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Abstract: The aim of this study is to investigate the correlation between meta-cognitive 

awareness, academic self-efficacy, academic self-perception and academic performance of 

high school students, as well as the contribution of the first three constructs to the mean 

academic performance. For this purpose, we distributed a meta-cognitive awareness inventory 

(JrMAI),an Academic Self-efficacy questionnaire and an Academic Self-concept 

questionnaire (ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ) to high-school students. The students filled in their average grade. 

The sample for this research were 191 students in the private school NeaGeniaZiridi, aged 

between 12 and 14 (M=13.09, SD=0.762). The correlation analyses show a moderate 

significant correlation between metacognitive awareness and academic performance (r=0.19, 

p<0.01),a high correlation between academic self-efficacy and metacognitive awareness 

(r=0.61, p<0.001), a high significant positive correlation between academic self-perception 

and academic performance (r=0.56, p<0.001), and a strong positive correlation between 

academic self-efficacy and academic self-perception (r=0.65, p<0.001). The multiple 

regression analyses show that the academic self-perception contributes more to the variability 

of the average academic performance. The metacognitive awareness does not contribute 

significantly to academic performance. The findings of this research confirm relative studies 

in international literature. 

Keywords: metacognitive awareness, academic self-concept, academic performance 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ηξηψλ 

πξψησλ ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο κέζεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.Γηα ην ζθνπφ απηφ κνηξάζακε  

εξσηεκαηνιφγην Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (JrMAI), θαη εξσηεκαηνιφγην Αθαδεκατθήο 

Απηναλαθνξάο (ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ) ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηνλ 

βαζκνινγηθφ κέζν φξν. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 191 καζεηέο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ Νέα 

Γεληά Εεξίδε, ειηθίαο 12 σο 14 εηψλ (M=13.09, SD=0.762). Απφ ηηο αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ 
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πξνθχπηεη κέηξηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0.19, p<0.01) θαη πςειή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. Μέζσ αλάιπζεο αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ t-test πξνθχπηεη φηη νη δηαθνξέο θχινπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα (t=0.227, p>0.05). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ 

ζρεηηθέο κειέηεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Λέμεηο θιεηδηά: κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα, αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αθαδεκατθή 

επίδνζε 

Εηζαγσγή 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

ζπλεηζθνξάο ησλ ηξηψλ πξψησλ παξαγφλησλ ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ. 

Δλψ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε είλαη αληηθαηηθά. Πνιινί εξεπλεηέο (Borkowski, Carr&Pressely, 1987· Brown, 1987· 

Sternberg, 1984) έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη 

έρνπλ αλαπηχμεη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη απνηειεζκαηηθνί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη νη κεηαβιεηέο «κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο» θαη «ζρεηηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν» έρνπλ αθφκε θαη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (Glenberg&Epstein, 1987). Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ, φπσο 

θαη πνιιψλ άιισλ (Pintrich&DeGroot, 1990· Pokay&Blumenfeld, 1990· Leal, 1987), 

αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη άιιεο θνξέο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη άιιεο 

θνξέο αξλεηηθή.  

Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλακνξθψλνληαη θαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκάησλ δελ βαζίδεηαη κφλν ζε κηα σξηαία εμέηαζε αιιά 

θαη ζε ζπλεξγαηηθά project, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη θαη εληζρχνληαη νη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ φπσο ε απηνπαξαθνινχζεζε, ε απηνελεκεξφηεηα 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ καζεηέο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

πξνζσπηθέο θξίζεηο ησλ καζεηψλ θαη νη ζηξαηεγηθέο απηνξξχζκηζεο έρνπλ ηεζεί ζην 

πξνζθήλην ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλεπψο κηα έξεπλα ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο κεηαγλψζεο ζε δνκέο ζην ζχζηεκα ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ζπγθεληξψλεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαη απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 
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Ζ παξνχζα έξεπλα ζα εληζρχζεη θαη ζα δηεπξχλεη ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ 

κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο θαη ζα απνηειέζεη ζπκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

κηα θαη ειάρηζηεο παξφκνηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ ζηελ Διιάδα, ηδηαηηέξσο ζε 

κηα πεξίνδν φπσο απηή πνπ νη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν ζηνλ 

αθαδεκατθφ φζν θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (Gravill, Compeau&Marcolin, 2002). Ο 

επαγγεικαηηθφο θαη ν αθαδεκατθφο ηνκέαο απνηειεί θαη ην επφκελν ζηάδην ηεο θνηλσληθήο 

δσήο κεηά ην ζρνιείν.  

1. Θεσξεηηθό Πιαίζην θαη Σρεηηθέο Έξεπλεο  

1.1. Ελλνηνινγηθόο Πξνζδηνξηζκόο 

1.1.1. Η έλλνηα ηεο κεηαγλώζεο 

Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα νινέλα απμαλφκελε πεπνίζεζε φηη ε κεηαγλψζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επθπίαο θαη ηεο γλψζεο, επηθξαηεί κεγάιε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή θαζαπηήλ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70’ πξψηνο ν Flavell φξηζε 

ηελ έλλνηα ηεο κεηαγλψζεο σο «ζθέςε γηα ηε ζθέςε» (Flavell,  1979, ζ.906). Ζ ρξήζε ηνπ 

νξηζκνχ ηεο έλλνηαο «κεηαγλψζε» εμεηδηθεχηεθε ζηε ζπλέρεηα, δηαηεξψληαο φκσο αθέξαηα 

ηελ αξρηθή ηεο ζεκαζία. Γηάθνξνη εξεπλεηέο ζηνλ ρψξν ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ 

εμεηδηθεχζεη ηελ έλλνηα «κεηαγλψζε», εξκελεχνληάο ηελ σο γλψζε θαη έιεγρν ησλ ζθέςεσλ 

θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Cross&Paris, 1988, ζ.131), ελψ αξγφηεξα άιινη 

εξεπλεηέο πξφζζεζαλ ζηνλ νξηζκφ ηεο κεηαγλψζεο ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ ελεξγή 

παξαθνινχζεζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ (Hennessey,1999· Kuhn&Dean, 2004· Martinez, 

2006). Όκσο, ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνινγηθήο επηζηήκεο ν φξνο κεηαγλψζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη δπν δηαθξηηέο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο θαη έλλνηεο: ηε 

κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ηεκεηαγλσζηηθή ξχζκηζε. 

