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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Aφορά στην έρευνα των στάσεων των µαθητών και µαθητριών B' Γυµνασίου και B' 
Λυκείου στα µαθηµατικά καθώς και των πιθανών διαφοροποιήσεων των στάσεων 
κατά φύλο και ηλικία. Tα στοιχεία της εργασίας συγκεντρώθηκαν µε ερωτηµατολόγιο 
που ήταν κοινό για τις δύο τάξεις και περιελάµβανε εξι θεµατικές κλίµακες, µε οκτώ 
ερωτήσεις η καθεµιά. Oι ενδείξεις που προκύπτουν από την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων είναι: 

—περισσότερα κορίτσια από αγόρια έχουν καλούς βαθµούς στα µαθηµατικά αλλά 
στην κατηγορία των άριστων µαθητών (βαθµός: 18,5-20) τα κορίτσια είναι λιγότερα 
από τα αγόρια 

—τα κορίτσια παρουσιάζουν λιγότερο θετικές στάσεις στα µαθηµατικά από τα 
αγόρια και στις δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες. Aυτή η διαφορά ωστόσο µειώνεται µε 
την ηλικία, όπως επίσης µειώνονται και οι θετικές στάσεις των αγοριών.  

—περισσότερα κορίτσια από αγόρια πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά είναι κατάλληλα 
και για τα δύο φύλα και ότι τα µαθηµατικά δεν είναι αποκλειστικά ανδρική περιοχή. 
Λιγότερα κορίτσια από αγόρια όµως βρίσκουν τα µαθηµατικά χρήσιµα για την 
καθηµερινή ζωή και την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.  

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, τα αποτελέσµατα της έρευνας σχολιάζονται σε 
σχέση µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών σε άλλες χώρες.  

 

  

Oι διαφορές στα Mαθηµατικά µεταξύ των δύο φύλων, είναι ένα φλέγον θέµα, τα 
τελευταία χρόνια. Eρωτήµατα όπως: "Eίναι τ' αγόρια πιο έξυπνα από τα κορίτσια;" 
"Eίναι τα κορίτσια λιγότερο ικανά από τ' αγόρια στα Mαθηµατικά;" "Kορίτσια και 
αγόρια σκέπτονται µε τον ίδιο τρόπο;" δεν τίθενται γιατί είναι της µόδας ούτε για να 
γίνεται απλά συζήτηση. Eίναι ερωτήµατα που εκφράζουν το σύγχρονο κοινωνικό 
προβληµατισµό και παίζουν το ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες και, απ' ό,τι 
φαίνεται, θα συνεχίζουν να τον παίζουν και στις κοινωνίες του µέλλοντος.  
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O ισχυρισµός ότι τ' αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια στα Mαθηµατικά, ότι 
έχουν κλίση(1), ενώ τα κορίτσια δε διαθέτουν µαθηµατική σκέψη, υφίσταται εδώ και 
χρόνια, τροφοδοτείται κατά καιρούς µε διάφορες ψυχολογικές, βιολογικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές(2) και άλλες θεωρίες και δε φαίνεται ότι θα πάψει να 
µας απασχολεί και στο µέλλον. Στη συγκεκριµένη εργασία δε θα ασχοληθούµε µε τις 
θεωρίες που κατά καιρούς διατυπώθηκαν προκειµένου να στηρίξουν επιστηµονικά 
την άποψη περί ύπαρξης διαφορών µεταξύ των φύλων.(3) 

Aπό τις διάφορες έρευνες πάντως φαίνεται, ότι ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µή 
βιολογικών, ψυχολογικών ή άλλων διαφορών µεταξύ των δύο φύλων, ακόµη και 
µεταξύ των µαθητών που η επίδοσή τους είναι πολύ υψηλή είναι πολύ λιγότερα τα 
κορίτσια που επιλέγουν σπουδές που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τα 
Mαθηµατικά.(4) Tίθεται λοιπόν το ερώτηµα µήπως οι στάσεις των µαθητών/ριών 
προς τα και οι σχέσεις τους µε τα Mαθηµατικά, που διαµορφώνονται κάτω από 
διάφορες συνθήκες, έχουν σχέση µε τις αποφάσεις τους που αφορούν στην επιλογή 
των σπουδών τους. 

H παρούσα έρευνα είναι µια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων που έχουν 
διαµορφώσει οι µαθητές/ριες για τα Mαθηµατικά ως γνωστικό αντικείµενο -αν τα 
θεωρούν εύκολα, ευχάριστα, ενδιαφέροντα, χρήσιµα- καθώς και των εντυπώσεών 
τους σχετικά µε (i) το βαθµό ενθάρρυνσης που δέχονται από το οικογενειακό και το 
κοινωνικό τους περιβάλλον όσον αφορά την ενασχόλησή τους µε το συγκεκριµένο 
µάθηµα (ii) τη φύση και τη χρησιµότητα των Mαθηµατικών.  

  

Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης (επίδοση και στάση) 
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τα Mαθηµατικά και οι τυχόν 
διαφοροποιήσεις που υφίσταται αυτή η σχέση ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία.  

Aποκλείστηκε από το πεδίο της έρευνας η πρωτοβάθµια εκπαίδευση για δύο κυρίως 
λόγους:  

(α) από τις σχετικές έρευνες(5) φαίνεται ότι σ' αυτήν την περιοχή της εκπαίδευσης 
δεν παρατηρούνται σηµαντικές, τουλάχιστον, διαφορές στην επίδοση και τις στάσεις 
των παιδιών απέναντι στα Mαθηµατικά και  

(β) το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας θα ήταν 
δύσκολο να κατανοηθεί και να συµπληρωθεί από παιδιά αυτής της ηλικίας.  

Στη συγκεκριµένη εργασία δεν επιχειρείται αξιολόγηση της επίδοσης των 
µαθητών/ριων σε διάφορες θεµατικές περιοχές των Mαθηµατικών. Ως µέτρο της 
επίδοσης χρησιµοποιήθηκε η βαθµολογία τους στο σχολείο από τον καθηγητή/την 
καθηγήτρια της τάξης. ∆ιατηρώντας όλες τις επιφυλάξεις για τις αδυναµίες που έχει 
µια τέτοια παραδοχή, η µεταβλητή της βαθµολογίας συγκρίνεται µε το φύλο και την 
εκπαιδευτική βαθµίδα (ηλικία). M' αυτόν τον τρόπο γίνεται µια προσπάθεια να 
διερευνηθούν οι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά, να 
διαπιστωθεί κατά πόσον η επίδοση των αγοριών στα, σχολικά, Mαθηµατικά είναι 



καλύτερη από την αντίστοιχη των κοριτσιών και να ανιχνευθεί η σχέση που πιθανόν 
υπάρχει µεταξύ επίδοσης, ενθάρρυνσης από το κοινωνικό περιβάλλον και στάσεων. 

O όρος στάση περιγράφει το βαθµό στον οποίο οι µαθητές/ριες συµφωνούν ή 
διαφωνούν σε ερωτήµατα του τύπου: "Tα Mαθηµατικά είναι εύκολα ή δύσκολα; 
Προκαλούν άγχος ή είναι πηγή ευχαρίστησης; Eίναι δηµιουργική ή βαρετή 
διαδικασία; Eίναι χρήσιµα στην καθηµερινή ζωή και στη µελλοντική επαγγελµατική 
σταδιοδροµία;" Περιγράφει επίσης το βαθµό ενθάρρυνσης που οι µαθητές 
αισθάνονται ότι δέχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς 
και το βαθµό στον οποίο πιστεύουν ότι τα Mαθηµατικά είναι περιοχή κατάλληλη για 
περαιτέρω ενασχόληση και σπουδές το ίδιο για αγόρια και κορίτσια  

Oι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν σαν ερωτηµατολόγιο(6) είναι µετάφραση και 
µεταφορά των 6 από τις 7 κλίµακες που χρησιµοποίησε η Brush στην έρευνά της. 
Kατά την έρευνα αυτή, που διεξήχθη στις H.Π.A (1976-1979), πήραν µέρος 2.000 
µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος της έρευνας, ήταν να διερευνηθούν οι 
αιτίες στις οποίες οφείλεται το φαινόµενο, τα κορίτσια να µην ακολουθούν 
µαθηµατικές σπουδές, και περιελάµβανε:  

(α) ένα test µέτρησης της ικανότητας σε διάφορες περιοχές της ύλης των 
Mαθηµατικών,  

(β) ένα ερωτηµατολόγιο µε 7 κλίµακες µέτρησης των στάσεων απέναντι στα 
Mαθηµατικά και  

(γ) συνεντεύξεις µε κάποιες οµάδες µαθητών έτσι ώστε να ανακαλυφθούν οι 
προσωπικές εµπειρίες που ενισχύουν και στηρίζουν τις απόψεις των παιδιών για τα 
Mαθηµατικά. 

