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Abstract: This study investigated 10
th

 grade boys‟ and girls‟ self-efficacy and interest in 

Physics correlated with future intentions and achievement in Physics. 453 10
th

 graders (243 

girls and 210 boys) from seven senior high schools located in five different geographic 

regions in Greece participated in the study. Boys possessed higher self-efficacy and expressed 

more interest in Physics than girls, while no statistically significant gender differences were 

found in Physics‟ achievement. Both genders expressed negative attitude towards intentions 

for future choices regarding Physics and disagreed to the social stereotype that engaging in 

Physics is more suited to men than women. Self-efficacy in Physics emerged as a powerful 

positive predictor for achievement in Physics and interest in Physics emerged as a powerful 

positive predictor for future intentions regarding Physics for both genders. 

Keywords: Physics, Senior High School, Self-Efficacy, Interest, Gender. 

Πεξίιεςε: ηε κειέηε απηή δηεξεπλήζεθε ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε Φπζηθή, αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ, ζε ζρέζε κε ηηο 

κειινληηθέο ηνπο πξνζέζεηο θαη ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ 453 καζεηέο Α‟ Λπθείνπ (243 θνξίηζηα θαη 210 αγόξηα) από επηά 

Γεληθά Λύθεηα ζε πέληε λνκνύο ηεο Διιάδαο. Σα αγόξηα παξνπζίαζαλ πςειόηεξε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ελώ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε βαζκνινγηθή επίδνζε ζηε Φπζηθή 

κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. Καη ηα δύν θύια είραλ αξλεηηθή ζηάζε ζηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα 

κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ελώ παξάιιεια δηαθώλεζαλ κε ην θνηλσληθό 

ζηεξεόηππν, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρόιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζην 

αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν. Η απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή πξνέθπςε 

ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ζηε Φπζηθή θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε Φπζηθή ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ησλ κειινληηθώλ πξνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

θαη γηα ηα δύν θύια. 

Λέμεηο θιεηδηά: Φπζηθή, Γεληθό Λύθεην, Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, Δλδηαθέξνλ, Φύιν. 
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1. Δηζαγσγή 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινύλ βαζηθό άμνλα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε όιεο ηηο 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Η αλάπηπμε ζεηηθώλ ζηάζεσλ από ηνπο καζεηέο απέλαληη ζηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ είλαη ζεκαληηθή, δηόηη ηνπο βνεζά λα πξνζεγγίδνπλ κε ελδηαθέξνλ 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη θαηά ζπλέπεηα λα βειηηώλνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο 

ηνπο (Ramsden, 1998). Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ εμίζνπ 

θηιηθή ζηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα, είλαη απαξαίηεηε ε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 

κπνξνύλ λα θαηαζηήζνπλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ειθπζηηθέο ζηα δύν θύια (Brotman & 

Moore, 2008; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). Η γλώζε απηή ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ πην απνηειεζκαηηθέο δηδαζθαιίεο (Brotman & Moore, 2008; 

Γαβαιάο, 2018b). Θα κπνξνύζε επίζεο λα βνεζήζεη θαη ηνλ θεληξηθό ζρεδηαζκό ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Brotman & 

Moore, 2008; Lin, Tan & Tsai, 2013; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). 

ύκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλώλ από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, ην γπλαηθείν θύιν 

επηιέγεη ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό ηνλ πξνζαλαηνιηζκό Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Brotman & Moore, 2008; Mujtaba & Reiss, 2013a; Shin, Lee, 

McCarthy-Donovan, Hwang, Yim & Seo, 2015; Skog, 1991), παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Boe & Henriksen, 2013; Chachashvili-Bolotin, Milner-Bolotin & 

Lissitsa, 2016) θαη ηέινο, επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Brotman & 

Moore, 2008; Simon, Wagner & Killion, 2017; Sun, Bradley & Akers, 2012). Σα αγόξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζε ζρέζε 

κε ηα θνξίηζηα (Chachashvili-Bolotin et al., 2016; Liu, Hu, Jiannong & Adey, 2010; 

Ramsden, 1998; Salta & Tzougraki, 2004; Wan & Lee, 2017). Σν κάζεκα ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ, ζην νπνίν νη ζηάζεηο ησλ δύν θύισλ εκθαλίδνπλ ηηο εληνλόηεξεο δηαθνξέο, είλαη 

ε Φπζηθή (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Boe & Henriksen, 2013; Brotman & Moore, 

2008; Levine & Geldman–Caspar, 1996; Mujtaba & Reiss, 2013b; Skog, 1991). 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ν επηζηεκνληθόο γξακκαηηζκόο (scientific literacy) ζπλδέεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη κε ζύλζεηα θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, όινη νη πνιίηεο – όρη κόλν νη επηζηήκνλεο θαη νη 

κεραληθνί – πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο (OECD, 2007, 2016). 

2. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ηόζν ηα αγόξηα, όζν θαη ηα θνξίηζηα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζεσξνύλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αλδξηθό ηνκέα θαη ηηο 

Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο γπλαηθείν (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Bhanot & Jovanovic, 
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2009; Farega & Joyce, 1999; Liu et al., 2010; Simon et al, 2017; Vincent-Ruz & Schunn, 

2017). Παξάιιεια, ηα αγόξηα ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνύλ θαη ηα θνξίηζηα λα ππνεθηηκνύλ ηηο 

γλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Bhanot & Jovanovic, 2009; Shin et al., 

2015; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). Σα θνξίηζηα εθηηκνύλ όηη νη γνλείο, νη θαζεγεηέο, αιιά 

θαη ν θνηλσληθόο ηνπο πεξίγπξνο, δελ ηα ελζαξξύλεη λα αζρνιεζνύλ κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο (Mujtaba & Reiss, 2013b; Schumm & Bogner, 2016; Shin et al., 2015; Simon et 

al., 2017; Spear, 1987; Wan & Lee, 2017). Αληηζέησο, ηα αγόξηα βηώλνπλ πην ζεηηθή ζηάζε 

από ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθώλ Δπηζηήκσλ. Πηζηεύνπλ όηη νη θαζεγεηέο ηνπο έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο θαη ληώζνπλ ελζάξξπλζε λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Mujtaba & Reiss, 2013a; Spear, 1987). ε άιιεο 

έξεπλεο δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηελ ζηάζε (Hong & Lin, 2013) θαη ηελ επίδνζε 

(Haworth, Dale & Plomin 2008; Wang, Wu & Huang, 2007) ησλ δύν θύισλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. 

2.1 Ζ Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Αγνξηώλ θαη ησλ Κνξηηζηώλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο 

ηνηρεία από δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζπγθιίλνπλ, επηβεβαηώλνληαο όηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (self-efficacy) θαη νη πξνζσπηθνί ζηόρνη, εληζρύνπλ ην θίλεηξν θαη 

ηελ επίδνζε ηνπ αηόκνπ (Bandura & Locke, 2003). Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο 

ηνπ θόζκνπ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (science self-efficacy) παξνπζηάδεη 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011, Canada; Bong, 2001, South Korea; Grabau & 

Ma, 2017, USA; Lam & Lau, 2014; Sun et al., 2012, Hong Kong; Lavonen & Laaksonen, 

2009, Finland; Scherer, 2013, Germany; Wang et al., 2007, Taiwan). 

ε θάπνηεο έξεπλεο πξνέθπςε όηη ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη παξαπιήζηα βαζκνινγηθή επίδνζε 

(Britner, 2008; Britner & Pajares, 2006, UK; Hong & Lin, 2013, Taiwan), ελώ ππήξραλ θαη 

έξεπλεο ζηηο νπνίεο πξνέθπςε όηη ηα αγόξηα παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο ηηκέο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο από όηη ηα θνξίηζηα (Baram–Tsabari & Yarden, 2008, Israel; 

Bong, 2001, South Korea; Lam & Lau, 2014, Hong Kong; Scherer, 2013; Schumm & Bogner, 

2016, Germany). Πξνέθπςε, επίζεο, όηη ηα αγόξηα δείρλνπλ κεγαιύηεξε ζηγνπξηά γηα ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ρσξίο απηό λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγηθή επίδνζε (Bhanot & Jovanovic, 2009; 

Vincent-Ruz & Schunn, 2017, USA). Οη Lin, Tan θαη Tsai (2013) πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηαπηόρξνλε έξεπλα ζε Σατβάλ θαη ηγθαπνύξε ζρεηηθά κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηηο δύν ρώξεο. Σα αγόξηα ζηε ηγθαπνύξε παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξε 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ελώ αγόξηα θαη θνξίηζηα ζηελ Σατβάλ 
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παξνπζίαζαλ παξαπιήζηεο ηηκέο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. Σα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλώλ ίζσο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα ησλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία (Brotman & Moore, 2008). 

