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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μια διαχρονική µελέτη που ξεκίνησε το 2001, εξετάζει τις στάσεις των πρωτοετών 
φοιτητών του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης απέναντι στον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών. 
Οι περισσότεροι φοιτητές του δείγµατος δεν είχαν διδαχτεί το µάθηµα του 
Προγραµµατισµού των Υπολογιστών στο Λύκειο. Οι στάσεις αυτές παρουσιάζονται στις 
απαντήσεις τους σε ένα ερωτηµατολόγιο των 28 ερωτήσεων το οποίο κατασκευάστηκε για 
το σκοπό αυτό και διανέµεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Το ερωτηµατολόγιο 
περιλαµβάνει ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις στάσεις των φοιτητών τις σχετικές µε τα 
συναισθήµατα, τις αξίες, τις ικανότητες και τη µεταγνώση. Με τη βοήθεια µεθόδων 
πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων εντοπίζονται οι παράγοντες που καθορίζουν τη 
συµπεριφορά των φοιτητών που σχετίζεται µε τον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών και 
αναδεικνύονται οι επικρατέστερες τάσεις που διαµορφώνονται.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προγραµµατισµός υπολογιστών, Aνάλυση δεδοµένων, Φοιτητές  

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι στάσεις των φοιτητών απέναντι σε ένα µάθηµα 

είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει σηµαντικά την εκµάθησή του (Lester et 
al. 1989, Meyer & Koehjer 1990,   Shaughenessy & Haladyna. 1983,  Αναστασιάδου 
2000) ενώ άλλοι (Seggers & Boekaerts 1993, Αναστασιάδου & Παπαδηµητρίου 2000) 
υποστηρίζουν ότι οι αντιλήψεις των φοιτητών για τις ικανότητές τους ασκούν ισχυρή 
επίδραση στις επίδοσή τους. Επίσης, ο Volet (1997) υποστηρίζει ότι οι ακαδηµαϊκές 
επιδόσεις είναι αποτέλεσµα δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ γνωστικών, 
συναισθηµατικών και παρωθητικών παραγόντων. Πιο ειδικά, οι αντιλήψεις των 
φοιτητών για την αξία, χρησιµότητα και δυσκολία του Προγραµµατισµού των 
Υπολογιστών είναι παράγοντες που επιδρούν τόσο στη διατήρηση του ενδιαφέροντος γι’ 
αυτό το γνωστικό αντικείµενο όσο και στην εκµάθησή του (Παπαναστασίου 2001). 
Έχουν κατασκευαστεί και δοκιµαστεί πολλά εργαλεία-ερωτηµατολόγια που 

διερευνούν τις στάσεις των φοιτητών προς ένα γνωστικό αντικείµενο. Ειδικότερα, για 
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το γνωστικό αντικείµενο της Στατιστικής έχουν κατασκευαστεί αρκετά 
ερωτηµατολόγια των οποίων οι δηµιουργοί υποστηρίζουν ότι αποτελούν 
αποτελεσµατικούς τρόπους µέτρησης των διαθέσεων προς τη Στατιστική. Η «Έρευνα 
∆ιαθέσεων προς τη Στατιστική» (SATS), θεωρείται ότι είναι η πληρέστερη (Schau et al. 
1992) γιατί περιλαµβάνει µια εκτεταµένη εισαγωγή προσωπικών στοιχείων των 
φοιτητών και τέσσερις διαστάσεις, στις οποίες θα µπορούσαν να καταταχθούν οι 
διαθέσεις των ερωτώµενων: (1) το Συναίσθηµα (θετικά και αρνητικά αισθήµατα προς 
τη Στατιστική), (2) η Γνωστική Ικανότητα (διαθέσεις σχετικές µε τις ικανότητες και 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκµάθηση της Στατιστικής), (3) η Αξία 
(διαθέσεις σχετικές µε τη χρησιµότητα, τη σχετικότητα και την αξία της Στατιστικής 
στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή) και (4) η ∆υσκολία (διαθέσεις σχετικές µε τη 
δυσκολία του µαθήµατος της Στατιστικής) (Παπαδηµητρίου Γ., Αναστασιάδου Σ., 
1999). 
Για τη διερεύνηση των διαθέσεων των Ελλήνων φοιτητών προς τον Προγραµµατισµό 