Ζ κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ε κεηαγλσζηηθή ξχζκηζε είλαη έλλνηεο αιιεινεμαξηψκελεο 

(Panaoura, Philippou&Christou, 2003) αθνχ ν καζεηήο πνπ γλσξίδεη φηη δελ είλαη θαιφο ζε 

έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ζα θαζνδεγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πξνζεθηηθφηεξε παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Όηαλ ν καζεηήο παξαθνινπζεί θαη αλαγλσξίδεη πνιιά ιάζε ζηελ 

εξγαζία ηνπ, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη πνιχ δχζθνιν ή φηη δελ 

είλαη πνιχ θαιφο ζε απηφ. Καηά ζπλέπεηα απνθηάεη θξίζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

1.1.2. Η έλλνηα ηεο Αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο  

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο απηναληίιεςεο ζηε βηβιηνγξαθία, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζεσξεηηθνχο λα ζπκθσλνχλ φηη ε απηναληίιεςε ή αιιηψο απηνεηθφλα (selfconcept ή 

selfperception) είλαη ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ ζρεκαηίδεη έλα άηνκν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε απνηέιεζκα λα αζθεί θξίζεηο ζην πξφζσπφ ηνπ θαη λα πηνζεηεί ηάζεηο 
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ζπκπεξηθνξάο (Burns, 1982). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ βηβιηνγξαθία ε απηναληίιεςε 

αλαθέξεηαη θαη σο απηναλαθνξά. 

 Με βάζε ην ηεξαξρηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ησλ Shavelson, Hubner θαη Stanton (1976) ε 

γεληθή έλλνηα ηνπ εαπηνχ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ θνξπθή κηαο ππξακίδαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ζρνιηθήο θαη κε ζρνιηθήο 

απηναληίιεςεο γίλεηαη ζηελ επφκελε βαζκίδα ηεο ππξακίδαο. Ζ απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ή αιιηψο αθαδεκατθή απηναληίιεςε απνηειεί ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζηελ εθηέιεζε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ θαη γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο.  

Δθηφο απφ ην ηεξαξρηθφ κνληέιν ησλ Shavelson θ.ά. (1976) αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ην 

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ηεο Harter (1982). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε απηναληίιεςε 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο ηνκείο: ηε ζρνιηθή ηθαλφηεηα, ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ 

θπζηθή εκθάληζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Ζ απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο είλαη 

ηαπηφζεκε έλλνηα κε ηελ αθαδεκατθή ή αιιηψο ζρνιηθή απηναληίιεςε. Ζ ζρνιηθή 

απηναληίιεςε ζπληζηά ηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη ν καζεηήο ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά 

αληεπεμέξρεηαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ καζεκάησλ.  

1.1.3. Η έλλνηα ηεο Αθαδεκατθήο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ή αιιηψο απηεπάξθεηα ησλ καζεηψλ είλαη κηα έλλνηα πνπ κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε ηηο αηνκηθέο ηνπο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο λα πεηχρνπλ έλαλ 

καζεζηαθφ ζηφρν. Με βάζε ηελ θνηλσληθν-γλσζηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηα θίλεηξα ζηελ 

εθπαίδεπζε (Bandura, 1986· Dweck&Leggett, 1988) νη αηνκηθέο θξίζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηα κελχκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δπζθνιία ησλ 

θαζεθφλησλ. 

πλεπψο, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε κηα εξγαζία ηείλεη λα πεξηνξηζηεί φηαλ νη καζεηέο δελ 

αηζζάλνληαη εκπηζηνζχλε φηη κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί. Μελχκαηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ζπληζηνχλ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεηε (Dweck, 2000) ιεηηνπξγνχλ 

νξηζκέλεο θνξέο σο ηξνρνπέδε ζηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

πηνζέηεζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ κε πηνζέηεζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δπλεηηθά ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ απηνξξχζκηζε θαη ηελ επίηεπμε πςειήο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο. 

ε ζρεηηθέο κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί πσο νη απηνξξπζκηδφκελνη καζεηέο ζέηνπλ ζηφρνπο 

(Wolters, 2011), εθαξκφδνπλ θαηάιιειεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο (Harris, Friedlander, 

Saddler, Frizzelle, &Graham, 2005·Meltzer, 2007) θαη έρνπλ πεξηζζφηεξε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Labuhn, Zimmerman, &Hasselholrn, 2010). Οη Abedini, 

Bagherian θαη Kadkhodaei (2010) έδεημαλ φηη καζεηέο κε πεξηζζφηεξε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, έρνπλ ιηγφηεξν άγρνο θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο επηηπρίεο. 

Άιισζηε, ν Zimmerman (2002) ηζρπξίδεηαη φηη ε απηνξξχζκηζε είλαη ζεκαληηθφο 
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παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ζηελ κάζεζε. Ωζηφζν, νη Usher θαη Pajares (2008) ζεκείσζαλ 

φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απηνξξχζκηζε δελ είλαη κφλν νη ζηξαηεγηθέο 

απηνξξχζκηζεο αιιά θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε. ηελ ίδηα νπηηθή, ε 

Νενθνζκίδνπ (2012) επηζεκαίλεη φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηιακβάλεηαη κηα θαηάζηαζε θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ειέγρνληαο ηα αθαδεκατθά αληηθείκελα θαη εθπιεξψλνληαο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη σο έλλνηα δπλακηθφ ραξαθηήξα θπξίσο 

ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ απηναληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα εκπινθήο θαη 

ιηγφηεξν ηελ αληηιακβαλφκελε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη γηα ηνλ ίδην ιφγν έρεη εθηηκεζεί σο δπλακηθή ε έλλνηα ηεο κεηαγλψζεο, θαζψο νη 

κεηαγλσζηηθέο γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζην κέιινλ (Efklides, 2006). 

1.2. Θεσξεηηθό πιαίζην γηα ηηο ζρέζεηο κεηαγλώζεο, απηναληίιεςεο, 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο 

1.2.1. Μεηαγλώζε θαη Αθαδεκατθή Επίδνζε Μαζεηώλ 

Πνιιέο πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

ζηε κάζεζε, αθνχ ε κεηαγλψζε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ κάζεζή ηνπο 

ζέηνληαο ζηφρνπο θαη παξαθνινπζψληαο νη ίδηνη ηελ πξφνδφ ηνπο. Μαζεηέο κε πςειέο 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ξχζκηζεο ηνπ γηγλψζθεηλ, φπσο ε παξαθνινχζεζε, ν ζρεδηαζκφο, 

ε αμηνιφγεζε θαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ επηηπγράλνπλ πςειφηεξε αθαδεκατθή επίδνζε 

ζπγθξηηηθά κε καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Oη Landine θαη Stewart (1998) δηεξεχλεζαλ ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλψζεο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

κεηαγλψζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Οη Garrett, Alman, Gardner θαη 

Born (2007) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε δείγκα 76 καζεηψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη νη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε. Οη Zulkiply, Kabit 

θαη Ghani (2009) ζε ηδησηηθφ ζρνιείν ζην Kuching κνίξαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ Schraw θαη Dennison (1994) ζε 40 καζεηέο ειηθίαο κεηαμχ 

17-19 εηψλ θαη 33 καζεηέο ειηθίαο 14 σο 16 εηψλ θαη δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη θαζεκίαο απφ ηηο θιίκαθεο ηεο κεηαγλσζηηθήο ξχζκηζεο: ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηφξζσζεο ιαζψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ηεο 

κεηαγλσζηηθήοελεκεξφηεηεηαο θαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα 

κεηαμχ ησλ δπν ειηθηαθψλ νκάδσλ.  
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ε παξφκνην ζπκπέξαζκα, αιιά κε δηαθνξεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο κεηαγλψζεο (JrMAI 

Version A &Version B), θαηέιεμαλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Sperling, Howard, Millerθαη Murphy 

(2002). Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ θιηκάθσλ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε ηελ 

επίδνζε ήηαλ κηθξνί θαη ήηαλ αθφκα κηθξφηεξνη ζηα κεγαιχηεξα παηδηά. Φαίλεηαη φηη  νη 

καζεηέο ζε κεγαιχηεξε ειηθία απνθηνχλ πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ λα γίλνληαη πην εμεηδηθεπκέλεο. Δπνκέλσο, φηαλ 

ε κέηξεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο γίλεηαη ρσξίο πξνζδηνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ε αηηηαθή ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κεηψλεηαη. 