O όρος "κλίµακα" χρησιµοποιείται στην έρευνα αποδίδοντας τον αντίστοιχο όρο 
"scale" που µεταχειρίζεται η L.Brush(7), και προσδιορίζει κάθε µία από τις 6 
θεµατικές περιοχές ερωτήσεων (εύκολα/δύσκολα, ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία, 
ενδιαφέροντα(δηµιουργικά)/βαρετά, χρήσιµα/ όχι χρήσιµα, υποστήριξη/έλλειψη 
υποστήριξης από άλλους, ανοικτά για όλους/ανδρική περιοχή). 

Aνάλογα µε τις απαντήσεις στις 6 κλίµακες του ερωτηµατολογίου, η στάση 
χαρακτηρίζεται θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Oι στάσεις των µαθητών διερευνώνται 
ως προς τρεις υποθέσεις: 

1. Tο πέρασµα από µία βαθµίδα σε άλλη συνεπάγεται αύξηση, µείωση ή σταθερότητα 
της θετικής, της αρνητικής στάσης ή της αβεβαιότητας των παιδιών. Eρευνάται 
δηλαδή η στάση των µαθητών και οι τυχόν διαφοροποιήσεις της µε την ηλικία και 
ανεξάρτητα του φύλου. 

2. Mαθητές διαφορετικού φύλου, ανεξάρτητα ηλικίας, παρουσιάζουν διαφορές στις 
στάσεις. Eρευνάται δηλαδή η στάση των µαθητών κατά φύλο και ανεξάρτητα 
εκπαιδευτικής βαθµίδας. 

3. Oι στάσεις των µαθητών σχετίζονται µε το φύλο και την ηλικία ταυτόχρονα και 
σηµειώνονται κάποιες διαφοροποιήσεις των στάσεων σε σχέση µε τις δύο αυτές 



µεταβλητές? ερευνάται δηλαδή η στάση τόσο σε σχέση µε το φύλο όσο και µε την 
εκπαιδευτική βαθµίδα. 

  

Περιγραφή πεδίου. 

H έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Eπιλέχθηκαν δύο τάξεις (B΄ Γυµνασίου και B΄ Γενικού Λυκείου) που απέχουν 
χρονικά 3 χρόνια για να φανούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις των τάσεων των µαθητών 
στα Mαθηµατικά µε την ηλικία (πέρασµα σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα). 

Eπιλέχθηκε η B΄ Γυµνασίου, κι όχι κάποια άλλη τάξη, ως η πιο κατάλληλη για την 
καταγραφή των στάσεων των µαθητών γιατί ισαπέχει χρονικά από την τελευταία 
τάξη του ∆ηµοτικού και την A΄ Λυκείου.(από το τέλος δηλαδή του ∆ηµοτικού και 
την αρχή του Λυκείου) Για τη διαπίστωση τυχόν αλλαγών στις στάσεις των µαθητών 
επιλέχθηκε η B΄ Γενικού Λυκείου γιατί ενώ οι µαθητές είναι πολύ κοντά στην 
αποφοίτηση, δεν έχουν ακόµη επιλέξει τη δέσµη που θα ακολουθήσουν και έτσι η 
διδακτέα ύλη στα Mαθηµατικά.είναι κοινή .Tο δείγµα µας απετέλεσαν 232 συνολικά 
µαθητές, 62 (από σύνολο 570) κορίτσια και 58 (από σύνολο 629) αγόρια Γυµνασίου 
και 61 (από σύνολο 387) κορίτσια και 51 (από σύνολο 337) αγόρια του Λυκείου. 

Πίν.1. Eρωτηµατολόγιο στάσεων απέναντι στα Μαθηµατικά 

Στις παρακάτω προτάσεις απάντησε µε Σ.Π. όταν συµφωνείς πλήρως, µε Σ.M. όταν 
µάλλον συµφωνείς, µε A.B. όταν δεν είσαι σίγουρος/η, µε ∆.M. όταν µάλλον 
διαφωνείς, µε ∆.Π. όταν διαφωνείς πλήρως 

  

1. Kανείς δε µπορεί να µάθει τέλεια Mαθηµατικά. 

2. Πολλοί λίγοι άνθρωποι µπορούν να µάθουν Mαθηµατικά. 

3. Tα Mαθηµατικά γίνονται όλο και δυσκολότερα. 

4. ∆εν είµαι από εκείνους/ες που τα πάνε καλά στα Mαθηµατικά. 

5. Tα Mαθηµατικά είναι το µάθηµα που µου αρέσει λιγότερο απ' όλα. 

6. Tα Mαθηµατικά είναι πολύ εύκολα. 

7. Eίµαι σίγουρος/η ότι µπορώ να µάθω Mαθηµατικά. 

8. Mπορώ να πάρω καλούς βαθµούς στα Mαθηµατικά. 

  



1. H προετοιµασία για το µάθηµα των Mαθηµατικών µε ευχαριστεί. 

2. Xαίροµαι να λύνω προβλήµατα Mαθηµατικών. 

3. Συνήθως αισθάνοµαι άνετα κατά τη διάρκεια των διαγωνισµάτων στα Mαθηµατικά. 

4. Tα Mαθηµατικά δε µε στενοχωρούν καθόλου. 

5. Συνεχώς αναβάλλω το διάβασµα για το µάθηµα των Mαθηµατικών. 

6. Aισθάνοµαι νευρικότητα κατά τη διάρκεια των διαγωνισµάτων στα Mαθηµατικά. 

7. Tροµάζω όταν ανοίγω το βιβλίο των Mαθηµατικών και βλέπω µια σελίδα γεµάτη 
προβλήµατα. 

8. Kαταρρέω στη σκέψη δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων. 

  

 1. Tα Mαθηµατικά είναι συναρπαστικά. 

2. Tα Mαθηµατικά µου δίνουν την ευκαιρία να σκεφθώ πράγµατα για µένα τον ίδιο/ την 
ίδια. 

3. Στα Mαθηµατικά µπορώ να χρησιµοποιώ δικές µου ιδέες. 

4. Oταν αντιµετωπίζω ένα µαθηµατικό πρόβληµα που δε µπορώ να το λύσω αµέσως, 
επιµένω µέχρι να βρω τη λύση του. 

5. Tα Mαθηµατικά είναι πληκτικά και µονότονα. 

6. ∆εν υπάρχουν πολλά περιθώρια για τις ιδέες µου στα Mαθηµαικά. 

7. H ιδέα των Mαθηµατικών δε µε συναρπάζει. 

8. Kάνω όσο το δυνατόν λιγότερη δουλειά στα Mαθηµατικά. 

  

1. Προκειµένου βρεις µια καλή δουλειά είναι σηµαντικό να ξέρεις Mαθηµατικά. 

2. H γνώση των Mαθηµατικών θα µε βοηθήσει να κερδίσω τα απαραίτητα για τη ζωή 
µου. 

3. Mελετώ τα Mαθηµατικά επειδή ξέρω πόσο χρήσιµα είναι. 

4. Tα Mαθηµατικά είναι ένα µάθηµα απαραίτητο και αξίζουν τον κόπο και το χρόνο 
που τους αφιερώνω. 



5. Oταν θα είµαι ενήλικος/η θα χρησιµοποιήσω µε πολλούς τρόπους τα Mαθηµατικά. 

6. Tα Mαθηµατικά εκτός από τις θετικές επιστήµες δε χρειάζονται και πολύ. 

7. Tα Mαθηµατικά δε θα είναι χρήσιµα στη δουλειά που πρόκειται να κάνω. 

8. Tα Mαθηµατικά δεν είναι χρήσιµα στα προβλήµατα της καθηµερινής ζωής. 

9. H ενασχόληση µε τα Mαθηµατικά είναι χάσιµο χρόνου. 

  

1. Oι γονείς µου περιµένουν να είµαι καλός/καλή στα Mαθηµατικά  

2. Oι δάσκαλοί µου (οι καθηγητές/ριες) πιστεύουν ότι µπορώ να είµαι καλός/καλή στα 
Mαθηµατικά  

3. Oι γονείς µου µε ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών. 

4. Oι δάσκαλοι (καθηγητές/ριες) µε ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών. 

5. Oι γονείς µου δε νοµίζουν ότι µπορώ να τα καταφέρω στα Mαθηµατικά. 

6. Oι δάσκαλοι µου (καθηγητές/ριες) δε περιµένουν ότι θα τα πάω καλά µε τα 
Mαθηµατικά. 

7. Oι γονείς µου δε µε ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών 

8. Oι δάσκαλοι µου (καθηγητές/ριες) µε αποθαρρύνουν όσον αφορά την ικανότητά µου 
στα Mαθηµατικά. 

  

Tα σχολεία που πήραν µέρος στην Έρευνα, 2 Γυµνάσια και 2 Γενικά Λύκεια, είναι 
∆ηµόσια Σχολεία της Θεσσαλονίκης. H επιλογή συγκεκριµένου τύπου σχολείων 
(∆ηµόσια, Γενικά Λύκεια), ο περιορισµός της έρευνας σε µια µόνο περιοχή της 
πόλης, καθώς και ο αριθµός του δείγµατος (232 µαθητές) δεν επιτρέπουν τη 
γενίκευση των συµπερασµάτων της παρούσας έρευνας στο σύνολο του µαθητικού 
πληθυσµού της Θεσσαλονίκης και κατά µείζονα λόγο της Eλλάδας, παρέχουν όµως 
αρκετές ενδείξεις σχετικά µε τη στάση των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά. 

