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Περίληψη 
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει την διαφορετικότητα στην συµπε-
ριφορά που αναπτύσσουν οι µαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο κάνοντας 
χρήση των ΤΠΕ µε βάση το φύλο τους και την κατεύθυνση που παρακολουθούν. 
Η µελέτη βασίστηκε στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από 76 µαθητές που φοι-
τούν σε Ενιαία Λύκεια της Ε’ περιοχής της Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηµατολόγια 
µοιράστηκαν σε 86 συνολικά µαθητές αλλά 10 µαθητές δεν απάντησαν. Για την 
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων υλοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία που 
φοιτούν οι µαθητές του δείγµατος µας.
Η συγκεκριµένη µελέτη 1) επικεντρώνεται στον βαθµό στον οποίο οι µαθητές 
της τεχνολογικής κατεύθυνσης που κατεξοχήν χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, έχουν 
µεγαλύτερες προσδοκίες για το ύψος των αµοιβών τους, 2) εξετάζει το επίπεδο 
στο οποίο οι µαθητές που παρακολουθούν την τεχνολογική κατεύθυνση έχουν 
καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων κατευθύνσεων, 3) 
αξιολογεί το βαθµό στο οποίο τα αγόρια προτιµούν την τεχνολογική κατεύθυνση 
περισσότερο σε σχέση µε τα κορίτσια, τα οποία επιλέγουν να παρακολουθήσουν 
είτε την θεωρητική είτε την θετική κατεύθυνση.

Λέξεις Κλειδιά

Β/βάθµια εκπαίδευση, Τεχνολογική Κατεύθυνση, Φύλο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ραγδαία εξάπλωση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου είναι το πιο συ-
γκλονιστικό στοιχείο της σύγχρονης εποχής που χαρακτηρίζεται ως εποχή της 
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ψηφιακής οικονοµίας. Η χρήση των ΤΠΕ επιτρέπει την άµεση πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιµη, δηµιουργεί νέους τρόπους επικοι-
νωνίας, παρέχει µια πληθώρα άµεσων υπηρεσιών που αφορούν τις οικονοµικές 
συναλλαγές, την διασκέδαση και την µόρφωση. Σε αυτή την ψηφιακή εποχή 
τα παιδιά, για πρώτη φορά στην ιστορία, είναι πιο εξοικειωµένα, πιο έµπειρα 
και πιο ενηµερωµένα από τους γονείς τους σε θέµατα που σχετίζονται µε την 
καινοτοµία. Αυτά τα παιδιά, τα αποκαλούµενα ως παιδία της Γενιάς του ∆ια-
δικτύου, θα χρησιµοποιήσουν στον µέλλον τα ψηφιακά µέσα για να αναπτύσ-
σουν τον ψηφιακό πολιτισµό. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο 
δεν παρέχουν στα παιδιά µόνο την δυνατότητα της αλληλεπιδραστικής επι-
κοινωνίας αλλά τα βοηθούν και να σκέφτονται µόνα τους και να αναπτύσσουν 
το δικό τους κοινωνικό περιβάλλον. 

Όπως προκύπτει από τη µελέτη της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογρα-
φίας, οι ΤΠΕ και οι εφαρµογές τους στην εκπαίδευση έχουν αποτελέσει αντι-
κείµενο εκτεταµένης διερεύνησης. Εντούτοις, οι υπάρχουσες έρευνες σχετικά 
µε την διαφορετικότητα στην συµπεριφορά που αναπτύσσουν οι µαθητές που 
φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο κάνοντας χρήση των ΤΠΕ µε βάση το φύλο τους 
και την κατεύθυνση που παρακολουθούν είναι περιορισµένες. Παρακάτω πα-
ρουσιάζονται οι υπάρχουσες µελέτες 3 ξένων επιστηµόνων που διερεύνησαν 
την στάση των µαθητών που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης σε σχέση µε τις ΤΠΕ λαµβάνοντας υπόψη το φύλο τους και άλλους 
παράγοντες.

