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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα ∆ικτυακό εργαλείο αξιολόγησης του εκ-
παιδευόµενου το οποίο δηµιουργήθηκε µε χρήση της αντικειµενοστραφούς γλώσ-
σας προγραµµατισµού Java. Με το εργαλείο αυτό καταγράφηκαν οι απαντήσεις 
που έδωσαν οι φοιτητές σε δυο τεστ στο µάθηµα της Γενικής Φυσικής και παρα-
κολουθήθηκε η πορεία των απαντήσεων του µαθητή µέχρι να αποφασίσει για την 
επιλογή του σε συγκεκριµένη ερώτηση. Από την καταγραφή των διαδροµών του 
µαθητή µέχρι να επιλέξει την απάντηση µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για 
τις ψυχολογικές εννοιολογικές κατασκευές του κέντρου ελέγχου και της αυτοε-
κτίµησης του φοιτητή. 
Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε βάση δεδοµένων η οποία µπορεί να χρησι-
µοποιείται από το κέντρο εκπαίδευσης ή/και τον εκπαιδευόµενο για την παρακο-
λούθηση της εξελικτικής του πορείας ενώ η διεπαφή της εφαρµογής είναι απλή 
και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δηµιουργεί πολύ εύκολα νέα τεστ.

Λέξεις Κλειδιά

Κέντρο ελέγχου, Αυτοεκτίµηση,, ∆ιαδικτυακό Εργαλείο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν ήδη εντα-
χθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο µε σκοπό 
την δηµιουργία νέων περιβαλλόντων µάθησης όπου µέσω κατάλληλων δρα-
στηριοτήτων θα δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να αποκτούν γνώσεις 
αλληλεπιδρώντας όχι µόνο µε τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου αλλά 
και µε εικονικά αντικείµενα.

Η εισαγωγή του υπολογιστή ως καινοτόµο δράση θα πρέπει να αλλάζει 
τις υπάρχουσες διδακτικές µεθόδους,τις µαθησιακές διαδικασίες, τα περιβάλ-
λοντα µάθησης,τον ρόλο του εκπαιδευτικού και του µαθητή,τις δραστηριό-
τητες του αναλυτικού προγράµµατος καθώς και εκπαιδευτικές διαδικασίες(π.
χ. αξιολόγηση) (McKinsey & Company 1997).Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός της 
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη κριτικής και δηµιουρ-
γικής σκέψης αλλά και διαδικασιών σκέψης όπως η επίλυση αυθεντικών προ-
βληµάτων µάθησης. H αποτελεσµατική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προϋποθέτει και την αξιοποίηση γνωστικών πεδίων και από άλλες 
επιστήµες πέρα από το γνωστικό πεδίο της επιστήµης που θα εφαρµόσουµε τις 
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ΤΠΕ, όπως η Πληροφορική, η Ψυχολογία και η ∆ιδακτική της συγκεκριµένης 
Επιστήµης. Ειδικότερα η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να λάβει 
υπόψη της τα ερευνητικά δεδοµένα από την Γνωστική Επιστήµη αφού αυτή 
διερευνά την νοηµοσύνη (τη διεργασία του νου πάνω σε αναπαραστατικές δο-
µές µέσω νευρωνικών διεργασιών που συµβαίνουν στον εγκέφαλο )µέσα από 
τις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Πληροφορικής, της Γλωσσολογίας κ.λ.π. 

Το αποτέλεσµα της µαθησιακής διαδικασίας επηρεάζεται από πολλές πλευ-
ρές της ανθρώπινης συµπεριφοράς όπως είναι η επιλογή δραστηριοτήτων, η 
προσπάθεια που κάποιος καταβάλει, η επιµονή στην ολοκλήρωση κάποιου 
στόχου και η δυσπιστία ως προς την τελική επιλογή. Παράλληλα οι πλευρές 
αυτές της ανθρώπινης συµπεριφοράς συνδέονται µε ψυχολογικές εννοιολογι-
κές κατασκευές όπως η αυτοεκτίµηση, το κέντρο ελέγχου, η αυτοπεποίθηση, η 
αυτοαποτελεσµατικότητα, η αυτορρύθµιση κλπ. Στην παρούσα εργασία µελε-
τάµε τις ψυχολογικές έννοιες κέντρο ελέγχου και αυτοεκτίµηση σε συνάρτηση 
µε τη γνωστική επίδοση στο Μάθηµα της Φυσικής.