  

Μέθοδος και µέσα  

Για τη συλλογή πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου. Tο 
ερωτηµατολόγιο ήταν ακριβώς το ίδιο για τους µαθητές και των δύο εκπαιδευτικών 
βαµίδων ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση κατά τη συζήτηση των αποτελεσµάτων. 



Tα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από µαθητές 4 τµηµάτων της B΄ Γυµνασίου και 
4 τµηµάτων της B΄ Γενικού Λυκείου στο διάστηµα 9.3.1990-13.3.1990. 

  

Oι θεµατικές περιοχές που περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο είναι: 

(α). η βαθµολογία του µαθητή στα Mαθηµατικά, στο A΄ τρίµηνο της χρονιάς(8) 

(β). κλίµακες στάσης απέναντι στα Mαθηµατικά. 

Στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν 6 κλίµακες στάσης τύπου Likert.(9) 

H κάθε µία περιλαµβάνει 8 θέµατα. Έτσι συνολικά υπάρχουν 48 θέµατα µε θετική ή 
αρνητική διατύπωση που αφορούν σε διαφορετικές αποχρώσεις της στάσης. 

Oι 6 θεµατικές κλίµακες είναι οι 6 από τις 7 κλίµακες που χρησιµοποίησε η L. Brush 
στην έρευνά της(10) σε µαθητές ηλικίας 13-18 χρόνων στις H.Π.A (1976-1979). 
Kάποιες τροποποιήσεις έγιναν στα θέµατα της 2ης κλίµακας (ευχάριστα/προκαλούν 
ανησυχία). Aυτό θεωρήθηκε αναγκαίο προκειµένου να ανταποκρίνονται στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα.(11) 

Aπό το συνολικό αριθµό των 65 θεµάτων επιλέχτηκαν 48, όσα κρίθηκαν πιο 
χαρακτηριστικά της στάσης που µετράται από κάθε κλίµακα. Eπίσης έγιναν 
ορισµένες τροποποιήσεις ιδιωµατισµών της αγγλικής γλώσσας ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ελληνική γλωσσική έκφραση. 

  

Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων  

O τρόπος στατιστικής ανάλυσης που επιλέχθηκε είναι περιγραφικός και η µέθοδος 
για τη µέτρηση της κεντρικής τάσης ο "Tύπος" (η βαθµολογία ή η στάση που 
εµφανίζεται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα). 

H µέτρηση της βασικής τάσης ανάγεται σε ποσοστά % και έτσι φαίνεται η σχέση 
ανάµεσα στη βαθµολογία ή τη στάση των µαθητών και σε καθεµία από τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές όπως το φύλο και η ηλικία. 

Aναγωγή των συχνοτήτων σε ποσοστά επί τοις εκατό γίνεται και για τις απαντήσεις 
που δεν αποτελούν τον "Tύπο", για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των 
συχνοτήτων, ενώ φαίνεται επίσης η σχέση ανάµεσα στις βαθµολογίες ή στις στάσεις 
που µειοψηφούν και στις ανεξάρτητες µεταβλητές. H ποσοστιαία ανάλυση των 
δεδοµένων έδωσε τα αποτελέσµατα που περιγράφονται και συζητούνται αµέσως µετά 
. 

  

Ευρήµατα για τη βαθµολογία στα Mαθηµατικά(12) 



Aπό τη βαθµολογία των µαθητών στα Mαθηµατικά φαίνεται ότι: 

α. O µεγαλύτερος αριθµός µαθητών παρουσιάζει µικρούς βαθµούς (7-12). 
Bρίσκονται δηλαδή στο 1ο διάστηµα της βαθµολογικής κλίµακας.  

Tόσο στο Γυµνάσιο αλλά και πιο πολύ στο Λύκειο περισσότερα αγόρια απ΄ ό,τι 
κορίτσια φαίνεται, σύµφωνα µε τη βαθµολογία τους, ότι είναι αδύνατοι µαθητές.(13) 
Mε την ηλικία αυξάνει ο αριθµός των αγοριών που ανήκουν στους αδύνατους 
µαθητές ενώ των κοριτσιών µειώνεται. Έτσι η διαφορά τους από 8,07 στο Γυµνάσιο 
αυξάνει σε 14,61 στο Λύκειο. 

  

β. Στην περιοχή της βαθµολογίας "κάτω από τη βάση" (7-9,5) συγκεντρώνεται 
µεγαλύτερος αριθµός αγοριών σε κάθε τάξη. Aν και µε την ηλικία λιγότεροι µαθητές 
εµφανίζουν βαθµολογία σ΄ αυτό το διάστηµα βαθµολογίας, στο Λύκειο επειδή το 
ποσοστό των κοριτσιών που ανήκουν σ' αυτήν τη βαθµολογική περιοχή (7-9,5) 
µειώνεται σηµαντικά (είναι 1,66), η διαφορά των δύο φύλων αυξάνει σηµαντικά σε 
σχέση µε το Γυµνάσιο (από 8,01 σε 14,02). 

  

γ. Στο 2ο διάστηµα βαθµολογίας (12,5-16) που χαρακτηρίζει τους "µέτριους-καλούς" 
µαθητές συγκεντρώνεται µεγαλύτερος αριθµός κοριτσιών παρά αγοριών. Mε την 
ηλικία παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών και των δύο φύλων που 
ανήκουν σ' αυτήν τη βαθµολογική περιοχή και η διαφορά των κοριτσιών από τα 
αγόρια µειώνεται σε σχέση µε τη διαφορά τους στο Γυµνάσιο (από 14,9 σε 7,53). 

  

δ. Στο 3ο διάστηµα βαθµολογίας (16,5-20) στους "πολύ καλούς" µαθητές 
συγκεντρώνονται τα µικρότερα ποσοστά µαθητών σε σχέση µε το 1ο και 2ο 
διάστηµα. Mόνη εξαίρεση αποτελεί η οµάδα A.-Γ. (Aγόρια Γυµνασίου) που 
συγκεντρώνουν σ' αυτό το διάστηµα µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που εµφανίζουν 
στο 2ο διάστηµα βαθµολογίας (12,5-16). Στο Γυµνάσιο, το ποσοστό των αγοριών σ' 
αυτήν τη βαθµολογική περιοχή είναι κατά 6,85% µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 
κοριτσιών. Aντίθετα στο Λύκειο όπου αυξάνει ο αριθµός των κοριτσιών µε 
βαθµολογία στο 3ο διάστηµα αλλά µειώνεται ο αριθµός των αγοριών, στην ίδια 
περιοχή, 7,04% περισσότερα κορίτσια, από ό,τι αγόρια έχουν "πολύ καλούς" 
βαθµούς. 

  

ε. Στους "άριστους" µαθητές (18,5-20), τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια 
σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. Mε την ηλικία αυξάνει ο αριθµός των "άριστων" και 
στα 2 φύλα και ιδιαίτερα στα κορίτσια, έτσι που στο Λύκειο η διαφορά των αγοριών 
από τα κορίτσια σ' αυτήν τη βαθµολογική περιοχή, είναι µικρότερη σε σχέση µε τη 
διαφορά τους στο Γυµνάσιο (από 5,4 σε 3,44). 



Σχολιάζοντας λοιπόν τη βαθµολογία των παιδιών στα Mαθηµατικά θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι: παρατηρείται µια συσσώρευση των αγοριών στα "άκρα" της 
βαθµολογικής κλίµακας. Περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια βρίσκονται στο 
διάστηµα βαθµολογίας 7-12 που χαρακτηρίζει τους αδύνατους µαθητές, αλλά επίσης 
περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια βρίσκονται στο διάστηµα 18,5-20 της 
βαθµολογικής κλίµακας που χαρακτηρίζει τους άριστους µαθητές. 

Όσον αφορά τα κορίτσια, αν και ένας σηµαντικός αριθµός τους βρίσκεται στην 
ανώτερη βαθµολογική κλίµακα, η πλειονότητά τους συσσωρεύεται στο διάστηµα 
12,5-16 που χαρακτηρίζει τους "µέτριους-καλούς" µαθητές. 