Στην µελέτη τους η Colley Ann και ο Comber Chris (2003) µελετούν τους 
τρόπους που το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν τις δραστηριότητες των µα-
θητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε τις ΤΠΕ. Συγκεκριµένα 
υποστηρίζεται ότι τα αγόρια χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ περισσότερο και αισθά-
νονται µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κάθε φορά που τις εφαρµόζουν σε σχέση 
µε τα κορίτσια. Επίσης χρησιµοποιούν συχνότερα τους υπολογιστές εκτός του 
σχολείου για να παίζουν παιχνίδια σε αντίθεση µε τα κορίτσια που δεν κάνουν 
καµία χρήση του υπολογιστή εκτός του σχολικού προγράµµατος. 

Παρόµοια µελέτη πραγµατοποίησε και η Shashaani Lily (1994). Στην µε-
λέτη αυτή εξετάσθηκε η διαφορετικότητα στην χρήση των ΤΠΕ και στην χρή-
ση του Η/Υ ανάλογα µε το φύλο του µαθητή. Το φύλο υποστηρίζεται ότι έχει 
άµεση σχέση µε τη συµπεριφορά που αναπτύσσουν οι µαθητές σε σχέση µε 
τους Η/Υ. Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε εξετάσθηκε η υπόθεση «Οι 
άνδρες (µαθητές) έχουν µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση των Η/Υ σε σχέση 
µε τις γυναίκες (µαθήτριες)». Από την εκτίµηση του βαθµού χρήσης των Η/Υ, 
της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι και της συχνότητας 
χρήσης των ΤΠΕ, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια δείχνουν περισσότερο θετική 
στάση στους Η/Υ σε σχέση µε τα κορίτσια. 

Επίσης στην έρευνα των Nachmias Rafi, Moduser David και Shemla Anat 
(2001) εξετάσθηκε ο βαθµός στον οποίο το φύλο και η ηλικία διαφοροποιούν 
τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ, καθορίστηκε ο βαθµός, ο σκοπός και το εύρος 
της χρήσης των ΤΠΕ και προσδιορίστηκε η σχέση που υπάρχει µεταξύ των 
ένδο σχολικών και των έξω σχολικών διαδικασιών µάθησης. Συγκεκριµένα, 
η µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα αγόρια χρησιµοποιούν σε µεγα-
λύτερο βαθµό τις ΤΠΕ σε σχέση µε τα κορίτσια που φοιτούν σε εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για τη διεξαγωγή της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο 
συµπληρώθηκε από µαθητές και µαθήτριες, οι οποίοι φοιτούν στην 3η Λυκεί-
ου, σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ε΄ περιοχής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκρι-
µένα, µοιράστηκαν 86 ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων συµπληρώθηκαν τα 
76. Και τα 76 ερωτηµατολόγια του δείγµατος συµπληρώθηκαν µε προσωπική 
συνέντευξη, στο χώρο των σχολικών κτιρίων των µαθητών. Το χρονικό διά-
στηµα συλλογής των στοιχείων ήταν 1 µήνας (µέσα Ιανουαρίου 2006 – µέσα 
Φεβρουαρίου 2006). 

Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο και περιελάµβανε κυρίως ερωτήσεις 
“κλειστού” τύπου, αλλά και ορισµένες “ανοιχτού” τύπου. Με αυτό τον τρόπο 
µπόρεσε να συµπληρωθεί εύκολα και γρήγορα από τους µαθητές, αλλά ταυ-
τόχρονα να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Οι µεταβλητές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ήταν, τόσο ποιοτικές, 
όσο και ποσοτικές.

Για την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας χρησιµοποιή-
θηκαν το πρόγραµµα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων Excel και το στατιστι-
κό πακέτο SPSS. Πιο συγκεκριµένα, το Excel χρησιµοποιήθηκε για τη γραφική 
απεικόνιση των πρωτογενών δεδοµένων, ενώ ο έλεγχος των ερευνητικών υπο-
θέσεων πραγµατοποιήθηκε µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS, στα πλαίσια 
του οποίου πραγµατοποιήθηκαν παλινδροµήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Στο Σχήµα 1 δίνεται το γράφηµα της σύνθεσης του δείγµατος. Στην έρευνα 
συµµετείχαν 45 κορίτσια (ποσοστό 58%) και 32 αγόρια (ποσοστό 42%).
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Σχήµα 1. Γράφηµα για την σύνθεση του δείγµατος.

