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Κεφάλαιο 5ο: Μέθοδος της έρευνας  

5.1. Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας  

Η κύρια επιδίωξη που αποτελεί και το γενικό στόχο της έρευνας όπως αναφέρθηκε 

στο προηγούµενο κεφάλαιο συνίσταται στην αναζήτηση σχέσεων ανάµεσα σε 

ατοµικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς και στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτές.  

Οι λόγοι που µας οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριµένων ατοµικών,  

περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών, αφορούν, αρχικά, 

στις βασικές θεωρητικές αρχές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία. 

Σύµφωνα µε αυτήν, το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας αιτιότητας που προβλέπει ότι 

ατοµικά στοιχεία, περιβαλλοντικοί παράγοντες και η έκδηλη συµπεριφορά του 

ατόµου νοούνται ως µηχανισµοί που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

δυναµικά επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο). Στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας της 

ίδιας θεωρίας (Σχήµα 1) οι κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί όπως οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας δέχονται επιρροές από ατοµικούς και από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας θεωρίας 

παρουσιάζονται οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων (µεταξύ αυτών 

ξεχωριστά των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών) και των 

προσωπικών παραγόντων στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου.  

Στη βάση λοιπόν της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία καθώς και 

στηριγµένων σε αυτήν ερευνητικών δεδοµένων όπως παρουσιάζονται στο 

προηγούµενο, θεωρητικό µέρος της παρούσης εργασίας, οδηγούµαστε στη 

διατύπωση του γενικού στόχου της έρευνας ως εξής: 

Να διερευνηθούν σε µαθητές και µαθήτριες Λυκείου ηλικίας 16-17 ετών οι σχέσεις 

µεταξύ ατοµικών παραγόντων και στοιχείων (φύλο, ηλικία µέσα από την τάξη 

φοίτησης, εθνικότητα, σχολική επίδοση, τόπος µόνιµης κατοικίας, 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας42, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του µαθητή/τριας), περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών 

(από τη δοµή της οικογένειας το µέγεθος της οικογένειας και η σειρά γέννησης του 

                                                
42

 Ο τόπος µόνιµης κατοικίας και το ΚΟΙΕ της οικογένειας στο πλαίσιο της 
κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία ενσωµατώνονται στην ενότητα των 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, τόσο στη βιβλιογραφική διερεύνηση του 
θέµατος όσο και στη συζήτηση των σχετικών ευρηµάτων, η επεξεργασία των εν λόγω 
παραγόντων πραγµατοποιείται ως περιβαλλοντικών παραγόντων. 
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παιδιού και από τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

καθώς και µε τους φίλους και συνοµίληκους η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του), οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους και αυτών µε τις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες που 

αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη και συγκεκριµένα µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται 

οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. 

Στη βάση αυτή, η διατύπωση της γενικής υπόθεσης της έρευνας έχει ως εξής: 

Αναµένεται να υπάρχει σχέση µεταξύ των συγκεκριµένων ατοµικών, περιβαλλοντικών 

παραγόντων και των υποστηρικτικών µηχανισµών που εξετάζονται µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. Ειδικότερα, 

συγκεκριµένοι ατοµικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί 

που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αναµένουµε να επηρεάζουν τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό43. Ορισµένες από τις 

µεταβλητές αυτές αναµένεται να λειτουργούν ως παράγοντες πρόβλεψης για τις 

εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η σχηµατοποίηση της γενικής υπόθεσης της έρευνας 

έχει ως εξής: 

 

                                                
43

 Στη σχηµατοποίηση του µοντέλου επαγγελµατικής επιλογής της κοινωνικογνωστικής 
θεωρίας για τη σταδιοδροµία που αναφέρεται στο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης 
(Σχήµα 1), ένα σύνθετο πλέγµα ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων καθώς και 
µαθησιακών εµπειριών επενεργούν στις διαδικασίες γνωστικής ανάπτυξης των ατόµων. Στην 
παρούσα εργασία δεν αξιολογούµε µε κάποια κλίµακα τις εµπειρίες µάθησης. Θεωρούµε 
όπως άλλοι ερευνητές (Flores, et al., 2006

.
 Foaud & Smith, 1996

.
 Lent et al., 2003

.
 Rogers, 

Creed & Glandon, 2008
.
 Tang, Fouad & Smith, 1999) ότι αυτές επενεργούν µε τον τρόπο που 

αναφέρθηκε στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και τελικά 
«εµπεριέχονται» στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και στη 
συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, αφού τόσο οι αντιλήψεις 
αυτοαποτελεσµατικότητας όσο κυρίως η συµπεριφορά του ατόµου εµπεριέχουν µαθησιακά 
στοιχεία. Με άλλα λόγια, οι ατοµικοί και κυρίως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
εξετάζονται στην παρούσα εργασία θεωρούνται ως µεταβλητές όπως προσδιορίζονται από 
τις τέσσερις πηγές πληροφοριών (προσωπικά επιτεύγµατα, έµµεση µάθηση, λεκτική πειθώς 
και φυσιολογικές αντιδράσεις) δηλαδή ως µαθησιακές πηγές που διαµορφώνουν τις 
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Κατά συνέπεια εξετάζουµε τις άµεσες επιδράσεις των 
περιβαλλοντικών παραγόντων στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, έχοντας κατά νου 
ότι η µεταξύ τους επίδραση διαµεσολαβείται από τις µαθησιακές εµπειρίες του ατόµου. 
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Σχήµα Νο 3. Σχηµατοποίηση της γενικής υπόθεσης της έρευνας 

 

Επιµέρους λόγοι που µας οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριµένων ατοµικών, 

περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών αναφέρονται στο 

θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης στη βιβλιογραφική διερεύνηση έκαστου 

παράγοντα.  

Επίσης, ορισµένες από τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια και µε 

τους φίλους (όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην 

επιλογή επαγγέλµατος) παρουσιάζουν θεµατική συνάφεια µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Οι υπόλοιποι ατοµικοί παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί που 

επιλέχθηκαν στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουν  αποδεδειγµένη, σε θεωρητικό 

και ερευνητικό επίπεδο υψηλή συνάφεια µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (ή µε σχετικά 

θέµατα και έννοιες που έχουν υψηλή συνάφεια µε αυτήν), σύµφωνα µε όσα 

παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης. Τέλος, στην επιλογή 

των συγκεκριµένων ατοµικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών 

µηχανισµών παραγόντων συνέβαλε καθοριστικά και το γεγονός ότι η σύνδεσή τους µε 

τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (αν εξαιρέσουµε το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του, 

δηλαδή η ύπαρξη ή µη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης που έχει διερευνηθεί 

αρκετά), έχει ερευνηθεί ελάχιστα και µόλις τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, από 

όσο µπορούµε να γνωρίζουµε, σε καµία µέχρι τώρα σχετική έρευνα στον ελληνικό 

χώρο δεν έχουν συµπεριλάβει ατοµικούς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς 

όπως στοιχεία της δοµής της οικογένειας και  διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους µαζί (στη βάση διαφορετικών θεωρητικών 

πλαισίων), παρά τις σχετικές προτροπές σύγχρονων ερευνητών όπως αναφέρθηκαν 
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Υποστηρικτικοί 
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στο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης, αλλά ούτε έχει εξεταστεί η σπουδαιότητα 

τόσο της συνάφειας που υπάρχει ανάµεσά τους όσο και η συνεκτίµησή τους µε άλλα 

ατοµικά στοιχεία ενός µαθητή/τριας, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η σχολική επίδοση, 

η εθνικότητα, ο τόπος µόνιµης κατοικίας και η κοινωνική του προέλευση για το 

επίπεδο των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας που παρουσιάζουν στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και της 

συµπεριφοράς του στον τοµέα αυτό. 

Η παρούσα µελέτη λοιπόν, φιλοδοξώντας να καλύψει µερικά από τα κενά αυτά και 

θεωρώντας ότι η συνεισφορά των περιβαλλοντικών παραγόντων και των 

υποστηρικτικών µηχανισµών θα πρέπει να µελετηθεί σε σχέση µε τους ατοµικούς 

παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που ενδεχοµένως 

επηρεάζουν τόσο το βαθµό εκδήλωσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

όσο και τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, µε σκοπό να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερεκτίµησης του ρόλους τους, επικεντρώνει τους 

επιµέρους ερευνητικούς στόχους της στη διερεύνηση των εξής θεµάτων: 

1) Αν ο βαθµός διαβλεπόµενης αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και η συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό διαφέρουν µε βάση τους ατοµικούς παράγοντες και τα 

στοιχεία που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη, δηλαδή διαφέρουν µε βάση το φύλο, 

την ηλικία, τον τόπο µόνιµης κατοικίας, τη σχολική επίδοση, την εθνικότητα, την 

κοινωνική προέλευση (κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας) και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών/τριών. 

Γενικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο θεωρητικό µέρος της παρούσης εργασίας, 

αναµένεται να υπάρχουν διαφορές κυρίως ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου (χαµηλό, µεσαίο, υψηλό), τόπου µόνιµης κατοικίας 

(αστική, ηµιαστική, αγροτική περιοχή), διαφορετικής τάξης φοίτησης (Α΄, Β΄Λυκείου), 

ενώ είναι πιθανό να µην καταγραφούν διαφορές ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικής 

εθνικότητας και φύλου.  

Σε ότι αφορά τη σχολική επίδοση καθώς δεν υπάρχουν σχετικά ερευνητικά δεδοµένα, 

η απεικόνιση που θα προκύψει από τα ερευνητικά ευρήµατα θα αποτελέσει ένα από 

τα στοιχεία καινοτοµίας της έρευνας. Επίσης, γενικά περιµένουµε στην περιγραφή 

του µέσου προφίλ επίδοσης στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

και στην κλίµακα της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό, να υπάρχουν πιο 

έντονα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνδέονται µε την επίδοση αυτή. 

Ενδεχοµένως δηλαδή να υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που ευνοούν την 

εµφάνιση στο µέσο προφίλ επίδοσης στις δύο µεταβλητές. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
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µε όσα αναφέρονται στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας και ειδικότερα 

στην επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων που διερευνούν τις σχέσεις των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε βάση το µοντέλο των Πέντε Μεγάλων 

Παραγόντων µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και άλλες 

έννοιες που παρουσιάζουν θεµατική συνάφεια µε αυτήν, οι παράγοντες που 

συνδέονται µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας είναι η Εξωστρέφεια, η 

Ευσυνειδησία-Συνέπεια και ο Νευρωτισµός. Επίσης, σύµφωνα µε τις συνάφειες που 

έχουν καταγραφεί στον ελληνικό πληθυσµό των πέντε παραγόντων του Profiler –

Τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας (πρώην ΤΕΧΑΠ) µε τους τέσσερις 

σύνθετους παράγοντες του ερωτηµατολογίου 16PF όπως παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, φαίνεται λογικό να αναµένουµε την εµφάνιση 

των εξής παραγόντων προσωπικότητας: Αυτάρκεια (Q2), Ένταση (Q4), ∆εκτικότητα 

στην αλλαγή (Q1), Τελειοµανία (Q3), Εξωστρέφεια (SE) και Επίπεδο ανησυχίας – 

άγχους (SA) στο µέσο προφίλ επίδοσης στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας.  

2) Αν οι υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας εκτός από αυτές που αναφέρονται στον 

προηγούµενο στόχο, δηλαδή οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι υποστηρικτικοί 

µηχανισµοί (οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια και µε τους φίλους 

συγκεκριµένα η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί µε αυτούς καθώς 

και µε τους φίλους του και στοιχεία της δοµής της οικογένειας συγκεκριµένα η σειρά 

γέννησης του παιδιού και το µέγεθος της οικογένειας) καθώς και τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας αυτού, διαφέρουν µε βάση τους υπόλοιπους ατοµικούς 

παράγοντες και τα στοιχεία που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, δηλαδή µε βάση 

το φύλο, την ηλικία, τον τόπο µόνιµης κατοικίας, τη σχολική επίδοση, την εθνικότητα 

και την κοινωνική προέλευση (κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας) των 

µαθητών/τριών. 

Καθώς τα ερευνητικά δεδοµένα που αναζητήθηκαν στο εύρος της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

της συµπεριφοράς και της θεωρίας της προσκόλλησης δεν προέβλεπαν τη 

δυνατότητα ελέγχου των διαφορών για ατοµικούς παράγοντες εκτός από το φύλο, 

δεν είναι δυνατό να διατυπώσουµε σχετικές υποθέσεις, ενώ τα σχετικά ευρήµατα θα 

αποτελέσουν µια ακόµη καινοτοµία της έρευνας.  

Αναφορικά µε τις διαφορές ανάλογα µε το φύλο για τις διεργασίες που λαµβάνουν 

χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και ειδικότερα για το είδος του είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε αυτούς, έχουν καταγραφεί διαφορές ανάµεσα στα 
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αγόρια και στα κορίτσια στο µέσο προφίλ του είδους του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του (σε ορισµένες περιπτώσεις ξεχωριστά µε τον 

πατέρα ή µε τη µητέρα). Έτσι, φαίνεται λογικό να αναµένεται και η εµφάνιση σχετικών 

διαφορών στο µέσο επίπεδο των τιµών της ύπαρξης ή µη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς. Επίσης, σχετικά µε το αν η αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος διαφέρει ανάλογα µε το φύλο, 

σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό µέρος της 

παρούσας µελέτης αν και αυτά είναι περιορισµένα, καταγράφηκαν διαφορές φύλου 

στις µέσες τιµές της εν λόγω  µεταβλητής, οι οποίες ωστόσο αφορούσαν τις 

επιµέρους κλίµακες, οι οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται αυτούσιες στην 

παρούσα  ερευνητική εργασία. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να διατυπώσουµε 

σχετικές υποθέσεις αν η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος διαφέρει µε βάση το φύλο του µαθητή/τριας.  

Τέλος, ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών που παρουσιάζονται 

στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (παράγοντες προσωπικότητας) των 

µαθητών/τριών ως προς τους υπόλοιπους ατοµικούς παράγοντες, παρά το ότι δεν 

σχετίζεται άµεσα µε το θέµα και τους στόχους της παρούσης εργασίας, 

πραγµατοποιείται για σκοπούς που σχετίζονται περισσότερο µε το περιεχόµενο του 

πρώτου στόχου.  

3) Ποιος είναι ο βαθµός συνάφειας ανάµεσα στους υποστηρικτικούς µηχανισµούς που 

εξετάζονται στην παρούσα εργασία όπως οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην 

οικογένεια και µε τους φίλους (η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των 

φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 

το άτοµο µε αυτούς) µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και µε τη συµπεριφορά του ατόµου 

στον τοµέα αυτό; 

Στηριζόµενοι στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος (κοινωνικογνωστική θεωρία 

για τη σταδιοδροµία, θεωρία της προσκόλλησης καθώς και σχετικά ερευνητικά 

δεδοµένα), αναµένεται η φύση της αλληλεξάρτησης µεταξύ των µεταβλητών της 

έρευνας να είναι θετική. ∆ηλαδή αναµένονται υψηλά επίπεδα αντιλαµβανόµενης 

υποστήριξης από τους γονείς και τους φίλους στην επιλογή επαγγέλµατος και η 

ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς να συνδέονται µε υψηλά 

επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και µε υψηλά επίπεδα στη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό. Όσον αφορά τη σχέση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, 
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στηριζόµενοι στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, ισχύει ότι αναφέρουµε και 

για τις παραπάνω µεταβλητές, δηλαδή υψηλές τιµές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας θα συνδέονται και µε υψηλές τιµές στα επίπεδα 

συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό.  

4) Αν ο βαθµός διαβλεπόµενης αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και η συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό διαφέρουν µε βάση µε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που εξετάζονται στην παρούσα εργασία και αποτελούν κατηγορικές µεταβλητές, 

δηλαδή αν διαφέρουν ανάλογα µε τα στοιχεία της δοµής της οικογένειας όπως η 

σειρά γέννησης του παιδιού και το µέγεθος της οικογένειας. 

Σύµφωνα µε την επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων που αναφέρθηκαν στο 

θεωρητικό µέρος της µελέτης, έχουν καταγραφεί διαφορές σε θέµατα επαγγελµατικής 

ανάπτυξης ανάλογα µε τη σειρά γέννησης του παιδιού και σε µερικές ακόµη 

περιπτώσεις για το µέγεθος της οικογένειας. Ωστόσο, στα συµπεράσµατα των 

σχετικών ερευνών ο βαθµός της επίδρασης των στοιχείων της δοµής της οικογένειας 

θεωρείται περιορισµένος καθώς διαµεσολαβείται και αλληλεπιδρά µε µεταβλητές – 

παράγοντες από τον άξονα των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο. Ως εκ τούτου, αναµένουµε ότι δεν θα συνδέονται στατιστικώς σηµαντικά τα 

στοιχεία  της δοµής της οικογένειας και οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και η 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, αν και είναι πιθανό τα στοιχεία της δοµής 

της οικογένειας να συνδέονται στατιστικώς σηµαντικά µε τις διαστάσεις των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια, ενώ τα σχετικά ευρήµατα θα 

αποτελέσουν µια ακόµη καινοτοµία της έρευνας. Σε σχέση µε τον άξονα των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφική διερεύνηση σχετικά µε τη σηµασία των σχετικών µε αυτήν 

παραγόντων σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και κυρίως για την 

αλληλεπίδραση µε τον άξονα της δοµής της οικογένειας, φαίνεται λογικό να 

αναµένουµε και την εµφάνιση σχετικών διαφορών στις διεργασίες που λαµβάνουν 

χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και εξετάζονται εδώ (η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη 

των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε αυτούς) µε βάση τη σειρά γέννησης του µαθητή/τριας και το 

µέγεθος της οικογένειας αυτού. 
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5) Από ποιους από τους ατοµικούς παράγοντες (συγκεκριµένα τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας), περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς 

που εξετάζονται στην παρούσα εργασία επηρεάζονται κυρίως (προβλέπονται) οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και η συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό όταν 

αυτοί συνεκτιµούνται; 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, την κοινωνικογνωστική θεωρία για 

τη σταδιοδροµία (ειδικότερα το µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας και τις διαδικασίες 

σχετικά µε τις επιδράσεις των ατοµικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου), οι ατοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών όπως οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Η παρούσα έρευνα έχει σχεδιαστεί µε σκοπό 

να διαπιστωθεί η σχέση ανάµεσα στους ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

και υποστηρικτικούς µηχανισµούς και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

καθώς και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. Στηριζόµενοι στο θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας και σε σχετικά ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε το ρόλο 

ατοµικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και ειδικότερα υποστηρικτικών µηχανισµών 

στις διαδικασίες γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου, είναι δυνατό να υποθέσουµε ότι 

συγκεκριµένοι ατοµικοί παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

των µαθητών/τριών και οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί  που εξετάζονται στην παρούσα 

εργασία προβλέπουν σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

σχετική συµπεριφορά του ατόµου. Επίσης, καθώς το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 

και τα σχετικά µε αυτήν ερευνητικά δεδοµένα παρέχουν στοιχεία για τον 

προεξάρχοντα ρόλο ορισµένων υποστηρικτικών µηχανισµών όπως η κοινωνική 

στήριξη που προέρχεται από τους γονείς (ο βαθµός γονεϊκής στήριξης), αναµένουµε 

η συνεισφορά του υποστηρικτικού µηχανισµού των διεργασιών που λαµβάνουν 

χώρα στην οικογένεια που εξετάζονται εδώ (η αντιλάµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε αυτούς) να είναι µεγαλύτερη στη διαµόρφωση των εξαρτηµένων 

µεταβλητών της έρευνας (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και σχετική 

συµπεριφορά του ατόµου).  

Τέλος, το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αναφέρεται εκτός από τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των δύο οµάδων επιδράσεων (ατοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες) και 

σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ της ίδιας οµάδας παραγόντων επιρροής στη 

διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών. Από την οµάδα των 

περιβαλλοντικών παραγόντων και των υποστηρικτικών µηχανισµών σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος που 
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αλληλεπιδρούν οι γονείς µε την οµάδα των οµιλήκων και οι φίλοι και επενεργούν σε 

θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης ενός έφηβου ατόµου, ή άλλοτε η µελέτη της 

αλληλεπίδρασης αυτής περιορίζεται σε δείγµατα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

(όπως εθνο-φυλετικές οµάδες). Τα σχετικά ευρήµατα και οι διαπιστώσεις λοιπόν θα 

αποτελέσουν ένα ακόµη στοιχείο καινοτοµίας και συµβολής της παρούσας έρευνας 

για την αποσαφήνιση της επίδρασής τους στην επαγγελµατική ανάπτυξη ενός 

έφηβου ατόµου.  

Σύµφωνα µε τους ερευνητικούς στόχους που αναφέρθηκαν, οι ερευνητικές 

υποθέσεις που διατυπώνονται είναι οι εξής: 

Ερευνητική Υπόθεση Υ1: Υπάρχουν διαφορές στις µεταβλητές της έρευνας 

(αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, συµπεριφορά του ατόµου στο θέµα αυτό, 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή 

επαγγέλµατος, είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς 

και τους φίλους του και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτού) µε βάση τα 

ατοµικά στοιχεία του ατόµου (κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, φύλο, 

εθνικότητα, ηλικία  διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης, τόπος µόνιµης κατοικίας και 

σχολική επίδοση).  

Ερευνητική Υπόθεση Υ2: Υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και στη συµπεριφορά του ατόµου στο θέµα αυτό µε βάση τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου.  

Ερευνητική Υπόθεση Υ3: Υπάρχει σχέση µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν 

χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους (το είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του και η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από αυτούς στην επιλογή επαγγέλµατος) και των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου στο θέµα αυτό, 

καθώς και των δύο αυτών µεταβλητών µεταξύ τους (αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και συµπεριφορά του ατόµου). Όσο πιο έντονη η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος 

και όσο υψηλότερα τα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε 

αυτούς, τόσο το άτοµο είναι περισσότερο πιθανό να έχει διαµορφώσει υψηλότερα 

επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών αποφάσεων και συµπεριφοράς στον τοµέα αυτό. Επίσης, όσο 
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υψηλότερα τα επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, τόσο υψηλότερα και 

αυτά της κλίµακας συµπεριφοράς στον τοµέα αυτό. 

Ερευνητική Υπόθεση Υ4: ∆εν υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στο θέµα αυτό µε βάση τα  στοιχεία της 

δοµής της οικογένειας (το µέγεθος της οικογένειας και η σειρά γέννησης του παιδιού).  

Ερευνητική Υπόθεση Υ5: Από τους παράγοντες που διερευνώνται στην παρούσα 

εργασία (ατοµικοί, περιβαλλοντικοί και υποστηρικτικοί µηχανισµοί) ορισµένοι 

προβλέπουν σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και τη συµπεριφορά 

του ατόµου στον τοµέα αυτό. 

Τέλος, άλλοι στόχοι της έρευνας αυτής είναι: 

Α) Να επανεξετάσει µε τη χρήση διαφορετικών οργάνων µέτρησης τη σχέση µεταξύ 

ατοµικών παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας,  

υποστηρικτικών µηχανισµών όπως ο βαθµός γονεϊκής στήριξης και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Επίσης, να διαφωτίσει µε ελληνικά δεδοµένα τη σχέση ορισµένων 

υποστηρικτικών µηχανισµών όπως συγκεκριµένες διεργασίες που λαµβάνουν χώρα 

στην οικογένεια και µε τους φίλους, στοιχεία της δοµής της οικογένειας και των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας καθώς και µε τη συµπεριφορά του ατόµου 

στον τοµέα αυτό, καταλήγοντας σε συµπεράσµατα σχετικά µε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν, αλλά κυρίως προβλέπουν ουσιαστικά τις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. 

Β) Να επανεξετάσει τις παρατηρειθήσες κυρίως στο εξωτερικό διαφορές στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ως προς τον τόπο µόνιµης κατοικίας και την 

κοινωνική προέλευση των µαθητών/τριών και να διαφωτίσει µε ελληνικά δεδοµένα 

την ύπαρξη ανάλογων διαφορών ως προς τα στοιχεία αυτά αλλά και ως προς τους 

υπόλοιπους ατοµικούς παράγοντες που εξετάζονται όπως το φύλο, η ηλικία, η 

εθνικότητα, η σχολική επίδοση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

µαθητών/τριών. 

Γ) Να προτείνει τρόπους αξιοποίησης των ευρηµάτων της και να προτείνει τρόπους, 

µέσα από τη διερεύνηση των παραγόντων που µπορούν να προωθήσουν τη 

διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφοράς του ατόµου 

στον τοµέα αυτό, οι οποίοι βοηθούν ένα έφηβο άτοµο ηλικίας 15-16 ετών να 
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διερευνήσει και να καταλήξει στις καταλληλότερες γι’ αυτό εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές επιλογές, διευκολύνοντας έτσι την επαγγελµατική του ανάπτυξη.  

Μερικές ακόµη επισηµάνσεις που καθορίζουν τη µεθοδολογία της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας είναι οι ακόλουθες:  

� Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί είναι αρκετά 

δύσκολο τόσο να οριστούν όσο και να µετρηθούν και µάλιστα µε ακρίβεια όσον 

αφορά την επίδρασή τους. Μια ενδιαφέρουσα προσθήκη των εισηγητών ωστόσο 

είναι η επισήµανση της επίδρασης τόσο της αντικειµενικότητας των 

περιβαλλοντικών περιορισµών και υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και των 

υποκειµενικών αντιλήψεων των ατόµων όσον αφορά την ευνοϊκότητα ή όχι του 

περιβάλλοντός τους και αυτό το σηµείο θεωρούν ότι είναι καλό να διερευνηθεί 

περισσότερο (Lent, Brown & Hackett, 1994). Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 

όπου παρουσιάζονται οι θέσεις των εισηγητών για  τους υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς και τους περιορισµούς, οι εισηγητές θεωρούν ότι η µελέτη του 

ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών υπό 

το πρίσµα της συγκεκριµένης επισήµανσης είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

επιτυχία του εµπειρικού ελέγχου της θεωρίας στη συγκεκριµένη διαδικασία καθώς 

επιτρέπει να µελετηθούν οι όποιες ατοµικές διαφορές σε παρόµοιες γενικά 

παροχές πλαισίου. Στην παρούσα ερευνητική εργασία οι όποιοι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί εξετάζονται ως αυτό-αναφορικές 

µεταβλητές. Οι παράγοντες αυτοί δηλαδή αξιολογούνται µε ερωτηµατολόγια όπου 

το άτοµο απαντά µόνο του και για τον εαυτό του, εξασφαλίζοντας έτσι κάθε φορά 

τις υποκειµενικές του εκτιµήσεις για την υπό έρευνα µεταβλητή. 

� Η παρούσα έρευνα θα εστιάσει στη διερεύνηση ορισµένων µόνο από τους 

ατοµικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς που 

είναι πιθανό σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία να 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. ∆εν µπορούµε 

να δεχθούµε δηλαδή ότι ο βαθµός επίδρασής τους είναι αποκλειστικά 

καθοριστικής σηµασίας και άρα ότι αποκλείεται να  υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες καθώς µεταξύ τους αλληλεπίδραση που υπεισέρχονται στην εν λόγω 

διαδικασία οι οποίοι δεν διερευνώνται εδώ.  

� Παρά το ότι η λειτουργία ορισµένων παραγόντων µέσα από ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο εµπειριών και µάθησης και η αλληλεπίδραση µε την πορεία 

κοινωνικοποίησής του ατόµου που έλαβαν χώρα στο γενικό πλαίσιο της 

διαδικασίας της επαγγελµατικής του ανάπτυξης ή σε κάποιο(α) κρίσιµο σηµείο 

της διαδικασία αυτής οδήγησαν στη σύνδεση ενεργειών και καταστάσεων όπως 
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αυτές που απαιτούνται για τη διαµόρφωση συγκεκριµένων (θετικών ή αρνητικών) 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, η κατάσταση αυτή δεν είναι µη 

αναστρέψιµη, ούτε µπορεί να µας κάνει να προβλέψουµε µε ακρίβεια τη 

µελλοντική συµπεριφορά του ατόµου. Η δυνατότητα διαφοροποίησης της µορφής 

και της έντασης της επίδρασης αυτών των παραγόντων και της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ τους σηµατοδοτεί και τη δυνατότητα διαφοροποίησης της 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Έτσι δεν µπορούµε να αναφερόµαστε σε παγίωση ή 

στο αδιαφοροποίητο των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε κάθε άτοµο 

(Κρίβας, 1997).  

Η παρούσα ερευνητική εργασία µε επίγνωση του µεγέθους της προσφοράς της 

επιχειρεί να συµβάλει στην απόκτηση χρήσιµων πληροφοριών σχετικά µε τους 

παράγοντες που ίσως παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση ή ενίσχυση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και στη σχετική µε αυτές συµπεριφορά του ατόµου, ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά καθοριστικής σηµασίας για την επαγγελµατική του ανάπτυξη. Η 

προσπάθεια αυτή, έχει ως απώτερο σκοπό όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο 

µέρος της εργασίας, κάθε µορφή εναλλακτικής συµβουλευτικής παρέµβασης των 

λειτουργών του θεσµού Συµβουλευτική  - Προσανατολισµός για τη διευκόλυνση της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου, ειδικότερα για την εξεύρεση στρατηγικής για 

τη λήψη εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών αποφάσεων να είναι επιστηµονικά πιο 

τεκµηριωµένη, πράγµα το οποίο απαιτεί, ανάµεσα στα άλλα, τόσο την τόνωση του 

αισθήµατος προσωπικού ελέγχου του µαθητή/τριας σχετικά µε τις διαδικασίες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης (δηλαδή την  ενεργοποίηση και συµµετοχή του ατόµου σε 

αυτές) αλλά και την ενεργοποίηση (ευαισθητοποίηση και συµµετοχή) των 

υπαρχόντων συστηµάτων στήριξης αυτού όπως οι γονείς, οι φίλοι και συνοµίληκοι 

που διερευνώνται στην παρούσα εργασία. 
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5.2. ∆είγµα  

Η παρούσα έρευνα αφορούσε µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, ηλικίας 16-

17 ετών. Η απόφαση να διεξαχθεί η έρευνα µε υποκείµενα των συγκεκριµένων 

τάξεων της µέσης εκπαίδευσης δεν είναι τυχαία. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο 

της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, κατά τη διάρκεια της  

εκπαιδευτικής περιόδου της µέσης εκπαίδευσης (Γυµνάσιο - Λύκειο), λαµβάνουν 

χώρα οι διαδικασίες διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών για αποτελέσµατα) και 

συντελούνται οι πρώτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη 

σταδιοδροµία. Επίσης, σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας όπως 

αυτό ισχύει και εφαρµόζεται τη χρονική στιγµή διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, οι 

τελειόφοιτοι µαθητές Γυµνασίου αλλά κυρίως οι µαθητές Α΄ τάξης Γενικού ή 

Επαγγελµατικού Λυκείου καλούνται να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις 

διαχειριζόµενοι την εκπαιδευτική τους πορεία, θεµελιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε πορίσµατα της Εξελικτικής Ψυχολογίας η πρώιµη εφηβεία 

(µέσος όρος ηλικίας 15 έτη) είναι µια εξελικτική περίοδος µε µεγάλη έµφαση στη 

διαπροσωπική αλληλεπίδραση µε «σηµαντικά» πρόσωπα (πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος ή φίλοι). Έτσι, παρά το ότι οι έφηβοι της συγκεκριµένης 

περιόδου αναζητούν την ανεξαρτητοποίησή τους από την οικογένεια (Feldman, 2009. 

Παρασκευόπουλος, 1985), έχουν την ανάγκη παροχής συναισθηµατικής ασφάλειας 

και διαµόρφωσης στενότερων διαπροσωπικών σχέσεων µε πρόσωπα του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό έχουν µικρότερα επίπεδα 

ψυχολογικής αυτονόµησης και τάσης για αυτοδιαχείριση σε σχέση µε τους 

µεγαλύτερους σε ηλικίας εφήβους ή τους νέους που βρίσκονται στο στάδιο της 

πρώιµης νεότητας (Maccoby, 1984. Marcia, 1980). Τα στοιχεία αυτά ενδεχοµένως 

παρεµβάλλονται στους παράγοντες που συνιστούν το επίκεντρο της έρευνας και 

ιδιαίτερα στους υποστηρικτικούς µηχανισµούς, δηλαδή στις διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια και µε τους φίλους σε σχέση µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και στη συµπεριφορά του ατόµου. Έτσι, θεωρήσαµε ότι για τους 

µαθητές της Α΄και Β΄τάξης Λυκείου οι οποίοι καλούνται να λάβουν σηµαντικές 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις, είναι σηµαντικό να διερευνηθούν 

ορισµένοι από τους ατοµικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς που 

διαµορφώνουν την ψυχολογική τους συγκρότηση ώστε να αισθάνονται ότι είναι σε 

θέση να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις. Τέλος, θελήσαµε να 
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εξετάσουµε και τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν στα ευρήµατα της 

έρευνας λόγω της χρονικής διαφοράς µεταξύ των µαθητών της Α΄και Β΄ τάξης.  

Τα δύο φύλα αντιπροσωπεύονται µε το ίδιο περίπου ποσοστό και στις δύο τάξεις. Το 

φύλο των υποκειµένων ανά τάξη και ο τόπος µόνιµης κατοικίας του σύµφωνα µε τον 

διαµένοντα πληθυσµό παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επίσης, καθώς 

θεωρούµε ότι οι υπό διερεύνηση µεταβλητές δεν υπόκεινται σε επιδράσεις που 

σχετίζονται µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας του ατόµου πέραν της διάκρισης σε 

αγροτικές, ηµιαστικές και αστικές περιοχές, επιλέξαµε το δείγµα της έρευνας να 

αποτελέσει ο µαθητικός πληθυσµός του Νοµού Βοιωτίας περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος.  

Ως αγροτικές αστικές περιοχές ορίζονται οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες  των οποίων το 

πολυπληθέστερο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό διαµέρισµα έχει µόνιµο πληθυσµό (µε βάση 

την απογραφή του έτους 2001) µικρότερο ή ίσο µε 2000 άτοµα. Ως ηµιαστικές 

περιοχές ορίζονται εκείνες που έχουν µόνιµο πληθυσµό µεταξύ 2001 έως 7000 

άτοµα και ως αστικές εκείνες που έχουν µόνιµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 7001.  

Κατά το σχολικό έτος 2009 -2010 που διεθήχθη η έρευνα, λειτουργούσαν στο Νοµό 

Βοιωτίας είκοσι τρεις (23) σχολικές µονάδες ως Γενικά Λύκεια και Γυµνάσια µε 

Λυκειακές Τάξεις (στοιχεία ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Βοιωτίας 2009). Από τα σχολεία 

αυτά, επτά (7) βρίσκονται σε αστικές περιοχές, επτά (7) σε ηµιαστικές και εννέα (9) 

σε αγροτικές. Στην παρούσα έρευνα πήραν µέρος εννέα (9) σχολικές µονάδες,  έξι 

(6) από αυτές ήταν Γενικά Λύκεια (σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές) και τρεις (3) 

Γυµνάσια µε Λυκειακές Τάξεις (σε αγροτικές περιοχές).  

Το σχέδιο δειγµατοληψίας που εφαρµόσθηκε είναι µια στρωµατοποιηµένη 

δειγµατοληψία. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο του πληθυσµού των µαθητών Α΄ και Β΄ 

Γενικού Λυκείου Νοµού Βοιωτίας (Α΄ Λυκείου 940, Β΄ Λυκείου 850, τελικό σύνολο 

Ν=1790 µαθητές, εµφανιζόµενοι ως εγγεγραµµένοι από στοιχεία της ∆ιεύθυνσης 

Β/θµιας Εκπ/σης Βοιωτίας, 2009). Ο πληθυσµός αυτός χωρίσθηκε σε στρώµατα 

ανάλογα µε το φύλο τους αλλά µε τη γεωγραφική θέση του σχολείου στο οποίο 

φοιτούν, δηµιουργώντας κατά τον τρόπο αυτό συνολικά 25 στρώµατα. Στη συνέχεια, 

εφαρµόσθηκε τυχαία δειγµατοληψία σε κάθε στρώµα χωριστά προκειµένου τελικά να 

σχηµατισθεί ένα συνολικό δείγµα ν=516 µαθητών. Το δείγµα που τελικά επιλέχθηκε 

αντανακλά τόσο την αναλογία αγοριών-κοριτσιών που υπάρχει σε ολόκληρο τον 

πληθυσµό των σχολείων του Νοµού Βοιωτίας, αλλά ταυτόχρονα συµφωνεί και µε τον 

καταµερισµό του συνολικού πλήθους των µαθητών σε αστικές, ηµιαστικές και 

αγροτικές περιοχές του Νοµού.  
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Συνολικά, τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος που συµπεριλάβαµε στις 

αναλύσεις και τα οποία αποτελούν µερικές από τις ανεξάρτητες µεταβλητές της 

έρευνάς µας, είναι:  

• Η διάκριση του δείγµατος σε αστικό, ηµιαστικό και επαρχιακό-αγροτικό τόπο 

µόνιµης κατοικίας 

• Το φύλο του µαθητή-τριας 

• Το µέγεθος της οικογένειας (1 παιδί, 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά κ.ο.κ.) 

• Η σειρά γέννησης (1ο παιδί, 2ο παιδί κ.ο.κ.) 

• Η σχολική τάξη (Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου) που αντανακλά την ηλικία των 

µαθητών, δηλαδή 16 ή 17 ετών 

• Η σχολική επίδοση (9,5-13 είναι µέτρια – σχεδόν καλώς, 13,1 – 16 Καλώς, 

16,1- 18 λείαν καλώς και 18,1-20 άριστα) 

• Η εθνικότητα (Έλληνες ή από άλλη χώρα του εξωτερικού) 

• Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας (ΚΟΙΕ)  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τα δηµογραφικά στοιχεία του 

δείγµατος, αυτού που τελικά συµπεριλάβαµε στις τελικές αναλύσεις µετά την 

αποµάκρυνση των περιπτώσεων που αντιστοιχούσαν σε ακραίες τιµές ή που δεν 

ικανοποιούσαν τα κριτήρια αξιολόγηση των κλιµάκων ψεύδους για το 16 pf. 

 ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

Ν % 
(επί των 516 έγκυρων περιπτώσεων) 

ΦΥΛΟ Α 
ΤΑΞΗ 

Β 
ΤΑΞΗ 

Επί συνόλου 
δείγµατος 
Α΄τάξης 

Επί 
συνόλου 

δείγµατος  
Β τάξης 

Επί συνόλου 
δείγµατος 

Κορίτσια 142 126 50,5% 55,7% 53% 

Αγόρια 145 100 49,5% 44,3% 47% 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 

     

Ελλάδα 260 206 90% 91% 90,3% 

Εξωτερικό 22 16 8% 8% 7,4% 

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ      

1
Ο
 παιδί 123 109 42% 48% 45% 

2
ο
 παιδί 114 76 39% 33% 36,8% 

3
ο
 παιδί 36 26 12% 11% 12% 

4
ο
 παιδί 10 12 3% 5% 4,3% 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

     

1 παιδί 23 27 8% 12% 9,7% 

2 παιδιά 166 120 57% 53% 55,4% 

3 παιδιά  78 47 27% 34% 24,2% 

Πολύτεκνοι  
(4 και άνω) 

22 29 7% 12% 9,9% 

ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΒΑΘΜΟΣ 

     

Μέτρια (9,5-13) 9 7 3% 3% 5,8% 
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Καλώς (13,1-16) 67 52 23% 23% 34,3% 

Λίαν καλώς (16,1-
18) 

145 119 50% 53% 37,4% 

Άριστα (18-20) 58 34 20% 15% 18% 

ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

     

Αγροτική περιοχή 
(µέχρι 2000 
κατοίκους) 

30 38 10% 17% 13,2% 

Ηµιαστική περιοχή 
(2001 µέχρι 7000 
κατοίκους 

64 59 22% 26% 23,8% 

Αστική περιοχή 
(7001 και άνω) 

192 129 66% 57% 62,6% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

     

Χαµηλό 99 67 34% 30% 32,4% 

Μεσαίο 138 125 48% 55% 51,2% 

Υψηλό 50 32 17% 14% 15,9% 

 
Σε ότι αφορά τη σχολική επίδοση των µαθητών, επειδή η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια του πρώτου κυρίως τετραµήνου του σχολικού έτους 2009-2010, 

κριτήριο για τη συγκεκριµένη µεταβλητή ήταν ο γενικός βαθµός επίδοσης της 

προηγούµενης σχολικής χρονιάς.  

Σε ότι αφορά τη διάκριση των υποκειµένων ως προς την κοινωνική τους προέλευση 

και τη διερεύνηση του ΚΟΙΕ της οικογένειας στην παρούσα έρευνα η προσέγγιση 

που χρησιµοποιήθηκε για τον ορισµό αυτού περιγράφεται εδώ. Ως βασική ένδειξη για 

το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας του µαθητή-τριας λαµβάνεται υπόψη 

το επάγγελµα του πατέρα. 

Για την οµαδοποίηση των επαγγελµάτων που είναι αναγκαία σε µια στατιστική 

έρευνα, χρησιµοποιήθηκε ένα σχήµα κατηγοριοποίησης που αφενός µεν 

υπαγορεύθηκε από τις ανάγκες της έρευνας αφετέρου δε έχει χρησιµοποιηθεί στο 

παρελθόν σε παρόµοιες έρευνες (Ρουσσέας, 1983).  Για την κατηγοριοποίηση αυτή 

χρησιµοποιούνται σαφή κριτήρια, ώστε να προκύπτουν συγκεκριµένα όρια  ανάµεσα 

στις κατηγορίες. Η επαγγελµατική κατηγοριοποίηση της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) δεν κρίθηκε ικανοποιητική για αυτήν την έρευνα για 

λόγους που θα εκτεθούν στη συνέχεια.  Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: 

1ο κριτήριο: Οικονοµικές απολαβές του επαγγέλµατος: Με βάση το κριτήριο αυτό, 

µεταξύ δύο διαφορετικών επαγγελµάτων, σε ανώτερη κατηγορία ταξινοµείται εκείνο 

που αποφέρει και τις υψηλότερες χρηµατικές απολαβές. Η χρήση όµως µόνο αυτού 

του κριτηρίου δεν επαρκεί, διότι µέσα στο ίδιο επάγγελµα σε αρκετές περιπτώσεις 

υπάρχει µεγάλη κλιµάκωση απολαβών (π.χ. τεχνίτης, αγρότης). Επιπλέον, µέσα σε 

ένα καθεστώς εκτεταµένης παραοικονοµικής δραστηριότητας, όπως είναι αυτό που 
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υπάρχει στη χώρα µας, είναι δύσκολο να γίνει µονοσήµαντη αντιστοίχηση ενός 

επαγγέλµατος µε µια κατηγορία οικονοµικών απολαβών. Το σύστηµα ταξινόµησης 

που χρησιµοποιεί η ΕΣΥΕ είναι στην ουσία ο ∆ιεθνής ∆είκτης Επαγγελµάτων, µε 

ορισµένες µικρές τροποποιήσεις. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες στην ταξινόµηση της 

ΕΣΥΕ περιέχουν επαγγέλµατα κατά το δυνατόν οµοειδή στον τρόπο εκτέλεσης και 

µόνο µέχρις ενός σηµείου υποδηλώνουν διαβάθµιση οικονοµικών απολαβών. Οι 

τεχνίτες για παράδειγµα, ταξινοµούνται χαµηλότερα από τους υπαλλήλους γραφείου, 

παρόλο που στη σηµερινή ελληνική κοινωνία ένας τεχνίτης µπορεί να έχει 

υψηλότερες οικονοµικές απολαβές. Τέλος, µέσα στην ίδια επαγγελµατική κατηγορία 

απογράφονται από την ΕΣΥΕ άτοµα µε διαφορετική θέση στην εργασία (π.χ. 

εργοδότες, µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι, κ.τ.λ.). Αυτό σηµαίνει µεγάλη διασπορά 

στις οικονοµικές απολαβές ανάµεσα σε άτοµα της ίδια κατηγορίας.  

2ο κριτήριο: Κοινωνικό γόητρο του επαγγέλµατος: Το κοινωνικό γόητρο του 

επαγγέλµατος απορρέει από την εξάρτηση ή ανεξαρτησία του επαγγελµατία (αν είναι 

υπάλληλος ή όχι) και από τη θέση του στη διοικητική ή κοινωνική ιεραρχία (εξουσία – 

προνόµια), δηλαδή από τη θέση του στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής. Το 

κοινωνικό γόητρο του επαγγέλµατος παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε τις 

οικονοµικές απολαβές που αποφέρει και την προαπαίτηση σε εκπαίδευση (σπουδές 

– εξειδίκευση). Παρόλα αυτά, ορισµένα επαγγέλµατα µπορεί να έχουν υψηλό 

κοινωνικό γόητρο χωρίς απαραίτητα να αποφέρουν υψηλές απολαβές (π.χ. 

ηθοποιός) ή χωρίς να έχουν υψηλή προαπαίτηση σε εκπαίδευση (π.χ. 

τραγουδιστής).  

Για την ταξινόµηση των επαγγελµάτων µε κριτήριο το κοινωνικό γόητρο χρειάζεται 

«κλίµακα κοινωνικού γοήτρου των επαγγελµάτων». Η κατασκευή µιας τέτοιας 

κλίµακας προϋποθέτει εκτεταµένη εµπειρική έρευνα σε εθνικό επίπεδο, πράγµα που 

µέχρι τώρα δεν έχει γίνει στη χώρα µας. 

Στην παρούσα έρευνα, στην περίπτωση αµφιβολίας για την τελική κατάταξη ενός 

επαγγέλµατος σε µια από τις κατηγορίες που θα προταθούν στη συνέχεια, 

χρησιµοποιείται η «θέση στην εργασία» ως δείκτης συνδεόµενος µε το κοινωνικό 

γόητρο του επαγγέλµατος. Για παράδειγµα, αν κάποιος µαθητής δηλώσει το 

επάγγελµα του πατέρα «βιοτέχνης» χωρίς άλλες πληροφορίες, τότε, ανάλογα τη 

δήλωση που θα κάνει για τη «θέση εργασίας» που έχει ο πατέρας του [π.χ. 

αυτοαπασχολούµενος, έχει δική του επιχείρηση (απασχολεί 1-3 άτοµα), έχει δική του 

επιχείρηση (απασχολεί περισσότερα από 3 άτοµα) ], το επάγγελµα θα καταταχθεί σε 

διαφορετική κατηγορία. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες της ΕΣΥΕ δε σχετίζονται µε το 

γόητρο του επαγγέλµατος, αφού αποκρύπτουν τη θέση του επαγγελµατία στις 

κοινωνικές σχέσεις παραγωγής.  
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3ο κριτήριο: Εκπαιδευτικό επίπεδο: Σε όλες τις περιπτώσεις, λαµβάνεται υπόψη για 

την τελική κατάταξη του επαγγέλµατος και το εκπαιδευτικό επίπεδο του 

επαγγελµατία. Για παράδειγµα, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, ο οποίοι δεν 

έχουν ως επαγγελµατίες ούτε υψηλές αµοιβές αλλά και ούτε ιδιαίτερα υψηλό 

κοινωνικό γόητρο, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο συνηγορεί να καταταγούν σε µεσαία 

κοινωνική κατηγορία. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες της ΕΣΥΕ, τέλος, εµφανίζονται 

συσχετισµένες µε το εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Στην παρούσα έρευνα για τις ανάγκες επαγγελµατικής κατηγοριοποίησης, θα 

χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία αναγράφεται και ο 

συνδυασµός των κριτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση.  

Α΄κατηγορία 

Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται κυρίως επαγγέλµατα χειρωνακτικά και κατώτερα 

υπαλληλικά. Το εκπαιδευτικό επίπεδο  του επαγγελµατία είναι έως «Μερικές τάξεις 

του Γυµνασίου ή απόφοιτος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής». Η θέση του στην εργασία 

είναι µισθωτός, ή ηµεροµίσθιος ή αυτοαπασχολούµενος.  Έτσι, στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνονται τα εξής επαγγέλµατα: Εργάτες, Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Υλοτόµοι, 

Ψαράδες, Τεχνίτες, Μικροβιοτέχνες, Μικροϋπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα, 

Μικροϋπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα, Κατώτεροι στρατιωτικοί και αστυνοµικοί, 

Μικροεπαγγελµατίες 

Β΄κατηγορία 

Α) Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται τα µεσαία υπαλληλικά επαγγέλµατα. Ο 

επαγγελµατίας είναι τουλάχιστον απόφοιτος Γυµνασίου, ή Λυκείου, ή παλαιού 

6τάξιου Γυµνασίου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής. Η θέση του στην εργασία είναι: 

µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος.  

Β) Στην ίδια κατηγορία επίσης, ταξινοµούνται ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και οι µεσαίοι επαγγελµατίες που έχουν δική τους επιχείρηση και 

απασχολούν µέχρι και τρεις υπαλλήλους.  

Γ) Τέλος, οι επιχειρηµατίες που έχουν παρακολουθήσει το πολύ µερικές τάξεις του 

Γυµνασίου ή είναι απόφοιτοι Κατώτερης Τεχνικής Σχολής και απασχολούν στην 

επιχείρησή τους περισσότερους από τρεις υπαλλήλους.  

Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται: Μεσαία στελέχη στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, 

Εκπαιδευτικοί (των δύο πρώτων βαθµίδων), Μεσαίοι έµποροι, Μεσαίοι βιοτέχνες, 

Μεσαίοι επιχειρηµατίες.  

Γ΄ Κατηγορία 

Α) Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ανώτερα διευθυντικά στελέχη του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα που έχουν ανώτατη εκπαίδευση (Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., Πτυχιούχος 

Α.Ε.Ι./ Κολλεγίου, Μεταπτυχιακές Σπουδές) και είναι µισθωτοί.  
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Β) Στην ίδια κατηγορία ταξινοµούνται και συγκεκριµένες κατηγορίες ελεύθερων 

επαγγελµατικών µε ανώτατη εκπαίδευση. 

Γ) Οι µεγαλοεπιχειρηµατίες που έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο τουλάχιστον Γυµνασίου, 

Λυκείου, 6ταξίου Γυµνασίου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής και απασχολούν στην 

επιχείρησή τους περισσότερους από τρεις υπαλλήλους. 

Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται: Ανώτερα στελέχη στο δηµόσιο και ιδιωτικό 

τοµέα, Ελεύθεροι επαγγελµατίες, Μεγαλοεπιχειρηµατίες, Μεγαλέµποροι, Βιοµήχανοι.  

∆΄ Κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται: Συνταξιούχοι, Οικιακά.  

Έτσι, η οµαδοποίηση των επαγγελµατικών κατηγοριών σε κατηγορίες 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο: 

 

Χαµηλό  

Κοινωνικοοικονοµικό  

Επίπεδο 

- Εργάτες 

- Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Υλοτόµοι, Ψαράδες 

- Τεχνίτες, Μικροβιοτέχνες 

- Μικροϋπάλληλοι ιδιωτικού τοµέα 

- Μικροϋπάλληλοι δηµόσιου τοµέα 

- Κατώτεροι στρατιωτικοί και αστυνοµικοί 

- Μικροεπαγγελµατίες 

 

 

Μέσο 

Κοινωνικοοικονοµικό  

Επίπεδο 

 

- Μεσαία στελέχη στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

- Εκπαιδευτικοί (των δύο πρώτων βαθµίδων) 

- Μεσαίοι έµποροι, Μεσαίοι βιοτέχνες, Μεσαίοι 

επιχειρηµατίες 

 

 

 

Υψηλό 

Κοινωνικοοικονοµικό  

Επίπεδο 

 

- Ανώτερα στελέχη στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

- Ελεύθεροι επαγγελµατίες 

- Μεγαλοεπιχειρηµατίες, µεγαλέµποροι, βιοµήχανοι 

 

Στην περίπτωση των «συνταξιούχων», για την κατάταξη σε µια από τις τρεις 

κατηγορίες του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, λαµβάνεται υπόψη και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Τόσο η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος που µπορεί να θεωρηθεί ως 

ικανοποιητική όσο και το µέγεθός του, που δεν κρίνεται ανεπαρκές, µας παρέχουν 

κάποια εγγύηση για συγκρατηµένη προέκταση, όχι γενίκευση της σηµασίας των 

αποτελεσµάτων.  
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5.3. Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Προτού αναφερθούµε αναλυτικά στα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήσαµε στην 

εργασία µας και στις ψυχοµετρικές τους ιδιότητες, θα πρέπει να αναφέρουµε 

προκαταβολικά τα εξής: Η κατασκευή και η χρησιµοποίηση των ψυχοµετρικών 

εργαλείων στηρίζεται σε αρχές όπως (Σταλίκας, 2002):  

• Η συµπεριφορά του αξιολογούµενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 

προβλέπει στη γενικότερη συµπεριφορά 

• Το δείγµα της συµπεριφοράς είναι αντιπροσωπευτικό και ικανό να προβλέψει 

σε ικανοποιητικό βαθµό τη συνολική µελλοντική συµπεριφορά του ατόµου 

• Η  µέτρηση και αξιολόγηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών πρέπει να 

γίνεται σε µια βάση όπου θα ελέγχεται και θα διασφαλίζεται ο µεγαλύτερος 

δυνατός βαθµός δικαιοσύνης και αµεροληψίας.  

Συνολικά οι πληροφορίες που συλλέξαµε από το δείγµα διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες:  

Ι) Ατοµικά στοιχεία: φύλο µαθητή -µαθήτριας, ηλικία, καταγωγή (Ελλάδα ή 

Εξωτερικό), τόπος µόνιµης κατοικίας (αγροτική, ηµι-αστική, αστική περιοχή), 

οικογενειακή κατάσταση (σειρά γέννησης του παιδιού, σύνολο παιδιών οικογένειας, 

επάγγελµα πατέρα και µητέρας και κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο οικογένειας) 

σχολική επίδοση και τάξη (Α΄ ή Β΄ Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου).  

ΙΙ) Ερωτηµατολόγια – Κλίµακες των εξαρτηµένων (ή αλλιώς υπό διερεύνηση) 

µεταβλητών: 

α) Κλίµακα για τη µέτρηση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (Μέρος Α΄) (Middle School 

Self-Efficacy. Subscale: Career Decision Making Self Efficacy) των Fouad, Smith & 

Enochs, 1997 και  

β) Kλίµακα µέτρησης της  συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό (Β΄µέρος). Η 

κλίµακα αυτή κατασκευάστηκε προκειµένου να µπορεί να µετρηθεί αν το άτοµο έχει 

τελικά πραγµατοποιήσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης των ενεργειών που 

αφορούν στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

ΙΙΙ) Ερωτηµατολόγια – Κλίµακες των ανεξάρτητων µεταβλητών: 

α) Ερωτηµατολόγιο για τη µέτρηση της προσωπικότητας. Χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο που συγκαταλέγεται στην έννοια της προσωπικότητας και σύµφωνα 

µε τη Θεωρία των χαρακτηριστικών. Πρόκειται για το ερωτηµατολόγιο 16 

παραγόντων του Cattell (16PF). 
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β) Κλίµακα για την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην 

επιλογή επαγγέλµατος (Career – Related Parent Support Scale) των Turner, Alliman-

Brisset, Lapan, Udipi, & Ergun, 2003. 

γ) Ερωτηµατολόγιο - κλίµακα για την προσκόλληση σε γονείς και φίλους (Inventory of 

Parent & Peer Attachment) των Armdsen & Greenberg, 1987.  