των Υπολογιστών έχει επιλεγεί µια προσαρµογή των ερωτήσεων του SATS εκτιµώντας 
τόσο την ευρύτητα όσο και την πληρότητά του. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις που 
αναφέρονται στο µάθηµα της Στατιστικής αντικαταστήθηκαν µε ερωτήσεις που 
αφορούσαν στο µάθηµα του Προγραµµατισµού των Υπολογιστών, επειδή ακριβώς 
κάλυπταν τις τέσσερις κατηγορίες διαθέσεων ως προς ένα γνωστικό αντικείµενο.  
Τα πρώτα αποτελέσµατα της διερεύνησης των διαθέσεων των φοιτητών προς τον 

Προγραµµατισµό των Υπολογιστών έχουν ανακοινωθεί στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Στατιστικής (Καράκος & Αναστασιάδου 2002) και στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Στατιστικής (Καράκος & Αναστασιάδου 2003) και έχουν δηµοσιευτεί στο περιοδικό 
«Παιδαγωγική Επιθεώρηση» (Αναστασιάδου, Καράκος & Οικονόµου 2004). 
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
Σύµφωνα µε τον Βloom (1956) οι στόχοι της διδασκαλίας ενός µαθήµατος ή η 

επιτυχία του διδάσκοντος δεν περιορίζονται µόνο στην απόκτηση της γνώσης, στη 
βελτίωση και διεύρυνση των νοητικών λειτουργιών του φοιτητή αλλά και στη 
διαµόρφωση των διαθέσεων, των ενδιαφερόντων και των αξιών του. Στην προκειµένη 
περίπτωση, υπόθεσή µας είναι ότι οι διαθέσεις προς το γνωστικό αντικείµενο του 
Προγραµµατισµού των Υπολογιστών παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 
εκµάθησής του. Αν, για παράδειγµα, το υψηλό άγχος των φοιτητών παρεµποδίζει τη 
µάθηση, η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται µε αυτό βοηθάει στην 
αποτελεσµατική αντιµετώπισή του. Ξεκινήσαµε λοιπόν µια διαχρονική ερευνητική 
προσπάθεια εντοπισµού των διαθέσεων των φοιτητών απέναντι στον Προγραµµατισµό 
των Υπολογιστών πιστεύοντας ότι η γνώση των πραγµατικών διαστάσεων των 
διαθέσεων των φοιτητών θα προσφέρει µια σηµαντική βοήθεια στους ερευνητές που θα 
ασχοληθούν µε το ίδιο θέµα στο µέλλον.  
Πιο συγκεκριµένα, µε τη µελέτη µας  αυτή προσπαθούµε να δώσουµε απαντήσεις στα 

ακόλουθα ερωτήµατα: 
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• Οι φοιτητές διακατέχονται από φόβο και αρνητικά συναισθήµατα όταν έρχονται 
πρώτη φορά σε επαφή µε τον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών;  

• Έχουν υψηλή αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους ώστε να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του µαθήµατος αυτού;  

• Αντιµετωπίσουν τον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών ως ένα δύσκολο µάθηµα;  
• Αναγνωρίζουν την αξία και χρησιµότητα του µαθήµατος;  
• Παρατηρούνται διαφορές στις στάσεις φοιτητών και φοιτητριών; 

 
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
Το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε µετά από προσεκτική µελέτη και αποτελείται από 28 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι δεδοµένης απάντησης κλίµακας Likert 7 βαθµών που 
εκτείνεται από το 1 για την απόλυτη διαφωνία έως το 7 για την απόλυτη συµφωνία 
(Παπαδηµητρίου 1994). Από αυτές οι έξι (6) ερωτήσεις αφορούν τα συναισθήµατα των 
φοιτητών για το µάθηµα του Προγραµµατισµού, οι τέσσερις (4) ερωτήσεις αφορούν τις 
αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά µε τις απαραίτητες ικανότητες εκµάθησης του 
Προγραµµατισµού, οι τέσσερις (4)  ερωτήσεις αφορούν τις αντιλήψεις των φοιτητών για 
την αξία και τη µελλοντική χρηστικότητα του Προγραµµατισµού και οι έξι (6) αφορούν 
τις αντιλήψεις των φοιτητών για τη δυσκολία του Προγραµµατισµού. Τέλος, οι 
υπόλοιπες οκτώ (8) είναι ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση τους µε τα Μαθηµατικά, 
τους Υπολογιστές, τη σχέση του φύλου τους µε τον Προγραµµατισµό καθώς και γενικές 
πληροφορίες.  
Κατά την πρώτη εβδοµάδα του α’ εξαµήνου σπουδών και πριν οι φοιτητές 

