγχου και αξίας του ατόµου γύρω από µία 

ακαδηµαϊκή δραστηριότητα και τα αποτελέσµατά αυτής. Ως εκ τούτου οι πεποιθήσεις 

ικανότητας του/της µανθάνοντα/ουσας φαίνεται να ασκούν επιρροή και στα 

συναισθήµατα επίτευξης (Goetz et al., 2006).  

Αναφορικά µε τους στόχους επίτευξης, η ύπαρξη ελέγχου και η θετική αξία 

των δραστηριοτήτων επίτευξης έχουν ιδιαίτερη σηµασία στη δηµιουργία στόχων 

επίτευξης και κατ’ επέκταση στη γέννηση θετικών συναισθηµάτων κατά τη διάρκεια 

µίας δραστηριότητας, όπως η ευχαρίστηση, και στη µείωση αρνητικών 

συναισθηµάτων, όπως η ανία και ο θυµός (Pekrun, 2009).  Συναισθήµατα όπως η 

ντροπή, το άγχος, η ελπίδα και η υπερηφάνεια βιώνονται σε σχέση µε τους στόχους 

που έχει θέσει κάθε άτοµο και περιλαµβάνουν κρίσεις σχετικά µε το πόσο 
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επιτυχηµένο θεωρεί ένας/µία φοιτητής/τρια τον εαυτό του/της στην προσπάθειά 

του/της να εκπληρώσει τους στόχους του/της (Schutz & DeCuir, 2002). Σύµφωνα µε 

τους Schutz et al. (2006) τα συναισθήµατα είναι κοινωνικά κατασκευασµένα, 

προσαρµοσµένα στον τρόπο ζωής κάθε ατόµου, τα οποία προέρχονται από 

συνειδητές και/ή ασυνείδητες κρίσεις σχετικά µε την επιτυχία σε στόχους που έχουν 

τεθεί ή µε τη διατήρηση των πεποιθήσεων και θεωρούνται µέρος του κοινωνικού και 

ιστορικού πλαισίου του κάθε ατόµου. Επιπλέον, οι στόχοι εµπλοκής ή αποφυγής µίας 

ακαδηµαϊκής δραστηριότητας φαίνεται να ενθαρρύνουν αντίστοιχα τα θετικά ή 

αρνητικά συναισθήµατα που αναφέρονται στο αποτέλεσµα µίας δραστηριότητας 

(Pekrun, 2009).  

Σύµφωνα µε τη Θεωρία ελέγχου - αξίας, σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 

των συναισθηµάτων επίτευξης φαίνεται να παίζουν και στοιχεία του περιβάλλοντος 

που σχετίζονται µε πληροφορίες γύρω από τον έλεγχο και την αξία µίας ακαδηµαϊκής 

δραστηριότητας. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η ποιότητα των γνωστικών 

πληροφοριών που υπάρχουν στο περιβάλλον ενός/µίας φοιτητή/τριας, όπως το 

εκπαιδευτικό υλικό, καθώς η ύπαρξη γνωστικής ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον οδηγεί στη καλή ακαδηµαϊκή επίδοση και εν συνεχεία σε θετικά 

συναισθήµατα επίτευξης. Άλλοι παράγοντες είναι η διεργασία µέσω της οποίας ο/η 

φοιτητής/τρια κατέκτησε τη γνώση και ο βαθµός κινητοποίησης, που δέχεται το 

άτοµο από το περιβάλλον του, καθώς το κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο συντελεί 

σηµαντικά µέσω των άµεσων και έµµεσων µηνυµάτων που επικοινωνεί στο/στη 

φοιτητή/τρια. Επιπλέον, η αυτονοµία που παρέχει το περιβάλλον στο άτοµο και οι 

συνθήκες για αυτο-ρύθµιση µπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση ελέγχου και κατ’ 

επέκταση τα συναισθήµατα ενός φοιτητή (Pekrun, 2009). Τέλος, ο βαθµός και το 

είδος της ανατροφοδότησης που λαµβάνει το άτοµο είναι καθοριστικής σηµασίας για 
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τα συναισθήµατά του προς τη µάθηση και επίτευξη, καθώς η θετική ανατροφοδότηση 

δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα, ενώ αντίθετα η αρνητική εγείρει συναισθήµατα 

άγχους και κατάθλιψης (Varlander, 2008). Εποµένως, η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος 

µε ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες συντελεί στην ανάπτυξη των 

θετικών συναισθηµάτων επίτευξης. Επιπρόσθετα, οι πολιτισµικές αξίες ενός/µίας 

φοιτητή/τριας φαίνεται να είναι καθοριστικής σηµασίας, επηρεάζοντας τα 

συναισθήµατα επίτευξης. Το περιεχόµενο των εκτιµήσεων και τα συναισθήµατα 

µπορεί να διαφέρουν στις διάφορες κουλτούρες (Pekrun, 2006). Οι Frenzel, Thrash, 

Pekrun & Goetz (2007) σε έρευνα που έκαναν σε µαθητές/τριες από την Κίνα και τη 

Γερµανία διαπίστωσαν ότι οι πρώτοι ανέφεραν περισσότερα συναισθήµατα 

επίτευξης, όπως ευχαρίστηση, υπερηφάνεια, άγχος και ντροπή και σηµαντικά 

λιγότερο θυµό απ’ ότι  οι Γερµανοί µαθητές. 

 

 

1.4. Συναισθήµατα που σχετίζονται µε την εξέταση (Test Emotions) 

 

Είναι γεγονός ότι ο αριθµός των µελετών γύρω από τα συναισθήµατα των 

µανθανόντων/ουσών, που σχετίζονται µε την εξέταση στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο 

ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι περιορισµένος. Από αυτές τις µελέτες οι 

περισσότερες επικεντρώνονται στα συναισθήµατα που προηγούνται ή έπονται της 

εξέτασης, µε αποτέλεσµα να δίνεται µικρή σηµασία στα συναισθήµατα που βιώνονται 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης (Schutz & Davis, 2000). Επιπλέον, από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο άγχος κατά 
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την εξέταση (Hong, 1999; Stober & Pekrun, 2004), το οποίο αποτελεί ένα µόνο από 

τα συναισθήµατα που βιώνονται κατά την εξέταση, παρέχοντας, εποµένως, 

περιορισµένες πληροφορίες γύρω από τα συναισθήµατα που σχετίζονται µε την 

εξέταση (Pekrun et al., 2002b). 

Οι εξετάσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον φαίνεται να φέρνουν στην 

επιφάνεια ποικίλα και δυνατά συναισθήµατα. Τα συναισθήµατα εξέτασης (test 

emotions) ορίζονται ως εκείνα που συνδέονται µε κάποια διαδικασία αξιολόγησης ή 

εξέτασης. Οι µανθάνοντες/ουσες προσδοκούν ή ανακαλούν τις εξετάσεις και 

αναφέρουν συναισθήµατα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εξέταση. Ανεξάρτητα 

από τη χρονική στιγµή που βιώνονται τα συναισθήµατα, θεωρούνται συναισθήµατα 

εξέτασης εφόσον σχετίζονται µε τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, οι εξετάσεις 

δεν επηρεάζουν µόνο τα προσωπικά συναισθήµατα κάθε φοιτητή/τριας ή 

µαθητή/τριας, αλλά και αυτά που προκύπτουν από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

όπως οι εκτιµήσεις αυτο-αξίας (Pekrun, Goetz, Perry, Kramer, Hochstadt & 

Molfenter, 2004). 

Η θεωρητική κατηγοριοποίηση που παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα 

για τα συναισθήµατα επίτευξης, ισχύει και για τα συναισθήµατα εξέτασης, τα οποία 

είναι µέρος τους. Εποµένως, τα συναισθήµατα που σχετίζονται µε την εξέταση 

διακρίνονται σε αυτά που αποτελούν στοιχεία της προσωπικότητας του 

µανθάνοντος/ουσας (trait test emotions) και σε αυτά που βιώνονται σε συγκεκριµένες 

χρονικές στιγµές πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά την εξέταση (state test emotions). 

Η ταξινόµηση των συναισθηµάτων εξέτασης µε βάση  την αξία (valence) και 

την ενεργοποίηση (activation) ισχύει και εδώ. Συγκεκριµένα, τα συναισθήµατα 

εξέτασης χωρίζονται σε θετικά ή αρνητικά και σε συναισθήµατα ενεργοποίησης ή  
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απενεργοποίησης, δηµιουργώντας τέσσερις οµάδες: α) τα θετικά συναισθήµατα 

ενεργοποίησης (όπως η ευχαρίστηση που πηγάζει από την  πρόκληση των εξετάσεων, 

η ελπίδα για επιτυχία, η υπερηφάνεια των θετικών αποτελεσµάτων), β) τα θετικά 

συναισθήµατα απενεργοποίησης (όπως η ανακούφιση µετά την εξέταση - η ανία δεν 

ανήκει στα συναισθήµατα εξέτασης για αυτό το λόγο δε θα εξεταστεί στην παρούσα 

έρευνα-), γ) τα αρνητικά συναισθήµατα ενεργοποίησης (όπως ο θυµός για τον 

εξεταστή, το άγχος πριν τις εξετάσεις ή η ντροπή της αποτυχίας) και δ) τα αρνητικά 

συναισθήµατα απενεργοποίησης (όπως η απελπισία όταν η αποτυχία είναι 

αναπόφευκτη) (Pekrun et al., 2004). Σύµφωνα µε τους Pekrun (2006) τα 

συναισθήµατα εξέτασης χωρίζονται και µε βάση τη χρονική στιγµή που προκύπτουν 

και διακρίνονται σε αυτά που προηγούνται της εξέτασης (prospective test emotions), 

όπως η ευχαρίστηση, η ελπίδα, το άγχος και η απελπισία και σε αυτά που έπονται 

(retrospective test emotions), όπως η ευχαρίστηση που σχετίζεται µε το αποτέλεσµα, 

η περηφάνεια και η ντροπή. 

Επιπρόσθετα, όπως στα συναισθήµατα επίτευξης και τα συναισθήµατα που 

σχετίζονται µε την εξέταση έχουν τέσσερα συστατικά: το θυµικό, το γνωστικό, το 

συστατικό σε επίπεδο σωµατικό/φυσιολογίας και το συστατικό κινήτρου. Όσον 

αφορά στα γνωστικά συστατικά των συναισθηµάτων εξέτασης περιλαµβάνουν 

σκέψεις γύρω από: α) την προσωπική επάρκεια κάθε εξεταζόµενου/ης, όπως οι 

ικανότητες, οι γνώσεις και η προετοιµασία για την εξέταση, β) τις απαιτήσεις της 

εξέτασης, όπως η ύλη, η δυσκολία, το χρονικό περιθώριο, γ) τις προσδοκίες επίδοσης, 

δ) τις προσδοκίες που σχετίζονται µε τις συνέπειες της επίδοσης στην εξέταση, ε) τις  

εκτιµήσεις που έπονται της εξέτασης για την επίδοση, στ) την αξία και την σηµασία 

του υλικού για την εξέταση και ζ) το αν η διαδικασία της εξέτασης και οι απαιτήσεις 

αυτής είναι δίκαιες (Pekrun et al., 2004). 
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Σύµφωνα µε τους Schutz & Davis (2000) η εξέταση είναι µία διαδικασία που 

χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προπαρασκευαστική (forethought 

phase) και παρέχει το χρόνο στον/στην εξεταζόµενο/η ώστε να προετοιµαστεί για την 

εξέταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι εξεταζόµενοι/ες βιώνουν ποικίλα 

και ανάµεικτα συναισθήµατα (Smith & Ellsworth, 1987). Οι Spangler, Pekrun, 

Kramer & Hofmann (2002) υποστηρίζουν ότι σε αυτή τη φάση φαίνεται να 

κυριαρχούν αρνητικά συναισθήµατα όπως το άγχος και η απελπισία, όχι όµως ο 

θυµός, τα οποία στη συνέχεια µειώνονται σταδιακά. Τα αρνητικά αυτά συναισθήµατα 

αποτελούν απάντηση στην αναµονή των εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να 

οφείλονται στο γεγονός ότι οι εξεταζόµενοι/ες αισθάνονται αµφιβολία γύρω από την 

εξέταση. Οι Abella & Heslin (1989) υποστηρίζουν ότι τα συναισθήµατα που 

κυριαρχούν σε αυτή τη φάση είναι αυτά που εγκλείουν απειλή, όπως το άγχος ή 

πρόκληση, είτε η ελπίδα.  