πκπεξαζκαηηθά, ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δύν θύισλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από ηελ θνπιηνύξα θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο 

(Brotman & Moore, 2008; Chang & Cheng, 2008; Hong & Lin, 2013; Lam & Lau, 2014; Lin 

et al., 2013; Liu et al. 2010; Sun et al., 2012). 

2.2 Τν Δλδηαθέξνλ ησλ Αγνξηώλ θαη ησλ Κνξηηζηώλ γηα ηε Φπζηθή 

ε πνιιέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ πξνέθπςε όηη ηα αγόξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα 

(Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Boe & Henriksen, 2013; Mujtaba & Reiss, 2013b; 

Ramsden, 1998). Οη έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο όηη ηα θνξίηζηα ζεσξνύλ ηε Φπζηθή 

δπζθνιόηεξε (Bhanot & Jovanovic, 2009; Britner, 2008; Hong & Lin, 2013) θαη ιηγόηεξν 

ελδηαθέξνπζα (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Levine & Geldman–Caspar, 1996) ζε ζρέζε 

κε ηα αγόξηα. 

Σν πνζνζηό ησλ θνξηηζηώλ πνπ επηιέγνπλ ζηε Β‟ Λπθείνπ Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ 

πνπδώλ κε βαζηθό κάζεκα ηε Φπζηθή είλαη πνιύ κηθξόηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνύ ησλ 

αγνξηώλ (Boe & Henriksen, 2013; Mujtaba & Reiss, 2013a; Skog, 1991). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη όηη, αξθεηά θνξίηζηα πνπ απνθεύγνπλ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ πνπδώλ, 

είραλ ζηηο πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο ηάμεηο πνιύ πςειέο επηδόζεηο ζηε Φπζηθή (Boe & 

Henriksen, 2013; Mujtaba & Reiss, 2013a; Skog, 1991). Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο 

όηη ν Πξνζαλαηνιηζκόο Θεηηθώλ πνπδώλ νδεγεί ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πςεινύ 

θύξνπο, ίζσο ππνδειώλεη όηη ε απηνπεπνίζεζε ησλ θνξηηζηώλ ζηε Φπζηθή είλαη ρακειή, 

παξά ηηο θαιέο ηνπο επηδόζεηο (Brotman & Moore, 2008). Σέινο, θνξίηζηα πνπ επέιεμαλ 

Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ πνπδώλ κε βαζηθό κάζεκα ηε Φπζηθή, παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά 

πςειόηεξεο επηδόζεηο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα ηνπ 

ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ (Abraham & Barker, 2015; Skog, 1991). Σν απνηέιεζκα απηό ίζσο 

δείρλεη όηη ηα θνξίηζηα επηιέγνπλ απηόλ ηνλ αλδξνθξαηνύκελν ηνκέα, κόλν αλ έρνπλ πνιύ 

κεγάιεο ηθαλόηεηεο θαη ηζρπξή απηνπεπνίζεζε. 

2.3 Νέα Εεηήκαηα πξνο Γηεξεύλεζε 

ε θάπνηεο έξεπλεο πξνέθπςαλ παξαπιήζηεο ηηκέο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη γηα ηα δύν θύια, ελώ ππήξμαλ θαη έξεπλεο ζηηο νπνίεο πξνέθπςε όηη ηα αγόξηα 

παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο ηηκέο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, 

νδεγώληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δύν θύισλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο επεξεάδεηαη από ηελ θνπιηνύξα θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο. Καζώο 

δελ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθέο έξεπλεο από καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ειιεληθά 
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ζρνιεία, ε απνηύπσζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ θαη ησλ 

θνξηηζηώλ πνπ θνηηνύλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη έλα 

ζέκα πξνο δηεξεύλεζε. 

Έξεπλεο από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ηόζν ηα αγόξηα, 

όζν θαη ηα θνξίηζηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζεσξνύλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

αλδξηθό ηνκέα θαη ηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο γπλαηθείν. Η έιιεηςε ζρεηηθώλ εξεπλώλ από 

ηνλ ειιαδηθό ρώξν, θαζηζηά ηελ απνηύπσζε ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζε 

ειιεληθά ζρνιεία ζρεηηθά κε ην θνηλσληθό ζηεξεόηππν, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρόιεζε 

κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζην αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν, έλα επηπιένλ 

ζέκα πξνο δηεξεύλεζε. 

ε πνιιέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ πξνέθπςε όηη ηα αγόξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, 

ηα νπνία – ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα – ζεσξνύλ ηε Φπζηθή ιηγόηεξν ελδηαθέξνπζα. Η έιιεηςε 

ζρεηηθώλ εξεπλώλ από ηνλ ειιαδηθό ρώξν, θαζηζηά ηελ απνηύπσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

Φπζηθή, ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ πνπ θνηηνύλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έλα επηπιένλ ζέκα πξνο δηεξεύλεζε. 

3. Σθνπόο ηεο Μειέηεο 

Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, θαζώο 

εκπεξηέρεηαη ηόζν ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ πνπδώλ όζν θαη ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκό 

πνπδώλ Τγείαο ηεο Γ‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη εμεηάδεηαη παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή 

ησλ καζεηώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η ηειεπηαία ηάμε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, όπνπ ε Φπζηθή δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο, είλαη ε 

Α‟ Λπθείνπ. Οη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ 

ζπνπδώλ ζηε Β‟ Λπθείνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ επηπιένλ κάζεκα 

Φπζηθήο απμεκέλεο δπζθνιίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο ελδερνκέλσο απνηειεί ζεκαληηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή Πξνζαλαηνιηζκνύ 

πνπδώλ ζην Λύθεην, αιιά θαη ηελ επηινγή ζρνιήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο επίζεο – κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ – 

απνηππώλνληαη νη κεγαιύηεξεο έκθπιεο δηαθνξέο, κε ηα αγόξηα λα παξνπζηάδνπλ ζεηηθόηεξε 

ζηάζε ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Brotman & Moore, 2008; Ramsden, 1998). 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα απνηππσζνύλ ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ην 

ελδηαθέξνλ, νη αληηιήςεηο θαη νη κειινληηθέο πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ησλ 

θνξηηζηώλ θαη ησλ αγνξηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ, θαζώο θαη λα γίλεη ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ. 
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3.1 Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί ησλ Μεηαβιεηώλ 

ηελ παξνύζα κειέηε ζα δηεξεπλεζεί ε «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ησλ αγνξηώλ θαη ησλ 

θνξηηζηώλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζε έλα γλσζηηθό αληηθείκελν 

είλαη ε πίζηε ελόο αηόκνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ, θαζώο αληηκεησπίδεη δύζθνια ή 

άγλσζηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν (Bandura 1997). ύκθσλα κε έξεπλεο, 

ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη ηζρπξόο 

πξνβιεπηηθόο δείθηεο (powerful positive predictor) ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ησλ καζεηώλ 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Areepattamannil et al., 2011; Britner, 2008; Britner & Pajares, 2006; 

Lavonen & Laaksonen, 2009; Scherer, 2013; Sun et al., 2012). 

Θα δηεξεπλεζεί, επίζεο, ην «ελδηαθέξνλ» ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ γηα ηε Φπζηθή, 

θαζώο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην θνηλσληθό «ζηεξεόηππν», ζύκθσλα κε ην νπνίν ε 

ελαζρόιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζην αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν. 

Σέινο, ζα δηεξεπλεζνύλ νη «πξνζέζεηο» ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ λα επηιέμνπλ ζηελ 

επόκελε ηάμε ηνπ Λπθείνπ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ πνπδώλ, λα ζπνπδάζνπλ ζε 

θάπνηα ζρνιή κε βαζηθό αληηθείκελν ηε Φπζηθή, θαζώο θαη λα αθνινπζήζνπλ επάγγεικα 

ζρεηηθό κε ηε Φπζηθή. ύκθσλα κε έξεπλεο, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα κειινληηθέο επηινγέο ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Brotman & Moore, 2008; Ramsden, 1998). 

4. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα θαη Υπνζέζεηο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ηα εμήο: 

1. Πσο απνηππώλεηαη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ 

ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο; Παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα κεηαμύ ησλ δύν θύισλ; 

2. Πσο απνηππώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ 

Λπθείνπ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο; Παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζην ελδηαθέξνλ κεηαμύ 

ησλ δύν θύισλ; 

3. Πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή;  

4. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

ζρεηηθά κε ην θνηλσληθό ζηεξεόηππν ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρόιεζε κε ηε Φπζηθή 

ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζην αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν; Παξαηεξνύληαη δηαθνξέο 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ δύν θύισλ; 

5. Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ 

ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κε: 

α. ην ελδηαθέξνλ πνπ εθθξάδνπλ γηα ηε Φπζηθή; 
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β. ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή; 

γ. ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή; 

δ. ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ ηνπο; 

6. Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο 

Γεληθνύ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κε: 

α. ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή; 

β. ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή; 

γ. ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ ηνπο; 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη νη εμήο: 

1. Η απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο 

Γεληθνύ Λπθείνπ είλαη ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο 

ζηε Φπζηθή. 

2. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ 

Λπθείνπ είλαη ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ησλ πξνζέζεώλ ηνπο γηα κειινληηθέο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. 

5. Μεζνδνινγηθό Πιαίζην 

5.1 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο αλαπηύρζεθε έλα πξσηόηππν εξσηεκαηνιόγην 

θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ πεξηιακβάλεη 44 πξνηάζεηο. Δηδηθόηεξα, ην εξεπλεηηθό εξγαιείν 

πεξηιακβάλεη 11 πξνηάζεηο γηα ηελ «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο, 11 γηα ην «ελδηαθέξνλ» ησλ καζεηώλ γηα ηε Φπζηθή, 11 γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηώλ ζρεηηθά κε ην θνηλσληθό «ζηεξεόηππν» ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρόιεζε κε ηε 

Φπζηθή ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζην αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν θαη 11 γηα ηηο 

«πξνζέζεηο» ησλ καζεηώλ γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. Γηα θάζε πξόηαζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη δηαζέζηκεο 5 επηινγέο ηεο θιίκαθαο Likert: 1) δηαθσλώ απόιπηα, 

2) δηαθσλώ, 3) νύηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ, 4) ζπκθσλώ, 5) ζπκθσλώ απόιπηα, νη νπνίεο 

βαζκνινγνύληαη από 1 έσο 5 όηαλ ε πξόηαζε εθθξάδεη ζεηηθή ζηάζε θαη από 5 έσο 1 όηαλ 

εθθξάδεη αξλεηηθή ζηάζε. Σν πεξηερόκελν ησλ πξνηάζεσλ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (Britner, 2008; Britner & 

Pajares, 2006; Glynn, Brickman, Armstrong & Taasoobshirazi, 2011; Lavonen & Laaksonen, 

2009; Lin et al., 2013; Salta & Tzougraki, 2004; Scherer, 2013; Skog, 1991; Thomas, 

Anderson & Nashon, 2008; Velayutham, Aldridge & Fraser, 2011). Από ηνπο καζεηέο 

δεηείηαη επίζεο ην θύιν, ν βαζκόο 1
νπ

 ηεηξακήλνπ ζηε Φπζηθή θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ 

γνληώλ ηνπο. 
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Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη απνθιεηζηηθά θιεηζηνύ ηύπνπ, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Έγηλε πξνζπάζεηα 

λα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο ζαθείο θαη θαηαλνεηέο από καζεηέο Α‟ Λπθείνπ (15–16 ρξνλώλ), 

κε ζθνπό λα κεησζεί ην ζθάικα κέηξεζεο (Creswell, 2011). Έγηλε επίζεο πξνζπάζεηα 

απνθπγήο πεξίπινθσλ πξνηάζεσλ, δηπιώλ πξνηάζεσλ, θαζώο θαη πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

αξλήζεηο ή δηπιέο αξλήζεηο, κε ζθνπό λα απμεζεί ε εζσηεξηθή εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008; Creswell, 2011; Robson, 2010). ην εξσηεκαηνιόγην 

ππάξρεη παξαπιήζηνο αξηζκόο πξνηάζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ζεηηθή θαη αξλεηηθή ζηάζε, κε 

ζθνπό λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα κεξνιεπηηθώλ απαληήζεσλ από καζεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα 

απνθξηζνύλ κε ηξόπν πνπ πηζηεύνπλ όηη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηώλ 

ηνπο ή ησλ εξεπλεηώλ (Robson, 2010). 

ηε αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη κία εηζαγσγή, όπνπ δηαηππώλεηαη ν ζθνπόο ηεο 

έξεπλαο, κε ζηόρν ηελ παξαθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Γηεπθξηλίδεηαη, 

επίζεο, ε αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ, κε ζηόρν 

ηελ παξόηξπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα. Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη 

ρσξηζκέλν ζε πέληε ηκήκαηα (έλα ηκήκα γηα θάζε κεηαβιεηή θαη έλα επηπιένλ ηκήκα γηα ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία). Πξηλ από θάζε ηκήκα ππάξρεη κία ζύληνκε εηζαγσγή γηα ην είδνο 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ, θαζώο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, κε ζηόρν ηελ εύθνιε 

δηαρείξηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο καζεηέο (Cohen θ.ά., 2008). Σν εξσηεκαηνιόγην 

ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. 

5.2 Πηινηηθέο Έξεπλεο 

Έγηλαλ ηξεηο δηαδνρηθέο πηινηηθέο έξεπλεο κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Cohen θ.ά., 2008). 

Μεηά από θάζε πηινηηθή έξεπλα έγηλαλ έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο θαηαζθεπήο ησλ 

ελλνηώλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηνπ εξεπλεηηθνύ 

εξγαιείνπ (Creswell, 2011; Robson, 2010).  

5.3 Κπξίσο Έξεπλα 

ηελ θπξίσο έξεπλα έγηλε δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο (Cohen θ.ά., 2008; Robson, 2010). 

Σηο ζπζηάδεο ηνπ δείγκαηνο απνηέιεζαλ ηα ηκήκαηα ηεο Α‟ Λπθείνπ επηά Γεληθώλ Λπθείσλ 

(453 καζεηέο, 243 θνξίηζηα θαη 210 αγόξηα) από πέληε λνκνύο ηεο Διιάδαο (Θεζζαινλίθεο, 

Ξάλζεο, Αηηηθήο, Αξγνιίδαο θαη Ρνδόπεο). Σν κέγεζνο θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ 

δείγκαηνο απμάλνπλ ηελ εμσηεξηθή εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο, επηηξέπνληαο ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ησλ καζεηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθώλ Λπθείσλ ηεο 

Διιάδαο (Cohen θ.ά., 2008). 

Σν εξσηεκαηνιόγην ρνξεγήζεθε ζε όιν ην δείγκα ζρεδόλ ηαπηόρξνλα (ηε δεύηεξε εβδνκάδα 

ηνπ Απξηιίνπ) ώζηε λα έρνπλ όινη νη καζεηέο ηηο ίδηεο εκπεηξίεο από ηε δηδαζθαιία ηνπ 
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καζήκαηνο, γεγνλόο πνπ απνηειεί παξάγνληα εζσηεξηθήο εγθπξόηεηαο ηεο έξεπλαο 

(Creswell, 2011). Η ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ζρνιηθά ηκήκαηα έγηλε από 

δηδάζθνληεο θαζεγεηέο, νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο είραλ ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηε 

δηαδηθαζία. Η δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζε θάζε ζρνιηθό ηκήκα ήηαλ πεξίπνπ 20΄. Αξρηθά, νη 

καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, ηε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ 

αλσλπκία θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ (5΄). Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ πεξίπνπ 15΄. 

6. Απνηειέζκαηα 

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS 

24. Οη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο: ε «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ησλ καζεηώλ ζηε 

Φπζηθή, ην «ελδηαθέξνλ» ησλ καζεηώλ γηα ηε Φπζηθή, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην 

θνηλσληθό «ζηεξεόηππν» ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρόιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη 

πεξηζζόηεξν ζην αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν, θαζώο θαη νη «πξνζέζεηο» ησλ καζεηώλ 

γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, δηακνξθώζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Η ηηκή θάζε κεηαβιεηήο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα πξνέθπςε από ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ ησλ 

απαληήζεώλ ηνπ ζηηο 11 πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηξεκέλν δηα 11. Δπνκέλσο ε 

ηηκή θάζε κεηαβιεηήο γηα έλαλ ζπκκεηέρνληα θπκαίλεηαη από 1,00 έσο 5,00 θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε νπδέηεξε ζηάζε αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 3,00. Άξα νη ζεηηθέο ζηάζεηο αληηζηνηρνύλ 

ζε ηηκέο κεγαιύηεξεο από 3,00 θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο ζε ηηκέο κηθξόηεξεο από 3,00. 