Το κέντρο ελέγχου είναι ένα σχετικά σταθερό γνώρισµα, µια πεποίθηση για 
το βαθµό, στον οποίο οι συµπεριφορές επηρεάζουν τις αποτυχίες ή επιτυχίες. 
Το κέντρο ελέγχου φαίνεται να επηρεάζει τη µάθηση τα κίνητρα και τη συµπε-
ριφορά. Τα άτοµα µε εσωτερικό κέντρο ελέγχου θεωρούν ότι η επιτυχία ή η 
αποτυχία οφείλεται στις προσπάθειες ή τις ικανότητές τους. Τα άτοµα µε εξω-
τερικό κέντρο ελέγχου είναι πιθανόν να θεωρούν ότι άλλοι παράγοντες όπως 
η τύχη ή η δυσκολία του στόχου ή οι ενέργειες άλλων ανθρώπων είναι η αιτία 
για την επιτυχία ή αποτυχία. (Miltiadou & Savenye 2004). Στο ίδιο πλαίσιο, σε 
έρευνες διαπιστώνεται ότι το κέντρο ελέγχου είναι σηµαντικός προάγγελος 
της ακαδηµαϊκής επίδοσης των φοιτητών. Σε µια µελέτη που πραγµατοποι-
ήθηκε και σε περιβάλλον εξ αποστάσεων εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι οι 
σπουδαστές µε εσωτερικό κέντρο ελέγχου ήταν πιο επιτυχηµένοι από αυτούς 
µε εξωτερικό κέντρο ελέγχου (Pajares & Miller 1994; Randhawa, Beamer, & 
Lundberg 1993, Zimmerman & Bandura 1994, Pajares & Schunk 2001).

Ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις µεταξύ των ερευνητών 
σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας του εαυτού, ένας γενικά παραδεκτός ορι-
σµός αυτής της εννοιολογικής κατασκευής είναι ο τρόπος µε τον οποίο το 
άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του. Σήµερα, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό 
ότι η έννοια του εαυτού (self-concept) αποτελεί µια πολύπλευρη εννοιολογι-
κή κατασκευή η οποία συνδυάζει γνωστικές, συναισθηµατικές και εκφράσεις 
συµπεριφοράς. Γενική είναι επίσης η συµφωνία ότι οι δύο βασικές συνιστώσες 
της έννοιας του εαυτού είναι η αυτοαντίληψη (self-perception) ή αυτοεικό-
να (self-image) και η αυτοεκτίµηση (self-esteem) ή σφαιρική αυτοαξία (global 
self-worth) (Marsh 1990, Harter 1999, Μακρή-Μπότσαρη 2001).

Η αυτοεκτίµηση είναι η σφαιρική άποψη που διαµορφώνουµε για την αξία 
µας ως άτοµα, πέραν των αυτοπεριγραφών και των αυτοαξιολογήσεών µας 
στους διάφορους τοµείς της ζωής µας. Η αυτοεκτίµηση αποτελεί παρεµβαί-
νουσα µεταβλητή στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 
αποφάσεων, καθώς συνδέεται µε ένα σύνολο ψυχολογικών µεταβλητών (αυ-
τοαντίληψης για την ικανότητα, άγχος επίτευξης, αξίες, εκπαιδευτικές στά-
σεις, ενδιαφέροντα, προσωπικότητα, κέντρο ελέγχου) οι οποίες επηρεάζουν 
τους φοιτητές ως προς τις αποφάσεις τους. (Λεονταρή 1998).
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ΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ηµιουργήσαµε µια εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατι-
σµού Java. Η γλώσσα προγραµµατισµού Java µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία αυτόνοµων εφαρµογών που µπορούν να τρέχουν στον προσωπικό 
υπολογιστή των εκπαιδευόµενων ενώ -µε τη διάθεση του κώδικα συγγραφής- 
µπορεί εύκολα ο εκπαιδευτής να αλλάξει τις παραµέτρους. Η εφαρµογή απο-
τελείται από δυο διακριτά µέρη.