Εν συνεχεία, η δεύτερη φάση είναι αυτή της εκτέλεσης ή της επίδοσης 

(performance phase), µε την οποία, ελάχιστες µελέτες έχουν ασχοληθεί λόγω 

µεθοδολογικών και ηθικών προβληµάτων (Zeidner, 1995). Σε αυτή τη φάση οι 

εξεταζόµενοι/ες τείνουν να βιώνουν εντονότερο άγχος, καθώς κάνουν κρίσεις γύρω 

από την εξέταση για το επίπεδο προετοιµασίας τους και την ικανότητά τους να 

χειριστούν πιθανά προβλήµατα που ενδεχοµένως να προκύψουν κατά την εξέταση 

(Klinger, 1984). Επιπλέον, οι Davis, Schutz & DeCuir (1999) υποστηρίζουν ότι οι 

εξεταζόµενοι/ες που ήταν ιδιαίτερα αγχωµένοι, κατέφευγαν σε αξιολογήσεις σχετικά 

µε την εξέταση από τις πρώτες κιόλας ερωτήσεις. Αντίθετα, τα άτοµα που είχαν 

λιγότερο άγχος καθυστερούσαν να κάνουν κρίσεις για την εξέταση µέχρι να 

αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη ιδέα γύρω από αυτή. 
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Η τελευταία φάση είναι αυτή του αναλογισµού (self-reflection phase), η οποία 

λαµβάνει χώρα όταν ο/η εξεταζόµενος/η νοηµατοδοτεί τα αποτελέσµατα της 

εξέτασης. Αναµφισβήτητα, η επίδοση και η απόδοση στην εξέταση παίζουν 

σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη φάση. Τα πιο κοινά συναισθήµατα σε αυτό το σηµείο 

είναι είτε αρνητικά, όπως ο θυµός, είτε θετικά, όπως η ευχαρίστηση, ανάλογα µε το 

αποτέλεσµα της εξέτασης. Γενικότερα, αυτό που είναι σηµαντικό είναι η σηµασία 

που θα δώσει ο/η εξεταζόµενος/η στην επίδοσή του/της κατά την εξέταση, γεγονός 

που καθορίζεται από τους στόχους και τις πεποιθήσεις του κάθε ατόµου. Πρόκειται 

για µία περίοδο αναλογισµού του τι πήγε καλά και τι όχι, εστιάζοντας στον τρόπο που 

αυτές οι εκτιµήσεις µπορούν να φανούν βοηθητικές στο µέλλον (Schutz & Davis, 

2000). Οι Spangler et al. (2002) υποστηρίζουν ότι αυτή η φάση αποτελεί το 

αποκορύφωµα των θετικών συναισθηµάτων, τα οποία, ωστόσο, ξεκινούν από το 

προηγούµενο στάδιο, αυτό της εξέτασης.   

Γενικότερα, οι Pekrun et al. (2002a) υποστηρίζουν ότι οι µανθάνοντες/ουσες 

αισθάνονται άγχος γύρω από την εξέταση. Οι DeCuir-Gunby, Aultman & Schutz 

(2009) υποστηρίζουν ότι οι εξεταζόµενοι/ες αναφέρουν περισσότερα θετικά 

συναισθήµατα, όπως ελπίδα και υπερηφάνεια, γύρω από την εξέταση. Επιπλέον, σε 

έρευνα των Goetz, Preckel, Hall & Pekrun (2007) βρέθηκε ότι οι εξεταζόµενοι/ες που 

είχαν περισσότερες πιθανότητες να οδηγηθούν σε επιτυχές αποτέλεσµα σχετικά µε τις 

εξετάσεις τους βίωναν ευχαρίστηση, ενώ οι εξεταζόµενοι/ες που είχαν περισσότερες 

πιθανότητες για αποτυχία αισθάνονταν θυµό. 
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1.5. Ο ρόλος και οι επιδράσεις των συναισθηµάτων επίτευξης στο 

ακαδηµαϊκό περιβάλλον 

 

Τα συναισθήµατα τείνουν να προσφέρουν λειτουργίες για την προετοιµασία 

και τη διατήρηση των αντιδράσεων του/της µανθάνοντα/ουσας σε σηµαντικά 

γεγονότα ή καταστάσεις, κινητοποιώντας τον/την, διεγείροντας τις 

φυσιολογικές/σωµατικές του/της λειτουργίες, συµβάλλοντας στην αύξηση της 

εστίασης της προσοχής, στη διαµόρφωση της σκέψης και την ενίσχυση της επιθυµίας 

επίτευξης του εκάστοτε στόχου (Pekrun et al., 2002a). Αυτό υποδηλώνει ότι τα 

συναισθήµατα που σχετίζονται µε την εξέταση φαίνεται να ασκούν επιρροή σε πρώτο 

επίπεδο στις γνωστικές ικανότητες, τα κίνητρα, τις στρατηγικές µάθησης, την αυτο-

ρύθµιση και µακροπρόθεσµα να έχουν αντίκτυπο στη µάθηση και στην επίτευξη 

(Pekrun et al., 2004). Παράλληλα, οι συναισθηµατικές εµπειρίες των 

µανθανόντων/ουσών σε συνθήκες εξέτασης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

υποκειµενική τους ευεξία (Diener, 2000; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Όσον αφορά στις γνωστικές διεργασίες, τα συναισθήµατα φαίνεται να 

καθορίζουν την εστίαση της προσοχής, είτε επικεντρώνοντάς τη στο αντικείµενο που 

προκαλεί ένα συναίσθηµα, είτε αποσπώντας τη (Pekrun,1992). Όπως είναι 

αναµενόµενο, η αδυναµία συγκέντρωσης και η αποµάκρυνση της προσοχής ισχύει για 

τα αρνητικά συναισθήµατα, αλλά και για τα θετικά, όπως η ευχαρίστηση, η 

υπερηφάνεια ή ο θαυµασµός, επηρεάζοντας την ακαδηµαϊκή επίδοση (Pekrun et al., 

2002a). Ωστόσο, αυτό δε συµβαίνει απόλυτα. Συγκεκριµένα, τα εγγενή συναισθήµατα 

(intrinsic emotions), όπως η ευχαρίστηση που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα, 

συντελούν στην επικέντρωση της προσοχής στην εκάστοτε δραστηριότητα, 
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επιτρέποντας στο/στη µανθάνων/ουσα να εκµεταλλευτεί τις γνωστικές ικανότητές 

του/της. Αντίθετα, τα εξωτερικά θετικά συναισθήµατα (extrinsic emotions) µπορεί να 

υπονοµεύσουν τις γνωστικές λειτουργίες του/της µανθάνοντα/ουσας, καθώς δε 

δίνεται η απαραίτητη προσοχή στη δραστηριότητα (Pekrun et al., 2002b).   

Σύµφωνα µε το γνωστικό µοντέλο κινητοποίησης του Pekrun (1992) 

(cognitive-motivational model) διαπιστώνεται ότι τα συναισθήµατα επηρεάζουν τα 

κίνητρα, καθώς τα συναισθήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των 

κινήτρων, ενεργοποιώντας τα, διατηρώντας τα σε ένα επίπεδο ή µειώνοντας τα 

(Pekrun et al., 2002a).  

Επιπλέον, οι στρατηγικές µάθησης και επίλυσης προβληµάτων φαίνεται ότι 

συνδέονται µε τα συναισθήµατα που βιώνει ο/η µανθάνων/ουσα (Hall, Hladkyj, Perry 

& Ruthig, 2004). Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες που χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές 

στρατηγικές µάθησης, επιδεικνύουν υψηλότερα κίνητρα όσον αφορά στις σπουδές 

τους και καλύτερη επίδοση (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002a). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να αναφέρουν θετικά συναισθήµατα σχετικά µε τις εξετάσεις. Αντίθετα, 

οι φοιτητές/τριες που δεν χρησιµοποιούν βοηθητικές στρατηγικές µάθησης, 

σηµειώνουν χαµηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις µε αποτέλεσµα να συµµετέχουν σε 

προγράµµατα παρέµβασης για τη βελτίωση των επιδόσεών τους, γεγονός που εγείρει 

µε τη σειρά του αρνητικά συναισθήµατα, όπως ντροπή και απελπισία (Hall, Hladkyj, 

Perry & Ruthig, 2004).  

Επιπρόσθετα, τα συναισθήµατα φαίνεται να επηρεάζουν την αυτο-

ρυθµιζόµενη µάθηση, δηλαδή το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την εκτίµηση 

του επιπέδου της µάθησης που επιτυγχάνει ο/η µανθάνων και την υιοθέτηση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών µάθησης (Pekrun et al., 2002a). Σύµφωνα µε τους 
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Pekrun et al. (2002b) τα θετικά συναισθήµατα διευκολύνουν την αυτο-ρυθµιζόµενη 

µάθηση, ενώ τα αρνητικά ενισχύουν τους µανθάνοντες/ουσες να στηρίζονται σε 

οδηγίες τρίτων.  

Πιο συγκεκριµένα, τα θετικά συναισθήµατα ενεργοποίησης, όπως η 

ευχαρίστηση που πηγάζει από τη διαδικασία της εξέτασης και η ελπίδα για επιτυχία 

φαίνεται να δυναµώνουν τα κίνητρα, να διευκολύνουν την υιοθέτηση ευέλικτων 

στρατηγικών µάθησης και αυτο-ρύθµισης και να προστατεύουν τις γνωστικές 

ικανότητες βοηθώντας το/τη µανθάνοντα/ουσα να συγκεντρώνεται πλήρως στην 

εξέταση. Με αυτόν τον τρόπο, τα συναισθήµατα ασκούν επιρροή στη µάθηση καθώς 

και στην επίδοση κατά την εξέταση. Αντίθετα, τα αρνητικά συναισθήµατα 

απενεργοποίησης, όπως η απελπισία, θεωρείται ότι επηρεάζουν αρνητικά τη µάθηση, 

καθώς καταστέλλουν τη λειτουργία των κινήτρων, διευκολύνουν την επιφανειακή 

επεξεργασία των πληροφοριών, εµποδίζουν την αξιοποίηση των γνωστικών 

ικανοτήτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω της αδυναµίας συγκέντρωσης και 

υπονοµεύουν τις στρατηγικές αυτο-ρύθµισης και επίλυσης προβληµάτων (Pekrun et 

al., 2004). Όσον αφορά τα θετικά συναισθήµατα απενεργοποίησης, όπως η 

ανακούφιση και τα αρνητικά συναισθήµατα ενεργοποίησης, όπως το άγχος, ο θυµός 

και η ντροπή επηρεάζουν τη µάθηση και την επίδοση µε πιο σύνθετο τρόπο. Για 

παράδειγµα, το άγχος της εξέτασης φαίνεται να µειώνει τα κίνητρα, τη χρήση 

ελαστικών στρατηγικών µάθησης, όπως η επεξεργασία, η οργάνωση, η κριτική 

εκτίµηση και η µεταγνωστική παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού,  και την 

προσοχή. Ταυτόχρονα, όµως, το άγχος ωθεί τους/τις εξεταζόµενους/ες να 

προσπαθήσουν να αποφύγουν την αποτυχία και διευκολύνει την υιοθέτηση άκαµπτων 

στρατηγικών µάθησης, όπως η απλή επανάληψη (Meinhardt & Pekrun, 2003).  
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Τέλος, σύµφωνα µε τη θεωρία ελέγχου – αξίας η επίδοση φαίνεται να 

επηρεάζεται έµµεσα από τα συναισθήµατα των µανθανόντων/ουσών και, εν συνεχεία, 

να ασκεί και αυτή επιρροή στα συναισθήµατα που βιώνονται κατά την εξέταση. 

Εποµένως, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για µία σχέση αµοιβαιότητας (Pekrun et al., 

2004). 

 

1.5.1 Θετικά συναισθήματα ενεργοποίησης 

 

 Στα θετικά συναισθήµατα ενεργοποίησης ανήκουν η ευχαρίστηση, η ελπίδα 

και η υπερηφάνεια. Η ευχαρίστηση σχετίζεται µε εκείνες τις συνθήκες, από τις οποίες 

αντλείται απόλαυση και χαρά και στις οποίες ο/η µανθάνων/ουσα εµπλέκεται µε 

προθυµία και θέληση (Goetz, Hall, Frenzel & Pekrun, 2006). Η ελπίδα ορίζεται ως το 

συναίσθηµα που προκύπτει από το γεγονός ότι οι στόχοι που προσδοκά ένα άτοµο θα 

πραγµατοποιηθούν µέσω της κινητοποίησης και της επιλογής του τρόπου επίτευξης 

αυτών από το άτοµο (Curry, Snyder, Cook, Ruby & Rehm, 1997; Snyder, 2002). Η 

υπερηφάνεια σχετίζεται µε την αίσθηση θετικής αυτο-αξιολόγησης και πηγάζει από 

την αναγνώριση που παίρνει κάποιος είτε από τον ίδιο τον εαυτό είτε από τους 

άλλους (LaMothe, 2005).  

 Οι Pekrun et al. (2002b) υποστηρίζουν ότι τα θετικά συναισθήµατα 

ενεργοποίησης συµβάλουν στην κινητοποίηση των µανθανόντων/ουσών, 

διευκολύνουν την επεξεργασία των γνωστικών πληροφοριών, ωφελούν τη χρήση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών µάθησης και βοηθούν στην αυτο-ρύθµιση. Κατ’ 

επέκταση, η ευχαρίστηση, η ελπίδα και η υπερηφάνεια φαίνεται να επιδρούν θετικά 

στην ακαδηµαϊκή επίδοση. Επιπλέον, σύµφωνα µε την Fredrickson (2001), αυτά τα 
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συναισθήµατα ωθούν και διατηρούν τους/τις µανθάνοντες/ουσες συγκεντρωµένους/ες 

και πρόθυµους/ες να προετοιµαστούν για την αξιολόγηση. 

 Πιο αναλυτικά, η ευχαρίστηση φαίνεται να σχετίζεται µε την αυτο-

ρυθµιζόµενη µάθηση και την ικανότητα του/της µανθάνοντος/ουσας να επιλύει 

προβλήµατα (Goetz, Hall et al., 2006). Αυτές οι σχέσεις πιθανώς έχουν ως 

µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα οι µανθάνοντες/ουσες που νιώθουν ευχαρίστηση να 

έχουν και υψηλότερη ακαδηµαϊκή επίδοση (Pekrun et al., 2002b; Frenzel et al., 2007; 

Goetz, Frenzel, Pekrun, Hall & Ludtke, 2007). Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Pekrun, 

Elliot & Maier (2009), η ευχαρίστηση που αισθάνεται ο/η µανθάνων/ουσα κατά τη 

µελέτη δεν αποτελεί άµεσο προβλεπτικό παράγοντα της υψηλής επίδοσης ούτε 

συνδέεται πάντα µε αυτή. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ευχαρίστηση 

κάποιες φορές λειτουργεί καθησυχαστικά, µε αποτέλεσµα οι εξεταζόµενοι/ες να µην 

καταβάλουν την απαιτούµενη προσπάθεια.    