Η αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (reliability analysis) έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκό 

ηνπ δείθηε Cronbach α γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε). Γηα λα 

ειεγρζεί ε ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ ηηκώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

t-tests. Γηα λα ειεγρζεί ν βαζκόο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ έγηλε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο (correlation analysis) κέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson 

r. Σέινο γηα λα ειεγρζνύλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

παιηλδξόκεζεο (regression analysis) σο πξνβιεπηηθό κνληέιν. 

Όιεο νη αλαιύζεηο πνπ αθνινπζνύλ έγηλαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 95%. 

6.1 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο 

Η αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach α γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 1, νη ηηκέο ηνπ Cronbach α πξνέθπςαλ πςειέο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο, 

νπόηε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν εκθαλίδεη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή. 
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Πίλαθαο 1: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο. 

Μεηαβιεηή 
Αξηζκόο 

Πξνηάζεσλ 
Cronbach α 

Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή 11 0,93 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 11 0,90 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 11 0,91 

Κνηλσληθό ηεξεόηππν ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 11 0,93 

6.2 Μέζεο Τηκέο Τππηθέο Απνθιίζεηο θαη t-tests 

6.2.1 Μέζεο Τηκέο θαη Τππηθέο Απνθιίζεηο όισλ ησλ Μεηαβιεηώλ ηεο Έξεπλαο, 

γηα ην Σύλνιν ηνπ Γείγκαηνο θαη γηα θάζε Φύιν Ξερσξηζηά. 

Οη κέζεο ηηκέο (Μ.Σ.) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Σ.Α.) όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο, 

γηα ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξέο απηώλ ησλ κέζσλ ηηκώλ από ηελ ηηκή ηεο 

νπδέηεξεο ζηάζεο (3,00) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο έγηλαλ one sample t-tests ηόζν γηα ην 

ζπλνιηθό δείγκα, όζν θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2: Μέζε ηηκή (Μ.Τ.) θαη ηππηθή απόθιηζε (Τ.Α.) ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο γηα ην ζύλνιν 

ηνπ δείγκαηνο θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά, θαζώο θαη one sample t-test κεηαμύ ηεο θάζε 

κέζεο ηηκήο κε ηελ ηηκή ηεο νπδέηεξεο ζηάζεο (Test Value=3,00). 

Μεηαβιεηή Γείγκα Μ.Τ. Τ.Α. 
Test 

Value 
t - test 

Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

ζηε Φπζηθή 

ύλνιν 

(Ν=453) 
3,47 0,73 3,00 

t (452) = 13,68 

p < 0,05 

Αγόξηα 

(Ν=210) 
3,59 0,72 3,00 

t (209) = 11,81 

p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
3,37 0,72 3,00 

t (242) = 7,89 

p < 0,05 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε 

Φπζηθή 

ύλνιν 

(Ν=453) 
3,38 0,75 3,00 

t (452) = 10,82 

p < 0,05 

Αγόξηα 3,47 0,71 3,00 t (209) = 9,66 
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(Ν=210) p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
3,31 0,79 3,00 

t (242) = 6,09 

p < 0,05 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

ύλνιν 

(Ν=453) 
2,36 0,84 3,00 

t (452) = – 16,83 

p < 0,05 

Αγόξηα 

(Ν=210) 
2,52 0,79 3,00 

t (209) = – 8,79 

p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
2,22 0,87 3,00 

t (242) = – 13,94 

p < 0,05 

Κνηλσληθό ηεξεόηππν 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

ύλνιν 

(Ν=453) 
2,33 0,80 3,00 

t (452) = – 17,80 

p < 0,05 

Αγόξηα 

(Ν=210) 
2,58 0,70 3,00 

t (209) = – 8,71 

p < 0,05 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 
2,11 0,82 3,00 

t (242) = – 16,81 

p < 0,05 

 

Η κέζε ηηκή ηεο «απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ζηε Φπζηθή, γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ 

δείγκαηνο (Μ.Σ.=3,47) είλαη πςειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) 

[t(452)=13,68 p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ηεο «απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ησλ αγνξηώλ 

(Μ.Σ.=3,59), είλαη πςειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(209)=11,81 

p<0,05]. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηεο «απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ησλ θνξηηζηώλ (Μ.Σ.=3,37), 

είλαη πςειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)=7,89 p<0,05]. 

Η κέζε ηηκή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» γηα ηε Φπζηθή, γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

(Μ.Σ.=3,38) είλαη πςειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(452)=10,82 

p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ αγνξηώλ (Μ.Σ.=3,47) είλαη 

πςειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(209)=9,66 p<0,05]. Σέινο, ε κέζε 

ηηκή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ θνξηηζηώλ (Μ.Σ.=3,31) είλαη πςειόηεξε από ηελ νπδέηεξε 

ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)=6,09 p<0,05]. 

Η κέζε ηηκή ησλ κειινληηθώλ «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, γηα ην ζύλνιν ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (Μ.Σ.=2,36) είλαη ρακειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test 

Value=3,00) [t(452)= – 16,83 p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ησλ «πξνζέζεσλ» ησλ αγνξηώλ 

(Μ.Σ.=2,52) είλαη ρακειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(209)= – 8,79 
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p<0,05]. Σέινο, ε κέζε ηηκή ησλ «πξνζέζεσλ» ησλ θνξηηζηώλ (Μ.Σ.=2,22) είλαη ρακειόηεξε 

από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)= – 13,94 p<0,05]. 

Η κέζε ηηκή ηνπ θνηλσληθνύ «ζηεξεόηππνπ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, γηα ην ζύλνιν ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (Μ.Σ.=2,33) είλαη ρακειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test 

Value=3,00) [t(452)= – 17,80 p<0,05]. Δπηπιένλ, ε κέζε ηηκή ηνπ «ζηεξεόηππνπ» ησλ αγνξηώλ 

(Μ.Σ.=2,58) είλαη ρακειόηεξε από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00)   [t(209)= – 8,71 

p<0,05]. Σέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ «ζηεξεόηππνπ» ησλ θνξηηζηώλ (Μ.Σ.=2,11) είλαη ρακειόηεξε 

από ηελ νπδέηεξε ζηάζε (Test Value=3,00) [t(242)= – 16,81 p<0,05]. 

6.2.2 Σπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ Μέζσλ Τηκώλ ησλ Αγνξηώλ θαη ησλ Κνξηηζηώλ, γηα 

όιεο ηηο Μεηαβιεηέο ηεο Έξεπλαο. 

Οη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ γηα όιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

Σα αγόξηα παξνπζίαζαλ πςειόηεξε κέζε ηηκή «απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ζηε Φπζηθή 

(Μ.Σ.=3,59) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=3,37) [t(451)=3,30 p<0,05]. 

Σα αγόξηα παξνπζίαζαλ πςειόηεξε κέζε ηηκή ζην «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή (Μ.Σ.=3,47) 

ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=3,31) [t(451)=2,32 p<0,05]. 

Σα αγόξηα παξνπζίαζαλ πςειόηεξε κέζε ηηκή ζην θνηλσληθό «ζηεξεόηππν» ζρεηηθά κε ηε 

Φπζηθή (Μ.Σ.=2,58) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=2,11) [t(451)=6,48 p<0,05]. 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο «βαζκνινγηθήο 

επίδνζεο» ζηε Φπζηθή κεηαμύ αγνξηώλ (Μ.Σ.=15,62) θαη θνξηηζηώλ (Μ.Σ.=15,79)      

[t(451)= – 0,70 p>0,05]. 

Πίλαθαο 3: Μέζε ηηκή (Μ.Τ.) θαη ηππηθή απόθιηζε (Τ.Α.) ησλ κεηαβιεηώλ γηα ηα δύν θύια, θαζώο 

θαη independent sample t-tests κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ δύν θύισλ. 

Μεηαβιεηή Φύιν Μ.Τ. Τ.Α. t - test 

Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

ζηε Φπζηθή 

Αγόξηα (Ν=210) 3,59 0,72 t (451) = 3,30 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 3,37 0,72 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε 

Φπζηθή 

Αγόξηα (Ν=210) 3,47 0,71 t (451) = 2,32 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 3,31 0,79 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

Αγόξηα (Ν=210) 2,52 0,79 t (451) = 3,78 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 2,22 0,87 
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Κνηλσληθό ηεξεόηππν 

ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

Αγόξηα (Ν=210) 2,58 0,70 t (451) = 6,48 

p < 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 2,11 0,82 

Βαζκνινγηθή επίδνζε ζηε 

Φπζηθή 

Αγόξηα (Ν=210) 15,62 2,61 t (451) = – 0,70 

p > 0,05 Κνξίηζηα (Ν=243) 15,79 2,41 

 

Σέινο, ηα αγόξηα παξνπζίαζαλ πςειόηεξε κέζε ηηκή ζηηο κειινληηθέο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά 

κε ηε Φπζηθή (Μ.Σ.=2,52) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Μ.Σ.=2,22) [t(451)=3,78 p<0,05]. 