ενηµερωθούν για το µάθηµα του προγραµµατισµού των υπολογιστών αφιερώνεται 
χρόνος 10-20 λεπτών προκειµένου να συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια. Οι φοιτητές 
ενηµερώνονται για το σκοπό της έρευνας και τους γνωστοποιείται ότι τα 
ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και τα συµπληρώνουν όσοι θέλουν.  
Στην έρευνα συµµετείχαν  µέχρι τώρα 576 πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2001/2002 (129 φοιτητές), 
2002/2003(138 φοιτητές),  2003/2004 (122 φοιτητές) και 2004/2005(187 φοιτητές). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατ’ αρχήν παρατηρούµε µια σχεδόν σταθερή σχέση µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

που εισέρχονται ως πρωτοετείς φοιτητές στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια όπως φαίνεται και στo Σχήµα 1. ∆ηλαδή, ο αριθµός των αγοριών είναι 
τριπλάσιος από αυτό των κοριτσιών.  
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Σχήµα 1: Κατανοµή φύλλου των εισαγοµένων φοιτητών 
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 Σχήµα 2: Πτυχίο στο οποίο αποβλέπουν 

 
Όσον αφορά το πτυχίο στο οποίο αποβλέπουν (Σχήµα 2) το µεγαλύτερο ποσοστό 

αποβλέπει σε κάποιο µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (57,3% τα αγόρια και 67,9% τα 
κορίτσια) και ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των φοιτητών (25,3% τα αγόρια και 20,7% τα 
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κορίτσια) σκέπτεται να φτάσει µέχρι την επίτευξη διδακτορικού διπλώµατος όντας 
φοιτητής ολίγων µόνο ηµερών. 
Στην ερώτηση, πως συγκρίνουν τις ικανότητες των κοριτσιών και των αγοριών στον 

προγραµµατισµό (Σχήµα 3) ακόµη και τα κορίτσια συµφωνούν ότι: τα αγόρια είναι 
καλλίτερα από τα κορίτσια στον προγραµµατισµό των υπολογιστών παρόλο ότι τα µισά 
κορίτσια θεωρούν ότι έχουν τις ίδιες ικανότητες µε τα αγόρια. 
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Σχήµα 3: Σύγκριση των ικανοτήτων στον προγραµµατισµό µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε και το πρόγραµµα 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ (Καράκος 2003) και εφαρµόστηκε η Παραγοντική Ανάλυση των 
Αντιστοιχιών (Benzecri 1973) που επιτρέπει την ταυτόχρονη στατιστική επεξεργασία 
κατηγοριοποιηµένων ποιοτικών και ποσοτικών µεταβλητών. Μέσω αυτής της µεθόδου 
επιτυγχάνεται η οµαδοποίηση των κυρίαρχων οµάδων παρατηρήσεων που επιτρέπει να 
βρούµε τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι 20 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, οι 
οποίες ανιχνεύουν τις στάσεις των φοιτητών  (Αναστασιάδου 2000, Αναστασιάδου & 
Παπαδηµητρίου 2000, Κιοσέογλου 2002). 
Αρχικά το πρόγραµµα εµφανίζει τον πίνακα µε τα ποσοστά αδράνειας των τεσσάρων 

πρώτων παραγοντικών αξόνων.  Το ποσοστό αδράνειας του κάθε παραγοντικού άξονα 
επιτρέπει να γνωρίζουµε το ποσοστό σηµαντικότητας που εκφράζει ο καθένας. Το 
σύνολο των πληροφοριών που µας παρέχουν οι 4 πρώτοι παραγοντικοί άξονες, 
ανέρχεται στο 28.857%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό για την ερµηνεία των 
δεδοµένων. 
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Στη συνέχεια, από τον πίνακα των αποτελεσµάτων της παραγοντικής ανάλυσης των 
αντιστοιχιών εντοπίζουµε τις µεταβλητές που συµβάλλουν στη διαµόρφωση των 
τεσσάρων πρώτων παραγοντικών αξόνων. 
Παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του πρώτου 