Οη Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac θαη Budić (2015) ζηε κειέηε ηνπο 

παξνπζηάδνπλ κηα έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

καζεηψλ θαη επίδνζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 746 καζεηέο ζε 

ζρνιεία ζην NoviSad ζηε εξβία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επίδνζεο ζηε θπζηθή.Με δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε νη Coutinho θαη Neuman (2008) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλάο ηνπο κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ (SEM), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε κεηαγλψζε είλαη ν πην 

αδχλακνο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο, ζπλεηζθέξνληαο ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηελ 

κεηαβιεηφηεηά ηεο. 

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα θαηέιεμαλ ζε πξφζθαηε έξεπλα ζηελ Διιάδα νη 

Stephanou θαη Mpiontini (2017). Ζ έξεπλα απηή έγηλε ζε δείγκα 243 καζεηψλ απφ 20 

ζρνιεία δηαθφξσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα. Με αλαιχζεηο ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο πξνέθπςε φηη ε 

κεηαγλψζε έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο πξνζδνθίεο επίδνζεο 

θαη πσο ε επίδξαζε ηεο κεηαγλψζεο ζηελ πξφβιεςε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο είλαη έκκεζε 

κέζσ ηνπ ηξφπνπ ξχζκηζεο ηεο κάζεζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ. ε έξεπλα ησλ Narang θαη 

Saini  (2013) κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο κεηαγλψζεο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε εθήβσλ 

ειηθίαο 13-16 εηψλ απφ ηελ αγξνηηθή πεξηνρή Ludhiana.. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ κε πςειφ επίπεδν κεηαγλψζεο είραλ αθαδεκατθή επίδνζε 

κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ.  

1.2.2. Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε 

Οη Jansen, Scherer θαη Shroeders (2014) αθνχ εληφπηζαλ ηηο ελλνηνινγηθέο θαη εκπεηξηθέο 

δηαθνξέο κε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, δηεξεχλεζαλ κε ζπζρεηηθή αλάιπζε ηηο δπν έλλνηεο. 

Ζ έξεπλα έδεημε πνιχ πςειή ζπζρέηηζε ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο 

αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (r=0.57). Δπίζεο απηή ε έξεπλα αλέδεημε ηνλ 

δχζθακπην θαη γεληθεπκέλν ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο απηναληίιεςεο (Zimmerman, 1996) 

ζε ζρέζε κε ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Pajares&Graham, 1999). Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηε δπλακηθή ησλ ελλνηψλ 

σο δεηθηψλ πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Ζ απηναληίιεςε απνδείρζεθε θαιχηεξνο 
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δείθηεο πξφβιεςεο ησλ θηλήηξσλ γηα πεηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ελψ ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνδείρζεθε θαιχηεξνο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο ηξέρνπζαο 

ηθαλφηεηαο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ησλ Adeoye θαη Feyisetan (2015) ζε καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Νηγεξία, ε απηναληίιεςε θαίλεηαη λα ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επίδνζε ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα απφ ηελ έλλνηα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπίζεο πξνέθπςε φηη θαη νη δπν κεηαβιεηέο ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Οη Marsh, Dowson, Pietsch θαη Walker (2004) 

εληφπηζαλ πξνβιήκαηα πνιπζπγγξακηθφηεηαο ζην κνληέιν δνκηθψλ εμηζψζεσλ ην νπνίν 

δηακφξθσζαλ ζε έξεπλα ηνπο νη Pietsch, Walker θαη Chapman (2003). Σν κνληέιν ηνπο 

πξνέβιεπε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απηναληίιεςε. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Marsh θ.ά. (2004), νη 

Pietsch θ.ά. (2003) ιαλζαζκέλα ζπκπέξαλαλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη θαιχηεξνο 

παξάγνληαο πξφβιεςεο. Σν ζθάικα ήηαλ φηη ε πνιχ κεγάιε ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ κνληεινπ (r=0.93), δειαδή ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απηναληίιεςεο πξνθαινχζε ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο. 

Ζ παξαπάλσ έξεπλα φπσο θαη ε έξεπλα ησλ Bong, Cho, Ahn θαη Κim (2012) θαηέιεμαλ ζε 

πςειέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο, θαηαδεηθλχνληαο ηε δπζθνιία ηεο δηαθξηηήο αμηνιφγεζεο ησλ δπν ελλνηψλ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο έξεπλεο (Ferla, Valcke, &Cai, 2009· Ferla, Valcke, &Schuyten, 

2010) απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε κέηξηα ζπζρέηηζε. 

1.2.3. Μεηαγλώζε θαη Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

Απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε πέληε ζρνιεία ζην Μηιάλν, κε δείγκα 130 καζεηέο ειηθίαο 17 

έσο 20 εηψλ απφ ηνπο Cera, Mancini θαη Antonietti (2013), πξνέθπςε πςειή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο κεηαγλψζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Άιιεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη 

ζηε ζρέζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, φπσο ε Υεκεία (Kirbulut, 2014). ηελ έξεπλα ηεο Kirbulut (2014) 

ζπκκεηείραλ 268 καζεηέο απφ ηξία ζρνιεία ζηελ Άγθπξα ηεο Σνπξθίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε πςειέο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ξχζκηζεο ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, δειαδή είραλ πεξηζζφηεξε κεηαγλψζε.  

Δπηπξνζζέησο, νη Landine θαη Stewart (1998) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ κεηαγλψζεο, 

θηλήηξσλ, ειέγρνπ, αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε δείγκα 108 

καζεηψλ ζην NewBrunswick θαη ζην NewFoundland. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςε φηη καζεηέο πνπ αμηνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ πςειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Οη Yailagh , Birgani, Boostani θαη Hajiyakhchali (2013) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηφρσλ επίηεπμεο θαη κεηαγλψζεο. Απφ ηε ζπζρεηηθή αλάιπζε 
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πξνέθπςε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κεηαγλψζεο 

θαη απφ ηελ παιηλδξνκηθή αλάιπζε φηη ηφζν ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη νη ζηφρνη 

επίηεπμεο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο κεηαγλψζεο. 