Δηδηθόηεξα, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, ην 72% ησλ αγνξηώλ θαη ην 47% ησλ θνξηηζηώλ 

εθθξάζηεθε ζεηηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ ζπνπδώλ ζηε Β‟ 

Λπθείνπ, αιιά κόλν ην 11% ησλ αγνξηώλ θαη ην 10% ησλ θνξηηζηώλ ζπκπεξηιακβάλεη ην 

ηκήκα Φπζηθήο σο κία από ηηο πηζαλέο επηινγέο ζπνπδώλ. Σν 12% ησλ αγνξηώλ θαη ην 11% 

ησλ θνξηηζηώλ ζα επέιεγε θάπνην επάγγεικα ζρεηηθό κε ηε Φπζηθή. Σέινο, κόλν ην 9% ησλ 

αγνξηώλ θαη ην 5% ησλ θνξηηζηώλ ζα επέιεγε ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο ζε 

ζρνιείν. 

6.3 Αλαιύζεηο Σπζρέηηζεο 

Οη αλαιύζεηο ζπζρέηηζεο (correlation analysis) κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο έγηλαλ 

κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r, γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ 

δείγκαηνο, αιιά θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά. 

Πίλαθαο 4: Τα πνζνζηά ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζηάζε 

ζε κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. 

Πξνζέζεηο γηα Μειινληηθέο Δπηινγέο 
Σύλνιν 

(Ν=453) 

Αγόξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

ηε Β‟ Λπθείνπ ζθέθηνκαη λα αθνινπζήζσ 

Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ πνπδώλ 
59% 72% 47% 

Σν ηκήκα Φπζηθήο είλαη κηα από ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πνπ έρσ σο ζηόρν κεηά 

ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ 

11% 11% 10% 

Σν ηκήκα Φπζηθήο ζα είλαη ε πξώηε κνπ 

επηινγή παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο κεηά ην ηέινο 

ηνπ Λπθείνπ 

4% 5% 4% 

Θα ήζεια ε εξγαζία κνπ λα είλαη ζρεηηθή κε ηελ 12% 12% 11% 
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επηζηήκε ηεο Φπζηθήο 

Θα ήζεια λα εξγαζηώ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο 

ζε ρνιείν 
7% 9% 5% 

6.3.1 Σπζρέηηζε ηεο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε Φπζηθή ησλ Αγνξηώλ θαη 

ησλ Κνξηηζηώλ ηνπ Γείγκαηνο κε ην Δλδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε Φπζηθή, ηηο 

Μειινληηθέο ηνπο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ηε Βαζκνινγηθή ηνπο 

Δπίδνζε ζηε Φπζηθή θαη ην Μνξθσηηθό Δπίπεδν ησλ Γνληώλ ηνπο. 

Η «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ζηε Φπζηθή ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) 

παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ηε Φπζηθή (r=0,69 p<0,05), αιιά 

θαη κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,65 p<0,05). Παξνπζίαζε κέηξηα 

ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,56 p<0,05) θαη 

κηθξή ζπζρέηηζε κε ην «κνξθσηηθό επίπεδν» ησλ γνληώλ ηνπο (r=0,21 p<0,05), όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 5. 

Η «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) παξνπζίαζε 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ηε Φπζηθή (r=0,66 p<0,05), αιιά θαη κε ηε 

«βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,67 p<0,05). Παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε 

ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,46 p<0,05) θαη κηθξή ζπζρέηηζε 

κε ην «κνξθσηηθό επίπεδν» ησλ γνληώλ ηνπο (r=0,32 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

Σέινο, ε «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) 

παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε ηόζν κε ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο γηα ηε Φπζηθή (r=0,70 p<0,05), 

όζν θαη κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,66 p<0,05), αιιά θαη κε ηηο 

κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,61 p<0,05). Σέινο, ε ζπζρέηηζε ηεο 

«απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ησλ θνξηηζηώλ ζηε Φπζηθή κε ην «κνξθσηηθό επίπεδν» ησλ 

γνληώλ ηνπο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r=0,11 p>0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5. 
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Πίλαθαο 5: Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r κεηαμύ ηεο «απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ζηε Φπζηθή θαη ηνπ «ελδηαθέξνληόο» ηνπο γηα ηε Φπζηθή, ησλ 

κειινληηθώλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο 

επίδνζεο» ζηε Φπζηθή θαη ηνπ «κνξθσηηθνύ επηπέδνπ» ησλ γνληώλ ηνπο. 

Σπληειεζηήο Σπζρέηηζεο Pearson r 

Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή 

Σύλνιν 

(Ν=453) 

Αγόξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 
r = 0,69 

p < 0,05 

r = 0,66 

p < 0,05 

r = 0,70 

p < 0,05 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηε Φπζηθή 

r = 0,56 

p < 0,05 

r = 0,46 

p < 0,05 

r = 0,61 

p < 0,05 

Βαζκνινγηθή Δπίδνζε ζηε Φπζηθή 
r = 0,65 

p < 0,05 

r = 0,67 

p < 0,05 

r = 0,66 

p < 0,05 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν ησλ Γνληώλ 
r = 0,21 

p < 0,05 

r = 0,32 

p < 0,05 

r = 0,11 

p > 0,05 

6.3.2 Σπζρέηηζε ηνπ Δλδηαθέξνληνο ησλ Αγνξηώλ θαη ησλ Κνξηηζηώλ ηνπ 

Γείγκαηνο γηα ηε Φπζηθή κε ηηο Μειινληηθέο ηνπο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε 

Φπζηθή, ηε Βαζκνινγηθή ηνπο Δπίδνζε ζηε Φπζηθή θαη ην Μνξθσηηθό 

Δπίπεδν ησλ Γνληώλ ηνπο. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) 

παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

(r=0,67 p<0,05), ελώ παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε 

Φπζηθή (r=0,48 p<0,05). Σέινο, ε ζπζρέηηζή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» γηα ηε Φπζηθή ηνπ 

ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο κε ην «κνξθσηηθό επίπεδν» ησλ γνληώλ ηνπο δελ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r=0,04 p>0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) παξνπζίαζε ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,63 p<0,05), 

παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,46 

p<0,05) θαη κηθξή ζπζρέηηζε κε ην «κνξθσηηθό επίπεδν» ησλ γνληώλ ηνπο (r=0,21 p<0,05), 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) παξνπζίαζε ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπο «πξνζέζεηο» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (r=0,69 p<0,05), ελώ 

παξνπζίαζε κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε «βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε» ζηε Φπζηθή (r=0,51 
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p<0,05). Σέινο, ε ζπζρέηηζή ηνπ «ελδηαθέξνληνο» γηα ηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηώλ ηνπ 

δείγκαηνο κε ην «κνξθσηηθό επίπεδν» ησλ γνληώλ ηνπο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(r=0,10 p>0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Πίλαθαο 6: Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r κεηαμύ ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ καζεηώλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηε Φπζηθή θαη ησλ κειινληηθώλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή, 

ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή θαη ηνπ «κνξθσηηθνύ επηπέδνπ» ησλ 

γνληώλ ηνπο. 

Σπληειεζηήο Σπζρέηηζεο Pearson r 

Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 

Σύλνιν 

(Ν=453) 

Αγόξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηε Φπζηθή 

r = 0,67 

p < 0,05 

r = 0,63 

p < 0,05 

r = 0,69 

p < 0,05 

Βαζκνινγηθή Δπίδνζε ζηε Φπζηθή 
r = 0,48 

p < 0,05 

r = 0,46 

p < 0,05 

r = 0,51 

p < 0,05 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν ησλ Γνληώλ 
r = 0,04 

p > 0,05 

r = 0,21 

p < 0,05 

r = 0,10 

p > 0,05 

6.4 Πξνβιεπηηθά Μνληέια – Αλαιύζεηο Παιηλδξόκεζεο 

Γηα λα ειεγρζνύλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

παιηλδξόκεζεο (regression analysis) σο πξνβιεπηηθό κνληέιν. 