Η κλίµακα µέτρησης της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, η κλίµακα µέτρησης της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων και των φίλων στην επιλογή 

επαγγέλµατος και η κλίµακα προσκόλλησης σε γονείς και φίλους προσαρµόστηκαν 

στα ελληνικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

Τα µέσα συλλογής δεδοµένων (ερωτηµατολόγια και κλίµακες, εκτός από το 

προσαρµοσµένο και σταθµισµένο για τα ελληνικά δεδοµένα ερωτηµατολόγιο 

µέτρησης της προσωπικότητας 16PF του Cattell) εφαρµόστηκαν αρχικά σε µαθητές-

τριες Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου σχολείου του Νοµού Βοιωτίας. Σκοπός αυτής της 

προ-έρευνας ήταν: 

- Να αξιολογηθεί η λεκτική, συντακτική και εννοιολογική ορθότητα των 

ερωτηµάτων και να διορθωθούν οι τυχόν αδυναµίες. 

- Να εκτιµηθεί ο απαιτούµενος χρόνος για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. 

- Να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα από µέρους των µαθητών σε ερωτήσεις 

των οποίων η απάντηση απαιτούσε ιδιαίτερη τεχνική (π.χ. η επιλογή 

κατάλληλου πλαισίου, ή η χρήση κλίµακας στην επιλογή απάντησης). 

Μια πρώτη δοκιµαστική εφαρµογή (pilot study) έγινε σε δείγµα 22 µαθητών Α΄ και Β΄ 

Γενικού Λυκείου από όπου αντλήθηκαν χρήσιµες πληροφορίες. Η πρώτη αυτή 

δοκιµαστική έρευνα οδήγησε σε παρατηρήσεις και έτσι έγιναν οι απαιτούµενες 

τροποποιήσεις των αρχικών ερωτηµάτων των κλιµάκων, που αφορούσαν κυρίως τη 

διατύπωση ερωτηµάτων που δυσκόλεψαν τους µαθητές-τριες ή ήταν δυσνόητες για 

αυτούς.  

Τα πλήρη έντυπα εξέτασης των ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν από τους µαθητές που πήραν µέρος στην έρευνα παρατίθενται στο 

Παράρτηµα.  

5.3.α. Ερωτηµατολόγιο Ατοµικών Στοιχείων 

Στο πρώτο µέρος, ζητείται από τον µαθητή-τρια να καταθέσει (ανώνυµα) διάφορα 

ατοµικά του στοιχεία [φύλο, ηλικία, καταγωγή (Ελλάδα ή Εξωτερικό), σχολική 

επίδοση και τάξη (Α΄ ή Β΄ Λυκείου), τόπος µόνιµης κατοικίας (αγροτική, ηµι-αστική, 

αστική περιοχή), οικογενειακή κατάσταση (σειρά γέννησης αυτού, σύνολο παιδιών 
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οικογένειας)],  καθώς και στοιχεία που σχετίζονται µε το κοινωνικο-οικονοµικό 

επίπεδο των γονέων του (επάγγελµα πατέρα, µητέρας και κοινωνικο-οικονοµικό 

επίπεδο οικογένειας).  

5.3.β. Η κλίµακα «Αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων»  

(Career Decision – Making Self-Efficacy Scale) 

Η κλίµακα αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων  (Career Decision-Making Self-Efficacy Scale - 

CDMSE) κατασκευάστηκε από τους K.Taylor & N.Betz το 1983 και µετρά το βαθµό 

διαβλεπόµενης αυτεπάρκειας του ατόµου (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας) ότι 

µπορεί να αναλαµβάνει και να ολοκληρώσει µε επιτυχία τις συγκεκριµένες ενέργειες 

που απαιτούνται προκειµένου να πάρει µια εκπαιδευτική ή επαγγελµατική απόφαση. 

Χωρίζεται σε πέντε (5) υποκλίµακες: 1) επαγγελµατική πληροφόρηση (career 

exploration), 2) αυτοεκτίµηση όσον αφορά τις ικανότητες για λήψη απόφασης 

(realistic seft-appraisal skills), 3) επιλογή στόχου (goal selection), 4) σχεδιασµός 

(planning skills) και 5) επίλυση προβλήµατος (problem-solving capabilities). 

Aργότερα η κλίµακα µετονοµάστηκε από τους δηµιουργούς ως: Career Decision Self-

Efficacy (CDSE) (Betz, Hammond & Multon, 2005). 

Η θεωρητική βάση για την ανάπτυξη της κλίµακας ήταν το µοντέλο επαγγελµατικής 

ωριµότητας του Crites (1978). Το µοντέλο αυτό παρείχε στους συγγραφείς της 

κλίµακας ένα πλαίσιο προκειµένου να µπορέσουν να δώσουν ένα λειτουργικό ορισµό 

στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη λήψη επαγγελµατικής απόφασης. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Crites (1978) στο µοντέλο του για την επαγγελµατική ωριµότητα 

υπέθεσε ότι οι «καλές» επαγγελµατικές αποφάσεις θα διευκολυνθούν µε ικανότητες 

σχετικές µε τις πέντε διαδικασίες επαγγελµατικής επιλογής και µε ώριµες παρά 

ανώριµες στάσεις σχετικά µε τη διαδικασία της επαγγελµατικής επιλογής. Επειδή η 

θεωρία της αυτοαποτελεσµατικότητας του Bandura ορίζεται σε σχέση µε τις 

ικανότητες του ατόµου σε συγκεκριµένους τοµείς συµπεριφοράς, οι πέντε ικανότητες 

επαγγελµατικής επιλογής του Crites χρησιµοποιήθηκαν για να καθορίσουν τον τοµέα 

που µας ενδιαφέρει, δηλαδή την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό η διαµόρφωση 

της έννοιας και η δηµιουργία της κλίµακας για τη  µέτρηση αυτής, περιέλαβε την 

ενοποίηση των δύο αυτών θεωριών.  

Τα άτοµα που καλούνται να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να 

απαντήσουν πόση εµπιστοσύνη έχουν στον εαυτό τους ότι µπορούν να 

αναλαµβάνουν και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τη συγκεκριµένη ενέργεια που 

περιγράφεται σε κάθε δήλωση. Κάθε υποκλίµακα εκφράζεται από δέκα (10) 
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δηλώσεις, εποµένως το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από πενήντα (50) δηλώσεις. Οι 

απαντήσεις δίνονται σε δεκάβαθµη κλίµακα Likert που κυµαίνεται από το µηδέν (0) –

καθόλου εµπιστοσύνη- έως το εννιά (9) – απόλυτη εµπιστοσύνη. Σε µεταγενέστερη 

έκδοση του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιείται πεντάβαθµη κλίµακα Likert που 

κυµαίνεται από τα ένα (1) – καθόλου εµπιστοσύνη- έως το πέντε (5) – απόλυτη 

εµπιστοσύνη.  

Κάθε µια από τις πέντε υποκλίµακες βαθµολογείται χωριστά υπολογίζοντας το 

άθροισµα των απαντήσεων στις δέκα δηλώσεις που την αποτελούν. Η ανώτερη 

δυνατή βαθµολογία για κάθε υποκλίµακα είναι 90 όταν χρησιµοποιείται η δεκάβαθµη 

κλίµακα και 50 όταν χρησιµοποιείται η πεντάβαθµη. Η συνολική βαθµολογία που 

εκφράζει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου σε σχέση µε τις 

ενέργειες που περιγράφονται και στις 50 δηλώσεις υπολογίζεται από το άθροισµα 

των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτές. Η ανώτερη βαθµολογία είναι 450 για τη 

δεκάβαθµη κλίµακα ή 250 για την πεντάβαθµη.  

Λόγω του ότι το αρχικό ερωτηµατολόγιο CDMSE είχε 50 δηλώσεις, µια πιο σύντοµη 

έκδοση, η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε ευκολία κατασκευάστηκε µε 25 

δηλώσεις (CDMSE-SF Betz, Klein & Taylor, 1996). Η σύντοµη έκδοση προέκυψε 

από τη διαγραφή πέντε δηλώσεων από κάθε υποκλίµακα και αποτελείται από πέντε 

υποκλίµακες των πέντε δηλώσεων η κάθε µια, ή από 25 συνολικά δηλώσεις. Οι 

απαντήσεις δίνονται µε τη χρήση δεκάβαθµης κλίµακας, που κυµαίνεται από ένα (1) 

– καθόλου εµπιστοσύνη- έως το δέκα (10) – απόλυτη εµπιστοσύνη.  

Και οι δύο µορφές της κλίµακας (κανονική και σύντοµη έκδοση) µε τις απαντήσεις να 

δίνονται στην δεκάβαθµη κλίµακα Likert έχουν ελεγχθεί πολλαπλά για την αξιοπιστία 

(Betz, Klein & Taylor, 1996. Betz & Voyten, 1997. Luzzo, 1993), την εγκυρότητά τους, 

ειδικότερα την εγκυρότητα περιεχοµένου και εννοιολογικής κατασκευής (Taylor & 

Betz, 1983). Σε ότι αφορά τη συγχρονική εγκυρότητα της κλίµακας, αποδείξεις 

παρασχέθηκαν από σηµαντικές συνάφειες µε την Κλίµακα Επαγγελµατικής 

Απόφασης (Career Decision Scale των Osipow, Carney & Barak 1976, & Osipow 

1987) από τους Taylor & Betz, (1983), και τους Taylor & Popma (1990). Ο Robbins, 

(1985), επίσης ανέφερε στατιστικώς σηµαντικές συνάφειες ανάµεσα στις βαθµολογίες 

της CDMSE και του ερωτηµατολογίου «Η Επαγγελµατική µου Κατάσταση» (“My 

Vocational Situation”) των Holland, Daiger & Power (1980). Συµπεράσµατα σχετικά 

µε τη συγκλίνουσα εγκυρότητα δείχνουν τη σχέση της CDMSE µε άλλες µεταβλητές 

που συνδέονται µε εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές στάσεις καθώς και µε την 

πρόοδο σε αυτούς τους τοµείς, ιδιαίτερα όµως µε την επαγγελµατική 

αναποφασιστικότητα (Betz, Klein & Taylor, 1996. Taylor & Betz, 1983. Robbins, 

1985). Ακόµη, η κλίµακα έχει αποδειχθεί ικανή να προσδιορίζει για κάθε δήλωση την 
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εµπιστοσύνη που έχουν τα άτοµα στον εαυτό τους ότι µπορούν να αναλαµβάνουν 

και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τη συγκεκριµένη ενέργεια που περιγράφεται σε 

αυτήν ανεξάρτητα από πολιτισµικές διαφορές (Creed, Patton & Watson, 2002). 

Προσαρµογές της CDMSE έγιναν από τους Gati, Osipow & Fassa, (1994), οι οποίοι 

ανέπτυξαν µια εβραϊκή έκδοση της κλίµακας, καθώς και από τους Carns et al., 

(1995).  

Οι Foaud, Smith & Enochs (1997), προσάρµοσαν την αρχική κλίµακα CDMSE που 

απευθυνόταν σε φοιτητές, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µαθητές-τριες 

µέσης εκπαίδευσης. Έτσι κατασκευάστηκε η Middle School Self-Efficacy Scale, η 

οποία έχει χρησιµοποιηθεί και σε µαθητές-τριες Λυκείου (Brown et al., 1999. Carns et 

al., 1995) και περιλαµβάνει συνολικά τέσσερις (4) υποκλίµακες:  

1) την Middle School Career Decision-Making Self-Efficacy Scale, δηλαδή αυτήν που 

προσαρµόστηκε στη βάση της αρχικής CDMSE. Οι κατασκευαστές της επέλεξαν 

δώδεκα (12) δηλώσεις που να διατηρούν τη βασική έννοια της αρχικής κλίµακας 

CDMSE, τις προσάρµοσαν στη γλώσσα και το περιεχόµενο προκειµένου να γίνονται 

κατανοητές και η κλίµακα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µαθητές µέσης 

εκπαίδευσης ηλικίας 12- 15 ετών.  

2) την Career Decision Making Outcome Expectancies / Intentions –Goals µε δέκα 

(10) δηλώσεις, που αξιολογεί τις σχετικές µε τη λήψη αποφάσεων προσδοκίες για 

αποτελέσµατα του ατόµου, πρόθεση ή στόχο,  

3) την Math / Science Self-Efficacy µε δώδεκα (12) δηλώσεις που αξιολογεί τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου σε ότι αφορά την ολοκλήρωση 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν στις θετικές επιστήµες και  

4) την Math / Science Outcome Expectancies/Intentions-Goals µε δεκατρείς (13) 

δηλώσεις που αξιολογεί τις προσδοκίες για αποτελέσµατα του ατόµου, πρόθεση ή 

στόχο σε ότι αφορά τις θετικές επιστήµες.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η υποκλίµακα Middle School Career 

Decision-Making Self-Efficacy Scale. Οι δηλώσεις που περιλαµβάνονται σε αυτήν, 

(Μέρος Α΄) αξιολογούν σε ποιο βαθµό πιστεύει το άτοµο (µαθητής-µαθήτρια) ότι 

µπορεί να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει τις συγκεκριµένες ενέργειες που 

αναφέρονται στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. 

Για κάθε δήλωση το άτοµο απαντά σε ποιο βαθµό θεωρεί ότι συµφωνεί / διαφωνεί ότι 

είναι σίγουρος/η ότι θα µπορούσε να ολοκληρώσει µε επιτυχία κάθε µια από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται. Έτσι κάθε φράση της κλίµακας ξεκινά µε το 

«µπορώ…». Στην έκδοση αυτή του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιείται πεντάβαθµη 

κλίµακα που κυµαίνεται από το ένα (1) – καθόλου εµπιστοσύνη- έως το πέντε (5) – 

απόλυτη εµπιστοσύνη. Η ανώτερη βαθµολογία είναι 60. Η κλίµακα έχει ελεγχθεί για 
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την αξιοπιστία της (δείκτης εσωτερικής συνέπειας) καθώς και την εγκυρότητά της 

(έλεγχος παραγοντικής δοµής) (Foaud, Smith & Enochs, 1997. Patel, Salahuddin, & 

O’Brien, 2008). Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach ήταν 

0,61.  

Επίσης, στην παρούσα έρευνα η συγκεκριµένη κλίµακα περιλαµβάνει και δεύτερο 

µέρος (Μέρος Β΄) το οποίο κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια επειδή στόχος της 

παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί εκτός από τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και η συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.    

Η βάση για την κατασκευή αυτής της συµπληρωµατικής κλίµακας είναι το θεωρητικό 

πλαίσιο της θεωρίας της κοινωνικής µάθησης του A.Bandura: η έννοια της 

αυτοαποτελεσµατικότητας έχει συγκεκριµένες συνέπειες στη συµπεριφορά του 

ατόµου που αφορούν στο ότι το άτοµο επιλέγει τελικά να προβεί σε συγκεκριµένες 

ενέργειες και δεν τις αποφεύγει, καθώς επίσης ότι εµµένει µε ένταση και διάρκεια 

στην οργάνωση και την εκτέλεση των ενεργειών του. Η έννοια της 

αυτοαποτελεσµατικότητας λοιπόν αφορά την εκτίµηση του ατόµου για τις µελλοντικές 

του ενέργειες και φυσικά αναφέρεται και στην έκβαση των ενεργειών αυτών, δηλαδή 

αναφέρεται στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα – συνέπειες («προσδοκία για ένα 

αποτέλεσµα»).  

Έτσι, η υποκλίµακα Middle School Career Decision-Making Self-Efficacy Scale των 

Foaud, Smith & Enochs (1997) αποτέλεσε τη βάση ώστε να κατασκευαστεί µια ακόµη 

κλίµακα, προκειµένου να µπορεί να µετρηθεί αν το άτοµο έχει αναλάβει και έχει 

ολοκληρώσει (έχει πραγµατοποιήσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης) κάθε µια 

από τις ενέργειες που αφορούν στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων. Οι δηλώσεις που αφορούν το Β΄ µέρος αξιολογούν 

δηλαδή τις ενέργειες που έχει ήδη αναλάβει και ολοκληρώσει ο µαθητής-τρια ή που 

προσπαθεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει για τη λήψη µιας εκπαιδευτικής ή 

επαγγελµατικής απόφασης. Χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες δηλώσεις µε το Α΄ µέρος 

αλλά µε διαφορετική διατύπωση ως προς το περιεχόµενό τους προκειµένου να 

καλύπτουν τις υπο διερεύνηση παραµέτρους. Έτσι, κάθε δήλωση ξεκινά µε το «Τι 

κάνω…». Το άτοµο διαβάζει κάθε δήλωση και σκέφτεται σε ποιο βαθµό έχει κάνει ή 

κάνει κάθε µια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται χρησιµοποιώντας 

πεντάβαθµη κλίµακα που κυµαίνεται από το ένα (1) – καθόλου εµπιστοσύνη- έως το 

πέντε (5) – απόλυτη εµπιστοσύνη. Έτσι η ανώτερη βαθµολογία είναι 60. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας α του Cronbach ήταν 0, 71.  
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5.3.γ. Η κλίµακα «Αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των 

φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος»  

(Career-Related Parent & Peer Support Scale -CRPSS)  

Οι πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας της συµπεριφοράς του A.Bandura  προέρχονται ως µεταβλητές όπως τις 

προσδιορίζουν διάφορα στοιχεία του ατόµου, ένα από τα οποία είναι το οικογενειακό 

του πλαίσιο και συγκεκριµένα η υποστήριξη των γονέων και συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση υποκειµενικών εκτιµήσεων αυτοαποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε την 

κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία.  

Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, οι S.Turner, A.Alliman-Brissett, R.Lapan, 

S.Udipi & D.Ergun το 2003 θέλησαν να µετρήσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι 

γονείς ως πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του έφηβου ατόµου σε 

θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική του ανάπτυξη. Έτσι, κατασκεύασαν µια 

κλίµακα µέτρησης της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων από το παιδί τους 

στο να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει µε επιτυχία συγκεκριµένες ενέργειες που 

απαιτούνται κατά τη διαδικασία επαγγελµατικής επιλογής.  

Oι ενέργειες που προσδιορίστηκαν ότι συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία 

επαγγελµατικής επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία επαγγελµατικής 

ανάπτυξης, είναι η συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης (Lapan et al., 1997), 

ενέργειες που διαµορφώνουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου να 

εµπλακεί σε καταστάσεις εκπαίδευσης καθώς και σε καταστάσεις που αφορούν την 

άσκηση ενός επαγγέλµατος (Lapan et al., 1997), καθώς και ενέργειες που 

διαµορφώνουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας αυτού να πάρει 

επαγγελµατικές αποφάσεις καθώς και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα των 

αποφάσεων αυτών (Fouad, Smith & Enochs, 1997).  

H κλίµακα περιλαµβάνει δύο µέρη. Το Α΄ µέρος µετρά το βαθµό υποκειµενικής 

εκτίµησης του ατόµου (µαθητή-µαθήτριας) όσον αφορά την υποστήριξη των γονέων / 

κηδεµόνων του στην επιλογή επαγγέλµατος και το Β΄ µέρος, το οποίο 

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια στη βάση του πρώτου, το βαθµό υποκειµενικής 

εκτίµησης του ατόµου για την υποστήριξη των φίλων του. Σε ότι αφορά το Α΄ Μέρος, 

το άτοµο διαβάζει κάθε πρόταση και σκέφτεται σε ποιο βαθµό θεωρεί ότι συµφωνεί / 

διαφωνεί ότι οι γονείς / κηδεµόνες του τον-την υποστηρίζουν σε κάθε µια από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται. Στην περίπτωση που στο σπίτι του ατόµου που 

συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο ζουν και άλλα πρόσωπα τα οποία θεωρεί 

σηµαντικά στη ζωή του, καλείται να σκεφθεί σε ποιο βαθµό θεωρεί ότι τα πρόσωπα 

αυτά το υποστηρίζουν σε κάθε µια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται. 
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Η κλίµακα κατασκευάστηκε για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µαθητές-τριες µέσης 

εκπαίδευσης ηλικίας 12-15 ετών και χωρίζεται σε τέσσερις (4) υποκλίµακες: 1)τη 

συµπεριφορά απόκτησης ικανοτήτων επαγγελµατικής ανάπτυξης και σχετικών 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (instrumental assistance), που στηρίχθηκε 

στην πηγή τροφοδότησης αυτοαποτελεσµατικότητας εµπειρίες επιδόσεων του 

ατόµου, 2)την παρακολούθηση των γονέων ως πρότυπα επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων (career-related modeling), που στηρίχθηκε στην πηγή 

τροφοδότησης αυτοαποτελεσµατικότητας έµµεση λειτουργική µάθηση, 3) τη λεκτική 

ενθάρρυνση των γονέων σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη του 

ατόµου (verbal encouragement), που στηρίχθηκε στην πηγή τροφοδότησης 

αυτοαποτελεσµατικότητας λεκτική πειθώς, δηλαδή λεκτική ενθάρρυνση ή 

αποθάρρυνση που δίνει ο κοινωνικός περίγυρος σε ότι αφορά την επιδίωξη 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και 4) τη συναισθηµατική υποστήριξη των γονέων 

σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (emotional 

support) που στηρίχθηκε στην πηγή τροφοδότησης αυτοαποτελεσµατικότητας 

συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου.  

Κάθε µια από τις τέσσερις υποκλίµακες βαθµολογείται χωριστά υπολογίζοντας το 

άθροισµα των απαντήσεων στις επτά δηλώσεις που την αποτελούν, εκτός από την 

υποκλίµακα τρια (3) που την αποτελούν έξι δηλώσεις. Η ανώτερη βαθµολογία για 

κάθε υποκλίµακα είναι 35 καθώς χρησιµοποιείται η πεντάβαθµη κλίµακα. Η συνολική 

βαθµολογία που εκφράζει το βαθµό υποκειµενικής αντίληψης του ατόµου για την  

υποστήριξη των γονέων του στην επιλογή επαγγέλµατος υπολογίζεται από το 

άθροισµα των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτές. Η ανώτερη βαθµολογία είναι 135. 

Για τις ανάγκες της  παρούσας έρευνας, από την κλίµακα αντιλαµβανόµενης 

υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος επιλέξαµε 15 δηλώσεις 

συνολικά από τις τέσσερις υποκλίµακες ως περισσότερο αντιπροσωπευτικές για το 

θέµα που επιθυµούµε να διερευνήσουµε και οι απαντήσεις σε αυτές δίνονται σε 

πεντάβαθµη κλίµακα. Έτσι, η ανώτερη βαθµολογία της κλίµακας µπορεί να είναι το  

75.  

Η κλίµακα ελέγχθηκε για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της (εγκυρότητα 

περιεχοµένου και σε σχέση µε το κριτήριο εννοιολογικής κατασκευής). Οι 

κατασκευαστές της βεβαίως προτείνουν τον επανέλεγχο αυτής ειδικότερα σε ότι 

αφορά την εγκυρότητα σε σχέση µε το κριτήριο εννοιολογικής κατασκευής καθώς και 

για την διακρίνουσα εγκυρότητα. Αργότερα, η κλίµακα ελέγχθηκε εκ νέου για την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητά της, ειδικότερα για την συγχρονική της εγκυρότητα 

καθώς και την εγκυρότητα σε σχέση µε το κριτήριο εννοιολογικής κατασκευής. Έτσι, 

αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν τη σχέση της µε άλλες µεταβλητές που συνδέονται 
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µε εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις και µε την αυτοαποτελεσµατικότητα 

για τη σταδιοδροµία (career related self-efficacy). Βρέθηκαν λοιπόν σχέσεις µε τη  

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης, τη γνώση εαυτού, την 

αυτοαποτελεσµατικότητα για τη µετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, 

την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και σε σχέση µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

(Alliman-Brisset et al.,2004).  

Επίσης, η κλίµακα κατασκευάστηκε στη βάση δείγµατος µαθητών-τριών χαµηλού 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου που βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής διαρροής. Έτσι  

οι κατασκευαστές της προτείνουν τον επανέλεγχο µε εφαρµογή σε κανονικό 

πληθυσµό µαθητών.  

Βρέθηκαν επίσης διαφορές εθνικότητας και φύλου σε ότι αφορά την επίδοση στην 

CRPSS όπως δοκιµάστηκαν στο δείγµα µαθητών-τριών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά το φύλο, στα κορίτσια βρέθηκαν 

µεγαλύτερες επιδόσεις στις υποκλίµακες 2 και 3 από τα αγόρια, δηλαδή βρέθηκε ότι 

τα κορίτσια δηλώνουν ότι έχουν µεγαλύτερη υποστήριξη από τους γονείς τους 

κυρίως γιατί αυτοί αποτελούν πρότυπα προς µίµηση (έµµεση λειτουργική µάθηση) 

καθώς και επειδή έχουν περισσότερη λεκτική ενθάρρυνση από αυτούς.  

Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach ήταν 0,75. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας στη βάση της 

κλίµακας που µετρά την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων, κατασκευάστηκε 

η κλίµακα για την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή 

επαγγέλµατος. Χρησιµοποιήσαµε τον ίδιο αριθµό δηλώσεων µε αυτές που 

εφαρµόζονται για τη µέτρηση της υποστήριξης των γονέων και  οι απαντήσεις 

δίνονται σε πεντάβαθµη κλίµακα (Μέρος Β΄). Οι προτάσεις δηλαδή που αφορούν το 

Β΄ µέρος του ερωτηµατολογίου αξιολογούν την υποκειµενική κρίση του ατόµου για το 

ρόλο των φίλων του. Για να απαντήσει σε κάθε µια από τις προτάσεις καλείται να 

σκεφθεί σε ποιο βαθµό θεωρεί ότι οι φίλοι του-της τον-την υποστηρίζουν σε κάθε µια 

από τις δραστηριότητες που αναφέρονται. Ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach 

ήταν 0,85. 

5.3.δ. Η κλίµακα «Προσκόλληση σε γονείς και φίλους»  

(Inventory of Parent & Peer Attachment)  

Η κλίµακα «Προσκόλληση σε γονείς και φίλους» κατασκευάστηκε από τους Grey 

Armsden & Mark Greenberg το 1987.  Η κατασκευή της κλίµακας στηρίχθηκε στη 

θεωρία της προσκόλλησης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ενός πρωταρχικού 

«ασφαλούς δεσµού» µε τα πρόσωπα που φρόντιζαν το παιδί (αίσθηµα ασφάλειας & 

υποστήριξης) διαµορφώνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της ταυτότητάς 
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του και καθορίζει την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσει µε τους άλλους 

ανθρώπους και το περιβάλλον του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.  

Η κλίµακα που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα αποτελεί βελτιωµένη έκδοση 

της πρώτης έκδοσης από τον Greenberg και τους συνεργάτες του, οι οποίοι το 1984 

κατασκεύασαν µια κλίµακα αυτοαναφοράς που µετρά το βαθµό προσκόλλησης νέων 

της πρώτης εφηβικής ηλικίας (12 έως 19 ετών) σε γονείς και φίλους (Inventory of 

Adolescent Attachments). Στη βάση αυτή, οι Armsden & Greenberg το 1987 

κατασκεύασαν µια κλίµακα πιο βελτιωµένη και έγκυρης ως προς το περιεχόµενο, η 

οποία απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται στο τέλος της εφηβείας και στην πορεία 

προς ενηλικίωση, δηλαδή ηλικίας 16 έως 20 ετών και µετρά το βαθµό προσκόλλησης 

σε γονείς και φίλους. Αργότερα η κλίµακα προσαρµόστηκε ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε µαθητές της πρώτης εφηβικής ηλικίας 12-15 ετών και αποτελείται 

από 75 προτάσεις (Armsden & Greenberg, 1992). Το περιεχόµενο των δηλώσεων 

αναφέρεται ξεχωριστά στη µητέρα και τον πατέρα ώστε να είναι δυνατό όταν 

χρειάζεται να µπορεί να διερευνηθεί η ύπαρξη δεσµών προσκόλλησης µε τον κάθε 

γονέα.  

Η κλίµακα που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα είναι αυτή των Armsden & 

Greenberg (1987) και µετρά το βαθµό υποκειµενικής κρίσης του µαθητή-µαθήτριας 

για το αν σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του (γονείς-κηδεµόνες και φίλοι) κατανοούν 

τους προβληµατισµούς και τις επιθυµίες του και ανταποκρίνονται στις 

συναισθηµατικές ανάγκες και τις ανησυχίες του. Το περιεχόµενο των δηλώσεων της 

κλίµακας δε διαχωρίζει τις σχέσεις του ατόµου από τη µητέρα και τον πατέρα του, 

αλλά του δίνει τη δυνατότητα να απαντήσει έχοντας υπόψη τον γονέα εκείνο-η µε τον 

οποίο-α θεωρεί ότι έχει την πιο στενή σχέση. Το ίδιο συµβαίνει και σε ότι αφορά το 

µέρος της κλίµακας που αναφέρεται στους φίλους.  

Η κλίµακα χωρίζεται σε δύο µέρη. Οι δηλώσεις που αφορούν το Α΄ µέρος είναι είκοσι 

οκτώ (28) και αξιολογούν την υποκειµενική κρίση του µαθητή-τριας για το ρόλο των 

γονέων / κηδεµόνων του. Οι δηλώσεις που αφορούν το Β΄ µέρος είναι είκοσι πέντε 

(25) και αξιολογούν την υποκειµενική κρίση του ατόµου για το ρόλο των φίλων του. Η 

κλίµακα χωρίζεται σε τρεις (3) υποκλίµακες: 1) την ύπαρξη δεσµών εµπιστοσύνης µε 

τους γονείς και τους φίλους (Trust), 2) την ύπαρξη δεσµών επικοινωνίας 

(Communication) και 3) την ύπαρξη αποξένωσης (Alienation). Οι απαντήσεις δίνονται 

σε πεντάβαθµη κλίµακα Likert και κυµαίνονται από το Σχεδόν Πάντοτε / Πάντα (5) 

µέχρι Σχεδόν Ποτέ / Ποτέ (1).  

Η συνολική βαθµολογία στην εν λόγω κλίµακα της προσκόλλησης για τους γονείς και 

τους φίλους προκύπτει από την πρόσθεση των αντίστοιχων δηλώσεων. Ωστόσο, 

κάθε µια από τις δηλώσεις έχει θετικό ή αρνητικό περιεχόµενο (ύπαρξη ή µη 
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προσκόλλησης). Οι δηλώσεις του Α΄ µέρους µε θετικό περιεχόµενο είναι 15. Οι 

δηλώσεις που ανήκουν σε αυτήν την οµάδα είναι οι υπ’ αριθµόν: 

1,2,4,6,8,13,14,16,17,20,21,23,24,26,28. Οι υπόλοιπες 13 δηλώσεις που έχουν 

αρνητικό περιεχόµενο βαθµολογούνται αντίστροφα. Οι δηλώσεις που ανήκουν σε 

αυτήν την οµάδα είναι οι υπ’ αριθµόν: 3,5,7,9,10,11,12,15,18,19,22,25,27. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις δηλώσεις του Β µέρους: 18 έχουν θετικό περιεχόµενο και 7 

αρνητικό. Οι δηλώσεις που ανήκουν στην οµάδα µε θετικό περιεχόµενο είναι οι υπ’ 

αριθµόν:1,2,3,6,7,8,912,13,14,15,16,17,19,20,21,24,25. Οι δηλώσεις που ανήκουν 

στην οµάδα µε αρνητικό περιεχόµενο είναι οι υπ’ αριθµόν: 4,5,10,11,18,22,23. 

Η κλίµακα ελέγχθηκε για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της, ειδικότερα για την 

εγκυρότητα περιεχοµένου και την συγκλίνουσα εγκυρότητα (Armsden & Greenberg, 

1987.1989). Έτσι, η αρχική υπόθεση ότι η προσκόλληση σε σηµαντικά πρόσωπα 

όπως οι γονείς και οι φίλοι, είναι στενά συνδεδεµένη µε την ψυχολογική ισορροπία 

και την ψυχική «υγεία» του ατόµου επιβεβαιώθηκε. Επίσης, η διαπίστωση της 

ύπαρξης δεσµών προσκόλλησης µε σηµαντικά πρόσωπα αποδείχθηκε σηµαντικό 

εργαλείο για την ανίχνευση συναισθηµάτων κατάθλιψης, άγχους, αποξένωσης και 

δυσαρέσκειας, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση στη βάση της θεωρίας της 

προσκόλλησης ότι υπάρχει στενή σχέση µεταξύ δεσµών προσκόλλησης, άγχους και 

κατάθλιψης (Bowlby, 1973). Στη συνέχεια, στοιχεία για την εγκυρότητα περιεχοµένου 

και σε σχέση µε το κριτήριο εννοιολογικής κατασκευής έδωσαν ερευνητικά δεδοµένα 

που επιβεβαίωσαν τη σχέση της ύπαρξης δεσµών προσκόλλησης µε άλλες 

µεταβλητές που αναφέρονται στην ψυχολογική «υγεία» του ατόµου όπως µε την 

προσαρµογή στο κολλέγιο (Lapsley, Rice & Fitzgerald, 1990) καθώς και την αρνητική 

σχέση µε την κατάθλιψη (Armsden et al., 1990).  Τέλος, η κλίµακα βρέθηκε να µην 

επηρεάζεται από το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των ατόµων ούτε από την 

εθνικότητα αυτών (Armsden & Greenberg, 1987,1989). Στην παρούσα έρευνα ο 

δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach για την κλίµακα προσκόλλησης στους γονείς 

ήταν 0,59 και για την κλίµακα προσκόλλησης στους φίλους 0,77. 

5.3.ε. Το Ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας 16PF (Form A, 5th edition)  

Το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας 16PF (Sixteen Personality Factors) καταγράφει 

– µετρά (αφού η προσωπικότητα δίνεται µε όρους όχι µόνο ποσοτικούς αλλά και 

ποιοτικούς) 16 πρωτογενή χαρακτηριστικά προσωπικότητας (εκ των οποίων το ένα 

αφορά σε ένα χαρακτηριστικό – ικανότητα) και αναφέρεται σε άτοµα ηλικίας 16 ετών 

και άνω. Από το ερωτηµατολόγιο αυτό µπορούν να εξαχθούν βάσει συγκεκριµένων 

συνδυασµών πρωτογενών παραγόντων (των πηγαίων χαρακτηριστικών) και 

ορισµένα ιδιοσυγκρασιακά (δευτερογενή) χαρακτηριστικά (H.E.P. Cattell, 1987. R.B. 
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Cattell, 1973. Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970. Cattell, & Kline, 1976). Έχει 

κατασκευασθεί µε το δεύτερο πιο διαδεδοµένο τρόπο κατασκευής ερωτηµατολογίων 

µετά από τον εµπειρικό, αυτόν της παραγοντικής ανάλυσης. Η συνοχή και η 

παραγοντική δοµή του ερωτηµατολογίου αυτού επιβεβαιώνεται σε κάθε αναθεώρησή 

του, µέχρι την τελευταία, το 1993 (Cattell & Cattell, 1995).  

Το ερωτηµατολόγιο υπάρχει διαθέσιµο σε 6 µορφές / φόρµες (A, B, C, D, E, F), 

ανάλογα µε το είδος του πληθυσµού προς εξέταση. Η διαφορά στις φόρµες αυτές 

εντοπίζεται στην έκτασή τους (αριθµός των ερωτήσεων), στο χρόνο που απαιτείται 

για την συµπλήρωσή τους, καθώς και στη διαφορετικότητα της απόδοσης των 

λέξεων, εξαιτίας του ότι απευθύνονται σε οµάδες που θεωρείται ότι έχουν 

διαφορετικό επίπεδο κατανόησης της γλώσσας (Administrator’s manual for the 16PF, 

IPAT, 1991. Conn & Rieke, 1994. Ζunker & Norris, 1998)44. Η µορφή (Form)  µε τη 

συχνότερη χρήση είναι η µορφή Α, αυτή που χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα 

έρευνα. Ο χρόνος για την συµπλήρωση αυτής είναι 45-50΄ λεπτά (minutes).   

H πρώτη του έκδοση ήλθε στο φως της δηµοσιότητας το 1949, (Cattell, Eber & 

Tatsuoka, 1970. Ζunker & Norris, 1998) από τον επιφανή επιστήµονα και ερευνητή 

Raymond Cattell του Πανεπιστηµίου του Ιλλινόϊς της Αµερικής. Έκτοτε έχει εκδοθεί 

πολλές φορές προσαρµοσµένο, µε ολοένα και περισσότερα στοιχεία που 

προκύπτουν από έρευνες του επιτελείου του Cattell  και του Ινστιτούτου Μέτρησης 

της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων, Institute for Personality and Ability Testing 

του Ιλλινόϊς της Αµερικής (Administrator’s manual for the 16PF, IPAT, 1991). 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει διατεθεί και προσαρµοσθεί σε 50 τουλάχιστον 

διαφορετικές χώρες. Έχει διαδοθεί παγκοσµίως και αποτελεί µέτρο αναφοράς 

(international standard) διότι έχει αποδειχθεί ικανό να προσδιορίζει τις παραµέτρους 

που διαµορφώνουν την ανθρώπινη συµπεριφορά ανεξάρτητα από πολιτισµικές 

διαφορές, σε όλο το δυτικό κόσµο (Administrator’s manual for the 16PF, IPAT,1991.  

Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970. Pervin, 1990). Ο τρόπος αυτός της κατασκευής του, 

έχει εξασφαλίσει στο ερωτηµατολόγιο την εγκυρότητα αντιπροσωπευτικού 

περιεχοµένου, αλλά και την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Αυτό σηµαίνει ότι 

το περιεχόµενό του, µε τους παράγοντες που µετρά και ανιχνεύει, είναι 

αντιπροσωπευτικό του γενικότερου θέµατος το οποίο εξετάζει που στην περίπτωσή 

µας είναι η προσωπικότητα, αλλά και του ότι η εφαρµογή του ερωτηµατολογίου 

                                                
44

 Πιο συγκεκριµένα, οι µορφές Α, Β, C και D, απευθύνονται σε κανονικές οµάδες πληθυσµού 

ενώ οι µορφές E και F για οµάδες ατόµων µε µικρές ιδιαιτερότητες στη χρήση της γλώσσας 
(χαµηλότερο εκπαιδευτικό & µορφωτικό επίπεδο) (Administrator’s manual for the 16PF, IPAT 
1991). 
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όντως µετρά παράγοντες προσωπικότητας (Cattell & Krug 1986, ό. α. Administrator’s 

manual for the 16PF, IPAT, 1991. Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970).  

Οι πολλαπλές αναβαθµίσεις του 16PF, από το 1949 που πρωτοεκδόθηκε ως 

σήµερα, υποδηλώνουν την ελεγχόµενη, συνεχή εξέλιξη του τεστ, που συµβαδίζει µε 

τις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές και την επιστηµονική πρόοδο. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η συνοχή και η παραγοντική δοµή του ερωτηµατολογίου αυτού 

επιβεβαιώνεται σε κάθε αναθεώρησή του, µέχρι την τελευταία, το 1993 (Cattell & 

Cattell, 1995). Οι χιλιάδες επιστηµονικών άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί γύρω από 

το τεστ, δηµιουργούν ένα πλουσιότατο ερευνητικό υπόβαθρο για την 

αποτελεσµατικότερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων του (Administrator’s manual for 

the 16PF, IPAT,, 1991. Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970). 

Η πρώτη έκδοση στην Ελλάδα έγινε το 1995 από την ISON�Psychometrica, που 

κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα έκδοσης και διάθεσής του για την Ελληνική 

γλώσσα στην Ελλάδα, την Κύπρο, και άλλες 22 χώρες. Η διαδικασία της στάθµισης 

(δείγµα του 1987) στην Ελλάδα έχει εγκριθεί από την IPAT (Institute of Personality 

and Ability Testing, Champaign, Illinois), αλλά τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν 

δηµοσιευτεί για να µην υπάρξει χρήση των τυπικών τιµών της στάθµισης χωρίς την 

άδεια της εταιρείας, η οποία τις διαθέτει µέσω ενός συγκεκριµένου λογισµικού 

προγράµµατος. Ακόµα και πριν την έκδοσή του στα ελληνικά, το 16PF διδασκόταν 

ως θεµελιώδες διαγνωστικό µέσο για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας σε όλα τα σχετικά προγράµµατα σπουδών των ελληνικών 

πανεπιστηµίων.  

Στην Ελλάδα, µεταξύ άλλων, το 16PF χρησιµοποιείται σε προγράµµατα  

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, στην επιλογή των πιλότων της Πολεµικής 

Αεροπορίας και µε υπουργική απόφαση, στην επιλογή ειδικών κατηγοριών του 

προσωπικού όλου του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα (Πηγή: ISON-PsychoMetrica, 

1999-Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού).  

Εκτός από τους 16 παράγοντες της προσωπικότητας που υπάρχουν και είναι οι 

αρχικοί, πρωτογενείς ή στοιχειώδεις (primaries), το ερωτηµατολόγιο έχει και άλλους 

πέντε (5) παράγοντες οι οποίοι προκύπτουν από την ανάλυση των αρχικών 16 και 

ονοµάζονται δευτερογενείς παράγοντες (second order factors). Οι παράγοντες 

εξήχθησαν µε βάση τη χρήση του ερωτηµατολογίου (Q-data), ενώ οι δώδεκα πρώτοι 

προέρχονται από τις διαδικασίες παραγοντικών αναλύσεων της αρχικής 

µεθοδολογίας του Cattell και των κλινικών παρατηρήσεών του. Επίσης, ο 

παράγοντας Β, επειδή αφορά στη νοηµοσύνη στηρίχθηκε σε αντίστοιχα T-data που 

να αφορούν στην αξιολόγησή της και αφορά πρωτίστως σε µια ικανότητα. 
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Η ύπαρξη των δευτερογενών παραγόντων λειτουργεί ως ένα επιπλέον πλεονέκτηµα 

του ερωτηµατολογίου, αφού η ανάλυση της προσωπικότητας µπορεί να γίνει µε δύο 

τρόπους. Είτε µε τη  µέτρηση των 16 παραγόντων όπου ο κάθε ένας τους 

περιλαµβάνει επιµέρους στοιχεία (items) ώστε να έχουµε µια καθολική άποψη τόσο 

για το κάθε έναν παράγοντα, όσο και για το σύνολο της προσωπικότητας, είτε µε τη 

µέτρηση και εκτίµηση των αποτελεσµάτων που µας δίνουν οι πέντε δευτερογενείς 

παράγοντες, οπότε έχουµε µια ευρύτερη θεώρηση της προσωπικότητας. Παράλληλα, 

οι δευτερογενείς παράγοντες λειτουργούν επαληθευτικά και συνδυαστικά µε τους 

άλλους 16, ώστε να διευρύνεται η δυνατότητα εξαγωγής τάσεων και συµπερασµάτων 

για την προσωπικότητα του εκάστοτε ατόµου.  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 185 ερωτήσεις. Ο αριθµός ερωτήσεων που 

αποτελεί τον κάθε παράγοντα κυµαίνεται από 10 έως 13. Στην κάθε ερώτηση – θέµα, 

ο ενδιαφερόµενος έχει τρεις επιλογές, µε το α και το γ να εκφράζουν τις δύο αντίθετες 

τοποθετήσεις πάνω στο θέµα της ερώτησης και το β να βρίσκεται στο µέσο. Στο 

ερωτηµατολόγιο ενσωµατώθηκαν και τρεις κλίµακες που θεωρείται ότι αποδίδουν: α) 

το βαθµό τυχαιότητας των απαντήσεων (σπάνιες απαντήσεις), β) την προσπάθεια 

του ατόµου να υπερ-αποδώσει θετικά γνωρίσµατα στον εαυτό του (τάση για 

καταφατικές απαντήσεις) (faking good) και γ) την προσπάθεια του ατόµου να υπερ-

αποδώσει αρνητικά γνωρίσµατα στον εαυτό του (προσπάθεια αλλοίωσης εικόνας) 

(faking bad). Από τη συνολική εκτίµηση των τριών αυτών κλιµάκων ψεύδους όπως 

αποκαλούνται, αλλά πρωτίστως από την κλίµακα σπανιότητας των απαντήσεων 

κρίνεται η εγκυρότητα του εξαγόµενου προφίλ προσωπικότητας και ο βαθµός 

εµπιστοσύνης µε τον οποίο θα αποδώσουµε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στο 

συγκεκριµένο άτοµο.  

Οι υψηλές βαθµολογίες στις κλίµακες αυτές συνιστούν προσεκτικότερη αξιολόγηση 

του προφίλ του εξεταζόµενου, ακόµα και ακύρωση αυτού. Έτσι, υψηλή βαθµολογία 

για την κλίµακα σπανιότητας των απαντήσεων (>8) συνιστά ακύρωση των 

αποτελεσµάτων, καθώς δηµιουργεί υπόνοιες ότι το άτοµο συµπλήρωσε τις 

απαντήσεις µε τυχαίο τρόπο, χωρίς να προσέχει το τις ερωτήσεις και το νόηµά τους, 

δηλαδή το ερωτηµατολόγιο. Υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα τάσεων για 

καταφατικές απαντήσεις (>72) δηµιουργεί υπόνοιες ότι το άτοµο έδωσε απαντήσεις 

προκειµένου να παρουσιάσει µια επιθυµητή εικόνα του εαυτού (FG). Τέλος, υψηλή 

βαθµολογία στην κλίµακα προσπάθειας αλλοίωσης εικόνας (>12) δηµιουργεί 

υπόνοιες ότι το άτοµο προσπάθησε να εµφανίσει τον εαυτό του σκόπιµα κακό.  

Στην παρούσα έρευνα, το προφίλ των µαθητών που σηµείωσαν υψηλή βαθµολογία 

στην κλίµακα σπάνιων απαντήσεων (>8) εξαιρέθηκαν από τις περαιτέρω αναλύσεις, 
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καθώς και το προφίλ µαθητών που σηµείωσαν υψηλές βαθµολογίες σε τουλάχιστον 

δύο από τις τρεις κλίµακες αυτές εγκυρότητας.  

Όταν ένα άτοµο συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο η πρωτογενής βαθµολογία (raw 

scores) που προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών για τον κάθε 

παράγοντα, µετατρέπεται σε ένα σύνολο από τυπικούς βαθµούς (sten scores) οι 

οποίοι στα αγγλικά ονοµάζονται νόρµες (πίνακες µε τα αποτελέσµατα των διάφορων 

πληθυσµών στους οποίους δοκιµάσθηκε το ερωτηµατολόγιο). Οι τυπικοί αυτοί 

βαθµοί βασίζονται σε µια δεκάβαθµη κλίµακα µε µέσο όρο 5,5 και σταθερή απόκλιση 

2. Οι περισσότεροι εξεταζόµενοι αναµένεται να έχουν βαθµολογία για τον κάθε 

παράγοντα µεταξύ 4 και 7 βαθµών (stens). Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το 68,16% του 

γενικού πληθυσµού βρίσκεται µεταξύ των τιµών αυτών. Μια τυπική απόκλιση πάνω 

και κάτω από το µέσο όρο, δηλαδή µεταξύ των τιµών 1,5 και 3,5 καθώς και του 7,7 

µε 9,5 βρίσκεται το 27,18% του γενικού πληθυσµού, ενώ δύο τυπικές αποκλίσεις 

πάνω και κάτω του µέσου όρου, δηλαδή κοντά στις τιµές 1 και 10 βρίσκεται το 

υπόλοιπο 4,56% του γενικού πληθυσµού. Η βαθµολογία δηλαδή ενός εξεταζόµενου 

η οποία βρίσκεται µεταξύ των βαθµών 4 και 7 θεωρείται µέση, ενώ κάτω από 4 και 

πάνω από 7 χαµηλή και υψηλή αντίστοιχα (Administrator’s manual for the 16PF, 

IPAT, 1991.  Conn & Rieke, 1994. Zunker & Norris, 1998). 

Ο κάθε παράγοντας αποτελεί στην πραγµατικότητα µια διάσταση, µια επιµέρους 

κλίµακα. Για παράδειγµα, ο παράγοντας C αποτελεί την κλίµακα συναισθηµατικής 

αστάθειας – συναισθηµατικής σταθερότητας. Η κάθε τιµή από το ένα µέχρι το δέκα 

τοποθετείται πάνω στον άξονα αυτό. Π.χ. Συναισθηµατική Αστάθεια 

1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 Συναισθηµατική Σταθερότητα. Έτσι τα άτοµα µε 

τυπικές τιµές από το 4 έως το 7 θεωρούνται ότι βρίσκονται κάπου στη µέση και καµιά 

διάσταση από τις δύο δε θα χρησιµοποιηθεί µε µεµονωµένα για να περιγραφεί η 

προσωπικότητά του ως προς αυτή. Από την άλλη, οι τιµές από το 3 έως το 1 

αφορούν στη διάσταση της συναισθηµατικής αστάθειας (όπου µε το 1 δηλώνεται η 

πολύ ισχυρή παρουσία της πρώτης διάστασης), ενώ οι τιµές από το 7 έως το 10 

αφορούν στη διάσταση της συναισθηµατικής σταθερότητας (όπου µε το 10 

δηλώνεται η πολύ ισχυρή παρουσία της δεύτερης διάστασης).  

Για τον κάθε ένα παράγοντα δίνονται οι συγκεκριµένες τυπικές τιµές και εξάγεται ένα 

διάγραµµα µε τις τυπικές τιµές ανά παράγοντα (προφίλ).  

Οι παράγοντες αναφέρονται µε φθίνουσα σειρά η οποία αντιπροσωπεύει το εύρος 

από τη συνολική περιοχή της προσωπικότητας που ερµηνεύει ο κάθε παράγοντας. 

Αυτό σηµαίνει ότι προηγούνται οι παράγοντες που ερµηνεύουν το µεγαλύτερο µέρος 

της διακύµανσης των µετρήσεων της προσωπικότητας. Όσο πιο κοντά στην αρχή της 
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αλφαβήτου είναι το γράµµα που αντιπροσωπεύει κάθε παράγοντα τόσο µεγαλύτερη 

θεωρείται η επίδραση αυτού στη διαµόρφωση της προσωπικότητας  

Οι δεκαέξι (16) παράγοντες της προσωπικότητας που µετρά το ερωτηµατολόγιο 

αυτό, έχουν διπολική έκφραση και είναι οι εξής45 (Cattell 1989. Conn & Rieke, 1994): 

• Παράγοντας  Α: Εγκαρδιότητα - Επιφυλακτικότητα (Ψυχρή κοινωνική 

τοποθέτηση). Ο παράγοντας αυτός µετρά τo συναισθηµατικό προσανατολισµό 

του ατόµου απέναντι στους άλλους ανθρώπους, το βαθµό όπου κάποιος έχει 

ανάγκη την ανθρώπινη επαφή και την αποζητά. Λειτουργικά οριζόµενος, αυτός ο 

παράγοντας µετρά το βαθµό στον οποίο η ίδια η επαφή µε τους άλλους αποτελεί 

τον πρωταρχικό και κύριο σκοπό του ατόµου και όχι το µέσο για την επίτευξη 

άλλων στόχων.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

Α- Ψυχρότητα 

Απόσυρση από τις κοινωνικές συναναστροφές 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Α+ Εγκαρδιότητα 

Προτίµηση για κοινωνικές συναναστροφές 

vs 

 

Άτοµο µαζεµένο, απόµακρο, κλειστό, 

ψυχρό. Χαµηλή βαθµολογία στον 

παράγοντα αυτό σηµειώνουν τα άτοµα 

που έχουν προσανατολισµό περισσότερο 

προς τα πράγµατα και τις ιδέες. Πρόκειται 

για άτοµο κριτικό, απόµακρο,  

καχύποπτο. 

 

 

Άτοµο εγκάρδιο, κοινωνικό, εύκολα 

προσεγγίσιµο, συνήθως καλοπροαίρετο, 

καλόβολο, συνεργάσιµο, που του αρέσει 

να συµµετέχει σε κοινωνικά δρώµενα, 

ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, γελά 

εύκολα, είναι εγκάρδιο. Υψηλή βαθµολογία 

στον παράγοντα αυτό σηµειώνουν τα 

άτοµα που αγαπούν τις µεγάλες 

συναθροίσεις και επιδεικνύουν γνήσιο 

φιλικό ενδιαφέρον ακόµα και στους απλώς 

γνωστούς τους.  

Ο παράγοντας αυτός ερµηνεύει το µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης στη µέτρηση 

της προσωπικότητας από το 16PF. Αν και συχνά ερµηνεύεται ως το Κατελλιανό 

αντίστοιχο του άξονα Εσωστρέφεια- Εξωστρέφεια, στην πραγµατικότητα αποτελεί 

µόνο έναν από τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ευρύτερη αυτή διάκριση.  

• Παράγοντας Β: Ικανότητα για Πρακτική ή Αφαιρετική Σκέψη. Ο παράγοντας 

αυτός είναι ο δεύτερος από πλευράς σηµαντικότητας και αποτελεί εξαίρεση: δεν  

µετρά ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό αλλά µια γενική ικανότητα. Αναφέρεται 

στην επίδοση του ατόµου σε ένα δεδοµένο standard. Η ικανότητα αυτή συνδέεται 

µε τη νοηµοσύνη, η οποία ορίζεται εδώ ως η ικανότητα του ατόµου να διακρίνει 

σχέσεις ανάµεσα στα αντικείµενα,  αναλόγως του πως αυτά παρουσιάζονται. 

                                                
45

 Administrator’s manual for the 16PF IPAT, 1991
.
 Cattell, 1989

.
 Catell, Eber & Tatsuoka, 

1970
.
 Krug, 1981

.
 ISON-PsychoMetrica, 1999.  
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Σύµφωνα µε τον Cattell (1987) η αναγνώριση των οµοιοτήτων και διαφορών 

καθώς και η ικανότητα κατηγοριοποίησης των γεγονότων και της διαµόρφωσης 

τυπολογιών αποτελούν βασικό περιεχόµενο της γενικής νοηµοσύνης.  

Μέσα από τον παράγοντα αυτό επιτυγχάνεται µιας χονδροειδής και γενική εκτίµηση 

της νοηµοσύνης και τα αποτελέσµατα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή. Η υψηλή 

και όχι η χαµηλή βαθµολογία στον παράγοντα αυτό είναι περισσότερο πιθανό να 

αντιπροσωπεύει τη γενική νοηµοσύνη καθώς οι πιθανότητες να εξασφαλίσει κανείς 

τυχαία υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα είναι ελάχιστες. Από την άλλη, η χαµηλή 

βαθµολογία µπορεί να οφείλεται σε κόπωση ή ακόµα σε έλλειψη κινήτρων για τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από το άτοµο, ακόµη και σε αδιαφορία.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

Β- Πρακτική Σκέψη 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Β+ Αφαιρετική Σκέψη 

vs 

 

Χαµηλές πνευµατικές δυνατότητες, δεν 

µπορεί να χειρισθεί προβλήµατα που 

απαιτούν αφαιρετική σκέψη. Τείνει να µην 

δίνει σηµασία στην οργάνωση, δεν έχει 

καλή κρίση και να εγκαταλείπει τις 

προσπάθειες. 

 

Υψηλές πνευµατικές δυνατότητες, 

διεισδυτικό, µαθαίνει γρήγορα, πνευµατικά 

προσαρµόσιµο. Τείνει να ενδιαφέρεται για 

διανοητικά ζητήµατα, έχει καλή κρίση, 

εµµένει στους στόχους του.  

• Παράγοντας C: Προσαρµογή στο Περιβάλλον. Εδώ παρουσιάζεται το πόσο 

επηρεάζεται το εξεταζόµενο άτοµο από τα συναισθήµατά  του και αναστατώνεται 

εύκολα (Αδύνατο Εγώ) ή είναι συναισθηµατικά σταθερό και ήρεµο ( Ισχυρό Εγώ ).  