 Οι Snyder, Shorey, Cheavens, Pulvers, Adams & Wiklund (2002) 

υποστηρίζουν ότι η ελπίδα αποτελεί αξιόπιστο προβλεπτικό παράγοντα της υψηλής 

ακαδηµαϊκής επίδοσης, καθώς οι φοιτητές/τριες που αισθάνονται ελπίδα σχετικά µε 

την επίτευξη των στόχων τους φαίνεται να επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθµούς, να 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν από το πανεπιστήµιο και, 

αντίστοιχα, λιγότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Ωστόσο, 

κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι η ελπίδα επηρεάζει έµµεσα την ακαδηµαϊκή 

επίτευξη. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Jackson, Weiss, Lundquist & Hooper 

(2003) όσοι αισθάνονται υψηλή ελπίδα τείνουν να µην αναβάλουν τις απαραίτητες 

για την επίτευξη του στόχου ενέργειες, γεγονός που πιθανότατα οδηγεί στην επιτυχία. 

Επιπρόσθετα, ο Rand (2009) υποστηρίζει ο/η µανθάνων/ουσα που είναι αισιόδοξος/η 

διαµορφώνει υψηλότερες προσδοκίες σχετικά µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
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αξιολόγησης. Αυτές οι υψηλές προσδοκίες, µε τη σειρά τους, συντελούν στην 

καλύτερη επίδοση.   

 Η υπερηφάνεια φαίνεται να σχετίζεται θετικά µε την επιτυχία σε ακαδηµαϊκό 

επίπεδο (Pekrun et al., 2004), και αποτελεί ένα συναίσθηµα που αφορά στα 

αποτελέσµατα των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων. Από την άλλη µεριά, τα 

συναισθήµατα υπερηφάνειας µπορεί να έχουν και αρνητικά αποτελέσµατα, καθώς 

ενδέχεται ένας/µία φοιτητής/τρια να µειώσει την προσπάθεια που καταβάλει στην 

περίπτωση που προκύψει µία απρόσµενη και σηµαντική επιτυχία (Pekrun, 1992).  

 

1.5.2. Θετικά συναισθήµατα απενεργοποίησης 

  

 Στο σηµείο αυτό θα γίνει αναφορά στο θετικό συναίσθηµα απενεργοποίησης, 

µε το οποίο ασχολείται η συγκεκριµένη έρευνα, την ανακούφιση. Με τον όρο 

ανακούφιση εννοείται το αίσθηµα της ανακούφισης ή χαλάρωσης που προκύπτει µε 

το τέλος µίας δύσκολης και απαιτητικής διαδικασίας (Pekrun et al., 2002a).  

Οι επιδράσεις της ανακούφισης στην ακαδηµαϊκή επίδοση χαρακτηρίζονται 

ως αβέβαιες και ασταθείς. Συγκεκριµένα, όταν ένας/µία φοιτητής/τρια αισθάνεται 

ανακούφιση µετά από µία διαδικασία αξιολόγησης, είναι πιθανό αυτό να επηρεάσει 

αρνητικά την επίδοση στην αµέσως επόµενη αξιολόγηση, καθώς τα συναισθήµατα 

ανακούφισης µπορεί να λειτουργήσουν καθησυχαστικά, άρα, απενεργοποιητικά · 

αντίθετα, µπορεί να λειτουργήσει και ευεργετικά κινητοποιώντας τον/την να 

καταβάλει προσπάθεια για µελλοντικές διαδικασίες αξιολόγησης (Pekrun et al., 

2002a; b). Παράλληλα, σύµφωνα µε τους Pekrun et al. (2004) η ανακούφιση φαίνεται 
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να σχετίζεται θετικά µε τα αρνητικά συναισθήµατα που προηγούνται αφού, ως 

συναίσθηµα χαλάρωσης, συνδέεται µε το τέλος αρνητικών καταστάσεων. Σε αυτό 

οφείλεται και η θετική συσχέτιση της ανακούφισης µε τα προβλήµατα υγείας. 

Εποµένως, η ανακούφιση σχετίζεται θετικά τόσο µε τα θετικά όσο και µε τα αρνητικά 

συναισθήµατα. 

 

1.5.3. Αρνητικά συναισθήµατα ενεργοποίησης 

 

Στα αρνητικά συναισθήµατα ενεργοποίησης εντάσσονται το άγχος, ο θυµός 

και η ντροπή. Ως άγχος ορίζεται το δυσάρεστο συναίσθηµα, σύµφωνα µε το οποίο οι 

διαδικασίες εκλαµβάνονται ως απειλητικές µε αντίκτυπο στο αυτόνοµο νευρικό 

σύστηµα και τη συµπεριφορά (Zeidner, 1998). Ο θυµός σχετίζεται µε το αίσθηµα της 

ενόχλησης, του εκνευρισµού, της οργής ή της εχθρότητας όταν το άτοµο εκλαµβάνει 

αυτό που συµβαίνει ως αδικία (Averill, 1983). Με τον όρο ντροπή εννοείται το 

συναίσθηµα της ανεπάρκειας και της ταπείνωσης που προκαλείται από τη 

συνειδητοποίηση ότι µία αδυναµία έχει γίνει εµφανής στο ίδιο το άτοµο αλλά και σε 

άλλους (Leitch, 1999). 

 Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τους Hill & Wigfield (1984) και Cassady & 

Johnson (2002) το άγχος επηρεάζει αρνητικά την επίδοση των µαθητών/τριών σε 

καταστάσεις αξιολόγησης. O Hembree (1988) υποστηρίζει ότι το άγχος υπονοµεύει 

την επίδοση σε δύσκολες και σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης που απαιτούν την 

ανάσυρση από τη µνήµη γνωστικών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ισχυρίζεται ότι η 

καλή ακαδηµαϊκή επίδοση και η επίτευξη καλής βαθµολογίας συνδέεται µε λιγότερο 
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άγχος. Σύµφωνα µε τους Chapell, Blanding, Silverstein, Takahashi, Newman, Gubi 

και McCain (2005) βρέθηκε ότι οι γυναίκες απόφοιτοι πανεπιστηµίου που είχαν 

λιγότερο άγχος είχαν καλύτερες επιδόσεις από αυτές που βίωναν περισσότερο άγχος. 

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες τελειόφοιτοι πανεπιστηµίου είχαν περισσότερο άγχος αλλά 

και καλύτερες επιδόσεις από τους άντρες τελειόφοιτους, ενώ το ίδιο διαπιστώθηκε 

και για τους απόφοιτους πανεπιστηµίου. Εποµένως, από την παραπάνω έρευνα 

προκύπτει ότι το άγχος είναι γένους θηλυκού. 

 Όσον αφορά στο θυµό και τη σχέση του µε την ακαδηµαϊκή επίδοση, τα 

αποτελέσµατα των ερευνών είναι ασυνεπή, ασταθή · από τη µία πλευρά, φαίνεται να 

υπονοµεύει την ακαδηµαϊκή επίδοση µειώνοντας τα εσωτερικά κίνητρα και 

αποσπώντας τη σκέψη του/της µανθάνοντος/ουσας, ενώ από την άλλη µπορεί να 

οδηγεί στην επιτυχία ενδυναµώνοντας τα εξωτερικά κίνητρα του ατόµου (Pekrun et 

al., 2002a). Σύµφωνα µε την Boekaerts (1994) οι διαφορετικοί τρόποι, µε τους 

οποίους εκφράζεται ο θυµός, είναι αυτοί που έχουν διαφορετική επίδραση στην 

επίδοση. Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις που ο θυµός συνοδεύεται από άγχος, το 

αποτέλεσµα συνήθως δεν είναι το επιθυµητό.  

 Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί για τους/τις µανθάνοντες/ουσες που 

αισθάνονται ντροπή. Η ντροπή είναι δυνατό να επηρεάζει την ακαδηµαϊκή επίδοση 

αρνητικά, ενώ µερικοί/ές φοιτητές/τριες φαίνεται να εγκαταλείπουν τα προσωπικά 

µελλοντικά τους σχέδια λόγω της ντροπής µετά από µία σοβαρή αποτυχία. Ωστόσο, 

µπορεί να έχει και θετική επίδραση στην επίδοση σε ορισµένες δοκιµασίες, κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες (Turner & Schallert, 2001; Turner, Husman & Schallert, 

2002). Αυτό µπορεί να συµβεί έµµεσα, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες στρατηγικές 

µάθησης, έτσι ώστε ο/η µανθάνων/ουσα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
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απαιτήσεις των εξετάσεων αποτελεσµατικά, αποφεύγοντας την αποτυχία και το 

συναίσθηµα της ντροπής (Turner & Husman, 2008).  

Παράλληλα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της 

ντροπής που βιώνει ο/η µανθάνων/ουσα. Συγκεκριµένα, η ένταση της ντροπής µετά 

από µία αποτυχία διαφέρει ανάλογα µε την αξία της αποτυχίας, βιώνοντας 

περισσότερη ντροπή όταν η δοκιµασία στην οποία έχει υποβληθεί είναι σηµαντική 

και κατ’ επέκταση και η αξία της αποτυχίας. Επιπρόσθετα, οι λόγοι που οδήγησαν 

στην αποτυχία, όπως η έλλειψη ικανοτήτων ή καταβολής προσπάθειας ασκούν 

επιρροή στην ένταση της ντροπής (Pekrun, 2006). Επιπλέον, διαφορετικοί τύποι 

κινήτρων φαίνεται να συνδέονται µε την ακαδηµαϊκή ντροπή. Οι µαθητές/τριες που 

έχουν εξωτερικά κίνητρα για την επίτευξη της καλής επίδοσης βιώνουν λιγότερη 

ντροπή σε περίπτωση αποτυχίας από τους µαθητές που έχουν εσωτερικά κίνητρα 

(Turner & Schallert, 2001).   

 

1.5.4. Αρνητικά συναισθήµατα απενεργοποίησης 

 

 Στα αρνητικά συναισθήµατα απενεργοποίησης της συγκεκριµένης έρευνας 

εντάσσεται η απελπισία. Ως απελπισία ορίζεται η αρνητική προσδοκία γύρω από τα 

γεγονότα που θα συµβούν στο µέλλον και η άρνηση ή η αδυναµία λόγω έλλειψης 

ελέγχου ή καταβολής προσπάθειας µε στόχο την αλλαγή της τροπής των γεγονότων  

(Carson, Butcher, & Mineka, 2000).  

Τα αρνητικά συναισθήµατα απενεργοποίησης φαίνεται ότι µακροπρόθεσµα 

συσχετίζονται αρνητικά µε την ακαδηµαϊκή επίδοση, καθώς καταστέλλουν την 
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κινητοποίηση, αποσπούν την προσοχή από τη διαδικασία αξιολόγησης και οδηγούν 

στη χρήση επιφανειακών στρατηγικών για την επεξεργασία των πληροφοριών 

(Pekrun et al., 2002a). Έρευνες έχουν δείξει ότι η απελπισία αποτελεί το συναίσθηµα 

που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την «καθήλωση», την αδυναµία εµπλοκής σε µία 

δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την αποτυχία (Pekrun, 1992; Pekrun et al., 2009). 

Συµπερασµατικά, ως επί το πλείστον τα θετικά ακαδηµαϊκά συναισθήµατα 

φαίνεται να σχετίζονται µε την επιτυχία, ενώ τα αρνητικά µε την αποτυχία. Ωστόσο, 

αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς διαπιστώνεται ότι τα θετικά ακαδηµαϊκά 

συναισθήµατα δεν έχουν πάντα σταθερή θετική επίδραση όσον αφορά στη µάθηση 

και την επιτυχία · ενώ, ταυτόχρονα, τα αρνητικά ακαδηµαϊκά συναισθήµατα δεν 

συσχετίζονται πάντοτε αρνητικά µε την ακαδηµαϊκή επίδοση των 

µανθανόντων/ουσών (Pekrun, 2006). Από το παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν κι 

άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο και διαµεσολαβούν στη σχέση των ακαδηµαϊκών 

συναισθηµάτων µε την επίδοση.   

 

 

1.6. Ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα και η σηµασία της για τη 

µάθηση 

 

Ο όρος αυτο-αποτελεσµατικότητα αναφέρεται στις πεποιθήσεις ή προσδοκίες 

που έχει ένα άτοµο για τις ικανότητές του να διεκπεραιώσει συγκεκριµένες 

δοκιµασίες και να επιτύχει συγκεκριµένους στόχους (Bandura, 1997). Αυτές οι 
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πεποιθήσεις φαίνεται να επηρεάζουν την ακαδηµαϊκή πορεία ενός/µίας φοιτητή/τριας 

σε πολλά επίπεδα, όπως στην στοχοθέτηση, τα κίνητρα µάθησης και επίτευξης, την 

αυτο-ρύθµιση της µάθησης, την υιοθέτηση στρατηγικών µάθησης, την ακαδηµαϊκή 

προσαρµογή και την ακαδηµαϊκή επίδοση (Bandura, Barbaranelli, Caprara & 

Pastorelli, 1996).  