6.4.1 Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο ηεο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ Αγνξηώλ θαη 

ησλ Κνξηηζηώλ ζηε Φπζηθή, σο Πξνβιεπηηθνύ Γείθηε ηεο Βαζκνινγηθήο 

ηνπο Δπίδνζεο ζηε Φπζηθή. 

Η «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ζηε Φπζηθή ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) 

πξνέθπςε ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή 

(R
2
=0,42 p<0,05), (  =0,65 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

Η «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) πξνέθπςε 

ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή (R
2
=0,44 

p<0,05), (  =0,67 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 
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Σέινο, ε «απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» ζηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) 

πξνέθπςε ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο «βαζκνινγηθήο ηνπο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή 

(R
2
=0,43 p<0,05), (  =0,66 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

Πίλαθαο 7: Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο ηεο «απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο» ζηε Φπζηθή, σο πξνβιεπηηθνύ 

δείθηε ηεο «βαζκνινγηθήο επίδνζεο» ζηε Φπζηθή. 

Πξνβιεπηηθόο Γείθηεο: Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή 

 
Σύλνιν 

(Ν=453) 

Αγόξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Βαζκνινγηθή Δπίδνζε ζηε Φπζηθή 

R = 0,65 

R
2
 = 0,42 

R = 0,67 

R
2
 = 0,44 

R = 0,66 

R
2
 = 0,43 

F = 325,63 

p < 0,05 

F = 164,69 

p < 0,05 

F = 183,89 

p < 0,05 

  = 0,65 

t = 18,01 

p < 0,05 

  = 0,67 

t = 12,83 

p < 0,05 

  = 0,66 

t = 13,56 

p < 0,05 

6.4.2 Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο ηνπ Δλδηαθέξνληνο ησλ Αγνξηώλ θαη ησλ 

Κνξηηζηώλ γηα ηε Φπζηθή, σο Πξνβιεπηηθνύ Γείθηε ησλ Μειινληηθώλ ηνπο 

Πξνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=453) πξνέθπςε 

ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ησλ κειινληηθώλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

(R
2
=0,45 p<0,05), (  =0,67 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

Σν «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ αγνξηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=210) πξνέθπςε ηζρπξόο 

πξνβιεπηηθόο δείθηεο ησλ κειινληηθώλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή (R
2
=0,39 

p<0,05), (  =0,63 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

Σέινο, ην «ελδηαθέξνλ» γηα ηε Φπζηθή ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=243) πξνέθπςε 

ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ησλ κειινληηθώλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή 

(R
2
=0,48 p<0,05), (  =0,69 p<0,05), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 
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Πίλαθαο 8: Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο ηνπ «ελδηαθέξνληνο» ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηε 

Φπζηθή, σο πξνβιεπηηθνύ δείθηε ησλ κειινληηθώλ ηνπο «πξνζέζεσλ» ζρεηηθά κε ηε 

Φπζηθή. 

Πξνβιεπηηθόο Γείθηεο: Δλδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 

 
Σύλνιν 

(Ν=453) 

Αγόξηα 

(Ν=210) 

Κνξίηζηα 

(Ν=243) 

Μειινληηθέο Πξνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηε Φπζηθή 

R = 0,67 

R
2
 = 0,45 

R = 0,63 

R
2
 = 0,39 

R = 0,69 

R
2
 = 0,48 

F = 364,51 

p < 0,05 

F = 133,81 

p < 0,05 

F = 219,69 

p < 0,05 

  = 0,67 

t = 19,09 

p < 0,05 

  = 0,63 

t = 11,57 

p < 0,05 

  = 0,69 

t = 14,82 

p < 0,05 

7. Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε 

ηελ έξεπλα απηή κειεηήζεθε ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή 

αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα 

κειινληηθέο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηε Φπζηθή, ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηε Φπζηθή 

θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ ηνπο. 

Σν ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη θάζε θύιν μερσξηζηά, παξνπζίαζε ζεηηθή 

ζηάζε ηόζν ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα όζν θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή, 

αλαδεηθλύνληαο ηε Φπζηθή σο ζεκαληηθό γλσζηηθό αληηθείκελν ζηε ζπλείδεζε ησλ καζεηώλ. 

ηελ παξνύζα έξεπλα, ηα αγόξηα παξνπζίαζαλ πςειόηεξε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε 

Φπζηθή ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. ε απηό ην απνηέιεζκα θαηέιεμαλ έξεπλεο θαη ζε άιιεο 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Lin et al., 2013). Σα αγόξηα, επίζεο, 

παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή ζε ζρέζε κε θνξίηζηα. ε απηό ην 

απνηέιεζκα θαηέιεμαλ έξεπλεο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (Baram–Tsabari & Yarden, 

2008; Boe & Henriksen, 2013; Brotman & Moore, 2008; Levine & Geldman–Caspar, 1996; 

Mujtaba & Reiss, 2013b; Skog, 1991). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε βαζκνινγηθή επίδνζε ζηε Φπζηθή κεηαμύ ησλ δύν 

θύισλ. ε απηό ην απνηέιεζκα θαηέιεμαλ έξεπλεο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (Britner, 

2008; Britner & Pajares, 2006; Haworth et al., 2008; Hong & Lin, 2013; Wang et al., 2007). 

Καζώο ε κεγαιύηεξε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αγνξηώλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα δελ 

εθθξάδεηαη κε αληίζηνηρε βαζκνινγηθή δηαθνξά, θαίλεηαη πσο ηα αγόξηα ππεξεθηηκνύλ θαη 
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ηα θνξίηζηα ππνεθηηκνύλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηε Φπζηθή (Bhanot & Jovanovic, 2009; 

Brotman & Moore, 2008; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). 

Σα αγόξηα εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ 

ζηε Β‟ Λπθείνπ (κε βαζηθά καζήκαηα ηε Φπζηθή θαη ηα Μαζεκαηηθά) ζε κεγαιύηεξν 

πνζνζηό (72%) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (47%) (Brotman & Moore, 2008; Mujtaba & Reiss, 

2013a; Skog, 1991). Παξόια απηά, κόλν ην κόλν ην 11% ησλ αγνξηώλ θαη ην 10% ησλ 

θνξηηζηώλ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα ζπκπεξηιάβνπλ ην ηκήκα Φπζηθήο σο κία από ηηο πηζαλέο 

επηινγέο ζπνπδώλ. Σα ίδηα ρακειά πνζνζηά παξαηεξνύληαη θαη ζηελ πξόζεζε επηινγήο 

θάπνηνπ επαγγέικαηνο ζρεηηθνύ κε ηε Φπζηθή (αγόξηα: 12%, θνξίηζηα: 11%). Πηζαλή 

εμήγεζε απηήο ηεο ζηάζεο είλαη ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία ρξόληα, νδεγώληαο ηνπο λένπο ζε επηινγέο κε πην ζίγνπξε θαη άκεζε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σέινο, κόλν ην 9% ησλ αγνξηώλ θαη ην 5% ησλ θνξηηζηώλ ζα 

ζπκπεξηιακβάλαλε ην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο ζε ζρνιείν, σο κία από ηηο πηζαλέο 

ηνπο επηινγέο. Απηή ε αξλεηηθή ζηάζε ίζσο εθθξάδεη κία γεληθόηεξε δπζαξέζθεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Λπθείνπ, ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν βαζκό πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

θνξηίδνληαο κε άγρνο ηόζν ηνπ δηδάζθνληεο, όζν θαη ηνπο δηδαζθόκελνπο. Ο ηειεπηαίνο 

ηζρπξηζκόο, βεβαίσο, απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. 

ε αληίζεζε κε έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Baram–Tsabari & Yarden, 2008; Bhanot & 

Jovanovic, 2009; Farega & Joyce 1999; Hong & Lin 2013; Liu et al., 2010; Vincent-Ruz & 

Schunn, 2017), ηα αγόξηα θαη θνξίηζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο εθθξάζηεθαλ αξλεηηθά 

ζην θνηλσληθό ζηεξεόηππν ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελαζρόιεζε κε ηε Φπζηθή ηαηξηάδεη 

πεξηζζόηεξν ζην αλδξηθό παξά ζην γπλαηθείν θύιν. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη ελζαξξπληηθό, 

θαζώο εθθξάδεη κηα άπνςε ηζνηηκίαο ησλ δύν θύισλ, ηόζν από ηα αγόξηα, όζν θαη από ηα 

θνξίηζηα. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή πξνέθπςε λα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή, ηόζν γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

(r=0,69 p<0,05), όζν θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά (αγόξηα: r=0,66 p<0,05, θνξίηζηα: r=0,70 

p<0,05). Σν απνηέιεζκα απηό θέξλεη ηηο δύν κεηαβιεηέο ζε ελαιιαζζόκελνπο ξόινπο αηηίνπ 

– απνηειέζκαηνο. Με άιια ιόγηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή θαίλεηαη λα πξνθαιεί 

αύμεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε Φπζηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα πξνθαιεί αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σν αληίζηνηρν θαίλεηαη λα 

ηζρύεη ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο.  