Οι υψηλές τιµές δείχνουν καλή προσαρµογή και συναισθηµατική σταθερότητα ενώ οι 

χαµηλές τιµές αποκαλύπτουν την τάση του ατόµου να χάνει εύκολα τον έλεγχο των 

συναισθηµάτων του και να εκνευρίζεται. Έχει έµµεση σχέση µε τον παράγοντα του 

Νευρωτισµού της Μεγάλης Πεντάδας.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

C-Συναισθηµατική Αστάθεια 

 Υψηλή Βαθµολογία 

C+ Συναισθηµατική Σταθερότητα 

vs 

 

Άτοµο που επηρεάζεται από 

συναισθήµατα, αναστατώνεται και 

αγχώνεται εύκολα, γίνεται 

συναισθηµατικό όταν πιέζεται, αλλάζει 

εύκολα διάθεση και συµπεριφορά, 

αποφεύγει τις ευθύνες, τείνει να 

εγκαταλείπει την προσπάθεια, ανησυχεί 

εύκολα, βρίσκεται συχνά σε µπελάδες.  

 

Συναισθηµατικά σταθερό, ώριµο, ήρεµο, 

µε ρεαλισµό. Έχει πάγια ενδιαφέροντα, 

δεν αφήνει τις συναισθηµατικές ανάγκες 

του να χρωµατίζουν την πραγµατικότητα, 

δεν ανησυχεί εύκολα, προσπαθεί να 

αποφεύγει τις προβληµατικές καταστάσεις.  

• Παράγοντας E: Έλεγχος και Κυριαρχία στις ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις. Στον 

παράγοντα αυτόν έχουµε την µέτρηση του µεγέθους του ελέγχου και της εξουσίας 
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στην οποία τα άτοµα υποκύπτουν (χαµηλές τιµές) ή την οποία θέλουν να ασκούν 

πάνω στους άλλους (υψηλές τιµές). Ωστόσο, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ο 

έλεγχος και η επιβολή σχετίζεται περισσότερο µε την προστασία των ορίων του 

εαυτού και των προεκτάσεών του (π.χ. χώρος, περιουσία κ.ά.) και όχι µε την 

παραβίαση των ορίων άλλων ανθρώπων.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

Ε- Υποχωρητικότητα 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Ε+ Κυριαρχία / Επιβολή 

∆ιάθεση ελέγχου και κυριαρχίας στις 

διαπροσωπικές σχέσεις  

vs 

 

Άτοµο υποχωρητικό, παρασύρεται 

εύκολα, συµβιβαστικό, διαλλακτικό. 

Επίσης σχετικά εξαρτηµένο,  

συµβιβάσιµο, συντηρητικό, ταπεινό. 

 

Άτοµο δογµατικό, επιθετικό, αυταρχικό, µε 

πείσµα, ανταγωνιστικό, κυριαρχικό, 

δογµατικό, λιγοµίλητο, ριζοσπαστικό, 

επαναστατικό, ξεροκέφαλος, απαιτεί 

θαυµασµό από τους άλλους. 

• Παράγοντας F: Επιφυλακτικότητα και ∆ιαχυτικότητα. Στον παράγοντα αυτόν 

έχουµε την µέτρηση του πόσο ένα άτοµο είναι σοβαρό και επιφυλακτικό στις 

κοινωνικές του επαφές (χαµηλές τιµές) ή αντίθετα είναι ενεργό στις κοινωνικές 

επαφές, παρορµητικό, αυθόρµητο και ειλικρινές (υψηλές τιµές) 

Χαµηλή Βαθµολογία 

F- Επιφυλακτικότητα 

 Υψηλή Βαθµολογία 

F+ ∆ιαχυτικότητα 

vs 

 

Άτοµο σοβαρό, συγκρατηµένο, 

λιγοµίλητο. Επίσης σιωπηλό, 

εσωστρεφές, µε πολλές έννοιες και 

ανησυχίες, δεν επικοινωνεί τις αγωνίες 

του µε τους άλλους, αργό και προσεκτικό 

σε αποφάσεις. 

 

Άτοµο ανέµελο, αυθόρµητο, ενθουσιώδες, 

οµιλητικό, εύθυµο, ειλικρινές και 

αυθόρµητο, εκφραστικό που βρίσκεται σε 

εγρήγορση.  

• Παράγοντας G: Το περιεχόµενο και η Λειτουργία των Ηθικών Αξιών. Η υψηλή 

βαθµολογία στον παράγοντα αυτό συνδέεται και µε το βαθµό που το άτοµο 

σέβεται και συµµορφώνεται µε τις ηθικές αξίες και αρχές της πλειονότητας του 

δυτικού κόσµου. Οι χαµηλές βαθµολογίες στον παράγοντα αυτό δεν 

παραπέµπουν αναγκαστικά σε αµοραλισµό. Οι προτεινόµενες ερµηνείες των 

χαµηλών τιµών είναι οι ακόλουθες: α) έλλειψη ηθικών αρχών, β) σκόπιµη αρνητική 

παρουσίαση εαυτού, γ) ηθική ανωριµότητα, δ) µη συµβατικές αρχές και αξίες, ε) 

µετα-συµβατική ηθική ανάπτυξη. Τα άτοµα που εµφανίζουν χαµηλές τιµές 

συνήθως δεν επενδύουν και τόσο στη διατήρηση της κοινωνικά αναµενόµενης 

εικόνας τους.  
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Χαµηλή Βαθµολογία 

G- Αδύνατο Υπερεγώ 

Χαµηλή υποστήριξη του ισχύοντος 

συστήµατος ηθικών αξιών 

 Υψηλή Βαθµολογία 

G+ Ισχυρό Υπερεγώ 

Υψηλή υποστήριξη του συστήµατος αξιών 

vs 

 

Άτοµο που δε συµµορφώνεται µε τους 

κανόνες. Παραιτείται εύκολα, σχετικά 

αναξιόπιστο σε όποια υποχρέωση 

αναλαµβάνει απέναντι στους άλλους 

(ασυνέπεια). 

 

Άτοµο ευσυνείδητο, επίµονο, ηθικό, 

σοβαρό, επίµονο, αποφασιστικό, 

υπεύθυνο, πειθαρχηµένο, συνεπές, έχει 

ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος, και 

ενδιαφέρεται για τις ηθικές αξίες.  

• Παράγοντας H: ∆ειλία και Τόλµη.  Τα άτοµα που εµφανίζουν χαµηλές τιµές 

έχουν συνήθως µικρή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση και τους είναι πολύ 

δύσκολο να αντιµετωπίσουν στρεσσογόνες καταστάσεις. Από την άλλη οι υψηλές 

τιµές φανερώνουν άτοµα τολµηρά, άφοβα, ριψοκίνδυνα και ενθουσιώδη που 

επιζητούν την περιπέτεια και τους δύσκολους στόχους. 

Χαµηλή Βαθµολογία 

Η- Ατολµία / Συστολή 

Χαµηλή αντοχή στο φόβο και την 

υπερδιέγερση 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Η+ Τόλµη / Αταραξία 

Υψηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση 

vs 

 

Άτοµο συνεσταλµένο, φοβισµένο, άτολµο, 

κοινωνικά αποτραβηγµένο, δυσκολεύεται 

να µιλήσει σε άλλους ανθρώπους ή 

άτοµα του αντίθετου φύλου, είναι 

προσεκτικό στην έκφραση των 

συναισθηµάτων του, µαζεµένο, 

συγκρατηµένο. 

 

Άτοµο ριψοκίνδυνο, άφοβο, κοινωνικά 

τολµηρό, αγαπά ιδιαίτερα την περιπέτεια, 

απολαµβάνει να γνωρίζει νέους 

ανθρώπους, ενεργητικό, αυθεντικό στις 

αντιδράσεις του, παρορµητικό.   

• Παράγοντας I: Συναίσθηµα – Λογική. Οι δύο αντίθετοι τρόποι αξιολόγησης 

των καταστάσεων. Ο παράγοντας αυτός µετρά την τάση των ανθρώπων να 

αντιδρούν σε ιδέες, καταστάσεις και εµπειρίες µε το συναίσθηµα ή την λογική. Οι 

χαµηλές βαθµολογίες δείχνουν άτοµα που λειτουργούν κυρίως µε τη λογική, είναι 

πρακτικά και στραµµένα στους στόχους τους. Τα άτοµα που σηµειώνουν υψηλές 

βαθµολογίες αντιλαµβάνονται τον κόσµο περισσότερο διαισθητικά, δείχνουν 

κατανόηση για τους ανθρώπους.    

Χαµηλή Βαθµολογία 

Ι- Σκληρότητα / Ρεαλισµός 

Αντίληψη µε βάση τη λογική 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Ι+ Ευαισθησία / Εξάρτηση 

Αντίληψη µε βάση το συναίσθηµα 

vs Άτοµο σκληρό µε ρεαλισµό ακόµη και σε 

σηµείο κυνισµού, καθόλου  

Άτοµο ευαίσθητο, εξαρτηµένο, αποζητά 

προσοχή, αγάπη, βοήθεια, κατανόηση και 
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συναισθηµατικό, περιµένει λίγα από τους 

άλλους και βασίζεται στον εαυτό του, 

αποφασίζει και ενεργεί µε βάση τη λογική.  

 συµπαράσταση, ασφάλεια και προστασία. 

Επίσης έχει την ικανότητα της ενεργούς 

ακρόασης προς τους άλλους ανθρώπους 

και ενεργεί µε τη διαίσθησή του.   

• Παράγοντας L: Ταύτιση - Αποξένωση στις Κοινωνικές Σχέσεις. Τα άτοµα µε 

χαµηλές βαθµολογίες στον παράγοντα αυτό νοιώθουν µέρος ενός παγκόσµιου 

όλου. Ταυτίζονται µε τους συνανθρώπους τους και για το λόγο αυτό είναι 

συνήθως ευχαριστηµένα, δεν έχουν προβλήµατα οντότητας και αυτονοµίας. Οι 

υψηλές τιµές δείχνουν άτοµα σε γενικές γραµµές επιφυλακτικά σε ότι ακούν και 

βλέπουν.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

L- Εµπιστοσύνη 

Ταύτιση µε τους συνανθρώπους 

 Υψηλή Βαθµολογία 

L+ Καχυποψία 

Αποξένωση από τους συνανθρώπους 

vs 

 

Άτοµο που εµπιστεύεται, δείχνει 

κατανόηση, είναι ανεκτικό και δεν κρίνει 

τους άλλους ανθρώπους, αλλά τους  

αποδέχεται µε τα ελαττώµατα τους. 

Ευχαριστηµένο από τον εαυτό και από τις 

σχέσεις του µε τους άλλους. ∆εν 

υποπτεύεται εύκολα, ξεχνά τις δυσκολίες.  

 

Άτοµο καχύποπτο στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, ζηλεύει, είναι συνήθως τυραννικό 

προς τους άλλους αφού απαιτεί να 

αναλαµβάνουν τις ευθύνες για τα λάθη 

που έχουν διαπράξει, ευέξαπτο.   

• Παράγοντας M: Πρακτική – ∆ιαισθητική αντιµετώπιση των πραγµάτων. Ο 

παράγοντας αυτός µετρά πόσο πρακτικός είναι ένας άνθρωπος και ενδιαφέρεται 

για το απτό και συγκεκριµένο (χαµηλές βαθµολογίες) ή αν είναι επινοητικός και 

µποέµ µε έντονη εσωτερική ζωή (υψηλές βαθµολογίες). Ο παράγοντας αυτός 

βασίζεται στην διπλή λειτουργία της αντίληψης του ανθρώπου: α) αυτήν που 

προέρχεται από το άµεσο περιβάλλον και τις πέντε αισθήσεις και β) αυτήν που 

προέρχεται από την επεξεργασία δεδοµένων των αισθήσεων. 

Χαµηλή Βαθµολογία 

Μ- Πρακτικότητα 

Εστίαση στα πράγµατα (εξωτερικός κόσµος) 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Μ+ Επινοητικότητα 

Εστίαση στις ιδέες (εσωτερικός κόσµος) 

vs 

 

Άτοµο πρακτικό που εστιάζει στα 

πράγµατα και λιγότερο στις ιδέες, 

παρατηρητικό, σταθερό, προβλέψιµο, 

που δεν τον ενοχλούν οι 

επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες 

ρουτίνας για αυτό και είναι συµβιβάσιµο.   

 

Άτοµο επινοητικό, µε φαντασία, έντονη 

εσωτερική ζωή, αρκετές και πρωτότυπες 

ιδέες και σκέψεις, µε τάση να αφιερώνεται 

ολοκληρωτικά σε αυτό που κάνει µια 

συγκεκριµένη στιγµή.   
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• Παράγοντας N: Κοινωνική Παρουσία του ατόµου. Με τον παράγοντα αυτόν 

ανιχνεύεται η κοινωνική επιδεξιότητα του ατόµου. Τα άτοµα µε χαµηλή 

βαθµολογία συνήθως µιλούν ανοιχτά για τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. Η 

υψηλή βαθµολογία συνδέεται µε την κοινωνική επιδεξιότητα και την ικανότητα του 

ατόµου να υιοθετεί µε ευκολία την κοινωνικά αναµενόµενη συµπεριφορά.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

Ν- Κοινωνική Αδεξιότητα 

∆ύσκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Ν+ Κοινωνική Επιδεξιότητα 

Εύκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου 

vs 

 

Άτοµο µε ευθύτητα, ανεπιτήδευτο, 

κοινωνικά αδέξιο, που δεν το ενδιαφέρει 

να εντυπωσιάσει ή να υιοθετήσει την 

επονοµαζόµενη «αρµόζουσα» 

συµπεριφορά. 

 

Άτοµο πονηρό, γνώστης της εικόνας που 

δίνει στους άλλους, διπλωµατικό, µε 

κοινωνικά προσόντα, υπολογίζει δηλαδή 

καλά κάθε του κίνηση και είναι πολλές 

φορές προσποιητό στην συµπεριφορά 

του.   

• Παράγοντας Ο: Αυτοπεποίθηση - Τάση για ενοχές. Με τον παράγοντα αυτό 

περιγράφεται πως αισθάνονται οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και πως τον 

αξιολογούν σε σύγκριση µε τους άλλους ανθρώπους. Τα άτοµα µε χαµηλές τιµές 

έχουν αυτοπεποίθηση ενώ από την άλλη τα άτοµα µε υψηλές τιµές έχουν έλλειψη 

αυτοπεποίθησης και ανασφάλεια.  

Χαµηλή Βαθµολογία 

Ο- Αυτοπεποίθηση 

Υψηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Ο+ Τάση για ενοχές 

Χαµηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση 

vs 

 

Άτοµο σίγουρο & ικανοποιηµένο µε τον 

εαυτό του, αισθάνεται ήρεµο & ασφαλές. 

  

Άτοµο µε ανασφάλεια, που ασκεί έντονη 

αυτοκριτική, ανησυχεί  εύκολα,  κατηγορεί 

συχνά τον εαυτό του όταν κάτι δεν πάει 

καλά και θεωρεί ότι δεν είναι ισάξιο µε τους 

άλλους. 

• Παράγοντας Q1: Αντιµετώπιση της αλλαγής και της εξέλιξης. Τα άτοµα µε 

χαµηλή βαθµολογία προτιµούν το γνωστό και οικείο ενώ τα άτοµα µε υψηλή 

βαθµολογία είναι οπαδοί της εξέλιξης και της προόδου.   

Χαµηλή Βαθµολογία 

Q1- Συντηρητισµός 

Ενστερνισµός των παραδοσιακών αντιλήψεων  

 Υψηλή Βαθµολογία 

Q1+ Ριζοσπαστισµός 

Προσανατολισµός στην πρόοδο και την εξέλιξη 

vs 

 

Άτοµο που σέβεται τις παραδοσιακές 

αντιλήψεις, αντιπαθεί τις αλλαγές και κάθε 

τι που µπορεί να διαταράξει την ισχύουσα 

τάξη πραγµάτων. 

 

Άτοµο που πειραµατίζεται εύκολα, 

φιλελεύθερο, µε µάτια στραµµένα στο 

µέλλον και δεν του αρέσει η στασιµότητα. 
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• Παράγοντας Q2: Αυτονοµία και Αυτάρκεια - Εξάρτηση από ένα 

πρόσωπο ή την οµάδα. Τα άτοµα µε χαµηλή βαθµολογία δεν αντέχουν τη 

µοναξιά και έχουν ανάγκη την καθησυχαστική παρουσία των άλλων. Τα άτοµα µε 

υψηλή βαθµολογία είναι περισσότερο αυτόβουλα και τους αρέσει να λειτουργούν 

αυτόνοµα. 

Χαµηλή Βαθµολογία 

Q2- Εξάρτηση από την οµάδα 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Q2+ Aυτάρκεια - Αυτονοµία 

vs 

 

Άτοµο που δεν αντέχει τη µοναξιά και έχει 

ανάγκη την παρουσία των άλλων, γι’ ατό 

και είναι πρόθυµο να κάνει συµβιβασµούς 

και θυσίες, ενώ δεν συνηθίζει επίσης να 

παίρνει πρωτοβουλίες.  

 

Άτοµο αυτόβουλο, του αρέσει να 

λειτουργεί αυτόνοµα και δεν περιµένει 

βοήθεια ή συµπαράσταση από τους 

άλλους, προτιµά να δουλεύει κυρίως µόνο 

του και να παίρνει εξίσου µόνο του τις 

αποφάσεις που το αφορούν. Απολαµβάνει 

την παρέα των άλλων ανθρώπων αλλά 

έχει ανάγκη να αφιερώνει  και χρόνο στον 

εαυτό του. 

• Παράγοντας Q3: Αυτοέλεγχος. Στον παράγοντα αυτό εµπεριέχεται το 

συναίσθηµα της συνέπειας µεταξύ του επιθυµητού εαυτού και του εαυτού όπως 

τον αντιλαµβανόµαστε. Τα άτοµα µε χαµηλή βαθµολογία δεν πειθαρχούν σε 

κανόνες και ενεργούν µε βάση τις παρορµήσεις τους. Τα άτοµα µε υψηλή 

βαθµολογία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εικόνα που δίνουν προς τα έξω γι’ 

αυτό και πειθαρχούν στους κανόνες και έχει υψηλά κριτήρια τελειοµανίας. 

Χαµηλή Βαθµολογία 

Q3- Χαµηλός αυτοέλεγχος 

Ισορροπία ιδανικού – πραγµατικού εαυτού  

 Υψηλή Βαθµολογία 

Q3+ Υψηλός αυτοέλεγχος 

Τελειοµανία 

vs 

 

Άτοµο απείθαρχο, που κατευθύνεται από 

τις παρορµήσεις του, δεν το ενδιαφέρουν 

οι κοινωνικές συµβάσεις και ενεργεί µε 

βάση τις παρορµήσεις του. 

 

Άτοµο πειθαρχηµένο, µε συνέπεια, 

σχολαστικό, που ενδιαφέρεται για την 

εικόνα που δίνει προς τα έξω, έχει υψηλά 

κριτήρια και σπάνια είναι ευχαριστηµένο 

µε τον εαυτό του. 

• Παράγοντας Q4:  Επίπεδο Έντασης. Ο παράγοντας αυτός µετρά το επίπεδο 

της έντασης του εξεταζόµενου. Η φύση αυτής της κλίµακας είναι τέτοια ώστε δεν 

αποκλείεται να υποδηλώνει και µια παροδική – µεταβατική φάση και όχι ένα 

σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Τα άτοµα µε χαµηλή βαθµολογία 

είναι ήρεµα, χαλαρά και ικανοποιηµένα από τη ζωή.  ή αν βρίσκεται σε ένταση ή 

υπερδιέγερση. Τα άτοµα µε υψηλή βαθµολογία φαίνεται να βρίσκονται σε ένταση 

και εκνευρισµό.  
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Χαµηλή Βαθµολογία 

Q4- Xαµηλό επίπεδο έντασης 

 Υψηλή Βαθµολογία 

Q4+ Υπερένταση 

Υψηλό επίπεδο έντασης 

vs 

 

Άτοµο ήρεµο, χαλαρό, γαλήνιο, χωρίς 

άγχος, ικανοποιηµένο από τη ζωή και τις 

σχέσεις του µε τους άλλους.   

Άτοµο που βρίσκεται σε ένταση, 

ευερέθιστο, ανικανοποίητο από τον εαυτό 

του. 

Οι δευτερογενείς παράγοντες: οι υποκείµενες δοµές της οργάνωσης της 

προσωπικότητας. Εκτός από τους 16 παράγοντες και τις κλίµακες ελέγχου της 

εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, παρέχεται η δυνατότητα µιας συνολικής 

εκτίµησης της προσωπικότητας σε πέντε επιπλέον (δευτερογενείς) παράγοντες οι 

οποίοι εξάγονται βάσει συγκεκριµένων συνδυασµών και αναλογίας πρωτογενών 

παραγόντων µέσα από το ίδιο το λογισµικό. Με βάσει αυτούς τους παράγοντες 

δίνεται η γενική περιγραφή της προσωπικότητας, ενώ η αιτιολόγηση όπως βέβαια και 

η εξήγησή τους στηρίζεται στους 16 πρωτογενείς παράγοντες. Η H.E. Cattell (1987) 

αναφέρεται σε αυτούς ως τις υποκείµενες δοµές οργάνωσης της ιδιοσυγκρασίας. Και 

εδώ χρησιµοποιείται η δεκάβαθµη κλίµακα αξιολόγησης των τυπικών τιµών µε µέσο 

όρο το 5,5 και σταθερή απόκλιση το 2. Πιο διεξοδικά οι πέντε δευτερογενείς 

παράγοντες είναι οι εξής: 

1. Τάση προς Εσωστρέφεια – Τάση προς εξωστρέφεια (SE). 

2. Χαµηλό επίπεδο ανησυχίας /άγχους - Υψηλό επίπεδο ανησυχίας (SA). 

3. Συναισθηµατική αντιµετώπιση των καταστάσεων – έλλειψη 

συναισθηµατισµού, αυτοκυριαρχία (STP). 

4. Χαµηλή τάση για ανεξαρτησία – υψηλή τάση για ανεξαρτησία (SI). 

5. Χαµηλό επίπεδο αυτοελέγχου – Υψηλό επίπεδο αυτοελέγχου (SC).  

Το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας των 16 Παραγόντων είναι ευρέως διαδεδοµένο 

σε όλο τον κόσµο και χρησιµοποιείται τόσο σε κλινικές εφαρµογές (κλινική 

αξιολόγηση της προσωπικότητας) όσο και σε άλλα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι 

ο εργασιακός χώρος, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός κ.α. µε υψηλούς δείκτες 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Anastasi & Urbina, 1997. Zunker & Norris, 1998. Krug & 

Johns, 1990, ό.α. στο Κάντας, 2004).  
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5.4 ∆ιαδικασία συλλογής του ερευνητικού υλικού 

Η συλλογή του ερευνητικού υλικού πραγµατοποιήθηκε σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και 

Γυµνάσια µε Λυκειακές τάξεις από τον Νοέµβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο του 2010, δηλαδή το ίδιο σχολικό έτος σε δύο στάδια. Πρώτα έγιναν 

επισκέψεις στις σχολικές µονάδες του δείγµατος που βρίσκονται σε αγροτικές και 

ηµιαστικές περιοχές και στη συνέχεια στα σχολεία του δείγµατος που βρίσκονται στα 

αστικά κέντρα. Όπως αναφέραµε, στην έρευνα πήραν µέρος (9) σχολικές µονάδες 

από το σύνολο των 23 του Νοµού. (6) από αυτές ήταν Γενικά Λύκεια και (3) Γυµνάσια 

µε Λυκειακές Τάξεις.  

Η επίδοση των ερωτηµατολογίων έγινε κατόπιν συννενοήσεως µε τον ∆ιευθυντή της 

σχολικής µονάδας µετά το πέρας του ωρολογίου προγράµµατος και τα 

ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν παρουσία της ερευνήτριας. Τα ερωτηµατολόγια 

χορηγήθηκαν οµαδικά στους µαθητές-τριες. Η διάρκεια συµπλήρωσης της συστοιχίας 

των κλιµάκων, ήταν, κατά µέσο όρο, 70΄. Το ερωτηµατολόγιο των 16 Παραγόντων 

(16PF) συµπληρώθηκε δεύτερο, αφού προηγήθηκε η συµπλήρωση του πακέτου µε 

όλα τα υπόλοιπα ερωτηµατολόγια.  

Μετά από σύντοµη και απλοποιηµένη ενηµέρωση των µαθητών-τριών ως προς το 

σκοπό της έρευνας και τη διαβεβαίωση ότι θα εξασφαλιστεί πλήρως η µυστικότητα 

των απαντήσεών τους, τους µοιράζονταν τα ερωτηµατολόγια. Πουθενά στα 

ερωτηµατολόγια δεν αναφερόταν το όνοµα του µαθητή-τριας. Κατά την χορήγηση 

των ερωτηµατολογίων στους µαθητές-τριες, τονιζόταν µε έµφαση πως πριν αρχίσουν 

να καταγράφουν τις απαντήσεις τους είναι επιτακτικό να κατανοήσουν τις οδηγίες για 

κάθε ένα από τα ερωτηµατολόγια που δινόταν προφορικά (από την ερευνήτρια).  

Οι οδηγίες σε ότι αφορά την κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών ήταν οι εξής: «Το 

ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε δύο µέρη. Οι προτάσεις που αφορούν το Α΄ µέρος 

αξιολογούν σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι µπορείς να οργανώνεις και να εκτελείς τις 

συγκεκριµένες ενέργειες που αναφέρονται για τη λήψη µιας εκπαιδευτικής ή 

επαγγελµατικής απόφασης. ∆ιάβασε κάθε πρόταση που ακολουθεί και σκέψου σε 

ποιο βαθµό θεωρείς ότι συµφωνείς / διαφωνείς ότι είσαι σίγουρος/η ότι θα 

µπορούσες να ολοκληρώσεις µε επιτυχία κάθε µια από τις δραστηριότητες αυτές. Οι 

προτάσεις που αφορούν το Β΄ µέρος αξιολογούν τις ενέργειες που έχεις ήδη 

πραγµατοποιήσει ή προσπαθείς να οργανώσεις και να εκτελέσεις για τη λήψη µιας 

εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής απόφασης. ∆ιάβασε κάθε πρόταση που ακολουθεί 

και σκέψου σε ποιο βαθµό έχεις κάνει ή κάνεις κάθε µια από τις δραστηριότητες 

αυτές. Για κάθε πρόταση που διαβάζεις υπάρχουν 5 επιλογές που αξιολογούνται 

από: (5) Συµφωνώ απόλυτα, (4) Συµφωνώ, (3) Αβέβαιος/ η, (2) ∆ιαφωνώ, (1) 
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∆ιαφωνώ απόλυτα. Μπορείς να επιλέξεις µια απάντηση, χρησιµοποιώντας την 

παρακάτω κλίµακα και κυκλώνοντας τον αριθµό που εκφράζει την απάντηση που 

θέλεις να δώσεις. Είναι σηµαντικό να απαντήσεις µε ειλικρίνεια και συνέπεια, 

δίνοντας την πρώτη αυθόρµητη απάντηση που σου έρχεται στο µυαλό, καθώς δεν 

υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις».  

Οι οδηγίες για την κλίµακα της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων και των 

φίλων ήταν οι εξής: «Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε δύο µέρη. ∆ιάβασε κάθε 

πρόταση που ακολουθεί και σκέψου σε ποιο βαθµό θεωρείς ότι συµφωνείς / 

διαφωνείς ότι οι γονείς / κηδεµόνες και οι φίλοι σου σε υποστηρίζουν σε κάθε µια από 

τις δραστηριότητες αυτές. Οι προτάσεις που αφορούν το Α΄ µέρος αξιολογούν την 

υποκειµενική σου κρίση για το ρόλο των γονέων / κηδεµόνων σου. Στην περίπτωση 

που ζουν στο σπίτι σου και άλλα πρόσωπα τα οποία θεωρείς σηµαντικά στη ζωή 

σου, σκέψου σε ποιο βαθµό θεωρείς ότι τα πρόσωπα αυτά σε υποστηρίζουν σε κάθε 

µια από τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Οι προτάσεις που αφορούν το Β΄ 

µέρος αξιολογούν την υποκειµενική σου κρίση για το ρόλο των φίλων σου. Για να 

απαντήσεις σε κάθε µια από τις προτάσεις σκέψου σε ποιο βαθµό θεωρείς ότι οι 

φίλοι σου σε υποστηρίζουν σε κάθε µια από τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Για 

κάθε πρόταση που διαβάζεις υπάρχουν 5 επιλογές, όπως στο προηγούµενο 

ερωτηµατολόγιο».  

Οι οδηγίες για την κλίµακα προσκόλλησης σε γονείς και φίλους ήταν οι εξής: «Το 

ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί χωρίζεται σε δύο µέρη. ∆ιάβασε κάθε πρόταση και 

σκέψου σε ποιο βαθµό είναι αλήθεια για σένα κάθε µια από αυτές. Οι προτάσεις που 

αφορούν το Α΄ µέρος αξιολογούν την υποκειµενική σου κρίση για το ρόλο των 

γονέων / κηδεµόνων σου. Στην περίπτωση που θεωρείς ότι έχεις διαφορετική σχέση 

µε τον έναν από τους δύο γονείς σου, τότε να απαντήσεις έχοντας στο µυαλό σου τον 

γονέα εκείνο-η µε τον οποίο-α θεωρείς ότι έχεις την πιο στενή σχέση. Οι προτάσεις 

που αφορούν το Β΄ µέρος αξιολογούν την υποκειµενική σου κρίση για το ρόλο των 

φίλων σου. Για να απαντήσεις σε κάθε µια από τις προτάσεις σκέψου µε ποιον φίλο-

η σου έχεις την πιο στενή σχέση. Για κάθε πρόταση που διαβάζεις υπάρχουν 5 

επιλογές όπως στο προηγούµενο ερωτηµατολόγιο».  

Το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας 16Pf είχε διαφορετικό έντυπο συµπλήρωσης 

των απαντήσεων (έντυπο εξέτασης). Οι οδηγίες για το ερωτηµατολόγιο 

προσωπικότητας αναγνώστηκαν προφορικά και είναι αυτές που αναγράφονται στην 

πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου όπως παρουσιάζεται στο Παράρτηµα. Στο τέλος 

του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου υπήρχε παράκληση στους µαθητές να 

κοιτάξουν προσεκτικά το ξεχωριστό έντυπο συµπλήρωσης των απαντήσεών τους για 

να σιγουρευτούν πως είχαν απαντήσει µε τη σωστή σειρά σε όλες του τις ερωτήσεις.  
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Όπως έγινε φανερό, οι οδηγίες για τα πρώτα τρία ερωτηµατολόγια και οι κατηγορίες 

απαντήσεων ήταν κοινές ώστε η χορήγηση των οδηγιών να µην µπερδεύει τους 

µαθητές. Οι οδηγίες για το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας ήταν φυσικά 

διαφορετικές. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι κατά τη διαδικασία οµαδικής εξέτασης 

των µαθητών-τριών σε κανένα σχολείο δεν προέκυψε πρόβληµα.  

Από τα (9) Γενικά Λύκεια και Γυµνάσια µε Λυκειακές τάξεις που πήραν µέρος στην 

έρευνα, συνελέγησαν 537 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από τα οποία τα 516 

κρίθηκαν µετά από σχετικό  έλεγχο αξιόπιστα. Από αυτά 101 είχαν άκυρο 

(αναξιόπιστο) το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας 16pf. Έτσι, το τελικό σύνολο 

ατόµων µε όλα τα ερωτηµατολόγια αξιόπιστα ήταν 415.  

Αφού συλλέχθηκε το υλικό, εισήχθησαν οι τιµές των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

στη βάση δεδοµένων του SPSS (έκδοση 18). Στην περίπτωση του 16-PF δεν 

καταχωρήθηκαν οι ακατέργαστες τιµές, αλλά προηγήθηκε η άθροιση των θεµάτων 

κατά παράγοντα, στη συνέχεια το άθροισµα αυτό εισήχθη στη βάση δεδοµένων του 

λογισµικού της ISON PSYCHOMETRICA µέσω του οποίου εξάγεται το ατοµικό 

προφίλ για κάθε ενδιαφερόµενο. Το ατοµικό αυτό προφίλ στηρίζεται στις τυπικές 

τιµές που είναι προϊόν της στάθµισης στον ελληνικό πληθυσµό, στην οποία έχει 

υποβάλλει η εταιρία το ερωτηµατολόγιο. Οι τυπικές τιµές του κάθε µαθητή-τριας ήταν 

αυτές που εισήχθησαν τελικά για περαιτέρω επεξεργασία στη βάση δεδοµένων του 

SPSS.  
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Κεφάλαιο 6ο : Ερευνητικά Ευρήµατα 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό ακολουθούν τη σειρά που 

έχουν διατυπωθεί οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας. Συγκεκριµένα, η στατιστική 

επεξεργασία και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων, χωρίζεται σε τρία στάδια.  

Το πρώτο στάδιο, που αποτελεί τη θεµατική ενότητα 6.1 και 6.2 του κεφαλαίου, 

εξετάζει τη σχέση µεταξύ ατοµικών στοιχείων των µαθητών-τριών (φύλο, εθνικότητα, 

ηλικία διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης, κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της 

οικογένειας, τόπος µόνιµης κατοικίας και σχολική επίδοση των µαθητών) 

(ανεξάρτητες µεταβλητές) και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, της 

συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό, της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των 

γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος, του είδους του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του και των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των µαθητών - µαθητριών (εξαρτηµένες 

µεταβλητές).  

Επίσης, στο στάδιο αυτό εξετάζεται η σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των µαθητών-µαθητριών (πρωτογενείς και δευτερογενείς 

παράγοντες προσωπικότητας κατά Catell) και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό.   

Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο αποτελεί τη θεµατική ενότητα 6.3 και 6.4 διερευνήθηκε 

η ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών: οι διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του και η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από αυτούς 

στην επιλογή επαγγέλµατος), στοιχεία της δοµής της οικογένειας και οι διεργασίες 

που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους συνοµιλήκους (το είδος 

του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους του και η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από αυτούς στην επιλογή επαγγέλµατος) και των 

εξαρτηµένων µεταβλητών: αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και η συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό.  

Ανάλογα προς τα στάδια αυτά είναι και η ερµηνευτική προσέγγιση και συζήτηση των 

αποτελεσµάτων, ενώ αναφορές γίνονται και στις επιµέρους σχέσεις µεταξύ των 

µεταβλητών για να διευκρινιστούν τα ευρήµατα της έρευνας. Τέλος, στο τρίτο στάδιο 

που αποτελεί τη θεµατική ενότητα 6.5, επιχειρείται µια συνολικά συγκριτική θεώρηση 

της βαρύτητας των µεταβλητών που διερευνήθηκαν στην παρούσα µελέτη (ατοµικοί 
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παράγοντες: τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί: οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και στην οµάδα των συνοµιλήκων και µε τους φίλους) ως προς 

τη συµβολή τους στη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.  

6.1. ∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας [αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό,  

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 

και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος, το είδος του δεσµού µε τους 

γονείς και µε τους φίλους] µε βάση τα ατοµικά στοιχεία των µαθητών- 

µαθητριών  

Για τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών που παρουσιάζονται 

στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία 

διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης (Α΄ και Β΄ τάξη), το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της 

οικογένειας, τον τόπο µόνιµης κατοικίας και τη σχολική επίδοση των µαθητών-

µαθητριών που πήραν µέρος στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος στατιστικής 

ανάλυσης «ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης» (ANOVA). Τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 

έως 6. Για τη διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της σχέσης µεταξύ των 

κατηγορικών µεταβλητών της έρευνας χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

µαθητών-µαθητριών (πρωτογενείς και δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητα 

κατά Catell) και ατοµικά στοιχεία αυτών διενεργήσαµε το στατιστικό έλεγχο Χ2 test. 

Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται περιγραφικά καθώς εκτιµήθηκε ότι µια 

εκτενής παρουσίασή τους σε πίνακες θα λειτουργούσε επιβαρυντικά στην έκταση του 

τµήµατος αυτού της εργασίας. Έτσι περιοριστήκαµε σε µια σύντοµη περιγραφή και 

παράθεσή τους. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στο προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφ. 5ο, 

παρ. 5.1: «Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας») η ανάλυση αυτή έγινε για 

σκοπούς που σχετίζονται περισσότερο µε το περιεχόµενο του πρώτου ερευνητικού 

στόχου.   

Α) ∆ιαφορές φύλου 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο 
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είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του µε βάση το φύλο των µαθητών/τριών. 

Πίνακας 1 
∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση το φύλο των µαθητών-µαθητριών 

Φύλο Μαθητών 

Αγόρια 

(N=242) 

Κορίτσια 

(N=271) 

 

F 

 

Sign. 

 

Μεταβλητές 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 
επαγγελµατικών αποφάσεων 

 

47,86 

 

4,54 

 

49,62 

 

4,39 

 

19,774 

 

0,000�� 

Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των 
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

45,04 5,88 45,59 5,63 1,155 0,283 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 
στην επιλογή επαγγέλµατος 

55,71 7,13 56,87 7,68 3,11 0,078 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων 
στην επιλογή επαγγέλµατος 

55,71 7,13 56,87 7,68 25,145 0,000�� 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 
το άτοµο µε τους γονείς του 

100,52 14,36 99,36 18,92 0,599 0,439 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 
το άτοµο µε τους φίλους του 

95,04 16,13 103,14 14,95 34,179 0,000�� 

Σηµ.Ν = µέγεθος δείγµ. Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α.=τυπική απόκλιση, �� 
 p ≤  0,001 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1, οι διαφορές ως προς των φύλο των µαθητών-

τριών είναι στατιστικά σηµαντικές για τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, όπου 

στα κορίτσια ή µέση τιµή της µεταβλητής αυτής είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

µέση τιµή στα αγόρια. Το φύλο δηλαδή φαίνεται να διαφοροποιεί τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. ∆εν φαίνεται ωστόσο να ισχύει κάτι ανάλογο για τη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Επίσης, οι διαφορές ως προς το φύλο των µαθητών-τριών είναι στατιστικά 

σηµαντικές για τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µε τους φίλους και την οµάδα 

των οµιλήκων (την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή 

επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους 

φίλους του) όπου και πάλι στα κορίτσια η µέση τιµή στις δύο µεταβλητές είναι 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µέση τιµή στα αγόρια. Το φύλο δηλαδή φαίνεται να 

διαφοροποιεί τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µε τους φίλους και την οµάδα των 

οµιλήκων κάτι που δεν ισχύει για τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο.  

Σε ότι αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών-

τριών µε βάση το φύλο αυτών, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 

στους εξής παράγοντες:  
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- Στον Παράγοντα Β (1=Χαµηλή βαθµολογία: Πρακτική σκέψη 2=µεσαία 

βαθµολογία, 3=Υψηλή βαθµολογία: Αφαιρετική Σκέψη) (χ2 = 41,974, Βαθµοί 

Ελευθερίας (Β.Ε.) =2, p-value= 0,000). Συγκεκριµένα, ο πόλος του 

χαρακτηριστικού που φαίνεται να χαρακτηρίζει τα κορίτσια είναι η µεσαία 

βαθµολογία (F=136) , ενώ για τα αγόρια η χαµηλή βαθµολογία (F=115).  

- Στους παράγοντες : Ε (1=Χαµηλή βαθµολογία: Υποχωρητικότητα, 2=Μεσαία 

βαθµολογία, 3=Υψηλή βαθµολογία: ∆ιάθεση ελέγχου & κυριαρχίας στις 

διαπροσωπικές σχέσεις) (χ2 = 12,731 , Β.Ε.=2, p-value= 0, 002), F (Χαµηλή 

βαθµολογία: Επιφυλακτικότητα – Υψηλή βαθµολογία: ∆ιαχυτικότητα) (χ2 = 14,086 

, Β.Ε.=2, p-value= 0,001), Η (Χαµηλή βαθµολογία: χαµηλή αντοχή στο φόβο και 

την υπερδιέγερση – Υψηλή Βαθµολογία: Υψηλή αντοχή στο φόβο και την 

υπερδιέγερση) (χ2 = 9,043 , Β.Ε.= 2, p-value= 0, 011), Ι (Χαµηλή βαθµολογία: 

Αντίληψη µε βάση τη λογική – Υψηλή βαθµολογία: Αντίληψη µε βάση το 

συναίσθηµα) (χ2 =10,283 , Β.Ε.=2, p-value= 0,006), L (Χαµηλή βαθµολογία: 

Ταύτιση µε τους ανθρώπους – Υψηλή βαθµολογία: Αποξένωση από τους 

ανθρώπους (καχυποψία)), χ2 = 7,713, Β.Ε.=2, p-value= 0,021), Q2 (Χαµηλή 

βαθµολογία: Εξάρτηση από την οµάδα – Υψηλή βαθµολογία: Αυτάρκεια) (χ2 = 

27,443, Β.Ε.=2, p-value= 0,000), Q4 (Χαµηλή βαθµολογία: Χαµηλά επίπεδα 

έντασης – Υψηλή βαθµολογία: Υψηλά επίπεδα έντασης), (χ2 = 9,879, Β.Ε.=2, p-

value= 0,007), SE (Χαµηλή βαθµολογία: Εσωστρέφεια – Υψηλή βαθµολογία: 

Εξωστρέφεια), (χ2 = 8,409, Β.Ε.=2, p-value= 0,015), STP (Χαµηλή βαθµολογία: 

Συναισθηµατική αντιµετώπιση καταστάσεων- Υψηλή βαθµολογία: Έλλειψη 

συναισθηµατισµού) (χ2 =25,998, Β.Ε.=2, p-value= 0,000), SI (Χαµηλή 

βαθµολογία: Χαµηλή τάση για ανεξαρτησία – Υψηλή βαθµολογία: Υψηλή τάση για 

ανεξαρτησία) (χ2 = 33,231, Β.Ε.=2, p-value= 0,000) και SC (Χαµηλή βαθµολογία: 

Χαµηλό επίπεδο αυτοελέγχου – Υψηλή βαθµολογία: Υψηλό επίπεδο 

αυτοελέγχου) (χ2 = 11,728, Β.Ε.=2, p-value= 0,003) ο πόλος για κάθε ένα από τα 

χαρακτηριστικά αυτά που φαίνεται να χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος είναι 

η µεσαία βαθµολογία αλλά στα κορίτσια η συχνότητα εµφάνισης είναι µεγαλύτερη 

από ότι στα αγόρια. 

- Στον παράγοντα Q1 (Χαµηλή βαθµολογία: Ενστερνισµός των παραδοσιακών 

αντιλήψεων (συντηρητισµός) – Υψηλή βαθµολογία: Προσανατολισµός στην 

πρόοδο και την εξέλιξη (ριζοσπαστισµός) (χ2 = 13,380, Β.Ε.=1, p-value= 0,000), ο 

πόλος του χαρακτηριστικού που περιγράφει το σύνολο του δείγµατος είναι η 

υψηλή βαθµολογία (ριζοσπαστισµός) αλλά στα κορίτσια η συχνότητα εµφάνισης 

(F=282) είναι µεγαλύτερη από ότι στα αγόρια (F=183). 
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B) ∆ιαφορές εθνικότητας  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του µε βάση την εθνικότητα των µαθητών-τριών (χώρα καταγωγής).  

Πίνακας 2 
∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση την εθνικότητα των µαθητών-

µαθητριών 

Εθνικότητα Μαθητών-Μαθητριών 

 

Ελλάδα 

 

Εξωτερικό 

 

F 

 

Sign. 

 

Μεταβλητές 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 
διαδικασία λήψης µιας εκπαιδευτικής ή 
επαγγελµατικής απόφασης 

 

48,80 

 

4,62 

 

48,71 

 

3,64 

 

0,016 

 

0,900 

Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των 
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

45,35 5,17 45,50 5,21 0,022 0,881 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 
στην επιλογή επαγγέλµατος 

56,27 7,55 57,15 5,62 0,499 0,480 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων 
στην επιλογή επαγγέλµατος 

51,65 9,79 50,60 11,25 0,394 0,530 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 
το άτοµο µε τους γονείς του 

99,94 16,98 102,65 16,01 0,903 0,342 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 
το άτοµο µε τους φίλους του 

99,54 15,57 97,55 20,92 0,542 0,462 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2, δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ως προς την εθνικότητα των µαθητών-τριών για τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, όµοια ούτε για τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, αλλά ούτε 

και για τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε την 

οµάδα των οµιλήκων και τους συνοµίληκους. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

επιδράσεις της εθνικότητας στις µεταβλητές της έρευνας.  

Σε ότι αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών-

τριών µε βάση την εθνικότητα αυτών, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν στους εξής παράγοντες: στον παράγοντα F (1=Χαµηλή βαθµολογία: 

Επιφυλακτικότητα, 2=Μεσαία βαθµολογία, 3=Υψηλή βαθµολογία: ∆ιαχυτικότητα) (χ2 

= 6,789, Β.Ε.=2, p-value= 0,032), στον παράγοντα SA (1=Χαµηλό επίπεδο άγχους, 

3=Υψηλό επίπεδο ανησυχίας-άγχους) (χ2 = 6,432, Β.Ε.=2, p-value= 0,040) και στον 

παράγοντα SC (1=Χαµηλό επίπεδο αυτοελέγχου, 3=Υψηλό επίπεδο αυτοελέγχου) 

(χ2 = 12,566, Β.Ε.=2, p-value= 0, 002). Και στους τρεις αυτούς παράγοντες ο πόλος 
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του χαρακτηριστικού που περιγράφει το σύνολο του δείγµατος είναι η µεσαία 

βαθµολογία αλλά στους µαθητές-τριες ελληνικής καταγωγής η συχνότητα εµφάνισης 

είναι µεγαλύτερη από ότι στους µαθητές-τριες µε καταγωγή από το εξωτερικό.  

Γ) ∆ιαφορές ηλικίας 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του µε βάση την ηλικία των µαθητών-τριών, διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης 

(Α΄Λυκείου & Β΄Λυκείου). 

Πίνακας 3 
∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση την ηλικία των µαθητών-µαθητριών 

διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης (Α΄τάξη Λυκείου & Β΄τάξη Λυκείου) 

Ηλικία µαθητών-µαθητριών 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(N=289) 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(N=226) 

 

F 

 

Sign. 

 

Μεταβλητές 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 
επαγγελµατικών αποφάσεων 

 

48,71 

 

4,27 

 

48,89 

 

4,87 

 

0,208 

 

0,652 

Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των 
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

45,11 5,49 45,64 6,05 1,105 0,294 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 
στην επιλογή επαγγέλµατος 

56,68 7,36 55,88 7,52 1,453 0,229 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων 
στην επιλογή επαγγέλµατος 

52,06 9,96 51,03 9,83 1,350 0,246 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 
το άτοµο µε τους γονείς του 

101,67 16,20 97,76 17,56 6,836 0,009� 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 
το άτοµο µε τους φίλους του 

100,47 15,77 97,93 16,22 3,204 0,74 

Σηµ. � p ≤ 0,05    

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3, οι διαφορές ως προς την ηλικία των µαθητών-

τριών διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης είναι στατιστικά σηµαντικές για τις διεργασίες 

που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και συγκεκριµένα για το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του. Έτσι, στους µαθητές-

τριες της  Α΄ Λυκείου η µέση τιµή στην εν λόγω µεταβλητή είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη µέση τιµή στα αγόρια. Με άλλα λόγια, οι µαθητές-τριες της Α΄τάξης 

εµφανίζουν υψηλότερες τιµές στην κλίµακα διερεύνησης της ύπαρξης προσκόλλησης 

µε τους γονείς, δηλαδή υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς τους σε σχέση µε τα τους µαθητές-τριες της Β΄τάξης.  
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Σε ότι αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών-

ριών µε βάση την ηλικία αυτών, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 

στους εξής παράγοντες: στον παράγοντα Ε (1=Χαµηλή βαθµολογία: 

υποχωρητικότητα, 2=Μεσαία βαθµολογία, 3=Υψηλή βαθµολογία: διάθεση ελέγχου 

και κυριαρχίας στις διαπροσωπικές σχέσεις) (χ2 = 5,959, Β.Ε.=2, p-value= 0,051), 

στον παράγοντα Η (1=Χαµηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση, 3=Υψηλή 

αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση), (χ2 =7,808, Β.Ε.=2, p-value= 0,020) και 

στον παράγοντα Ν (1= ∆ύσκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου, 3= Εύκολη 

υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου), (χ2 = 6,909 Β.Ε.=2, p-value= 0,032). Και στους 

τρεις αυτούς παράγοντες ο πόλος του χαρακτηριστικού που περιγράφει το σύνολο 

του δείγµατος είναι η µεσαία βαθµολογία αλλά στους µαθητές-τριες της Α΄τάξης η 

συχνότητα εµφάνισης είναι µεγαλύτερη από ότι στους µαθητές-τριες της Β΄τάξης.  

∆) ∆ιαφορές µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας των µαθητών-µαθητριών 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας των µαθητών-τριών. 

Πίνακας 4 
∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας των 

µαθητών - µαθητριών 

Τόπος µόνιµης κατοικίας µαθητών-µαθητριών 
Αγροτική 
περιοχή 
(Ν=68) 

Ηµιαστική 
περιοχή 
(Ν=123) 

Αστική  
περιοχή 
(Ν=323) 

F Sign. 
 

Μεταβλητές 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Αντιλήψεις 
αυτοαποτελεσµατικότητας στη 
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 
και επαγγελµατικών αποφάσεων 

 
49,10 

 
4,37 

 
48,97 

 
4,37 

 
48,67 

 
4,65 

 
0,364 

 
0,695 

Συµπεριφορά του ατόµου στον 
τοµέα των αντιλήψεων 
αυτοαποτελεσµατικότητας 

 
45,71 

 
5,50 

 
45,65 

 
5,50 

 
45,16 

 
5,90 

 
0,464 

 
0,629 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη 
των γονέων στην επιλογή 
επαγγέλµατος 

57,22 7,74 55,22 7,55 56,57 7,31 2,019 0,134 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη 
των φίλων στην επιλογή 
επαγγέλµατος 

50,82 9,60 51,94 8,74 51,63 10,41 0,283 0,754 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε 
και διατηρεί το άτοµο µε τους 
γονείς του 

 
99,27 

 
15,07 

 
98,05 

 
18,23 

 
100,81 

 
16,76 

 
1,244 

 
0,289 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε 
και διατηρεί το άτοµο µε τους 
φίλους του 

 
98,02 

 
15,94 

 
98,56 

 
16,59 

 
100,06 

 
15,67 

 
0,701 

 
0,497 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 5, δεν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας των 

µαθητών-τριών. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν επιδράσεις της µεταβλητής τόπος 

µόνιµης κατοικίας των µαθητών-τριών στις µεταβλητές που εξετάστηκαν.  

Σε ότι αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών-

τριών µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας αυτών, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν στους εξής παράγοντες:  

- Στον παράγοντα Β (1=Χαµηλή βαθµολογία πρακτική σκέψη, 3=Υψηλή 

βαθµολογία: Αφαιρετική σκέψη) (χ2 =12,339, Β.Ε.=4, p-value= 0,015). Για 

τους µαθητές/τριες που ζουν σε αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές, ο πόλος 

που περιγράφει την πλειονότητα του δείγµατος είναι η χαµηλή βαθµολογία, 

δηλαδή τα άτοµα που ζουν στις περιοχές αυτές παρουσιάζουν συχνότερα 

πρακτική σκέψη. Για τους µαθητές-τριες που ζουν σε αστική περιοχή, ο πόλος 

που χαρακτηρίζει την πλειονότητα του δείγµατος είναι η µεσαία βαθµολογία.  

- Στον παράγοντα Ε (1=Χαµηλή βαθµολογία: Υποχωρητικότητα, 3=Υψηλή 

βαθµολογία: ∆ιάθεση ελέγχου & κυριαρχίας στις διαπροσωπικές σχέσεις) (χ2 

=17,624, Β.Ε.=4, p-value= 0,001) και στον παράγοντα Ν (1=Χαµηλή 

βαθµολογία: ∆ύσκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου, 3=Υψηλή 

βαθµολογία: Εύκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου) (χ2=13,865, Β.Ε.=4, 

p-value= 0,008). Ο πόλος για τα δύο αυτά χαρακτηριστικά που περιγράφει το 

σύνολο του δείγµατος είναι η µεσαία βαθµολογία, ωστόσο στους µαθητές-

τριες που ζουν σε ηµιαστικές περιοχές αλλά κυρίως σε αυτούς που ζουν σε 

αστικές περιοχές, παρουσιάζονται µεγαλύτερες συχνότητες. 

Ε) ∆ιαφορές µε βάση το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των 

µαθητών-µαθητριών 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του µε βάση το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των µαθητών-τριών.  
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Πίνακας 5 

∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της 
οικογένειας των µαθητών – µαθητριών 

Κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο οικογένειας  
(ΚΟΙΕ) 

Χαµηλό 
(Ν=167) 

Μεσαίο 
(Ν=264) 

Υψηλό 
(Ν=82) 

F Sign. 

 
Μεταβλητές 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Αντιλήψεις 
αυτοαποτελεσµατικότητας στη 
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 
και επαγγελµατικών αποφάσεων 

 
48,77 

 
4,22 

 
48,78 

 
4,63 

 
48,91 

 
4,94 

 
0,031 

 

 
0,970 

Συµπεριφορά του ατόµου στον 
τοµέα των αντιλήψεων 
αυτοαποτελεσµατικότητας 

45,66 5,47 45,00 5,79 45,80 6,15  
0,977 

 
0,377 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη 
των γονέων στην επιλογή 
επαγγέλµατος 

56,97 6,82 55,49 7,66 57,69 7,71 3,701 0,025� 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη 
των φίλων στην επιλογή 
επαγγέλµατος 

52,68 9,28 51,23 10,15 50,42 10,25 1,754 0,174 

Το είδος του δεσµού που 
ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 
τους γονείς του 

 
99,473 

 
16,95 

 
98,77 

 
17,66 

 
105,411,2 

 
12,63 

 
5,08 

 
0,007� 

Το είδος του δεσµού που 
ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 
τους φίλους του 

 
99,52 

 
16,76 

 
99,69 

 
5,40 

 
98,47 

 
16,38 

 
0,184 

 
0,832 

Σηµ. � p ≤ 0,05. Οι εκθέτες δείχνουν ποιες οµάδες διαφέρουν µεταξύ τους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3, οι διαφορές ως προς το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο της οικογένειας των µαθητών-τριών είναι στατιστικά σηµαντικές για τις 

διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, δηλαδή για την 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος αλλά και το 

είδος του δεσµού που ανέπτυξαν και διατηρούν τα άτοµα µε τους γονείς τους. 

Στους µαθητές-τριες υψηλού ΚΟΙΕ της οικογένειας η µέση τιµή στην 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων είναι µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες µέσες 

τιµές στα άλλα δύο ΚΟΙΕ. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές-τριες υψηλού ΚΟΙΕ της 

οικογένειας παρουσιάζουν πιο συχνά µεγαλύτερη επίδοση στην κλίµακα της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος από ότι τα 

άτοµα των άλλων δύο κατηγοριών ΚΟΙΕ. Ωστόσο, από τον στατιστικό έλεγχο δεν 

παρατηρήθηκαν συστηµατικές διαφορές µεταξύ των τριών κατηγοριών κοινωνικο-

οικονοµικού επιπέδου των µαθητών-τριών (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni).  