1.2.4. Αθαδεκατθήο Απηναληίιεςε θαη Αθαδεκατθή Επίδνζε Μαζεηώλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε ε επηινγή ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο έλαληη ηεο γεληθήο 

απηνεθηίκεζεο, θαζψο ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζεο ηεο Wylie (1979) έδεημε φηη ππάξρεη 

ηάζε γηα ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε 

απφ φ,ηη κε ηε γεληθή απηναληίιεςε. Δπίζεο πξνέθπςε φηη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ r=0,1-0,5.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα απφ ηηο πξψηεο ζρεηηθέο έξεπλεο ζηελ Διιάδα (Dragonas, 1983) 

ζε 1500 καζεηέο ειηθίαο 12 εηψλ έδεημε φηη ε ζρνιηθή επίδνζε είλαη ε θαιχηεξε πξφβιεςε 

γηα ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη κέρξη ηφηε νη εξεπλεηηθέο αλαιχζεηο 

ησλ επξεκάησλ ππνζηήξηδαλ κηα ζρέζε απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ζαλ αίηην 

θαη αηηηαηφ κε βάζε ηα κνληέια ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ 

εαπηνχ, φπσο απηά πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Calsyn θαη Kenny (1977). Αληηθείκελν απηήο ηεο 

εξγαζίαο δελ είλαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εξκελείαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Όκσο γηα ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο 

έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αμίδεη λα πεξηγξαθεί ην κνληέιν ακνηβαίσλ ζρέζεσλ 

(ReciprocalEffectsModel) πνπ ππνζηεξίδεηαη έλαληη ησλ άιισλ κνληέισλ, ηφζν βάζεη 

απνηειεζκάησλ κεηα-αλάιπζεο ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ ηνλ Valentine (2002) φζν θαη βάζεη 

εξεπλεηηθήο αλαζθφπεζεο δπν δεθαεηηψλ (Marsh&Craven, 1997· Jaiswal&Choudhuri, 2017).  

ην κνληέιν ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ ε ζρέζε ησλ αληηιήςεσλ εαπηνχ κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε δελ είλαη κνλφδξνκε, αιιά ακθίδξνκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αθαδεκατθή επίδνζε 

επηδξά ζηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ αιιά θαη ην αληίζηξνθν, αθνχ ε επίδξαζε ιεηηνπξγεί 

ακνηβαία (Valentine&Dubois, 2005). Όηαλ, δειαδή, έλαο καζεηήο έρεη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, κπνξεί λα πεηχρεη πςειή αθαδεκατθή επίδνζε. Ζ πςειή αθαδεκατθή επίδνζε 

ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζεηηθά ηελ αθαδεκατθή ηνπ 

απηναληίιεςε. 

Οη Jaiswal θαη Choudhuri (2017) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναλαθνξάο 

θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζχγθξηλαλ ηελ αθαδεκατθή απηναλαθνξά ησλ καζεηψλ κε ηελ 

αθαδεκατθή απηναλαθνξά καζεηξηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ 615 καζεηέο ειηθίαο 14 σο 17 εηψλ ζηελ πφιε Varanasi ηεο Ηλδίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ππήξρε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναλαθνξάο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ε ζρέζε απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή γηα ηηο καζήηξηεο 

(r=0,27) απφ φηη γηα ηνπο καζεηέο (r=0,17). 

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα αιιά κε δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο απηναληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο κε ηελ ζρνιηθή 

επίδνζε νδεγήζεθε ν Καινγηάλλεο (2010) ζε έξεπλα ζε έλα δείγκα 1508 καζεηψλ απφ 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 48 απφ 212 

ζρνιεία ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Ξάλζε θαη ηε Γξάκα. Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε είλαη 

φηη ελ ιφγσ έξεπλα δηήξθεζε ηξία ζρνιηθά έηε θαη εθηφο απφ ηε ζρνιηθή επίδνζε νη καζεηέο 

δήισζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ ζπρλφηεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ην ζρνιείν. Δπίζεο, 

ε αλάιπζε δελ αξθέζηεθε ζηελ κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ αιιά ζηε ρξήζε ησλ δνκηθψλ 

κνληέισλ εμηζψζεσλ Απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ήηαλ φηη ην κνληέιν ησλ 

ακνηβαίσλ ζρέζεσλ είλαη θαηαιιειφηεξν γηα λα εξκελεχζεη ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ 

αληίιεςεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο, ζρνιηθήο επίδνζεο θαη πξνζπάζεηαο γηα ηελ ζρνιηθή 

πξνεηνηκαζία. 

Οη Sanchez θαη Roda (2007) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηναληίιεςεο θαη ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζε έλα δείγκα 245 καζεηψλ, ειηθίαο κεηαμχ 11-13 εηψλ, απφ πέληε δεκφζηα 

ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ηεο Αικεξίαο ζηελ Ηζπαλία. Ζ κέηξεζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

απηναληίιεςεο, αθαδεκατθψλ θαη κε αθαδεκατθψλ,  πξνέθπςε απφ ηε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο θαη ε ζρνιηθή επίδνζε απφ ηηο βαζκνινγίεο 

ζηε γιψζζα, ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα, φπσο αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πξνέθπςε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ηεο ζπλνιηθήο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο κε ηελ ζρνιηθή επίδνζε ζηε γιψζζα, ηα 

καζεκαηηθά θαη ηα ππφινηπα καζήκαηα. ε έξεπλα ησλ Dramanu θαη Balarabe (2013) ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ ζηελ Γθάλα. Αληίζηνηρα, ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηναληίιεςεο ηεο 

ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο πξνέθπςε ζε έξεπλα ηνπ Γηαλλέινπ (2003) ζε 

δείγκα 242 καζεηψλ ηεο Σ’Γεκνηηθνχ. 

ε πξφζθαηε έξεπλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο 

θαη ζρνιηθήο επίδνζεο καζεηψλ ζην Κάηξν ηεο Αηγχπηνπ, νη Rady, Kabeer θαη El-Nady 

(2016) ρξεζηκνπνίεζαλ αληί ηεο επίδνζεο εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξάεη ηελ αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο 

πξνέθπςε κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ. 

Οη Guay, Marsh θαη Boivin (2003) δηεξεχλεζαλ ηηο αλαπηπμηαθέο ηάζεηο κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ζε έλα δείγκα Γαιιoθαλαδψλ καζεηψλ απφ 10 

ζρνιεία ζηελ πφιε Κεκπέθ ηνπ Καλαδά. Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπζρεηηθή αλάιπζε 

θαηέδεημαλ φηη νη απνθξίζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αθαδεκατθήο ηνπο απηναληίιεςε γίλνληαη 

πην αμηφπηζηεο, πην ζηέξεεο θαη πην ηζρπξά ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε φζν νη 

καζεηέο κεγαιψλνπλ. Άιισζηε, ζε ζπζρεηηθή αλάιπζε ησλ Othman θαη Leng (2011) ζε 

δείγκα καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνέθπςε πνιχ κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

απηναληίιεςεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. 