Σύµφωνα µε τον Bandura (1994), ο/η µανθάνων/ουσα που έχει υψηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα τείνει να µη φοβάται τις απαιτητικές δοκιµασίες, αλλά να τις 

θεωρεί προκλήσεις για περαιτέρω πρόοδο. Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσµα δεν 

είναι το αναµενόµενο, συνεχίζει να προσπαθεί θεωρώντας την αποτυχία ένα 

προσωρινό εµπόδιο. Αντίθετα, ο/η µανθάνων/ουσα µε χαµηλές πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσµατικότητας βλέπει τις δύσκολες δοκιµασίες ως απειλητικές και τείνει να τις 

αποφεύγει. Επιπλέον, φαίνεται να συνδέει την αποτυχία µε την έλλειψη ικανοτήτων 

και να εγκαταλείπει την προσπάθεια όταν συναντά δυσκολίες.  

Πιο αναλυτικά, οι µανθάνοντες µε υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα φαίνεται 

να υιοθετούν περισσότερες συµπεριφορές ενδεικτικές υψηλών κινήτρων, οι οποίες 

µακροπρόθεσµα διευκολύνουν την ακαδηµαϊκή επίδοση (Schunk, 1991; Zimmerman, 

2000). Τέτοιες συµπεριφορές είναι η θέσπιση ακαδηµαϊκών στόχων, η αυτο-ρύθµιση 

της µάθησης και η υιοθέτηση στρατηγικών µάθησης.  

 Σύµφωνα µε τους Hsieh, Sullivan και Guerra (2007) ο προσανατολισµός του 

στόχου επίτευξης του/της µανθάνοντα/ουσας φαίνεται να συνδέεται µε τις εκτιµήσεις 

αυτο-αποτελεσµατικότητας. Εποµένως, οι φοιτητές/τριες που επιδιώκουν την 

προσωπική πρόοδο καλλιεργώντας και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους, συνήθως 

διαθέτουν υψηλές πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας. Αντίθετα, οι 

φοιτητές/τριες µε χαµηλές πεποιθήσεις  αυτο-αποτελεσµατικότητας τείνουν να  
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θέτουν τέτοιους στόχους, ώστε αυτοί να µη συνδέονται µε τις ικανότητές τους και να 

αποφεύγουν να φανούν µη ικανοί.  

Επιπρόσθετα, η αυτο-αποτελεσµατικότητα φαίνεται να σχετίζεται µε τον 

έλεγχο, την αξιολόγηση και τη ρύθµιση της διαδικασίας της µάθησης από το ίδιο το 

άτοµο, καθώς οι µανθάνοντες/ουσες που έχουν οι ίδιοι/ες τον έλεγχο της 

προετοιµασίας τους φαίνεται να διατηρούν υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα 

(Zimmerman, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται, θετική συσχέτιση ανάµεσα 

στην αυτο-αποτελεσµατικότητα και την υιοθέτηση στρατηγικών µάθησης 

(Zimmerman, 2000). Σύµφωνα µε τους Prat-Sala και Redford (2010) οι 

µανθάνοντες/ουσες µε υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα τείνουν να εφαρµόζουν πιο 

βαθιές και στρατηγικές προσεγγίσεις για µελέτη, που είχαν αποδειχθεί 

αποτελεσµατικές στο παρελθόν, σε αντίθεση µε τους µαθητές µε χαµηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα, οι οποίοι υιοθετούν επιφανειακές στρατηγικές µάθησης ή 

αναλώνονται σε µη αποτελεσµατικούς τρόπους µελέτης. 

Επιπρόσθετα, οι υψηλές εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας φαίνεται να 

συσχετίζονται θετικά µε την προσαρµογή των φοιτητών/τριών στο πανεπιστήµιο και 

αρνητικά µε το φαινόµενο της εγκατάλειψης των σπουδών (Ramos-Sanchez & 

Nichols, 2007; Brady-Amoon & Fuertes, 2011). Σύµφωνα µε τους DeWitz και Walsh 

(2002) οι φοιτητές/τριες µε υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα τείνουν να είναι πιο 

ευχαριστηµένοι από το ακαδηµαϊκό περιβάλλον, καθώς είναι ικανοποιηµένοι από την 

προσπάθεια που καταβάλλουν και από τα αποτελέσµατα αυτής, έχουν πιο κοινωνική 

ζωή, απολαµβάνουν τις υπηρεσίες του πανεπιστηµίου και αναφέρουν καλύτερη 

προσαρµογή στο πανεπιστηµιακό πλαίσιο.   
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Οι εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας θεωρούνται παράγοντας που 

επηρεάζει τα ακαδηµαϊκά συναισθήµατα, τα οποία µε τη σειρά τους παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην επίδοση που έχει ο/η µανθάνων/ουσα. Στη συνέχεια τα 

συναισθήµατα αυτά ανατροφοδοτούν αντίστοιχες θετικές ή αρνητικές πεποιθήσεις  

αυτο-αποτελεσµατικότητας (Pekrun et al., 2002a). 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, η αυτο-αποτελεσµατικότητα φαίνεται να 

συνδέεται έµµεσα µε την ακαδηµαϊκή επίδοση, καθώς οι φοιτητές/τριες τείνουν να τα 

καταφέρνουν στις σπουδές τους και να σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις όταν 

αισθάνονται αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα για τις ικανότητές τους (Lane, Lane & 

Kyprianou, 2004; Choi, 2005; Gore, 2006; Semmar, 2006). Για αυτό το λόγο η υψηλή 

ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα αποτελεί προστατευτικό παράγοντα που 

αλληλεπιδρά µε την ακαδηµαϊκή επίδοση και οδηγεί στη µείωση φαινοµένων, όπως, 

για παράδειγµα, της αντιγραφής, καθώς αυτοί/ες οι φοιτητές/τριες τείνουν να έχουν 

εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους (Voelkl-Finn & Frone, 2004). Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση των πεποιθήσεων αυτό-αποτελεσµατικότητας (Forgasz, Leder & 

Kloosterman, 2004). 

Εν κατακλείδι, η αυτο-αποτελεσµατικότητα αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα  

της ακαδηµαϊκής επίδοσης, καθώς παίζει σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των 

µανθανόντων/ουσών για επιτυχία, κινητοποιώντας τους/τες να υιοθετήσουν 

συµπεριφορές που διευκολύνουν τη µάθηση. Σύµφωνα µε την Diseth (2011) οι 

προηγούµενες ακαδηµαϊκές επιδόσεις επηρεάζουν τις πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσµατικότητας, οι οποίες καθορίζουν µε τη σειρά τους τις µελλοντικές 

επιδόσεις. Πρόκειται, εποµένως, για µια σχέση αµοιβαιότητας.  
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Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η σχέση της αυτο-αποτελεσµατικότητας 

µε τα ακαδηµαϊκά συναισθήµατα. Γίνεται αναφορά στις συσχετίσεις των 

συναισθηµάτων µε τις εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας και στους παράγοντες 

που µπορεί να επηρεάσουν τις πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας του/της 

εκάστοτε µανθάνοντα/ουσας. 

 

 

1.7. Η σχέση της αυτο-αποτελεσµατικότητας µε τα συναισθήµατα 

επίτευξης 

 

 Σύµφωνα µε τη Θεωρία ελέγχου - αξίας φαίνεται να υπάρχει αµοιβαία σχέση 

µεταξύ συναισθηµάτων και αυτο-αποτελεσµατικότητας (Pekrun et al., 2004). Τα 

θετικά συναισθήµατα φαίνεται ότι συνδέονται άµεσα µε θετικές εκτιµήσεις των 

ατόµων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά τους σε διάφορες  περιστάσεις, ενώ τα 

αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται µε αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την αυτο-

αποτελεσµατικότητα των ατόµων αυτών (Pekrun et al., 2004). 

  Πιο αναλυτικά, οι µαθητές/τριες τείνουν να αισθάνονται ευχαρίστηση και 

υπερηφάνεια, όταν έχουν θετικές πεποιθήσεις αυτο-αντίληψης (Frenzel, Pekrun & 

Goetz, 2007; Goetz, Cronjaeger, Frenzel, Ludtke & Hall, 2009). Αυτό όµως φαίνεται 

ότι είναι συνάρτηση της γνωσιακής περιοχής και του παράγοντα φύλο. Σε έρευνα που 

έγινε σε µαθητές/τριες δηµοτικού και γυµνασίου βρέθηκε ότι για τα µαθήµατα που 

αφορούν στη γλώσσα τα κορίτσια βιώνουν µεγαλύτερη ευχαρίστηση και έχουν 
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θετικές εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας. Ταυτόχρονα, τα αγόρια αισθάνονται 

αντίστοιχα συναισθήµατα για τα µαθηµατικά (Goetz, Frenzel, Hall & Pekrun, 2008).   

Όσον αφορά στα αρνητικά συναισθήµατα, σε έρευνα των Artino, La Rochelle 

και Durning (2010) σε φοιτητές/τριες ιατρικής διαπιστώθηκε ότι η ακαδηµαϊκή αυτο-

αποτελεσµατικότητα των φοιτητών/τριών ήταν αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας 

του άγχους, υποδηλώνοντας ότι αυτοί/ες που είχαν την πεποίθηση ότι µπορούν να 

επιτύχουν, είχαν λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν άγχος. Παρόµοια αποτελέσµατα 

προκύπτουν και από την έρευνα των Bembenutty, McKeachie και Lin (2000) καθώς η 

αυτο-αποτελεσµατικότητα φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά µε το άγχος. Παράλληλα, 

σύµφωνα µε τους Frenzel et al. (2007), οι µαθητές/τριες τείνουν να βιώνουν 

συναισθήµατα απελπισίας, άγχους και ντροπής όταν έχουν χαµηλή αυτο-αντίληψη.  

Επιπλέον, οι Nie, Lau και Liau (2011) υποστηρίζουν ότι η αυτο-

αποτελεσµατικότητα µπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος παράγοντας ανάµεσα 

στην αξία που αποδίδεται σε ένα έργο και στα συναισθήµατα. Έτσι, όταν µία 

δραστηριότητα είναι σηµαντική, οι µανθάνοντες/ουσες µπορεί να βιώσουν άγχος όταν 

έχουν αρνητικές πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας. Αντίθετα, οι θετικές 

εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας λειτουργούν ως προστασία από το άγχος. 

Η αυτο-αποτελεσµατικότητα φαίνεται να συνδέεται περισσότερο µε τα 

συναισθήµατα αποτελέσµατος (outcome emotions), όπως η υπερηφάνεια και το 

άγχος, παρά µε τα συναισθήµατα που σχετίζονται µε αυτή καθεαυτή τη 

δραστηριότητα (activity emotions), όπως η ευχαρίστηση της µάθησης ή ο θυµός για 

τις απαιτήσεις του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Αυτό συµβαίνει επειδή η αυτο-

αποτελεσµατικότητα είναι µία έννοια που τείνει να επικεντρώνεται στο αποτέλεσµα. 

Όσον αφορά στα συναισθήµατα που ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, 
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όπως η ευχαρίστηση και ο θυµός, σχετίζονται µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα 

περισσότερο από τα συναισθήµατα που βιώνονται κατά τη διάρκεια µίας 

δραστηριότητας (Pekrun, 2006).  

Επιπροσθέτως, οι Goetz, Nett, Martiny, Hall, Pekrun, Dettmers και Trautwein 

(2011) σε έρευνα που έκαναν σε µαθητές γυµνασίου βρήκαν ότι  η αυτο-

αποτελεσµατικότητα φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε τα συναισθήµατα που 

βιώνονται µέσα στην τάξη (class-related emotions) απ’ ότι µε αυτά που προκύπτουν 

από τις εργασίες για το σπίτι (homework-related emotions).   

Συµπερασµατικά, τα θετικά συναισθήµατα συνδέονται θετικά µε την αυτο-

αποτελεσµατικότητα, ενώ τα αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται αρνητικά. Ωστόσο, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που παίζουν ρόλο 

και επηρεάζουν τη σχέση αυτή.  

 

 

1.8. Η παρούσα µελέτη: Στόχοι και υποθέσεις 

 

Η παρούσα έρευνα πραγµατεύεται τη σχέση των συναισθηµάτων ως προς τις 

εξετάσεις Ελλήνων φοιτητών/τριών µε τις προσωπικές τους προσδοκίες ακαδηµαϊκής 

αυτο-αποτελεσµατικότητας. Ο αριθµός παρόµοιων ερευνών ιδιαίτερα σε ελληνικό 

φοιτητικό πληθυσµό είναι µικρός, γεγονός που περιορίζει τη γνώση γύρω από το 

συγκεκριµένο θέµα. Συγκεκριµένα, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική 

βιβλιογραφία, δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι σχέσεις της ακαδηµαϊκής αυτό-
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αποτελεσµατικότητας µε µία σειρά από συναισθηµατικές αντιδράσεις των 

µανθανόντων/ουσών, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Η πλειοψηφία των ερευνών 

επικεντρώθηκε στο άγχος κατά τη µάθηση, ενώ φαίνεται ότι ,εκτός από το άγχος, και 

άλλα συναισθήµατα µπορούν να παίξουν εξίσου ή και περισσότερο σηµαντικό ρόλο 

στην προσέγγιση της περίστασης επίτευξης από το άτοµο και να αλληλεπιδράσουν µε 

το γιγνώσκειν και, τελικά, µε τις επιδόσεις (Pekrun et al., 2004).    