Κάτι ανάλογο µε την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων συµβαίνει µε το είδος 

του δεσµού που ανέπτυξαν και διατηρούν τα άτοµα µε τους γονείς τους. Έτσι, στους 

µαθητές-τριες µε υψηλό ΚΟΙΕ, η µέση τιµή στην κλίµακα προσκόλλησης µε τους 

γονείς είναι η µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες µέσες τιµές στα άλλα δύο ΚΟΙΕ. Η 
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αύξηση του επιπέδου ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης γονείς από τους 

µαθητές-τριες της κατώτερης στους µαθητές της ανώτερης κοινωνικής τάξης, είναι 

στατιστικά σηµαντική σαν σύνολο, µε λιγότερες ανά κατηγορία στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (στατιστικά σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται µόνο ανάµεσα σε ανώτερη 

κοινωνική προέλευση και µεσαία ή κατώτερη και όχι ανάµεσα σε µεσαία και 

ανώτερη), όπως φανερώνουν οι εκθέτες που υπάρχουν στον Πίνακα 5, δίπλα από 

κάθε τιµή µέσου όρου. 

Οι µαθητές-τριες δηλαδή µε υψηλό ΚΟΙΕ παρουσιάζουν πιο συχνά υψηλότερα 

επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς από τα άτοµα 

των άλλων δύο κατηγοριών ΚΟΙΕ. Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των 

κατηγοριών ΚΟΙΕ της οικογένειας (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) 

παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών ΚΟΙΕ 

χαµηλό και υψηλό καθώς και των κατηγοριών υψηλό µε τα άλλα δύο. Οι µαθητές-

τριες µε υψηλό ΚΟΙΕ οικογένειας, παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη 

µέση τιµή της κλίµακας προσκόλλησης µε τους γονείς σε σχέση µε τα άτοµα του 

χαµηλού ΚΟΙΕ (διαφορά µεγαλύτερη κατά 5,94 µονάδες, p-value=0,026) και µε τα 

άτοµα µεσαίου ΚΟΙΕ (διαφορά µεγαλύτερη κατά 6,64 µονάδες, p-value=0,005). Με 

άλλα λόγια, οι µαθητές-τριες υψηλού ΚΟΙΕ παρουσιάζουν πιο συχνά υψηλότερα 

επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς τους.  

Σε ότι αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών-

τριών µε βάση το ΚΟΙΕ της οικογένειας αυτών, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν στους εξής παράγοντες:  

- Στον παράγοντα B (1=Χαµηλή βαθµολογία: Πρακτική σκέψη, 2=Μεσαία 

βαθµολογία, 3=Υψηλή βαθµολογία: Αφαιρετική σκέψη) (χ2 =9,781, Β.Ε.=4, p-

value= 0, 044). Τους µαθητές-τριες από χαµηλό ΚΟΙΕ περιγράφει κυρίως ο 

πόλος του χαρακτηριστικού που αναφέρεται στην πρακτική σκέψη, ενώ τους 

µαθητές-τριες µε µεσαίο και υψηλό ΚΟΙΕ η µεσαία βαθµολογία στο συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό. 

- Στον παράγοντα Ι (1=Χαµηλή βαθµολογία: Αντίληψη µε βάση τη λογική , 3= 

Υψηλή βαθµολογία: Αντίληψη µε βάση το συναίσθηµα), (χ2 =9, 698, Β.Ε.=4, p-

value= 0,046). Ο πόλος του χαρακτηριστικού που περιγράφει το σύνολο του 

δείγµατος είναι η µεσαία βαθµολογία αλλά στους µαθητές-τριες χαµηλού και 

µεσαίου ΚΟΙΕ παρουσιάζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα από αυτούς υψηλού 

ΚΟΙΕ.  
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ΣΤ) ∆ιαφορές µε βάση τη σχολική επίδοση των µαθητών-µαθητριών 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους 

φίλους του µε βάση τη σχολική επίδοση των µαθητών-τριών. 

Πίνακας 6 
∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση τη σχολική επίδοση των µαθητών - µαθητριών 

Σχολική επίδοση µαθητών-µαθητριών 

 

Μέτρια 
(9,5-13) 

 
Καλώς 

(13,1-16) 

 
Λίαν 

Καλώς 
(16,1-18) 

 
Άριστα 

(18,1-20) 
 

 

F 

 

Sign. 

 

Μεταβλητές 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 
και επαγγελµατικών αποφάσεων 

47,25 6,38 47,623 4,28 49,502 4,11 48,08 5,13 5,640 0,001�� 

Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των αντιλήψεων 
αυτοαποτελεσµατικότητας 

46,00 7,52 44,56 5,49 46,04 5,57 44,43 5,95 2,934 0,033� 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος 55,00 9,19 56,11 6,84 56,56 7,63 55,80 7,55 0,428 0,733 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος 47,43 11,43 52,61 8,91 51,84 10,34 50,55 10,05 1,722 0,161 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του 101,37 12,33 96,554 15,37 99,83 17,30 103,982 18,32 3,411 0,017� 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους του 94,50 16,85 97,26 16,86 100,24 15,98 100,76 15,02 1,666 0,173 

Σηµ. Ν = µέγεθος του δείγµατος � p ≤ 0,05   �� 
 p ≤  0,001. Οι εκθέτες δείχνουν ποιες οµάδες διαφέρουν µεταξύ τους.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 6, οι διαφορές ως προς τη σχολική επίδοση είναι 

στατιστικά σηµαντικές για τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, όπου στους µαθητές-τριες 

µε σχολική επίδοση χαρακτηριζόµενη «λίαν καλώς» και «άριστα» παρουσιάζονται οι 

µεγαλύτερες µέσες τιµές από τις άλλες δύο κατηγορίες σχολικής επίδοσης. Ιδιαίτερα στους 

µαθητές-τριες µε σχολική επίδοση «λίαν καλώς» η µέση τιµή στην εν λόγω µεταβλητή είναι 

µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες µέσες τιµές στις άλλες τρεις κατηγορίες µαθητών-τριών µε 

«µέτρια», «καλώς», «άριστα» στη σχολική τους επίδοση. Οι µαθητές-ριες δηλαδή µε σχολική 

επίδοση «λίαν καλώς» παρουσιάζουν πιο συχνά µεγαλύτερη επίδοση στην κλίµακα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων. Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των κατηγοριών 

της σχολικής επίδοσης (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών «καλώς» και «λίαν καλώς». Μεταξύ των δύο 

αυτών κατηγοριών, οι µαθητές-τριες µε τη µεγαλύτερη σχολική επίδοση παρουσιάζουν και 

µεγαλύτερη επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (διαφορά 

µεγαλύτερη κατά 1,8 µονάδες, p-value=0,001).  

Επίσης, από τα στοιχεία του ίδιου πίνακα, παρατηρούµε ότι οι διαφορές ως προς τη σχολική 

επίδοση είναι στατιστικά σηµαντικές και για τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που 

αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, όπου στους µαθητές-τριες µε σχολική 

επίδοση «µέτρια» και «λίαν καλώς» οι µέσες τιµές της µεταβλητής αυτής είναι µεγαλύτερες 

από τις αντίστοιχες µέσες τιµές στις άλλες δύο κατηγορίες σχολικής επίδοσης. Οι 

µαθητές/τριες δηλαδή µε σχολική επίδοση «µέτρια» και «λίαν καλώς» παρουσιάζουν πιο 

συχνά υψηλότερη επίδοση στην κλίµακα της συµπεριφοράς στον τοµέα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Ωστόσο, από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές συστηµατικές διαφορές στη συµπεριφορά στον τοµέα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας µεταξύ των κατηγοριών της σχολικής επίδοσης των µαθητών-τριών 

(post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni).   

Οι διαφορές ως προς τη σχολική επίδοση είναι στατιστικά σηµαντικές επίσης και για το είδος 

του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του, καθώς στους µαθητές-

τριες µε σχολική επίδοση «µέτρια» και κυρίως «άριστα» παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες µέσες 

τιµές στην κλίµακα δεσµού προσκόλλησης. Με άλλα λόγια, οι µαθητές-τριες αυτών των 

κατηγοριών σχολικής επίδοσης, παρουσιάζουν πιο συχνά µεγαλύτερα επίπεδα ύπαρξης 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης από τους µαθητές-τριες των άλλων δύο κατηγοριών. Από 

τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των κατηγοριών της σχολικής επίδοσης (post hoc test 

µε τη µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

κατηγοριών «καλώς» και «άριστα». Μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών, οι µαθητές-τριες µε 

άριστη σχολική επίδοση παρουσιάζουν πιο συχνά µεγαλύτερη επίδοση στη κλίµακα του είδους 
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του δεσµού που διατηρούν µε τους γονείς τους (διαφορά µεγαλύτερη κατά 7,43 µονάδες, p-

value-0,009), δηλαδή µεγαλύτερα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης από 

τους µαθητές-τριες µε σχολική επίδοση «καλώς».  

Σε ότι αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών-τριών µε 

βάση τη σχολική επίδοση αυτών, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στους 

εξής παράγοντες:  

- Στους παράγοντες Ο (1=Χαµηλή βαθµολογία: Υψηλή αυτοεκτίµηση-αυτοπεποίθηση, 

3=Υψηλή βαθµολογία: Χαµηλή αυτοεκτίµηση) (χ2= 16,721, Β.Ε.=6, p-value= 0,010), 

στον παράγοντα Q4 (Χαµηλά επίπεδα έντασης- Υψηλά επίπεδα έντασης), (χ2=12,814, 

Β.Ε.=6, p-value= 0,046), στον παράγοντα SA (Χαµηλό επίπεδο ανησυχίας-άγχους –

Υψηλό επίπεδο) (χ2=12,782, Β.Ε.= 6, p-value= 0,047) και στον παράγοντα SI (Χαµηλή 

τάση για ανεξαρτησία – Υψηλή τάση για ανεξαρτησία) (χ2=14,074, Β.Ε.=6, p-value= 

0,029) ο πόλος για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφει το σύνολο 

του δείγµατος είναι η µέση βαθµολογία αλλά στους µαθητές-τριες µε σχολική επίδοση 

χαρακτηριζόµενη «λίαν καλώς» παρουσιάζονται µεγαλύτερες συχνότητες από ότι στις 

άλλες κατηγορίες σχολικής επίδοσης 

- Στον παράγοντα Β (Πρακτική σκέψη-Αφαιρετική σκέψη) (χ2= 63,031, Β.Ε.=6, p-value= 

0,000), ο πόλος του χαρακτηριστικού που περιγράφει τους µαθητές-τριες µε σχολική 

επίδοση «µέτρια» και «καλώς» είναι η πρακτική σκέψη, ενώ για τις άλλες δύο 

κατηγορίες («λίαν καλώς»» και «άριστα») η µεσαία βαθµολογία 

- Στον παράγοντα Q2 (Εξάρτηση από οµάδα –Αυτάρκεια) (χ2=19,964, Β.Ε.=6, p-value= 

0,003), ο πόλος του χαρακτηριστικού που περιγράφει τους µαθητές-τριες µε σχολική 

επίδοση «καλώς» είναι η εξάρτηση από την οµάδα ενώ για τις κατηγορίες «λίαν 

καλώς» και «άριστα» είναι η µέση βαθµολογία µε µεγαλύτερη συχνότητα στην 

κατηγορία σχολικής επίδοσης «λίαν καλώς». 
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6.2 ∆ιαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά των µαθητών – µαθητριών στον τοµέα αυτό µε βάση τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών 

Πίνακας 7  

∆ιαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά των µαθητών-τριών µε βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας  

 Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας  

 Μ.Ο. Τ.Α. F Sign. Μ.Ο. Τ.Α. F Sign. 

∆ιαστάσεις πρωτογενών παραγόντων προσωπικότητας 
κατά Catell 

 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,12 4,31 45,76 5,42 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,95 4,24 45,40 5,74 

 
A 
Απόσυρση από κοινωνικές συναναστροφές –
Προτίµηση για κοινωνικές συναναστροφές 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,67 3,80 

 

0,460 

 

0,631 

45,88 4,91 

 

0,215 

 

0,807 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,78 4,41 45,35 5,84 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,23 4,06 45,62 5,38 

 
Β 
Πρακτική σκέψη-Αφαιρετική Σκέψη 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,85 4,02 

 

0,520 

 

0,394 

46,20 5,45 

 

0,264 

 

0,768 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,64
3
 4,56 45,08 6,02 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,00 4,13 45,48 5,45 

 
C 
Συναισθηµατική αστάθεια – 
Συναισθηµατική σταθερότητα 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 50,60
1
 3,45 

 

3,153 

 

0,044� 

47,15 5,03 

 

1,982 

 

0,139 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,68 4,36 48,68 4,36 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,99 4,12 48,99 4,12 

 
Ε 
Υποχωρητικότητα – ∆ιάθεση ελέγχου & 
κυριαρχίας στις διαπροσωπικές σχέσεις 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 50,32 4,57 

 

2,017 

 

0,134 

50,32 4,57 

 

2,017 

 

0,134 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,54 4,52 44,94 5,29 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,18 4,07 45,72 5,65 

 
F 
Επιφυλακτικότητα – ∆ιαχυτικότητα 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,26 4,39 

 

0,894 

 

0,410 

45,58 5,82 

 

0,257 

 

0,516 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,59 4,56 45,48 6,16 
 
G 
Χαµηλή υποστήριξη του συστήµατος ηθικών 2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,21 4,11 

 

0,792 

 

0,454 45,53 5,44 

 

0,381 

 

0,988 
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αξιών – Υψηλή υποστήριξη του συστήµατος 
ηθικών αξιών 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,00 4,11 45,68 5,18 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,13 4,38 44,04
2
 5,31 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,34 4,17 45,94
1
 5,65 

 
H 
Χαµηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση 
– Υψηλή αντοχή στο φόβο και την 
υπερδιέγερση 3 (Υψηλή βαθµολογία) 47,95 3,99 

 

3,267 

 

0,039� 

44,45 4,80 

 

3,915 

 

0,021� 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,27 3,99 45,95 5,66 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,99 4,34 45,38 5,59 

 
Ι 
Αντίληψη µε βάση τη λογική – Αντίληψη µε 
βάση το συναίσθηµα 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 48,68 3,49 

 

0,228 

 

0,796 

45,56 5,41 

 

0,380 

 

0,684 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 47,70 4,17 45,25 4,64 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,22 4,30 45,62 5,82 

 
L 
Ταύτιση µε τους ανθρώπους – Αποξένωση από 
τους ανθρώπους (καχυποψία) 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,23 3,29 

 

2,731 

 

0,066 

45,05 4,67 

 

0,032 

 

0,787 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,33 4,26 45,25 5,83 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,93 4,23 45,56 5,61 

 
 
Μ 
Εστίαση στα πράγµατα (εξωτερικός κόσµος) – 
Εστίαση στις ιδέες (εσωτερικός κόσµος) 3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,59 4,01 

 

0,475 

 

0,622 

46,09 4,37 

 

0,217 

 

0,805 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,91 3,85 46,26 5,64 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,07 4,27 45,46 5,71 

 
Ν 
∆ύσκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου – 
Εύκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 48,60 4,16 

 

1,150 

 

0,318 

45,46 5,59 

 

0,319 

 

0,727 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,24
3
 4,33 44,97 5,64 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,20 4,19 45,69 5,56 

 
Ο  
Υψηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση – 
Χαµηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 51,21
1
 3,11 

 

3,793 

 

0,023� 

45,50 6,02 

 

0,580 

 

0,561 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,57 4,17 45,20 6,04 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,24 4,23 45,66 5,40 

 
Q1 
Ενστερνισµός των παραδοσιακών αντιλήψεων 
(συντηρητισµός) – Προσανατολισµός στην 
πρόοδο και την εξέλιξη (ριζοσπαστισµός) 3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,05 4,22 

 

2,157 

 

0,143 

45,52 5,59 

 

0,567 

 

0,452 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,33
3
 4,33 44,51 5,75 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,21 4,15 45,92 5,58 

 
Q2 
Εξάρτηση από οµάδα – Αυτάρκεια 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 50,29
1
 3,94 

 

4,258 

 

0,015� 

46,41 4,86 

 

3,432 

 

0,033� 

 
1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,31 3,30   45,18 3,54   
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2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,91 4,38 45,30 5,76 
Q3 
Ισορροπία ιδανικού – πραγµατικού εαυτού – 
Τελειοµανία 3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,62 3,67 

0,877 0,417 

46,71 5,24 

1,856 0,158 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,79 4,20 45,58 5,79 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,13 4,24 45,51 5,56 

 
Q4 
Χαµηλά επίπεδα έντασης – Υψηλά επίπεδα 
έντασης 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,00 4,09 

 

0,256 

 

0,774 

45,16 4,26 

 

0,018 

 

0,982 

∆ιαστάσεις δευτερογενών παραγόντων κατά Catell  

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,56 4,03 46,79 5,33 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,31 4,25 45,32 5,66 

 
SE 
Εσωστρέφεια – Εξωστρέφεια 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,25 4,73 

 

0,691 

 

0,501 

43,25 3,88 

 

3,143 

 

0,044� 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 48,05 4,61 45,16 5,89 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,18 4,16 45,59 5,50 

 
SA 
Χαµηλό επίπεδο άγχους – Υψηλό επίπεδο 
ανησυχίας –άγχους 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,58 3,89 

 

2,069 

 

0,128 

6,14 1,10 

 

0,147 

 

0,863 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,04 3,88 45,12 5,27 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,40
3
 4,12 45,76 5,69 

 
STP 
Συναισθηµατική αντιµετώπιση καταστάσεων – 
Έλλειψη συναισθηµατισµού 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 47,75
2
 4,79 

 

4,22 

 

0,015� 

45,19 5,68 

 

0,591 

 

0,554 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 47,74
2
 4,32 44,49

2
 6,12 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 49,60
1
 4,07 45,98

1
 5,31 

 
SI 
Χαµηλή τάση για ανεξαρτησία – Υψηλή τάση για 
ανεξαρτησία 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 49,52 4,08 

 

8,642 

 

0,000�� 

45,73 5,36 

 

3,020 

 

0,050� 

1 (Χαµηλή βαθµολογία) 49,60 4,04 46,14 5,69 

2 (Μεσαία βαθµολογία) 48,87 4,24 45,26 5,58 

 
SC 
Χαµηλό επίπεδο αυτοελέγχου – Υψηλό επίπεδο 
αυτοελέγχου 

3 (Υψηλή βαθµολογία) 50,00 4,19 

 

1,57 

 

0,208 

47,17 5,33 

 

2,146 

 

0,118 

Σηµ. Ν (µέγεθος του δείγµατος) = 416,  � p ≤ 0,05   �� 
 p ≤  0,001. Οι εκθέτες δείχνουν ποιες οµάδες διαφέρουν µεταξύ τους. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 7, οι διαφορές ως προς τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων είναι στατιστικά σηµαντικές για τους παράγοντες προσωπικότητας: 

Προσαρµογή στο περιβάλλον (Παράγοντας C), ∆ειλία-Τόλµη (Παράγοντας Η), 

Αυτοπεποίθηση – Τάση για ενοχές (Παράγοντας Ο), Αυτονοµία-Αυτάρκεια 

(Παράγοντας Q2) και για τους δευτερογενείς παράγοντες: Συναισθηµατική 

αντιµετώπιση καταστάσεων (Παράγοντας STP) και Τάση για Ανεξαρτησία 

(Παράγοντας SI).  

Συγκεκριµένα, οι µαθητές-τριες που εµφανίζουν συναισθηµατική σταθερότητα (υψηλή 

βαθµολογία στον Παράγοντα C), παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές στην 

κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες µε 

συναισθηµατική αστάθεια ή µέση βαθµολογία στο συγκεκριµένο παράγοντα 

προσωπικότητας. Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των επιπέδων 

βαθµολογίας του συγκεκριµένου παράγοντα (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) 

παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ της υψηλής βαθµολογίας 

και της χαµηλής. Οι µαθητές-τριες µε υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα C 

(Συναισθηµατική Σταθερότητα), παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως 

προς τη µέση τιµή στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες 

µε χαµηλή βαθµολογία (Συναισθηµατική αστάθεια). Η διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη 

για τους µαθητές-τριες µε συναισθηµατική σταθερότητα κατά 1,96 µονάδες, µε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p-value=0,039.  

Μεγαλύτερη µέση τιµή στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας φαίνεται να 

παρουσιάζουν και οι µαθητές-τριες που έχουν µέση βαθµολογία στον παράγοντα Η 

(∆ειλία – Τόλµη) από τους µαθητές-τριες µε χαµηλή ή υψηλή βαθµολογία στο 

συγκεκριµένο παράγοντα προσωπικότητας. Ωστόσο από τον περαιτέρω στατιστικό 

έλεγχο (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) µεταξύ των επιπέδων βαθµολογίας 

του παράγοντα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα 

του συγκεκριµένου παράγοντα.  

Σύµφωνα µε τον ίδιο πίνακα, οι µαθητές-τριες που εµφανίζουν χαµηλή αυτοεκτίµηση 

(υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα Ο) παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές στην 

κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες µε 

υψηλή αυτοεκτίµηση ή µέσες τιµές στο συγκεκριµένο παράγοντα προσωπικότητας. 

Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των επιπέδων βαθµολογίας του 

συγκεκριµένου παράγοντα (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ της υψηλής βαθµολογίας και της χαµηλής. 

Οι µαθητές-τριες µε υψηλή βαθµολογία (Χαµηλή Αυτοεκτίµηση), παρουσιάζουν 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως προς τη µέση τιµή στις αντιλήψεις 
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αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες µε χαµηλή βαθµολογία (Υψηλή 

Αυτοεκτίµηση). Η διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη για τους µαθητές-τριες µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση κατά 2,96 µονάδες, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p-

value=0,042. 

Οι µαθητές-τριες που παρουσιάζουν Αυτάρκεια (υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα 

Q2) παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες µε τάση εξάρτησης από την 

οµάδα ή µεσαία βαθµολογία στο συγκεκριµένο παράγοντα προσωπικότητας. Από 

τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των επιπέδων βαθµολογίας του 

συγκεκριµένου παράγοντα (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ της υψηλής βαθµολογίας και της χαµηλής. 

Οι µαθητές-τριες µε υψηλή βαθµολογία (Αυτάρκεια), παρουσιάζουν στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά ως προς τη µέση τιµή στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

από τους µαθητές-τριες µε χαµηλή βαθµολογία (Εξάρτηση από την οµάδα). Η 

διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη για τους µαθητές-τριες µε Αυτάρκεια κατά 1,95 

µονάδες, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p-value=0,017. 

Σε ότι αφορά τους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, οι µαθητές-τριες που 

παρουσιάζουν µεσαία βαθµολογία στους παράγοντα προσωπικότητας STP (ούτε 

αποκλειστικά συναισθηµατική αντιµετώπιση καταστάσεων ούτε έλλειψη 

συναισθηµατισµού) και SI (ούτε χαµηλή ούτε υψηλή τάση για ανεξαρτησία), δηλαδή 

καµία διάσταση στους δύο παράγοντες δεν περιγράφει απόλυτα την προσωπικότητά 

τους, παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες µε υψηλές ή χαµηλές βαθµολογίες 

αντίστοιχα στους εν λόγω παράγοντες. Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ 

των επιπέδων βαθµολογίας των συγκεκριµένων παραγόντων (post hoc test µε τη 

µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές της µεσαίας µε 

την υψηλή βαθµολογία (έλλειψη συναισθηµατισµού) στον παράγοντα STP και µε τη 

χαµηλή βαθµολογία (χαµηλή τάση για ανεξαρτησία) στον παράγοντα SI. Οι µαθητές-

τριες µε µεσαία βαθµολογία στον παράγοντα STP, (ούτε αποκλειστικά 

συναισθηµατική αντιµετώπιση καταστάσεων ούτε έλλειψη συναισθηµατισµού) 

παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά στις µέσες τιµές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας (διαφορά µεγαλύτερη κατά 1,65 µονάδες, p-value=0,012) 

από τους µαθητές-τριες που χαρακτηρίζονται από έλλειψη συναισθηµατισµού. Τέλος, 

οι µαθητές-τριες µε µεσαία βαθµολογία στον παράγοντα SI (άλλοτε χαµηλή άλλοτε 

υψηλή τάση ανεξαρτησίας) παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά στις µέσες 

τιµές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (διαφορά µεγαλύτερη κατά 1,85 
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µονάδες, p-value=0,000) από τους µαθητές-τριες που χαρακτηρίζονται από χαµηλή 

τάση για ανεξαρτησία.  

Συνοψίζοντας, οι µαθητές-τριες που παρουσιάζουν ως χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας συναισθηµατική σταθερότητα, έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, είναι 

αυτάρκειες, δεν αντιµετωπίζουν τις καταστάσεις ούτε αποκλειστικά µε το συναίσθηµα 

αλλά ούτε και µε τη λογική και έχουν άλλοτε χαµηλή άλλοτε υψηλή τάση για 

ανεξαρτησία, παρουσιάζουν µεγαλύτερη επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, δηλαδή παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό υποκειµενικής κρίσης όσον 

αφορά την ικανότητά τους να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία µια σειρά 

ενεργειών που απαιτούνται για να πάρουν µια εκπαιδευτική ή επαγγελµατική 

απόφαση. 

Σε ότι αφορά τις διαφορές στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που 

αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές 

για τους παράγοντες προσωπικότητας: ∆ειλία –Τόλµη (Παράγοντας Η), Αυτάρκεια-

Εξάρτηση από την οµάδα (Παράγοντας Q2) και για τους δευτερογενείς παράγοντες: 

Εσωστρέφεια-Εξωστρέφεια (Παράγοντας SE) και Τάση για Ανεξαρτησία 

(Παράγοντας SI).  

Μεγαλύτερη µέση τιµή στη συµπεριφορά στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας φαίνεται να παρουσιάζουν και οι µαθητές-τριες που έχουν 

µεσαία βαθµολογία στον παράγοντα Η (∆ειλία – Τόλµη) από τους µαθητές-τριες µε 

χαµηλή ή υψηλή βαθµολογία στον συγκεκριµένο παράγοντα προσωπικότητας. Από 

τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των επιπέδων βαθµολογίας του 

συγκεκριµένου παράγοντα (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ της µεσαίας βαθµολογίας και της χαµηλής. 

Οι µαθητές-τριες µε µεσαία βαθµολογία (άλλοτε δειλία άλλοτε τόλµη), παρουσιάζουν 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως προς τη µέση τιµή στη συµπεριφορά τους στον 

τοµέα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας από τους µαθητές-τριες µε χαµηλή 

βαθµολογία (∆ειλία). Η διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη για τους µαθητές-τριες µε 

µεσαία βαθµολογία κατά 1,90 µονάδες, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p-

value=0,026. 

Οι µαθητές-τριες που παρουσιάζουν Αυτάρκεια (υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα 

Q2) παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές στη συγκεκριµένα κλίµακα 

συµπεριφοράς από τους µαθητές-τριες µε τάση εξάρτησης από την οµάδα ή µεσαία 

βαθµολογία στο συγκεκριµένο παράγοντα προσωπικότητας. Ωστόσο από τον 
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περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των επιπέδων βαθµολογίας του παράγοντα 

(post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές στα επίπεδα του συγκεκριµένου παράγοντα. 

Σε ότι αφορά τους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, οι µαθητές-τριες που 

παρουσιάζουν χαµηλή βαθµολογία στους παράγοντα προσωπικότητας SE (τάση για 

εσωστρέφεια) και οι µαθητές-τριες που παρουσιάζουν µεσαία  βαθµολογία στον 

παράγοντα SI (ούτε χαµηλή ούτε υψηλή τάση για ανεξαρτησία), παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες µέσες τιµές στη συγκεκριµένη κλίµακα συµπεριφοράς από τους 

µαθητές-τριες µε υψηλή και χαµηλή βαθµολογία αντίστοιχα στους εν λόγω 

παράγοντες. Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των επιπέδων 

βαθµολογίας των συγκεκριµένων παραγόντων (post hoc test µε τη µέθοδο 

bonferroni) δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

επιπέδων βαθµολογίας για τον παράγοντα SE ενώ για τον παράγοντα SI 

παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ χαµηλής και µεσαίας βαθµολογίας. Οι µαθητές-

τριες µε µεσαία βαθµολογία στον παράγοντα SI (άλλοτε χαµηλή άλλοτε υψηλή τάση 

για ανεξαρτησία) παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως προς τη µέση 

τιµή στη συµπεριφορά τους στον τοµέα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

από τους µαθητές-τριες µε χαµηλή βαθµολογία (χαµηλή τάση για ανεξαρτησία). Η 

διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη για τους µαθητές-τριες µε µεσαία βαθµολογία κατά 

1,48 µονάδες, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p-value=0,044. 

Συνοψίζοντας, οι µαθητές-τριες που παρουσιάζουν άλλοτε τόλµη και άλλοτε δειλία 

στις κοινωνικές τους συναναστροφές, αυτάρκεια και ως προς τους δευτερογενείς 

παράγοντες προσωπικότητας µέση διάσταση ως προς την τάση για ανεξαρτησία 

(δεν είναι ούτε αποκλειστικά ανεξάρτητοι αλλά ούτε και εξαρτηµένοι από τους 

άλλους) και εσωστρέφεια, υιοθετούν συχνότερα συµπεριφορά στον τοµέα που 

αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  
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6.3. Η σχέση των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

και της οµάδας των οµιλήκων και των φίλων µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό 

Για να καθοριστεί η συνάφεια ανάµεσα στο βαθµό κάθε µιας από τις διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε την οµάδα των οµιλήκων και τους 

συνοµίληκους (η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην 

επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο 

µε τους γονείς και τους φίλους του) και στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και 

τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, 

υπολογίστηκε το µέτρο στατιστικής ανάλυσης που ονοµάζεται «συντελεστής 

συσχέτισης κατά Pearson».  Η στατιστική αυτή διαδικασία έγινε µε σκοπό την ακριβή 

και συνοπτική διερεύνηση της αλληλεξάρτησης των συγκεκριµένων αριθµητικών 

µεταβλητών της έρευνας ανά δύο (κάθε µια από τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα 

στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους και αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

και συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό). Τα αποτελέσµατα της συσχέτισης 

αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Για τις κατηγορικές µεταβλητές που αφορούν 

τα στοιχεία της δοµής της οικογένειας και τη σχέση τους µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό αλλά και 

µε τις άλλες µεταβλητές της έρευνας, εφαρµόστηκε η µέθοδος στατιστικής ανάλυσης 

«ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης» (ANOVA) όπως παρουσιάζεται στην 

επόµενη παράγραφο. Οι διαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση τα στοιχεία 

της δοµής της οικογένειας παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 8 
Συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας   

Μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 

∆ιεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο  

Pearson 
Correlation 

- 0,327�� 0,358�� 0,104� 0,295�� 0,224�� 1. Αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 
επαγγέλµατος 

Sign (2-tailed) - 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 

Pearson 
Correlation 

0,327�� - 0,015 0,175�� 0,186�� 0,70 2. Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 
τους γονείς του 

Sign (2-tailed) 0,000 - 0,733 0,000 0,000 0,114 

∆ιεργασίες που λαµβάνουν χώρα µε την οµάδα των οµιλήκων και τους 
συνοµιλήκους 

 

Pearson 
Correlation 

0,358�� 0,015 - 0,481�� 0,195�� 0,209�� 3. Αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή 
επαγγέλµατος 

Sign (2-tailed) 0,000 0,733 - 0,000 0,000 0,000 

Pearson 
Correlation 

0,104� 0,175�� 0,481�� - 0,217�� 0,127� 4. Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 
τους φίλους του 

Sign (2-tailed) 0,019 0,000 0,000 - 0,000 0,004 

Pearson 
Correlation 

0,295�� 0,217�� 0,195�� 0,217�� - 0,659�� 5. Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

Sign (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 

Pearson 
Correlation 

0,224�� 0,70 0,209�� 0,127� 0,659�� - 6. Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των αντιλήψεων 
αυτοαποτελεσµατικότητας 

Sign (2-tailed) 0,000 0,114 0,000 0,004 0,000 - 

Σηµ. Ν (µέγεθος του δείγµατος) = 515,  � p ≤ 0,05   �� 
 p ≤  0,001 
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Όπως φανερώνουν τα στοιχεία του πίνακα 8, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, συνδέονται µε την 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς και τους φίλους στην επιλογή επαγγέλµατος και 

µε την ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς. Σύµφωνα µε τον στατιστικό  

έλεγχο, η ύπαρξη αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς και τους φίλους και η 

ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς σχετίζεται θετικά µε τις συγκεκριµένες 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι υψηλότερα επίπεδα 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς και τους φίλους και υψηλότερα επίπεδα 

προσκόλλησης µε τους γονείς και τους φίλους (ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης) 

σχετίζονται µε υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Με άλλα λόγια, στις 

περιπτώσεις που η υποστήριξη στην επιλογή επαγγέλµατος από τους γονείς και τους φίλους 

είναι ισχυρή και υπάρχουν υψηλά επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε 

αυτούς, το άτοµο αισθάνεται περισσότερο ικανό στο να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει µε 

επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη µιας εκπαιδευτικής ή 

επαγγελµατικής απόφασης  

Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ίδιου πίνακα, υπάρχει συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών 

που αναφέρονται παραπάνω µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα στον οποίο 

αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Η συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό δηλαδή, συνδέεται µε την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους 

γονείς και τους φίλους στην επιλογή επαγγέλµατος και µε την ύπαρξη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους φίλους αλλά όχι µε τους γονείς.  

Ακόµη, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου φαίνεται να συνδέονται µε τη 

συµπεριφορά του στον τοµέα στον οποίο αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων σχετίζονται µε υψηλότερα 

επίπεδα συµπεριφοράς στον τοµέα αυτό. Όσο το άτοµο δηλαδή αισθάνεται περισσότερο ικανό 

στο να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για 

τη λήψη µιας εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής απόφασης τόσο περισσότερο προβαίνει στην 

υιοθέτηση τέτοιων τύπων και µορφών συµπεριφοράς.  
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6.4. ∆ιαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, στη 

συµπεριφορά των µαθητών-µαθητριών στον τοµέα αυτό, στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, µε την 

οµάδα των οµιλήκων και τους φίλους µε βάση στοιχεία της δοµής της οικογένειας 

Πίνακας 9  
∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση στοιχεία της δοµής της οικογένειας 

Σειρά γέννησης του παιδιού Μέγεθος οικογένειας 

1
ο
 παιδί 

 (επίπεδο 0) 

(Ν=232) 

2
ο
 παιδί 

 (επίπεδο 1) 

(Ν=190) 

3
ο
, 4

ο
, 5

ο
 παιδί  

(επίπεδο 2) 

(Ν=84) 

F Sign. 1 & 2 παιδιά 

(Ν=461) 

3, 4 παιδιά & άνω 

(Ν=51) 

F Sign. 

 

 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   

Αντιλήψεις Αυτοαποτελεσµατικότητας 48,97 4,17 48,57 4,94 49,03 4,57 0,511 0,600 48,80 4,47 48,90 5,08 0,019 0,890 

Συµπεριφορά στον τοµέα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

 

45,37 

 

5,62 

 

45,12 

 

6,04 

 

45,86 

 

5,54 

 

0,482 

 

0,618 

 

45,40 

 

5,79 

 

44,98 

 

5,34 

 

0,256 

 

0,613 

Αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος 

57,21
2
 7,32 56,31

2
 7,11 53,53

0,1
 7,73 7,801 0,000�� 56,66 7,33 53,33 7,94 9,300 0,002� 

Αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος 

51,36 10,09 52,22 9,84 50,46 9,31 0,988 0,373 51,74 9,87 50,47 10,32 0,759 0,384 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του 

 

101,47
2
 

 

16,33 

 

100,21 

 

16,57 

 

95,14
0
 

 

18,75 

 

4,399 

 

0,013� 

 

100,77 

 

16,46 

 

93,07 

 

19,54 

 

9,639 

 

0,002� 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους του 

 

98,87 

 

15,48 

 

99,30 

 

17,00 

 

100,07 

 

15,38 

 

0,175 

 

0,839 

 

99, 15 

 

16,07 

 

101,43 

 

15,54 

 

0,929 

 

0,335 

Σηµ. Ν (µέγεθος του δείγµατος) = 515,  � p ≤ 0,05   �� 
 p ≤  0,001. Οι εκθέτες δείχνουν ποιες οµάδες διαφέρουν µεταξύ τους. 
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Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι διαφορές στους µέσους όρους στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος καθώς και στο 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του µε βάση στοιχεία της δοµής της οικογένειας όπως η σειρά γέννησης του παιδιού 

(1ο, 2ο  3ο, 4ο, 5ο παιδί) και το µέγεθος της οικογένειας (ολιγοµελείς οικογένειας µε 1 

και 2 παιδιά και οικογένειες µε 3 παιδιά και άνω).  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά οι διαφορές ως προς τη σειρά γέννησης του 

παιδιού είναι στατιστικά σηµαντικές µόνο για την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και για το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε αυτούς. Οι µαθητές-τριες που είναι το πρωτότοκο παιδί της 

οικογένειας, παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες τιµές στην κλίµακα αντιλαµβανόµενης 

υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και στην ύπαρξη ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς από ότι οι µαθητές-τριες που είναι το τρίτο ή 

τέταρτο παιδί. Με άλλα λόγια, το πρώτο και δεύτερο παιδί της οικογένειας, 

εµφανίζουν µεγαλύτερη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς του στην 

επιλογή επαγγέλµατος, ενώ το πρωτότοκο παιδί έχει και µεγαλύτερα επίπεδα 

ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς από ότι ένας µαθητής-τρια 

που είναι τρίτο ή τέταρτο παιδί.  

Από τον περαιτέρω στατιστικό έλεγχο µεταξύ των κατηγοριών σειρά γέννησης του 

παιδιού (post hoc test µε τη µέθοδο bonferroni) παρατηρήθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών «πρώτο παιδί» και «τρίτο, τέταρτο ή 

πέµπτο παιδί» για την υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος. Η 

µείωση του επιπέδου της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος από τους µαθητές-τριες που είναι πρώτο ή δεύτερο παιδί στην 

οικογένεια σε αυτούς που είναι τρίτο, τέταρτο και άνω, είναι στατιστικά σηµαντική σαν 

σύνολο, µε λιγότερες ανά κατηγορία στατιστικά σηµαντικές διαφορές (στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται µόνο ανάµεσα στο πρώτο και στο τρίτο ή τέταρτο 

παιδί και στο δεύτερο και στο τρίτο ή τέταρτο και όχι ανάµεσα στο πρώτο και στο 

δεύτερο), όπως φανερώνουν οι εκθέτες που υπάρχουν στον Πίνακα 9, δίπλα από 

κάθε τιµή µέσου όρου. Οι µαθητές-τριες που είναι πρωτότοκα παιδιά, παρουσιάζουν 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως προς τη µέση τιµή στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος από τους µαθητές-τριες που 

είναι τρίτο ή τέταρτο παιδί. Οι µαθητές αυτοί παρουσιάζουν κατά µέσο όρο 

µεγαλύτερη επίδοση στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων τους στην 

επιλογή επαγγέλµατος (διαφορά µεγαλύτερη κατά 3,67 µονάδες, p-value=0,000). 
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Ανάλογες στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος παρατηρήθηκαν µεταξύ των κατηγοριών 

«δεύτερο παιδί» και «τρίτο, τέταρτο ή πέµπτο παιδί». Οι µαθητές-τριες που είναι το 

δεύτερο παιδί στην οικογένεια, παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως 

προς τη µέση τιµή στη συγκεκριµένη κλίµακα από τους µαθητές-τριες που είναι τρίτο, 

τέταρτο ή πέµπτο παιδί. Οι δευτερότοκοι µαθητές-τριες δηλαδή, παρουσιάζουν κατά 

µέσο όρο µεγαλύτερη επίδοση στην κλίµακα υποστήριξης από τους γονείς  (διαφορά 

µεγαλύτερη κατά 2,78 µονάδες, p-value=0,012).  

Επίσης, ο στατιστικός έλεγχος µεταξύ των κατηγοριών γέννησης του παιδιού όσον 

αφορά το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του 

έδειξε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών «πρώτο παιδί» και 

«τρίτο, τέταρτο ή πέµπτο παιδί». Η µείωση του επιπέδου ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς από τους µαθητές-τριες που είναι πρώτο ή δεύτερο 

παιδί στην οικογένεια σε αυτούς που είναι τρίτο ή τέταρτο, είναι και αυτή στατιστικά 

σηµαντική σαν σύνολο, µε λιγότερες ανά κατηγορία στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

(στατιστικά σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται µόνο ανάµεσα στο πρώτο και στο τρίτο 

ή τέταρτο παιδί και όχι ανάµεσα σε πρώτο και δεύτερο ή στο δεύτερο και τρίτο ή 

τέταρτο), όπως φανερώνουν οι εκθέτες που υπάρχουν στον Πίνακα 9, δίπλα από 

κάθε τιµή µέσου όρου. Συγκεκριµένα, οι µαθητές-τριες που είναι πρωτότοκα παιδιά, 

παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως προς τη µέση τιµή στην ύπαρξη 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς από τους µαθητές-τριες της τρίτης 

κατηγορίας. Οι πρωτότοκοι µαθητές-τριες παρουσιάζουν κατά µέσο όρο  µεγαλύτερα 

επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς (διαφορά 

µεγαλύτερη κατά 6,33 µονάδες, p-value=0,010).  

Ως προς το µέγεθος της οικογένειας οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές για τις 

ίδιες µεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη σειρά γέννησης, δηλαδή για 

την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και για το 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε αυτούς. Έτσι, στις 

ολιγοµελείς οικογένειες (µε ένα ή δύο παιδιά), η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης 

παρουσιάζεται µεγαλύτερη (µεγαλύτερες µέσες τιµές και στις δύο µεταβλητές) από 

ότι στις πολυµελείς οικογένειες (µε τρία παιδιά και άνω).  
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6.5. Παράγοντες της έρευνας που προβλέπουν τη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, από τα αποτελέσµατα της 

διερεύνησης της συνάφειας µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους, επιβεβαιώθηκαν οι ερευνητικές µας 

υποθέσεις σχετικά µε το ρόλο των διεργασιών αυτών στη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό. Θα ήταν όµως λάθος επιστηµονικής ανάλυσης και πρακτικής να 

µεγιστοποιήσουµε το ρόλο των συντελεστών αυτών αγνοώντας και τους άλλους 

ατοµικούς παράγοντες (όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας) που 

εξετάζονται στην παρούσα ερευνητική εργασία και προβλέπουν το βαθµό 

διαµόρφωσής τους. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε τα στοιχεία να αναλυθούν και µε 

τη µέθοδο της στατιστικής ανάλυσης πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (multiple 

regression linear). Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στους πίνακες 10 και 11.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Παράγοντες που προβλέπουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: Αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

Ανεξάρτητες µεταβλητές: Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων 

στην επιλογή επαγγέλµατος, το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο 

µε τους γονείς και τους φίλους, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (πρωτογενείς 

& δευτερογενείς παράγοντες κατά Cattell -16PF).   

∆είκτης πολλαπλής συσχέτισης (Multiple R) = 0,174 

R2 = 0,121 

Τυπικό σφάλµα: = 3,9614 

F= 3,279 Β.Ε. = 25, p = 0,000 

 Beta Τυπ. Σφ. t Sign 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην 

επιλογή επαγγέλµατος 
0,198 0,030 3,694 0,000 

  

Η αντιλαµβανόµενη  υποστήριξη των φίλων στην 

επιλογή επαγγέλµατος 

 

0,053 

 

0,026 

 

0,920 

 

0,358 

 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το 
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άτοµο µε τους γονείς του 0,111 0,014 2,103 0,036 

 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το 

άτοµο µε τους φίλους του 

 

0,107 

 

0,015 

 

1,854 

 

0,065 

Παράγοντας προσωπικότητας Α 

(Απόσυρση – προτίµηση για κοινωνικές συναναστροφές 
-0,059 0,459 -1,004 0,316 

Παράγοντας προσωπικότητας Β 

(Πρακτική – Αφαιρετική σκέψη) 
-0,015 0,360 -0,308 0,758 

Παράγοντας προσωπικότητας C 

(Συναισθηµατική αστάθεια – Σταθερότητα) 
0,071 0,404 1,283 0,200 

Παράγοντας προσωπικότητας Ε 

(Υποχωρητικότητα – ∆ιάθεση ελέγχου και κυριαρχίας) 
0,015 0,505 0,243 0,808 

Παράγοντας προσωπικότητας F 

(Επιφυλακτικότητα – ∆ιαχυτικότητα) 
0,003 0,407 0,047 0,962 

Παράγοντας προσωπικότητας G 

(Χαµηλή – Υψηλή υποστήριξη του συστήµατος ηθικών αξιών) 
0,030 0,443 0,563 0,574 

Παράγοντας προσωπικότητας Η 

(Χαµηλή - Υψηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση) 
-0,033 0,487 -0,615 0,539 

Παράγοντας προσωπικότητας I 

(Αντίληψη µε βάση τη λογική – µε βάση το συναίσθηµα) 
-0,90 0,501 -1,554 0,121 

Παράγοντας προσωπικότητας L 

(Ταύτιση µε τους ανθρώπους – Αποξένωση) 
0,094 0,682 1.293 0.197 

Παράγοντας προσωπικότητας Μ 

(Εστίαση στα πράγµατα – στις ιδέες) 
-0,183 0,555 -0,183 0,855 

Παράγοντας προσωπικότητας Ν 

(∆ύσκολη – Εύκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου) 
-0,099 0,590 -1,396 0,164 

Παράγοντας προσωπικότητας 0 

(Υψηλή – Χαµηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση) 
-0,038 0,649 -0,530 0,597 

Παράγοντας προσωπικότητας Q1 

 (Συντηρητισµός – Ριζοσπαστισµός) 
-0,066 0,606 -1,008 0,314 

Παράγοντας προσωπικότητας Q2 

(Εξάρτηση από οµάδα - Αυτάρκεια) 
0,106 0,377 1,892 0,059 

Παράγοντας προσωπικότητας Q3 

(Ισορροπία ιδανικού – πραγµατικού εαυτού) 
0,069 0,499 1,279 0,202 

Παράγοντας προσωπικότητας Q4 

(Χαµηλά επίπεδα έντασης – Υψηλά επίπεδα έντασης) 
0,009 0,474 0,169 0,866 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SE 

(Εσωστρέφεια – Εξωστρέφεια) 
-0,37 0,507 -0,708 0,479 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SA 

(Χαµηλό – Υψηλό επίπεδο ανησυχίας –άγχους) 
0,065 0,525 1,131 0,259 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας STP 

(Συναισθηµατική αντιµετώπιση των καταστάσεων – 

Έλλειψη συναισθηµατισµού) 

0,043 0,381 0,761 0,447 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SI 

(Χαµηλή – Υψηλή τάση για ανεξαρτησία) 
0,194 0,453 3,337 0,001 
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∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SC 

(Χαµηλό επίπεδο – Υψηλό επίπεδο αυτοελέγχου) 
0,034 0,493 0,649 0,517 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 10, προκύπτει ότι οι µεταβλητές που προβλέπουν τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών-τριών στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων είναι ουσιαστικά τέσσερις: η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος, το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του (ύπαρξη ή µη 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης), ο πρωτογενής παράγοντας προσωπικότητας Q2 

(Αυτονοµία - Αυτάρκεια) και ο δευτερογενής παράγοντας SI (Υψηλή τάση για 

ανεξαρτησία). Ο/Η µαθητής/τρια δηλαδή που παρουσιάζει υψηλή επίδοση στη 

συγκεκριµένη κλίµακα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας έχει συνήθως µεγάλη 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς του στην επιλογή επαγγέλµατος, 

υψηλά επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς και είναι άτοµο  

αυτόνοµο και αυτάρκες, µε υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας (άτοµο προσανατολισµένο 

στην εξέλιξη και την πρόοδο που αποζητά την περιπέτεια, αυθεντικό και ειλικρινές 

στις αντιδράσεις του που λειτουργεί αυτόβουλα και αυτόνοµα).   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Παράγοντες που προβλέπουν τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που 

αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές: Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων 

στην επιλογή επαγγέλµατος, το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο 

µε τους γονείς και τους φίλους, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (πρωτογενείς 

& δευτερογενείς παράγοντες κατά Cattell -16PF).   

∆είκτης πολλαπλής συσχέτισης (Multiple R) = 0,126 

R2 = 0,070 

Τυπικό σφάλµα: = 5,3981 

F= 2,236, Β.Ε. = 25, p = 0,001 

 Beta Τυπ. Σφ. t Sign 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην 

επιλογή επαγγέλµατος 

0,175 0,042 3,166 0,002 

Η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην 

επιλογή επαγγέλµατος 

0,084 0,035 1,409 0,160 
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Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το 

άτοµο µε τους γονείς του 

0,001 0,019 0,016 0,987 

Το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το 

άτοµο µε τους φίλους του 

0,056 0,021 0,943 0,346 

Παράγοντας προσωπικότητας Α 

(Απόσυρση – προτίµηση για κοινωνικές συναναστροφές 
0,002 0,627 0,033 0,974 

Παράγοντας προσωπικότητας Β 

(Πρακτική – Αφαιρετική σκέψη) 
-0,025 0,491 -0,488 0,626 

Παράγοντας προσωπικότητας C 

(Συναισθηµατική αστάθεια – Σταθερότητα) 
0,094 0,551 1,659 0,098 

Παράγοντας προσωπικότητας Ε 

(Υποχωρητικότητα – ∆ιάθεση ελέγχου και κυριαρχίας) 
-0,025 0,690 -0,389 0,698 

Παράγοντας προσωπικότητας F 

(Επιφυλακτικότητα – ∆ιαχυτικότητα) 
0,028 0,555 0,481 0,631 

Παράγοντας προσωπικότητας G 

(Χαµηλή – Υψηλή υποστήριξη του συστήµατος ηθικών αξιών) 
-0,005 0,606 -0,093 0,926 

Παράγοντας προσωπικότητας Η 

(Χαµηλή - Υψηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση) 
0,067 0,668 1,206 0,229 

Παράγοντας προσωπικότητας I 

(Αντίληψη µε βάση τη λογική – µε βάση το συναίσθηµα) 
-0,066 0,684 -1,109 0,268 

Παράγοντας προσωπικότητας L 

(Ταύτιση µε τους ανθρώπους – Αποξένωση) 
-0,064 0,935 -0,843 0,400 

Παράγοντας προσωπικότητας Μ 

(Εστίαση στα πράγµατα – στις ιδέες) 
0,087 0,761 1,321 0,187 

Παράγοντας προσωπικότητας Ν 

(∆ύσκολη – Εύκολη υιοθέτηση κοινωνικού προσωπείου) 
-0,073 0,810 -0,989 0,323 

Παράγοντας προσωπικότητας 0 

(Υψηλή – Χαµηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση) 
-0,076 0,888 -1,017 0,310 

Παράγοντας προσωπικότητας Q1 

 (Συντηρητισµός – Ριζοσπαστισµός) 
-0,041 0,828 -0,607 0,544 

Παράγοντας προσωπικότητας Q2 

(Εξάρτηση από οµάδα - Αυτάρκεια) 
0,128 0,515 2,207 0,028 

Παράγοντας προσωπικότητας Q3 

(Ισορροπία ιδανικού – πραγµατικού εαυτού) 
0,084 0,687 1,510 0,132 

Παράγοντας προσωπικότητας Q4 

(Χαµηλά επίπεδα έντασης – Υψηλά επίπεδα έντασης) 
-0,055 0,647 -1,056 0,291 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SE 

(Εσωστρέφεια – Εξωστρέφεια) 
-0,134 0,698 -2,500 0,013 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SA 

(Χαµηλό – Υψηλό επίπεδο ανησυχίας –άγχους) 
0,008 0,717 0,137 0,891 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας STP 

(Συναισθηµατική αντιµετώπιση των καταστάσεων – 

Έλλειψη συναισθηµατισµού) 

0,047 0,524 0,816 0,415 

∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SI 

(Χαµηλή – Υψηλή τάση για ανεξαρτησία) 
0,129 0,621 2,143 0,033 
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∆ευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SC 

(Χαµηλό επίπεδο – Υψηλό επίπεδο αυτοελέγχου) 
0,005 0,672 0,087 0,931 

Αναφορικά µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι 

συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία 

του Πίνακα 11, στατιστικά σηµαντικές είναι οι συνεισφορές της µεταβλητής 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων, ο πρωτογενής παράγοντας 

προσωπικότητας Q2 (Εξάρτηση από οµάδα – Αυτάρκεια) και οι δευτερογενείς 

παράγοντες προσωπικότητας SE (Τάση προς Εσωστρέφεια) και SI (Υψηλή τάση για 

ανεξαρτησία). Ο/Η µαθητής/τρια δηλαδή που παρουσιάζει υψηλή επίδοση στην 

κλίµακα της συµπεριφοράς στον τοµέα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

(εµφανίζει σχετική συµπεριφορά και παρουσιάζει µεγαλύτερη δραστηριοποίηση προς 

επίλυση του θέµατος της διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων), έχει συνήθως µεγάλη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς 

του στην επιλογή επαγγέλµατος, είναι άτοµο αυτόνοµο και αυτόβουλο (στηρίζεται 

στον εαυτό του και εργάζεται µόνο του), εσωστρεφές (έχει την τάση να στηρίζεται 

στον εαυτό του και να εργάζεται µόνο του, γενικά είναι άτοµο σοβαρό, επιφυλακτικό, 

«µαζεµένο» και απόµακρο από τις διαπροσωπικές σχέσεις το οποίο  

προσανατολίζεται περισσότερο προς τα πράγµατα και τις ιδέες) µε υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας (άτοµο προσανατολισµένο στην εξέλιξη και την πρόοδο που αποζητά 

την περιπέτεια, αυθεντικό και ειλικρινές στις αντιδράσεις του που λειτουργεί 

αυτόβουλα και αυτόνοµα). 

 



 266 

Κεφάλαιο 7ο : Συζήτηση 

Η συζήτηση που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται βάσει των 

ερευνητικών στόχων και των υποθέσεων της έρευνας όπως παρουσιάζονται στο 

Κεφ. 5, παρ. 5.1.  καθώς και των ευρηµάτων αυτής όπως παρουσιάζονται στο Κεφ. 6 

7.1 ∆ιαφορές στις µεταβλητές της έρευνας [αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό,  

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 

και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος, το είδος του δεσµού µε τους 

γονείς και µε τους φίλους] µε βάση τα ατοµικά στοιχεία των µαθητών - 

µαθητριών  

Α) ∆ιαφορές µε βάση το φύλο 

Η εξέταση των διαφορών των µεταβλητών της έρευνας µε βάση το φύλο σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (βλ. Μέρος Β’ Κεφ. 6ο) µας 

επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

δύο φύλων στην επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, όπου τα 

κορίτσια παρουσιάζουν µεγαλύτερη επίδοση έναντι των αγοριών, στοιχείο που δεν 

παρουσιάζεται στην εξέταση των υπόλοιπων µεταβλητών της έρευνας. Με άλλα 

λόγια, τα κορίτσια µαθήτριες Α΄και Β΄Λυκείου φαίνεται να αισθάνονται περισσότερο 

ικανά (έχουν µεγαλύτερο βαθµό διαβλεπόµενης ικανότητας) στο να αναλάβουν και να 

ολοκληρώσουν µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. 

Η ύπαρξη αυτής της διαφοράς στις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας εκ πρώτης όψεως οµοιάζει µε αυτήν που έχει ανιχνευτεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία στις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας 

και στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στις θετικές και τις φυσικές επιστήµες, 

όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος (βλ. Μέρος Α΄, 4.Β. 