Εικόνα 1. Η διεπαφή όπου ο φοιτητής απαντά σε κάποια ερώτηση.

Το ένα µέρος αναφέρεται στον εκπαιδευτικό και το άλλο στους φοιτητές 
ενώ οι φοιτητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή κατά τη διάρ-
κεια ενός διαγωνίσµατος στο σχολείο αλλά και από οποιοδήποτε άλλο µέρος 
που υπάρχει σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. Κάθε φοιτητής έχει τον δικό του όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην εφαρµογή και µπορεί να βλέπει τα αποτε-
λέσµατα της εξέτασης αµέσως µετά το τέλος αυτής. Ο φοιτητής µπορεί επίσης 
να δει προηγούµενα διαγωνίσµατα στο ίδιο γνωστικό ή και σε άλλα αντικείµε-
να γιατί η εφαρµογή κρατά όλα τα διαγωνίσµατα σε βάση δεδοµένων.

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργεί διαγωνίσµατα αλλά και να τροπο-
ποιεί υπάρχοντα εισάγοντας νέες ερωτήσεις ή τροποποιώντας αρχικές ερω-
τήσεις. Ένα άλλο στοιχείο της εφαρµογής είναι ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να δει τα αποτελέσµατα από χώρους εκτός της σχολικής µονάδας καθώς και 
να τροποποιήσει την εξέτασή του χωρίς να χρειάζεται η παρουσία του στο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα. Θεωρούµε όµως ότι η προστιθέµενη αξία της εφαρµο-
γής βρίσκεται στη δυνατότητα που δίνει να «παρακολουθεί» την εξέλιξη της 
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απάντησης του µαθητή µέχρι να αποφασίσει τελικά για την απάντηση που θα 
επιλέξει γεγονός που αποτυπώνει τη συµπεριφορά του µαθητή και δεν κα-
ταγράψει απλά τις απόψεις του. Η εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο αλλά περιορίζεται σε ερωτήσεις κλειστού 
τύπου. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποτύπωση της συµπεριφοράς 
του εκπαιδευόµενου είναι η εξής:

Όταν ο φοιτητής εισέλθει στο δικτυακό τόπο, µπορεί µε τον κωδικό πρό-
σβασης να συµµετάσχει στο τεστ. Το πρόγραµµα αναγνωρίζει το χρήστη αφού 
ο κωδικός πρόσβασής του υπάρχει καταχωρηµένος σε βάση δεδοµένων. Ο 
φοιτητής απαντά στις ερωτήσεις που εµφανίζονται στην οθόνη και έχουν δη-
µιουργηθεί από τον καθηγητή είτε στο Πανεπιστήµιο είτε και από οποιοδή-
ποτε άλλο χώρο. Το πρόγραµµα έχει διαθέσιµα τεστ κωδικοποιηµένα από τον 
καθηγητή και κάθε τεστ περιλαµβάνει ερωτήσεις που µπορεί ο καθηγητής να 
αλλάζει διαρκώς. Ο φοιτητής απαντά στις ερωτήσεις σωστού-λάθους και το 
πρόγραµµα καταγράφει τις απαντήσεις του. Το πλεονέκτηµα όµως της εφαρ-
µογής είναι η διατήρηση σε βάση δεδοµένων όχι µόνο των σωστών ή λανθα-
σµένων ερωτήσεων αλλά και των προσπαθειών που έκανε ο φοιτητής µέχρι να 
αποφασίσει για την απάντησή του.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοποί της έρευνας
Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να καταγράψει τη διασύνδεση της γνωστικής 
επίδοσης στο µάθηµα της Γενικής Φυσικής σε πρωτοετείς φοιτητές Π.Τ.∆.Ε. 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε τον αριθµό των προσπαθειών,το κέντρο ελέγ-
χου και την αυτοεκτίµηση. Η διερεύνηση προκύπτει από την αρίθµηση του 
αριθµού των προσπαθειών µέχρι να επιλέξει ο φοιτητής τη σωστή απάντηση 
και αυτός ο αριθµός συσχετίζεται µε τη γνωστική επίδοση στο µάθηµα καθώς 
και µε τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια της H. Levenson και του Rosenberg 
που αποτυπώνουν το κέντρο ελέγχου και την αυτοεκτίµηση.