Στην παρούσα έρευνα µελετήθηκαν τα συναισθήµατα των φοιτητών/τριών ως 

προς τις εξετάσεις στο πανεπιστήµιο µε το Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς 

τις Εξετάσεις (Test Emotions Questionnaire; Pekrun et al., 2004) και ο τρόπος µε τον 

οποίο σχετίζονται µε τις πεποιθήσεις ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας. Οι 

τελευταίες εξετάστηκαν µε την υποκλίµακα «Academic self-efficacy» από το 

Ερωτηµατολόγιο Κινήτρων για Μάθηση στις Φυσικές Επιστήµες (Students’ 

Motivation towards Science Learning; Tuan, Chin & Shieh, 2005). Έρευνες σαν αυτή 

επιχειρούν να διαφωτίσουν τον τρόπο που ο φοιτητής/τρια προσεγγίζει τη µάθηση και 

την επίτευξη. Τέτοια ευρήµατα µπορούν να υποστηρίξουν τη συναισθηµατική 

ενδυνάµωση των φοιτητών/τριών ώστε να βιώνουν περισσότερα θετικά και λιγότερα 

αρνητικά συναισθήµατα σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή επίτευξη, και ιδιαίτερα ως προς 

τις διαδικασίες εξέτασης µε απώτερο στόχο τις ακαδηµαϊκές επιτυχίες και το να 

απολαµβάνουν συναισθηµατικής ικανοποίησης από αυτές (Fredrickson, 2001). 

Επιπλέον, µε βάση τέτοια ευρήµατα, µπορεί να βρεθούν τρόποι ώστε να εντοπίζονται 

φοιτητές/τριες µε υψηλά αρνητικά συναισθήµατα µε στόχο να µειωθεί το φαινόµενο 

εγκατάλειψης των σπουδών (Perry, Hladkyj, Pekrun, Clifton & Chipperfield, 2005). 

Παράλληλα, τα ευρήµατα της έρευνας µπορούν να φανούν χρήσιµα ώστε να 

σχεδιαστούν οδηγίες και παρεµβάσεις που θα βοηθούν τους φοιτητές να 
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προσεγγίζουν συναισθηµατικά τις εξετάσεις µε περισσότερο θετικό και 

προσαρµοστικό τρόπο. 

Οι κεντρικές υποθέσεις της εργασίας µε βάση την έως τώρα παρουσίαση 

σχετικών ευρηµάτων στο εξωτερικό είναι: 

Υπόθεση 1. Η ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα των φοιτητών θα συνδέεται 

θετικά µε τα θετικά τους συναισθήµατα και αρνητικά µε τα αρνητικά συναισθήµατα. 

Υπόθεση 2. Η ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα των φοιτητών θα προβλέπει 

µέρος της διακύµανσης των εξεταζόµενων συναισθηµάτων. 

 Επιπλέον, θα διερευνηθεί µε ποια ακριβώς συναισθήµατα συνδέεται 

περισσότερο η αυτο-αποτελεσµατικότητα, και αν υπάρχουν συναισθήµατα µε τα 

οποία δε συνδέεται καθόλου. Αν και οι περισσότερες προηγούµενες έρευνες που 

επικεντρώθηκαν στο άγχος έδειξαν σηµαντικές αρνητικές συσχετίσεις µε την 

ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα, εν τούτοις, ελάχιστες έρευνες έχουν ως τώρα 

µελετήσει διαφορετικά συναισθήµατα στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο και τη σχέση τους µε 

την έννοια αυτή. Εποµένως, δεν µπορούν να διατυπωθούν πιο συγκεκριµένες 

υποθέσεις. 

  

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:32 EEST - 54.219.128.100



- 37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Μεθοδολογία 
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2.1. Συµµετέχοντες 

 

 Στην έρευνα συµµετείχαν 510 προπτυχιακοί φοιτητές, από τους οποίους 215 

(42.2%) ήταν αγόρια και 295 (57.8%) κορίτσια. Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 21.12 

χρόνια (SD= 2.62), ενώ οι ηλικίες κυµαίνονταν από 18 έως 47 έτη. Οι συµµετέχοντες 

φοιτούσαν σε εννιά διαφορετικές σχολές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (αναλυτικά 

βλ. πίνακα 1). Οι φοιτητές βρίσκονταν στο 2ο έως το 16ο εξάµηνο σπουδών τους 

(µέσος όρος εξαµήνου = 6.25) ενώ το µεγαλύτερο µέρος των φοιτητών φοιτά στο 6ο 

(28.7%) έως 8ο (29.1%) εξάµηνο. Σύµφωνα µε το επάγγελµα του πατέρα το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο υπολογίζεται ως µέσο (38.2%), ενώ µε βάση το 

δηλωµένο επάγγελµα της µητέρας ως χαµηλό (46.8%). 

Πίνακας 1. Κατανοµή των συµµετεχόντων φοιτητών/τριών ανά Σχολή Φοίτησης 

 Άτοµα Ποσοστό 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

(Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τµήµα 

Ειδικής Αγωγής) 

133 26,1% 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 110 21,6% 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

(Πολιτικοί  Μηχανικοί, 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 

131 25,6% 
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Μηχανικοί Η/Υ & ∆ικτύων) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 65 12,7% 

ΙΑΤΡΙΚΗ 43 8,4% 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ 28 5,5% 

 

 

2.2. Εργαλεία  

 

 Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία: το Test 

Emotions Questionnaire (T.E.Q) των Pekrun et al. (2004) και µέρος του 

ερωτηµατολογίου Students’ Motivation Towards Science Learning (SMTLS) των 

Tuan et al. (2005).  

 Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τις Εξετάσεις. Το 

Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τις Εξετάσεις (Test Emotions 

Questionnaire, T.E.Q.; Pekrun et al., 2004) βασίζεται σε αυτο-αναφορές φοιτητών της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και πραγµατεύεται τα συναισθήµατά που νιώθουν πριν, 

κατά τη διάρκεια και µετά τη διαδικασία µίας τυπικής εξέτασης µαθήµατος στο 

πανεπιστήµιο. Το Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τις Εξετάσεις 

προσεγγίζει τα εξεταζόµενα συναισθήµατα ως σχετικά σταθερά σε συνήθεις 

συνθήκες εξετάσεις (trait emotions). 
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Προηγήθηκε µια πιλοτική χορήγηση του παραπάνω ερωτηµατολογίου, στην 

οποία συµµετείχαν 148 φοιτητές από 3 διαφορετικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας. Η πιλοτική έρευνα έδειξε την ύπαρξη ικανοποιητικής έως υψηλής 

εσωτερικής συνοχής του ερωτηµατολογίου, ενώ έγιναν αλλαγές στη διατύπωση 

κάποιων προτάσεων µε βάση τις στατιστικές αναλύσεις.   

Το πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 76 προτάσεις συνολικά, στις 

οποίες προστέθηκαν 16 νέες προτάσεις, αναλογικά για κάθε συναίσθηµα για την 

ενίσχυση της εγκυρότητας περιεχοµένου. Εποµένως, η ελληνική προσαρµογή της 

µετάφρασής του περιλαµβάνει 92 προτάσεις και συγκεκριµένα 29 για τα 

συναισθήµατα πριν την εξέταση, 34 για τα συναισθήµατα κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης και 29 για τα συναισθήµατα µετά την εξέταση.  

Το T.E.Q. µελετά οκτώ συνολικά θετικά και αρνητικά συναισθήµατα, και 

συγκεκριµένα την Ευχαρίστηση, την Ελπίδα, την Ανακούφιση, την Υπερηφάνεια, το 

Άγχος, την Απελπισία, το Θυµό και τη Ντροπή. Αναλυτικά, στην ελληνική 

προσαρµογή του ερωτηµατολογίου, η Ευχαρίστηση εξετάζεται µέσα από 12 

προτάσεις («Απολαµβάνω τη διαδικασία της εξέτασης»), η Ελπίδα µέσω 9 

προτάσεων («Σκέφτοµαι αισιόδοξα για την εξέταση»), η Ανακούφιση µέσω 7 

προτάσεων («Νιώθω µία ευχάριστη χαλάρωση»), η Υπερηφάνεια µέσα από 12 

προτάσεις («Είµαι περήφανος για τον εαυτό µου»), το Άγχος µέσω 14 προτάσεων 

(«Πριν από την εξέταση νιώθω µεγάλο άγχος»), η Απελπισία µέσω 13 προτάσεων 

(«Νιώθω ότι οι ελπίδες µου να τα καταφέρω είναι µικρές»), ο Θυµός µέσω 12 

προτάσεων («Θυµώνω µε την έκταση της ύλης που πρέπει να µάθω») και η Ντροπή 

µέσα από 13 προτάσεις (« Νιώθω υποτιµητικά για τον εαυτό µου, τον βλέπω ως 

κατώτερο»). Επιπροσθέτως, κάθε συναίσθηµα εξετάζεται ως προς τέσσερα 

συστατικά: α) το θυµικό, β) το γνωστικό, γ) το σωµατικό/φυσιολογικό, δ) του 
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κινήτρου, µε περίπου ισάριθµες προτάσεις για κάθε συστατικό. Στον πίνακα 2 

παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθµός των προτάσεων ανά συναίσθηµα, ανά συστατικό 

συναισθήµατος και ανά φάση εξέτασης. 

 

Πίνακας 2. Αριθµός προτάσεων ανά συναίσθηµα, συστατικό και φάση εξέτασης 

 Πριν Κατά τη διάρκεια Μετά Σύνολο 

Ευχαρίστηση 5 4 3 12 

Γνωστικό 0 2 1 3 

Θυµικό 2 2 0 4 

Κινήτρου  2 0 0 2 

Σωµατικό 1 0 2 3 

Άγχος 6 8 0 14 

Γνωστικό 2 1 0 3 

Θυµικό 2 3 0 5 

Κινήτρου 1 2 0 3 

Σωµατικό 1 2 0 3 

Ελπίδα 6 3 0 9 

Γνωστικό 3 1 0 4 

Θυµικό 1 1 0 2 

Κινήτρου 2 1 0 3 

Σωµατικό 0 0 0 0 

Απελπισία 6 7 0 13 

Γνωστικό 2 4 0 6 

Θυµικό 1 1 0 2 

Κινήτρου 2 1 0 3 

Σωµατικό 1 1 0 2 

Υπερηφάνεια 2 3 7 12 
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Γνωστικό 1 2 2 5 

Θυµικό 0 0 2 2 

Κινήτρου 1 1 0 2 

Σωµατικό 0 0 3 3 

Ντροπή 2 6 5 13 

Γνωστικό 2 3 2 7 

Θυµικό 0 1 1 2 

Κινήτρου 0 1 1 2 

Σωµατικό 0 1 1 2 

Θυµός 2 3 7 12 

Γνωστικό 2 2 1 5 

Θυµικό 0 1 2 3 

Κινήτρου 0 0 2 2 

Σωµατικό 0 0 2 2 

Ανακούφιση 0 0 7 7 

Γνωστικό 0 0 0 0 

Θυµικό 0 0 3 3 

Κινήτρου 0 0 0 0 

Σωµατικό 0 0 4 4 

 

Οι απαντήσεις δίνονται µέσω µιας κλίµακας τύπου Likert: 1= ∆εν ισχύει 

καθόλου για µένα, 2= Ισχύει λίγο για µένα, 3= Μερικές φορές ισχύει, µερικές φορές 

δεν ισχύει, 4= Ισχύει αρκετά για µένα, 5= Ισχύει απόλυτα για µένα. 

Ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα. Το Ερωτηµατολόγιο Κινήτρων για 

Μάθηση στις Φυσικές Επιστήµες (SMTSL) εξετάζει τα κίνητρα για τη µάθηση 

φυσικών επιστηµών σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο πανεπιστήµιο (Tuan et al., 

2005). Η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε µέρος του ερωτηµατολογίου των Tuan et 
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al. (2005) και συγκεκριµένα την υποκλίµακα της «Αυτο-αποτελεσµατικότητας» σε 

σχέση µε τη µάθηση και τις σπουδές στο πανεπιστήµιο, η οποία αποτελείται από 7 

προτάσεις. Το ερωτηµατολόγιο αυτό ξαναχρησιµοποιήθηκε σε δείγµα Ελλήνων 

φοιτητών και αποδείχθηκε η αξιοπιστία του και η δοµική του εγκυρότητα 

(Dermitzaki, Stavroussi, Vavougyios & Kotsis, in press). Για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας, η διατύπωση των προτάσεων άλλαξε σε πιο γενική και 

αναφέρεται στη µάθηση και στα µαθήµατα στο πανεπιστήµιο γενικά και όχι µόνο ως 

προς το µάθηµα της φυσικής, όπως συµβαίνει στην πρωτότυπη µορφή του 

ερωτηµατολογίου. Η υποκλίµακα της «Αυτο-αποτελεσµατικότητας» εξετάζει τις 

πεποιθήσεις των φοιτητών σχετικά µε τις δυνατότητές τους να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των µαθηµάτων τους. ∆ύο προτάσεις είναι διατυπωµένες θετικά («Είµαι 

σίγουρος/η ότι µπορώ να καταλάβω το περιεχόµενο ενός µαθήµατος, είτε είναι 

εύκολο είτε είναι δύσκολο»), ενώ πέντε είναι διατυπωµένες αρνητικά («∆εν είµαι 

βέβαιος\η ότι µπορώ να καταλάβω δύσκολες έννοιες στα µαθήµατά µου»). 