«Ατοµικοί Παράγοντες», παρ. 4.Β.1.β). Ωστόσο, δεν είναι δυνατό µε αυτό το στοιχείο 

να αναφερθούµε σε επιβεβαίωση της πρώτης ερευνητικής µας υπόθεσης για την 

ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ως προς τη διάσταση 

του φύλου µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς, όπως έχει αναφερθεί, οι 

αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας έχουν µέτρια συνάφεια µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων που µελετά η παρούσα έρευνα. 
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Επίσης, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας ως προς τη διάσταση του φύλου, 

φαίνεται να διαφοροποιούνται από αυτά ορισµένων άλλων ερευνών στη διεθνή 

βιβλιογραφία, όπου δεν καταγράφηκαν διαφορές µε βάση το φύλο στις 

συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (Betz & Luzzo, 1996. Betz & 

Voyten, 1997. Chung, 2002. Fouad, Smith & Enochs, 1997. Keller & Whiston, 2008. 

Luzzo, 1993. Patel, Salahuddin & O’ Brien, 2008. Sweeny & Schill, 1998. Taylor & 

Betz, 1983. Taylor & Pompa, 1990. Wilson, 2000). Από την άλλη πλευρά, οι διαφορές 

που παρατηρήθηκαν στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας µε βάση το φύλο, 

φαίνεται να συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών στη διεθνή κυρίως 

βιβλιογραφία, στις οποίες ο παράγοντας φύλο εξετάζεται ως προς την 

ψυχοκοινωνική του διάσταση και σε αλληλεπίδραση µε άλλους ατοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, στη θεωρητική βάση που θέτει η κοινωνικογνωστική 

θεωρία για τη σταδιοδροµία. Το γεγονός δηλαδή ότι τα κορίτσια στην έρευνά µας 

(Ελληνίδες έφηβες, µαθήτριες Λυκείου) παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική 

υψηλότερη επίδοση στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων έχει επίσης καταγραφεί σε έρευνες 

στη διεθνή βιβλιογραφία που έχουν διερευνήσει τις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια και µειονοτικές 

εθνικοφυλετικές οµάδες (Flores & O’Brien, 2002. Giannakos, 1995,2001. Hackett & 

Byars, 1996. Nota et al., 2007. Rollins & Valdez, 2006) και σε σύγχρονες έρευνες 

στον ελληνικό χώρο (Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2011) και οµοιάζει µε τη 

διαπίστωση σύγχρονων ερευνητών ότι στα κορίτσια καταγράφονται υψηλότερα 

επίπεδα γενικευµένης επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Vingoli, 2009).  

Οι διαφορές φύλου που παρατηρήθηκαν ως προς τη συχνότητα στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων επιβεβαιώνουν την πρώτη ερευνητική µας υπόθεση (Υ1) για τις 

διαφορές στην εν λόγω µεταβλητή µε βάση το φύλο του ατόµου, ενώ τα αίτια αυτών 

των διαφορών είναι δυνατό να ανιχνευτούν:  

Α) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς σε 

ότι αφορά τις πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου όπως 

αυτές προσδιορίζονται από κοινωνικές µεταβλητές όπως το φύλο (Bandura, 

1986,1995,1997) και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σχετικά 

µε το ρόλο των ατοµικών παραγόντων, τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες για αποτελέσµατα, στόχοι) και κατά συνέπεια 
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τη συµπεριφορά του ατόµου και την επαγγελµατική του ανάπτυξη (Lent, Brown, 

Hackett, 1994). 

Ειδικότερα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στη θεωρητική θεµελίωση της έρευνας 

και στην παρουσίαση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, εκεί 

γίνεται αναφορά στο ρόλο των ατοµικών παραγόντων (όπως το φύλο και η φυλή-

εθνικότητα) και στην ψυχοκοινωνική διάσταση του φύλου, στοιχείο που διαφοροποιεί 

τους κοινωνικοπολιτικούς µηχανισµούς όπως η κοινωνικοποίηση  οι οποίοι 

προσδιορίζουν και καθορίζουν τις µαθησιακές εµπειρίες που ενισχύονται θετικά ή 

αρνητικά µέσω των οποίων διαµορφώνονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

(Πρόταση 10, Υπόθεση 10Α). Επίσης, σύµφωνα µε την Υπόθεση 10F των εισηγητών 

της θεωρίας, οι διαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

διαµεσολαβούνται από διαφορετική πρόσβαση στις πηγές διαµόρφωσης της 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Το ερµηνευτικό αυτό πλαίσιο φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

στην παρούσα έρευνα µε την καταγραφή στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας µε βάση το φύλο. 

Ο ρόλος της κοινωνικοποίησης και οι τρόποι διαπαιδαγώγησης των δύο φύλων που 

σχετίζονται µε τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς ρόλους που οδηγούν σε 

διαφορές στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης (στόχοι, ενδιαφέροντα, επιλογές, 

συµπεριφορά, κ.ά.) έχει αποτελέσει το ερµηνευτικό πλαίσιο σε έρευνες που έχουν 

καταγράψει τις επιδράσεις της τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία στη θεωρητική βάση 

των δύο προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν, όσο και σε ελληνικές έρευνες (βλ. Μέρος 

Α΄, 4.Β «Ατοµικοί Παράγοντες», παρ. 4.B.1.α, παρ. 4.Β.1.β και παρ. 4.Β.1.γ). 

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ελληνική κοινωνία, το σύστηµα αξιών της 

ελληνικής οικογένειας όχι µόνο αναπτύσσει στο παιδί από τη µικρή του ηλικία 

κοινωνικά στερεότυπα που έχουν σχέση µε το φύλο και το επάγγελµα καθορίζοντας 

έτσι τις επαγγελµατικές επιλογές των φύλων (Βενετσάνου & Καλοκούρη, 1993. 

∆ηµητριάδου, 1982. Κασιµάτη, 1986. Κασιµάτη και συν.,1982. Καρανάσου, 1993. 

Κρίβας & Χάντζιου, 1989. Μαραγκουδάκης, 1993. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1995), 

αλλά ειδικότερα στα κορίτσια καλλιεργεί έναν προβληµατισµό για τον ιδανικό 

συνδυασµό οικογενειακών και επαγγελµατικών ρόλων (Athanasiadou & Tazoglou, 

2010. Γκαρή και συν. 1996. Igglesi, 1996. Κραβαρίτου-Μανιτάκη, 1983. Τσολακίδου, 

1997. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1995). 

Ο διαφοροποιηµένος ρόλος του φύλου φαίνεται λοιπόν να έχει ως αποτέλεσµα ότι 

διαµορφώνει διαφορετικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Στα κορίτσια ο 

προβληµατισµός σχετικά µε την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και τον τρόπο που 

θα διαχειριστούν τα σχετικά µε αυτήν θέµατα ενδεχοµένως ξεκινά νωρίτερα από τις 

ηλικίες που διερευνώνται στην παρούσα ερευνητική εργασία (Α΄και Β΄τάξη Λυκείου), 
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ο οποίος ίσως τα οδηγεί σε ενασχόληση (λιγότερο ή περισσότερο συστηµατική) µε τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία. Η εµπλοκή τους στη 

διαδικασία αυτή τα οδηγεί σε συνακόλουθα υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητα για την εν λόγω διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, στην Α΄ και 

Β΄ Λυκείου το άτοµο αισθάνεται ήδη περισσότερο ικανό αναλάβει και να ολοκληρώσει 

µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, ανεξάρτητα µε το αν τελικά οδηγείται στις ενέργειες 

αυτές και µε το αν εµφανίζει τη σχετική συµπεριφορά, καθώς εκεί σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν παρατηρούνται στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές µε βάση το φύλο.  

Β) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

όπως παρουσιάζεται στη θεωρητική θεµελίωση της έρευνας και στην παρουσίαση 

της σχετικής θεωρίας, αναφορικά µε το ρόλο των δύο οµάδων επιδράσεων 

(ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων) στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 

ατόµων και ειδικότερα στην αλληλεπίδραση αυτών των δύο οµάδων η οποία 

παρουσιάζεται στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1) ως προς τις 

επιδράσεις που ασκούν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και 

κατά συνέπεια στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου καθώς και στις θέσεις των 

εισηγητών σχετικά µε τις άµεσες και έµµεσες επιδράσεις (διαµέσου των 

κοινωνικογνωστικών µηχανισµών) που ασκούν οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί στις 

διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (Lent, Brown & Hackett, 

1994,2000). 

Σύµφωνα µε την εξέταση των διαφορών στις µεταβλητές της έρευνας, παρουσιάζεται 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην επίδοση στην κλίµακα αντιλαµβανόµενης 

υποστήριξης των φίλων και της οµάδας των οµιλήκων καθώς και στην ύπαρξη 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς ανάλογα µε το φύλο. Τα κορίτσια 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη επίδοση στις δύο κλίµακες. Αυτό σηµαίνει ότι για τα 

κορίτσια ο ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων µε τους φίλους και  µε την οµάδα 

των οµιλήκων καθώς και η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από αυτούς στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε το επάγγελµα αναδεικνύεται 

σηµαντικότερος από ότι στα αγόρια. Το εύρηµα αυτό είναι δυνατό να ερµηνευτεί στη 

βάση διαπιστώσεων αναπτυξιακών ψυχολόγων σχετικά µε τις διαφορές φύλου στον 

τρόπο που οι έφηβοι βιώνουν τη φιλία. Για τα κορίτσια µετρά πρώτα το συναίσθηµα 

και έτσι αντλούν νόηµα από τη φιλία µέσω σύνδεσης και φροντίδας ενώ για τα αγόρια 

µετρά ο έλεγχος και αντλούν νόηµα µέσω τονισµού της διαφορετικότητας (Fisher, 

Munsch & Greene, 1996).  
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Έτσι η ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων είναι πιθανό να οφείλεται και 

στην αλληλεπίδραση του ατοµικού παράγοντα φύλο µε τους δύο παράγοντες που 

αφορούν τη διερεύνηση των σχέσεων που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των 

οµιλήκων και µε τους φίλους. Για τα κορίτσια τα υψηλότερα επίπεδα 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους φίλους και ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε αυτούς είναι πιθανό να ενισχύουν το αίσθηµα 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, δηλαδή το βαθµό διαβλεπόµενης αυτοαποτελεσµατικότητας να 

αναλάβουν και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται 

για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Η ερµηνεία του ευρήµατός µας ενισχύεται από ευρήµατα σύγχρονων ερευνών σε 

κατά γενική οµολογία πολιτισµικά παρόµοιους πληθυσµούς όπως Ιταλοί µαθητές-

τριες µέσης εκπαίδευσης, στους οποίους παρατηρήθηκαν διαφορές φύλου στον 

τρόπο που λειτουργούν οι υποστηρικτικές σχέσεις µε τους φίλους τόσο άµεσα στην 

επαγγελµατική τους βεβαιότητα όσο και έµµεσα, διαµέσου των τάσεων του ατόµου 

για αυτοκαθορισµό (στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι αντιλήψεις ακαδηµαϊκής 

αυτοαποτελεσµατικότητας) στην εξαρτηµένη µεταβλητή (στα κορίτσια καταδείχθηκε η 

άµεση και έµµεση επίδραση της υποστήριξης των φίλων έναντι των αγοριών, όπου η 

υποστήριξη των φίλων δεν φάνηκε να σχετίζεται µε καµία από τις µεταβλητές της 

έρευνας) (Howard et al., 2009).  

Ακόµα, η ύπαρξη συστηµατικών διαφορών στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

φίλων και στην ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς µε βάση το 

φύλο επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα άλλων ερευνητών ότι η 

οµάδα των οµιλήκων και οι φιλικές σχέσεις µε αυτούς επηρεάζουν την επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εφήβων παρά το ότι στις εν λόγω έρευνες δεν καταγράφονται 

διαφορές φύλου. Αυτό συµβαίνει γιατί οι έφηβοι (και από ότι φαίνεται στην έρευνά 

µας κυρίως τα κορίτσια) περνούν καθηµερινά αρκετό χρόνο µε τους φίλους τους και 

έτσι οδηγούνται στην ανάπτυξη σχέσεων, την επιλογή δραστηριοτήτων του 

ελεύθερου χρόνου (π.χ. µαθήµατα χορού, γλώσσας, κ.ά.), την οργάνωση χρόνου 

που απαιτείται για να συνδυαστούν οι δραστηριότητες αυτές, κ.ά. Οι ικανότητες που 

διαµορφώνονται κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων αυτών 

συµβάλλουν στην προεπαγγελµατική τους ολοκλήρωση και είναι οι ίδιες που 

απαιτούνται για την επιτυχή επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Μέλλον, 2008). Πολύ 

περισσότερο, οι έφηβοι µε τους φίλους τους συζητούν τις αξίες που τους µεταδίδει η 

οικογένεια για τις επαγγελµατικές ενασχολήσεις, ανταλλάσουν τον προβληµατισµό 

τους σχετικά µε θέµατα που αφορούν τη σταδιοδροµία τους, επαγγελµατικές 
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πληροφορίες και πηγές αναζήτησης αυτών, αλλά και εµπλέκονται και συµµετέχουν 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες οι οποίες ωστόσο συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

σηµαντικών δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία (Eccles 

& Barber, 1999. Jabblin, 2000. Patel, Salahuddin & O’Brien, 2008. Steinberg, 

Dornbusch & Brown, 1992) ενισχύοντας πιθανόν και το αίσθηµα 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων που διερευνάται στην παρούσα εργασία.  

Γ) Στις διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας µε βάση το φύλο που 

παρατηρούνται στην παρούσα έρευνα και στη διαπιστευµένη σχέση αυτών µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας τόσο στην παρούσα έρευνα (βλ. επόµενη 

παράγραφο 6.2) όσο και σε άλλες στη διεθνή αλλά και ελληνική βιβλιογραφία.  

Έτσι, σύγχρονες διεθνείς και ελληνικές έρευνες όπως παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος (βλ. Μέρος Α’ παρ. 4.B.4. «Η 

προσωπικότητα») καταδεικνύουν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα 

στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Για παράδειγµα η ευσυνειδησία-συνέπεια και η εξωστρέφεια σχετίζονται 

θετικά µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (Hartman & Betz, 

2007. Reed, Bruch & Haase, 2004. Jin, Watkins & Yuen, 2009) και ο νευρωτισµός 

αρνητικά (Hartman & Betz, 2007). Επίσης, γενικά οι έφηβοι αλλά κυρίως τα κορίτσια 

παρουσιάζουν µικρότερα επίπεδα δυσκολιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

είχαν περισσότερο ξεκάθαρα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα από τα αγόρια (Κουνενού, 

υπό δηµοσίευση), ενώ εκείνα που βλέπουν τον εαυτό τους ως περισσότερο ικανό, 

έχουν χαµηλότερα επίπεδα νευρωτισµού, θετική αυτοεκτίµηση και θεωρούν ότι έχουν 

τον έλεγχο της ζωής τους (ενδοπροσωπικός έλεγχος), έχουν υψηλότερα επίπεδα 

στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (Jin, Watkins & Yuen,  

2009. Koumoundourou, Tsiaousis & Kounenou, 2011. Rogers, Creed & Glandon, 

2009.  Wang et al., 2009). Έτσι σύµφωνα µε τους ερευνητές, είναι πιθανό οι 

θετικότερες εκτιµήσεις σε κεντρικούς µηχανισµούς αυτοαξιολόγησης (µεταξύ των 

οποίων συµπεριλαµβάνονται και ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας) να 

βοηθούν τα κορίτσια να ξεκαθαρίζουν θέµατα και προτεραιότητες που αφορούν τον 

κοινωνικό και επαγγελµατικό τους ρόλο και κατά συνέπεια ενισχύουν τις 

συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Στην παρούσα έρευνα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφ. 6 και στην παρ. 6.1, 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των µαθητών 

µε βάση το φύλο παρουσιάστηκαν σε αρκετά χαρακτηριστικά όπου στα κορίτσια η 
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συχνότητα εµφάνισης ήταν µεγαλύτερη, ωστόσο ο πόλος που χαρακτηρίζει το 

σύνολο του δείγµατος για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν η µεσαία 

βαθµολογία, στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν. Ιδιαίτερα όµως για 

τον παράγοντα Q1 [Ενστερνισµός των παραδοσιακών αντιλήψεων (Συντηρητισµός) 

– Προσανατολισµός στην πρόοδο και την εξέλιξη (Ριζοσπαστισµός)], ο πόλος που 

φαίνεται να χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος µε µεγαλύτερη συχνότητα 

εµφάνισης στα κορίτσια είναι η τάση για προσανατολισµό στην πρόοδο και την 

εξέλιξη. Υψηλή βαθµολογία του ατόµου στον παράγοντα αυτό ερµηνεύεται ως η τάση 

του ατόµου προς τον πειραµατισµό και τη δηµιουργικότητα, στο να δίνει µεγάλη 

σηµασία στην αλλαγή, στις καινοτόµες ιδέες και αντιλήψεις και έχει διάθεση για 

επαφή µε καινούργιους ανθρώπους (Administrator’s manual for the 16 Personality 

Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981). 

Αυτό σηµαίνει ότι ο υψηλός προσανατολισµός των κοριτσιών στην πρόοδο και την 

εξέλιξη είναι πιθανό να τους δηµιουργεί υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων όπως ακριβώς συµβαίνει µε τα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στις 

έρευνες που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και όπως διαπιστώθηκε σε παλαιότερη 

έρευνα, όπου οι γυναίκες µε υψηλότερα επίπεδα διεκδικητικότητας στη συµπεριφορά 

τους (assertiveness) είχαν υψηλότερα επίπεδα στις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Nevill & Schlecker, 1988). Επιπλέον, στις συνάφειες που 

έχουν καταγραφεί στον ελληνικό πληθυσµό των πέντε παραγόντων µε τους 

παράγοντες του ερωτηµατολογίου 16PF (Τσαούσης, 1999,2009) όπως αναφέρονται 

στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, το χαρακτηριστικό της ∆εκτικότητας στην 

αλλαγή (Υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα Q1) παρουσιάζει θετική συνάφεια µε 

τον παράγοντα ∆εκτικότητα σε νέες εµπειρίες (r=0,49, p <0,001). Έτσι, το εύρηµά 

µας σε ότι αφορά την τάση προσανατολισµού κυρίως των κοριτσιών προς την 

πρόοδο και την εξέλιξη και οι στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας φαίνεται να συµφωνεί µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών 

όπου ο παράγοντας δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες, αν και γενικά  παρουσιάζει 

ασυνέπεια ως προς τη σύνδεσή του µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για 

τη σταδιοδροµία (βλ. Μέρος Α’. παρ. 4.Β.4. «Η προσωπικότητα»), ωστόσο σε 

ορισµένες έρευνες έχει καταδειχθεί να συνδέεται µε τη συµπεριφορά σχεδιασµού 

σταδιοδροµίας διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για τη 

σταδιοδροµία (Rogers, Creed & Glandon, 2008).  
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Τα αποτελέσµατα της εξέτασης της σχέσης των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας που διερευνώνται στην 

παρούσα εργασία αποτελούν αντικείµενο συζήτησης επόµενης παραγράφου.  

B) ∆ιαφορές µε βάση την εθνικότητα (τη χώρα προέλευσης) 

 Η εξέταση των διαφορών στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση τη χώρα καταγωγής 

των µαθητών/τριών (Ελλάδα ή Εξωτερικό) σύµφωνα µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 (βλ. Μέρος Β’ Κεφ.6ο) µας επιτρέπει να 

συµπεράνουµε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην επίδοση στις 

δύο εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας (στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και στην κλίµακα της συµπεριφοράς στον τοµέα στον οποίο 

αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας) ούτε όµως και 

στις άλλες µεταβλητές αυτής (διεργασίες στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους 

φίλους).  

Σε ότι αφορά τις στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των µαθητών-τριών µε βάση την εθνικότητα που παρουσιάστηκαν 

σε ορισµένα χαρακτηριστικά (παράγοντας F, SA και SC),  ο πόλος που χαρακτηρίζει 

το σύνολο του δείγµατος για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η µεσαία 

βαθµολογία, στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη συζήτηση και τον σχετικό µε αυτήν προβληµατισµό 

σχετικά µε τη µη ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά στον τοµέα αυτό, στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία η φυλή/εθνικότητα είναι ένας από τους ατοµικούς παράγοντες που 

σχετίζεται στενά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου αφού συµµετέχει στη 

διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών οι οποίοι µε τη σειρά τους 

καθορίζουν την πορεία και την κατεύθυνση της επαγγελµατικής του ανάπτυξης. Έτσι, 

ανάλογες ψυχοκοινωνικές διαδικασίες και διαφορετική πρόσβαση στις πηγές 

διαµόρφωσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών για 

αποτελέσµατα που περιγράφονται για το φύλο (Υπόθεση 10F), παρέχουν και για τον 

παράγοντα φυλή/εθνικότητα ένα ικανοποιητικό ερµηνευτικό πλαίσιο για τις διαφορές 

στους δύο αυτούς κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς σε µέλη συγκεκριµένων 

φυλετικών, εθνικών ή πολιτισµικών οµάδων.  

Επίσης, σύµφωνα µε την επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων και τα 

συµπεράσµατα που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος 
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(Μέρος Α΄ παρ. 4.Β.2. «Η φυλή/εθνικότητα») η φυλή/εθνικότητα είναι µια έννοια που 

σχετίζεται µε τις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία αν και τα σχετικά 

ευρήµατα είναι ασυνεπή µεταξύ τους και η γενίκευση αυτών περιορίζεται στο πλαίσιο 

της υπό-διερεύνηση εθνικοφυλετικής ή πολιτισµικής οµάδας (Chung, 2002. Flores & 

O’Brien, 2002. Flores et al., 2006. Gloria & Hird, 1999. Gushue, 2006. Gushue & 

Whitson, 2006. Miranda & Umhoefer, 1998. Patel, Slahuddin & O’Brien, 2008. Rollins 

& Valdez, 2006. Shih & Brown, 2000. Tang, Fouad & Smith, 1999). Επίσης, τα 

συµπεράσµατα αυτά ισχύουν κυρίως για τις Η.Π.Α. λόγω της σχετικής 

ευαισθητοποίησης από την ύπαρξη πολλών εθνικών και φυλετικών οµάδων.  

Στην Ελλάδα η έρευνα για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης της εθνικότητας µε 

θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης έχει ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ενώ 

σύµφωνα µε όσα µπορούµε να γνωρίζουµε, σε καµία έρευνα δεν έχουν 

συµπεριληφθεί οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η µη καταγραφή 

στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στην εν λόγω µεταβλητή (και στις υπόλοιπες που 

εξετάστηκαν) ανάµεσα σε γηγενείς και αλλοδαπούς µαθητές/τριες, αποτελεί 

καινοτοµικό στοιχείο της έρευνας. Έτσι, οι γηγενείς µαθητές/τριες Α΄και Β΄ Λυκείου δε 

φαίνεται να αισθάνονται περισσότερο ή λιγότερο ικανοί/ες (να έχουν µεγαλύτερο 

βαθµό διαβλεπόµενης ικανότητας) στο να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν µε 

επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων από τους αλλοδαπούς συµµαθητές/τριες τους. 

Ωστόσο, ως προς την ερµηνεία αυτού του ευρήµατος τηρούµε επιφυλάξεις λόγω του 

µικρού αριθµού αντιπροσώπευσης αλλοδαπών µαθητών/τριών στο δείγµα µας (το 

ποσοστό των αλλοδαπών µαθητών/τριών στο δείγµα µας δε θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό της αναλογίας αυτών στο µαθητικό πληθυσµό της χώρας).  

Επίσης, δεν έγινε προσπάθεια για συστηµατική αντιπροσώπευση στο δείγµα µας 

µαθητών/τριών - µελών µιας συγκεκριµένης εθνικοφυλετικής ή πολιτισµικής οµάδας 

(οι αλλοδαποί µαθητές/τριες στην Ελλάδα δεν αποτελούν µια ενιαία οµάδα και 

ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής τους έχουν διαφορετικές ανάγκες π.χ. αλβανοί, 

παλιννοστούντες κυρίως από τις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆).  

Γ) ∆ιαφορές µε βάση την ηλικία (διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης) 

Η εξέταση των διαφορών στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση την ηλικία αυτών 

(διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης, Α΄& Β΄ Λυκείου) σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 (βλ. Μέρος Β’ Κεφ.6ο) µας 

επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην 
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επίδοση στις δύο εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας (στην κλίµακα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και στην κλίµακα της συµπεριφοράς στον τοµέα στον 

οποίο αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας) ούτε 

όµως και στις άλλες µεταβλητές αυτής, εκτός από τη διάσταση του είδους του δεσµού 

που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του στην οποία παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές διαφορές.  

Η µη ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικών διαφορών ως προς την τάξη φοίτησης στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων δεν επιβεβαιώνει την πρώτη ερευνητική µας υπόθεση 

(Υ1) για την ύπαρξη σχετικών διαφορών και µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για τα 

υποκείµενα του δείγµατός µας (µαθητές/τριες της Α΄και Β΄τάξης Λυκείου) η ηλικία 

διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης δεν αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. Τα 

αίτια της µη ύπαρξης συστηµατικών διαφορών είναι δυνατό να ανιχνευτούν:  

Α) Στη µικρή χρονολογική άρα και ηλικιακή διαφορά των υποκειµένων στο δείγµα 

µας µεταξύ της Α ΄και Β΄τάξης και στο γεγονός ότι οι µαθητές-τριες ανάµεσα στις δύο 

αυτές τάξεις φοίτησης δεν πραγµατοποιούν κάποια αναπτυξιακή µετάβαση καθώς 

βρίσκονται στο µέσον περίπου της αναπτυξιακής περιόδου της εφηβείας. Η ύπαρξη 

στατιστιώς σηµαντικών διαφορών στις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας που παρατηρήθηκε σε νέους πρώτης νεανικής ηλικίας και 

µαθητές/τριες µέσης εκπαίδευσης σε παλαιότερες αλλά και σύγχρονες έρευνες στη 

διεθνή βιβλιογραφία, αποδόθηκε στις µεγάλες ενδοδειγµατικές διαφορές (τα 

υποκείµενα παρουσίαζαν µεγάλη ηλικιακή διασπορά, ή το δείγµα κάλυπτε τρεις 

διαφορετικές τάξεις φοίτησης) (Luzzo, 1993˙ Keller & Whiston, 2008. Peterson, 

1993a,1993b).  

Β) Στο γεγονός ότι οι µαθητές/τριες της Α΄και Β΄τάξης είναι πιθανό να έχουν 

διαµορφώσει τα επίπεδα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητάς τους για τη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων από τη Γ΄ τάξη 

Γυµνασίου, πλησιάζοντας δηλαδή προς το τέλος της φοίτησής τους στο Γυµνάσιο 

όπου θα πραγµατοποιηθεί η µετάβασή τους στη Λυκειακή εκπαίδευση. Σύµφωνα µε 

την δοµή του συστήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη χώρα µας όπως 

αναφέρεται και στο Α΄µέρος, οι µαθητές-τριες µε το τέλος της φοίτησης στο τριτάξιο 

Γυµνάσιο επιλέγουν τον τύπο της Λυκειακής Εκπαίδευσης που προτιµούν 

(Επαγγελµατικό ή Γενικό Λύκειο). Έτσι, είναι πιθανό, οι µαθητές-τριες εν όψει της 
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εκπαιδευτικής τους µετάβασής και λόγω της εφαρµογής του θεσµού του Σχολικού 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.) κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη 

Γ΄τάξη (ως µάθηµα οργανικά ενταγµένο στο αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης αυτής 

και για τα δύο εξάµηνα φοίτησης) να είναι ευαισθητοποιηµένοι-ες και να έχουν 

εµπλακεί σε δραστηριότητες επαγγελµατικής διερεύνησης που τους οδήγησαν στη 

διαµόρφωση κάποιου επιπέδου αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (άρα και 

σχετικής συµπεριφοράς στον τοµέα αυτό) ήδη κατά τη µετάβαση και φοίτησή τους 

στη Λυκειακή εκπαίδευση. 

Γ) Στη στατιστικά σηµαντική επίδραση άλλων ατοµικών ή περιβαλλοντικών 

παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών από αυτούς που εξετάζονται στην 

παρούσα µελέτη στη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, 

υπόθεση που εξετάζεται στην τρίτη κατά σειρά παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου 

όπου εξετάζεται ο βαθµός συνάφειας ανάµεσα στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, στη σχετική συµπεριφορά του ατόµου και 

περιβαλλοντικών παραγόντων και στην τελευταία παράγραφο, όπου εξετάζεται ποιοι 

από τους ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς προβλέπουν σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.  

Σε ότι αφορά τη διαπίστωση της ύπαρξης στατιστικώς σηµαντικής διαφοράς στο 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του, 

παρατηρούµε µια µειωτική τάση της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε 

τους γονείς από την Α’ στην Β΄ τάξη. Πρόκειται για καινοτόµο στοιχείο της έρευνας, 

καθώς στην επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του, από όσο µπορούµε 

να γνωρίζουµε δεν έχουν καταγραφεί ανάλογες διαφορές.  Ωστόσο, το στοιχείο αυτό 

συµφωνεί τόσο µε τις διαπιστώσεις των περισσότερων ερευνητών σε ότι αφορά το 

ρόλο των οικογενειακών επιδράσεων (ιδιαίτερα δε των διεργασιών που λαµβάνουν 

χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας, 

στοιχεία που αποτελούν αντικείµενο σχολιασµού της επόµενης παραγράφου σε 

σχέση µε τα δικά µας ευρήµατα σε ότι αφορά τις εν λόγω διεργασίες, όσο και 

ερευνητών σε αναπτυξιακά θέµατα της εφηβείας (Maccoby, 1984. Marcia, 1980), οι 

οποίοι συµπεραίνουν, ότι οι έφηβοι που βρίσκονται στην πρώιµη εφηβεία (µε µέσο 

όρο ηλικίας 15 έτη) παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής εξάρτησης, 

έχουν την ανάγκη παροχής συναισθηµατικής ασφάλειας και διαµόρφωσης 

στενότερων διαπροσωπικών σχέσεων µε πρόσωπα του οικογενειακού τους 
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περιβάλλοντος από ότι έφηβοι που βρίσκονται στο τέλος της συγκεκριµένης 

αναπτυξιακής περιόδου ή στην πρώιµη νεότητα.  

Επίσης, το εύρηµά µας αυτό συµφωνεί και µε τις διαπιστώσεις πολλών ερευνητών 

σχετικά µε τις επιδράσεις της οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, 

σύµφωνα µε τις οποίες οι διεργασίες στο οικογενειακό σύστηµα υπόκεινται σε 

συνεχείς αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου και δεν είναι δυνατό να νοηθούν ως 

στατικό σύστηµα (ενδεικτικά: Brachter, 1982. Eigen, Hartman, & Hartman, 1987. 

Guerra & Braungart-Rieker, 1999, Hargrove, Creagh, & Burgess, 2002. Johnson et 

al., 1999. Larson & Wilson, 1998. Lopez & Andrews, 1987. Zingaro, 1983, ό.α. στους 

Hargrove et al., 2002, 2005. Gainor, 2006. Καζή, 2008. Trusty, Watts & Erdman, 

1997. Young et al., 2001, ό.α. στους Whiston & Keller, 2004). Έτσι, η µειωτική τάση 

στο επίπεδο της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς από την 

Α΄στη Β΄τάξη Λυκείου µας οδηγεί και σε έναν περιορισµό της ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων της έρευνας σε ότι αφορά το ρόλο και τη σχέση της συγκεκριµένης 

παραµέτρου των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο µε τις 

εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνάς µας (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό) για τα παιδιά της Β΄τάξης. Παράλληλα, 

αναδεικνύει τη σηµασία του εν λόγω παράγοντα για τους µαθητές της Α΄τάξης οι 

οποίοι στο τέλος της φοίτησής τους θα χρειαστεί να επιλέξουν εκπαιδευτική 

κατεύθυνση στο Λύκειο. Το στοιχείο αυτό θα συνεκτιµηθεί µε τα αποτελέσµατα που 

θα συζητηθούν σε επόµενα υποκεφάλαια και συγκεκριµένα στη διερεύνηση της 

ύπαρξης σχέσης µεταξύ των συγκεκριµένων διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και θα 

αξιοποιηθεί στα συµπεράσµατα της έρευνας.  

Η µειωτική τάση στο επίπεδο ύπαρξης δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς από 

την Α΄στη Β΄τάξη Λυκείου, είναι δυνατό να αποδοθεί και στη διαφοροποίηση του 

ρόλου των γονέων σε σχέση µε αυτήν των φίλων και της οµάδας των οµιλήκων στην 

αναπτυξιακή περίοδο της εφηβείας όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση 

του θέµατος (Μέρος Α΄, παρ. 4.Α.4. «Η οµάδα των οµιλήκων και οι φιλικές σχέσεις µε 

τους συνοµιλήκους»). Έτσι, επιβεβαιώνονται τα ευρήµατα πολλών ερευνητών ότι, 

παρά το ότι γενικά διατηρείται η ισχύς της γονεϊκής στήριξης (π.χ. µε συµβουλές ή 

συναισθηµατική στήριξη) (Laibre, Carlo, & Raffaelli, 2000) και ειδικότερα σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης καθόλη τη διάρκεια της εφηβείας, (στοιχείο που 

επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα όπως θα φανεί στη συζήτηση για την 

επίδραση των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου), 
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ωστόσο οι έφηβοι αναζητούν την ανεξαρτητοποίησή τους από την οικογένεια 

(Feldman, 2009. Παρασκευόπουλος, 1985). Με άλλα λόγια η οικογένεια για τους 

εφήβους προοδευτικά δεν αποτελεί το µοναδικό πόλο έλξης και κάλυψης 

συναισθηµατικών αναγκών αλλά µετατοπίζεται προς άλλες πηγές, (όπως 

ενδεχοµένως οι φίλοι και η οµάδα των οµιλήκων, βλ. Berndt, & Perry, 1986. Harter, 

1999. Hartup & Stevens, 1997. Josselson, 1992. Μέλλον, 2008. Sabetelli & Mazor, 

1985. Sullivan, 1953).  

Τέλος, σε ότι αφορά τις στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των µαθητών µε βάση την τάξη φοίτησης αυτών που 

παρουσιάστηκαν σε ορισµένα χαρακτηριστικά (παράγοντας Ε, H και Ν),  ο πόλος 

που χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά 

ήταν η µεσαία βαθµολογία, στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση δεν είναι µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν.  

∆) ∆ιαφορές µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας των µαθητών - µαθητριών 

(Αστική, Ηµιαστική, Αγροτική περιοχή) 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εξέτασης των διαφορών στις 

µεταβλητές της έρευνας µε βάση προς τον τόπο µόνιµης κατοικίας (διαµονής) της 

οικογένειας των εφήβων µαθητών/τριών του δείγµατός µας. Όπως είναι έκδηλο, δεν 

υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές  διαφορές µε βάση το αν τα άτοµα κατοικούν σε 

αστική, ηµιαστική ή αγροτική περιοχή στην επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στη σχετική συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα στον οποίο 

αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, ούτε και στις 

υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας εκτός από ορισµένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Με άλλα λόγια, το που διαµένουν µόνιµα µε τις οικογένειές τους οι 

έφηβοι µαθητές/τριες του δείγµατός µας, δεν φαίνεται να επηρεάζει το αίσθηµά τους 

(το βαθµό  διαβλεπόµενης ικανότητας αυτών) στο να αναλάβουν και να 

ολοκληρώσουν µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ούτε τη συµπεριφορά τους στον 

τοµέα αυτό.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας ως προς τον τόπο µόνιµης κατοικίας των 

υποκειµένων του δείγµατος δεν παρέχουν στήριξη ως προς τη διάσταση αυτή στην 

πρώτη ερευνητική µας υπόθεση (Υ1) και φαίνεται να διαφοροποιούνται από αυτά 

άλλων ερευνών στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, όπου εκεί καταγράφονται 

διαφορές ανάλογα µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας σε θέµατα της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των ατόµων όπως στη σχολική επίδοση, στις εκπαιδευτικές και 
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επαγγελµατικές φιλοδοξίες (∆ηµητρόπουλος και συν., 1994. Falkowski  Falk, 1983. 

Κωστάκη, 1990. Κιντής, 1980. Κασσωτάκης, 1979. Λαµπίρη-∆ηµάκη, 1974. Μυλωνάς, 

1982. Okano, 1995. Poole, Fox & Omodei, 1991. Σκαύδη, Ρουσσέας,& Τέττερη, 1989. 

Τοµπαϊδης, 1982), στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία 

όπως οι αντιλήψεις επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali & 

Saunders, 2006. Constantine, Wallace & Kindaichi, 2005. Fouad & Smith, 1996. 

Gushue et al., 2006. Steving & Whilling, 1967. Wettersen et al., 2005) ακόµη και στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία (Brown et al., 

1999).  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη µη καταγραφή στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό στην παρούσα έρευνα µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας, σηµαίνει ότι η 

σχέση µεταξύ των εν λόγω µεταβλητών δεν είναι αδιαφιλονίκητη, ενώ τα αίτια της µη 

ύπαρξης διαφορών είναι δυνατό να ανιχνευτούν:  

Α) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

σχετικά µε το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων και συγκεκριµένα των γενικών 

επιδράσεων του περιβάλλοντος όπως ο τόπος µόνιµης κατοικίας του ατόµου στη 

διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και από εκεί στις µεταβλητές της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Σύµφωνα µε τις θεωρητικές θέσεις και 

προτάσεις της εν λόγω θεωρίας οι επιδράσεις αυτές αφενός εξαρτώνται από τον 

τρόπο που τα ίδια τα άτοµα αντιλαµβάνονται και εκτιµούν τη βαρύτητά τους, αλλά 

κυρίως, λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και συνδυασµό µε τους ατοµικούς και 

λοιπούς περιβαλλοντικούς παράγοντες του ατόµου, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1) στη θεωρητική θεµελίωση και 

διερεύνηση του θέµατός µας. Το ερµηνευτικό αυτό πλαίσιο φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα µε τη µη καταγραφή στατιστικώς σηµαντικών 

διαφορών στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ανάλογα µε τον 

τόπο µόνιµης κατοικίας των υποκειµένων.  

Έτσι, η επίδραση του τόπου µόνιµης κατοικίας (διαµονής) - συχνά ενδεικτικός του 

κοινωνικοικονοµικού επιπέδου της οικογένειας του έφηβου ατόµου ή ακόµη και 

δείκτης αυτού- στα θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης, αρκετές φορές όπως έχει 

καταδειχθεί από έρευνες που στηρίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, διαµεσολαβείται από άλλες 

µεταβλητές, ή ακόµη και χάνεται, όταν συνυπολογίζεται η επίδραση άλλων 

παραγόντων όπως των υποστηρικτικών µηχανισµών (Ali, McWhirter & Chronister, 
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2005. Ali & Saunders, 2006. Liu et al., 2004). Με άλλα λόγια, είναι δυνατό, ορισµένοι 

παράγοντες από αυτούς που εξετάζονται στην παρούσα ερευνητική εργασία όπως οι 

υποστηρικτικοί µηχανισµοί της οικογένειας ή των φίλων και της οµάδας των 

οµιλήκων, να επηρεάζουν σε σηµαντικότερο βαθµό και έτσι να προβλέπουν 

ουσιαστικότερα τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική συµπεριφορά 

του ατόµου στον τοµέα αυτό. Ως αποτέλεσµα, ο ρόλος των παραγόντων αυτών 

µπορεί να αντισταθµίσει, ακόµη και να εξουδετερώσει ευκαιρίες, δυνατότητες ή 

περιορισµούς και εµπόδια που θέτει ο τόπος µόνιµης κατοικίας εάν πρόκειται για 

αγροτική περιοχή όπως αναφέρεται θεωρητική και βιβλιογραφική θεµελίωση του 

θέµατος (βλ. Μέρος Α΄ παρ. 4.Α.3. «Ο τόπος µόνιµης κατοικίας (διαµονής)» και 4.Α.2 

«Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας»). Η θέση αυτή για τον 

υπερισχύοντα και αντισταθµιστικό ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών 

επιβεβαιώνεται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας µε τον προεξάρχοντα ρόλο της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων και του είδους του δεσµού που ανέπτυξε 

και διατηρεί το άτοµο µε αυτούς, παρέχοντας υποστήριξη στις θέσεις της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία και στις διαπιστώσεις και τα 

συµπεράσµατα άλλων ερευνητών, όπως θα φανεί στην συζήτηση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας σχετικά µε τους παράγοντες που προβλέπουν τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.  

Β) Στο γεγονός ότι η θεωρούµενη διαφοροποίηση των ευκαιριών σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των εφήβων όπως για παράδειγµα αυτό της 

επαγγελµατικής επιλογής και των εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών ευκαιριών όπως 

αναφέρεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος και καταγράφεται σε αρκετά 

παλαιότερες έρευνες (βλ. Μέρος Α΄, ό.π.), θεωρείται ότι έχει µειωθεί σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίας των µέτρων ενίσχυσης της υπαίθρου, της ραγδαίας 

ανάπτυξης όχι µόνο των µέσων συγκοινωνίας αλλά κυρίως της επικοινωνίας (χρήση 

τηλεόρασης, διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και άλλων µέσων τηλεπικοινωνίας). 

Ιδιαίτερα η οικονοµική και κυρίως τεχνική πρόοδος της εποχής µας και η διάδοση 

των πληροφοριών µε περισσότερα µέσα, οδήγησε σε ευκολότερη πρόσβαση και 

εξοικείωση κυρίως των νέων και των οικογενειών τους σε θέµατα πληροφόρησης 

σχετικά µε τις σπουδές και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, 

θεωρείται ότι εξασφάλισε ως ένα βαθµό ισότητα ευκαιριών στην πληροφόρηση 

σχετικά µε τις σπουδές και τα επαγγέλµατα, παρά το ότι η σχετική έρευνα σύµφωνα 

µε τους ειδικούς οφείλει να συνεκτιµήσει και άλλους παράγοντες για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε τη µεθοδολογία, τα µέσα συλλογής πληροφοριών και εν 
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τέλει την αποτελεσµατική πληροφόρηση και την κριτική ανάγνωση των πληροφοριών 

από την πληθώρα αυτών που προσφέρονται και συλλέγουν οι έφηβοι και οι 

οικογένειες αυτών (Κασσωτάκης, 2004b). Έτσι, οι παρατηρούµενες µέχρι τώρα 

διαφοροποιηµένες επιδράσεις του τόπου µόνιµης κατοικίας σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι πιθανό σε µεγάλο βαθµό να έχουν µειωθεί (Αγνή, 

2002), στοιχείο που επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα µε τη µη καταγραφή 

στατιστιώς σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.  

Σε ότι αφορά τις στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των µαθητών/τριών ανάλογα µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας αυτών 

που παρουσιάστηκαν σε ορισµένα χαρακτηριστικά (παράγοντας Ε και Ν),  ο πόλος 

που χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά 

ήταν η µεσαία βαθµολογία, στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση δεν είναι µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν. 

Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στον παράγοντα προσωπικότητας 

Β (1=Χαµηλή βαθµολογία πρακτική σκέψη, 3=Υψηλή βαθµολογία: Αφαιρετική 

σκέψη). Εδώ καταγράφεται αυξητική τάση από τη χαµηλή βαθµολογία που 

περιγράφει τα άτοµα που ζουν στις αγροτικές περιοχές στη µεσαία βαθµολογία που 

περιγράφει τα άτοµα που ζουν σε αστικές περιοχές. Παρά το ότι η ύπαρξη µεσαίας 

βαθµολογίας στην επίδοση στον παράγοντα αυτό για τους εφήβους αστικών 

περιοχών σηµαίνει και εδώ ότι καµία διάσταση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν, ωστόσο 

ενδεχοµένως να έχει  σηµασία να συγκριθεί η ύπαρξη της βαθµολογίας αυτής µε 

αυτήν των εφήβων του δείγµατός µας που ζουν σε αγροτικές περιοχές, οι οποίοι 

παρουσιάζουν συχνότερα πρακτική σκέψη. Στο πλαίσιο της παρούσης ερευνητικής 

εργασίας ωστόσο, δεν προχωρούµε σε περαιτέρω ερµηνευτικό σχολιασµό και 

συζήτηση του εν λόγω ευρήµατος καθώς δεν αφορά άµεσα το θέµα που διερευνάται 

σε αυτήν.  

Ε) ∆ιαφορές µε βάση το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας  

Η διερεύνηση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των τριών 

κοινωνικών κατηγοριών ως προς τις µεταβλητές της έρευνας, έδειξε, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, ότι στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές παρατηρούνται µόνο σε ότι αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο, στοιχείο που δεν παρατηρείται στην εξέταση των υπολοίπων 

µεταβλητών της έρευνας. Συγκεκριµένα, διαφορές παρατηρούνται (αν και δεν είναι 
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συστηµατικές) στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος, όπου στους µαθητές υψηλής κοινωνικής κατηγορίας καταγράφονται 

τα υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς και γενικά 

υπάρχει µια αυξητική τάση στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων από τους 

µαθητές/τριες της κατώτερης στους µαθητές/τριες της ανώτερης κοινωνικής τάξης. 

Επίσης, διαφορές παρατηρούνται και στο είδος του δεσµού που ανέπτυξαν και 

διατηρούν τα άτοµα µε τους γονείς τους, όπου υπάρχει και εδώ µια αυξητική τάση 

στην ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς από τους 

µαθητές/τριες της κατώτερης στους µαθητές/τριες της ανώτερης κοινωνικής τάξης, η 

οποία είναι εδώ είναι συστηµατική και όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των 

ευρηµάτων, στατιστικά σηµαντική σαν σύνολο. Με άλλα λόγια, οι µαθητές/τριες της 

ανώτατης κοινωνικής τάξης φαίνεται να έχουν τα υψηλότερα επίπεδα 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς στην επιλογή επαγγέλµατος και τα 

υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς από τους 

µαθητές/τριες των άλλων δύο κοινωνικών τάξεων.  

Η µη ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, εκ πρώτης 

όψεως θεωρείται αντίθετη µε τα αποτελέσµατα άλλων ξένων ερευνών, όπου το 

κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας φάνηκε να συνδέεται µε τις αντιλήψεις 

γενικευµένης αυτοαποτελεσµατικότητας και την τάση του ατόµου για αυτοκαθορισµό 

(Hannah & Kahn, 1989. Hughes & Demo, 1989. Young, 1983), µε την επαγγελµατική 

αναποφασιστικότητα (Constantine, Wallace & Kindarchi, 2005), µε τις αντιλήψεις 

ακαδηµαϊκής, επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali, McWhirter & 

Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006. Flores & O’ Brien, 2002. Turner & Lapan, 

2003a,2003b.) και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και ολοκλήρωσης εργασιών 

αναζήτησης εργασίας (Thompson & Subich, 2006. Rollins & Valdez, 2006), ενώ η 

σύγκριση µε τα ελληνικά δεδοµένα δεν είναι δυνατή, αφού δεν υπάρχουν σχετικά 

ερευνητικά ευρήµατα για τη χώρα µας στον τοµέα αυτό, από όσο µπορούµε να 

ξέρουµε. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό µε αυτό το στοιχείο µόνο να αναφερθούµε σε µη 

επιβεβαίωση της πρώτης ερευνητικής µας υπόθεσης (Υ1) τουλάχιστον ως προς τη 

µη ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά 

του ατόµου, καθώς όπως αναφέρθηκε, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν σε άλλες µεταβλητές της έρευνας ανάλογα µε το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και συγκεκριµένα στις διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους γονείς. 
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Τα αποτελέσµατά µας για την ύπαρξη συστηµατικών διαφορών στις διεργασίες της 

οικογένειας φαίνεται να συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα ορισµένων από τις ξένες 

έρευνες που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, στις οποίες ο 

παράγοντας κοινωνική τάξη εξετάστηκε σε συνεκτίµηση για την αλληλεπίδραση που 

παρουσιάζει µε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και στη θεωρητική βάση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

για τη σταδιοδροµία σχετικά µε τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων και 

συγκεκριµένα των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Ali & 

Saunders, 2006. Cunningham et al., 2002), ενώ είναι δυνατό να αιτιολογηθούν σε 

αυτή τη θεωρητική βάση. Έτσι, ο εισηγητές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία στη σχηµατοποίηση των τριών οµόκεντρων κύκλων οι οποίοι 

συνιστούν τις επιδράσεις που δέχεται το άτοµο από το περιβάλλον του (Σχήµα 2), 

θεωρούν ότι οι επιδράσεις του άµεσου περιβάλλοντος του ατόµου (όπως από τα 

µέλη της οικογένειας ή σηµαντικούς άλλους) προσδιορίζουν και καθορίζουν το πώς 

το άτοµο προσλαµβάνει και αξιολογεί τις επιδράσεις του αµέσως επόµενου 

µεγαλύτερου κύκλου, αυτού του έµµεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος (ο οποίος 

περιλαµβάνει την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα του ατόµου). Σε 

ορισµένες περιπτώσεις επίσης, οι επιδράσεις που περιλαµβάνει και ασκεί ο 

εσωτερικός αυτός κύκλος και ειδικότερα οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί όπως ο 

βαθµός γονεϊκής στήριξης, λειτουργούν ως τρόποι διαµέσου των οποίων το άτοµο 

«φιλτράρει» και επεξεργάζεται τα όποια εµπόδια παρουσιάζονται κατά τις διαδικασίες 

επαγγελµατική του ανάπτυξης από τις επιδράσεις του κοινωνικού του περιβάλλοντος 

(Lent, Brown & Hackett, 2000). 

 Ο λόγος λοιπόν για το δικό µας αποτέλεσµα που αφορά τη µη ύπαρξη σχέσης 

µεταξύ της κοινωνικής τάξης και των αντιλήψεων  αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και της 

συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό, θα πρέπει να αναζητηθεί στο πως 

συνδέονται οι µεταβλητές κοινωνική τάξη και διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο (αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του), στοιχείο που 

επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα µε την καταγραφή συστηµατικών διαφορών 

µεταξύ των τριών κοινωνικών κατηγοριών ως προς τις διεργασίες που λαµβάνουν 

χώρα στην οικογένεια. Με άλλα λόγια, µπορεί εκ πρώτης όψεως τα περισσότερα 

προνόµια, η σπουδαιότερη κοινωνική θέση, το µεγαλύτερο εισόδηµα και τα καλύτερα 

επαγγέλµατα των γονέων να µην επιδρούν άµεσα στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 
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αποφάσεων και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, αλλά έµµεσα, 

διαµέσου των µηχανισµών κοινωνικής στήριξης όπως η αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη από τους γονείς, καθώς συνιστούν, πως από όσο πιο ανώτερου 

µορφωτικού οικονοµικού επιπέδου οικογένεια προέρχεται ο µαθητής/τρια, τόσο πιο 

έντονη (αντιλαµβανόµενη) υποστήριξη δέχεται από τους γονείς του στην επιλογή 

επαγγέλµατος και διατηρεί υψηλά επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε αυτούς. Όσο ανεβαίνει δηλαδή κανείς την κοινωνική κλίµακα είναι 

δυνατό να συναντά υψηλότερα επίπεδα των συγκεκριµένων αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό λόγω της 

ύπαρξης αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς στις σχετικές µε τη λήψη 

αποφάσεων δραστηριότητες αλλά και του κλίµατος της αγάπης, αµοιβαιότητας και 

εµπιστοσύνης το οποίο ενισχύει το βαθµό υποκειµενικής κρίσης του ατόµου στο να 

αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει ενέργειες που αφορούν τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά µε τη σταδιοδροµία. 

Εάν ακόµη συνεκτιµήσει κανείς την ύπαρξη συνάφειας µεταξύ των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων 

καθώς και µε το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε αυτούς, 

ευρήµατα που σχολιάζουµε στην επόµενη παράγραφο (βλ. παρ. 7.3) (βλ. Πίνακας 8), 

αλλά και µεταξύ των δύο παραµέτρων που αναφέρονται στις διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (βλ. Πίνακας 8), τότε η ερµηνεία του 

παραπάνω αποτελέσµατος εδραιώνεται περισσότερο. Επίσης, όπως δείχνουν τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σε ότι αφορά τη συνεκτίµηση ορισµένων 

ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών που 

σχολιάζουµε σε επόµενη παράγραφο (βλ. παρ. 7.5), οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και η συµπεριφορά του ατόµου προβλέπονται κυρίως από 

τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και πρωτίστως από 

την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς.  

Έτσι τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας σε ότι αφορά τις διαφορές στις µεταβλητές 

της έρευνας µε βάση το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των 

µαθητών/τριών, έρχονται γενικά σε συµφωνία µε τα συµπεράσµατα άλλων ξένων 

ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία η επίδραση του παράγοντα κοινωνικο-οικονοµικό 

επίπεδο της οικογένειας στις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης που 

προβλέπει το µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

για τη σταδιοδροµία χάνεται, όταν συνυπολογίζεται η επίδραση συγκεκριµένων 

παραγόντων όπως η κοινωνική υποστήριξη ή οι αντιλαµβανόµενοι περιορισµοί (Ali, 

McWhirter & Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006) ή ακόµη ότι η επίδραση του 

κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου µπορεί να διαµεσολαβείται από άλλες µεταβλητές 
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όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από σηµαντικά πρόσωπα (π.χ. γονείς, φίλοι) 

((Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Cunningham et al., 2002. Liu et al., 2004.).  

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας σε ότι αφορά την 

ύπαρξη συστηµατικών διαφορών στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο οι οποίες εξετάζονται (η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του) ανάλογα µε την κατηγορία κοινωνικής 

προέλευσης των µαθητών/τριών, φαίνεται συµφωνούν µε ελληνικές έρευνες στον 

χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις οποίες το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας µε τις υλικοτεχνικές και πολιτιστικές συνθήκες 

που συνιστούν το «πορτραίτο» της, επηρεάζουν αρχικά το χαρακτήρα των 

κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται µέσα σ’ αυτήν και τις µορφές 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της (οι οποίες µε τη σειρά τους αποτελούν το 

σηµαντικότερο κοινωνικοποίησης του παιδιού µε θετική ή αρνητική µορφή), αν και οι 

αποκλίσεις ενδεχοµένως να είναι µεγάλες (Πυργιωτάκης, 1986,1996). 

Σύµφωνα λοιπόν µε την ερµηνεία των παραπάνω αποτελεσµάτων, είναι δυνατό να 

αναφερθούµε σε επιβεβαίωση της πρώτης ερευνητικής µας υπόθεσης (Υ1) σε ότι 

αφορά την ύπαρξη διαφορών στις µεταβλητές της έρευνας µε βάση το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των µαθητών/τριών.  

Επίσης, τα αίτια για τα αποτελέσµατά µας σε ότι αφορά τη µη ύπαρξη στατιστικώς 

σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά 

του ατόµου στον τοµέα αυτό µε βάση το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της 

οικογένειας, είναι δυνατό να ανιχνευτούν και στις διαφορές που παρατηρούνται στην 

παρούσα έρευνα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών/τριών.  

Στην παρούσα έρευνα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφ. 6 και στην παρ. 6.1, 

Πίνακας 5, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

των µαθητών/τριών παρουσιάστηκαν σε δύο  χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: 

στον Παράγοντα Β (Πρακτική – Αφαιρετική σκέψη) και στον Παράγοντα Ι (Αντίληψη 

µε βάση τη λογική , - Αντίληψη µε βάση το συναίσθηµα), αν και εδώ ο πόλος του 

χαρακτηριστικού που περιγράφει το σύνολο του δείγµατος είναι η µεσαία 

βαθµολογία, στοιχείο που συνιστά ότι καµία διάσταση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν.  