Όπως παρατηρείται στο Σχήµα 2 το µεγαλύτερο ποσοστό (57%) των µα-
θητών που φοιτούν στην τρίτη τάξη των Ενιαίων Λυκείων προσδοκά, µετά το 
πέρας των σπουδών του, να απασχοληθεί στο δηµόσιο τοµέα, ενώ µόλις το 
20% των µαθητών επιθυµεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ιδιωτικό το-
µέα. Αυτό το αποτέλεσµα δικαιολογείται αν λάβουµε υπόψη µας τα ποσοστά 
ανεργίας των νέων. Οι νέοι προσδοκούν τον διορισµό τους στο δηµόσιο τοµέα 
για την οικονοµική ασφάλεια που τους παρέχεται και για την µονιµότητα της 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 651

εργασίας τους. Αντίθετα αποφεύγουν τον ιδιωτικό τοµέα λόγω της αβεβαιό-
τητας της απασχόλησης τους και λόγω των χαµηλών µισθών που ο ιδιωτικός 
τοµέας παρέχει. Επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών (23%) επιθυµεί 
να απασχοληθεί σε ελευθέρια επαγγέλµατα για να µπορούν να έχουν ευελι-
ξία στο ωράριο εργασίας τους και φυσικά για να εξασφαλίζουν µεγαλύτερους 
µισθούς.
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Σχήµα 2. Γράφηµα των επαγγελµατικών προτιµήσεων των µαθητών.

Από τις απαντήσεις των µαθητών διαπιστώθηκε ότι το 43% αυτών έχουν 
καλές επιδόσεις (13,1-16) ενώ µόλις το 12% των µαθητών είναι άριστοι (18,1-
20). Το 31% είναι µαθητές µε πολύ καλές επιδόσεις (16,1-18) και το 14% είναι 
αδύναµοι µαθητές δηλαδή έχουν σχεδόν καλές επιδόσεις (9,5-13). Οι παρα-
πάνω διαπιστώσεις παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.
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Σχήµα 3. Γράφηµα επιδόσεων των µαθητών.

Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τα ποσοστά των µαθητών µε βάση την κα-
τεύθυνση που παρακολουθούν στο εκπαιδευτικό ίδρυµα της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που φοιτούν. Με βάση τις απαντήσεις των µαθητών διαπιστώνε-
ται ότι σε ποσοστό 39% οι µαθητές επιλέξανε την τεχνολογική κατεύθυνση, 
σε ποσοστό 49% την θεωρητική, ενώ µόλις το 12% των µαθητών επιλέξανε την 
θετική. Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν αναµενόµενα αν λάβουµε υπόψη µας ότι 
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παραδοσιακά οι θεωρητικές σχολές είναι σχολές που τις προτιµούν περισσό-
τερο τα κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια τα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον περισσότερο για τις τεχνολογικές, αλλά και για τις θετικές σχολές. 

	
�������

�����	�����
39%

������
12%

���������
49%

�����	�����
������
���������

Σχήµα 4. Γράφηµα των κατευθύνσεων που παρακολουθούν οι µαθητές.

∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Προκειµένου να διερευνηθεί η διαφοροποίηση των µαθητών που χρησιµοποι-
ούν τις ΤΠΕ, σε σχέση µε τους υπόλοιπους, διατυπώνονται ορισµένες υποθέ-
σεις. Στις υποθέσεις αυτές ο βαθµός χρησιµοποίησης των ΤΠΕ υποδηλώνεται 
από την κατεύθυνση την οποία οι µαθητές έχουν επιλέξει. Αυτό είναι πολύ 
λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι οι µαθητές που έχουν επιλέξει θεωρητική ή θε-
τική κατεύθυνση διδάσκονται εφαρµογές πληροφορικής, όµως οι µαθητές της 
τεχνολογικής κατεύθυνσης, εκτός των εφαρµογών της πληροφορικής, διδά-
σκονται και προγραµµατισµό. Εποµένως, οι µαθητές της τεχνολογικής κατεύ-
θυνσης είναι αυτοί που χρησιµοποιούν κατά κόρον τις ΤΠΕ. 