1.2.5. Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη Αθαδεκατθή Επίδνζε 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ελφηεηαο 1.2.1. πξνθχπηεη κέηξηα ζπζρέηηζε ηεο 

κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, έκκεζε επίδξαζε θαη κηθξφηεξε βαξχηεηα σο 
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πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα 

«απηναπνηειεζκαηηθφηεηα». Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε πξνέθπςε θαη απφ ηνπο Multon, Brown 

θαη Lent (1991), νη νπνίνη θάλνληαο κεηα-αλάιπζε ζε δεκνζηεπκέλα άξζξα απφ ην έηνο 1977 

ψο ην έηνο 1988 γηα ηε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, 

δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ γηα πιεζψξα γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο.  

Οη Zimmerman, Bandura θαη Martinez-Pons (1992) κέζσ έξεπλαο ζε καζεηέο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηέιεμαλ ζε έλα κνληέιν ελεξγνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ 

καζεηψλ γηα αθαδεκατθή επηηπρία. Με ζπζρεηηθή αλάιπζε θαηέιεμαλ ζε ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ δπν θιηκάθσλ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε.  

Έλαλ άιιν ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ 

έξεπλά ηνπο νη Motlagh, Αmrai, Yazdani, Abderahim θαη Souri (2011). Λακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζε αηηία ηεο αθαδεκατθήο 

επηηπρίαο, ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αλάιπζή ηνπο ηελ έλλνηα «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε». Ζ έλλνηα απηή αθνξά ηηο αηνκηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ απηνξξχζκηζεο. Μέζσ πνζνηηθήο αλάιπζεο πξνέθπςε φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα απηνξξχζκηζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πξνέθπςε ζε έξεπλα ησλ Javanmard, Hoshmandja θαη Ahmadzade 

(2011). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο, ελψ ε κεηαγλψζε δελ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο. 

Αλάινγε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αθνινχζεζαλ ζε έξεπλα ηνπο νη Akomolafe, Ogunmakin 

θαη Fasooto (2013) ζε δείγκα 398 καζεηψλ ηεο Νηγεξίαο. Δθηφο απφ ηηο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο, αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο  πξαγκαηνπνίεζαλ, πνιιαπιή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ηα θίλεηξα, ελψ ε αθαδεκατθή επίδνζε ζεσξήζεθε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη φηη ε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ ηηο άιιεο δπν κεηαβιεηέο. 

Θεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζρνιηθήο επίδνζεο θαη αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξνέθπςε ζε έξεπλα ησλ Suldo θαη Shaffer (2007). Οη Luszczynska, Guttierez-Dona θαη 

Schwarzer (2005) δηεξεχλεζαλ ζε δείγκα 8796 ζπκκεηερφλησλ απφ Κφζηα Ρίθα, Σνπξθία, 

Πνισλία, Γεξκαλία θαη ΖΠΑ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο γεληθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ. 

Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, αιιά ήηαλ κέηξηα ζεηηθνί θαη θπκαίλνληαλ κεηαμχ r=0,1-0,3 

(p<0.05). Πνιχ πην πςεινί ήηαλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0.49-0.70) ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 
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πνπ ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κεηξνχληαλ σο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν 

(Pajares&Schunk, 2001). 

Ζ κειέηε ησλ Hwang, Choi, Lee, Culver θαη Hutchison (2016) δελ αθνξνχζε κφλν ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο 

αιιά θαη ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ πξνεγνχκελεο επίδνζεο, πεπνηζήζεσλ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επφκελεο επίδνζεο. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ αλαπηχρζεθε έλα δνκηθφ κνληέιν εμηζψζεσλ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 1177 Κνξεαηψλ καζεηψλ. Δθηφο απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πξνεγνχκελε επίδνζε επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηηο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηελ αληίζεηε 

θνξά ζηελ επφκελε επίδνζε. 

Οη Abdi, Bageri, Shoghi θαη Hosseinzadeh (2012) αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηνπο ζε 

127 καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Kermanshah. Μεηαμχ ησλ επξεκάησλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία ζπγθαηαιέγεηαη ν πςειφο δείθηεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. 

Δπηπιένλ, νη Martinelli, Bartholoemeu, Calliato θαη De GrecciSassi (2009) δηεξεχλεζαλ ζε 

δείγκα 514 καζεηψλ ζηε Βξαδηιία ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ κάζεζε θαη 

θαηέιεμαλ κε αλάιπζε παξαγφλησλ ζε δπν παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ ην 40% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Απηνί νη παξάγνληεο ήηαλ ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κειέηε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε.  Οη Greene, Miller, Crowson, Duke θαη Akey (2004) ζε έξεπλα κε  δείγκα 220 

καζεηψλ δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν πνπ εξκελεχεη ηελ επίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ 

αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Ζ αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είρε άκεζε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επηηπρεκέλε κάζεζε. 

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη Ζιηνπνχινπ θαη Αλησλνπνχινπ (2012), νη νπνίεο 

δηεξεχλεζαλ ζε δείγκα 305 καζεηψλ κέζεο ειηθίαο 14 εηψλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο γεληθήο, ηεο 

αθαδεκατθήο θαη ηεο θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Απφ 

ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε γεληθή θαη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ κεηαβιεηφηεηά ηεο. 

1.2.6. Η αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη 

ε κεηαγλώζε σο παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο 

Οη Areepattamannil θαη Freeman (2008) δηεξεχλεζαλ κε παιηλδξνκηθή αλάιπζε ζε δείγκα 

573 καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ Καλαδά ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο απφ ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ηελ αθαδεκατθή παξαθίλεζε. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςε απφ απηή ηελ έξεπλα είλαη φηη ε ηθαλφηεηα 

ζηα καζεκαηηθά, σο ππνθιίκαθα ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο, ήηαλ ε κνλαδηθή 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 51 απφ 212 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά. Αληηζέησο, ζην 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ήηαλ ηφζν ε ηθαλφηεηα ζηα γισζζηθά καζήκαηα, φζν θαη ε γεληθή ζρνιηθή 

ηθαλφηεηα. ε κεηαγελέζηεξε παξφκνηα έξεπλα ν Dogan (2015) δελ ρξεζηκνπνίεζε σο 

κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αιιά ηελ αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, ε αθαδεκατθή παξαθίλεζε 

ήηαλ κηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ελψ πξνζηέζεθε θαη ε γλσζηηθή δξαζηεξηνπνίεζε. 

Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ 

έλαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαζψο 

εξκελεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηάο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν 

κεηαβιεηέο. 

H Strelnieks (2003) αμηνπνίεζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε φζν θαη γηα ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαπίζησζε φηη θαη 

νη δπν κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

ε κειέηε πνπ εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (Coutinho, 2008), ε παιηλδξνκηθή αλάιπζε έδεημε φηη ε ζρέζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε δελ κεζνιαβείηαη απφ ηελ 

κεηαγλψζε. Αληηζέησο, ε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κεζνιαβείηαη 

πιήξσο απφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα.  Απηφ ζεκαίλεη φηη καζεηέο κε απνηειεζκαηηθέο 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πηζηεχνπλ πνιχ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα νινθιεξψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κηα εξγαζία. Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο δείρλνπλ ηελ ζεκαζία θαη ηελ 

πξαθηηθή αμία πνπ έρνπλ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.  