  

Ευρήµατα σχετικά µε τις στάσεις  

H προσπάθεια ερµηνείας των στάσεων των µαθητών απέναντι στα Mαθηµατικά, 
όπως αυτές προκύπτουν από τις 6 κλίµακες στηρίζεται στην ανάλυση των ποσοστών 
των απαντήσεων που έδωσε το δείγµα της παρούσας έρευνας. Έτσι τα αποτελέσµατα 
που προκύπτουν ανά κλίµακα είναι: 

  

1η κλίµακα (εύκολα/δύσκολα) 

(1) H θετική στάση(14) των µαθητών µειώνεται σηµαντικά µε την ηλικία.(15) 

(2) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα τα αγόρια έχουν ελαφρά µεγαλύτερη θετική στάση 
από τα κορίτσια.(16) Mε την ηλικία λιγότερα αγόρια, αλλά ακόµη λιγότερα κορίτσια 
θεωρούν εύκολα τα Mαθηµατικά. 

H αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αγοριών σε 
όλες τις τάξεις που πήραν µέρος στην έρευνα. Mε την ηλικία η αβεβαιότητα των 
κοριτσιών µειώνεται ενώ των αγοριών αυξάνει αρκετά. Έτσι στο Λύκειο η διαφορά 
τους, σε σχέση µ'αυτή στο Γυµνάσιο, είναι πολύ µικρότερη . 

H αρνητική στάση των αγοριών στο Γυµνάσιο είναι αρκετά µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη των κοριτσιών. Στο Λύκειο, όπου το ποσοστό των κοριτσιών που 
παρουσιάζουν αρνητική στάση αυξάνει ενώ των αγοριών µειώνεται, η αρνητική 
στάση των 2 φύλων κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα. 

Tα αίτια της τάσης αυτής, δηλαδή λιγότεροι µαθητές στο Λύκειο και µάλιστα σε 
ποσοστά µικρότερα του 50% θεωρούν εύκολα τα Mαθηµατικά, µπορεί να 
αναζητηθούν τόσο στο χαρακτήρα των Mαθηµατικών, που είναι περισσότερο 
αφαιρετικός στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, όσο και στον τρόπο και την 
τεχνική της διδασκαλίας και ίσως και στο κοινωνικοοικονοµικό background των 
παιδιών. Oι διαφορές στη θετική στάση κατά φύλο είναι µάλλον µικρές, περίπου 3%, 
διαφορά που µπορεί ίσως να εξηγηθεί αν υποθέσουµε ότι τα κορίτσια είναι πιο 
αυθόρµητα στις απαντήσεις τους, πιο απαιτητικά από τους εαυτούς τους και έχουν 
µικρότερη αυτοπεποίθεση όσον αφορά την ικανότητά τους στα Mαθηµατικά.  



  

2η κλίµακα (ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία). 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται µε την ηλικία.(17) 

(2) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια βρίσκουν 
ευχάριστα τα Mαθηµατικά.(18) Mε την ηλικία η διαφορά τους µειώνεται αφού η 
θετική στάση των κοριτσιών µειώνεται ελάχιστα ενώ των αγοριών µειώνεται 
περισσότερο.  

H αβεβαιότητα των κοριτσιών(19) είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αγοριών 
στο Γυµνάσιο. Στο Λύκειο όπου η αβεβαιότητα των κοριτσιών µειώνεται αρκετά ενώ 
των αγοριών παραµένει στα ίδια επίπεδα η διαφορά τους είναι ελάχιστη.  

H αρνητική στάση των κοριτσιών είναι λίγο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 
αγοριών σε κάθε τάξη(2). Mε την ηλικία αυξάνει η αρνητική στάση και των δύο 
φύλων.  

H τάση που παρατηρείται, δηλαδή χαµηλά ποσοστά µαθητών, µικρότερα του 50% να 
θεωρούν το µάθηµα των Mαθηµατικών ευχάριστη διαδικασία και ιδιαίτερα στο 
Λύκειο, µπορεί να οφείλεται στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικά, αλλά και στον 
τρόπο που διδάσκονται τα Mαθηµατικά µέσα στην τάξη. Eτσι θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι η µεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάζει η ύλη των Mαθηµατικών του 
Λυκείου και ο µάλλον χαµηλός βαθµός κατανόησής της, η χαµηλή, ενδεχοµένως, 
επίδοση, οι συνεχείς αξιολογήσεις µε tests, αυξάνουν τα αισθήµατα ανησυχίας και 
δυσαρέσκειας των µαθητών. 

H µικρή διαφορά της θετικής στάσης των 2 φύλων θα µπορούσε ίσως να αποδοθεί 
στην, πιθανά, πιο ειλικρινή έκφραση των αισθηµάτων άγχους των κοριτσιών καθώς 
και στην παθητική ίσως αντίδρασή τους, όταν δεν κατανοούν σηµεία της ύλης, 
αποτέλεσµα του σχετικά χαµηλού βαθµού αυτοπεποίθεσής τους ανεξάρτητα από την 
επίδοσή τους. 

  

3η κλίµακα (δηµιουργικά/βαρετά) 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται αρκετά µε την ηλικία(21). 

(2) Σε κάθε τάξη (της έρευνας) περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια φαίνεται ότι 
θεωρούν τα Mαθηµατικά δηµιουργικά και ενδιαφέροντα. 

H διαφορά τους στο Γυµνάσιο είναι µεγάλη αλλά στο Λύκειο µειώνεται. Mε την 
ηλικία λιγότεροι µαθητές και των 2 φύλων θεωρούν δηµιουργικά τα Mαθηµατικά. 

H αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι αρκετά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 
αγοριών στο Γυµνάσιο. Mε την ηλικία, η αβεβαιότητα των κοριτσιών µειώνεται 
αρκετά ενώ των αγοριών αυξάνει. Έτσι στο Λύκειο τα αγόρια εµφανίζονται λίγο 
περισσότερο αβέβαια από τα κορίτσια. 



H αρνητική στάση των κοριτσιών είναι ελάχιστα µεγαλύτερη από αυτήν των 
αγοριών. Mε την ηλικία, η αρνητική στάση ιδιαίτερα των κοριτσιών αυξάνει έτσι 
ώστε στο Λύκειο η αρνητική στάση των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη των αγοριών. 

H διαφορά των 2 φύλων είναι σηµαντική στο Γυµνάσιο ενώ στο Λύκειο είναι αρκετά 
µικρή. Ίσως τα κορίτσια συµµετέχουν λιγότερο ενεργητικά στη διδακτέα διαδικασία. 

H σηµαντική µείωση της θετικής στάσης των µαθητών, µε την ηλικία, µπορεί να 
οφείλεται αφ' ενός στη διδακτέα ύλη και αφετέρου στη διδακτική διαδικασία. 

Tο γεγονός ότι η διδακτέα ύλη του Λυκείου δε συνδέεται µε τρόπο σαφή και άµεσο 
µε τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και την καθηµερινή πρακτική του µαθητή ίσως 
προκαλεί αισθήµατα αδιαφορίας. H ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη 
διαδικασία της µάθησης δεν ενθαρρύνεται και αυτό ίσως εξηγεί γιατί οι µαθητές, σε 
χαµηλά ποσοστά, θεωρούν τη διαδικασία µάθησης των Mαθηµατικών στο Λύκειο, 
δηµιουργική  

  

4η κλίµακα (χρήσιµα/όχι χρήσιµα) 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται σηµαντικά µε την ηλικία(22). 

(2) Σε κάθε τάξη περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια(23) θεωρούν χρήσιµα τα 
Mαθηµατικά. H διαφορά τους είναι σηµαντική στο Γυµνάσιο. Mε την ηλικία 
µειώνεται πάρα πολύ η θετική στάση ιδιαίτερα στα αγόρια. Στο Λύκειο η διαφορά 
των δύο φύλων(24) µειώνεται αρκετά. 

H αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι αρκετά µεγαλύτερη από αυτήν των αγοριών στο 
Γυµνάσιο. Mε την ηλικία η αβεβαιότητα των κοριτσιών µειώνεται ενώ των αγοριών 
αυξάνει αρκετά. Έτσι στο Λύκειο, τα αγόρια εµφανίζονται πιο αβέβαια από τα 
κορίτσια. 

H αρνητική στάση των κοριτσιών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αγοριών 
σε κάθε τάξη. Στο Γυµνάσιο η διαφορά τους είναι µικρή. Mε την ηλικία αυξάνει η 
αρνητική στάση των µαθητών ιδιαίτερα των κοριτσιών. Έτσι η διαφορά τους στο 
Λύκειο αυξάνει αρκετά. 

H σηµαντική µείωση της θετικής στάσης, µε την ηλικία, ίσως είναι αποτέλεσµα µιας 
αντίληψης των µαθητών ότι τα Mαθηµατικά που διδάσκονται στο Λύκειο, δεν είναι 
τόσο χρήσιµα για τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα που έχουν ήδη επιλέξει. Tεχνικές 
και ιδέες της Άλγεβρας και της Γεωµετρίας δε φαίνεται να έχουν άµεσες εφαρµογές 
σε δραστηριότητες και επιλογές εκτός της σχολικής τάξης.  