παραγοντικού άξονα, αποτελούν την πρώτη κατηγορία διαθέσεων (Συναίσθηµα), η 
οποία ανιχνεύει τα συναισθήµατα των φοιτητών προς τον Προγραµµατισµό. 
Οι µεταβλητές που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του δεύτερου παραγοντικού άξονα 

αναφέρονται στις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά µε τη σπουδαιότητα και εφαρµογή 
του Προγραµµατισµού τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελµατική ζωή των 
φοιτητών. Οι µεταβλητές αυτές αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία διαθέσεων (Αξία). 
Οι µεταβλητές που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του τρίτου παραγοντικού άξονα, 

αποτελούν την τρίτη κατηγορία διαθέσεων (Γνωστική Ικανότητα). 
Τέλος, οι µεταβλητές που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του τέταρτου παραγοντικού 

άξονα αποτελούν την τέταρτη κατηγορία διαθέσεων (∆υσκολία).  
Πιο συγκεκριµένα, για την κατηγορία Συναίσθηµα, οι φοιτητές, πριν διδαχθούν 

Προγραµµατισµό, διακατέχονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από αρνητικά 
συναισθήµατα αλλά σε καµία περίπτωση από θετικά, δηλαδή, την πλειονότητα των 
φοιτητών τη διακρίνει αρνητική συναισθηµατική προδιάθεση προς τον Προγραµµατισµό 
των Υπολογιστών. Για την κατηγορία Αξία διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές είτε 
εκφράζουν ουδέτερη στάση για το αν ο Προγραµµατισµός των Υπολογιστών αποτελεί 
πολύτιµο επαγγελµατικό εφόδιο και αν είναι αναγκαία η διδασκαλία του είτε αρνητική 
για την παρουσία του Προγραµµατισµού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τη 
Γνωστική Ικανότητα, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές είτε εκφράζουν αρνητική στάση, 
θεωρώντας ότι η προσέγγισή της προϋποθέτει ιδιαίτερες δεξιότητες, είτε ουδέτερη 
στάση. Τέλος, για τη ∆υσκολία διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών πιστεύει 
ότι ο Προγραµµατισµός των Υπολογιστών είναι δύσκολο και σύνθετο γνωστικό 
αντικείµενο. 
Επίσης, παρατηρούµε, ότι οι φοιτητές διαφοροποιούνται από τις φοιτήτριες µόνο όσον 

αφορά τη γνωστική ικανότητα καθώς και την αξία και δυσκολία του προγραµµατισµού. 
Το συµπέρασµα αυτό εξήχθη διότι αντιπαρατέθηκαν οι δύο κλάσεις της µεταβλητής 
φύλο (Φοιτητής-Φοιτήτρια) µόνο στον τρίτο και τέταρτο παραγοντικό άξονα.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα αυτής της διαχρονικής έρευνας επιβεβαιώνουν τα αρχικά 

αποτελέσµατα (Καράκος & Αναστασιάδου 2002, Αναστασιάδου, Καράκος & 
Οικονόµου 2004), τα οποία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των φοιτητών έχουν αρνητικές 
στάσεις απέναντι στον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών. Yποστηρίζεται ότι οι 
στάσεις των φοιτητών προς τον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών µετά την 
ολοκλήρωση ενός εισαγωγικού µαθήµατος (Simpson, Premeaux & Mondy 1986) 
γίνονται πιο αρνητικές και γίνονται θετικότερες µόνο µετά από µακροχρόνια 
ενασχόληση µε το αντικείµενο. 
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Η πληροφορία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στα οποία διδάσκεται Προγραµµατισµός και να βοηθήσει να επέµβουν 
τόσο στο σχεδιασµό των αντίστοιχων εισαγωγικών µαθηµάτων προγραµµατισµού όσο 
και στην υιοθέτηση της κατάλληλης διδακτικής µεθοδολογίας επιλέγοντας 
αποτελεσµατικότερες µορφές επικοινωνίας µε τους φοιτητές. 
Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο αν υιοθετηθεί συστηµατικά µπορεί να αποτελέσει 

τη βάση δηµιουργίας ενός έγκυρου εργαλείου που να µετρά τις διαθέσεις των φοιτητών 
απέναντι στον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών σε όλα τα τµήµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στα οποία διδάσκονται µαθήµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό των 
υπολογιστών, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος των σπουδών. 
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