H Choi (2005) εθάξκνζε παιηλδξνκηθή αλάιπζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε, ηελ εηδηθή γηα 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν απηναληίιεςε (specificself-concept) θαη ηελ 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ παιηλδξνκηθή αλάιπζε έδεημε φηη ηφζν ε 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε φζν θαη ε εηδηθή γηα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν 

απηναληίιεςε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, ελψ ε 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Οη Skaalvik E.M. 

θαη Skaalvik S. (2004) ζε κειέηε κε δείγκα 483 καζεηψλ ηεο Ννξβεγίαο δηεξεχλεζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ επηθείκελσλ βαζκνινγηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα Γισζζηθά 

Μαζήκαηα ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Λπθείνπ απφ ην θχιν, ηηο πξνεγνχκελεο βαζκνινγίεο ζην 

Γπκλάζην, ηελ απηναληίιεςε, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή 

θηλεηνπνίεζε. Ζ παιηλδξνκηθή αλάιπζε θαηέδεημε σο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ηφζν ηελ απηναληίιεςε φζν θαη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 

Οη Kelly θαη Donaldson (2016) εθάξκνζαλ παιηλδξνκηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηεο κεηαγλψζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο 
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ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Γηαπίζησζαλ φηη ε κεηαγλψζε δελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

1.3. Εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, πνιινί εξεπλεηέο αλαδεηνχλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ κεηαγλψζεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο, αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο, απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ιηγφηεξεο 

έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «κεηαγλσζηηθή 

ελεκεξφηεηα», «αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» θαη «αθαδεκατθή απηναληίιεςε». 

Δπίζεο, ελψ έρνπλ γίλεη πνιιέο αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ έρεη δηεξεπλεζεί ηαπηφρξνλα 

ε ζπλεηζθνξά θαη ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ελλνηψλ ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο έξεπλεο ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Δπηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη: 

α) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ;  

β) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε; 

γ) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα; 

δ) Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο; 

ε) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε; 

ζη) Πνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε θαη κεηαγλψζε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ; 

ηε ζπγθεθξηκέλα έξεπλα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

ππνζέηνπκε φηη ε κεηαγλψζε έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ (Landine&Stewart, 1998· Zulkiply θ.ά., 2009· Sperling θ.ά., 2002· 

Coutinho&Neuman, 2008·Narang, &Saini, 2013·Bogdanović θ.ά., 2015·Stephanou, 

&Mpiontini, 2017).Δπίζεο ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη πςειή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο (Wylie, 1979· Dragonas, 

1983· Valentine, 2002· Valentine&Dubois, 2005· Choi, 2005· Sanchez&Roda, 2007· 

Καινγηάλλεο, 2010· Akomolafe θ.ά., 2013· Jaiswal&Choudhuri, 2017).  Τπνζέηνπκε επίζεο 

φηη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε (Multon θ.ά., 1991· Webb-Williams,2014· Suldo&Shuffer, 2007·Luszczynska θ.ά., 

2005· Choi, 2005·, Hwang θ.ά., 2016· Abdi θ.ά., 2012· Tilfarioglou&Ciftsi, 2011· Akomolafe 

θ.ά., 2013), ηελ κεηαγλψζε (Landine&Stewart, 1998· Abedini θ.ά., 2010· Cera θ.ά., 2013·  
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Kirbulut, 2014) θαη ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε (Marsh θ.ά. 2004· Ferla θ.ά., 2009· Bong 

θ.ά., 2012· Jansen θ.ά., 2014).Σέινο, ππνζέηνπκε φηη ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ε 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο (Strelnieks, 2003·Areepattamannil &Freeman, 2008· Dogan, 2015 

·Coutinho, 2008· Dogan, 2015 ·Akomolafeetal. 2013·, Skaalvik E.M &Skaalvik S., 2004). 

Αληηζέησο, ε κεηαγλψζε δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο (Coutinho&Neuman, 2008· Javanmard θ.ά. 2011· Bogdanovic θ.ά., 2015· 

Kelly&Donaldson, 2016). 

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1.  Πεξηγξαθή Εξγαιείσλ Μέηξεζεο 

ε θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα, ην 

εξσηεκαηνιφγην Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξφηεηαο γηα Δθήβνπο (Jr MAI), ην εξσηεκαηνιφγην 

ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζρνιηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Δθηφο ησλ 

παξαθάησ εξγαιείσλ, ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ κέζεο αθαδεκατθή ηνπο 

επίδνζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ηε ρξνλνινγία γέλλεζήο 

ηνπο, ην ζρνιείν ηνπο θαη ην θχιν.  

2.1.1.Πεξηγξαθή ηνπ Εξσηεκαηνινγίνπ Μεηαγλσζηηθήο Ελεκεξόηεηαο γηα 

Εθήβνπο 

Οη Sperling θ.ά. (2002) αλέπηπμαλ έλα εξσηεκαηνιφγην κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο κεηαγλψζεο γηα καζεηέο ειηθίαο 

12 σο 17. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα εθήβνπο (Jr MAI Version B) 

απνηειείηαη απφ δπν παξάγνληεο-ππνθιίκαθεο, ηε κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ηελ 

κεηαγλσζηηθή ξχζκηζε. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεηαη απφ 18 εξσηήζεηο 5βάζκηαο 

θιίκαθαο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο alphaCronbach a είλαη 0.82. 

2.1.2. Πεξηγξαθή ηνπ Εξσηεκαηνινγίνπ ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην απην-αλαθνξάο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη έλα ςπρνκεηξηθφ 

κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ επηκέξνπο αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ 12 σο 14 εηψλ θαη νλνκάδεηαη Πψο Αληηιακβάλνκαη Σνλ Δαπηφ Μνπ (ΠΑΣΔΜ 

ΗΗΗ) ηεο Δχεο Μαθξή- Μπφηζαξε, (Διιεληθά Γξάκκαηα 2001). Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη ε ειιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ “THE SELF-PERCEPTION 

PROFILE” ηεο SusanHarter (1988). Δλψ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θαη άιιεο 

θιίκαθεο, φπσο νη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, δηαγξάθεθαλ νη δειψζεηο-

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ απηέο ηηο θιίκαθεο. Toηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 15 
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δειψζεηο 4βάζκηαο θιίκαθαο.Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο πξνο ην θξηηήξην ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ εξσηήζεψλ ηνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο πςεινχο ζπληειεζηέο 

αμηνπηζηίαο alphaCronbachπνπ θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα, απφ 0,83-0,84. 

2.1.3. Πεξηγξαθή ηνπ Εξσηεκαηνινγίνπ Σρνιηθήο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

Σν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο-

δειψζεηο7βάζκηαο θιίκαθαο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

πξνζαξκνζηεί ζηα Διιεληθά απφ ηελ θαζεγήηξηα Δχε Μαθξή-Μπφηζαξε. Ο ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο alphaCronbach είλαη 0.86. 