∆είγµα 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναφέρονται σε ένα δείγµα 32 φοιτητών (28 
κορίτσια και 4 αγόρια) του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που εθελο-
ντικά αποφάσισαν τη συµµετοχή τους στην έρευνα και φοιτούσαν στο πρώτο 
έτος των σπουδών τους. Οι φοιτητές αυτοί έχουν ως υποχρεωτικό και το µά-
θηµα της Φυσικής από το οποίο επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις.

∆ιαδικασία 
Οι φοιτητές στο εργαστήριο Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου έλαβαν τα τεστ 
για µια διδακτική ώρα. Για την αξιολόγηση του κέντρου ελέγχου χρησιµοποιή-
θηκε το ερωτηµατολόγιο της H. Levenson το οποίο αποτυπώνει τον εσωτερικό 
ή εξωτερικό προσανατολισµό του κέντρου ελέγχου. Η εφαρµογή είχε ανέβει 
στον ∆ιαδίκτυο και οι φοιτητές µε τα στοιχεία αυθεντικοποίησης χρήστη που 
τους είχαν δοθεί από τον διδάσκοντα (και συγγραφέα) του άρθρου έλαβαν µέ-
ρος στα δυο τεστ. Στο πρώτο τεστ απάντησαν σε ερωτήσεις που κατέγραψαν 
τις απόψεις τους για το κέντρο ελέγχου (ερωτηµατολόγιο Levenson) και στη 
συνέχεια συµµετείχαν στο τεστ της Φυσικής που περιείχε οκτώ (8) ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Η διδακτική ενότητα αναφερόταν στη Μηχανική ενώ 
οι φοιτητές παρακολουθούσαν το πρώτο έτος σπουδών τους. Για την αξιολό-
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γηση της αυτοεκτίµησης χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Rosenberg 
το οποίο αποτελείται από 10 ερωτήσεις και αποτυπώνει τη θετική ή αρνητική 
στάση που έχει το άτοµο για τον εαυτό του. Στο δεύτερο τεστ οι ίδιοι φοιτητές 
απάντησαν σε ερωτήσεις που κατέγραψαν τις απόψεις τους για την αυτοεκτί-
µηση (ερωτηµατολόγιο Rosenberg) και στη συνέχεια συµµετείχαν στο τεστ της 
Φυσικής που περιείχε οκτώ (8) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η διδακτική 
ενότητα αναφερόταν και πάλι στη Μηχανική. Τα ερωτηµατολόγια αυτά είναι 
προσαρµοσµένα στα Ελληνικά (Μακρή-Μπότσαρη 2001). Η προστιθέµενη 
αξία της εφαρµογής είναι ότι µε αυτή δεν καταγράφεται απλά η άποψη για το 
κέντρο ελέγχου και την αυτοεκτίµηση αλλά αποτυπώνεται και η συµπεριφορά 
του εκπαιδευόµενου µέσω της απαρίθµησης των προσπαθειών που αυτός κά-
νει µέχρι να καταλήξει στην τελική του απάντηση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κέντρο ελέγχου
Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ του τόπου ελέγχου και του αριθµού προ-
σπαθειών βρέθηκε ίσος µε r=- 0,722 (επίπεδο σηµαντικότητας p<0.01). Ο συ-
ντελεστής συσχέτισης (Pearson) µεταξύ γνωστικής επίδοσης στη Φυσική και 
αριθµού προσπαθειών βρέθηκε ίσος µε r=-0,724 (επίπεδο σηµαντικότητας 
p<0.01 ). Ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson) µεταξύ γνωστικής επίδοσης 
στη Φυσική τόπου ελέγχου βρέθηκε ίσος µε r=-0,902 (επίπεδο σηµαντικότη-
τας p<0.01 ). Η χ2 τιµή (ίση µε 31,323) για τη γνωστική επίδοση και το κέντρο 
ελέγχου, είναι µεγαλύτερη ακόµη και της τιµής του 1%. Αυτό σηµαίνει ότι η 
υπόθεση µας για θετική συσχέτιση αυτών των παραγόντων επαληθεύεται σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Στον Πίνακα 1 η αριστερή στήλη αναφέρεται 
στην βαθµολόγηση του ερωτηµατολογίου Levenson (το ερωτηµατολόγιο βαθ-
µολογήθηκε από 1έως 6 και κατηγοριοποιήσαµε τις απαντήσεις σε κλίµακα εύ-
ρους περίπου 1,75 οπότε δηµιουργήθηκαν 4 κατηγορίες). Στη γραµµή «Αριθ-
µός Προσπαθειών» έχουµε κατηγοριοποιήσει τον αριθµό των προσπαθειών σε 
τρεις οµάδες ίσου εύρους (η ελάχιστη τιµή της µέσης τιµής των αριθµών των 
προσπαθειών είναι ίση µε 1 και η µέγιστη 3,38).Από τον πίνακα φαίνεται ότι 
όσο µεγαλώνει το κέντρο ελέγχου τόσο µικραίνει ο αριθµός των προσπαθειών. 
Έτσι οι φοιτητές µε εσωτερικό κέντρο ελέγχου (η κατηγορία 4 της αριστερής 
στήλης) έχουν τον µικρότερο αριθµό προσπαθειών-ο αριθµός 8 ).