Ιδιαίτερα όµως για τον παράγοντα Β (Πρακτική – Αφαιρετική σκέψη), παρατηρείται 

µια αυξητική τάση στην επίδοση στο εν λόγω χαρακτηριστικό όσο ανεβαίνουµε την 

κλίµακα των κοινωνικών κατηγοριών, αν και κορυφώνεται στη µεσαία βαθµολογία.  

Έτσι, οι µαθητές/τριες χαµηλού ΚΟΙΕ παρουσιάζουν την τάση να έχουν πρακτική 
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σκέψη ενώ µεσαία βαθµολογία έχουν οι µαθητές/τριες µεσαίου και υψηλού ΚΟΙΕ. Ο 

παράγοντας αυτός αφορά περισσότερο σε µια ικανότητα, τη νοηµοσύνη µε την 

ευρύτερή της έννοια (Administrator’s manual for the 16 Personality Factors, 1991. 

Cattell, 1989. Krug, 1981). Οι χαµηλές τιµές που σηµείωσαν οι µαθητές/τριες του 

χαµηλού ΚΟΙΕ της οικογένειας, ίσως να είναι ενδεικτικές των χαµηλών πνευµατικών 

τους δυνατοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων, άρα και της χαµηλής τους επίδοσης 

στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς τους 

στον τοµέα αυτό. Ίσως όµως οι χαµηλές τιµές στον παράγοντα αυτό να οφείλονται σε 

άλλους λόγους. Καθώς η συµπλήρωση των θεµάτων σε αυτό το τµήµα του 

ερωτηµατολογίου απαιτεί συγκέντρωση, προσοχή και σκέψη, ενδέχεται οι συνθήκες 

της οµαδικής χορήγησης του ερωτηµατολογίου να µην επέτρεψαν την έγκυρη 

συµπλήρωσή του. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι µαθητές/τριες που 

προέρχονται από χαµηλό ΚΟΙΕ δεν παρουσίασαν υψηλό σκορ στον παράγοντα 

αυτό. Ίσως ακόµη ο λόγος για το δικό µας αποτέλεσµα θα πρέπει να αναζητηθεί στη 

στατιστικά σηµαντική σχέση που συνδέει τη σχολική επίδοση µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό όπως 

σχολιάζεται στην αµέσως επόµενη παράγραφο, αν και δεν εξετάστηκαν οι διαφορές 

στη σχολική επίδοση των µαθητών/τριών ανάλογα µε το ΚΟΙΕ της οικογένειάς τους, 

ευρήµατα που ενδεχοµένως εδραίωναν περισσότερο ή ακόµη και να ανέτρεπαν την 

άποψή που παρουσιάζεται εδώ.  

Επίσης, τα αίτια για τα αποτελέσµατά µας σε ότι αφορά τη µη ύπαρξη στατιστιώς 

σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά 

του ατόµου στον τοµέα αυτό µε βάση το ΚΟΙΕ της οικογένειας, είναι δυνατό να 

ανιχνευτούν και στον εννοιολογικό και µεθοδολογικό προσδιορισµό αυτού στην 

παρούσα έρευνα, όπου χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια  οικονοµικές απολαβές του 

επαγγέλµατος του πατέρα, το κοινωνικό γόητρο του επαγγέλµατος αυτού και το 

εκπαιδευτικό του επίπεδο (Ρουσσέας, 1983). Τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε αυτά 

σύγχρονων ερευνών όπου δεν παρατηρήθηκε σχέση µεταξύ του ΚΟΙΕ της 

οικογένειας (κριτήριο το εισόδηµα της οικογένειας) και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (Patell, Salahuddin & O’Brien, 2008), αποτέλεσµα που επίσης 

αποδόθηκε στον µεθοδολογικό προσδιορισµό του ΚΟΙΕ της οικογένειας.  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, τα τελευταία χρόνια το ΚΟΙΕ 

της οικογένειας προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόµενο όπου τα 

κριτήρια που αναφέρθηκαν εκλαµβάνονται µόνο ως κάποιες από τις περιγραφικές 

του διαστάσεις (Ali & Saunders, 2006. Liu et al., 2004. Thomposon & Subich, 2006). 



 287 

Έτσι, είναι πιθανό αν ο εννοιολογικός και µεθοδολογικός προσδιορισµός του ΚΟΙΕ 

της οικογένειας στην παρούσα έρευνα περιελάµβανε και πιο εκλεπτυσµένους δείκτες, 

βασισµένους στα συµπεράσµατα και τις επισηµάνσεις των ερευνητών στη σχετική 

βιβλιογραφία (Ali & Saunders, 2006. Liu et al., 2004) τα ευρήµατά µας να ήταν 

διαφορετικά.  

ΣΤ) ∆ιαφορές µε βάση τη σχολική επίδοση των µαθητών - µαθητριών 

Όπως φανερώνουν τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης στον Πίνακα 6 (βλ. 

Μέρος Β΄ Κεφ.6ο) για την εξέταση των διαφορών των µεταβλητών της έρευνας µε 

βάση το επίπεδο σχολικής επίδοσης των µαθητών/τριών του δείγµατος, η σχολική 

επίδοση παίζει ρόλο στο βαθµό των υποκειµενικών κρίσεων των µαθητών/τριών, 

όσον αφορά την ικανότητά τους να αναλαµβάνουν και να ολοκληρώνουν µια σειρά 

ενεργειών που αφορούν τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, δηλαδή στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στον τοµέα αυτό 

αλλά και στις σχετικές µε αυτές συµπεριφορές. Οι αριθµητικοί µέσοι όροι των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τους, ιδιαίτερα µεταξύ των κατηγοριών «καλώς» (βαθµολογία από 13,1 έως 

16) και «λίαν καλώς» (βαθµολογία από 16,1 έως 18), στοιχείο που συνιστά, πως όσο 

αυξάνει η σχολική επίδοση (τουλάχιστον µέχρι και την κατηγορία του «λίαν καλώς») 

τόσο ενισχύονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Οι µαθητές/τριες που παρουσιάζουν 

σχολική επίδοση «λίαν καλώς» παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και εκδηλώνουν περισσότερο αντίστοιχου τύπου 

συµπεριφορές, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά από τους µαθητές της αµέσως 

κατώτερης κατηγορίας σχολικής επίδοσης, την κατηγορία «καλώς» ιδιαίτερα για τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Η διαπίστωση αυτή που αφορά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

σχετική µε αυτές συµπεριφορά του ατόµου όπου παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών σχολικής απόδοσης των 

µαθητών/τριών, αν και αποτελεί καινοτόµο στοιχείο της έρευνας καθώς δεν 

υπάρχουν από όσο γνωρίζουµε στα διεθνή και ελληνικά δεδοµένα στοιχεία που να 

µελετούν τη σχέση των εν λόγω µεταβλητών (πλην µιας έρευνας που διερεύνησε και 

κατέδειξε την άµεση θετική συσχέτιση µεταξύ της γενικευµένης 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της σχολικής επίδοσης) είναι γενικά σύµφωνη µε 

συναφή παλαιότερα ερευνητικά δεδοµένα στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία. Σύµφωνα 

µε αυτά, υπάρχει άµεση θετική συσχέτιση µεταξύ της γενικευµένης 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της σχολικής επίδοσης (Αργυροπούλου, Μπεζεβέγκης 
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& Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 2006). Επίσης, η ύπαρξη των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων έχει δειχθεί ως ο σηµαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας θετικής 

ακαδηµαϊκής επίδοσης (academic performance)  (Lent, Brown & Larkin, 1986) και 

απόδοσης (academic achievement), της επιµονής στην ολοκλήρωση των σπουδών 

(Lent, Brown & Larkin, 1984) και της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής ολοκλήρωσης 

(integration) των φοιτητών (Peterson, 1993a,b). Εάν ακόµη λάβουµε υπόψη τον 

ορισµό της σχολικής επίδοσης ως το σύνολο των προσπαθειών προσαρµογής του 

ατόµου µέσα στα πλαίσια του σχολείου και την απόδοσή του στα επιµέρους 

µαθήµατά του (Τζάνη, 1988, ό.α. στο Giavrimis & Papanis, 2008), τότε η ερµηνεία 

του παραπάνω αποτελέσµατος για τη σχέση µεταξύ της σχολικής επίδοσης, των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα 

αυτό εδραιώνεται περισσότερο καθώς έρχεται σε συµφωνία µε τα ερευνητικά 

δεδοµένα που αναφέρθηκαν.  

Επίσης, στη βιβλιογραφία σε ότι αφορά τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, η 

αξιολόγηση του µαθητή/τριας όπως ορίζεται από το εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και 

το γενικότερο σχολικό περιβάλλον λειτουργεί ως ένα έµµεσο σύστηµα 

πληροφόρησης του ιδίου και της οικογένειάς του για τις ικανότητές του και το 

µαθησιακό του επίπεδο, άρα σχετίζεται µε την αυτοαντίληψή του σχετικά µε τις 

ικανότητες αυτές, τις κλίσεις και τις αδυναµίες του και µε αυτόν τον τρόπο αποτελεί 

έναν σηµαντικό παράγοντα εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού του 

(Βάγγερ, 2004. Κασσωτάκης, 1992).  Σύµφωνα µε τις θέσεις αυτές, είναι δυνατό να 

θεωρήσουµε ότι η ερµηνεία του ευρήµατός µας σε ότι αφορά τους µαθητές/τριες µε 

υψηλή σχολική επίδοση («λίαν καλώς») οι οποίοι φαίνεται να αισθάνονται 

περισσότερο ικανοί στο να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν ενέργειες που αφορούν 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και έτσι 

εκδηλώνουν ανάλογη συµπεριφορά εδραιώνεται περισσότερο. Με άλλα λόγια, η 

σχολική επίδοση και η σχετική µε αυτήν «κινητοποίηση» του ατόµου στο να αξιοποιεί 

δεδοµένες ικανότητές του για να την αυξάνει, φαίνεται να αποτελεί έναν παράγοντα 

που παρεµβαίνει στον εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων, 

«ενισχύοντας» ταυτόχρονα και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αφού συνδέεται µε 

αυτές καθώς και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.  

Ακόµη, η καλή σχολική επίδοση εξαρτάται και προσδιορίζεται από παράγοντες όπως 

η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, η αισιοδοξία και πίστη στο τελικό αποτέλεσµα, η 

σωστή οργάνωση του χρόνου µελέτης, του µαθητικού χρόνου και των σχολικών 

δραστηριοτήτων (Παπαγεωργίου, 2008). Οι ικανότητες λοιπόν που διαµορφώνονται 
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µέσα από τη ρύθµιση των σχολικών αλλά και σχετικών µε αυτές καθηµερινών 

δραστηριοτήτων (όπως διερεύνησης, αναζήτησης και σύγκρισης πληροφοριών, 

ανάλυσης και σχεδιασµού, σύγκρισης των πιθανών συνεπειών για τις διάφορες 

επιλογές, σχεδιασµός δραστηριοτήτων κ.ά.), έχουν προφανείς οµοιότητες µε αυτές 

που απαιτούνται για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και των σχετικών µε αυτήν 

ενεργειών και δραστηριοτήτων, δηλαδή µε τη συµπεριφορά του ατόµου. Εάν λοιπόν 

συνεκτιµήσει κανείς τις οµοιότητες των δύο µεταβλητών ως προς τις απαιτούµενες 

ικανότητες για την ολοκλήρωσή τους, τότε η ερµηνεία του παραπάνω αποτελέσµατος 

για τη σχέση σχολικής επίδοσης, αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και 

συµπεριφοράς του ατόµου εδραιώνεται ακόµη περισσότερο. 

Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι ότι η διαπίστωσή µας σχετικά µε την αυξητική τάση της 

σχολικής απόδοσης η οποία φαίνεται να ενισχύει τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου δε φαίνεται να 

ισχύει για την κατηγορία σχολικής επίδοσης «άριστα» (βαθµολογία 18,1 έως 20). Για 

τους µαθητές/τριες που παρουσιάζουν άριστη σχολική απόδοση, διατηρούνται µεν οι 

ενισχυτικές συνέπειες της σχολικής επίδοσης στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας καθώς οι µέσοι όροι σε αυτήν και στη σχετική 

συµπεριφορά του ατόµου παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι συνέπειες 

αυτές δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σηµαντικές σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες 

σχολικής επίδοσης και να επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση που παρουσιάστηκε για την 

κατηγορία σχολικής επίδοσης «λίαν καλώς». Το εύρηµα αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι 

δυνατό να µεγιστοποιήσουµε το ρόλο του παράγοντα αυτού ως συντελεστή των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και της σχετικής συµπεριφοράς του ατόµου αγνοώντας 

άλλους παράγοντες όπως αυτοί που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα οι οποίοι 

επηρεάζουν τόσο την εµφάνιση όσο και το βαθµό των συγκεκριµένων µεταβλητών. 

Επίσης, το εύρηµα αυτό είναι δυνατό να αιτιολογηθεί στη θεωρητική βάση που 

προσδιορίζει εννοιολογικά τη σχολική επίδοση, σύµφωνα µε το οποίο η τελευταία 

αποτελεί ένα συνεχές, όπου στο ένα άκρο βρίσκεται η σχολική επιτυχία και στο άλλο 

η σχολική αποτυχία, ενώ οι διατοµικές διαφορές είναι εντονότατες (Feldman, 2009. 

Παρασκευόπουλος, 1985, ό.α. στο Giavrimis & Papanis, 2008). Έτσι στους 

µαθητές/τριες µε άριστη σχολική απόδοση είναι πιθανό να υπάρχουν έντονες 

διατοµικές διαφορές αλλά και να υπεισέρχονται παράγοντες µε µεγαλύτερη 

ενισχυτική ισχύ οι οποίοι και καθορίζουν τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων άρα και τις σχετικές µε αυτήν αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας ή ακόµη και τον τελικό εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό 



 290 

τους προσανατολισµό. Τέτοιοι παράγοντες είναι µεταξύ άλλων οι διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό τους πλαίσιο και συγκεκριµένα το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξαν και διατηρούν µε τους γονείς καθώς όπως φαίνεται στην 

παρούσα έρευνα στους µαθητές/τριες µε σχολική απόδοση «άριστα» καταγράφονται 

τα υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς. 

Το εύρηµα αυτό, µπορεί ακόµα να οφείλεται και σε παράγοντες που είναι πέρα από 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, οι µαθητές/τριες µε 

άριστη σχολική επίδοση φαίνεται να συνιστούν µια ιδιαίτερη πληθυσµιακή κατηγορία 

τα επιµέρους χαρακτηριστικά της οποίας αξίζει να διερευνηθούν περισσότερο.  

Όσον αφορά τα αίτια της ύπαρξης διαφορών ως προς τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων µε βάση τη σχολική επίδοση των µαθητών/τριών που παρατηρήθηκαν, 

αυτά είναι δυνατό να ανιχνευτούν: 

Α) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

σχετικά µε το ρόλο των ατοµικών παραγόντων και τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν 

τη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες για αποτελέσµατα, στόχοι) και κατά συνέπεια 

τη συµπεριφορά του ατόµου και την επαγγελµατική του ανάπτυξη.  

Σύµφωνα µε την ερµηνεία του ευρήµατος της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών µεταξύ των κατηγοριών σχολικής απόδοσης των µαθητών/τριών  που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, η «σχολική επίδοση» είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ένας 

ακόµη παράγοντας που µπορεί να ενσωµατωθεί στους ατοµικούς παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και στην ενότητα 

«προσωπικές εισροές» όπως παρουσιάζεται στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας 

της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία (Σχήµα 1) όπου περιγράφονται 

οι διαδικασίες που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου. Η καλύτερη 

σχολική επίδοση λοιπόν φαίνεται να λειτουργεί ενισχυτικά στη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και στη εκδήλωση σχετικής συµπεριφοράς.  

Β) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία και 

ειδικότερα στην παρουσίαση των εισηγητών αναφορικά µε το ρόλο των δύο οµάδων 

επιδράσεων (ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών 

µηχανισµών) και τον τρόπο που βοηθούν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών, ιδιαίτερα δε στην αλληλεπιδραστική σχέση των παραγόντων αυτών 

όπως παρουσιάζεται στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας στο Σχήµα 1.  
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 σχετικά µε τις 

διαφορές ως προς τις µεταβλητές της έρευνας µε βάση τη σχολική επίδοση των 

µαθητών/τριών, όσο αυξάνεται το επίπεδο σχολικής επίδοσης, τόσο ενισχύεται και το 

επίπεδο ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς. Επίσης, από τη  

διερεύνηση της συνάφειας ανάµεσα σε κάθε µια από τις διαστάσεις διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας τα οποία θα σχολιάσουµε διεξοδικά στην επόµενη ενότητα 

(βλ. παρ. 7.3), η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς συνδέεται 

µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας αν και δεν παρατηρείται το ίδιο µε τη 

σχετική συµπεριφορά το ατόµου (βλ. Πίνακας 8). Όσο µεγαλύτερο το επίπεδο 

ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς, τόσο µεγαλύτερη η 

επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Ίσως λοιπόν  ο 

λόγος για τα δικά µας αποτελέσµατα που αφορούν τη σχέση σχολικής επίδοσης, των  

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα 

αυτό, θα πρέπει να αναζητηθεί και στην ύπαρξη αλληλεπίδρασης µε παράγοντες του 

οικογενειακού περιβάλλοντος (όπως η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε 

τους γονείς) καθώς και στον τρόπο που συνδέονται οι µεταβλητές: ύπαρξη ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, ή 

ακόµα και µε άλλους παράγοντες που είναι πέρα από τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας. Οι µαθητές/τριες δηλαδή µε σχολική επίδοση «λίαν καλώς» είναι πιθανό να 

επηρεάζονται ως προς τη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητάς 

τους από το είδος του δεσµού που διατηρούν µε τους γονείς τους ο οποίος σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας δείχνει την ύπαρξη υψηλών επιπέδων 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς. Η ύπαρξη υψηλών επιπέδων 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς είναι πιθανό λοιπόν ότι παρέχει ένα 

αναπτυξιακό πλαίσιο που επιτρέπει όχι µόνο την ανάπτυξη ισχυρής ταυτότητας, την 

ασφαλή εµπλοκή τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις και µια συνολικά ενεργητικότερη 

συµπεριφορά σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης και 

σχετικές εµπειρικές έρευνες (Ainsworth, 1989. Bowlby, 1973) αλλά κάνει τους 

εφήβους να αντιµετωπίζουν και µε τον ίδιο ενεργητικό και αποτελεσµατικό τρόπο την 

εµπλοκή τους στις δραστηριότητες σχετικά µε τη µάθηση.  

Ταυτόχρονα, οι µαθητές-τριες µε υψηλά επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς τους είναι πιθανό να δέχονται υποστήριξη µε 

συνδήλωση ή υποδήλωση, δηλαδή µε ενέργειες ή συµπεριφορές που δηλώνουν 

άµεσα ενθάρρυνση ή έπαινο αλλά και µε άλλες που υπονοούν ζεστασιά, κατανόηση, 

συµπαράσταση, επιβράβευση, ή φυσική ζεστασιά, στοιχεία που στη βιβλιογραφία 

σχετικά µε τους παράγοντες που παρεµβαίνουν στη σχολική επίδοση λειτουργούν 
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ενισχυτικά σε αυτήν (ενδεικτικά: Κατάκη, 1984. Κοτσούλης, 1998. Μουσταίρας, 2004. 

Μιχάλης, 2006. Παπαγεωργίου, 2008) και κατά συνέπεια στο βαθµό υποκειµενικής 

εκτίµησής τους στο να αναλαµβάνουν και να ολοκληρώνουν ενέργειες που αφορούν 

τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας) αλλά και το βαθµό εµπλοκής τους στις δραστηριότητες 

αυτές.  

Αν και η σχέση µεταξύ της σχολικής επίδοσης και του οικογενειακού περιβάλλοντος 

δεν αφορά άµεσα την παρούσα έρευνα παρά µόνο έµµεσα και µε σκοπό την 

πληρέστερη ερµηνεία των ευρηµάτων που αφορούν τις διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό στη 

θεωρητική βάση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, στην 

παρούσα θεµατική ενότητα σχολιάζουµε εν συντοµία τα σχετικά ευρήµατα. Το 

οικογενειακό περιβάλλον έτσι όπως καθορίζεται από ένα πλέγµα εννοιών και 

δραστηριοτήτων, είναι ένα όρος αρκετά περίπλοκος, ο οποίος ωστόσο θεωρείται 

τόσο από την καθηµερινή εµπειρία όσο και όπως αποδεικνύεται από τη σχετική 

έρευνα ότι επιδρά στη σχολική επίδοση του παιδιού (Κρίβας, 2007). Το οικονοµικό 

και µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η δοµή της οικογένειας, οι σχέσεις και µορφές 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών του συστήµατος οικογένεια, οι αξίες και οι 

αντιλήψεις του είναι µερικοί από τους οικογενειακούς παράγοντες οι οποίοι έχει 

καταδειχθεί ότι επιδρούν στη σχολική επίδοση (Μιχάλης, 2006. Κατάκη, 1984). Έτσι, 

παρά το ότι µεγάλο µέρος των ερευνών που εντοπίζονται στη διεθνή αλλά και στην 

ελληνική βιβλιογραφία ασχολήθηκε µε τη δραστική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη 

σχολική αποτυχία και το οικογενειακό περιβάλλον του µαθητή/τριας, ιδιαίτερα δε στις 

συνθήκες στις οποίες ζει και ειδικότερα στο ΚΟΙΕ της οικογένειας (όπως ορίζεται από 

το επάγγελµα, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων και το εισόδηµα αυτών) 

(ενδεικτικά: Μυλωνάς, 1999. Σώκου-Μπάδα και συν., 1988. Τζάνη, 1988. Τσιάντης, 

1998. Βρύζας, 1992. Γκόρος, 1992. Κάτσικας, 1995. Ξανθάκου, Ανδρεαδάκης, & 

Καϊλα, 1995. Παλαιοκρασσάς, Ρουσσέα & Βρεττάκου, 2001 ό.α, στο Giavrimis & 

Papanis, 2008), το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται και αποδεικνύει ότι τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και ιδιαίτερα η γονεϊκή συµπεριφορά 

τεκµηριώνουν µια αξιοπρόσεκτη σχέση µε τη σχολική επίδοση των γόνων τους: η 

συµπεριφορά των γονέων όπως αναδύεται από τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις 

µε τα παιδιά τους αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης του 

παιδιού µε θετική ή αρνητική µορφή, η οποία οπωσδήποτε παρεµβαίνει στο βαθµό 

σχολικής επίδοσης και επιτυχίας ή αποτυχίας (Πυργιωτάκης, 1996. Καϊλα, 1998) 

συµπέρασµα που επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα.  
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Γ) Στις διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας µε βάση τη σχολική επίδοση 

που παρατηρούνται στην παρούσα έρευνα και στη διαπιστευµένη σχέση αυτών µε 

τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας τόσο στην παρούσα έρευνα (βλ. επόµενη 

παράγραφο 7.2) όσο και άλλες έρευνες στη διεθνή αλλά και ελληνική βιβλιογραφία.  

Στην παρούσα έρευνα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφ. 6 και στην παρ. 6.1, 

Πίνακας 6, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

των µαθητών/τριών ανάλογα µε τη σχολική επίδοση παρουσιάστηκαν σε αρκετά 

χαρακτηριστικά όπου στους µαθητές/τριες µε σχολική επίδοση «λίαν καλώς» η 

συχνότητα εµφάνισης ήταν µεγαλύτερη, όπως στον παράγοντα Ο (Υψηλή 

αυτοεκτίµηση/αυτοπεποίθηση – Χαµηλή αυτοεκτίµηση), στον παράγοντα Q4 

(Χαµηλά επίπεδα έντασης – Υψηλά επίπεδα), στον παράγοντα SA (Χαµηλό επίπεδο 

ανησυχίας – άγχους – Υψηλό επίπεδο) και στον παράγοντα SI (Χαµηλή τάση για 

ανεξαρτησία – Υψηλή τάση). Ωστόσο, ο πόλος που χαρακτηρίζει το σύνολο του 

δείγµατος για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν η µεσαία βαθµολογία, 

στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση δεν είναι µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν.  

Ιδιαίτερα όµως για τον παράγοντα Β (Πρακτική – Αφαιρετική σκέψη), παρατηρείται 

µια αυξητική τάση στην επίδοση στον παράγοντα όσον αυξάνεται η σχολική 

απόδοση. Έτσι, οι µαθητές/τριες µε σχολική απόδοση «µέτρια» και «καλώς» 

παρουσιάζουν την τάση να έχουν πρακτική σκέψη ενώ µεσαία βαθµολογία έχουν οι 

µαθητές/τριες µε σχολική επίδοση «λίαν καλώς» και «άριστα». Ο παράγοντας αυτός 

αφορά περισσότερο σε µια ικανότητα, τη νοηµοσύνη µε την ευρύτερή της έννοια 

(Administrator’s manual for the 16 Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 

1981). Οι χαµηλές τιµές που σηµείωσαν οι µαθητές/τριες των κατηγοριών µε σχολική 

επίδοση «µέτρια» και «καλώς» ίσως να είναι ενδεικτικές των χαµηλών πνευµατικών 

τους δυνατοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων, άρα και της χαµηλής τους σχολικής 

επίδοσης και κατά συνέπεια σύµφωνα µε την ανάλυση που παρουσιάστηκε 

παραπάνω για τη στατιστικά σηµαντική σχέση που τη συνδέει µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της χαµηλής επίδοσης στην κλίµακα αυτή και στην 

κλίµακα για τη συµπεριφορά στον τοµέα αυτό. Ίσως όµως οι χαµηλές τιµές στον 

παράγοντα αυτό να οφείλονται σε άλλους λόγους. Καθώς η συµπλήρωση των 

θεµάτων σε αυτό το τµήµα του ερωτηµατολογίου απαιτεί συγκέντρωση, προσοχή και 

σκέψη, ενδέχεται οι συνθήκες της οµαδικής χορήγησης του ερωτηµατολογίου να µην 

επέτρεψαν την έγκυρη συµπλήρωσή του. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι 

µαθητές/τριες µε σχολική επίδοση «λίαν καλώς» και «άριστα» δεν παρουσίασαν 

υψηλό σκορ στον παράγοντα αυτό, στοιχείο που πιθανόν θα ανταποκρινόταν 
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καλύτερα στην ικανότητα αφαιρετικής τους σκέψης και στην πραγµατική τους 

ικανότητα και ευφυΐα.  

Επίσης, στον παράγοντα Q2 (Εξάρτηση από την οµάδα – Αυτονοµία/Αυτάρκεια), 

παρατηρείται επίσης µια αυξητική τάση στην επίδοση σε αυτό το χαρακτηριστικό 

όσον αυξάνεται η σχολική απόδοση. Έτσι, οι µαθητές/τριες µε σχολική απόδοση 

«καλώς» παρουσιάζουν την τάση να έχουν εξάρτηση από την οµάδα ενώ µεσαία 

βαθµολογία έχουν οι µαθητές/τριες µε «άριστα» και κυρίως εκείνοι µε «λίαν καλώς». 

Όπως θα αναλύσουµε διεξοδικότερα στην επόµενη παράγραφο (βλ. 7.2) όπου 

σχολιάζονται οι διαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό µε βάση τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους, υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα Q2 αυτό ερµηνεύεται ως 

η τάση του ατόµου να είναι αυτόβουλο και να λειτουργεί αυτόνοµα. Το άτοµο αυτό 

δεν περιµένει βοήθεια από τους άλλους, προτιµά να εργάζεται µόνο του και παίρνει 

εξίσου µόνο του τις αποφάσεις που το αφορούν (Administrator’s manual for the 16 

Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981). Tο περιεχοµένου του 

παράγοντα Q2 στην περίπτωση που το άτοµο παρουσιάζει υψηλή βαθµολογία σε 

αυτόν και η στατιστικώς σηµαντική σύνδεση µεταξύ της ύπαρξης του 

χαρακτηριστικού Αυτάρκεια – Αυτονοµία τόσο µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας όσο και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό 

όπως αναλύονται παρακάτω, αιτιολογεί κατά τη γνώµη µας τη σύνδεση που 

παρουσιάζει και µε τη σχολική επίδοση των µαθητών/τριών µε σχολική επίδοση 

«λίαν καλώς» και «άριστα».  

7.2 ∆ιαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά 

των µαθητών – µαθητριών στον τοµέα αυτό, µε βάση τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας αυτών 

Η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα που 

αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας µε βάση τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 (βλ. Μέρος Β΄, κεφ.6ο), µας επιτρέπει να 

συµπεράνουµε ότι υπάρχει διαφορά στην επίδοση στις δύο µεταβλητές που 

εξετάστηκαν. Με άλλα λόγια, φαίνεται να υπάρχει σύνδεση µεταξύ των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό.  
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Αναλυτικά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που αναφέρονται για τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, οι µαθητές/τριες που παρουσιάζουν µεγαλύτερες µέσες 

τιµές στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, είναι αυτοί που έχουν 

υψηλή βαθµολογία στον Παράγοντα C (Συναισθηµατική Αστάθεια – Συναισθηµατική 

Σταθερότητα) µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά από τη χαµηλή κατηγορία 

βαθµολόγησης στο συγκεκριµένο παράγοντα. Ο παράγοντας αυτός έχει άµεση 

σχέση µε τις προσαρµοστικές δυνατότητες του ατόµου στο περιβάλλον. Στην 

περίπτωση που η µέτρηση στον εν λόγω παράγοντα προσωπικότητας 

παρουσιάζεται υψηλή, σηµαίνει ότι πρόκειται για άτοµο συναισθηµατικά ώριµο και 

σταθερό, που αντιµετωπίζει µε στωικό τρόπο τη ζωή (αποδέχεται την προσπάθεια, 

την πίεση και την αποτυχία ως µέρη αυτής), έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να 

συγκεκριµενοποιεί και να απλοποιεί τα όποια θέµατα ή προβλήµατα του 

παρουσιάζονται και µε τον τρόπο αυτό µπορεί να τα χειρίζεται ευκολότερα. Σε ότι 

αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συµπεριφορά του ατόµου, αυτό 

παρουσιάζει πολύ καλό συναισθηµατικό έλεγχο. ∆ιατηρεί την ψυχραιµία του και δεν 

πανικοβάλλεται, δεν έχει απότοµες ή αναίτιες εναλλαγές διαθέσεων, είναι δυνατό να 

αντέξει δύσκολες ή ακόµη και αγχώδεις καταστάσεις προσπαθώντας να 

αντιµετωπίσει γρηγορότερα το όποιο πρόβληµα ή θέµα (Administrator’s manual for 

the 16 Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981).  

Η παρουσίαση του περιεχοµένου του συγκεκριµένου παράγοντα στην περίπτωση 

που το άτοµο παρουσιάζει υψηλή βαθµολογία σε αυτόν, αιτιολογεί κατά τη γνώµη 

µας τη σύνδεση που παρουσιάζει µε τις µεγαλύτερες µέσες τιµές στην κλίµακα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Το αυξηµένο επίπεδο προσαρµοστικότητας 

και η διάσταση της δυνατότητας συγκεκριµενοποίησης κάθε θέµατος ή προβλήµατος 

που εµπεριέχεται στον παράγοντα αυτό, δίνει τη δυνατότητα στο άτοµο να δηλώνει 

εµπιστοσύνη στον εαυτό του ως προς τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις 

συγκεκριµένες ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να πάρει εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές αποφάσεις, άρα και να εµφανίζει αυξηµένες τιµές στην κλίµακα των 

συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Επίσης, η κληρονοµικότητα, η αγωγή και το συναισθηµατικό κλίµα της οικογένειας 

παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου παράγοντα. 

Γενικά, τα άτοµα που είχαν τη δυνατότητα διαµόρφωσης στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων µε τους γονείς και έχουν εκτεθεί σε εµπειρίες (άλλοτε ευχάριστες άλλοτε 

οδυνηρές) και πρότυπα σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς που έχουν ως 

βάση την ασφάλεια και την υποστήριξη ή ακόµη το φόβο και την ανασφάλεια - καθώς 

είναι δυνατό η ύπαρξη υψηλής βαθµολογίας στο συγκεκριµένο παράγοντα να 

υποδηλώνει άτοµα που είχαν πολύ δύσκολη παιδική ηλικία και εκτέθηκαν σε 
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τραυµατικές εµπειρίες- τα οποία έγιναν συναισθηµατικά δυνατά για να επιβιώσουν 

διαµορφώνοντας ένα πολύ ισχυρό Εγώ46 (Administrator’s manual for the 16 

Personality Factors, 1991). Έτσι, αν λάβει κανείς υπόψη τη στατιστικά σηµαντική 

σχέση που διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα µεταξύ της αντιλαµβανόµενης 

υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος, του είδους του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (βλ. Πίνακας 8), αλλά και µεταξύ των δύο παραµέτρων που αναφέρονται 

στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (βλ. Πίνακας 8), είναι 

λογικό να αποδώσουµε µια ακόµη αιτία όπου η υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα 

C συνδέεται µε αυξηµένες µέσες τιµές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Σε ότι αφορά τον Παράγοντα Ο (Υψηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση- Χαµηλή 

αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση), τα ευρήµατα δείχνουν ότι µεγαλύτερες µέσες τιµές 

στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας παρουσιάζουν οι 

µαθητές/τριες που έχουν υψηλή βαθµολογία στο χαρακτηριστικό αυτό της 

προσωπικότητας, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά από τη χαµηλή κατηγορία 

βαθµολόγησης. Στον παράγοντα αυτό περιγράφεται το πώς αισθάνονται οι 

άνθρωποι µε τον εαυτό τους και πως τον αξιολογούν σε σχέση µε τους άλλους. 

Υψηλή βαθµολογία στο χαρακτηριστικό αυτό ερµηνεύεται ως µια τάση να νιώθουν 

ανασφάλεια, να ανησυχούν εύκολα και να κατηγορούν τον εαυτό τους όταν κάτι δεν 

πάει καλά. Για να µειώσουν τα αρνητικά συναισθήµατα που έχουν για τον εαυτό τους 

λειτουργούν αφενός µε τρόπο που ευνοεί τη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου (γι’ 

αυτό και συχνά δεν εµφανίζουν εγωισµό, απληστία, σκληρότητα ή ανευθυνότητα) και 

αφετέρου εργάζονται πολύ περισσότερο, κάνουν πολλές προσωπικές θυσίες και 

σκληρές προσπάθειες να γίνουν καλύτεροι (Administrator’s manual for the 16 

Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981).  

Το συγκεκριµένο εύρηµά µας σε ότι αφορά το χαρακτηριστικό αυτό της 

προσωπικότητας βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα αποτελέσµατα άλλων παλαιότερων 

και σύγχρονων ερευνών όπου έχει επαληθευτεί η υπόθεση ότι ο υψηλός βαθµός 

αυτοεκτίµησης συνδέεται µε την έντονη πεποίθηση του ατόµου για την 

αυτοαποτελεσµατικότητά του στη συµπεριφορά κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για τη σταδιοδροµία (Holland et al., 1980. Taylor & Betz, 1983. Clement, 

1987. Kaplan & Brown, 1987. Niles & Sowa, 1992, ό.α. στο Κρίβας, 1997. Lent & 

Hackett, 1987. Robbins, 1985, ό.α. στο Giannakos, 2001). Το εύρηµά µας αυτό δε 
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 Στην ψυχαναλυτική θεωρία πρόκειται για τον µηχανισµό επίλυσης των προβληµάτων του 
ατόµου ο οποίος µεσολαβεί µεταξύ των αναγκών του και του περιβάλλοντος αυτού. 
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φαίνεται να συµφωνεί ούτε µε σύγχρονη έρευνα σε Έλληνες µαθητές/τριες όπου η 

µέτρηση των κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης έδειξε ότι το υψηλό αίσθηµα 

αυτοαξίας συνδέεται µε υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (Koumoundourou,  

Kounenou & Siavara, 2011), ούτε ακόµη µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών που 

αναφέρθηκαν στη θεωρητική διερεύνηση των παραγόντων της προσωπικότητας, 

όπου η ύπαρξη αυξηµένων επιπέδων νευρωτισµού έχει καταγραφεί να σχετίζεται 

αρνητικά µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία (στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και για την 

ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Hartman & Betz, 2007. Jin, Watkins & 

Yuen, 2009. Wang et al., 2006). Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ 

της χαµηλής αυτοεκτίµησης µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, φαίνεται να 

συµφωνεί µε εύρηµα άλλης έρευνας όπου τα υψηλά επίπεδα νευρωτισµού 

καταδείχθηκε να συνδέονται µε αυξηµένη τάση αυτοδιερεύνησης σε θέµατα 

σταδιοδροµίας (Reed, Bruch & Haase, 2004). Το εύρηµα αυτό είναι δυνατό να 

αιτιολογηθεί σύµφωνα µε τους ερευνητές από τις επιµέρους διαστάσεις και τα 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το συγκεκριµένο παράγοντα όπως για 

παράδειγµα άγχος, επιθετικότητα, θλίψη, ντροπαλότητα, παρορµητισµός κ.ά. Γενικά, 

η ύπαρξη συναισθηµατικής αστάθειας που υποδηλώνουν τα υψηλά επίπεδα 

επίδοσης στο συγκεκριµένο παράγοντα οδηγούν το άτοµο σε συµπεριφορά που θα 

λειτουργήσει αντισταθµιστικά στα µειονεκτικά του συναισθήµατα: η αυτοδιερεύνηση 

σε θέµατα σταδιοδροµίας είναι δυνατό να µειώσει τα αρνητικά συναισθήµατα και να 

«ανακουφίσει» το άτοµο διώχνοντας τις αµφιβολίες που τυχόν έχει σχετικά µε την 

επαγγελµατική του επιλογή. Από την άλλη πλευρά, όµως, οι σκληρές προσπάθειες 

αυτοδιερεύνησης εφόσον παρατείνονται, είναι δυνατό να λειτουργήσουν επιζήµια για 

την ψυχική ηρεµία του ατόµου, αυξάνοντας τα επίπεδα νευρωτισµού.  

Παρά το ότι δεν έχει καταγραφεί στον ελληνικό πληθυσµό συνάφεια µεταξύ του 

παράγοντα Ο στο ερωτηµατολόγιο 16PF και του Νευρωτισµού στο µοντέλο των 

πέντε παραγόντων (Τσαούσης, 1999,2009), µια ανάλογη αιτιολόγηση είναι δυνατό να 

θεωρηθεί και για το δικό µας εύρηµα σχετικά µε τη ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ 

χαµηλής αυτοεκτίµησης και αυξηµένων επιπέδων αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Επίσης, παρά το ότι δεν διαπιστώθηκε σύνδεση µεταξύ της υψηλής 

επίδοσης στο συγκεκριµένο παράγοντα προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του 

ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

(στοιχείο που θα επιβεβαίωνε ότι η µειονεκτική αίσθηση του εαυτού ωθεί τα άτοµα 

στο να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν ενέργειες που αφορούν στη διαδικασία 
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λήψης εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών αποφάσεων), ωστόσο είναι δυνατό να 

θεωρήσουµε ότι το περιεχόµενο του συγκεκριµένου παράγοντα όπως αυτός µετράται 

στο ερωτηµατολόγιο 16PF, αναφέρεται στη γενικότερη στάση του ατόµου για τον 

εαυτό του και όχι στην ικανότητα να τον αξιολογεί ως προς συγκεκριµένες ενέργειες. 

Παρά τη γενική µειονεκτική αίσθηση που έχει το άτοµο για τον εαυτό του δηλαδή, δε 

φαίνεται να συµβαίνει το ίδιο µε το επίπεδο υποκειµενικής κρίσης αυτού, δηλαδή δεν 

αισθάνεται το ίδιο λιγότερο ικανό να αναλάβει και να ολοκληρώσει συγκεκριµένες 

κάθε φορά δραστηριότητες που απαιτούνται προκειµένου να λάβει εκπαιδευτικές ή 

επαγγελµατικές αποφάσεις (όπως αυτές που αναφέρονται στο σχετικό 

ερωτηµατολόγιο). Η διαπίστωση αυτή, έχει κατά τη γνώµη µας ποικίλες διαστάσεις 

όσον αφορά την αναπτυξιακή-προληπτική επαγγελµατική συµβουλευτική και το 

σχεδιασµό συµβουλευτικών παρεµβάσεων: η τόνωση του αισθήµατος προσωπικού 

ελέγχου στο σχεδιασµό του επαγγελµατικού µέλλοντος του ατόµου διαµέσου της 

περαιτέρω ανάπτυξης των ενδεχοµένως ήδη αυξηµένων επιπέδων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για νέες δραστηριότητες είναι δυνατό τελικά να 

λειτουργήσει ενισχυτικά στην αυτοεκτίµηση του ατόµου.  

Η τελευταία αυτή θέση ενισχύεται και από τις θέσεις των θεωρητικών σχετικά µε την 

εξελικτική πορεία της αυτοεκτίµησης του ατόµου και ταυτόχρονα αποτελεί µια ακόµη 

δυνατότητα αιτιολόγησης των χαµηλών επιπέδων αυτοεκτίµησης που διαπιστώθηκαν 

στο δείγµα των µαθητών/τριών µας. Έτσι, οι µεταβολές στην εξελικτική πορεία της 

αυτοεκτίµησης προέρχονται κυρίως από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το 

περιβάλλον του (σε περιόδους κρίσεις όπως περί το τέλος της εφηβείας παρατηρείται 

µείωση της αυτοεκτίµησης λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων του περιβάλλοντος στις 

οποίες το άτοµο δυσκολεύεται να προσαρµοστεί- Harter, 1983) και τις ψυχολογικές 

αντιδράσεις των εφήβων στις βιοσωµατικές αλλαγές της ήβης όπου µεταξύ άλλων η 

έλλειψη αυτοπεποίθησης, το έντονο συναίσθηµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας 

εντείνεται την περίοδο της εφηβείας (Feldman, 2009. Παρασκευόπουλος, 1992). 

Τελικά, η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης (η προσωπική κρίση της αξίας του ατόµου) 

ακολουθεί γενικά αναπτυξιακή πορεία (Harter, 1983).  

Σε ότι αφορά τον Παράγοντα Q2 (Εξάρτηση από την οµάδα – Αυτονοµία- Αυτάρκεια), 

τα ευρήµατα δείχνουν ότι µεγαλύτερες µέσες τιµές στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας παρουσιάζουν οι µαθητές/τριες που έχουν υψηλή 

βαθµολογία στο χαρακτηριστικό αυτό της προσωπικότητας, µε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά από τη χαµηλή κατηγορία βαθµολόγησης. Επίσης, οι 

µαθητές/τριες µε υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα αυτό παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες µέσες τιµές και στην κλίµακα της συµπεριφοράς χωρίς περαιτέρω 
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στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα του συγκεκριµένου παράγοντα. Με 

άλλα λόγια, φαίνεται να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σύνδεση µεταξύ της ύπαρξης 

του χαρακτηριστικού Αυτάρκεια – Αυτονοµία τόσο µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας όσο και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. 

 Ο παράγοντας αυτός µετρά το βαθµό αυτάρκειας, αυτονοµίας και ανεξαρτησίας του 

ατόµου, ή το βαθµό εξάρτησής του από ένα πρόσωπο αναφοράς ή οµάδα. Yψηλή 

βαθµολογία στο χαρακτηριστικό αυτό ερµηνεύεται ως η τάση του ατόµου να είναι 

αυτόβουλο και να λειτουργεί αυτόνοµα. Το άτοµο αυτό δεν περιµένει βοήθεια από 

τους άλλους, προτιµά να εργάζεται µόνο του και παίρνει εξίσου µόνο του τις 

αποφάσεις που το αφορούν. Σε ότι αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, απολαµβάνει 

την παρέα των άλλων ανθρώπων, δηλαδή δεν πρόκειται για άτοµο ακοινώνητο, αλλά 

δε δείχνει να έχει ανάγκη την παρουσία τους για να νιώσει σιγουριά ή ασφάλεια 

(Administrator’s manual for the 16 Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 

1981).  

Και σε αυτήν την περίπτωση όπως αναφέρθηκε για τους προηγούµενους δύο 

παράγοντες προσωπικότητας, το περιεχοµένου του παράγοντα Q2 στην περίπτωση 

που το άτοµο παρουσιάζει υψηλή βαθµολογία σε αυτόν, αιτιολογεί κατά τη γνώµη 

µας τη σύνδεση που παρουσιάζει µε τις µεγαλύτερες µέσες τιµές στην κλίµακα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας αλλά και µε τις µεγαλύτερες µέσες τιµές στη 

σχετική µε αυτές συµπεριφορά του ατόµου. Το αυξηµένο επίπεδο αυτονοµίας και η 

ανεξαρτησία του ατόµου το κάνει να αναλαµβάνει την ευθύνη των αποφάσεων αλλά 

και των πράξεών του. Με τον τρόπο αυτό, του δίνει τη δυνατότητα όχι µόνο  να 

δηλώνει ότι αισθάνεται ότι µπορεί να ολοκληρώσει τις ενέργειες που απαιτούνται για 

τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (επίπεδο υποκειµενικής 

κρίσης), αλλά καθοδηγεί και τη συµπεριφορά του και έτσι αναλαµβάνει και έχει 

ολοκληρώσει (ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης) τις ενέργειες που απαιτούνται 

για τη διαδικασία αυτή. Υπό αυτήν την έννοια το επίπεδο αυτονοµίας και αυτάρκειας 

που περιγράφεται στην περίπτωση υψηλής επίδοσης στο συγκεκριµένο παράγοντα 

προσωπικότητας, φαίνεται να εντάσσεται σε ένα γενικότερο σύστηµα πεποιθήσεων 

ενδοπροσωπικού - εξωπροσωπικού ελέγχου και συγκεκριµένα των πεποιθήσεων 

ενδοπροσωπικού ελέγχου. Η έννοια του ενδοπροσωπικού – εξωπροσωπικού 

ελέγχου συνδέεται στενά όπως αναφέρεται στη σχετική θεωρητική διερεύνηση µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (Harter, 1983. 

Taylor & Pompa, 1990). Έτσι τα αποτελέσµατά µας στον παράγοντα 

προσωπικότητας Q2 φαίνεται να συµφωνούν µε αποτελέσµατα άλλων σύγχρονων 

και παλαιότερων ερευνών σχετικά µε τη στατιστικώς σηµαντική θετική συσχέτιση 
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µεταξύ των επιπέδων ενδοπροσωπικού ελέγχου και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2011. Taylor & Popma, 1990).   

Επίσης, στις συνάφειες που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό πληθυσµό των πέντε 

παραγόντων µε τους παράγοντες του 16PF, το χαρακτηριστικό της Αυτάρκειας 

εµφανίζει αρνητική συνάφεια µε τον παράγοντα Εξωστρέφεια (r = - 0,40, p<0,01) 

(Tσαούσης, 1999,2009). Έτσι, φαίνεται λογικό το εύρηµά µας σε ότι αφορά την 

ύπαρξη µεγαλύτερων µέσων τιµών στην κλίµακα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό που 

παρουσιάζουν οι µαθητές/τριες που έχουν ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας την 

Αυτονοµία –Αυτάρκεια να µην επιβεβαιώνεται από άλλες έρευνες στη διεθνή κυρίως 

βιβλιογραφία όπου ο παράγοντας Εξωστρέφεια (από το µοντέλο των πέντε µεγάλων 

παραγόντων) συνδέεται µε υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (Hartman & Betz, 2007. Rogers, Creed & Glandon, 2008. Wang et al., 

2006) και αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης 

εργασίας (Reed, Bruch & Haase, 2004. Solberg et al., 1995). Εποµένως, η 

στατιστικώς σηµαντική «υπεροχή» των µαθητών/τριών που είναι αυτόνοµοι, 

αυτόβουλοι και αυτάρκειες στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά στον 

τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτές, είναι πιθανό να συνδέεται µε 

αλληλεπιδράσεις και τη στατιστικά σηµαντική σχέση µε άλλες µεταβλητές της έρευνας 

όπως είναι η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και των φίλων στην επιλογή 

επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους 

γονείς του και τους φίλους (βλ. Πίνακας 8), ή ακόµα και µε παράγοντες που είναι 

πέρα από τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Άτοµα δηλαδή που έχουν την τάση 

να είναι αυτάρκειες, λειτουργούν αυτόβουλα και αυτόνοµα, είναι πιθανό να δέχονται 

ενθάρρυνση και υποστήριξη από σηµαντικά για αυτούς πρόσωπα όπως είναι οι 

γονείς και οι φίλοι για να εµπλέκονται σε ενέργειες και δραστηριότητες που αφορούν 

τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, διαπίστωση 

που επιβεβαιώνεται από τις θέσεις της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία σε ότι αφορά την αλληλεπίδραση ατοµικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων και αυτών στις εµπειρίες µάθησης και τους κοινωνικογνωστικούς 

µηχανισµούς (Lent, Brown & Hackett, 1994) καθώς και από άλλες έρευνες στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Schaub & Tokar, 2005).  
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Όσον αφορά τον δευτερογενή Παράγοντα SE (Εσωστρέφεια - Εξωστρέφεια), τα 

αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης δείχνουν ότι µεγαλύτερες µέσες τιµές στην 

κλίµακα της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας παρουσιάζουν οι µαθητές/τριες που έχουν χαµηλή 

βαθµολογία στο χαρακτηριστικό αυτό της προσωπικότητας, δηλαδή παρουσιάζουν 

τάση προς Εσωστρέφεια, χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές από τα άλλα δύο 

επίπεδα βαθµολόγησης (υψηλή και µεσαία βαθµολογία). Οι δευτερογενείς 

παράγοντες εξάγονται βάσει συγκεκριµένων συνδυασµών, αναλογίας και σειράς 

σπουδαιότητας πρωτογενών παραγόντων και αιτιολογούνται από αυτούς (βλ. Μέρος 

Β΄, Κεφ. 5ο, παρ. 5.3). Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ύπαρξη Εσωστρέφειας στον 

παράγοντα SE προέρχεται πρωτίστως από υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα Q2 

(Αυτάρκεια) και δευτερευόντως από χαµηλή βαθµολογία κατά σειρά στους 

παράγοντες Η (µικρή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση), F (Σοβαρότητα και 

Επιφυλακτικότητα) και Α (Απόσυρση από τις κοινωνικές συναναστροφές). Γενικά, 

χαµηλή βαθµολογία στον παράγοντα SE ερµηνεύεται ως η τάση του ατόµου να 

στηρίζεται στον εαυτό του και να εργάζεται µόνο του, να µην αποζητά την περιπέτεια, 

να είναι σοβαρό, επιφυλακτικό, ολιγόλογο αλλά και συγκρατηµένο και 

αποµακρυσµένο από τις κοινωνικές συναναστροφές (Administrator’s manual for the 

16 Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981). 

Από το περιεχόµενο λοιπόν του συγκεκριµένου δευτερογενούς παράγοντα στην 

περίπτωση χαµηλής βαθµολογίας (ύπαρξη Εσωστρέφειας) και εξαιτίας της 

βαρύτητας του χαρακτηριστικού της Αυτάρκειας στη διαµόρφωσή του, είναι δυνατό 

να αιτιολογηθεί η σύνδεσή του µε τη στατιστικώς σηµαντική υπεροχή των 

µαθητών/τριών µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας στις µέσες τιµές 

στην κλίµακα της συµπεριφοράς στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Επίσης, όπως παρουσιάστηκε στον παράγοντα Q2, 

ανάλογη αιτιολόγηση είναι δυνατό να αποδοθεί και εδώ για την πιθανή σύνδεση µε 

αλληλεπιδράσεις του δευτερογενούς αυτού παράγοντα και τη στατιστικά σηµαντική 

σχέση µε άλλες µεταβλητές της έρευνας όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων και των φίλων και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 

τους γονείς και τους φίλους του. 

Το εύρηµά µας αυτό σε ότι αφορά την επίδοση στο χαρακτηριστικό Εσωστρέφεια, 

δεν επιβεβαιώνεται από τις έρευνες στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία, αφού σε αυτές 

καταγράφεται σύνδεση µεταξύ του παράγοντα Εξωστρέφεια (από το µοντέλο των 

πέντε µεγάλων παραγόντων) µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και ολοκλήρωσης 

ενεργειών αναζήτησης εργασίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο χαρακτηριστικό 
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της Αυτάρκειας. Για τη σχέση όµως του χαρακτηριστικού της προσωπικότητας και 

της συµπεριφοράς του ατόµου υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση, καθώς στη σχετική 

βιβλιογραφία καταγράφεται σύνδεσης των παραγόντων της προσωπικότητας (µε το 

µοντέλο των πέντε παραγόντων) µε διαστάσεις της συµπεριφορά του ατόµου σε 

θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όχι µόνο έµµεσα (διαµέσου των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας) αλλά και άµεσα (Reed, Bruch & Haase, 2004. Jin, 

Watkins & Yuen, 2009. Rogers, Creed & Glendon, 2008. Wang et al., 2006). Έτσι, το 

χαρακτηριστικό της ύπαρξης τάσης προς Εσωστρέφεια (άρα και της ύπαρξης 

Αυτονοµίας–Αυτάρκειας αφού συµβάλει στη διαµόρφωση αυτού) µπορεί να γίνει 

σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα που 

αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, συµπέρασµα που επιβεβαιώνεται, 

όπως θα σχολιαστεί σε επόµενη ενότητα, στα αποτελέσµατα της συγκριτικής 

θεώρησης της βαρύτητας ορισµένων παραγόντων που διερευνήθηκαν στην 

παρούσα έρευνα.  

Τέλος, σε ότι αφορά τις στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στον παράγοντα H (Χαµηλή αντοχή στο φόβο και την 

υπερδιέγερση – Υψηλή αντοχή), ο πόλος που χαρακτηρίζει σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που αναφέρονται στον Πίνακα 7 το σύνολο του δείγµατος είναι η 

µεσαία βαθµολογία, µε στατιστικώς µη σηµαντικές διαφορές από τα άλλα δύο 

επίπεδα βαθµολόγησης (υψηλή και χαµηλή βαθµολογία). Η µεσαία βαθµολογία 

σηµαίνει ότι καµία διάσταση του συγκεκριµένου παράγοντα δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα για να περιγραφεί η προσωπικότητα ως προς αυτήν. Το 

ίδιο ισχύει και για τους δευτερογενείς παράγοντες STP (Συναισθηµατική αντιµετώπιση 

καταστάσεων – Έλλειψη συναισθηµατισµού) και SI (Χαµηλή τάση για ανεξαρτησία –

Υψηλή τάση), παρά το ότι ιδιαίτερα για τον παράγοντα SI οι διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό 

παρουσιάζονται σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 0,000. Ωστόσο, όπως έχει 

αναφερθεί,  οι δευτερογενείς παράγοντες λειτουργούν επαληθευτικά και συνδυαστικά 

µε τους άλλους 16. Ο συγκεκριµένος παράγοντας εξάγεται βάσει συνδυασµού, 

αναλογίας και κατά σειρά σπουδαιότητας των πρωτογενών παραγόντων E, G, H, L, 

Μ, N, Ο, Q1 και Q2, αν και µε διαφορές µε βάση το φύλο στη βαρύτητα της επίδοσης 

σε κάθε παράγοντα (χαµηλή ή υψηλή βαθµολογία) και αιτιολογείται από αυτούς, άρα 

ο σχολιασµός των σχετικών µε αυτόν ευρηµάτων αντιπροσωπεύεται από τον 

σχολιασµό για τον παράγοντα Q2 (Administrator’s manual for the 16 Personality 

Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981).  
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Συνοψίζοντας, οι µαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Λυκείου που αισθάνονται περισσότερο 

ικανοί/ες (έχουν µεγαλύτερο αριθµό υποκειµενικής κρίσης) στο να αναλάβουν και να 

ολοκληρώσουν µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων παρουσιάζουν συναισθηµατική 

σταθερότητα, έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση η οποία αναφέρεται στη γενικότερη 

µειονεκτική στάση τους προς τον εαυτό τους και είναι αυτόνοµοι και αυτάρκειες. Σε ότι 

αφορά τη συµπεριφορά στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, οι µαθητές/τριες που αναλαµβάνουν ενέργειες που απαιτούνται για τη 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τις ολοκληρώνουν µε 

επιτυχία έχουν την τάση να είναι εσωστρεφείς, χαρακτηριστικό που προέρχεται από 

τη βαρύτητα του πρωτογενούς χαρακτηριστικού προσωπικότητάς τους ότι έχουν την 

τάση να είναι αυτόνοµοι και αυτάρκειες.  