2.2.  Δείγκα 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 205 καζεηέο θαη πξνέθπςε κε ηελ κέζνδν ηεο επηιεθηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο θαζψο επηιέρζεθαλ καζεηέο πνπ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκνη λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα. Απφ ηνπο 205 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην 

ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ 191 καζεηέο.  Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο έγηλε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 17. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ  191 καζεηέο Γπκλαζίνπ ηνπ 

Ηδησηηθνχ ρνιείνπ Νέα Γεληά Εεξίδε θαη ησλ δπν θχισλ (107 αγφξηα, 84 θνξίηζηα). Σα 

εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηελ πεξίνδν 15-18 Ματνπ 2018. Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αγφξηα (56%), ελψ ηα 

θνξίηζηα απνηεινχλ ην 44% ηνπ δείγκαηνο.Οη ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 θαη 14 εηψλ 

(Μ= 13,09 εηψλ, SD=0,762). Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο είλαη ειηθίαο 13, 

δειαδή καζεηέο β’ γπκλαζίνπ. 

ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνληψλ ηνπο νη πεξηζζφηεξνη παηέξεο (85,3%)  έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο (86,9%) έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξίπνπ ην 55% έρνπλ νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.Οη 

παηέξεο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ (58%) είλαη είηε δηεπζπληηθά ζηειέρε (13,9%) είηε 

επαγγεικάησλ κεραληθνχ (21,1%), είηε επηρεηξεκαηίεο (13,3%), είηε ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

(9,5%). Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο (20,5%) είλαη ππάιιεινη. Έλα κεγάιν πνζνζηφ (10,8%) 

είλαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ (8,5%) θαη θαζεγήηξηεο (17%).  

2.3.  Εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζήζακε είλαη πνζνηηθή, θαζψο ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε 

ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο καζεηέο έγηλε θαηαγξαθή ησλ δειψζεψλ ηνπο αμηνπνηψληαο 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 17. Μέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη 

φξνη, ε ηππηθή απφθιηζε, νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 
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ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο, ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαοθαη ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearsonr. Δπηπιένλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε κίαο απφ ηηο κεηαβιεηέο «αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα», «κεηαγλσζηηθήελεκεξφηεηα» θαη «αθαδεκατθή απηναληίιεςε», 

ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε έγηλε πνιιαπιή παιηλδξνκηθή αλάιπζε 

(multipleregressionanalysis). 

3. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

3.1.  Αλάιπζε Δεδνκέλσλ κε Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη νη καζεηέο έρνπλ πςειή κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα, 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθαδεκατθή επίδνζε. 

Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη ηελ ειάρηζηε, ηελ κέγηζηε, ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

 

Πίλαθαο 1: Ειάρηζηε, Μέγηζηε, Μέζε Τηκή θαη Τππηθή Απόθιηζε ησλ Μεηαβιεηώλ  

Μεηαβιεηέο 

Ειάρηζηε  Μέγηζηε 

Μέζε 

(M) 

Τππηθή Απόθιηζε 

(ΤΑ) 

Μεηαγλσζηηθή 

Δλεκεξφηεηα 

36,00 90,00 64,5236 8,93769 

Αθαδεκατθή 

Απηναληίιεςε 

1,00 4,00 2,8967 0,48228 

Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

25,00 105,00 77,64 13,1057 

Αθαδεκατθή Δπίδνζε 15,00 19,90 18,278 1,0730 

 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξφηεηαο σο άζξνηζκα φισλ ησλ δειψζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηαγλψζεο έρεη κέζε ηηκή 64.52 πνπ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ελδηάκεζε ηηκή πνπ είλαη 45.Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ ησλ 

δειψζεσλ γηα ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε πξνέθπςε πςειή ηηκή ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο αθνχ ε κέζε ηηκή 2,89 είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ελδηάκεζε πνπ είλαη 2,5. 

Απφ ηνλ πίλαθα 1 επίζεο θαίλεηαη φηη ε κέζε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 18,3 είλαη 

πνιχ πςειή.Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξνχζε λα ιάβεη ε κεηαβιεηή «Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» είλαη 105 θαη ε ελδηάκεζε 60 αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

απαληνχζε ν καζεηήο 4 ζε θάζε κηα απφ ηηο 15 εξσηήζεηο-δειψζεηο 7βάζκηαο θιίκαθαο. Ζ 
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κέζε ηηκή ηεο αθαδεκαατθήοαπηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (77,64) είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

ελδηάκεζεο (60,00).  

3.2.  Σπζρεηίζεηο Μεηαβιεηώλ 

3.2.1. Μεηαγλώζε, Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, Αθαδεκατθή 

Απηναληίιεςε θαη Αθαδεκατθή Επίδνζε 

Τπάξρεη ζεκαληηθά πςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο «αληηιακβαλφκελεο ζρνιηθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» θαη ηεο βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα (r=0.45, p<0.001). Τπάξρεη 

κηα ζεκαληηθή πςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο «αληηιακβαλφκελεο ζρνιηθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» θαη ηεο κεηαγλψζεο (r=0,61, p<0,001). Ζ κέζε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ έρεη κέηξηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα (r=0.19, 

p<0.01). Τςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ηεο αθαδεκατθή απηναληίιεςεο θαη 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0.56, p<0.001). Τπάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (r=0.65, 

p<0.001). Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο2: Δείθηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

Μεηαβιεηέο 1 2 3 4 

1. Μεηαγλψζε 1,00    

2. Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

0.61** 1,00   

3. Αθαδεκατθή 

Απηναληίιεςε 

0,42** 0,65** 1,00  

4. Αθαδεκατθή Δπίδνζε 0,19* 0,45** 0,56** 1,00 

**p<0.001, *p<0.01   

3.2.2.  Πνιιαπιή Παιηλδξνκηθή Αλάιπζε γηα ηελ πξόβιεςε ηεο επίδνζεο 

Πνιιαπιή Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο κέζεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) απφ ηηο 

κεηαβιεηέο αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). 
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Πίλαθαο 3: Πνιιαπιή Παιηλδξόκεζε ηεο αθαδεκατθήο αληναληίιεςεο, ηεο αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξόηεηαο πάλσ ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε 

Μεηαβιεηέο r R² Beta t p 

Αθαδεκατθή απηναληίιεςε 0,56 0,114 0,467 5,609 0,000 

Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

0,45 0,0198 0,223 2,349 0,000 

Μεηαγλσζηηθή Δλεκεξφηεηα 0,19 -0,014 -0,149 -1.956 0,052 

 

Σν πνιιαπιφ R ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ήηαλ 0.58 πνπ είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθφ 

απφ ην κεδέλ, F(3,184)= 30.52, p<0.001. πλνιηθά 33,2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ εμεγήζεθε απφ ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ αθαδεκατθή απηναληίιεςε 

εμήγεζε απφ κφλε ηεο ην 11,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο (t=5.61, β=0.47, p<0.001). ε 

ζπλδπαζκφ, νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπλεηζθέξνπλ απφ θνηλνχ ζηελ πξφβιεςε ηνπ 

18,4% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα θαίλεηαη λα έρνπλ ειάρηζηα 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξφβιεςε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη κηθξφηεξε απφ εθείλε 

ηεο απηναληίιεςεο: 1,98% θαη 1,4% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο 

είλαη ζεκαληηθή θαη ζεηηθή (t=2.34, β=0.22, p<0.05). Ζ ζπλεηζθνξά ηεο κεηαγλσζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο είλαη κε ζεκαληηθή θαη 

αξλεηηθή (t=-1.95, β=-0.15, p>0.05).    