H διαφορά που παρατηρείται στη θετική στάση των 2 φύλων, µπορεί να έχει σχέση 
µε το γεγονός ότι τα κορίτσια, περισσότερο από τ' αγόρια, ακολουθούν παραδοσιακά 
πρότυπα στην επιλογή επαγγέλµατος, διαλέγοντας εκείνα που δεν απαιτούν 
συστηµατική, σε βάθος µελέτη των Mαθηµατικών, ακόµη κι όταν έχουν καλές 
επιδόσεις στα Mαθηµατικά. Aυτό φαίνεται αν εξετάσουµε από κοινού α) το ποσοστό 



των κοριτσιών που θεωρούν χρήσιµα τα Mαθηµατικά µε το ποσοστό των κοριτσιών 
που επιλέγουν επαγγέλµατα που απαιτούν σε βάθος γνώση των Mαθηµατικών, β) το 
ποσοστό των κοριτσιών µε "καλή" βαθµολογία στα Mαθηµατικά και το ποσοστό 
αυτών που θεωρούν τα Mαθηµατικά χρήσιµα για τη µελλοντική ζωή τους. 

  

5η κλίµακα (υπάρχει υποστήριξη/δεν υπάρχει υποστήριξη από άλλους : 
διδάσκοντες, γονείς) 

(1) H θετική στάση των µαθητών µειώνεται αρκετά µε την ηλικία(25). 

(2) Σε κάθε τάξη περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια αισθάνονται ότι δέχονται την 
υποστήριξη του κοινωνικού τους περίγυρου όσον αφορά την ενασχόληση και τις 
σπουδές σε σχέση µε τα Mαθηµατικά και τις ικανότητες τους σ' αυτά. 

H διαφορά τους στο Γυµνάσιο είναι µικρή. Mε τη ηλικία, σηµαντικός αριθµός 
αγοριών, αλλά πολύ µεγαλύτερος κοριτσιών, εµφανίζει µικρότερη θετική στάση. 
Έτσι στο Λύκειο η διαφορά τους αυξάνει. 

Στο Γυµνάσιο η αβεβαιότητα των κοριτσιών είναι λίγο µεγαλύτερη από αυτήν των 
αγοριών. Mε την ηλικία η αβεβαιότητα και των 2 φύλων αλλά ιδιαίτερα των αγοριών 
αυξάνει αρκετά. Έτσι στο Λύκειο, η µεταξύ τους διαφορά είναι ελάχιστη. 

H αρνητική στάση τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών στο Γυµνάσιο 
κυµαίνεται σε χαµηλά ποσοστά. Tο ποσοστό των κοριτσιών είναι λίγο µεγαλύτερο 
από αυτό των αγοριών. Mε τη ηλικία αυξάνεται η αρνητική στάση και των 2 φύλων 
και ιδιαίτερα των κοριτσιών. Στο Λύκειο περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια έχουν 
αρνητική στάση. 

Aν και είναι δύσκολο να µετρηθεί η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος µε 
άµεσες ερωτήσεις, η σηµαντική µείωση της θετικής τάσης, µε τη ηλικία,-η 
µεγαλύτερη που παρουσιάζεται στις 6 κλίµακες στάσης- θα µπορούσε ίσως να 
ερµηνευθεί σε σχέση µε το, µάλλον, χαµηλό οικονοµικό επαγγελµατικό επίπεδο των 
οικογενειών των µαθητών της περιοχής που έγινε η έρευνα, και τις φιλοδοξίες που 
πιθανόν έχουν γονείς και δάσκαλοι για το µέλλον των παιδιών. Eίναι πολύ πιθανόν οι 
φιλοδοξίες αυτές να µην περιλαµβάνουν µια περαιτέρω εκπαίδευση που απαιτεί πιο 
ειδική γνώση των Mαθηµατικών, ίσως γιατί αυτά δε συνδυάζονται µε την πραγµατική 
επίδοση των µαθητών. Tο σηµείο αυτό θα µπορούσε κάπως να φωτισθεί αν 
µετρούσαµε το βαθµό υποστήριξης που πιστεύουν οι µαθητές ότι δέχονται, από τον 
κοινωνικό τους περίγυρο, σε άλλα µαθήµατα π.χ. Γλώσσα, Φυσική, Iστορία κ.λ.π. 

H διαφορά που παρατηρείται στη θετική στάση των 2 φύλων ιδιαίτερα στο Λύκειο, 
δείχνει ότι γονείς και δάσκαλοι δεν ενθαρρύνουν τα κορίτσια-ή τουλάχιστον τα 
κορίτσια πιστεύουν ότι δεν ενθαρρύνονται- γιατί δε θεωρούν απαραίτητη και χρήσιµη 
τη µελέτη των Mαθηµατικών για τη µελλοντική τους ζωή. Λειτουργούν δηλαδή 
κοινωνικά στερεότυπα που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τη στάση προσώπων που 
ο ρόλος τους στη ζωή και στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των 
παιδιών είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός H διαφορετική µεταχείριση και συµπεριφορά 
των 2 φύλων παρατηρείται από τα πρώτα στάδια της ζωής των παιδιών και αρχίζει θα 



µπορούσαµε να πούµε µε τα διαφορετικά είδη παιχνιδιού που προσφέρονται τη 
διάθεση περισσότερου χρόνου και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι 
ενήλικες για τ'αγόρια(26). 

  

6η κλίµακα (ανοικτά σε όλους/Aνδρική περιοχή) 

(1) H θετική στάση των µαθητών αυξάνει µε την ηλικία. 

(2) Σε κάθε τάξη περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια θεωρούν ότι τα Mαθηµατικά 
είναι τοµέας ανοιχτός και στα 2 φύλα(27). 

H διαφορά τους στο Γυµνάσιο είναι σηµαντική. Mε την ηλικία, τα κορίτσια 
παρουσιάζουν αρκετή αύξηση της θετικής τους στάσης ενώ στα αγόρια παρατηρείται 
µείωση. Έτσι στο Λύκειο η διαφορά τους αυξάνει ακόµη περισσότερο. 

H αβεβαιότητα των αγοριών είναι µεγαλύτερη από αυτήν των κοριτσιών σε κάθε 
τάξη. Mε την ηλικία, η αβεβαιότητα των αγοριών αυξάνει ενώ των κοριτσιών 
µειώνεται. Έτσι στο Λύκειο η µεταξύ τους διαφορά µεγαλώνει σηµαντικά. 

Σε κάθε τάξη η αρνητική στάση των αγοριών είναι αρκετά µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη των κοριτσιών. Στο Λύκειο η αρνητική στάση µειώνεται και στα 2 φύλα 
και ιδιαίτερα στα κορίτσια. 

H µικρή αύξηση της θετικής στάσης συνολικά των µαθητών, µε την ηλικία, οφείλεται 
µόνο στη σηµαντική αύξηση που παρουσιάζουν τα κορίτσια του Λυκείου. Στ' αγόρια 
του Λυκείου παρατηρείται µείωση τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής στάσης 
ενώ αυξάνεται σηµαντικά η αβεβαιότητά τους. 

Tο γεγονός ότι σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα -και ιδιαίτερα στο Λύκειο- η τάση των 
κοριτσιών να θεωρούν τα Mαθηµατικά κατάλληλα και για τα 2 φύλα είναι 
µεγαλύτερη από αυτήν των αγοριών, θα µπορούσε να σηµαίνει ότι τα κορίτσια 
έδωσαν φεµινιστικές µάλλον απαντήσεις που δείχνουν ότι πιστεύουν πως θα 
µπορούσαν ν' ασχοληθούν µε τα Mαθηµατικά, αν τα επέλεγαν, µε την ίδια επιτυχία 
που χαρακτηρίζει τ' αγόρια. Eίναι δηλαδή θέµα επιλογής και όχι δυνατοτήτων. 

  

Συσχετισµός κλιµάκων. 

Σ' αυτό το µέρος της εργασίας γίνεται µια προσπάθεια συσχετισµού των 
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων σε κάθε κλίµακα 
χωριστά. Eτσι εξετάζεται: 

(α) Aν σε κάθε τάξη που πήρε µέρος στην έρευνα και ανεξάρτητα φύλου οι κλίµακες 
παρουσιάζουν ποσοστά θετικής στάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα του 49% και 
εντοπίζεται η κλίµακα που εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό θετικής στάσης. 



(β) Σε πόσες και σε ποιές κλίµακες τα 2 φύλα ανεξάρτητα σχολικής τάξης, 
παρουσιάζουν ποσοστά θετικής στάσης υψηλότερα και χαµηλότερα του 49% και 
εντοπίζεται η κλίµακα, που παρουσιάζει το υψηλότερο και το χαµηλότερο ποσοστό 
θετικής στάσης σε κάθε φύλο. 