Ακόµη, οι διαφορές στους µέσους όρους των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτές 

και για τα δύο φύλα, δηλώνουν ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

καθώς και της σχετικής συµπεριφοράς του ατόµου. 

Η ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ των µεταβλητών αυτών και για τα δύο φύλα οµοιάζει µε 

αυτήν που έχει ανιχνευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ανάµεσα στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και στην επαγγελµατική αναποφασιστικότητα αλλά και στη 

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης (Cohen, Chartrand & Jowdy, 1995. 

Chartrand et al., 1993. Larson et al., 1994. Leong & Chervinko, 1996. Lucas & 

Wanberg, 1995. Meldahl & Munhinsky, 1997.  Meyer & Winer, 1993. Multon, Heppner 

& Lapan, 1995, ό.α. στους Tokar, Fishcer & Subich, 1998 και Blustein & Flum, 1999. 

Judge & Ilies, 2002. Nauta, 2007. Reed, Bruch & Haase, 2004. Rogers, Creed & 

Glandon, 2008. Savickas, Briddick & Watkins, 2002 αντίστοιχα), έννοιες µε τις οποίες 

οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας παρουσιάζουν συσχέτιση (αρνητική και 

θετική αντίστοιχα).  

Επίσης, η ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό µε βάση τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας αυτού, εκ πρώτης όψεως οµοιάζει µε αυτές που έχουν ανιχνευθεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία στις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας 

(Larson, Rottinghaus & Borgen, 2002. Nauta, 2004,2007. Rottinghaus et al., 

2002,2003. Schaub & Tokar 2005). Ωστόσο δεν είναι δυνατό µε αυτά τα στοιχεία να 

αναφερθούµε σε επιβεβαίωση της δεύτερης ερευνητικής µας υπόθεσης κυρίως σε ότι 
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αφορά τις διαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, καθώς όπως έχει 

αναφερθεί, οι αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας έχουν µέτρια 

συνάφεια µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Κυρίως όµως τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να συµφωνούν µε τα 

αποτελέσµατα ερευνών στη σύγχρονη διεθνή αλλά και ελληνική βιβλιογραφία, όπου 

έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής σχέσης µεταξύ των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και θεµάτων της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

του ατόµου τόσο άµεσα, όσο και έµµεσα, διαµέσου των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση 

ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Hartman & Betz, 2007. Jin, Watkins & Yuen, 2009. 

Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2011. Reed, Bruch & Haase, 2004. Rogers, 

Creed & Glendon, 2008. Solberg et al.,1995. Wang et al., 2006).  

Η ύπαρξη των συστηµατικών αυτών διαφορών εκτός από το ότι συµφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα άλλων ερευνών στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, επιβεβαιώνει τη 

δεύτερη ερευνητική µας υπόθεση (Υ2). Συνολικά, τα αίτια της ύπαρξης αυτών των 

διαφορών, εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν για κάθε έναν από τους πρωτογενείς 

και δευτερογενείς παράγοντες στους οποίους παρατηρήθηκαν συστηµατικές 

διαφορές στην επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και 

σε αυτήν της συµπεριφορά του ατόµου, είναι δυνατό να ανιχνευτούν: 

Α) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

σχετικά µε το ρόλο των ατοµικών παραγόντων (συγκεκριµένα δε των κληρονοµικών 

καταβολών οι οποίες στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας στο Σχήµα 1 

ενσωµατώνονται στην ενότητα «προσωπικές εισροές») και τον τρόπο που αυτοί 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες για αποτελέσµατα, στόχοι) και κατά συνέπεια 

τη συµπεριφορά του ατόµου και την επαγγελµατική του ανάπτυξη.  

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των αρχών, των προβλέψεων και υποθέσεων 

της συγκεκριµένης θεωρίας, οι εισηγητές της δεν παραγνωρίζουν την πιθανή 

επίδραση της κληρονοµικότητας η οποία περιλαµβάνει στοιχεία όπως φυσικές 

ικανότητες, συναισθηµατικές καταστάσεις, ακόµη και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας όπως η εξωστρέφεια.  Στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας οι 

επιδράσεις των στοιχείων που συγκαταλέγονται στις κληρονοµικές καταβολές όπως 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, παρέχουν τη βάση διαµόρφωσης των 

κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και 
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των προσδοκιών για αποτελέσµατα) και από εκεί συνεχίζεται η πορεία των 

επιδράσεών τους στην ανθρώπινη συµπεριφορά σε θέµατα επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (στο συγκεκριµένο µοντέλο στα ενδιαφέροντα, τους σχετικούς µε αυτά 

στόχους, τις επιλογές και τις ενέργειες υλοποίησης αυτών) (υπόθεση έµµεσης 

επίδρασης). Επίσης, οι εισηγητές δεν απορρίπτουν την πιθανότητα οι γενετικές 

καταβολές να επιδρούν µε πιο άµεσο τρόπο στη διαµόρφωση της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης (υπόθεση άµεσης επίδρασης). 

Το ερµηνευτικό αυτό πλαίσιο φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα µε 

την καταγραφή στατιστιώς σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου και για τα δύο φύλα.   

Β) Στο ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία και 

ειδικότερα στην παρουσίαση των εισηγητών αναφορικά µε το ρόλο των δύο οµάδων 

επιδράσεων (ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών 

µηχανισµών) και τον τρόπο που βοηθούν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών, ιδιαίτερα δε στην αλληλεπιδραστική σχέση των παραγόντων αυτών 

όπως παρουσιάζεται στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας στο Σχήµα 1.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από τη διερεύνηση της συνάφειας ανάµεσα σε κάθε 

µια από τις διαστάσεις διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

καθώς και µε τους φίλους µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας τα οποία θα 

σχολιάσουµε διεξοδικά στην επόµενη ενότητα (βλ. παρ. 7.3), η αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων συνδέεται µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό και το 

ίδιο συµβαίνει µε το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους 

γονείς και τους φίλους του. Όσο µεγαλύτερη η υποστήριξη από τους γονείς και τους 

φίλους και η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς, τόσο µεγαλύτερη 

η επίδοση στην κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και 

συµπεριφοράς επίδοσης. Εποµένως, η στατιστικώς σηµαντική «υπεροχή» στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και στη συµπεριφορά στον τοµέα αυτό των 

µαθητών/τριών µε χαρακτηριστικά προσωπικότητας: συναισθηµατική σταθερότητα, 

χαµηλή αυτοεκτίµηση, αυτονοµία – αυτάρκεια και εσωστρέφεια, όπως αναφέρθηκε 

και στην ανάλυση του παράγοντα Q2, είναι πιθανό να συνδέεται µε αλληλεπιδράσεις 

και τη στατιστικά σηµαντική σχέση µε τις µεταβλητές της έρευνας: αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και των φίλων και το είδος του δεσµού µε αυτούς, ή ακόµα 

και µε άλλους παράγοντες που είναι πέρα από τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας. Οι µαθητές/τριες δηλαδή µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας είναι  πιθανό να επηρεάζονται από το είδος του δεσµού διατηρούν 
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µε τους γονείς και τους φίλους τους και να δέχονται ενθάρρυνση και υποστήριξη από 

αυτούς, παράγοντες που διαµορφώνουν το βαθµό υποκειµενικής εκτίµησής τους στο 

να αναλαµβάνουν και να ολοκληρώνουν ενέργειες που αφορούν τη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αλλά και το βαθµό εµπλοκής τους 

στις δραστηριότητες αυτές.  

Γ) Στον προβληµατισµό και τις διαπιστώσεις ερευνητών σχετικά µε τη σχέση που 

συνδέει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (ανεξάρτητα από τον τοµέα ή τον 

τύπο συµπεριφοράς που αυτές αναφέρονται) µε τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόµου: παρά το ότι οι υποκειµενικές εκτιµήσεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι 

διαφορετικές έννοιες, ωστόσο είναι δυνατό να έχουν κοινή θεωρητική βάση (Solberg 

et al., 1995).  

Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της 

συµπεριφοράς σχετικά µε το περιεχόµενο της έννοιας της αυτοαποτελεσµατικότητας 

και τις επιδράσεις της στη συµπεριφορά του ατόµου όπως παρουσιάστηκαν στο 

κεφάλαιο της θεωρητικής θεµελίωσης της παρούσας έρευνας και καθώς η 

προσωπικότητα καθορίζει τα συναισθήµατα, τις σκέψεις και τη συµπεριφορά των 

ανθρώπων (McCrae & Costa, 1986), είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι αυτό που 

σηµατοδοτείται µε το περιεχόµενο του όρου αυτοαποτελεσµατικότητα αποτελεί µια 

προσπάθεια εκπροσώπησης και ενσωµάτωσης των ατοµικών χαρακτηριστικών και 

προτύπων συµπεριφοράς του ατόµου. Επίσης, τα ερωτηµατολόγια προσωπικότητας 

συγκεντρώνουν στοιχεία για το πώς και γιατί κάνει κανείς πράγµατα µε το δικό του 

ιδιαίτερο τρόπο και έτσι µέσω αυτών παρέχονται πολύτιµες πληροφορίες για το πώς 

αντιδρά και συµπεριφέρεται ένα άτοµο καθώς και για τις προτιµήσεις και τις στάσεις 

του. Με άλλα λόγια, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου σε θέµατα 

σχετικά µε τη σταδιοδροµία και η συµπεριφορά του στα θέµατα αυτά, αποτελούν 

έκφραση της προσωπικότητας του ατόµου (µάλιστα δε συγκεκριµένων παραγόντων 

αυτής) (Borgnen & Lindley, 2003. Hartman & Betz, 2007). Η διαπίστωση αυτή για 

τους ερευνητές αφενός λειτουργεί ως παράγοντας επιβεβαίωσης για τη σύνδεση που 

υπάρχει ανάµεσα στις εν λόγω µεταβλητές αλλά αφετέρου θεωρεί ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι δυνατό να αποτελέσουν µέτρο ασφαλούς 

πρόβλεψης για τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι συγκεκριµένες κάθε φορά αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Το θέµα αυτό µεταξύ άλλων αποτελεί αντικείµενο 

επεξεργασίας και σχολιασµού επόµενης παραγράφου, σχετικά µε το από ποιους 

παράγοντες προβλέπονται ουσιαστικά οι εξαρτηµένες µεταβλητές της παρούσας 
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έρευνας (οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και η συµπεριφορά του ατόµου 

στον τοµέα αυτό).  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι µεταβλητές φύλο, σχολική επίδοση και 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών/τριών που εξετάστηκαν σε αυτό 

το κεφάλαιο σε σχέση µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, συνιστούν παραµέτρους ισχυρούς για να 

στηρίξουµε την πρώτη ερευνητική µας υπόθεση σχετικά µε τη σύνδεση ατοµικών 

παραγόντων µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δε µονοπωλούν τον 

καθορισµό, την εµφάνιση ούτε το βαθµό των µεταβλητών αυτών, η οποία σύµφωνα 

µε την κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία και σχετικά µε αυτήν 

ερευνητικά δεδοµένα όπως παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση του 

θέµατος, εξαρτώνται από πολλούς, όχι µόνο ατοµικούς αλλά και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες καθώς και από την µεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

7.3. Η σχέση των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

και της οµάδας των οµιλήκων και των φίλων µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό 

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία του Πίνακα 8, πράγµατι, επιβεβαιώνεται η τρίτη 

ερευνητική µας υπόθεση (Υ3) στο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 0,000 ότι 

τόσο οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών αποφάσεων όσο και η συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό συνδέονται µεταξύ τους καθώς και µε την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος αλλά και µε το είδος του δεσµού 

που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του. Αυτό 

σηµαίνει ότι όσο πιο υψηλά τα επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, τόσο υψηλότερα 

και τα επίπεδα ύπαρξης συµπεριφοράς στον τοµέα αυτό. Επίσης, όσο µεγαλύτερη η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη που δέχεται το άτοµο από τους γονείς και τους φίλους 

του στην επιλογή επαγγέλµατος και υψηλότερο το επίπεδο ύπαρξης ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς, τόσο περισσότερο αισθάνεται ικανό (έχει 

µεγαλύτερο βαθµό διαβλεπόµενης ικανότητας) στο να αναλάβει και να ολοκληρώσει 

µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη εκπαιδευτικών και 
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επαγγελµατικών αποφάσεων και τόσο περισσότερο εκδηλώνει αντίστοιχου τύπου 

συµπεριφορές.  

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό, η άµεση θετική 

συσχέτιση που παρατηρήθηκε φανερώνει ότι οι υψηλές αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στο συγκεκριµένο τοµέα οδηγούν τους µαθητές/τριες σε 

δραστηριοποίηση προς επίλυση του θέµατος / προβλήµατος της διαδικασίας λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Η σύνδεση αυτή φαίνεται φυσιολογική εάν λάβει κανείς υπόψη πως και το θεωρητικό 

πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς όπως παρουσιάζεται 

στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, µέσα στο οποίο εντάσσονται οι 

επιδράσεις της έννοιας της αυτοαποτελεσµατικότητας στη συµπεριφορά του ατόµου 

και οι εµπειρικές έρευνες στον τοµέα αυτό, συνιστούν ότι, οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου διατηρούν τη µεγαλύτερη προγνωστική ισχύ 

στην επιλογή µιας στην επιλογή µιας εναλλακτικής δράσης ή ενός τύπου 

συµπεριφοράς σε σχέση µε την προσδοκία για ένα αποτέλεσµα. Ουσιαστικά 

πρόκειται για το διαµεσολαβητικό µέγεθος µεταξύ γνωστικών διαδικασιών και δράσης 

και αφορά την εκτίµηση της δυνατότητας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας 

κατάστασης. Με τον τρόπο αυτό έχει συγκεκριµένες συνέπειες στη συµπεριφορά του 

ατόµου (στο αν θα προβεί στις συγκεκριµένες ενέργειες καθώς και στην επιµονή, την 

ένταση και τη διάρκεια των προσπαθειών του) (Bandura, 1982,1986,1997).  

Ακόµη, η ύπαρξη της εν λόγω σύνδεσης φαίνεται φυσιολογική εάν εξεταστεί στη 

βάση των θεωρητικών αρχών και παραδοχών που προσδιορίζει η 

κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία σχετικά µε τους κοινωνικογνωστικούς 

µηχανισµούς (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες αποτελέσµατος και 

στόχοι) και την έµφαση που αποδίδουν οι εισηγητές της στην ύπαρξη και λειτουργία 

των µηχανισµών αυτών ως προσδιοριστικών παραγόντων της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Έτσι, στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1), οι 

κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και 

προσδοκίες για αποτελέσµατα) επηρεάζουν τις επιλογές (στόχους), τις ενέργειες του 

ατόµου προκειµένου να υλοποιήσει τις επιλογές αυτές αλλά και τη συνακόλουθη 

απόδοση τόσο άµεσα όσο και έµµεσα (Πρόταση 3). Παράλληλα, οι εισηγητές της 

θεωρίας αποσαφηνίζουν τις επιδράσεις αυτές µε την Υπόθεση 3Β, όπου οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σχετίζονται θετικά µε τις συµπεριφορές 

εισόδου. Επιπρόσθετα, η σηµαντική αλληλεξάρτηση των µεταβλητών αυτών µεταξύ 
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τους σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 0,000 φαίνεται επίσης φυσιολογική εάν 

εξεταστεί και υπό το πρίσµα των προτάσεων και υποθέσεων της συγκεκριµένης 

θεωρίας σχετικά µε τον τρόπο διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών 

µέσα στις οποίες εντάσσεται και η Υπόθεση 10Β. Στην υπόθεση αυτή διατυπώνεται, 

ότι, οι άµεσες εµπειρίες προσωπικής επίδοσης ερµηνεύουν µεγάλο ποσοστό της 

διακύµανσης σε ότι αφορά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (Lent, Brown & 

Hackett, 1994).  

Η συνάφεια µεταξύ των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (ειδικότερα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας) µε µεταβλητές που αφορούν διαστάσεις της 

συµπεριφοράς του ατόµου σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης (π.χ. προθέσεις και 

ενέργειες υλοποίησης των επαγγελµατικών στόχων, συµπεριφορά επαγγελµατικής 

διερεύνησης, επαγγελµατική ωριµότητα, κ.ά.) έχει διαπιστωθεί στην πλειονότητα των 

ερευνών που προέρχονται, όµως, κυρίως από το εξωτερικό. Οι έρευνες αυτές που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος έχουν διεξαχθεί 

προκειµένου να διερευνήσουν τις σχέσεις των συγκεκριµένων µεταβλητών όπως 

περιγράφονται στα µοντέλα της  κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, 

ιδιαίτερα δε σε αυτό της επιλογής σταδιοδροµίας, αλλά καµία από αυτές τις έρευνες 

από όσο γνωρίζουµε δεν έχει διερευνήσει τη σχέση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων µε τις ενέργειες του ατόµου στη διαδικασία αυτή, πλην µιας, η οποία 

ωστόσο, διαπίστωσε σε µαθητές/τριες µέσης εκπαίδευσης (επιπέδου Λυκείου) την 

ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ γενικευµένης αυτοαποτελεσµατικότητας (αλλά όχι 

αυτοαποτελεσµατικότητας σε συγκεκριµένους τοµείς) και διαστάσεων της διαδικασίας 

λήψης απόφασης (της επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας και ενεργητικών 

στρατηγικών αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων) (Αργυροπούλου, 

Μπεζεβέγκης & Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 2006). 

Ένα ακόµα χαρακτηριστικό στην παρούσα µελέτη σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

Πίνακα 8, είναι ότι και οι δύο διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο συνδέονται και µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ενώ η µια αυτές, η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος συνδέεται και 

µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι οι µαθητές/τριες 

που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη που δέχονται 

από τους γονείς τους στην επιλογή επαγγέλµατος, ως αποτέλεσµα παρουσιάζουν 

υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και εµφανίζουν πιο συχνά σχετική 
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συµπεριφορά, έχουν δηλαδή µεγαλύτερη δραστηριοποίηση προς την επίλυση του 

θέµατος / προβλήµατος της διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Επίσης, οι µαθητές/τριες που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα στην 

ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς τους, ως αποτέλεσµα 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. 

Με άλλα λόγια, οι µαθητές/τριες που θεωρούν και δηλώνουν ότι το είδος του δεσµού 

που ανέπτυξαν και διατηρούν µε τους γονείς τους στηρίζεται στην ασφάλεια και την 

υποστήριξη και τους παρέχεται η δυνατότητα διαµόρφωσης στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων, ενώ ταυτόχρονα αντιλαµβάνονται ότι οι γονείς τους πιστεύουν στις 

δυνατότητές τους και τους υποστηρίζουν σε θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία τους, 

έχουν µεγαλύτερο βαθµό υποκειµενικής εκτίµησης σε ότι αφορά τη δυνατότητά τους 

να αναλάβουν και να οργανώσουν µια σειρά ενεργειών που αφορά τη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Αντίστροφα, οι έφηβοι µαθητές/τριες 

που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αλλά και στη 

συµπεριφορά στον τοµέα αυτό, έχουν γονείς που αντιλαµβάνονται τις ανάγκες και τα 

συναισθήµατά τους, τους αποδέχονται ως αυτόνοµα άτοµα µε τη δική τους 

προσωπικότητα και πρωτοβουλία και τους στηρίζουν στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία και το επάγγελµα.  

Για τις επιδράσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου έχουν γραφτεί πάρα πολλά και πολλές 

θεωρητικές προσεγγίσεις τις περιλαµβάνουν στις θέσεις τους, ενώ εξίσου πολλές 

είναι και οι σχετικές έρευνες, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση του 

θέµατος. Έτσι, η ύπαρξη σύνδεσης των υψηλών επιπέδων ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς µε υψηλά επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας, φαίνεται φυσιολογική εάν λάβει κανείς υπόψη ότι το 

θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης µέσα στο οποίο εντάσσεται το 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε άτοµα του οικογενειακού 

του περιβάλλοντος, συνιστά, πως η διαµόρφωση ενός πρωταρχικού ασφαλούς 

δεσµού του παιδιού µε πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, εκτός από 

το συνδέεται και καθορίζει πολλές αναπτυξιακές του διαστάσεις (π.χ. την 

αυτοεκτίµηση, την απόκρισή του στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, την ποιότητα 

των διαπροσωπικών του σχέσεων, κ.ά.), επιτρέπει στο άτοµο µια συνολικά 

ενεργητικότερη συµπεριφορά (Ainsworth, 1989. Bowlby, 1973). Όµοια και η σύνδεση 

της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό 
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φαίνεται επίσης φυσιολογική, εάν λάβει κανείς υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

για τη σταδιοδροµία. Το εύρηµά µας για την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας φαίνεται λογικό και λόγω της θεµατικής 

συνάφειας σε ότι αφορά τις τέσσερις µαθησιακές πηγές διαµόρφωσης των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου, µεταξύ του ερωτηµατολογίου που 

µετρά την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και 

αυτού των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Σηµαντική συνάφεια µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης και 

θεµάτων της επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων και φοιτητών όπως η συγκρότηση 

της επαγγελµατικής του ταυτότητας (Kroger, 1985. Kroger & Haslett, 1988. Lucas, 

1997. Quintana & Lapsley, 1987. Rice, 1990. Schultheiss & Blustein, 1994), η ύπαρξη 

ωριµότητας στο σχεδιασµό σταδιοδροµίας (Kenny, 2000), επαγγελµατικής 

ωριµότητας (ειδικότερα των διαστάσεων σχεδιασµός σταδιοδροµίας και 

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης) (Lee & Hughey, 2001), χαµηλότερων 

επιπέδων επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας (Tokar et al., 2003) αλλά κυρίως 

υψηλότερων επιπέδων συµπεριφοράς αυτό-διερεύνησης και επαγγελµατικής 

διερεύνησης (Felsman & Blustein, 1999. Kracke, 1997. Ketterson & Blustein, 1997. 

Scott & Church, 2001. Vignoli et al., 2005), µε την οποία οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας που διερευνώνται στην παρούσα εργασία παρουσιάζουν 

θετική συσχέτιση, έχει παρατηρηθεί σε αρκετές έρευνες που προέρχονται όµως 

κυρίως από το εξωτερικό. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών ενισχύουν τα δικά 

µας ευρήµατα.  

Κυρίως όµως, έρευνες που µελετούν το ρόλο του είδους του δεσµού που ανέπτυξε 

και διατηρεί το άτοµο στην εφηβική ηλικία ή στην πρώιµη νεότητα µε πρόσωπα του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος οι οποίες καταδεικνύουν την στατιστικώς σηµαντική 

σχέση µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης 

εργασίας (Ryan, Solber & Brown, 1996), µε υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία (µια διαφοροποίηση της κλίµακας των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων) (O’Brien & Fassinger, 1993. O’Brien, 1996. O’Brien et 

al., 2000), µε την ίδια κλίµακα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων που 

χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα (Giannakos, 1999,2001. O’ Brien, 1992. Wolfe 
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& Betz, 2004), αλλά και άλλες έρευνες που συνδέουν έννοιες που λειτουργούν 

συµπληρωµατικά στο κλίµα των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της 

οικογένειας µε αυτήν του είδους του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 

τους γονείς του όπως η ύπαρξη ψυχολογικής αυτονόµησης σε εφήβους και φοιτητές 

η οποία σχετίζεται µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα αυτών (Blustein et al., 

1991. Santos & Coimbra, 2000), µε διαστάσεις της επαγγελµατικής ωριµότητας 

(σχεδιασµός σταδιοδροµίας και συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης) (Lee & 

Hughey, 2001), καθώς και µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη 

σταδιοδροµία (O’Brien et al., 2000) και µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας  

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (Lucas, 1997), 

των οποίων τα ευρήµατα είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα δικά µας, ενισχύουν τη 

διαπίστωσή µας πως η σύνδεση µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς µε υψηλότερα επίπεδα στις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας είναι αδιαφιλονίκητη.  

Το σχετικό µε το είδος του δεσµού εύρηµά µας, βρίσκεται επίσης σε συµφωνία µε τα 

ευρήµατα άλλων σύγχρονων ελληνικών ερευνών, οι οποίες καταδεικνύουν 

στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µεταξύ διαστάσεων των σχέσεων αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των µελών της οικογένειας όπως το επιτρεπτικό στυλ γονεϊκής ανατροφής και 

η οικογενειακή συνοχή µε την ύπαρξη δυσκολιών στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων σε εφήβους µέσης εκπαίδευσης της 

ίδιας δηλαδή ηλικιακής οµάδας µε αυτήν της παρούσας έρευνας (Koumoundourou, 

Tsiaousis & Kounenou, 2010), ενώ οµοιάζει µε αυτά που καταδεικνύουν την ύπαρξη 

συνάφειας µεταξύ της οικογενειακής συνοχής µε την επαγγελµατική 

αναποφασιστικότητα σε µεγαλύτερους ηλικιακά εφήβους τεχνικής εκπαίδευσης 

(Βουτυρά, 2007) αν και µε ασυνεπή µεταξύ τους συµπεράσµατα, αφού η 

οικογενειακή συνοχή σε άλλη έρευνα δεν καταδείχθηκε να παρουσιάζει συνάφεια µε 

την ικανότητα λήψης επαγγελµατικών αποφάσεων (Κουνενού, υπό δηµοσίευση). 

Σε ότι αφορά το χαρακτηριστικό ότι οι µαθητές/τριες που δηλώνουν υψηλότερα 

επίπεδα αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς τους στην επιλογή 

επαγγέλµατος παρουσιάζουν το ίδιο υψηλά επίπεδα στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητάς τους και στη σχετική µε αυτές συµπεριφορά, σύµφωνα µε 

το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς µέσα στο 

οποίο εντάσσονται οι διαστάσεις των επιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο στη διαµόρφωση της τάσης του ατόµου για αυτοκαθορισµό 

διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, οι βάσεις της υποκειµενικής 

εκτίµησης της δυνατότητας του ατόµου για την οργάνωση και εκτέλεση µιας σειράς 
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ενεργειών που αναφέρονται στην αυτορύθµιση της συµπεριφοράς του (άρα και σε 

θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική του ανάπτυξη), θεωρείται ότι βρίσκονται στην 

υποστήριξη και την ενθάρρυνση των προσώπων που ασχολούνται µε την αγωγή του 

παιδιού. Τα παιδιά και οι έφηβοι που ενθαρρύνονται στο οικογενειακό πλαίσιο, 

αναπτύσσουν, µεταξύ άλλων, και υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για ενέργειες και δραστηριότητες σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία τους (Bandura, 1997,2000).  

Έτσι, τα ευρήµατά µας οµοιάζουν µε τα ευρήµατα σχετικών ερευνών που 

προέρχονται από το εξωτερικό υπό το πρίσµα της συγκεκριµένης θεωρίας σε ότι 

αφορά την ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής συνάφειας µεταξύ διαστάσεων των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και της τάσης του 

ατόµου για αυτοκαθορισµό (Howard, et al., 2009), των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία, όπως οι αντιλήψεις ακαδηµαϊκής, 

επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας, για θετικές και φυσικές επιστήµες 

(Bandura et al., 2001. Torres & Solberg, 2001. Scheenwind, 1995. Scott & 

Mallinckrodt, 2005) ενώ είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε την στατιστικώς σηµαντική 

συνάφεια που έχει καταγραφεί σε σύγχρονες έρευνες µεταξύ διαστάσεων των 

διεργασιών µεταξύ των µελών της οικογένειας όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη 

των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (Alliman-Brisset et al., 2004), όσο και µε έρευνες που καταδεικνύουν ότι 

τα πρότυπα των σχέσεων αλληλεπίδρασης της οικογένειας λειτουργούν ως 

προγνωστικοί παράγοντες των συγκεκριµένων αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Hargrove, Creagh & Burgess, 2002. Hargrove, Inman & 

Crane, 2005).  

Επίσης, στο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (και οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί) όπως ο βαθµός 

γονεϊκής εµπλοκής στις σχετικές µε τη σταδιοδροµία διαδικασίες, επηρεάζουν τις 

µαθησιακές εµπειρίες των εφήβων µέσω των οποίων διαµορφώνονται οι 

κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί (οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και οι 

προσδοκίες για αποτελέσµατα) (Πρόταση 10), οι οποίοι µε τη σειρά τους επηρεάζουν 

τις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (ενδιαφέροντα, στόχους-

επιλογές, ενέργειες υλοποίησης και συνακόλουθη επίδοση), διαδικασίες που 

περιγράφονται αναλυτικά στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1).  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την Υπόθεση 10Α, οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας σχετίζονται θετικά (µεταξύ άλλων) µε την έκταση της 

θετικής κοινωνικής ενίσχυσης που έχουν εισπράξει τα άτοµα. Το ερµηνευτικό αυτό 
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πλαίσιο και οι αναφερόµενες υποθέσεις φαίνεται να αιτιολογούν και να ενισχύουν τα 

ευρήµατά µας σε ότι αφορά τη στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996).  

Αλλά και οι µεταγενέστερες θέσεις των εισηγητών σχετικά µε το ρόλο των  

υποστηρικτικών µηχανισµών και περιορισµών όπως ο βαθµός γονεϊκής στήριξης, 

σύµφωνα µε τις οποίες, ο παράγοντας αυτός σχετίζεται τόσο άµεσα µε την 

επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου (µε τις διαδικασίες διαµόρφωσης των 

επιλογών, των στόχων και υλοποίησης αυτών) (Lent, Brown & Hackett, 2000) όσο 

και έµµεσα, διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, όπως 

καταδεικνύουν σχετικά ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική 

διερεύνηση του θέµατος (Ali McWhirter & Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006. 

Byars-Whinston & Fouad, 2008. Flores et al., 2006, 2007. Howard et al., 2009. Lent 

et al., 2001. Lent, Brown, Nota & Soresi, 2003. Nota et al., 2007. Wettersen et al., 

2005), συνιστούν ότι το εύρηµά µας για τη στατιστιώς σηµαντική σύνδεση της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επαγγέλµατος µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, βρίσκεται σε 

συµφωνία µε το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών. Λαµβάνοντας 

υπόψη και τη στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µεταξύ των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και της σχετικής συµπεριφοράς του ατόµου, θεωρούµε ότι 

τα ευρήµατα αυτά παρέχουν την αναγκαία ανατροφοδότηση προκειµένου να 

αναθεωρηθούν, σύµφωνα και µε τις διαπιστώσεις και άλλων σύγχρονων ερευνητών 

(Ali McWhirter & Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006. Byars-Whinston & Fouad, 

2008. Flores et al., 2006a,2006b. Lent et al., 2001. Lent et al., 2003a, 2003b. Nota et 

al., 2007. Rogers, Creed & Glandon, 2008. Wettersen et al., 2005), οι διαδικασίες 

που προτείνονται από τους εισηγητές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία σχετικά µε το ότι, οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί όπως ο βαθµός 

γονεϊκής στήριξης (και οι περιορισµοί) συνδέονται και επηρεάζουν τη συµπεριφορά 

και τις ενέργειες των ατόµων σχετικά µε τη σταδιοδροµία, όχι µόνο άµεσα, αλλά και 

έµµεσα, διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. 

Επίσης, έρευνες στη βάση του θεωρητικού πλαισίου της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας για τη σταδιοδροµία που καταδεικνύουν ότι ο βαθµός γονεϊκής στήριξης ή 

συναφείς µε τη γονεϊκή στήριξη έννοιες, όχι απλώς συνδέεται και επηρεάζει (αφού 

παρουσιάζει στατιστιώς σηµαντική θετική συνάφεια), αλλά, πολλές φορές, λειτουργεί 
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ως σηµαντικός προγνωστικός παράγοντας  των αντιλήψεων επαγγελµατικής 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali & McWhirter, 2006. Ali & Saunders, 2006. Ali, 

McWhirter & Chronister, 2005. Flores et al., 2006. Lapan, Hinkelman, Adams & 

Turner, 1999. Turner & Lapan, 2002), αυτών για θετικές και φυσικές επιστήµες, 

(Byars-Whinston & Foaud, 2008. Ferry, Fouad & Smith, 2000. Wettersen et al., 2005) 

και συνδέεται άµεσα διαµέσου των αντιλήψεων αυτών µε διαστάσεις της 

συµπεριφοράς του ατόµου σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως τα 

ενδιαφέροντα, οι φιλοδοξίες και οι επαγγελµατικές επιλογές, η ακαδηµαϊκή και 

εργασιακή συµπεριφορά (Ali McWhirter & Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006. 

Byars-Whinston & Fouad, 2008. Flores, et al, 2006a,2006b. Wettersen et al., 2005), 

οµοιάζουν µε τα ευρήµατά µας, αν και δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε αυτά, καθώς 

οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για θετικές και φυσικές επιστήµες δεν 

παρουσιάζουν συνάφεια µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, ενώ σε ότι αφορά τις 

αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας, όπως έχει αναφερθεί, αυτές 

παρουσιάζουν µέτρια συνάφεια µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Κυρίως όµως έρευνες που µελετούν το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών όπως 

ο βαθµός γονεϊκής στήριξης (γενικής ψυχολογικής στήριξης ή αναφερόµενης σε 

συγκεκριµένα θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία και τη λήψη αποφάσεων) ή 

συναφείς µε αυτήν έννοιες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία υποστηρίζοντας ότι ο γονείς αποτελούν τη βασική πηγή υποστήριξης 

στις σχετικές µε τη σταδιοδροµία αποφάσεις (Schultheiss, 2003. Schultheiss et al., 

2001) και καταδεικνύουν την ύπαρξη στατιστιώς σηµαντικής σύνδεσης µεταξύ των 

υποστηρικτικών αυτών µηχανισµών µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης 

και σχεδιασµού σταδιοδροµίας µε την οποία οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση (Rogers, Creed & Glandon, 2008), µε τη βεβαιότητα 

στην επαγγελµατική επιλογή (θετική συνάφεια) (Constan, Wallace & Kindarchi, 2005) 

και µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών 

αναζήτησης εργασίας και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, (Keller & Whiston, 2008. 

Gushue & Whitson, 2006. Nota et al., 2007) των οποίων τα ευρήµατα είναι απόλυτα 

συγκρίσιµα λόγω και της οµοιογένειας του δείγµατος σε ότι αφορά τη εθνικότητα των 

υποκειµένων, ενισχύουν τα δικά µας σχετικά µε την ύπαρξη στατιστιώς σηµαντικής 

σύνδεσης µεταξύ της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. 
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Γενικά, θα λέγαµε, ότι η ύπαρξη στατιστιώς σηµαντικής σύνδεσης µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς στην επιλογή επαγγέλµατος και των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα 

αυτό φαίνεται φυσιολογική εάν λάβει κανείς υπόψη πως και το θεωρητικό πλαίσιο της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία µέσα στο οποίο εντάσσονται οι 

επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων και των υποστηρικτικών µηχανισµών 

όπως αυτών που προέρχονται από την οικογένεια, συνιστούν, πως τα άτοµα που 

απολαµβάνουν ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες διαµορφώνουν υψηλότερα επίπεδα 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε όποιον τοµέα και αν αυτές αναφέρονται και 

εκδηλώνουν περισσότερο αντίστοιχου τύπου συµπεριφορές. Έτσι τα αποτελέσµατά 

µας συµφωνούν µε τις µετα-αναλύσεις ερευνητών σχετικά µε τις επιδράσεις που 

δέχονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία κυρίως από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες στο θεωρητικό πλαίσιο που θέτει η κοινωνικογνωστική 

θεωρία για τη σταδιοδροµία (Betz, 2007). 

Επίσης, τα σχετικά µε τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

ευρήµατά µας, βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών στο 

εξωτερικό αλλά και στη χώρα µας που επισηµαίνουν την ύπαρξη στατιστιώς 

σηµαντικής συνάφειας µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο οι οποίες εξετάστηκαν (π.χ. η οικογενειακή συνοχή, η ύπαρξη 

σύγκρουσης, το επιτρεπτικό στυλ γονεϊκής ανατροφής, ο γενικός βαθµός γονεϊκής 

στήριξης ή εµπλοκής, η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος) µε θέµατα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία στην ηλικιακή οµάδα µαθητών/τριών µέσης εκπαίδευσης, µέσης 

εφηβικής ηλικίας (µέσος όρος ηλικίας 15-16 έτη) (Alliman-Brisset, et al., 2004. 

Constantine, Wallace & Kindarchi,, 2005. Kracke, 1997. Vignoli et al., 2005. O’Brien, 

1992, 1996. Hargrove, Inman & Crane, 2005. Gushue & Whitson, 2006. Keller & 

Whiston, 2008. Koumoundourou, Tsiaousis & Kounenou, 2010. Lapan, Hinkelman, 

Adams & Turner, 1999. Patel, Salahuddin & O’Brien, 2008. Tang, Fouad & Smith, 

1999). Τόσο οι συγκεκριµένοι όσο και άλλοι ερευνητές και θεωρητικοί σε 

αναπτυξιακά θέµατα της εφηβείας (Maccoby, 1984. Marcia, 1980), συµπεραίνουν ότι 

οι έφηβοι της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηµατικής εξάρτησης, έχουν την ανάγκη παροχής συναισθηµατικής ασφάλειας 

και διαµόρφωσης στενότερων διαπροσωπικών σχέσεων µε πρόσωπα του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό έχουν µικρότερα επίπεδα 

ψυχολογικής αυτονόµησης και τάσης για αυτοδιαχείριση σε σχέση µε τους 

µεγαλύτερους σε ηλικίας εφήβους ή τους νέους που βρίσκονται στο στάδιο της 
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πρώιµης νεότητας, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα µε τα 

υψηλά επίπεδα συνάφειας σε ότι αφορά τις δύο διαστάσεις των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές της 

έρευνας όσο και µε την ύπαρξη διαφορών στη µεταβλητή είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του µε βάση την ηλικία των 

υποκειµένων του δείγµατος (βλ. παρ. 6.1γ). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην παρούσα έρευνα είναι ότι, ενώ παρατηρείται 

στατιστικώς σηµαντική συνάφεια ανάµεσα στις δύο διαστάσεις των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο οι οποίες διερευνήθηκαν (το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του και την 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος) µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, µόνο η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς 

στην επιλογή επαγγέλµατος φάνηκε να συνδέεται µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον 

τοµέα αυτό, παρά την ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής συνάφειας µεταξύ των δύο 

διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (βλ. 

Πίνακας 8). Αυτό σηµαίνει ότι, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους 

γονείς η οποία κατατάσσεται στο γενικότερο άξονα της ποιότητας των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας (family relational variables) 

(Keller & Whiston, 2008) φαίνεται να σχετίζεται και να επηρεάζει κυρίως τις 

ψυχολογικές διεργασίες διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών που 

αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (δηλαδή τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων), ενώ η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς η οποία 

κατατάσσεται στον άξονα των συγκεκριµένων τύπων γονεϊκής συµπεριφοράς οι 

οποίοι σχετίζονται µε θέµατα σταδιοδροµίας και επαγγελµατικού προσανατολισµού 

(parental attitudes) (Keller & Whiston, 2008), σχετίζεται και επηρεάζει τόσο τη 

διαδικασία διαµόρφωσης των συγκεκριµένων µηχανισµών όσο και τη διαδικασία 

υλοποίησης των αποφάσεων σταδιοδροµίας. Τα ευρήµατα αυτά όχι µόνο 

αναδεικνύουν τη σηµασία των διαπροσωπικών σχέσεων µε τα πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και του ψυχολογικού κλίµατος της οικογένειας την 

περίοδο της πρώιµης εφηβείας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά παρέχουν 

υποστήριξη και στις θέσεις εξελικτικών ψυχολόγων σε ότι αφορά το ρόλο των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και την επίδραση που 

αυτές ασκούν τόσο στη  διαδικασία διαφοροποίησης και ψυχοκοινωνικής 

συγκρότησης των ατόµων της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας (Feldman, 2009. 
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Παρασκευόπουλος, 1992), όσο και σε θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη όπως η διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (βλ. Whiston & 

Keller,  2004). Με άλλα λόγια, όπως σχολιάστηκε και παραπάνω, ένας έφηβος 

µαθητής/τρια, ο οποίος διατηρεί συναισθηµατικούς δεσµούς µε τους γονείς του οι 

οποίοι στηρίζονται στο αίσθηµα ασφάλειας, αποδοχής και γενικής ψυχολογικής 

υποστήριξης από αυτούς σε ότι αφορά τις ανάγκες, τα συναισθήµατα και τις απόψεις 

του, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται ότι τον/την υποστηρίζουν και συµµετέχουν στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, δηλαδή 

αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία του/της, ως αποτέλεσµα παρουσιάζει 

υψηλότερα επίπεδα συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Ωστόσο, 

οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο οι οποίες µόλις 

περιγράφηκαν, δεν σχετίζονται, άρα δεν φαίνονται ικανές να συµµετέχουν και στη 

διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων σταδιοδροµίας, καθώς µόνο η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς στην επιλογή επαγγέλµατος φάνηκε 

να σχετίζεται µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα στον οποίο αναφέρονται οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν έχουν µόνο 

συναισθηµατικές και γνωστικές διαστάσεις, αλλά και συµπεριφοριστικές, όσον αφορά 

την αναπτυξιακή-προληπτική και τη θεραπευτική επαγγελµατική συµβουλευτική και 

το σχεδιασµό συµβουλευτικών παρεµβάσεων, καθώς  αναδεικνύονται οι τύποι 

γονεϊκών επιδράσεων που συµµετέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και αυτοί που συµµετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης 

των ενεργειών που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία. 

Οι διαστάσεις αυτές συνιστούν ότι η συµµετοχή των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος µέσα από συγκεκριµένου τύπου ενέργειες, είναι δυνατό να 

λειτουργήσει ενισχυτικά στην αντιµετώπιση των σχετικών µε την επαγγελµατική 

ανάπτυξη διαδικασιών όπως αυτή της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και στην υιοθέτηση ενεργειών που αφορούν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αυτής και να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στο σχεδιασµό της 

σταδιοδροµίας ενός έφηβου ατόµου. Έτσι, οι λειτουργοί του θεσµού Συµβουλευτική – 

Προσανατολισµός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και οι επαγγελµατικοί σύµβουλοι 

θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τόσο τις ψυχολογικές παραµέτρους του 

κλίµατος της οικογένειας προκειµένου να βοηθήσουν στην ενίσχυση ή τροποποίηση 

λανθασµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και να ενισχύσουν, να 

ενεργοποιήσουν ή να καθοδηγήσουν τους γονείς προς συγκεκριµένες ενέργειες και 
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συµπεριφορές οι οποίες είναι δυνατό να βοηθήσουν τους εφήβους στην ολοκλήρωση 

των ενεργειών που απαιτούνται για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία.  

Τέλος, τα σχετικά µε τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

ευρήµατά µας, παρέχουν επιβεβαίωση σχετικά µε την καταγράφουσα στη σχετική 

βιβλιογραφία ανάγκη υιοθέτησης και περαιτέρω εµπειρικού ελέγχου ενός 

συνδυαστικού θεωρητικού σχήµατος όπως αυτό της παρούσας έρευνας, η οποία 

ενσωµατώνει διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο από το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης, από την 

κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς και την κοινωνικογνωστική θεωρία για 

τη σταδιοδροµία για τη µελέτη των επιδράσεων που αυτές ασκούν σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας  

(Hargrove, Creagh & Burgess, 2002. Hargrove, Inman & Crane, 2005. Scott & 

Malinkrodt 2005. Whiston & Keller, 2004. Wright & Perrone, 2008). Επιπλέον, τα 

ευρήµατά µας παρέχουν θετική ανατροφοδότηση για την παράλληλη διερεύνηση και 

τον εµπειρικό έλεγχο  των επιδράσεων που ασκούν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων εφήβων µέσου όρου ηλικίας 15-16 ετών, συντελεστές που αναφέρονται 

αφενός στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας (όπως το 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του) και 

αφετέρου σε συγκεκριµένες ενέργειες και τύπους συµπεριφοράς ατόµων του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των γονέων (όπως η αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος), σύµφωνα και µε τα 

συµπεράσµατα και τις επισηµάνσεις σύγχρονων ερευνητών (Keller & Whiston, 2008. 

Whiston & Keller, 2004).  

Σε ότι αφορά την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα 

στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους, τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει στατιστιώς σηµαντική θετική σχέση µεταξύ των δύο 

διαστάσεων των διεργασιών που διερευνήθηκαν (το είδος του δεσµού που ανέπτυξε 

και διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους του και η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος) και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και της 

συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές/τριες που 

δηλώνουν ότι διατηρούν στενές διαπροσωπικές σχέσεις µε φίλους ή συνοµιλήκους 

τους οι οποίες στηρίζονται στην αποδοχή και την ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα 

αντιλαµβάνονται ότι οι φίλοι τους πιστεύουν στις δυνατότητές τους και τους 

υποστηρίζουν σε θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία τους, έχουν µεγαλύτερο βαθµό 
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υποκειµενικής εκτίµησης σε ότι αφορά τη δυνατότητά τους να αναλάβουν και να 

οργανώσουν µια σειρά ενεργειών που αφορούν τη λήψη εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Αντίστοιχα, οι µαθητές/τριες που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα στις δύο κλίµακες 

των διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων 

και µε τους φίλους, παρουσιάζουν πιο συχνά τύπους συµπεριφοράς οι οποίοι 

αναφέρονται στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, δηλαδή 

οδηγούνται σε δραστηριοποίηση προς επίλυση του θέµατος / προβλήµατος της 

διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ωστόσο, η 

συσχέτιση που παρατηρείται µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης 

µε τους φίλους µε τη συµπεριφορά του ατόµου είναι χαµηλότερης έντασης από αυτήν 

που καταγράφεται για την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους φίλους στην 

επιλογή επαγγέλµατος. Το εύρηµα αυτό µπορεί να ερµηνευτεί στο ίδιο πλαίσιο µε 

αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω για τη µη ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ του είδους 

του δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του και της συµπεριφοράς του στον 

τοµέα των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Η εξήγηση δηλαδή του παραπάνω 

ευρήµατος, µπορεί να είναι ότι, το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το 

άτοµο µε τους φίλους του κατατάσσεται στον άξονα της ποιότητας των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µε τους φίλους, ο οποίος φαίνεται να σχετίζεται και να επηρεάζει 

κυρίως τις ψυχολογικές διεργασίες διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (δηλαδή 

τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων) και όχι τόσο τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου. Η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από την οµάδα των οµιλήκων και τους φίλους 

κατατάσσεται στον άξονα των συγκεκριµένων τύπων συµπεριφοράς των φίλων για 

θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία. Καθώς λοιπόν οι έφηβοι λόγω του αναπτυξιακού 

σταδίου της µέσης εφηβικής ηλικίας που διανύουν βρίσκονται στη διαδικασία 

διερεύνησης της µελλοντικής τους σταδιοδροµίας και εµπλέκονται σε δραστηριότητες 

προς την επίλυση του θέµατος της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος 

η οποία αναφέρεται σε συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορές και ενέργειες φαίνεται 

λογικό να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση υψηλότερης έντασης µε τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, δηλαδή µε τη διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων σταδιοδροµίας.  

Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί ακόµη και στο γεγονός ότι σύµφωνα 

µε σχετικές έρευνες, οι έφηβοι εµπλέκονται περισσότερο σε εξωσχολικές και άλλες 
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καθηµερινές δραστηριότητες µε τους φίλους τους, άρα και σε δραστηριότητες που 

αφορούν θέµατα επιλογής σταδιοδροµίας και λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων (Patel, Salahuddin & O’ Brien, 2008). Επιπλέον, η 

συµµετοχή στη διεκπεραίωση τόσο των εξωσχολικών και των καθηµερινών 

δραστηριοτήτων συµβάλλει και στην ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων 

σταδιοδροµίας όπως δεξιοτήτων λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (λόγω των προφανών λειτουργικών οµοιοτήτων µεταξύ τους) (Eccles & 

Barber, 1999. Μέλλον, 2008. Steinberg, Dornbusch & Brown, 1992). Με τον τρόπο 

αυτό, η ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής σύνδεσης υψηλής έντασης της κλίµακας 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου 

φαίνεται φυσιολογική.  

Γενικά, τα αποτελέσµατά µας σε ότι αφορά την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ και των δύο 

διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα µε την οµάδα των οµιλήκων και 

τους φίλους µε τις µεταβλητές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που διερευνώνται 

στην παρούσα εργασία (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική 

συµπεριφορά του ατόµου), αναδεικνύουν το ρόλο του υποστηρικτικού αυτού  

συντελεστή των εν λόγω µεταβλητών, ο οποίος επηρεάζει τόσο το βαθµό εκδήλωσης 

των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στο τοµέα αυτό, όσο και την εµφάνιση 

σχετικής συµπεριφοράς. Φαίνεται λοιπόν, ότι όσο περισσότερο ένας µαθητής/τρια 

διατηρεί ασφαλή δεσµό προσκόλλησης µε τους φίλους του και όσο περισσότερο 

θεωρεί ότι δέχεται την υποστήριξη αυτών στην επιλογή επαγγέλµατος, τόσο πιο 

ικανός/ή αισθάνεται στο να αναλάβει και να ολοκληρώσει µε επιτυχία µια σειρά 

ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και τόσο περισσότερο εµφανίζει σχετική συµπεριφορά, δηλαδή 

παρουσιάζει µεγαλύτερη δραστηριοποίηση προς επίλυση του θέµατος της 

διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. 

Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε τις διαπιστώσεις θεωρητικών της 

αναπτυξιακής περιόδου της εφηβείας και τα αποτελέσµατα σχετικών εµπειρικών 

ερευνών, ότι οι επιδράσεις της οµάδας των οµιλήκων και των φιλικών σχέσεων µε 

τους συνοµιλήκους έχουν ψυχολογικές, συναισθηµατικές, ψυχοκοινωνικές ή 

διαπροσωπικές διαστάσεις (Erikson, 1968. Flum & Porton, 1995. Grusec & Lytton, 

1988. Harter, 1999. Hartup & Stevens, 1997. Helsen et al., 2000. Λεονταρή, 1989. 

Marcia, 1980. Μακρή-Μπότσαρη, 2001. Rubin, Bukowski, & Parker, 1998. Sabetelli & 

Mazor, 1985), αλλά και διαστάσεις που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη του 

ατόµου (Ali & Saunders, 2006. Azmitia & Coopers, 2001. Jablin, 2000. Jodl et al., 
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2001. Felshman & Blustein, 1999. Guay et al., 2003. Paa & McWhirter, 2000. Patel, 

Salahuddin & O’Brien, 2008. Saltiel, 1986. Wolfe & Betz, 2004). 

Ειδικότερα, το εύρηµά µας σε ότι αφορά την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σύνδεσης 

ανάµεσα στο είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους 

του µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, φαίνεται φυσιολογικό εάν λάβει 

κανείς υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης µέσα στο οποίο 

εντάσσεται το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο πρωταρχικά µε 

πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο καθορίζει και την ποιότητα 

των σχέσεων που αναπτύσσει µε τους άλλους ανθρώπους (άρα και µε τους φίλους 

του) καθώς και µε το περιβάλλον του, αφού επιτρέπει ή όχι στο αναπτυσσόµενο 

άτοµο µια συνολικά ενεργητικότερη συµπεριφορά (Ainsworth, 1989. Ainsworth, 

Blehar, Waters & Wall, 1978. Bowlby, 1973. Greensberg, Siegal & Leitch, 1984). 

Έτσι, έχει καταγραφεί σηµαντική συνάφεια µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους φίλους µε τη συµπεριφοράς επαγγελµατικής διερεύνησης 

(Felsman & Blustein, 1999) καθώς και µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (Wolfe & Betz, 

2004). Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν τα δικά µας ευρήµατα αν και δεν είναι 

απόλυτα συγκρίσιµα µε αυτά καθώς οι έρευνες αυτές προέρχονται από το εξωτερικό 

και αναφέρονται σε ηλικιακές οµάδες όψιµης εφηβικής ηλικίας ή πρώιµης νεότητας 

(στην Ελλάδα δεν υπάρχουν από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε έρευνες για τη 

διερεύνηση των σχέσεων του είδους του δεσµού µε τους φίλους µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων).   

Όµοια και το εύρηµά µας για την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ της αντιλαµβανόµενης 

υποστήριξης των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων φαίνεται επίσης φυσιολογικό, εάν λάβει κανείς υπόψη το θεωρητικό 

πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία µέσα στο οποίο 

περιγράφεται ο ρόλος των περιβαλλοντικών  παραγόντων και στις σχετικές µε τη 

σταδιοδροµία διαδικασίες καθώς και την Υπόθεση 10Α  στην οποία µεταξύ άλλων 

διατυπώνεται ότι οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σχετίζονται θετικά µε την 

έκταση της θετικής κοινωνικής ενίσχυσης που έχουν εισπράξει τα άτοµα (Lent, Brown 

& Hackett, 1994,1996). Στο εύρος της συγκεκριµένης θεωρίας εντάσσονται και οι 

θέσεις σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών ως προς τις άµεσες και 

έµµεσες επιδράσεις που ασκούν στις διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης 

(διαµέσου των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών) (Lent, Brown & Hackett, 2000). Το 
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ερµηνευτικό αυτό πλαίσιο φαίνεται να αιτιολογεί τα ευρήµατά µας σε ότι αφορά την 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος.  

Το εύρηµα αυτό φαίνεται λογικό και λόγω της θεµατικής συνάφειας σε ότι αφορά τις 

τέσσερις µαθησιακές πηγές διαµόρφωσης των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου, µεταξύ του ερωτηµατολογίου που αξιολογεί 

την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος και αυτού 

των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, όπως ακριβώς αναφέρθηκε και στη συζήτηση σε ότι 

αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο.   

Ακόµη, το σχετικό εύρηµα βρίσκεται γενικά σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα άλλων 

ερευνών σε εφήβους εθνικο-φυλετικών ή διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων τα 

οποία αναδεικνύουν τη βαρύτητα της επίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και των 

φίλων σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και τονίζουν, ότι, τα άτοµα που δέχονται 

την υποστήριξη των φίλων τους παρουσιάζουν υψηλότερη σχολική επίδοση και έτσι 

έχουν µεγαλύτερο εύρος επαγγελµατικών επιλογών (Hymel et al., 1996. Steinberg, 

Dornbusch, & Brown, 1993), µεγαλύτερη επαγγελµατική αποφασιστικότητα (Howard 

et al., 2009), µεγαλύτερη ευκολία στην επιλογή εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής 

κατεύθυνσης (Azmitia & Coopers, 2001), έχουν υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali & Saunders, 2006) 

και αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων (Patel, Salahuddin & O’ Brien, 2008), αν και η 

επίδραση αυτή στους εφήβους µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά υπερισχύει της 

επίδρασης των γονέων. Το θέµα ωστόσο του συντελεστή βαρύτητας µεταξύ των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους 

αποτελεί αντικείµενο συζήτησης της τελευταίας παραγράφου του παρόντος 

κεφαλαίου.   