Απφ ηνλ έιεγρν πνιπζπγγξακηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ δελ πξνθχπηεη πνιχ πςειή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

4. Σπκπεξάζκαηα 

4.1.  Σπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαγλψζεο θαη αθαδεκατθήο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ.  Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη ππάξρεη κέηξηα 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ(Landine&Stewart, 1998·Zulkiplyθ.ά., 2009·Sperlingθ.ά., 2002·Coutinho&Neuman, 

2008·Narang, &Saini, 2013·Bogdanović θ.ά., 2015·Stephanou, &Mpiontini, 2017)πνπ 

έδεημαλ κέηξηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλψζεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

Αληηζέησο ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο δελ είλαη ζπλαθέο κε ηελ έξεπλα ησλ Glenbergθαη 

Epstein (1987) πνπ έδεημε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

έδεημε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ζπλαθέοκε ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Pietschθ.ά., 2003·Marshθ.ά., 2004·Bongθ.ά., 

2012·Jansenθ.ά.,2014). Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο δελ είλαη ζπλαθέο κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ  (Ferlaθ.ά., 2009·Ferlaθ.ά.,2010)απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε 

κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο. 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαγλψζεοθαη αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ.Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη 

ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλLandine&Stewart, 1998·Abediniθ.ά., 

2010·Cera, etal., 2013·Yailagh, etal., 2013·Kirbulut, 2014)πνπ έδεημαλ φηη καζεηέο πνπ 

αμηνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ πςειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηφ 

ην εχξεκα θαλεξψλεη ηελ έκκεζε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κέζσ 

ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ πξφζθαηε 

έξεπλα ησλ Stefanou θαη Mpiontini (2017) θαη Coutinho (2008) αληίζηνηρα. 

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκααλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο 

έδεημε φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αθαδεκατθή απηναληίιεςεο θαη 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα 

δηαθφξσλ εξεπλψλ (Wylie, 1979·Dragonas, 1983·Valentine, 2002·Valentine&Dubois, 

2005·Choi, 2005·Sanchez&Roda, 2007· Καινγηάλλεο, 2010·Akomolafeetal., 

2013·Jaiswal&Choudhuri, 2017)πνπ έδεημαλ φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αθαδεκατθήο  απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δελ 

είλαη ζπλαθέο κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ησλ Othmanθαη Leng (2011) πνπ έδεημε φηη 

ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο.  

Σν πέκπην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.Σν απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλάο καο έδεημε φηη ππάξρεη πςειή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ. Σν απνηέιεζκα καο είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Multonθ.ά., 1991·Webb-Williams, 2014·Suldo&Shuffer, 2007· Luszczynskaθ.ά., 2005·Choi, 

2005·, Hwangθ.ά., 2016·Abdiθ.ά., 2012·Tilfarioglou&Ciftsi, 2011·Akomolafe θ.ά., 2013)απφ 

ηηο νπνίεο πξνθχπηεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

Σν έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξφβιεςε 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Πξνέθπςε φηη ε κεηαγλψζε έρεη ειάρηζηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά 

ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ (Coutinho&Neuman, 2008· Javanmard θ.ά., 2011· Bogdanovic θ.ά. 2015· 

Kelly&Donaldson, 2016) πνπ δείρλνπλ φηη ε κεηαγλψζε είλαη ν πην αδχλακνο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε αθαδεκατθή 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε. Σν 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο είλαη ζπλαθέο κε ζρεηηθέο έξεπλεο (Coutinho, 2008· Strelnieks, 

2003· Dogan, 2015 ·Akomolafe θ.ά., 2013, Skaalvik E.M &Skaalvik S. 2004) πνπ έδεημαλ φηη 

ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δελ είλαη ζπλαθέο κε ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο ηεο Choi (2005) πνπ έδεημε φηη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Απφ ηελ αλάιπζή καο 

πξνέθπςε φηη ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ (Strelnieks, 2003·Areepattamannil &Freeman, 2008· Dogan, 2015) πνπ έδεημαλ φηη ε 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε 

αθαδεκαίθή απηναληίιεςε είλαη πην γεληθεπκέλν απνηχπσκα ηεο ηθαλφηεηαο (Zimmerman. 

1996). Ζ αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ελψ ε κεηαγλψζε 

ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά. 

4.2. Η πξαθηηθή αμία ησλ απνηειεζκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

εζηίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε πξαθηηθέο πνπ επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο κεηαγλσζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ησλ καζεηψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα σο πξνο ην θχιν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αλεμαξηήησο θχινπ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ κεηαγλψζε, φπσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ project, επηηπγράλνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

ελεκεξφηεηαο.  

Ζ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα έρεη κέηξηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθαδεκατθή 

αληίιεςε. Ωζηφζν, επεηδή ε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα ε νπνία 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη θξίζε γηα ηε γλψζε θαη ηε ζθέςε, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηελ κεηαγλψζε ησλ καζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα δελ ζα 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ακειείηαη απφ ην ζρέδην ηνπ καζήκαηνο ε ζηφρεπζε ζηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηελ πςειή ζπζρέηηζε ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Φαίλεηαη φηη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δψζεη γηα 

δξαζηεξηφηεηα κηα εξγαζία, ζηελ νπνία ν καζεηήο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, ε ρακειή 

αίζζεζε ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζα πεξηνξίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη επνκέλσο ν καζεηήο ζα νδεγεζεί ζε ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε. Αλ 

αληηζέησο ν εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάζεη κε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε σο πξνο ην επίπεδν 
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δπζθνιίαο αιιά θαη ην πεξηερφκελν δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ θιηκαθνχκελε δπζθνιία, 

ηφηε νη καζεηέο πεηπραίλνληαο θαηά βήκαηα ζηφρνπο, ζα λνηψζνπλ φηη καζαίλνπλ ζε έλα 

αζθαιέο γηα εθείλνπο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Δθηφο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε, ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ εληζρχεη ηα 

θίλεηξα θαη θαη’επέθηαζε ηελ αίζζεζε επάξθεηαο ηνπ καζεηή απαηηεί πξσηίζησο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλάγθεο γηα επάξθεηα.  Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

παξνρήο ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ πξνθιήζεσλ ζηνπο καζεηέο κέζα ζε έλα θιίκα 

αλεθηηθφηεηαο ζηα ζθάικαηα θαη κέηξην επίπεδν θηλδχλνπ (Elliott, Katochwill, Cook, 

&Travels, 2008). 
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