Προκειµένου όλες οι απαντήσεις να εκφράζουν θετική αυτο-αποτελεσµατικότητα, 

έγινε αντίστροφη κωδικοποίηση στις πέντε αρνητικά διατυπωµένες προτάσεις. Οι 

απαντήσεις δίνονται σε κλίµακα τύπου Likert: 1= ∆εν ισχύει για µένα καθόλου, 2= 

Ισχύει για µένα λίγο, 3= Μερικές φορές ισχύει, µερικές φορές δεν ισχύει, 4= Ισχύει 

για µένα αρκετά, 5= Ισχύει για µένα απόλυτα.   
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2.3. ∆ιαδικασία 

 

Η έρευνα διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας από τα τέλη Φεβρουαρίου 

έως τα τέλη Μαΐου 2011 (εαρινό εξάµηνο). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε κατά τη 

διάρκεια µαθηµάτων κατόπιν συµφωνίας µε τούς υπεύθυνους καθηγητές. Η 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε από τους φοιτητές ανώνυµα και µε τη 

σύµφωνη γνώµη τους στην αρχή ή στο τέλος του µαθήµατος. ∆όθηκαν οι 

απαραίτητες οδηγίες από τους ερευνητές και τονίστηκε ότι τα ερωτηµατολόγια είναι 

εµπιστευτικά. Η διάρκεια συµπλήρωσής τους ήταν περίπου 20 λεπτά. 
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3. Αποτελέσµατα 
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3.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα εργαλείων 

 

3.1.1.  Ερωτηµατολόγιο αυτο-αποτελεσµατικότητας 

 

Στην κλίµακα της αυτο-αποτελεσµατικότητας οι προτάσεις µε αριθµό 2, 4, 5, 

6 και 7 έχουν αρνητική διατύπωση. Έγινε ανακωδικοποίηση των απαντήσεων ώστε 

τα υψηλότερα σκορ να παραπέµπουν σε θετική αυτο-αποτελεσµατικότητα. 

 Το δείγµα της παρούσας έρευνας φαίνεται να ήταν κατάλληλο για 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση λόγω του µεγέθους του. Επιπροσθέτως, 

υπολογίστηκε ο δείκτης KMO= .821, ο οποίος πληροφορεί για την επάρκεια του 

δείγµατος. Οι τιµές του δείκτη KMO ποικίλλουν από 0 έως 1. Οι τιµές που 

βρίσκονται κοντά στο 1 υποδηλώνουν την ύπαρξη αξιόπιστων και συµπαγών 

παραγόντων. Επιπλέον, µε τη µέτρηση  Bartlett’s Test of Sphericity (21)= 906.474 

και p= .001 διαπιστώνεται ότι οι µεταβλητές σχετίζονται υψηλά, καθώς οι τιµές είναι 

< 5 και υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα.  

 Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση µε τη µέθοδο των κυρίων συνιστωσών 

έδειξε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες µε ιδιοτιµή > 1 και εξηγούν το 61.08% της 

συνολικής διακύµανσης (πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. ∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση µε τη µέθοδο των κυρίων 

συνιστωσών 
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Προτάσεις Ι ΙΙ 

1. Είµαι σίγουρος/η ότι µπορώ να καταλάβω το περιεχόµενο 

ενός µαθήµατος, είτε είναι εύκολο είτε είναι δύσκολο. 

.84  

2. ∆εν είµαι βέβαιος/η ότι µπορώ να καταλάβω δύσκολες 

έννοιες στα µαθήµατά µου. 

.74  

3. Είµαι σίγουρος/η ότι µπορώ να τα πάω καλά σε τεστ και 

εξετάσεις στα µαθήµατα της σχολής µου. 

.78  

4. Όσο και να προσπαθήσω, δεν µπορώ να µάθω καλά τα 

µαθήµατα  της σχολής µου. 

.57  

5. Όταν οι ασκήσεις, οι δραστηριότητες, ή οι εργασίες στα 

µαθήµατα  είναι δύσκολες, είτε τα παρατάω είτε κάνω 

µόνο τα εύκολά κοµµάτια. 

 .80 

6. Μέσα στο µάθηµα, όταν λύνω ασκήσεις ή ασχολούµαι µε 

δραστηριότητες,  ερωτήσεις του καθηγητή κ.λπ., προτιµώ 

να ρωτώ κάποιους άλλους για τις λύσεις τους παρά να τις 

σκεφτώ ο/η ίδιος/α. 

 .74 

7. Όταν το περιεχόµενο ενός µαθήµατος µου φαίνεται 

δύσκολο, δεν προσπαθώ να το µάθω. 

 .84 

Ιδιοτιµή 3.11 1.15 

Ποσοστό εξηγούµενης διακύµανσης 44.56% 16.52% 

α Cronbach .75 .72 

Σηµείωση: Στον παραπάνω πίνακα έχουν αφαιρεθεί τιµές < .40. 
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Ο πρώτος παράγοντας περιλαµβάνει τις προτάσεις που αναφέρονται στην 

αποτελεσµατικότητα των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών γύρω από τις ακαδηµαϊκές 

δραστηριότητες, εποµένως ονοµάστηκε «αυτο-αποτελεσµατικότητα ικανότητας». Ο 

δεύτερος παράγοντας εγκλείει τις προτάσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της 

προσωπικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι φοιτητές/τριες, εποµένως ονοµάστηκε 

«αυτο-αποτελεσµατικότητα προσπάθειας». Όσον αφορά στην αξιοπιστία των δύο 

παραγόντων, φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική εσωτερική συνοχή, καθώς για τον 

παράγοντα Ι α= .75 και για τον παράγοντα ΙΙ α= .72. 

 

3.1.2. Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τις εξετάσεις 

 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τους δείκτες εσωτερικής συνοχής α του Cronbach ως 

δείκτες αξιοπιστίας. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται επίσης οι συσχετίσεις µεταξύ 

των υποκλιµάκων που εξετάζουν διαφορετικά συναισθήµατα ως δείκτες της 

αποκλίνουσας εγκυρότητας µεταξύ των υποκλιµάκων. 

 

Πίνακας 4. ∆είκτες εσωτερικής συνοχής και συσχετίσεις µεταξύ των υποκλιµάκων 

των συναισθηµάτων 

 

 Cronbach’ s 

alpha 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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1.Ευχαρίστηση .84        

2.Ελπίδα .88 .64**       

3.Υπερηφάνεια .89 .69** .72**      

4.Ανακούφιση .81 .25** .20** .40**     

5.Θυµός .87 -.27** -.32** -.09 .050    

6.Άγχος .89 -.31** -.45** -.22** .21** .50**   

7.Απελπισία .91 -.45** -.68** -.46** -.12** .57** .56**  - 

8.Ντροπή .90 -.25** -.51** -.33** .01 .52** .56** .74** 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, η εσωτερική συνοχή των υποκλιµάκων που 

εξετάζουν τα συναισθήµατα ήταν υψηλή (.81<α<.91). Οι χαµηλές και µέτριες 

συσχετίσεις µεταξύ των υποκλιµάκων που εξετάζουν διαφορετικά συναισθήµατα 

δείχνουν ότι τα συναισθήµατα είναι διακριτά µεταξύ τους ως ξεχωριστές έννοιες. 

Εξαίρεση σε αυτά τα ευρήµατα ήταν η σχετικά υψηλή συσχέτιση µεταξύ Απελπισίας 

και Ντροπής (r = .74) και της Υπερηφάνειας µε την Ελπίδα (r = .72). 

 

3.2. Περιγραφική στατιστική 

  

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τους µέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των φοιτητών/τριών στις κλίµακες ακαδηµαϊκής αυτο-

αποτελεσµατικότητας και συναισθηµάτων ως προς τις εξετάσεις.  
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Πίνακας 5. Περιγραφική στατιστική των µεταβλητών της έρευνας 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

1. Συνολική 

Αυτο-αποτελεσµατικότητα 

3.90 .63 

       2. Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Ικανότητας 

3.76 .69 

       3. Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Προσπάθειας 

4.09 .80 

4. Ευχαρίστηση  2.50 .60 

5. Ελπίδα 3.36 .67 

6. Υπερηφάνεια 3.26 .67 

7. Ανακούφιση 3.57 .79 

8. Θυµός 2.48 .72 

9. Άγχος 2.57 .76 

10. Απελπισία 1.96 .69 

11. Ντροπή 1.80 .67 

Σηµείωση: Χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert 1-5 για τη µέτρηση της αυτο-

αποτελεσµατικότητας και των συναισθηµάτων. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, σε γενικές γραµµές, τα θετικά συναισθήµατα 

καταγράφονται υψηλότερα στην απαντητική κλίµακα. 
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3.3. Συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών 

 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης Pearson r µεταξύ των 

µεταβλητών.  

 

Πίνακας 6.  ∆είκτες συσχέτισης Pearson r µεταξύ των µεταβλητών 

 Συνολική Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Ικανότητας 

Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Προσπάθειας 

Συνολική Aυτο-

αποτελεσµατικότητα 

- 

 

  

Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Ικανότητας 

.87* 

 

-  

Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Προσπάθειας 

.83* .46* - 

Ευχαρίστηση .32* .28* .27* 

Ελπίδα .50* .45* .40* 

Υπερηφάνεια .38* .33* .30* 

Ανακούφιση .06* .02 .08 

Θυµός -.40* -.29* -.39* 

Άγχος -.34* -.35* -.22* 
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Απελπισία -.60* -.48* -.55* 

Ντροπή -.54* -.43* -.50* 

p< .01 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται θετική συσχέτιση µεταξύ των θετικών 

συναισθηµάτων και των θετικών εκτιµήσεων αυτο-αποτελεσµατικότητας. 

Ταυτόχρονα, τα αρνητικά συναισθήµατα συσχετίζονται αρνητικά µε τις θετικές 

εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας. Εποµένως, οι φοιτητές/τριες που έχουν υψηλή 

αυτο-αποτελεσµατικότητα τείνουν να αισθάνονται περισσότερα θετικά συναισθήµατα 

γύρω από την εξέταση. Στον αντίποδα, οι φοιτητές/τριες που έχουν αρνητικές 

πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας βιώνουν περισσότερα αρνητικά 

συναισθήµατα εξέτασης. Επιπρόσθετα, τα συναισθήµατα της Απελπισίας, της 

Ντροπής και της Ελπίδας παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση µε τις εκτιµήσεις αυτο-

αποτελεσµατικότητας, ενώ η ανακούφιση δε συσχετίζεται σχεδόν καθόλου µε τις 

πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας.    

 

3.4. Αναλύσεις Παλινδρόµησης 

 

Προκειµένου να ελεγχθεί η Υπόθεση 2, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση 

παλινδρόµησης (µέθοδος enter) ώστε να ελεγχθεί αν και σε ποιο βαθµό οι εκτιµήσεις 

αυτο-αποτελεσµατικότητας προβλέπουν µέρος της διακύµανσης των συναισθηµάτων. 

Ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν: η αυτο-αποτελεσµατικότητα 

ικανότητας και η αυτο-αποτελεσµατικότητα προσπάθειας. Στον Πίνακα 7 
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παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα οκτώ ξεχωριστών αναλύσεων παλινδρόµησης, µία 

για κάθε εξεταζόµενο συναίσθηµα ως εξαρτηµένη µεταβλητή.  

 

Πίνακας 7. Ανάλυση παλινδρόµησης των συναισθηµάτων στην αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

 Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Ικανότητας 

Αυτο-

αποτελεσµατικότητα 

Προσπάθειας 

 R R-

squared 

Beta t p Beta t p 

Ευχαρίστηση .33 .11 .20 4.2 .000 .18 3.8 .000 

Ελπίδα .50 .25 .34 7.7 .000 .24 5.6 .000 

Υπερηφάνεια .38 .14 .25 5.3 .000 .19 4.1 .000 

Ανακούφιση .09 .01 -.02 -.36 .718 .09 1.9 .063 

Θυµός .41 .17 -.15 -3.2 .002 -.33 -7.1 .000 

Άγχος .36 .13 -.31 -6.6 .000 -.08 -1.8 .075 

Απελπισία .61 .37 -.29 -7.2 .000 -.42 -10.4 .000 

Ντροπή .55 .31 -.26 -6.2 .000 -.38 -9.1 .000 
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Παρατηρώντας τον πίνακα 7 διαπιστώνεται ότι για το συναίσθηµα της 

Απελπισίας ο δείκτης πολλαπλής συνάφειας είναι ίσος µε 0.61 και ο δείκτης R-square 

είναι ίσος µε 0.37. Αυτό σηµαίνει ότι 37% της διασποράς του συναισθήµατος της 

Απελπισίας µπορεί να ερµηνευθεί από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Από την 

επισκόπηση των B- τιµών διαπιστώνουµε ότι και οι δύο µεταβλητές συµβάλλουν 

σηµαντικά στην πρόβλεψη του συναισθήµατος της Απελπισίας, καθώς για την αυτο-

αποτελεσµατικότητα ικανότητας (B=0.29, t=-7.2, p<0.001) και για την αυτο-

αποτελεσµατικότητα προσπάθειας (B=-0.42, t=-10.4, p<0.001).  

Παράλληλα, για το συναίσθηµα της Ντροπής ο δείκτης πολλαπλής συνάφειας 

είναι ίσος µε 0.55 και ο δείκτης R-square είναι ίσος µε 0.31. Αυτό σηµαίνει ότι 31% 

της διασποράς του συναισθήµατος της Ντροπής µπορεί να ερµηνευθεί από την αυτο-

αποτελεσµατικότητα ικανότητας και προσπάθειας. Παρατηρώντας τις B-τιµές 

διαπιστώνουµε ότι και οι δύο µεταβλητές συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόβλεψη του 

συναισθήµατος της Ντροπής, αφού για την αυτο-αποτελεσµατικότητα ικανότητας 

(B=-0.26, t=-6.2, p<0.001) και για την αυτο-αποτελεσµατικότητα προσπάθειας (B=-

0.38, t=-9.1, p<0.001).  