(γ) Tο φύλο που παρουσιάζει µεγαλύτερη θετική στάση σε κάθε µια από τις 6 
κλίµακες σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. 

(δ) H αύξηση ή µείωση της θετικής στάσης στις 6 κλίµακες, µε την ηλικία και για 
κάθε φύλο ξεχωριστά. 

  

Έτσι συζητώντας και συσχετίζοντας τις κλίµακες παρατηρούµε ότι : 

1. Mε την ηλικία και ανεξάρτητα φύλου παρατηρούµε µείωση της θετικής στάσης 
των µαθητών σε όλες τις κλίµακες εκτός από την 6η (Tα Mαθηµατικά είναι ανοιχτά 
για όλους και όχι ανδρική περιοχή µόνον) όπου σηµειώνεται µικρή αύξηση. 

Σηµαντική µείωση της θετικής στάσης παρουσιάζουν η 5η κλίµακα (υποστήριξη) και 
ιδιαίτερα η 4η (χρήσιµα). Aρκετή µείωση παρατηρείται στην 1η κλίµακα (εύκολα) 
και στην 3η (δηµιουργικά). 

Eνώ στο Γυµνάσιο σε όλες τις κλίµακες το ποσοστό θετικής στάσης είναι υψηλότερο 
του 49% στο Λύκειο το ξεπερνούν µόνο 3 κλίµακες (η 4η, 5η και 6η). 

Στο Γυµνάσιο η κλίµακα που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη θετική στάση είναι η 5η 
(υποστήριξη) ενώ στο Λύκειο είναι η 6η (ανοικτά για όλους). 

2. Aνάλογα µε το φύλο και ανεξάρτητα της ηλικίας τ' αγόρια παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη θετική στάση από τα κορίτσια σε όλες τις κλίµακες εκτός της 6ης (Tα 
Mαθηµατικά ανοικτά για όλους) όπου η διαφορά των κοριτσιών από τ' αγόρια είναι 
αρκετά µεγάλη. H µεγαλύτερη διαφορά των αγοριών από τα κορίτσια παρουσιάζεται 
στη 2η κλίµακα (ευχάριστα), στην 3η (δηµιουργικά) αλλά περισσότερο στην 4η 
(χρήσιµα). 

Παρατηρείται επίσης ότι τα αγόρια έχουν ποσοστά θετικής στάσης υψηλότερα του 
49% και στις 6 κλίµακες ενώ τα κορίτσια µόνο σε 4 κλίµακες (την 1η, 4η, 5η και 6η). 

Tα κορίτσια σηµειώνουν την υψηλότερη θετική στάση στην 6η κλίµακα (τα 
Mαθηµατικά είναι κατάλληλα και για τα δύο φύλα), ενώ τα αγόρια στην 5η 
(υποστήριξη). 

3. Στην ίδια εκπαιδευτική βαθµίδα και ανάλογα µε το φύλο παρατηρούµε ότι πολύ 
περισσότερα κορίτσια απ' ό,τι αγόρια πιστεύουν ότι τα Mαθηµατικά είναι το ίδιο 
κατάλληλα και για τα 2 φύλα και δεν αποτελούν ανδρική περιοχή. 

Στο Λύκειο, η διαφορά των 2 φύλων αυξάνει ακόµη περισσότερο. 



Aντίθετα σε όλες τις άλλες κλίµακες τ' αγόρια είναι εκείνα που σε κάθε εκπαιδευτική 
βαθµίδα παρουσιάζουν µεγαλύτερη θετική στάση. 

Στο Γυµνάσιο, πολύ περισσότερα αγόρια απ' ό,τι κορίτσια πιστεύουν ότι τα 
Mαθηµατικά είναι ευχάριστα ως διαδικασία γνώσης και δεν τους προκαλούν άγχος, 
ότι είναι δηµιουργική διαδικασία και όχι απλή αποµνηµόνευση καθώς και ότι είναι 
χρήσιµα για την καθηµερινή ζωή και την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

H διαφορά των αγοριών από τα κορίτσια στις άλλες 2 κλίµακες, την1η (εύκολα) και 
την 5η (υποστήριξη) είναι µικρή. 

Στο Λύκειο, εκτός της 6ης κλίµακας (ανοικτά για όλους) σ' όλες τις υπόλοιπες 
κλίµακες τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερη θετική στάση. 

Iδιαίτερα µεγάλη είναι η διαφορά στις 2 κλίµακες που αφορούν στην αντίληψη που 
έχουν οι µαθητές για τη χρησιµότητα των Mαθηµατικών και την ενθάρρυνση που 
δέχονται. 

Στο Λύκειο φαίνεται ότι, εκτός 3 κλιµάκων, µειώνονται οι διαφορές στη θετική 
στάση των 2 φύλων στα Mαθηµατικά. Στην 6η κλίµακα όπου σταθερά περισσότερα 
κορίτσια και ιδιαίτερα στο Λύκειο αµφισβητούν την υπεροχή των αγοριών στα 
Mαθηµατικά, στην 5η κλίµακα όπου φαίνεται ότι σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός 
αγοριών από τον αντίστοιχο των κοριτσιών, ιδιαίτερα στο Λύκειο, δέχονται ότι 
ενθαρρύνονται από το περιβάλλον τους και στην 1η κλίµακα όπου λίγο µεγαλύτερος 
αριθµός αγοριών από αυτόν των κοριτσιών φαίνεται ότι θεωρούν εύκολα και προσιτά 
τα Mαθηµατικά. Στις υπόλοιπες κλίµακες οι διαφορές των ποσοστών θετικής στάσης 
των 2 φύλων µειώνονται στο Λύκειο. 

4. Aνάλογα µε το φύλο και την ηλικία βλέπουµε ότι µεγαλώνοντας, συνεχώς 
λιγότεροι µαθητές και των 2 φύλων εµφανίζουν θετική στάση στα Mαθηµατικά. 
Aξίζει να παρατηρηθεί ότι ενώ στο Γυµνάσιο τα κορίτσια παρουσιάζουν ποσοστά 
θετικής στάσης µικρότερα του 49% µόνο σε µια κλίµακα την 2η 
(ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία), στο Λύκειο αυτό συµβαίνει για 4 κλίµακες, την 1η 
(εύκολα), την 2η (ευχάριστα), την 3η (δηµιουργικά) και την 4η (χρήσιµα). 

T' αγόρια ενώ στο Γυµνάσιο έχουν ποσοστά θετικής στάσης µεγαλύτερα του 49% σε 
όλες τις κλίµακες, στο Λύκειο τα ποσοστά θετικής στάσης σε 2 κλίµακες, την 2η 
(ευχάριστα) και στην 3η (δηµιουργικά) πέφτουν κάτω του 49%. 

Όσον αφορά τα κορίτσια: Στο Γυµνάσιο περισσότερα από τα µισά κορίτσια θεωρούν 
τα Mαθηµατικά κατάλληλα και για τα 2 φύλα. Mε την ηλικία γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερος ο αριθµός των κοριτσιών που το πιστεύουν. H κλίµακα αυτή είναι η 
µόνη στην οποία τα κορίτσια, µε την ηλικία, εµφανίζουν µεγαλύτερη θετική στάση 
και επί πλέον είναι η κλίµακα που συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά θετικής 
στάσης των κοριτσιών σε Γυµνάσιο και Λύκειο. 

Σηµαντικός αριθµός κοριτσιών στο Γυµνάσιο πιστεύουν ότι το κοινωνικό τους 
περιβάλλον, δάσκαλοι και γονείς, τα ενθαρρύνουν στη µελέτη των Mαθηµατικών. 
Πιστεύει ακόµη ότι έχουν ικανότητες στα Mαθηµατικά καθώς και ότι τα Mαθηµατικά 
είναι χρήσιµα στην καθηµερινή και στην µελλοντική επαγγελµατική τους ζωή. Mε 



την ηλικία όµως µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των κοριτσιών που πιστεύουν κάτι 
τέτοιο. Στις 2 αυτές κλίµακες παρατηρείται η µεγαλύτερη µείωση θετικής στάσης των 
κοριτσιών µε την ηλικία. 

Όσον αφορά την αντίληψη για το αν τα Mαθηµατικά είναι εύκολα και ενδιαφέροντα 
φαίνεται πως µόνον τα µισά κορίτσια στο Γυµνάσιο πιστεύουν κάτι τέτοιο. Στο 
Λύκειο, λιγότερα από τα µισά κορίτσια θεωρούν προσιτά και ενδιαφέροντα τα 
Mαθηµατικά. 

H 2η κλίµακα (ευχάριστα) είναι αυτή που συγκεντρώνει το χαµηλότερο ποσοστό -
µικρότερο του µισού πληθυσµού- θετικής στάσης των κοριτσιών σε Γυµνάσιο και 
Λύκειο. 

Όσον αφορά τα αγόρια: Παρατηρείται µείωση της θετικής στάσης, µε την ηλικία, σε 
όλες τις κλίµακες. 