Υπόθεση Η1: Τα αγόρια προτιµούν την τεχνολογική κατεύθυνση, περισ-
σότερο απ’ τα κορίτσια, τα οποία επιλέγουν, είτε θεωρητική, είτε θετική κα-
τεύθυνση.

Υπόθεση Η2: Οι µαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης, που χρησιµο-
ποιούν κατεξοχήν τις ΤΠΕ, έχουν µεγαλύτερες προσδοκίες για το ύψος των 
αµοιβών τους.

Υπόθεση Η3: Οι µαθητές που παρακολουθούν την τεχνολογική κατεύθυν-
ση έχουν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων κατευ-
θύνσεων (θεωρητική, θετική).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Υπόθεση Η1: Το επίπεδο σηµαντικότητας συσχέτιση των µεταβλητών ΚΑ-
ΤΕΥΘΥΝΣΗ και ΦΥΛΛΟ είναι p=0,010 (<α=0,05). Επιπρόσθετα το t-statistic 
είναι, σε απόλυτη τιµή, µεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιµή του πίνακα, για 
το συγκεκριµένο µέγεθος δείγµατος. Τέλος, το γεγονός ότι ο συντελεστής της 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ είναι αρνητικός (-0,154) φανερώνει την αρνητική συσχέτι-
ση µεταξύ των µεταβλητών της υπόθεσης. Με βάση τα παραπάνω η υπόθεση 
Η1 γίνεται αποδεκτή.

Υπόθεση Η2: ∆ιαπιστώνεται αρνητική συσχέτιση των µεταβλητών ΚΑ-
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ΤΕΥΘΥΝΣΗ και ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ, καθώς ο συντελεστής 
της πρώτης µεταβλητής είναι αρνητικός (-727,214). Η συσχέτιση αυτή είναι 
σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (p=0,039). Επιπλέον η τιµή του t-
statistic είναι, σε απόλυτη τιµή, µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή του πί-
νακα, για το συγκεκριµένο µέγεθος δείγµατος. Άρα, η υπόθεση Η2 γίνεται 
αποδεκτή.

Υπόθεση Η3: Η συσχέτιση των µεταβλητών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και ΕΠΙ∆Ο-
ΣΕΙΣ είναι αρνητική (συντελεστής Β=-0,250) και στατιστικά σηµαντική για 
επίπεδο ελευθερίας 5% (p=0,019). Επιπρόσθετα η τιµή του t-statistic είναι, 
αποδεκτή. Έτσι, η υπόθεση Η3 γίνεται αποδεκτή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της συµπεριφοράς των µαθη-
τών, σε σχέση µε τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την επίδραση του φύλλου στο 
βαθµό χρήσης των ΤΠΕ. 

Από την περιγραφική απεικόνιση παρατηρείται πως οι πλειοψηφία του 
δείγµατος ήταν κορίτσια. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες παρουσίαζαν καλές 
σχολικές επιδόσεις, παρακολουθούσαν την θεωρητική κατεύθυνση και εκδή-
λωσαν επιθυµία να απασχοληθούν στον δηµόσιο τοµέα

Ο έλεγχος των υποθέσεων επιβεβαίωσε τη βιβλιογραφία και τις εκτιµήσεις 
των ερευνητών, καθώς και οι τρεις υποθέσεις έγιναν αποδεκτές. Πιο συγκε-
κριµένα, διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης, που εί-
ναι αυτοί που χρησιµοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ, προσδοκούν µεγαλύτερο 
ύψος αµοιβών, σε σχέση µε τους µαθητές των άλλων κατευθύνσεων. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επιδόσεις των µαθητών της τεχνολογικής κα-
τεύθυνσης έναντι των άλλων µαθητών. Τέλος, επιβεβαιώνονται τα ευρήµατα 
των άλλων ερευνών της βιβλιογραφικής έρευνας, τα οποία υποστηρίζουν την 
επιλογή της τεχνολογικής κατεύθυνσης περισσότερο από αγόρια, παρά από 
κορίτσια.
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