Η απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή πξνέθπςε ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο 

βαζκνινγηθήο επίδνζεο ζηε Φπζηθή, ηόζν γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (42%), 

όζν θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά (αγόξηα: 44%, θνξίηζηα: 43%). Σν απνηέιεζκα απηό έρεη 

πξνθύςεη θαη από άιιεο κειέηεο (Areepattamannil et al., 2011; Britner, 2008; Britner & 

Pajares, 2006; Lavonen & Laaksonen, 2009; Scherer, 2013; Sun et al., 2012). 
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Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή πξνέθπςε ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ησλ κειινληηθώλ 

πξνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή ηόζν γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (45%), 

όζν θαη γηα θάζε θύιν μερσξηζηά (αγόξηα: 39%, θνξίηζηα: 48%). 

Δπηπξόζζεηα, ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή πξνέθπςε λα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε 

ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ θνξηηζηώλ (r=0,61 p<0,05) αιιά κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηηο 

κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ αγνξηώλ (r=0,43 p<0,05). Από απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξνύκε 

λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα θνξίηζηα εθδειώλνπλ ζεηηθέο πξνζέζεηο γηα 

κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή κόλν αλ ζπλδπάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ θαη 

πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Φπζηθή (Abraham & Barker, 2015; Brotman & Moore, 

2008; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). Αληηζέησο, πξσηεύνληα ξόιν ζηηο επηινγέο ησλ 

αγνξηώλ θαίλεηαη λα παίδεη ην ελδηαθέξνλ, αθήλνληαο ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζε 

δεπηεξεύνληα ξόιν. ην ζεκείν απηό θαίλεηαη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε επηξξνή ηνπ 

θνηλσληθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ ελζαξξύλεη πεξηζζόηεξν ηα αγόξηα, παξά 

ηα θνξίηζηα λα ζπλερίζνπλ ζπνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Mujtaba & Reiss, 2013b; Simon 

et al., 2017; Spear, 1987; Vincent-Ruz & Schunn, 2017). 

Σέινο, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ 

γνληώλ δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

δύν θύισλ γηα ηε Φπζηθή. 

8. Πξνηάζεηο γηα Δπηπιένλ Μειέηε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαδεηθλύνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

καζεηώλ ζηε Φπζηθή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε Φπζηθή σο ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο 

κεηαβιεηέο, ηόζν αλαθνξηθά κε ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε, όζν θαη κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

γηα κειινληηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. Δπνκέλσο, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε 

κειέηε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ θαη γηα ηα 

ππόινηπα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

Η ζεκαληηθόηεηα απηώλ ησλ ςπρνινγηθώλ κεηαβιεηώλ, ε νπνία αλαδείρζεθε από ηελ 

παξνύζα κειέηε, θαζηζηά απαξαίηεην λα πηνζεηνύληαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο λα 

πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Shin et al., 2015), 

βειηηώλνληαο παξάιιεια θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

(Vincent-Ruz & Schunn, 2017). ύκθσλα κε έξεπλεο, ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

κε βησκαηηθό ηξόπν θαη ελεξγό εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο, εληζρύεη ηόζν ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, όζν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ελώ 

παξάιιεια απμάλεη θαη ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Grabau & 

Ma, 2017; Keller, Neumann & Fischer, 2017). Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ 

γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Γαβαιάο, 2018a), θαζώο θαη όηη επηδξά ζεηηθά ζηα αηζζήκαηα 
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ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Γαβαιάο & Γαξγηλίδνπ, 

2019). Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα PISA 2015 ηνπ OECD, νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε δηδαθηηθέο ηερληθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ αμία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο (OECD, 2016).  

Δπνκέλσο, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο γεληθόηεξα, ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

9. Δπραξηζηίεο 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Θενδσξίδε Διεάλα, Καπλά ηέθαλν, Λνπθνπνύινπ Μαξία, Μαηαθίδε Κσλζηαληίλν, 

Μαπξνπνύινπ Δύε, ηεθαλίδε Ισάλλε, Σξηάληε Κσλζηαληίλν, Φξάγγαηδε Γεκήηξε, γηα ηε 

ζεκαληηθή ηνπο βνήζεηα, ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, 

όζν θαη θαηά ηελ δηαθίλεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο πνπ έρεη ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ ζρεηηθά 

κε ηε Φπζηθή. Η έξεπλα εληάζζεηαη ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ 

Πξάμε» ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ ζηόρν λα δώζνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηε Φπζηθή ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο θπζηθώλ επηζηεκώλ, αιιά θαη ζε όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα ππνζηεξίμεη ην ζρεδηαζκό 

πην εύζηνρεο δηδαζθαιίαο, κε θαιύηεξε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Απηό πνπ 

δεηείηαη από εζάο είλαη λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα απηό πνπ πξαγκαηηθά ζαο εθθξάδεη. 

Τν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. ε θαλέλα ζεκείν απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζα 

δεηεζεί από εζάο λα δώζεηε ην όλνκα, ην επώλπκό ζαο ή ηα ζηνηρεία ησλ γνληώλ ζαο. ηηο 

ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηνύληαη από εζάο θάπνηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, κε κνλαδηθό ζηόρν ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Όια ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα δώζεηε είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

Οη πξνηάζεηο 1 – 11 πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ενδιαθέπον 

πνπ παξνπζηάδεη ε Φπζηθή. Γηα θάζε πξόηαζε, βάληε ζε κύκλο ηον απιθμό ηεο απάληεζεο πνπ 

ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. ε θάζε πξόηαζε επηιέμηε μόνο μία απάνηηζη. Αλ αλλάξεηε 

άποτη γηα κία απάληεζε, απιά διαγπάτηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

 

1. 

δηαθσλώ 

απόιπηα 

 2. 

δηαθσλώ 

 3. 

νύηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 

 4. 

ζπκθσλώ 

 5. 

ζπκθσλώ 

απόιπηα 

 

1. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

2. Θα πξνηηκνύζα λα είρακε ζην ζρνιείν 1 ώξα ηελ εβδνκάδα Φπζηθή (αληί γηα 2). 

3. Θα ήζεια λα παξαθνινπζήζσ ζην ζρνιείν κηα παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηηο ζύγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Φπζηθή. 

4. Θα κνπ θαηλόηαλ βαξεηή κηα επίζθεςε ζην πιαλεηάξην θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθήο 

εθδξνκήο. 

5. Θα επέιεγα λα δσ ζηελ ηειεόξαζε έλα ληνθηκαληέξ ζρεηηθό κε ηνπο πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. 

6. Η Φπζηθή είλαη από ηα πην βαξεηά καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 
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7. Θα παξαθνινπζνύζα κε ελδηαθέξνλ κηα εθπνκπή ζηελ ηειεόξαζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξόζθαηε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Einstein γηα ηελ ύπαξμε 

βαξπηηθώλ θπκάησλ. 

8. Θα πξνηηκνύζα λα είρακε ζην ζρνιείν 3 ώξεο ηελ εβδνκάδα Φπζηθή (αληί γηα 2). 

9. Η επίιπζε αζθήζεσλ Φπζηθήο είλαη πνιύ βαξεηή δηαδηθαζία. 

10. Από ηα καζήκαηα Φπζηθήο έρσ απνθηήζεη πνιύ ελδηαθέξνπζεο γλώζεηο. 

11. Η Φπζηθή είλαη από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ κνπ αξέζνπλ πεξηζζόηεξν. 

Οη πξνηάζεηο 12 – 22 πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηε Φςζική 

και ηα δύο θύλα. Γηα θάζε πξόηαζε, βάληε ζε κύκλο ηον απιθμό ηεο απάληεζεο πνπ ζαο 

εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. ε θάζε πξόηαζε επηιέμηε μόνο μία απάνηηζη. Αλ αλλάξεηε άποτη γηα 

κία απάληεζε, απιά διαγπάτηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

12. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αγνξηώλ παξά 

ησλ θνξηηζηώλ. 