Πίνακας 1. Κατανοµή των φοιτητών του δείγµατος ως προς το επίπεδο του εσω-
τερικού κέντρου ελέγχου και του αριθµού των προσπαθειών.

Επίπεδο
Εσωτερικού Τόπου 
Ελέγχου

Αριθµός Προσπαθειών

1 2 3 Σύνολο

1,00 1 3 4 8

2,00 1 3 2 6

3,00 6 3 0 9

4,00 8 1 0 9

Σύνολο 16 10 6 32
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Η χ2 - τιµή (ίση µε 16,983) για το κέντρο ελέγχου και τον αριθµό προσπα-
θειών, είναι µεγαλύτερη ακόµη και της τιµής του 1%. Αυτό σηµαίνει ότι η υπό-
θεση επαληθεύεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%.Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το επίπεδο γνωστικής επίδοσης στη 
Φυσική και τον αριθµό προσπαθειών

Πίνακας 2. Κατανοµή των φοιτητών του δείγµατος ως προς τη γνωστική επίδοση 
και τον αριθµό των προσπαθειών.

Επίπεδο Γνωστικής
Επίδοσης στη Φυσική

Αριθµός Προσπαθειών

1 2 3 Σύνολο

1,00 2 7 6 15

2,00 8 2 0 10

3,00 6 1 0 7

Σύνολο 16 10 6 32

Στον Πίνακα 2 έχοντας οµαδοποιήσει τις απαντήσεις των φοιτητών στη 
Φυσική και τον αριθµό των προσπαθειών- φαίνεται ότι µε την αύξηση της 
γνωστικής επίδοσης (οµάδα 3) µειώνεται ο αριθµός των προσπαθειών. Η οµα-
δοποίηση έγινε ως εξής: Η σωστή απάντηση βαθµολογήθηκε µε 2 και η λάθος 
µε 1. Το διάστηµα από 1 έως 2 χωρίσθηκε σε τρία υποδιαστήµατα ίσου εύρους. 
Όµοια κατηγοριοποιήσαµε τον αριθµό των προσπαθειών σε τρεις οµάδες. Η 
οµαδοποίηση έγινε θεωρώντας και πάλι την ελάχιστη και µέγιστη τιµή του 
αριθµού των προσπαθειών (minimum =1, maximum =3,38).