Τέλος, για το συναίσθηµα της Ελπίδας ο δείκτης πολλαπλής συνάφειας είναι 

ίσος µε 0.50 και ο δείκτης R-square είναι ίσος µε 0.25, γεγονός που  σηµαίνει ότι 25% 

της διασποράς του συναισθήµατος της Ελπίδας µπορεί να ερµηνευθεί από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές. Από την επισκόπηση των B- τιµών διαπιστώνουµε ότι και 

οι δύο µεταβλητές συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόβλεψη του συναισθήµατος της 

Ελπίδας, καθώς για την αυτο-αποτελεσµατικότητα ικανότητας (B=0.34, t=7.7, 

p<0.001) και για την αυτο-αποτελεσµατικότητα προσπάθειας (B=0.24, t=5.6, 

p<0.001).  
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Τα συναισθήµατα ως προς την ακαδηµαϊκή επίτευξη θεωρούνται σηµαντικά 

αφού συνδέονται µε τα κίνητρα του/της µανθάνοντα/ουσας, µε τις γνωστικές 

διεργασίες του, τις στρατηγικές µάθησης και επίλυσης προβληµάτων, την αυτο-

ρύθµιση και τελικά µε τη µάθηση και τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Ο κεντρικός στόχος 

της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθούν οι σχέσεις των αναφερόµενων 

συναισθηµάτων των φοιτητών ως προς τις εξετάσεις στο πανεπιστήµιο µε τις 

προσδοκίες αυτο-αποτελεσµατικότητάς τους σε σχέση µε τη µάθηση. Ως θεωρητική 

βάση αξιοποιήθηκε η Θεωρία ελέγχου – αξίας του Pekrun (2009), σύµφωνα µε την 

οποία τα συναισθήµατα που βιώνει κάθε φοιτητής/τρια εξαρτώνται από το βαθµό 

ελέγχου που νιώθει ότι ασκεί σε µία ακαδηµαϊκή διαδικασία καθώς και από το πόσο 

σηµαντική είναι αυτή για τον/την κάθε φοιτητή/τρια. Εποµένως, διαφορετικές 

εκτιµήσεις σχετικά µε τον έλεγχο και την αξία µίας διαδικασίας µπορεί να προκαλούν 

διαφορετικά συναισθήµατα.  

Γενικά, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι κάποια από τα 

συναισθήµατα που βιώνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φοιτητές/τριες σχετικά µε 

τις εξετάσεις στο πανεπιστήµιο συνδέονται σηµαντικά µε τις πεποιθήσεις της 

ακαδηµαϊκής τους αυτο-αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα, η Υπόθεση 1 

υποστήριζε ότι η ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα των φοιτητών θα συνδέεται 

θετικά µε τα θετικά τους συναισθήµατα και αρνητικά µε τα αρνητικά τους 

συναισθήµατα. Από την έρευνα προκύπτει θετική συσχέτιση ανάµεσα στα θετικά 

συναισθήµατα και τις θετικές εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας και αρνητική 

συσχέτιση ανάµεσα στα αρνητικά συναισθήµατα και τις θετικές πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσµατικότητας. Εποµένως, η Υπόθεση 1 επιβεβαιώνεται. Το συγκεκριµένο 

εύρηµα φαίνεται να έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τους Pekrun et al. (2004) και τους 

Frenzel et al. (2007), κατά τους οποίους οι µανθάνοντες/ουσες µε υψηλή αυτο-
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αποτελεσµατικότητα αναφέρουν υψηλά θετικά συναισθήµατα γύρω από την εξέταση, 

ενώ οι φοιτητές µε χαµηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα τείνουν να αναφέρουν υψηλά 

αρνητικά συναισθήµατα κατά την αξιολόγηση.  

Η Υπόθεση 2 υποστήριζε ότι η ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα των 

φοιτητών θα προβλέπει µέρος της διακύµανσης των εξεταζόµενων συναισθηµάτων. 

Ένα ικανό ποσοστό εξηγούµενης από την αυτο-αποτελεσµατικότητα διακύµανσης 

αφορούσε τα συναισθήµατα της Απελπισίας, της Ντροπής και της Ελπίδας, όχι όµως 

και των υπόλοιπων συναισθηµάτων. Εποµένως, η Υπόθεση 2 εν µέρει 

επιβεβαιώνεται. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες µε αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε 

την ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητά τους τείνουν να αισθάνονται υψηλή 

Απελπισία και Ντροπή και χαµηλή Ελπίδα ως προς τις εξετάσεις στο πανεπιστήµιο. 

Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η 

Απελπισία συνδέεται αρνητικά µε την ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα. Τη 

σχέση αυτή επιβεβαιώνουν προηγούµενες µελέτες των Linnenbrink και Pintrich 

(2003), Pekrun et al. (2004) και Frenzel et al.  (2007), σύµφωνα µε τους οποίους οι 

πεποιθήσεις χαµηλής αυτο-αποτελεσµατικότητας συνδέονται µε συναισθήµατα 

Απελπισίας. Τα συναισθήµατα αυτά από την άλλη µπορεί να λειτουργούν ως 

τροχοπέδη, καθηλώνοντας το/τη µανθάνοντα/ουσα και εµποδίζοντας την 

κινητοποίηση ή τη συµµετοχή σε µία δραστηριότητα, οδηγώντας συχνά στην 

αποτυχία (Pekrun et al., 2009). Έτσι, οι εκτιµήσεις προσωπικής αυτο-

αποτελεσµατικότητας αλληλεπιδρούν µε τα συναισθήµατα Απελπισίας σχετικά µε 

την επίτευξη. Η ένταση της συσχέτισης µεταξύ των δύο εννοιών ήταν παρόµοια στη 

δική µας έρευνα και στις παραπάνω. 
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 Επιπρόσθετα, βρέθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση των συναισθηµάτων 

Ντροπής µε την ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα των φοιτητών. Στην παρούσα 

έρευνα η Ντροπή συσχετίζεται κάπως υψηλότερα µε την ακαδηµαϊκή αυτο-

αποτελεσµατικότητα (r= -.54) σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εύρηµα των Pekrun et al. 

(2004), σύµφωνα µε τους οποίους αναφέρεται συσχέτιση (r≈ -.42) µεταξύ του 

συναισθήµατος της Ντροπής και της ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας. Μία 

πιθανή εξήγηση αυτής της µικρής διαφοράς ίσως είναι το διαφορετικό πολιτισµικό 

και εθνικό υπόβαθρο από το οποίο προέρχονται οι συµµετέχοντες στις δύο έρευνες. 

Πάντως, σύµφωνα µε τη Θεωρία ελέγχου – αξίας οι εκτιµήσεις προσωπικής 

αποτελεσµατικότητας αναµενόταν να επηρεάζουν τα συναισθήµατα, κάτι που 

επιβεβαιώνεται στην περίπτωση των συναισθηµάτων της Ντροπής ως προς τις 

εξετάσεις στο πανεπιστήµιο. Αντίστροφα, η Ντροπή είναι ένα συναίσθηµα που 

συνήθως βιώνεται µετά από µία αποτυχία και µπορεί να επηρεάζει τις προσωπικές 

εκτιµήσεις του ατόµου για την αξία και την αποτελεσµατικότητά του (Lewis, 2000; 

Turner & Husman, 2008).   

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προκύπτουν από την έρευνα, οι φοιτητές/τριες 

µε υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα επίσης αναφέρουν υψηλή Ελπίδα ως προς τις 

εξετάσεις στο πανεπιστήµιο (r= .50). Παροµοίως, οι Bryant και Cvengros (2004) και 

ο Rand (2009) διαπιστώνουν ότι η Ελπίδα σχετίζεται µε τις θετικές εκτιµήσεις αυτο-

αποτελεσµατικότητας, ενώ οι Snyder et al. (2002) και οι Jackson et al. (2003) 

υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που νιώθουν Ελπίδα τείνουν να παρουσιάζουν 

συµπεριφορές χαρακτηριστικές των ατόµων µε υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα. 

Ανάλογα αποτελέσµατα βρίσκουν και οι Pekrun et al. (2004), στην έρευνα των 

οποίων παρατηρείται θετική συσχέτιση (.55<r<.60) ανάµεσα στις ακαδηµαϊκές 

πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας και την Ελπίδα. Σύµφωνα µε τη Fredrickson 
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(2001) αυτό το συναίσθηµα µπορεί να κινητοποιεί, να συµβάλλει στη συγκέντρωση 

και στην επιθυµία του/της µανθάνοντος/ουσας να καταβάλλει προσπάθεια και, κατ’ 

επέκταση, να οδηγεί στην καλή επίδοση του/της σε συνθήκες αξιολόγησης. 

Ωστόσο, και τα υπόλοιπα συναισθήµατα των φοιτητών/τριών ως προς τις 

εξετάσεις βρέθηκε να συσχετίζονται µε την ακαδηµαϊκή τους αυτο-

αποτελεσµατικότητα. Στην παρούσα έρευνα ο Θυµός συσχετίζεται µέτρια µε την 

ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα (r= -.40). Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν 

και στην έρευνα των Pekrun et al. (2004), καθώς (-.30<r<-.40). Οι Goetz et al. (2009) 

σε έρευνα που έκαναν µε έφηβους µαθητές αναφέρουν ότι ο Θυµός συσχετίζεται 

υψηλά (-.43<r<-.78) µε την έννοια της ακαδηµαϊκής αυτο-αντίληψης. Στο σηµείο 

αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα των Goetz et al. (2009) εξειδικεύεται σε 

µαθήµατα τόσο για τα συναισθήµατα επίτευξης όσο και για την ακαδηµαϊκή αυτο-

αντίληψη. Εποµένως, είναι εύλογο να υπάρχουν υψηλότερες συσχετίσεις. 

Συγκεκριµένα, ο Θυµός κάποιες φορές φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά και άλλες 

θετικά την ακαδηµαϊκή επίδοση, µειώνοντας τα εσωτερικά κίνητρα και 

ενδυναµώνοντας τα εξωτερικά κίνητρα αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα να συσχετίζεται 

διφορούµενα µε την ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα (Pekrun et al., 2002a). 

Άρα, τα συναισθήµατα του Θυµού δεν παρουσιάζουν σταθερές σχέσεις µε τις 

προσδοκίες προσωπικής αποτελεσµατικότητας. 

Το συναίσθηµα της Υπερηφάνειας στην παρούσα έρευνα σχετίζεται επίσης 

µέτρια µε τις πεποιθήσεις ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας (r= .38). Σε 

προηγούµενες έρευνες (Pekrun et al., 2004) βρέθηκε ότι η Υπερηφάνεια 

συσχετίζονταν υψηλά µε την ακαδηµαϊκή αυτο-αποτελεσµατικότητα (.49<r<.56) και 

µε την αυτο-αντίληψη (r= .49) (Frenzel et al., 2007). Η Υπερηφάνεια παρουσιάζει και 

αυτή, όπως και ο θυµός, περισσότερο ασταθείς σχέσεις µε τις µαθησιακές 
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συµπεριφορές και επιδόσεις, και κατά επέκταση µε τις προσδοκίες αυτο-

αποτελεσµατικότητας, επειδή ενίοτε µειώνεται η προσπάθεια που καταβάλλεται από 

το/τη µανθάνων/ουσα όταν προκύψει µία ξαφνική επιτυχία (Pekrun, 1992).  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε φαίνεται να υπάρχει 

υψηλή αρνητική συσχέτιση µεταξύ του Άγχους και της αυτο-αποτελεσµατικότητας (-

.38<r<-.60) (Pekrun et al., 2004) και µέτρια συσχέτιση µεταξύ του Άγχους και της 

αυτο-αντίληψης (r= -.39) (Frenzel et al., 2007). Σύµφωνα µε τον Hembree (1988) το 

υψηλό Άγχος φαίνεται να υπονοµεύει την επίδοση, ενώ σύµφωνα µε τους Artino et al. 

(2010) οι φοιτητές/τριες που νιώθουν Άγχος τείνουν επίσης να διατηρούν αρνητικές 

πεποιθήσεις για την αυτο-αποτελεσµατικότητά τους. Στην παρούσα έρευνα, το Άγχος 

συσχετίζεται µέτρια µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα (r= -.34). Μία πιθανή εξήγηση 

αυτής της διαφοράς ίσως είναι το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πολιτισµικά υπόβαθρα. 

Παρόµοια αποτελέσµατα µε το συναίσθηµα της Υπερηφάνειας φαίνεται να 

έχει και η Ευχαρίστηση, η οποία σχετίζεται µέτρια µε τις πεποιθήσεις ακαδηµαϊκής 

αυτο-αποτελεσµατικότητας (r= .38) στη συγκεκριµένη µελέτη. Σε προηγούµενες 

µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα συναισθήµατα Ευχαρίστησης παρουσιάζουν 

στενότερη σχέση µε τις θετικές εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας, όπως στους 

Pekrun et al. (2004) (.26<r<.50). Όσον αφορά στην έννοια της αυτο-αντίληψης, για 

τους Goetz et al. (2009) η Ευχαρίστηση συσχετίζεται υψηλά µε την αυτο-αντίληψη 

(.49<r<.84), ενώ για τους Frenzel et al. (2007) υπάρχει µέτρια συσχέτιση (r= 40), 

παρόµοια µε τη δική µας έρευνα. Μία πιθανή εξήγηση των ευρηµάτων της παρούσας 

έρευνας είναι το γεγονός ότι η Ευχαρίστηση που αισθάνεται ο/η µανθάνων/ουσα πριν 

τις εξετάσεις δεν αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της καλής ακαδηµαϊκής επίδοσης, 

καθώς κάποιες φορές η Ευχαρίστηση λειτουργεί καθησυχαστικά, µε αποτέλεσµα να 
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µην καταβάλλεται η απαιτούµενη προσπάθεια (Pekrun et al., 2009). Έτσι, πιθανώς δε 

συνδέεται τόσο στενά µε τις προσδοκίες αυτο-αποτελεσµατικότητας. 