13. Οη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζε έλα αγόξη παξά 

ζε έλα θνξίηζη. 

14. Η εξγαζία ηνπ εξεπλεηή θπζηθνύ ζε έλα παλεπηζηήκην ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζε 

άλδξα, παξά ζε γπλαίθα. 

15. Σν επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο ζην ζρνιείν ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζε άλδξα 

παξά ζε γπλαίθα. 

16. Σα αγόξηα ηεο ηάμεο κνπ δείρλνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. 

17. Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο ελζαξξύλνπλ πην πνιύ ηα αγόξηα λα αζρνιεζνύλ κε 

ζπνπδέο Φπζηθήο παξά ηα θνξίηζηα. 

18. Η κεηέξα κνπ πηζηεύεη όηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ηαηξηάδνπλ 

πεξηζζόηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αγνξηώλ παξά ησλ θνξηηζηώλ. 

19. Ο παηέξαο κνπ πηζηεύεη όηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ηαηξηάδνπλ 

πεξηζζόηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αγνξηώλ παξά ησλ θνξηηζηώλ. 

20. Οη πεξηζζόηεξνη θίινη κνπ πηζηεύνπλ όηη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο παξνπζηάδεη 

κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα αγόξηα παξά γηα ηα θνξίηζηα. 

21. Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο κνπ πηζηεύνπλ όηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε 

Φπζηθή είλαη πην ρξήζηκεο ζε έλα αγόξη παξά ζε έλα θνξίηζη. 

22. Οη πεξηζζόηεξνη ζπγγελείο κνπ πηζηεύνπλ όηη ην επάγγεικα ηνπ θπζηθνύ ηαηξηάδεη 

πεξηζζόηεξν ζε άλδξα παξά ζε γπλαίθα. 

Οη πξνηάζεηο 23 – 33 πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

ικανόηηηά ζαρ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Γηα θάζε πξόηαζε, βάληε ζε κύκλο ηον απιθμό ηεο 

απάληεζεο πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. ε θάζε πξόηαζε επηιέμηε μόνο μία απάνηηζη. Αλ 

αλλάξεηε άποτη γηα κία απάληεζε, απιά διαγπάτηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

23. Μπνξώ λα ζρεδηάζσ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε έλα ζώκα πνπ θηλείηαη. 

24. Μπνξώ λα εμεγήζσ ηνπο λόκνπο ηνπ Newton ζε έλαλ ζπκκαζεηή κνπ. 
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25. Μπνξώ λα ζρεδηάζσ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ελόο απηνθηλήηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, αλ έρσ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα. 

26. Αλ κνπ δνζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ελόο απηνθηλήηνπ, κπνξώ λα 

πεξηγξάςσ ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

27. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα λα ιύζσ έλα πξόβιεκα 

Φπζηθήο Α΄ Λπθείνπ. 

28. Μπνξώ λα εθαξκόζσ ηηο γλώζεηο κνπ από ηα καζήκαηα Φπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

εμεγήζσ θαηλόκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

29. Μπνξώ λα εθηειέζσ κία πεηξακαηηθή δξαζηεξηόηεηα Φπζηθήο ζην ζρνιηθό 

εξγαζηήξην κε ηε βνήζεηα θύιινπ εξγαζίαο. 

30. Μπνξώ λα θάλσ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην κε ηε βνήζεηα 

θύιινπ εξγαζίαο. 

31. ε κία εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φπζηθήο, κπνξώ λα ζρεδηάζσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο πνπ έρσ θαηαγξάςεη. 

32. Μπνξώ λα εξκελεύσ θπζηθά θαηλόκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ρξεζηκνπνηώληαο 

έλλνηεο ηεο Φπζηθήο. 

33. Μπνξώ λα θαηαιάβσ ην πεξηερόκελν εηδήζεσλ ζηελ ηειεόξαζε γηα ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηε Φπζηθή. 

Οη πξνηάζεηο 34 – 44 πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη ζηηο πποθέζειρ γηα ηηο κειινληηθέο ζαο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή. Γηα θάζε πξόηαζε, βάληε ζε κύκλο ηον απιθμό ηεο απάληεζεο 

πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. ε θάζε πξόηαζε επηιέμηε μόνο μία απάνηηζη. Αλ αλλάξεηε 

άποτη γηα κία απάληεζε, απιά διαγπάτηε ηελ θαη επηιέμηε άιιε. 

34. ηε Β‟ Λπθείνπ ζθέθηνκαη λα επηιέμσ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό Θεηηθώλ πνπδώλ. 

35. ηε Β‟ Λπθείνπ ζθέθηνκαη λα επηιέμσ ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ. 

36. ηε Β‟ Λπθείνπ ζα ήζεια λα έρσ πεξηζζόηεξεο ώξεο Φπζηθήο ζην ζρνιηθό κνπ 

πξόγξακκα (ζε ζρέζε κε ηελ Α΄ Λπθείνπ). 

37. Σν Σκήκα Φπζηθήο είλαη κία από ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πνπ έρσ σο ζηόρν κεηά 

ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ. 

38. Σν Σκήκα Φπζηθήο ζα είλαη ε πξώηε κνπ επηινγή παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο κεηά ην 

ηέινο ηνπ Λπθείνπ. 

39. Θα ήζεια λα εξγαζηώ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε δεκόζην ζρνιείν. 

40. Θα ήζεια λα εξγαζηώ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε ηδησηηθό ζρνιείν. 

41. Θα κνπ θαηλόηαλ ελδηαθέξνλ λα εξγαζηώ ζε θξνληηζηήξην, δηδάζθνληαο Φπζηθή ζε 

καζεηέο πνπ ζέινπλ λα εηζαρζνύλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

42. Θα ήζεια λα αθνινπζήζσ ην επάγγεικα ηνπ εξεπλεηή Φπζηθνύ ζε έλα εξεπλεηηθό 

θέληξν. 

43. Θα ήζεια λα εξγαζηώ σο Φπζηθόο ζην πιαλεηάξην, όπνπ ζα εμεγώ ζε καζεηέο ηα 

αζηξνλνκηθά θαηλόκελα θαηά ηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ. 
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44. Θα ήζεια λα εξγαζηώ σο θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε θάπνην παλεπηζηήκην. 

ηηο πξνηάζεηο 45 – 47 πνπ αθνινπζνύλ δεηνύληαη ζηοισεία ζσεηικά με εζάρ. Γηα θάζε 

πξόηαζε, βάληε ζε κύκλο ηον απιθμό ηεο απάληεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε εζάο. ε θάζε πξόηαζε 

επηιέμηε μόνο μία απάνηηζη. 

45. Φύιν:  1.   θνξίηζη   2.  αγόξη 

46. Ο παηέξαο κνπ είλαη: 

1. απόθνηηνο Γεκνηηθνύ ή ιηγόηεξν. 

2. απόθνηηνο Γπκλαζίνπ. 

3. απόθνηηνο Σερληθήο ρνιήο. 

4. απόθνηηνο Λπθείνπ. 

5. απόθνηηνο ΙΔΚ. 

6. απόθνηηνο ΣΔΙ. 

7. απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ ή Πνιπηερλείνπ. 

8. θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο (MSc). 

9. θάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο (PhD). 

47. Η κεηέξα κνπ είλαη: 

1. απόθνηηε Γεκνηηθνύ ή ιηγόηεξν. 

2. απόθνηηε Γπκλαζίνπ. 

3. απόθνηηε Σερληθήο ρνιήο. 

4. απόθνηηε Λπθείνπ. 

5. απόθνηηε ΙΔΚ. 

6. απόθνηηε ΣΔΙ. 

7. απόθνηηε Παλεπηζηεκίνπ ή Πνιπηερλείνπ. 

8. θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο (MSc). 

9. θάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο (PhD). 

48. Ο βαζκόο πνπ πήξα ζηε Φπζηθή ζην 1
ν
 ηεηξάκελν ηεο Α΄ Λπθείνπ είλαη: ……. 

 

Αςηό ηο επυηημαηολόγιο είναι ανώνςμο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ δώζαηε είλαη εμπιζηεςηικά θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αποκλειζηικά και μόνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο. Παξαθαιώ, βεβαιυθείηε όηη απαληήζαηε ζε όλερ ηηο πξνηάζεηο, δίλνληαο μία μόνο 

απάνηηζη ζε θάζε πξόηαζε. Αλ αλλάξαηε άποτη γηα κηα απάληεζε, απιά διαγπάτηε ηελ θαη 

επηιέμηε άιιε.  

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 