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Με παρόµοιο τρόπο αναλύσαµε τα αποτελέσµατα της αυτοεκτίµησης µε τη 
γνωστική επίδοση και τον αριθµό των προσπαθειών. Η συσχέτιση αυτοεκτί-
µησης µε το ερωτηµατολόγιο Rosenberg και του αριθµού προσπαθειών βρέθη-
κε ίση µε r=-0,764 (επίπεδο σηµαντικότητας p<0.01). Η συσχέτιση µεταξύ της 
γνωστικής επίδοσης στη Φυσική και του αριθµού προσπαθειών βρέθηκε ίση 
µε r= -0,624 (επίπεδο σηµαντικότητας p<0.01).

Η συσχέτιση µεταξύ αυτοεκτίµησης και της γνωστικής επίδοσης στη Φυσι-
κή βρέθηκε ίση µε r=0.864 (επίπεδο σηµαντικότητας p<0.01).

Από τα αποτελέσµατα παρουσιάζουµε ενδεικτικά τη κατανοµή των φοιτη-
τών ως προς το επίπεδο αυτοεκτίµησης και του αριθµού προσπαθειών.

Παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται η αυτοεκτίµηση (αριθµός 4) τόσο µειώ-
νεται ο αριθµός των προσπαθειών (15 φοιτητές µε επίπεδο αυτοεκτίµησης 4 
είχαν µια δοκιµή).
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Πίνακας 3. Κατανοµή των φοιτητών του δείγµατος ως προς την αυτοεκτίµηση και 
τον αριθµό των προσπαθειών.

Αριθµός
Προσπαθειών

Επίπεδο αυτοεκτίµησης

1 2 3 4 Σύνολο

1 1 1 0 15 17

2 6 1 1 1 9

3 4 1 1 0 6

Σύνολο 11 3 2 16 32

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα αποτελέσµατα προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Η γνωστική επίδοση φαίνεται να έχει µεγάλη θετική συσχέτιση µε το εσω-
τερικό κέντρο ελέγχου και την αυτοεκτίµηση ενώ οι δυο αυτές ψυχολογικές 
έννοιες και η γνωστική επίδοση έχουν αρνητική συσχέτιση µε τον αριθµό των 
προσπαθειών.

Το κέντρο ελέγχου, ως εσωτερικός ρυθµιστής των αντιλήψεων για τις ικα-
νότητες του ατόµου, επηρεάζει τη γνωστική επίδοση των φοιτητών Σε ανάλο-
γες µελέτες επισηµαίνεται ότι οι σπουδαστές που είχαν συµµετάσχει σε σειρά 
µαθηµάτων άλλαξαν τις πεποιθήσεις του κέντρου ελέγχου τους αυξάνοντας 
το εσωτερικό κέντρο ελέγχου τους, το οποίο θεωρείται ότι οδηγεί στην αύξηση 
της αυτονοµίας και της ευθύνης όσον αφορά τον προγραµµατισµό σταδιοδρο-
µίας και τη λήψη αποφάσεων 

Στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών έχει γίνει έρευνα για τη µεταγνώση 
των µαθητών για έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Θεωρούµε ότι τα αποτελέ-
σµατα της έρευνάς µας µπορούν να βοηθήσουν προς την διερεύνηση επίσης 
της µεταγνωστικής δεξιότητας µαθητών και φοιτητών µιας και η δεξιότητα 
αυτή συνδέεται µε το κέντρο ελέγχου και την αυτοεκτίµηση.
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