Στο Γυµνάσιο, σηµαντικός αριθµός αγοριών πιστεύουν ότι έχουν την ενθάρρυνση 
των δικών τους ανθρώπων, ενώ στο Λύκειο ο αριθµός αυτός µειώνεται αρκετά. Στην 
κλίµακα αυτή (5η) συγκεντρώνονται τα υψηλότερα αν και διαφορετικά ποσοστά 
θετικής στάσης τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο. 

Σηµαντικός αριθµός αγοριών στο Γυµνάσιο πιστεύουν στη χρησιµότητα των 
Mαθηµατικών ενώ στο Λύκειο ο αριθµός αυτός µειώνεται. 

Σηµαντικός αριθµός αγοριών στο Γυµνάσιο πιστεύουν επίσης ότι τα Mαθηµατικά 
είναι ενδιαφέροντα και ένας τοµέας ανοιχτός και στα 2 φύλα. Mε την ηλικία η θετική 
στάση µειώνεται και στις 2 κλίµακες. Λιγότερα αγόρια στο Λύκειο, ωστόσο 
σηµαντικός αριθµός ακόµη, πιστεύουν ότι τα Mαθηµατικά είναι το ίδιο κατάλληλα 
και για τα 2 φύλα. Όσον αφορά τη µείωση της θετικής στάσης των αγοριών στην 3η 
κλίµακα (δηµιουργικά, ενδιαφέροντα), αυτή είναι µεγάλη. H ηλικία αυτή 
συγκεντρώνει, όπως και στα κορίτσια, το µικρότερο ποσοστό θετικής στάσης των 
αγοριών στο Λύκειο ποσοστό πολύ µικρότερο του 49%. 

Περισσότερα από τα µισά αγόρια στο Γυµνάσιο φαίνεται ότι θεωρούν τα 
Mαθηµατικά εύκολα και ευχάριστα. Στο Λύκειο λιγότερα αγόρια πιστεύουν κάτι 
τέτοιο. 

H θετική στάση των µαθητών αυξάνει σε λίγα µόνο θέµατα των κλιµάκων. Έτσι 
παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε 11 (επί συνόλου 48) θέµατα για τα κορίτσια και 
σε 9 για τα αγόρια. Tα περισσότερα από αυτά είναι της 6ης κλίµακας. Aντίθετα 
σηµαντική µείωση της θετικής στάσης των µαθητών παρατηρείται σε όλα τα θέµατα 
της 4ης κλίµακας (χρήσιµα), της 5ης (υποστήριξη) καθώς και στις περισσότερες 
ερωτήσεις της 3ης κλίµακας (δηµιουργικά). 

  

Kοινά συµπεράσµατα των δύο ερευνών 

Mια συνεπής σύγκριση των ευρηµάτων της δικής µας έρευνας µε αυτά της L. Brush 
(στις H.Π.A, 1976-1979) και άλλων ερευνών σχετικά µε τη στάση των Mαθητών στα 



Mαθηµατικά θα προϋπέθετε µεταξύ άλλων µια κοινή στατιστική τεχνική 
επεξεργασίας των δεδοµένων. 

H L. Brush χρησιµοποίησε τη µέθοδο της Aνάλυσης της ∆ιαφοράς (cross sectional 
και longitudinal test). Eµείς µετρήσαµε την απάντηση µε τη µεγαλύτερη συχνότητα 
(Kεντρική Tάση) καθώς και τις απαντήσεις που δεν αποτελούν τον "Tύπο" σε 
ποσοστό % για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε τις συχνότητες και για να δείξουµε τη 
σχέση µεταξύ της Kεντρικής Tάσης και των ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ξεπερνώντας αυτό το πρόβληµα επιχειρούµε µια σύντοµη σύγκριση των ευρηµάτων 
των δύο ερευνών. 

Όσον αφορά την 1η κλίµακα (εύκολα/δύσκολα): Kοινή διαπίστωση αποτελεί ότι α) 
µε την ηλικία.λιγότεροι µαθητές, θεωρούν εύκολα τα Mαθηµατικά (Brush 1979, 68-
69). β) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα η θετική στάση των κοριτσιών είναι µικρότερη 
από αυτή των αγοριών (Brush, 1979, 69). 

Ως προς τη 2η κλίµακα (ευχάριστα/προκαλούν ανησυχία): Kοινή διαπίστωση µε τη 
Brush αποτελεί ότι α) τα αισθήµατα ανησυχίας των µαθητών για τα Mαθηµατικά 
αυξάνουν µε την ηλικία (Brush 1979, 69) β) Σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα τα 
κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια αισθάνονται άγχος για τα Mαθηµατικά (Brush, 
1979,69). 

Όσον αφορά την 3η κλίµακα (δηµιουργικά/βαρετά). Kοινή διαπίστωση των 2 
ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι µε την ηλικία λιγότεροι µαθητές θεωρούν 
δηµιουργικά τα Mαθηµατικά (Brush, 1979,69). 

Σε αντίθεση τώρα µε την Brush (Brush, 1979,48).που δε διαπιστώνει διαφορές κατά 
φύλο σ' αυτήν την κλίµακα στάσης, από τα ευρήµατα της δικής µας έρευνας φαίνεται 
ότι ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο και λιγότερο στο Λύκειο περισσότερα αγόρια απ' ό,τι 
κορίτσια θεωρούν δηµιουργικά τα Mαθηµατικά  

Ως προς την 4η κλίµακα (χρήσιµα/όχι χρήσιµα). Kοινή διαπίστωση αποτελεί α) η 
τάση να µειώνεται η θετική στάση των µαθητών µε την ηλικία και συνεχώς λιγότεροι 
µαθητές να θεωρούν χρήσιµα τα Mαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή και την 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία (Brush, 1979,56). β) Tα µεγαλύτερα κορίτσια 
θεωρούν λιγότερο χρήσιµα τα Mαθηµατικά από ό,τι τ' αγόρια της ίδιας ηλικίας 
.(Brush,1979, 56). 

Eµείς διαπιστώσαµε ότι σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα και ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο τα 
αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια θεωρούν τα Mαθηµατικά χρήσιµα. Στο Λύκειο 
η διαφορά των 2 φύλων µειώνεται αρκετά. 

Όσον αφορά την 5η κλίµακα (υποστήριξη/έλλειψη υποστήριξης από το κοινωνικό 
περιβάλλον) Kοινή διαπίστωση των 2 ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι µε τη ηλικία 
λιγότεροι µαθητές θεωρούν ότι ενθαρρύνονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο 
όσον αφορά την ενασχόληση τη µελέτη και τις ικανότητές τους σε σχέση µε τα 
Mαθηµατικά (Brush, 1979,69). 



Σε αντίθεση µε την Brush που δεν παρατηρεί αξιοσηµείωτες διαφορές κατά φύλο 
(Brush, 1979,65), εµείς βρήκαµε ότι ιδιαίτερα στο Λύκειο τα κορίτσια, λιγότερο από 
τ' αγόρια αισθάνονται να ενθαρρύνονται από το κοινωνικό περιβάλλον τους (γονείς, 
δασκάλους), γεγονός που πιθανά έχει σχέση µε διατήρηση παραδοσιακών 
στερεότυπων της ελληνικής κοινωνίας. 

Ως προς την 6η κλίµακα (ανοιχτός τοµέας και στα 2 φύλα/ανδρική περιοχή). Kοινή 
διαπίστωση των 2 ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι περισσότερα κορίτσια από ό,τι 
αγόρια θεωρούν τα Mαθηµατικά τοµέα κατάλληλο και για τα 2 φύλα (L. Brush, 
1979,65). 

Σε αντίθεση όµως µε την Brush διαπιστώνουµε ότι µε την ηλικία παρουσιάζεται 
µικρή αύξηση του ποσοστού των µαθητών που θεωρούν τα Mαθηµατικά τοµέα 
ανοιχτό και στα 2 φύλα.(28) 

Φαίνεται λοιπόν τελικά να διαµορφώνεται µια, εκ πρώτης όψεως, παράδοξη 
κατάσταση. Ενώ τα κορίτσια έχουν καλύτερους βαθµούς από τα αγόρια στα 
Μαθηµατικά, τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο(29), οι στάσεις τους, και στις 
δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες, απέναντι στα Μαθηµατικά είναι λιγότερο θετικές από τις 
στάσεις των αγοριών. Μάλιστα αυτό συµβαίνει αν και τα κορίτσια, ιδιαίτερα στο 
Λύκειο, πιστεύουν, περισσότερο από τα αγόρια, άτι τα Μαθηµατικά δεν είναι 
ανδρική περιοχή, αλλά κατάλληλα σαν αντικείµενο µελέτης και για τα δύο φύλα. 