Επιπρόσθετα, η συσχέτιση της Ανακούφισης µετά τις εξετάσεις µε τις 

εκτιµήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας των φοιτητών/τριών ήταν σχεδόν µηδενική, 

εύρηµα που ταυτίζεται και µε τα αποτελέσµατα των Pekrun et al. (2004). Σύµφωνα µε 

τους Pekrun et al. (2002a; b) η Ανακούφιση επιδρά στην ακαδηµαϊκή επίδοση 

αµφίσηµα, καθώς γενικά πρόκειται για ένα συναίσθηµα που βιώνεται µε το τέλος των 

ανεπιθύµητων καταστάσεων. Το συναίσθηµα της ανακούφισης έπεται µίας επιτυχίας 

ή αποτυχίας, ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις έχει προηγηθεί µία δύσκολή και 

αγχωτική περίοδος µελέτης και εξέτασης.  Κατά αυτόν τον τρόπο, το συναίσθηµα της 

Ανακούφισης άλλοτε κινητοποιεί τους/τις φοιτητές/τριες να καταβάλλουν 

προσπάθεια για να επιτύχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα στις µελλοντικές 

διαδικασίες αξιολόγησης και άλλοτε λειτουργεί ανασταλτικά, καθώς φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά µε τα αρνητικά συναισθήµατα που προηγούνται. Εποµένως, ο 

διττός ρόλος του συναισθήµατος της Ανακούφισης µπορεί να αποτελεί την πιθανή 

εξήγηση της µη συσχέτισης µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα των φοιτητών/τριών.  

Από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας είναι δυνατό να βγουν κάποια 

συµπεράσµατα ως προς τις σχέσεις των συναισθηµάτων µε τις δύο διαστάσεις της 

ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας (αυτο-αποτελεσµατικότητα ικανότητας και 

προσπάθειας). Συγκεκριµένα, η αυτο-αποτελεσµατικότητα ικανότητας αναφέρεται 

στις προσδοκίες που έχουν οι µανθάνοντες/ουσες σχετικά µε τις ικανότητές τους για 

τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες. Αυτή η διάσταση της αυτο-αποτελεσµατικότητας 

βρέθηκε ότι συσχετίζεται σηµαντικά µε το δίπολο Απελπισία (αρνητικά) και Ελπίδα 

(θετικά) και µε την Ντροπή. Επίσης, όµως συσχετίζεται σηµαντικά µε το Άγχος 

(αρνητικά) και την Υπερηφάνεια (θετικά). Αυτό σηµαίνει ότι ένας/µία φοιτητής/τρια 
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που έχει εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα των ικανοτήτων του/της γύρω από 

τις ακαδηµαϊκές δοκιµασίες, τείνει να αναφέρει συναισθήµατα, όπως Ελπίδα και 

Υπερηφάνεια.  

 Όσον αφορά στην αυτο-αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας συσχετίζεται 

αρνητικά κατά κύριο λόγο µε τα αρνητικά συναισθήµατα της Απελπισίας και της 

Ντροπής. Επίσης, συσχετίζεται µε την Ελπίδα και το Θυµό. Αυτή η διάσταση της 

αυτο-αποτελεσµατικότητας αναφέρεται στις προσδοκίες αποτελεσµατικότητας της 

προσωπικής προσπάθειας του/της κάθε φοιτητή/τριας, καθώς οι προτάσεις αυτής της 

διάστασης εκφράζουν ότι µπροστά σε δύσκολες ακαδηµαϊκές δοκιµασίες, υπάρχει η 

τάση να αποσύρεται η προσπάθεια. Εποµένως, ένας/µία φοιτητής/τρια που διατηρεί 

υψηλές προσδοκίες σχετικά µε την προσωπική του προσπάθεια µπροστά στις 

ακαδηµαϊκές δυσκολίες, τείνει να αισθάνεται λιγότερα αρνητικά συναισθήµατα 

Απελπισίας, Ντροπής και Θυµού και περισσότερη Ελπίδα ως προς τις εξετάσεις. Το 

εύρηµα αυτό φαίνεται εύλογο, ιδιαίτερα για τα συναισθήµατα της Ντροπής και του 

Θυµού που συνδέονται άµεσα µε την προσωπική προσπάθεια. 

Συµπερασµατικά, όσον αφορά στις δύο διαστάσεις της αυτο-

αποτελεσµατικότητας, η αυτο-αποτελεσµατικότητα της ικανότητας συσχετίζεται 

υψηλότερα σε σύγκριση µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας µε το 

Άγχος και την Ελπίδα. Παράλληλα, η αυτο-αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας 

συσχετίζεται πιο έντονα από ότι η αυτο-αποτελεσµατικότητα της ικανότητας µε την 

Απελπισία, τη Ντροπή και το Θυµό. 

Το µεγαλύτερο µέρος των προηγούµενων ερευνών που µελετούν τα 

συναισθήµατα στην εκπαίδευση φαίνεται να περιορίζεται στα αρνητικά 

συναισθήµατα και κυρίως σε αυτό του Άγχους (Pekrun et al., 2002b; Pekrun et al., 
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2004). Η παρούσα έρευνα ασχολείται µε οχτώ διαφορετικά συναισθήµατα επίτευξης, 

ιδιαίτερα µε συναισθήµατα ως προς τις εξετάσεις στο πανεπιστήµιο. Η έρευνα 

αναφέρεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, βαθµίδα µε την οποία ελάχιστες έρευνες 

έχουν ασχοληθεί, καθώς οι περισσότερες µελέτες εστιάζονται στις δύο προηγούµενες 

βαθµίδες εκπαίδευσης, την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια. Επιπρόσθετα, η 

συγκεκριµένη µελέτη αποτυπώνει όχι µόνο τα αρνητικά αλλά και τα θετικά 

συναισθήµατα  που βιώνουν οι φοιτητές/τριες γύρω από την αξιολόγηση των 

επιδόσεών τους και δίνει πληροφορίες για τη σχέση τους µε την ακαδηµαϊκή αυτο-

αποτελεσµατικότητα των φοιτητών/τριών.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η τρέχουσα έρευνα συντελεί στην 

ενίσχυση της γνώσης γύρω από τον υποκειµενικό τρόπο µε τον οποίο οι Έλληνες και 

οι Ελληνίδες φοιτητές/τριες προσεγγίζουν τη µάθηση και τις εξετάσεις στο 

πανεπιστήµιο. Αναµφισβήτητα, αυτή η γνώση µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση και υλοποίηση µελλοντικών παρεµβάσεων για την ενίσχυση της 

συναισθηµατικής προσέγγισης των εξετάσεων, της αυτο-αποτελεσµατικότητας και 

της ακαδηµαϊκής επίδοσης. Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται µε το φαινόµενο της 

εγκατάλειψης των σπουδών αλλά και γενικότερα µε την οµαλή προσαρµογή των 

φοιτητών/τριών και µε την ποιότητα της ακαδηµαϊκής ζωής. 

Ως προς τους περιορισµούς της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσµατά της 

έρευνας στηρίζονται σε συσχετίσεις, γεγονός που δε µας επιτρέπει να καταλήξουµε 

σε συµπεράσµατα αιτίας-αιτιατού, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών 

µας (συναισθήµατα γύρω από την εξέταση και ακαδηµαϊκή αυτο-

αποτελεσµατικότητα). Ένας επιπλέον περιορισµός είναι το γεγονός ότι τα δεδοµένα 

της παρούσας έρευνας βασίζονται σε αυτο-αναφορές φοιτητών. Η χρήση ποικίλων 

µεθόδων για την εξέταση των συναισθηµάτων επίτευξης (συνεντεύξεις φοιτητών ή 
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παρατήρηση µέσα σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον), ενδεχοµένως θα οδηγούσε σε 

ασφαλέστερα αποτελέσµατα σχετικά µε τον τρόπο που σχετίζονται τα συναισθήµατα 

επίτευξης µε τις πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσµατικότητας. 

Τα αποτελέσµατα της τρέχουσας έρευνας φαίνεται να δίνουν τη δυνατότητα 

αξιοποίησης για µελλοντικές έρευνας. Συγκεκριµένα, ερευνητικό ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε η µελέτη των συναισθηµάτων που σχετίζονται µε την ειδική συνθήκη 

µάθησης και επίτευξης (state emotions) και πως αυτά σχετίζονται µε τις πεποιθήσεις 

ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας των φοιτητών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. 

Επιπρόσθετα, θα ήταν διαφωτιστική, παράλληλα µε τη µελέτη των 

συναισθηµάτων εξέτασης και των εκτιµήσεων αυτο-αποτελεσµατικότητας, η µελέτη 

εκείνων των παραγόντων που συντελούν στη διαµόρφωση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών και επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις πεποιθήσεις του 

δείγµατος, όπως το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα µίας 

τέτοιας έρευνας ίσως αποκάλυπταν το ρόλο που παίζει το φύλο και το µορφωτικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας του/της µανθάνοντος/ουσας στα 

συναισθήµατα που βιώνουν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εξέταση και στη 

διαµόρφωση των προσωπικών αντιλήψεων για την ακαδηµαϊκή αποτελεσµατικότητα. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τους Schutz και DeCuir (2002) η φυλή, η εθνικότητα και το 

ιστορικό υπόβαθρο επηρεάζει τον τρόπο έκφρασης των συναισθηµάτων των 

µανθανόντων/ουσών. Για παράδειγµα, οι συναισθηµατικές εκφράσεις 

αντιστοιχίζονται µε διαφορετικά συναισθήµατα και δίνεται διαφορετική ερµηνεία 

ανάµεσα στις διάφορες εθνικότητες και κουλτούρες. Ως εκ τούτου, θα ήταν  

ενδιαφέρον να µελετηθούν οι σχέσεις των συναισθηµάτων επίτευξης και των 

πεποιθήσεων ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας στους διάφορους πολιτισµούς 
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και εθνικότητες και ο τρόπος που διαφοροποιούνται από τον έναν πολιτισµό στον 

άλλο. 

Επιπλέον, η µελέτη των συναισθηµάτων εξέτασης και των αντιλήψεων αυτο-

αποτελεσµατικότητας ανά φάση της εξέτασης (πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 

εξέταση) θα έδινε πληροφορίες σχετικά µε το αν η χρονική φάση των συναισθηµάτων 

συνδέεται µε διαφορές στη σχέση τους µε την ακαδηµαϊκή αυτο-

αποτελεσµατικότητα. 

Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να µελετηθεί η σχέση των συναισθηµάτων ως προς 

την εξέταση µε άλλες µαθησιακές συµπεριφορές, όπως τα κίνητρα και οι στρατηγικές 

µάθησης των φοιτητών/τριών, γιατί θα παρείχε πληροφορίες γύρω από τον τρόπο που 

σχετίζονται τα συναισθήµατα των µανθανόντων/ουσών µε τις συµπεριφορές µάθησης 

που υιοθετούνται από τους/τις µανθάνοντες/ουσες. Ανάλογο ενδιαφέρον θα είχε και η 

µελέτη των συναισθηµάτων επίτευξης και των αντιλήψεων ακαδηµαϊκής αυτο-

αποτελεσµατικότητας σε συνάρτηση µε τους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως το 

κλίµα της τάξης ή η παροχή ή µη ανατροφοδότησης, γεγονός που συµβάλει στην 

απόκτηση γνώσης σχετικά µε τον τρόπο που το περιβάλλον επιδρά µε τα 

συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας, µε το 

ποια συναισθήµατα βιώνονται σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα µάθησης και πως 

συσχετίζονται µε τις εκτιµήσεις ακαδηµαϊκής αυτο-αποτελεσµατικότητας. 

Παράλληλα, η µελέτη των συναισθηµάτων επίτευξης και των εκτιµήσεων αυτο-

αποτελεσµατικότητας ως προς συγκεκριµένα µαθήµατα ή περιοχές γνώσης θα 

παρείχε πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο διαφοροποιούνται τα 

συναισθήµατα ως προς την εξέταση και οι προσωπικές πεποιθήσεις γύρω από την 

αποτελεσµατικότητα στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα.   
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Εν κατακλείδι, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας υποδηλώνουν ότι οι 

µανθάνοντες/ουσες βιώνουν µία σειρά συναισθηµάτων επίτευξης πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τις εξετάσεις, τα οποία είναι πολύπλευρα και συνδέονται 

διαφορετικά µε τις προσδοκίες τους για την προσωπική τους αποτελεσµατικότητα να 

ανταπεξέλθουν στις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις. Κρίνοντας από τα αποτελέσµατα της 

µελέτης διαπιστώνεται ότι κυρίως τρία από τα οκτώ εξεταζόµενα συναισθήµατα 

επίτευξης, η Απελπισία, η Ντροπή και η Ελπίδα σχετίζονται µε τις προσωπικές 

πεποιθήσεις ακαδηµαϊκής αποτελεσµατικότητας των φοιτητών/τριών. Τέτοιες µελέτες 

µπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και της 

αξιολόγησης της µάθησης στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Αυτό µε τη σειρά του µπορεί 

να βοηθήσει µακροπρόθεσµα σε βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στην καλύτερη ποιότητα της ακαδηµαϊκής 

ζωής του/της φοιτητή/τριας.  
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