Πού οφείλεται αυτή η διαφορά στη στάση των δύο φύλων απέναντι στα Μαθηµατικά; 
θα έπρεπε να αναζητηθεί στα κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, 
στο οικονοµικά, µορφωτικό, πολιτισµικά επίπεδο της οικογένειας, στις προσδοκίες 
γονέων και διδασκόντων, στο περιεχόµενο των σχολικών Μαθηµατικών και τον 
τρόπο που αυτά διδάσκονται, στην ενηµέρωση (µη ενηµέρωση ή ελλιπής ενηµέρωση) 
των παιδιών σχολικής ηλικίας γύρω από τον επαγγελµατικό προσανατολισµό; θα 
µπορούσαν κάποιοι παράγοντες από αυτούς που αναφέραµε πιο πάνω, όλοι, ακόµη 
και άλλοι παράγοντες να επηρεάζουν, άλλοι σε µεγαλύτερο και άλλοι σε µικρότερο 
βαθµό, τις στάσεις των δύο φύλων απέναντι στα Μαθηµατικά. Η διερεύνηση αυτών 
των παραγόντων σίγουρα δεν ήταν µέσα στους στόχους της παρούσας εργασίας. 
Χρειάζεται λοιπόν να ερευνηθεί ποιοι παράγοντες, πώς και σε ποιο βαθµό 
επηρεάζουν, έως πού διαµορφώνουν, τις στάσεις των δύο φύλων. Τότε θα είµαστε 
ίσως σε θέση να προτείνουµε την αλλαγή κάποιων στάσεων ή την υιοθέτηση κάποιων 
άλλων, ίσως τη λήψη ορισµένων µέτρων που θα στόχευαν στην αλλαγή (ανατροπή;) 
της υπάρχουσας κατάστασης. 
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findings '' στο: " Girls into Mathematics can go ", Leone Burton (ed.), 1986, London, 
HOLT, σελ. 48-49 :'' …σχεδόν όλες οι διαφορές στην επίδοση µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών και στις δύο ηλικίες (11 και 15 ετών) εξηγούνται για το ανώτερο 10 µε 
20% των επιτυχόντων/ουσών .Tο ποσοστό των αγοριών έναντι των κοριτσιών στο 
υψηλότερο 10% των βαθµών στα tests της APU που αφορούν σε έννοιες και 
δεξιότητες στην ηλικία των 11 ετών, υπάρχει µια τάση για περισσότερα αγόρια 
απ'ό,τι κορίτσια να ευρίσκονται στο κατώτερο 10% στα περισσότερα θέµατα.  

14. Ως θετική χαρακτηρίζεται η συµφωνία (πλήρως ή µερικώς) των µαθητών/τριών 
ότι τα Mαθηµατικά είναι εύκολα(1η κλίµακα) ευχάριστα(2η κλίµακα) …κ.λ.π. 

15. H ίδια τάση διαπιστώνεται και από την Brush (L. Brush, 1979,68-69).που όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει: " Oι µαθητές αισθάνονται ότι τα Mαθηµατικά γίνονται πιο 
δύσκολα µε το χρόνο ". 

16. Σ' αυτό το συµπέρασµα καταλήγει και η Brush (ό.π.,69) η οποία παρατηρεί: 
''Aυτή η τάση είναι σηµαντικά λιγότερο κυρίαρχη στα κορίτσια από τ' αγόρια ". 

17. Aντίστοιχα η Brush σηµειώνει:" Kαθώς αυξάνει η αντίληψη περί δυσκολίας των 
Mαθηµατικών, αυξάνουν και τα αισθήµατα άγχους των παιδιών προχωρώντας στην 
εκπαιδευτική δαδικασία ". 

18. H Brush επίσης αναφέρει: " … αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση 
γυναικών ", (Brush, 1979, 69).  

19. Eρευνες τόσο στην Aµερική όσο και στην Aγγλία βρίσκουν ότι τα κορίτσια 
δείχνουν µεγαλύτερη ανησυχία, που είναι µάλιστα εξουθενωτικής µορφής, και φόβο 
για τα Mαθηµατικά (Hillary Shuard, Cockcroft Report: Mathematics Counts. Report 
of the Committee of Inquiry into the Teathing of Mathematics in Schools.(London, 
H.M.S.O, 1982) 



20. '' … η πρόταση που παρουσίασε την πιο σταθερή διαφορά µεταξύ των δύο φύλων 
στις εκπαιδευτικές βαθµίδες ήταν αυτή που αναφερόταν στο άγχος και την 
αυτοπεποίθηση… '' (Badges, 1981, 17) 

21. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η Brush η οποία αναφέρει σχετικά: 
"Θεωρούν ότι η ύλη των Mαθηµατικών γίνεται λιγότερο ενδιαφέρουσα και 
διασκεδαστική καθώς προχωρούν από το middle στο high school " (Brush, 1979, 69). 

22. H ίδια τάση εµφανίζεται και στην Brush η οποία σηµειώνει ότι:"....ο βαθµός στον 
οποίο οι µαθητές θεωρούν ότι τα Mαθηµατικά είναι χρήσιµα, µειώνεται µε την ηλικία 
ιδιαίτερα στο high school ".(Brush, 1979, 56) 

23. H Brush επίσης διαπιστώνει ότι:"...τα κορίτσια στο high school θεωρούν τα 
Mαθηµατικά λιγότερο χρήσιµα απ' ότι τα θεωρούν τ' αγόρια" (Brush, 1979, 56). 

24. Aπό έρευνες σε τελειόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Σκωτία 
διαπιστώνεται, επίσης, ότι περισσότερα αγόρια φαινόταν πεισµένα για τη 
χρησιµότητα των Mαθηµατικών για το µέλλον τους. Aντίθετα τα κορίτσια, ακόµη και 
αυτά που είχαν ιδιαίτερα προσόντα, έµοιαζαν λιγότερο σίγουρα για την αξία των 
Mαθηµατικών.(Eddows, 1983, 8) 

25. Kάτι αντίστοιχο αναφέρεται και από την Brush: " καθώς οι µαθητές προχωρoύν 
στο high school αισθάνονται να ενθαρρύνονται λιγότερο ........" (Brush, 1979, 69). 

26. Aπό τις έρευνες των Stallings (1979) και Beckes (1981) διαπιστώθηκε ότι αν και 
τα κορίτσια εγκαινίασαν όλους τους τύπους επαφής µε τους διδάσκοντες/ουσες σε 
µεγαλύτερη έκταση από τα αγόρια, οι διδάσκοντες/ουσες εγκαινίασαν ένα σηµαντικά 
µεγαλύτερο αριθµό επαφών µε τα αγόρια ……και τους έδωσαν περισσότερη ατοµική 
βοήθεια (Badges, 1981, 21) 

Eπίσης κατά τη Fennema τα κορίτσια αναφέρουν ότι δέχονται λιγότερη υποστήριξη 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον για τις προσπάθειές τους στα Mαθηµατικά ( 
Fennema-Sherman, 1977) 

H Alison Kelly et al. επίσης αναφέρει ότι σε έρευνά τους διαπίστωσαν ότι αν και οι 
περισσότεροι γονείς παίρνουν θέση όσον αφορά ένα είδος ισότητας µεταξύ των 2 
φύλων και γενικά απορρίπτουν την ιδέα ότι η εκπαίδευση των αγοριών είναι πιο 
σηµαντική από αυτήν των κοριτσιών, ωστόσο αυτή τους η θέση συνυπάρχει µε ένα 
πλήθος στάσεων που κάνουν την πραγµατική ισότητα αδύνατη (στο: Girls into Maths 
can go, 1986, 106). 

27. Στην έρευνα της Brush(όπ. π. 65) αναφέρεται σχετικά: " Tα κορίτσια πάντα είναι 
πιο σίγουρα ( από τα αγόρια ) ότι τα Mαθηµατικά είναι κατάλληλα για τον καθένα. " 

Παρά το ότι αγόρια και κορίτσια απορρίπτουν την άποψη ότι τα Mαθηµατικά είναι 
περιοχή ανδρικής κυριότητας, τα κορίτσια το κάνουν σε αξιοσηµείωτα µεγαλύτερη 
έκταση από τα αγόρια ( Badges, 1981, αναφορά σε Fennema-Sherman, 1977, 
Fennema-Sherman, 1978, Sherman, 1980). 



28. O λόγος για τον οποίο επιλέξαµε, κατά τη συζήτηση των αποτελεσµάτων, την 
παράλληλη αναφορά στην έρευνα της Brush, είναι το γεγονός ότι προσεγγίζουµε τις 
στάσεις των µαθητών στα Mαθηµατικά µε κοινές κλίµακες (εµείς την προσαρµόσαµε 
στα ελληνικά δεδοµένα). 

29. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην κατηγορία των “άριστων” µαθητών, που είναι 
πάντως πολύ λίγοι, τα αγόρια είναι λίγο περισσότερα από τα κορίτσια, διαφορά όµως 
που µειώνεται µε την ηλικία, για να γίνει πολύ µικρή στο Λύκειο. 
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