Ολοκληρώνοντας το σχολιασµό των αποτελεσµάτων σχετικά µε τις συσχετίσεις 

µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας, είναι δυνατό να συµπεράνουµε ότι τόσο οι 

διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο όσο και αυτές στην 

οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους, φαίνεται να συνδέονται άρρηκτα µε 

στατιστικώς σηµαντική θετική σχέση µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων όσο και µε τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, πλην ορισµένων εξαιρέσεων οι οποίες 

σχολιάστηκαν παραπάνω. Ωστόσο, θα ήταν λάθος επιστηµονικής ανάλυσης και 

πρακτικής να µεγιστοποιήσουµε το ρόλο των περιβαλλοντικών αυτών συντελεστών 

και υποστηρικτικών µηχανισµών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 
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σχετική συµπεριφορά του ατόµου, αγνοώντας και άλλους ατοµικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τόσο την εµφάνιση όσο και τα επίπεδα  αυτών. Για το λόγο αυτό, 

θεωρώντας πως µερικά από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 8 είναι δυνατό να 

οφείλονται και στην υψηλή συνάφεια που υπάρχει ανάµεσα στις δύο διαστάσεις των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (βλ. Πίνακας 8) και 

αυτών µε τις δύο διαστάσεις που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε 

τους φίλους (βλ. Πίνακας 8), των δύο διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν 

χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους (βλ. Πίνακας ό.π.) καθώς και στη 

σχέση των ατοµικών παραγόντων φύλο, ηλικία, ΚΟΙΕ της οικογένειας, σχολική 

επίδοση και χαρακτηριστικά προσωπικότητας µε κάθε µια από τις διαστάσεις των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (βλ. παρ. 6.1 και 6.2) 

των οποίων η συµβολή στην εµφάνιση αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και στη 

σχετική µε αυτές συµπεριφορά συνεκτιµάται στην παρούσα εργασία, αποφασίστηκε 

ορισµένοι ατοµικοί παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί να αναλυθούν και µε τη 

µέθοδο στατιστικής ανάλυσης πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (multiple 

regression linear). Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στους Πίνακες 10 και 11 

και σχολιάζονται σε επόµενη παράγραφο (βλ. παρ. 7.5).  

7.4. ∆ιαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, στη συµπεριφορά 

των µαθητών - µαθητριών στον τοµέα αυτό, στις διεργασίες που λαµβάνουν 

χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε την οµάδα των οµιλήκων και τους 

φίλους µε βάση στοιχεία της δοµής της οικογένειας 

Η εξέταση των διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό µε βάση τη σειρά γέννησης του παιδιού και το µέγεθος της 

οικογένειας σύµφωνα µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 9 (βλ. Μέρος Β ΄ Κεφ.6ο) µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στις µεταβλητές αυτές.  

Τα ευρήµατα αυτά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να µην επιβεβαιώνονται από τη 

βιβλιογραφία, καθώς από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε δεν υπάρχουν έρευνες τόσο 

στο εξωτερικό όσο και στη χώρα µας που να αναφέρονται στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία και τη συµπεριφορά του ατόµου στον 

τοµέα που αυτές αναφέρονται, ενώ οι λιγοστές και παλαιότερες ξένες έρευνες 

διαπιστώνουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο µέγεθος της οικογένειας µεταξύ 

πολυµελών και ολιγοµελών οικογενειών και στη σειρά γέννησης του παιδιού µεταξύ 
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πρώτου, δεύτερου και τρίτου και τέταρτου παιδιού ως προς τις επαγγελµατικές αξίες, 

τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και τις ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές προσδοκίες 

και επιλογές των υποκειµένων (Βαλαώρας, 1969. Βάµβουκας, 1982. Βουϊδάσκης, 

1996. Γεωργούσης, 1995. ∆ηµητρόπουλος και συν., 1994. Κοντογιαννοπούλου-

Πολυδωρίδη, 1995. Leong et al., 2001. Μάνδαλος, 1982. Μυλωνάς, 1981. 

Schulenberg, Vondracek & Crouter, 1984. Τσολακίδου, 1997. Watkins & Savickas, 

1990. Watts & Engels, 1995. Χριστοµάνος, 1982).  

Εποµένως, η µη ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, παρέχουν 

υποστήριξη στην τέταρτη ερευνητική µας υπόθεση (Υ4), ενώ αποτελούν καινοτόµο 

στοιχείο της έρευνας. Τα αίτια της µη ύπαρξης διαφορών στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου µε βάση το µέγεθος της 

οικογένειας και τη σειρά γέννησης του παιδιού είναι δυνατό να ανιχνευτούν:  

Α) Στην ύπαρξη σύνδεσης (στατιστικώς σηµαντική θετική συσχέτιση) µεταξύ των 

διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

(ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη από τους γονείς στην επιλογή επαγγέλµατος) µε τις συγκεκριµένες 

µεταβλητές, όπως σχολιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο σύµφωνα µε το 

ερµηνευτικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σχετικά µε 

το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων και των υποστηρικτικών µηχανισµών στις 

διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (Lent, Brown & Hackett, 

1994,2000). Εποµένως, η µη ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και στη σχετική συµπεριφορά του ατόµου µε βάση τα 

στοιχεία της δοµής της οικογένειας (µέγεθος και σειρά γέννησης του παιδιού) είναι 

πιθανό να συνδέεται µε τις στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στις συγκεκριµένες µεταβλητές αυτές 

έναντι των στοιχείων αυτών.  

Ο σηµαντικός ρόλος των επιδράσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο λόγω της ύπαρξης σύνδεσης αυτών µε τις µεταβλητές της 

έρευνας σε θέµατα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων έναντι των στοιχείων της 

δοµής της οικογένειας, επιβεβαιώνεται εκτός από τα ευρήµατα της προηγούµενης 

παραγράφου και από  εύρηµά µας σχετικά µε την ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικών 

διαφορών στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια µε βάση τα στοιχεία 

της δοµής αυτής (σειρά γέννησης και µέγεθος της οικογένειας), ευρήµατα που 

σχολιάζονται παρακάτω. Έτσι, η µη ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 
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µεταβλητές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µε βάση τα στοιχεία της δοµής της 

οικογένειας στην παρούσα έρευνα, βρίσκεται σε συµφωνία µε τις διαπιστώσεις µετα-

αναλύσεων ερευνητών σχετικά µε τον αλληλεπιδραστικό ρόλο στοιχείων από τον 

άξονα της δοµής της οικογένειας µε στοιχεία από τον άξονα των διεργασιών αυτής 

(Winston & Keller, 2004) και µε διαπιστώσεις στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας της συµπεριφοράς σχετικά µε το διαµεσολαβητικό ρόλο των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στη σχέση µεταξύ των στοιχείων της 

δοµής της οικογένειας µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, καθώς και στον 

στατιστικά µη σηµαντικό ρόλο των επιδράσεων των στοιχείων της δοµής της 

οικογένειας, έναντι των στοιχείων των διεργασιών αυτής (Schneewind, 1995).  

Β) Στον τρόπο που επιλέχθηκε το δείγµα της έρευνας, το οποίο δεν αντανακλά την 

αναλογία των µεταβλητών σειρά γέννησης του παιδιού και µέγεθος της οικογένειας 

σε ολόκληρο το γενικό µαθητικό πληθυσµό. Στο δείγµα που επιλέχθηκε, δεν έγινε 

συστηµατική προσπάθεια αντιπροσώπευσης ολιγοµελών και πολυµελών 

οικογενειών, ούτε πρώτου, δεύτερου και τρίτου ή τέταρτου παιδιού. Ως εκ τούτου, 

είναι πιθανό, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας να αντανακλούν µια ενδεικτική 

κατάσταση των ολιγοµελών έναντι των πολυµελών οικογενειών καθώς επίσης και 

του πρώτου, έναντι του δεύτερου και τρίτου ή τέταρτου παιδιού και όχι του γενικού 

πληθυσµού.  

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι η διερεύνηση της ύπαρξης 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των τριών κατηγοριών της σειράς γέννησης 

ως προς τις µεταβλητές της έρευνας, έδειξε, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 9, ότι στατιστικώς σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται 

µόνο σε ότι αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, 

στοιχείο που δεν παρατηρείται στην εξέταση των υπολοίπων µεταβλητών της 

έρευνας.  

Συγκεκριµένα, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές (επίπεδο σηµαντικότητας 0,000), 

παρατηρούνται στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος, όπου στους µαθητές/τριες που είναι το πρώτο ή δεύτερο παιδί στην 

οικογένεια καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης υποστήριξης 

από τους γονείς και γενικά υπάρχει µια µειωτική τάση στην υποστήριξη των γονέων 

από τους µαθητές/τριες που είναι πρώτο και δεύτερο παιδί στους µαθητές/τριες που 

είναι τρίτο ή τέταρτο η οποία είναι στατιστικά σηµαντική σαν σύνολο. Αυτό σηµαίνει 

ότι στα παιδιά που αποτελούν πρώτο ή δεύτερο παιδί στην οικογένεια, οι γονείς τους 

ενδιαφέρονται περισσότερο από ότι στα παιδιά που είναι το τρίτο ή τέταρτο παιδί για 

θέµατα που αφορούν τη σταδιοδροµία τους και τη λήψη εκπαιδευτικών και 



 327 

επαγγελµατικών αποφάσεων και εκδηλώνουν περισσότερο σχετικού τύπου 

συµπεριφορές στην προσπάθειά τους να τους παράσχουν βοήθεια στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας. Επίσης, διαφορές παρατηρούνται και στο είδος 

του δεσµού που ανέπτυξαν και διατηρούν τα άτοµα µε τους γονείς τους, όπου 

υπάρχει και εδώ µια µειωτική τάση στα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς από τους µαθητές/τριες που είναι πρώτο παιδί στην 

οικογένεια στους µαθητές/τριες που είναι τρίτο ή τέταρτο παιδί, η οποία και εδώ είναι 

στατιστικά σηµαντική σαν σύνολο. Αυτό σηµαίνει ότι στο πρώτο παιδί της οικογένειας 

η ύπαρξη στενών διαπροσωπικών σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς είναι πιο 

έντονη σε σχέση µε τα παιδιά που είναι το τρίτο ή τέταρτο παιδί.  

Οι λόγοι της ύπαρξης των στατιστικώς σηµαντικών αυτών διαφορών στις δύο 

διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, αν και 

δεν αφορούν άµεσα το θέµα που διερευνάται στην παρούσα εργασία, ίσως θα 

πρέπει να αναζητηθούν στις διαπιστώσεις ερευνητών στο χώρο της εξελικτικής 

ψυχολογίας σχετικά µε το γονεϊκό ρόλο ο οποίος είναι πιο έντονος σε οικογένειες µε 

ένα ή δύο παιδιά από ότι στις πολυµελείς (π.χ. Feldman, 2009. Παρασκευόπουλος, 

1985), αλλά κυρίως στο  θεωρητικό πλαίσιο της Αντλεριανής θεωρίας σχετικά µε τα 

διαφορετικά πρότυπα αλληλεπίδρασης που δηµιουργούνται στο πλαίσιο της 

οικογένειας για κάθε παιδί. Έτσι, το πρώτο παιδί συνήθως έχει µεγάλο µέρος της 

προσοχής και της φροντίδας των γονέων και οι γονείς έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις, δίνουν διαφορετικά προνόµια και δικαιώµατα από τα παιδιά µε επόµενη 

σειρά γέννησης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εν λόγω θεωρίας καθώς και σε ερευνητικά 

ευρήµατα, η σειρά γέννησης του παιδιού µέσα από τα πρότυπα αλληλεπίδρασης 

που αναφέρθηκαν φαίνεται ότι διαµορφώνει µεταβλητές της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης του παιδιού όπως οι αξίες και τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα (Leong et 

al., 2001. Watkins, 1984. Watkins & Savickas, 1990. Watts & Engels, 1995), στοιχεία 

που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται στην παρούσα έρευνα σε ότι αφορά το θέµα 

της διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µέσα από τις 

µεταβλητές που εξετάστηκαν (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και συµπεριφορά 

στον τοµέα αυτό).  

Επίσης, όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στις δύο διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας, στοιχείο που δεν παρατηρείται στην 

εξέταση των υπολοίπων µεταβλητών της έρευνας. Στις ολιγοµελείς οικογένειες µε ένα 

ή δύο παιδιά εµφανίζονται υψηλότερα ποσοστά και στις δύο διαστάσεις των 

διεργασιών αυτών σε σχέση µε τις πολυµελείς (τρία, τέσσερα παιδιά και άνω). Αυτό 

σηµαίνει ότι στις οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά τα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς 
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δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς είναι υψηλότερα έναντι των πολυµελών 

οικογενειών ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά αυτά δέχονται µεγαλύτερα ποσοστά 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης από τους γονείς τους σε θέµατα επιλογής 

επαγγέλµατος. Με άλλα λόγια, οι µαθητές/τριες µέσης εφηβικής ηλικίας που 

προέρχονται από ολιγοµελείς οικογένειες, έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα 

διαµόρφωσης στενών διαπροσωπικών σχέσεων µε τους γονείς τους οι οποίοι 

αντιλαµβάνονται τις ανάγκες και τα συναισθήµατά τους, τους αποδέχονται ως 

αυτόνοµα άτοµα µε τη δική τους προσωπικότητα, πιστεύουν περισσότερο στις 

δυνατότητές τους, τους υποστηρίζουν περισσότερο σε θέµατα σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία τους και στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων έναντι των µαθητών/τριών που προέρχονται από πολυµελείς 

οικογένειες.  

Τα σχετικά µε το µέγεθος της οικογένειας ευρήµατά µας βρίσκονται και αυτά σε 

συµφωνία (όπως αναφέρθηκε στα ευρήµατα σχετικά µε τη σειρά γέννησης) µε τις 

διαπιστώσεις ερευνητών στο χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας σχετικά µε το γονεϊκό 

ρόλο ο οποίος είναι πιο έντονος σε οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά από ότι στις 

πολυµελείς (π.χ. Feldman, 2009. Παρασκευόπουλος, 1985) καθώς και µε τα 

αποτελέσµατα του µεγαλύτερου µέρους των ερευνών που αναφέρθηκαν στην 

βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, τα οποία αναφέρονται στη σχέση του 

µεγέθους της οικογένειας µε θέµατα επαγγελµατικών επιλογών, ενώ παράλληλα 

συνιστούν, ότι, ο χρόνος που αφιερώνεται στις µικρές οικογένειες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και 

σταδιοδροµίας είναι µεγαλύτερος έναντι των πολυµελών οικογενειών 

(Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995. Τοµπαϊδης, 1982. Τσολακίδου, 1997. 

Χριστοµάνος, 1982).  

 

7.5. Παράγοντες της έρευνας που προβλέπουν τη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό 

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 10 και 11, πράγµατι επιβεβαιώνεται η 

πέµπτη ερευνητική µας υπόθεση (Υ5), ότι υπάρχουν ατοµικοί, περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί οι οποίοι προβλέπουν σηµαντικά τη 

διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και τη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό.  
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Αναλυτικά, από τα στοιχεία του Πίνακα 10, προκύπτει ότι οι µεταβλητές που 

προβλέπουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µαθητών-µαθητριών Α΄και Β΄Λυκείου 

είναι ουσιαστικά τέσσερις: η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος, το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους 

γονείς του (ύπαρξη ή µη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης), ο πρωτογενής 

παράγοντας προσωπικότητας Q2 (Αυτονοµία - Αυτάρκεια) και ο δευτερογενής 

παράγοντας SI (Υψηλή τάση για ανεξαρτησία). Ο µαθητής/τρια δηλαδή που 

παρουσιάζει υψηλή επίδοση στη συγκεκριµένη κλίµακα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας έχει συνήθως µεγάλη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από 

τους γονείς του στην επιλογή επαγγέλµατος, υψηλά επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς και είναι άτοµο  αυτόνοµο και αυτάρκες, µε υψηλό 

επίπεδο ανεξαρτησίας (άτοµο προσανατολισµένο στην εξέλιξη και την πρόοδο που 

αποζητά την περιπέτεια, αυθεντικό και ειλικρινές στις αντιδράσεις του που λειτουργεί 

αυτόβουλα και αυτόνοµα), αφού αυτοί είναι ουσιαστικά οι παράγοντες που 

προβλέπουν σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο τη διαµόρφωση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων.  

Τα αποτελέσµατα σε ότι αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο (αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και 

το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του) είναι 

πιθανό να συνδέονται µε τις στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και της 

ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας (βλ. Πίνακας 8). Επίσης, τα αποτελέσµατα αυτά είναι 

πιθανό να συνδέονται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του είδους του 

δεσµού µε τους γονείς µε την κοινωνική προέλευση των µαθητών (παρατηρείται 

συστηµατική διαφοροποίηση στην εν λόγω µεταβλητή ανά κοινωνική τάξη, βλ. 

Πίνακας 5), µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του είδους του δεσµού µε τη 

σχολική επίδοση των µαθητών/τριών (παρατηρείται συστηµατική διαφοροποίηση 

στην εν λόγω µεταβλητή ανά κατηγορία σχολικής επίδοσης, βλ. Πίνακας 6) και µε τη 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο µε τα στοιχεία της δοµής της οικογένειας, τη σειρά γέννησης και 

το µέγεθος αυτής (παρατηρείται συστηµατική διαφοροποίηση στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων και στο είδος του δεσµού ανά σειρά γέννησης του παιδιού 

και ανά κατηγορία µεγέθους της οικογένειας, βλ. Πίνακας 9).  
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Σε ότι αφορά τον δευτερογενή παράγοντα προσωπικότητας SI, αυτός εξάγεται βάσει 

συνδυασµού, αναλογίας και σειράς σπουδαιότητας των πρωτογενών παραγόντων E, 

G, H, L, Μ, N, Ο, Q1 και Q2, αν και µε διαφορές µε βάση το φύλο στη βαρύτητα της 

επίδοσης κάθε παράγοντα (χαµηλή ή υψηλή βαθµολογία) και αιτιολογείται από 

αυτούς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ύπαρξη τάσης για ανεξαρτησία προέρχεται 

από υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα Ε (∆ιάθεση κυριαρχίας στις διαπροσωπικές 

σχέσεις), στον παράγοντα Η (Υψηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση), στον 

παράγοντα Q1 (Προσανατολισµός στην πρόοδο και την εξέλιξη), χαµηλή βαθµολογία 

στον παράγοντα G (Χαµηλή υποστήριξη του συστήµατος ηθικών αξιών) και υψηλή 

βαθµολογία στον παράγοντα Q2 (Αυτονοµία/Αυτάρκεια), µε διαφορά στη βαρύτητα 

της επίδοσης των πρωτογενών παραγόντων L, O, N µε υψηλή και χαµηλές 

βαθµολογίες για τους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες αντίστοιχα. Υψηλή 

βαθµολογία στον παράγοντα αυτό ερµηνεύεται ως η τάση του ατόµου να έχει υψηλή 

τάση για ανεξαρτησία, η οποία προσδιορίζεται από την τάση του να είναι  

προσανατολισµένο στην εξέλιξη και την πρόοδο, να αποζητά την περιπέτεια, να είναι 

αυθεντικό και ειλικρινές στις αντιδράσεις του, να µην περιµένει βοήθεια από τους 

άλλους, να προτιµά να εργάζεται µόνο του και παίρνει εξίσου µόνο του τις αποφάσεις 

που το αφορούν, να λειτουργεί δηλαδή αυτόνοµα και αυτόβουλα (Administrator’s 

manual for the 16 Personality Factors, 1991. Cattell, 1989. Krug, 1981).  

Έτσι, το αποτέλεσµά µας σε ότι αφορά το δευτερογενή παράγοντα προσωπικότητας 

SI είναι πιθανό να συνδέεται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση του συγκεκριµένου 

παράγοντα και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, αν και στα αποτελέσµατα 

αυτά ο πόλος που χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος είναι η µεσαία βαθµολογία, 

στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση του συγκεκριµένου παράγοντα δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα για να αιτιολογηθεί η ύπαρξης σύνδεσης µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή (βλ. Πίνακας 7). Κυρίως όµως το αποτέλεσµά µας είναι 

πιθανό να συνδέεται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των παραγόντων Η 

(Χαµηλή – Υψηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση), Ο (Χαµηλή αυτοεκτίµηση 

/ αυτοπεποίθηση) αλλά κυρίως µεταξύ της υψηλής βαθµολογίας στον παράγοντα Q2 

(Αυτονοµία/Αυτάρκεια) και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (βλ. Πίνακας 

7), αφού σε ότι αφορά τα δύο πρώτα κατά σειρά χαρακτηριστικά, ο πόλος που 

χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος για τον πρωτογενή παράγοντα Η είναι η 

µεσαία βαθµολογία, στοιχείο που σηµαίνει ότι καµία διάσταση του συγκεκριµένου 

παράγοντα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα για να περιγραφεί η 

προσωπικότητα (στη συγκεκριµένη περίπτωση για να αιτιολογηθεί η υψηλή επίδοση 

στο δευτερογενή παράγοντα SΙ), ενώ σε ότι αφορά τον παράγοντα Ο ο πόλος που 

χαρακτηρίζει το σύνολο του δείγµατος ο οποίος συνδέεται µε στατιστικά σηµαντική 
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σχέση µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας είναι η υψηλή βαθµολογία, ενώ η 

ύπαρξη χαµηλής βαθµολογίας στο συγκεκριµένο πρωτογενή παράγοντα αιτιολογεί 

την ύπαρξη υψηλής βαθµολογίας στο δευτερογενή παράγοντα SI.  

Tο αποτέλεσµά µας σε ότι αφορά τον πρωτογενή παράγοντα προσωπικότητας Q2 

είναι πιθανό να συνδέεται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του 

συγκεκριµένου παράγοντα και ειδικότερα της ύπαρξης υψηλής βαθµολογίας σε αυτόν 

µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων (βλ. Πίνακας 7). Έτσι, τόσο το χαρακτηριστικό της 

ύπαρξης τάσης για Αυτονοµία – Αυτάρκεια όσο αυτό και της ύπαρξης τάσης για 

ανεξαρτησία, σχετίζονται τόσο από µόνα τους µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας (βλ. Πίνακας 7) και όταν συνεκτιµώνται µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές της έρευνας (χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί), χωρίς να µειώνεται καθόλου ο ρόλος 

τους στη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Το γεγονός αυτό συνιστά 

πως έχουµε να κάνουµε µε αλληλεξάρτηση όπου παρατηρείται υψηλή συνάφεια 

ανάµεσα στην ύπαρξη του χαρακτηριστικού της Αυτονοµίας – Αυτάρκειας (υψηλή 

βαθµολογία στον πρωτογενή παράγοντα Q2) και του χαρακτηριστικού της Τάσης για 

Ανεξαρτησία (υψηλή βαθµολογία στον δευτερογενή παράγοντα SI) και τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Με άλλα λόγια, τα  χαρακτηριστικά της ύπαρξης Αυτονοµίας – 

Αυτάρκειας και τάσης για Ανεξαρτησία µπορεί να είναι καθοριστικοί παράγοντες 

διαµόρφωσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας αλλά και καθορισµού της 

συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό όπως θα σχολιαστεί παρακάτω και είχε 

αναφερθεί σε άλλο σηµείο της παρούσας µελέτης. 

Η διαπίστωσή µας για τη στατιστικά σηµαντική σχέση που συνδέει το χαρακτηριστικό 

της Αυτονοµίας-Αυτάρκειας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων τόσο ως 

πρωτογενές χαρακτηριστικό προσωπικότητας (πρωτογενής παράγοντας Q2) όσο και 

ως διάσταση του δευτερογενούς παράγοντα SI (δεδοµένου ότι η ύπαρξη τάσης προς 

ανεξαρτησία προέρχεται πρωτίστως από υψηλή βαθµολογία στον παράγοντα Q2), 

ενισχύει τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών σε ότι αφορά τη στατιστικώς σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων ενδοπροσωπικού ελέγχου και των συγκεκριµένων 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2010. 

Talyro & Popma, 1990) αφού το αυξηµένο επίπεδο αυτονοµίας και η ανεξαρτησία του 

ατόµου το κάνει να αισθάνεται ότι είναι σε θέση να αναλάβει και να ολοκληρώσει τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 
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αποφάσεων (επίπεδο υποκειµενικής κρίσης) αλλά εν τέλει, όπως σχολιάζεται 

παρακάτω σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 11, καθοδηγεί και τη συµπεριφορά 

του και έτσι αναλαµβάνει και έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης 

των ενεργειών που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή. Υπό αυτήν την έννοια, όπως 

σχολιάστηκε σε άλλο σηµείο της παρούσας µελέτης, η ύπαρξη τάσης για 

Αυτονοµία/Αυτάρκεια φαίνεται να εντάσσεται σε ένα γενικότερο σύστηµα 

πεποιθήσεων ενδοπροσωπικού ελέγχου. Επίσης, το εύρηµά µας σε ότι αφορά τη 

στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ του χαρακτηριστικού της 

Αυτονοµίας/Αυτάρκειας  µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και µε τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, δεδοµένου ότι όπως αναφέρθηκε σε άλλο 

σηµείο της παρούσας µελέτης (βλ. παρ. 4.Β.4.γ) εµφανίζει αρνητική συνάφεια µε τον 

παράγοντα Εξωστρέφεια από το µοντέλο των πέντε µεγάλων παραγόντων 

(Τσαούσης, 1999,2009), δεν επιβεβαιώνεται από έρευνες στη διεθνή κυρίως 

βιβλιογραφία όπου ο παράγοντας Εξωστρέφεια συνδέεται µε υψηλότερα επίπεδα 

στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (Hartman & Betz, 2007. 

Rogers, Creed & Glandon, 2008. Wang et al., 2006) καθώς και σε αυτές που 

αναφέρονται στην ολοκλήρωση των ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Reed, Bruch & 

Hach, 2004. Solberg et al., 1995) και µας οδηγούν σε επιβεβαίωση της διαπίστωσης 

που διατυπώθηκε παραπάνω (βλ. παρ. 7.2) ότι η ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής 

σύνδεσης µεταξύ του χαρακτηριστικού της αυτονοµίας /αυτάρκειας µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας καθώς και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

αυτό είναι πιθανό να συνδέεται µε αλληλεπιδράσεις και τη στατιστικά σηµαντική 

σχέση µε άλλες µεταβλητές της έρευνας όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων και των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε αµφότερους (βλ. Πίνακας 8). Με άλλα λόγια, άτοµα 

που έχουν την τάση να είναι αυτόνοµα/αυτάρκειες, είναι πιθανό να δέχονται 

υποστήριξη και ενθάρρυνση από σηµαντικά για αυτούς πρόσωπα σε ότι αφορά τη 

διαµόρφωση του επιπέδου υποκειµενικής τους κρίσης στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και για την εµπλοκή τους 

στην ολοκλήρωση σχετικών ενεργειών και δραστηριοτήτων.  

Οι διαπιστώσεις µας σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τάση για 

Ανεξαρτησία και Αυτονοµία/Αυτάρκεια, τα οποία σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας αποτελούν παράγοντες που προβλέπουν στατιστικά σηµαντικά 

τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, ενισχύουν τα συµπεράσµατα άλλων ερευνητών στο 

θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία στην 

ελληνική αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά µε την ύπαρξη στατιστικώς 
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σηµαντικής σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και θεµάτων 

της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, διαµέσου 

των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την 

ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Hartman & Betz, 2007. Jin, Watkins & 

Yuen, 2009. Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2011. Reed, Bruch & Haase, 

2004. Rogers, Creed & Glendon, 2008. Solberg et al.,1995. Wang et al., 2006).   

Ακόµη, από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει ότι η στατιστικά σηµαντική σχέση 

µεταξύ των δύο διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των 

οµιλήκων και µε τους φίλους (αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή 

επαγγέλµατος και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε 

αυτούς) µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (παρουσιάστηκε θετική συνάφεια 

υψηλής έντασης µεταξύ των δύο διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα 

στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, βλ. Πίνακας 8) αφήνει και αυτή ανεπηρέαστο το 

αποτέλεσµά µας όταν οι διεργασίες µε τους φίλους συνεκτιµώνται µε άλλες 

µεταβλητές της έρευνας. Η υψηλή συνάφεια των δύο διαστάσεων των διεργασιών 

που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας πιθανότατα οφείλεται στη στατιστικά σηµαντική σχέση 

τους µε το φύλο. Έτσι, σε ότι αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα 

των οµιλήκων και µε τους φίλους, δεν έχουµε να κάνουµε πάντα µε αιτιώδη σχέση 

αυτών µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, αλλά µε αιτιώδη διαφορά αυτών 

µε βάση το φύλο του ατόµου (παρουσιάστηκε στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση 

στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους, 

δηλαδή διαφορετικά επίπεδα στην ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους 

φίλους και στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη αυτών στην επιλογή επαγγέλµατος µε 

βάση το φύλο του ατόµου, βλ. Πίνακας 1).  

Το συµπέρασµα µας όµως σε ότι αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην 

οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους δεν ισχύει όπως φαίνεται για τις µεταβλητές 

των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (την 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος 

του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του) αφού από µόνες 

τους σχετίζονται µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (βλ. Πίν. 8) και όταν 

συνεκτιµώνται µε άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας (ορισµένους από τους 

ατοµικούς παράγοντες, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς), παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια µε τις διαστάσεις των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους (βλ. Πίν. 8), µε τις 
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διαστάσεις της δοµής της οικογένειας που εξετάζονται (µέγεθος οικογένειας και σειρά 

γέννησης, βλ. Πίν. 9), ενώ το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο 

µε τους γονείς του σχετίζεται συστηµατικά µε το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο (βλ. 

Πίν. 5) και τη σχολική επίδοση (βλ. Πίν. 6), χωρίς να µειώνεται καθόλου ο ρόλος 

τους, πρωτίστως αυτός της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην 

επιλογή επαγγέλµατος και κατά δεύτερο λόγο αυτός του είδους του δεσµού µε τους 

γονείς στη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Το γεγονός αυτό συνιστά 

πως έχουµε να κάνουµε µε αλληλεξάρτηση όπου παρατηρείται υψηλή συνάφεια 

ανάµεσα στις δύο διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο οι 

οποίες εξετάζονται στην παρούσα έρευνα και τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων.   

Η διαπίστωση αυτή παρέχει την αναγκαία ανατροφοδότηση προκειµένου, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, να επιβεβαιωθούν οι διαδικασίες που προτείνονται από 

τους εισηγητές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σε ότι αφορά το 

ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων και των υποστηρικτικών µηχανισµών, 

ειδικότερα δε των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (στην 

παρούσα έρευνα το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους 

γονείς του και η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη αυτών στην επιλογή επαγγέλµατος) 

στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996,2000). Ακόµη, τα 

συµπεράσµατά µας σε ότι αφορά τις δύο διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν 

χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο που διερευνήθηκαν, ενισχύουν αυτά άλλων 

ερευνητών σε ότι αφορά τη χρησιµότητα της υιοθέτησης ενός συνδυαστικού 

θεωρητικού σχήµατος (από τη  θεωρία της προσκόλλησης και την κοινωνικογνωστική 

θεωρία για τη σταδιοδροµία) για τη διερεύνηση του ρόλου τους  στη διαµόρφωση 

µεταβλητών της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας 

(Hargrove, Creagh & Burgess, 2002. Hargrove, Inman & Crane, 2005. Scott & 

Malinkrodt 2005. Whiston & Keller, 2004. Wright & Perrone, 2008). 

Ειδικότερα η διαπίστωσή µας σε ότι αφορά την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος ως ο πρώτος σηµαντικός παράγοντας που 

προβλέπει στατιστικώς σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, ενισχύει τα 

συµπεράσµατα άλλων ερευνών σχετικά µε τη βαρύτητα της επίδρασης των γονέων 

σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων (µέσης ή ύστερης εφηβικής ηλικίας) 
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(Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Constantine, Wallace & Kindarchi, 2005. Kenny et 

al., 2003. McMahon, Caroll & Gillies, 2001. Paa & McWhirter, 2000. Otto, 2000. 

Rogers, Creed & Glandon, 2008. Schultheiss, 2003. Schultheiss et al., 2001) καθώς 

και µε το ρόλο της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων ως παράγοντα ο 

οποίος στο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

προβλέπει σηµαντικά τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali & 

McWhirter, 2006. Ali & Saunders, 2006. Flores, Navarro, Smith & Ploszaj, 2006. 

Lapan, Hinkelman, Adams & Turner, 1999. Turner & Lapan, 2002), τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας για θετικές και φυσικές επιστήµες (Byars-Whinston & 

Foaud, 2008. Ferry, Fouad & Smith, 2000), τις αντιλήψεις ακαδηµαϊκής 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Wettersen et al., 2005), την τάση του ατόµου για 

αυτοκαθορισµό (Howard et al., 2009) και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στην 

ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Gushue & Whitson, 2006. Nota et al., 

2007. Keller & Whiston, 2008) όπως σχολιάστηκαν σε προηγούµενη παράγραφο. Η 

βαρύτητα της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος στην παρούσα έρευνα όπως προέκυψε από τη  διαδικασία της 

συνεκτίµησης ορισµένων µεταβλητών αυτής, ενισχύει και τα συµπεράσµατα άλλων 

µελετών σε ότι αφορά την επίδραση του φάσµατος εκείνων των τύπων 

συµπεριφοράς, πρακτικών και ενεργειών των γονέων (parental attitudes), οι οποίες 

σχετίζονται µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και έχουν στόχο να λειτουργήσουν 

ενισχυτικά στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (Keller & Whiston, 

2008). 

Επίσης, η διαπίστωσή µας σε ότι αφορά το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του ως παράγοντας που προβλέπει και αυτός 

στατιστικώς σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, ενισχύει τα 

συµπεράσµατα µελετών στο πλαίσιο της θεωρίας προσκόλλησης που αναφέρθηκαν 

στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος σχετικά µε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν και προβλέπουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στην ολοκλήρωση 

ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Giannakos, .2001. O’Brien, 1992,1996. O’Brien et 

al., 2000. Ryan, Solberg & Brown, 1996. Wolfe & Betz, 2004).  

Συνολικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σε ότι αφορά τις δύο διεργασίες 

που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο οι οποίες εξετάστηκαν, µας οδηγούν 

στη διαπίστωση ότι τόσο οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των γονέων µε το έφηβο παιδί 

τους όσο και η επίδειξη από την πλευρά των πρώτων ενός φάσµατος τύπων 

συµπεριφοράς, πρακτικών και ενεργειών οι οποίες σχετίζονται µε τη διαδικασία 
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λήψης αποφάσεων, ενισχύουν τη διαµόρφωση των σχετικών αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας των παιδιών τους. Οι µαθητές/τριες µέσης εφηβικής ηλικίας 

που αντιπροσωπεύουν το γενικό µαθητικό πληθυσµό, φαίνεται ότι θεωρούν τους 

γονείς τους ως ικανούς να τους παράσχουν βοήθεια για τον επαγγελµατικό τους 

προσανατολισµό και για το λόγο αυτό καταφεύγουν σε αυτούς. Η διαπίστωση αυτή 

αναδεικνύει και παρέχει επιβεβαίωση στα συµπεράσµατα ερευνητών στον ελληνικό 

χώρο τα οποία αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος της 

οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη (βλ. παρ. 4.1.Α.γ), σχετικά µε τον 

πρωτεύοντα ρόλο που κατέχουν στον ελληνικό χώρο πρόσωπα του οικογενειακού 

πλαισίου στις διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως αυτή της λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, εφήβων µέσου όρου ηλικίας 16 

ετών (Howard et al., 2009. Lent et al., 2003a. Whiston & Keller, 2004) καθώς και στις 

διαπιστώσεις από µετα-αναλύσεις ερευνητών στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά µε τον κυρίαρχο ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων και ιδιαίτερα των 

υποστηρικτικών µηχανισµών στη διαµόρφωση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία (Betz, 2007). 

Χαρακτηριστικό επίσης είναι, ότι η σχέση του παράγοντα αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας είναι στατιστικά σηµαντική όταν ο ρόλος της εξετάζεται 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας (βλ. Πίνακας 8) και όταν 

συνεκτιµάται µε τις υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας και µεταξύ αυτών µε την 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος. Η συνεισφορά 

της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος 

παραµένει σηµαντική παρά την ύπαρξη υψηλής συνάφειας µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των φίλων και της εξαρτηµένης µεταβλητής (βλ. 

Πίνακας ό.π.). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη σχέση του εν λόγω παράγοντα µε 

τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα στον οποίο αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας (η σχέση τους είναι στατιστικά σηµαντική όταν ο ρόλος της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων εξετάζεται ανεξάρτητα από τις 

υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας (βλ. Πίν. 8) και όταν συνεκτιµάται µε τις 

υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας και µεταξύ αυτών µε την αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των φίλων, η συνεισφορά της παραµένει σηµαντική παρά την ύπαρξη 

συνάφειας µεταξύ της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των φίλων και της 

συµπεριφοράς του ατόµου (βλ. Πίνακας ό.π.). 

Tο γεγονός αυτό συνιστά, πως δεν υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ των δύο 

µεταβλητών αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων και αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των φίλων, αφού η µεταβλητή αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 



 337 

στην επιλογή επαγγέλµατος κρίνεται σηµαντική στη διαµόρφωση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και στη σχετική συµπεριφορά του ατόµου, ανεξάρτητα 

από την τιµή της µεταβλητής αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων. Η επίδραση 

της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος κρίνεται 

ασήµαντη (αµελητέα) δεδοµένης της παρουσίας του παράγοντα αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων. Η διαπίστωση αυτή διαφωτίζει µε ελληνικά δεδοµένα τη 

σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο περιβαλλοντικών παραγόντων και 

υποστηρικτικών µηχανισµών (γονείς – φίλοι) καθώς και τις επιδράσεις που ασκούν 

σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα ενισχύει τα συµπεράσµατα 

άλλων ερευνητών που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος ότι 

έφηβοι κυρίως µέσης εφηβικής ηλικίας, παρά την ολοένα αυξανόµενη αναζήτηση 

στήριξης από την οµάδα των οµιλήκων και τους φίλους τους, εξακολουθούν να 

απευθύνονται στους γονείς τους για συναισθηµατική στήριξη, το επίπεδο των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων κρίνεται ικανοποιητικό (Laibre, Carlo, & Raffaelli, 

2000. Μακρή-Μπότσαρη, 2000γ), ενώ η βαρύτητα της επίδρασης των σχέσεων µε 

την οµάδα των οµιλήκων και τους φίλους θεωρείται µικρότερη σε σχέση µε αυτήν των 

γονέων (όταν βέβαια υπάρχει βοήθεια από τους γονείς και κυρίως όταν και οι έφηβοι 

θεωρούν τους γονείς τους ικανούς να τους παράσχουν βοήθεια για τον 

επαγγελµατικό τους προσανατολισµό), αναφέρεται και αφορά σε διαφορετικά θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης από αυτά στα οποία ασκούν επίδραση η οµάδα των 

οµιλήκων και οι φίλοι (Felsman & Blustein, 1999. Kandel & Lesser, 1968. Levine & 

Hoffner, 2006. Paa & McWhirter 2000. Patel, Salahuddin & O’ Brien, 2008. Wolfe & 

Betz, 2004). 

Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τη µεταβλητή είδος του δεσµού ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του και τη σχέση της µε αυτήν του είδους του 

δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους, όταν συνεκτιµώνται µε  

άλλες µεταβλητές της έρευνας, αν και εδώ το είδος του δεσµού µε τους γονείς δεν 

παρουσιάζει συνάφεια µε τη συµπεριφορά του ατόµου, έναντι του είδος τους δεσµού 

µε τους φίλους (βλ. Πίνακας 8). Ωστόσο, όταν συνεκτιµώνται ορισµένες µεταβλητές 

της έρευνας, το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους φίλους 

του δεν κρίνεται σηµαντικός παράγοντας στην εµφάνιση συµπεριφοράς στον τοµέα 

που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Επίσης, από τα στοιχεία του Πίνακα 11, προκύπτει ότι οι µεταβλητές που 

προβλέπουν τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων είναι ουσιαστικά τέσσερις: η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων 
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στην επιλογή επαγγέλµατος, ο δευτερογενής παράγοντας προσωπικότητας SE (τάση 

προς Εσωστρέφεια), ο πρωτογενής παράγοντας προσωπικότητας Q2 (Αυτονοµία / 

Αυτάρκεια) και ο δευτερογενής παράγοντας SΙ (Υψηλή τάση για Ανεξαρτησία). Τα 

αποτελέσµατα αυτά σηµαίνουν ότι ο µαθητής/τρια που παρουσιάζει υψηλή επίδοση 

στην κλίµακα της συµπεριφοράς στον τοµέα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας, δηλαδή εµφανίζει σχετική συµπεριφορά και παρουσιάζει 

µεγαλύτερη δραστηριοποίηση προς επίλυση του θέµατος της διαδικασίας λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, έχει συνήθως µεγάλη 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς του στην επιλογή επαγγέλµατος, είναι 

άτοµο µε έντονη τάση ανεξαρτησίας, αυτόνοµο, αυτάρκες και εσωστρεφές (έχει την 

τάση να στηρίζεται στον αυτό του και να εργάζεται µόνο του, γενικά είναι άτοµο 

σοβαρό, επιφυλακτικό, «µαζεµένο» και απόµακρο από τις διαπροσωπικές σχέσεις το 

οποίο  προσανατολίζεται περισσότερο προς τα πράγµατα και τις ιδέες).  

Το αποτέλεσµα σε ότι αφορά τη µεταβλητή της αντιλαµανόµενης υποστήριξης των 

γονέων είναι πιθανό να συνδέονται µε τη στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ της 

εν λόγω µεταβλητής µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι 

συγκεκριµένες αντιλήψεις  αυτοαποτελεσµατικότητας (βλ. Πίνακας 8), µε τη 

στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ της αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των 

γονέων µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (βλ. Πίνακας ό.π.) και µεταξύ των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου (βλ. 

Πίνακας ό.π.). Έτσι, η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος σχετίζεται από µόνη της µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα 

που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας καθώς και όταν 

συνεκτιµάται µε άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας. Το γεγονός αυτό 

σηµαίνει ότι έχουµε να κάνουµε µε αλληλεξάρτηση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η 

διαπίστωσή µας αυτή ενισχύει τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών στο θεωρητικό 

πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σχετικά µε το ρόλο και 

τη σηµασία των υποστηριστικών µηχανισµών µεταξύ των οποίων είναι και ο βαθµός 

στήριξης των γονέων, οι οποίοι προβλέπουν σηµαντικά τις διαδικασίες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (ενδιαφέροντα, επιλογές, στόχοι, 

συµπεριφορά και επίδοση) (Ali & McWhirter, 2006.  Ali & Saunders, 2006. Byars-

Whinston & Foaud, 2008. Ferry, Fouad & Smith, 2000. Flores et al., 2006a. Howard 

et al., 2009. Keller & Whiston, 2008. Rogers, Creed & Glandon, 2008. Turner & 

Lapan, 2002. Wettersen et al., 2005). 

Το αποτέλεσµα σε ότι αφορά το δευτερογενή παράγοντα προσωπικότητας SE (Τάση 

προς Εσωστρέφεια) είναι πιθανό να συνδέεται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση του 

χαρακτηριστικού αυτού µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται 
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οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων (παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση 

στη συµπεριφορά του ατόµου µε βάση τις κατηγορίες βαθµολόγησης του 

συγκεκριµένου δευτερογενούς παράγοντα προσωπικότητας, βλ. Πίνακας 7) καθώς 

και µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του παράγοντα Q2 (Αυτονοµία / 

Αυτάρκεια) και της συµπεριφοράς του ατόµου (βλ. Πίνακας ό.π.), αφού ο 

συγκεκριµένος δευτερογενής παράγοντας εξάγεται µε βάση το συνδυασµό κατά 

αναλογία και σειρά σπουδαιότητας των πρωτογενών παραγόντων Q2 

(Αυτονοµία/Αυτάρκεια), H (Μικρή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση), F 

(Σοβαρότητα/Επιφυλακτικότητα) και Α (Απόσυρση από τις κοινωνικές 

συναναστροφές) και αιτιολογείται από αυτούς, όπως παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε 

στην παράγραφο για τις διαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου µε βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

µαθητών/τριών (βλ. παρ. 7.2).  

Επίσης, το αποτέλεσµα σε ότι αφορά τον παράγοντα προσωπικότητας Q2 

(Αυτονοµία / Αυτάρκεια) είναι πιθανό να συνδέεται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση 

του χαρακτηριστικού αυτού µε τη συµπεριφορά του ατόµου (παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση στη συµπεριφορά του ατόµου µε βάση τις 

κατηγορίες βαθµολόγησης του συγκεκριµένου παράγοντα προσωπικότητας, βλ. 

Πίνακας 7). Ακόµη, το αποτέλεσµα σε ότι αφορά το δευτερογενή παράγοντα 

προσωπικότητας SI είναι πιθανό να συνδέεται µε τη στατιστικά σηµαντική σχέση του 

χαρακτηριστικού αυτού µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται 

οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (παρατηρήθηκε στατιστικώς 

σηµαντική διαφοροποίηση στη συµπεριφορά του ατόµου µε βάση τις κατηγορίες 

βαθµολόγησης του συγκεκριµένου παράγοντα, βλ. Πίνακας 7) καθώς και µε τη 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του παράγοντα Q2 (Εξάρτηση από πρόσωπο ή 

οµάδα – Αυτονοµία / Αυτάρκεια) και της συµπεριφοράς του ατόµου (βλ. Πίνακας 

ό.π.), αφού ο συγκεκριµένος δευτερογενής παράγοντας εξάγεται -όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω- µε βάση το συνδυασµό, κατά αναλογία και σειρά σπουδαιότητας των 

πρωτογενών παραγόντων Ε (∆ιάθεση κυριαρχίας στις διαπροσωπικές σχέσεις), Η 

(Υψηλή αντοχή στο φόβο και την υπερδιέγερση), Q1 (Προσανατολισµός στην 

πρόοδο και την εξέλιξη), G (Χαµηλή υποστήριξη του συστήµατος ηθικών αξιών) και 

Q2 (Αυτονοµία/Αυτάρκεια), αν και µε διαφορές φύλου στη βαρύτητα της επίδοσης και 

ορισµένων άλλων πρωτογενών παραγόντων (L, O και N). Η σχέση λοιπόν των 

δευτερογενών παραγόντων προσωπικότητας SE και SI και του πρωτογενούς 

παράγοντα προσωπικότητας Q2 είναι στατιστικά σηµαντική τόσο όταν ο ρόλος τους 

εξετάζεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες µεταβλητές της έρευνας όσο και όταν 
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ορισµένες µεταβλητές της έρευνας συνεκτιµούνται µεταξύ τους (χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, περιβαλλοντικοί παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί). Το 

γεγονός αυτό συνιστά ότι έχουµε να κάνουµε µε αλληλεξάρτηση όπου παρατηρείται 

υψηλή συνάφεια µεταξύ του πόλου του δευτερογενούς χαρακτηριστικού που αφορά 

την τάση προς Εσωστρέφεια, του πόλου του δευτερογενούς χαρακτηριστικού που 

αφορά την τάση για Ανεξαρτησία και του πόλου του πρωτογενούς χαρακτηριστικού 

που αφορά την ύπαρξη Αυτονοµίας / Αυτάρκειας και της συµπεριφοράς του ατόµου 

στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Οι διαπιστώσεις αυτές σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

προβλέπουν τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, ενισχύουν τα συµπεράσµατα άλλων σύγχρονων κυρίως 

µελετών στο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία σχετικά µε τους πιθανούς ατοµικούς παράγοντες, µεταξύ αυτών και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου οι οποίοι επηρεάζουν και 

προβλέπουν τις διαδικασίες που περιγράφουν την επαγγελµατική ανάπτυξη και 

ιδιαίτερα τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου (Jin, Watkins & Yuen, 2009. 

Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2011. Nauta, 2007. Reed, Bruch & Haase, 

2004. Rogers, Creed & Glendon, 2008. Solberg et al., 1995. Wang et al., 2006).  

Συνολικά, τα αποτελέσµατα σε ότι αφορά τους παράγοντες που προβλέπουν 

σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφοράς του ατόµου 

στον τοµέα αυτό, συνιστούν, πως ορισµένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες και 

πρωτίστως υποστηρικτικοί µηχανισµοί όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των 

γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος, το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί 

το άτοµο µε τους γονείς του και ορισµένοι ατοµικοί παράγοντες όπως συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου προβλέπουν σηµαντικά, άρα 

εξηγούν καλύτερα τη διαµόρφωση των µεταβλητών που διερευνήθηκαν, όταν 

συνεκτιµούνται. Η διαπίστωση αυτή παρέχει την αναγκαία ανατροφοδότηση στις 

θέσεις των εισηγητών της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία η οποία 

αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης, σε ότι αφορά το ρόλο 

ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και τις επιδράσεις που ασκεί κάθε µια 

από αυτές τις οµάδες παραγόντων στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών, στην αλληλεπιδραστική τους σχέση και τις επιδράσεις αυτής στις εν 

λόγω διαδικασίες και σε όσες περιγράφουν την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου 

(Lent, Brown & Hackett, 1994: Σχήµα 1. Lent, Brown & Hackett, 2000), ενώ 
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συµφωνούν µε τα ευρήµατα άλλων ερευνητών σχετικά µε το ρόλο των παραγόντων 

αυτών στο εύρος του συγκεκριµένου θεωρητικού σχήµατος όπως παρουσιάστηκαν 

στο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης και στο σχολιασµό των ευρηµάτων από 

τη διερεύνηση της σχέσης των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας (βλ. παρ. 6.3) καθώς και στην 

ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικών διαφορών σε αυτές µε βάση τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των υποκειµένων (βλ. παρ. 6.2). Ακόµη, τα αποτελέσµατα σε ότι 

αφορά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που προβλέπουν σηµαντικά τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό 

καθώς στην πλειονότητά τους είναι τα ίδια εκτός από την ύπαρξη τάσης προς 

εσωστρέφεια χαρακτηριστικό το οποίο φάνηκε να προβλέπει µόνο τη συµπεριφορά 

του ατόµου, παρέχουν την αναγκαία ανατροφοδότηση στη διαπίστωση άλλων 

ερευνητών στη διεθνή βιβλιογραφία ότι συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόµου φαίνεται να προϋπάρχουν της ενασχόλησής του µε 

θέµατα της επαγγελµατικής του ανάπτυξης όπως είναι οι ενέργειες και 

δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και ως εκ τούτου είναι δυνατό να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα 

προσδιορισµού του επιπέδου υποκειµενικής κρίσης και της συµπεριφοράς αυτού  σε 

ότι αφορά τα θέµατα αυτά, άρα και των σχετικών αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Hartman & Betz, 2007. Jin, Watkins & Yuen, 2009.). 

Επίσης, παρέχουν επιβεβαίωση στη διαπίστωση που διατυπώθηκε σε άλλο σηµείο 

της παρούσας µελέτης (βλ. παρ. 6.2) σε ότι αφορά την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε θέµατα σταδιοδροµίας και της 

συµπεριφοράς του ατόµου στα θέµατα αυτά µε τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και η συµπεριφορά του 

ατόµου στα θέµατα που αυτές αναφέρονται αποτελούν έκφραση συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και ως εκ τούτου αυτά είναι δυνατό να 

αποτελέσουν µέτρο ασφαλούς πρόβλεψης των πρώτων (Borgen & Lindley, 2003. 

Hartman & Betz, 2007).  Σε ότι αφορά ορισµένες από τις υπόλοιπες ανεξάρτητες 

µεταβλητές της έρευνας όπως το φύλο και η σχολική επίδοση µε τις οποίες 

διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική σύνδεση µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου, καθώς δεν ήταν 

µεθοδολογικά δυνατό να συνεκτιµηθούν µε τους ατοµικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, τα αποτελέσµατα όπως παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν σε 

προηγούµενες παραγράφους (βλ. παρ. 6.1.Α και 6.1.ΣΤ) συνιστούν, πως οι 

µεταβλητές αυτές είναι πιθανό να προβλέπουν τις αντιλήψεις 
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αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου σε συνεξάρτηση µε 

άλλους αιτιολογικούς παράγοντες.  

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται πρόσθετη έρευνα και πειραµατισµός για τη βαθύτερη 

κατανόηση των παραγόντων που προβλέπουν σηµαντικά τη διαµόρφωση της 

ψυχολογικής συγκρότησης των εφήβων ώστε να αισθάνονται ότι είναι σε θέση να 

πάρουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις, προκειµένου δηλαδή να 

διασαφηνιστούν καλύτερα οι συνθήκες που συντελούν στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση 

των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό ή για 

να προχωρήσουµε στην αναδιαµόρφωσή τους στην περίπτωση ύπαρξης 

δυσλειτουργικών σχηµάτων. 

Στο τελευταίο µέρος αυτής της µελέτης επιχειρείται µιας συνολική αποτίµηση των 

ευρηµάτων και των διαπιστώσεων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε αυτό το 

κεφάλαιο, µε επίγνωση των ορίων που µπορεί να έχει µια έρευνα που ασχολείται µε 

το συγκεκριµένο θέµα, αφού ορισµένες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας 

που διερευνήθηκαν ως προς τη συµβολή και το ρόλο τους όπως οι διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους και τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας των µαθητών/τριών αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου, υπό 

την πίεση γεγονότων, συγκυριών ή άλλων ευρύτερων (κοινωνικών) αλλαγών. Έτσι, 

για παράδειγµα, ακόµα και αν δύο οικογένειες αρχικά µπορούν να περιγραφούν µε 

τους ίδιους όρους ως προς τη δοµή και τις διεργασίες τους, το τελικό αποτέλεσµα θα 

καθοριστεί και θα διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό τόσο από τις αλλαγές που θα 

προκύψουν στην ιστορία κάθε οικογένειας όσο και από τα χαρακτηριστικά του ίδιου 

του εφήβου. Από την άλλη πλευρά βέβαια, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η δυναµική 

ορισµένων µεταβλητών από αυτές που εξετάστηκαν όσο µειώνει εξελικτικά την 

αξιοπιστία της συµβολής τους, τόσο περισσότερο καθιστά σηµαντική την προσφορά 

της παρούσας έρευνας ως προς το ότι βοηθά να διαφωτιστούν περισσότερο οι 

παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας εφήβων µέσου όρου ηλικίας 15-16 ετών σε ότι αφορά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας. Φυσική συνέχεια της παρούσας 

µελέτης θα µπορούσε να είναι, για παράδειγµα, η συνεξέταση και άλλων τύπων 

συµπεριφοράς, ενεργειών ή πρακτικών των γονέων που αφορούν θέµατα 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, ή διαστάσεων των σχέσεων αλληλεπίδρασης 

αυτών µε τα παιδιά τους καθώς και άλλων ατοµικών στοιχείων ή διαστάσεων της 

προσωπικότητας των εφήβων που συµβάλλουν στην διαµόρφωση των 

συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, θέµατα που αποτελούν 

αντικείµενο επεξεργασίας του επόµενου κεφαλαίου.  
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Κεφάλαιο 8ο: Περιορισµοί της έρευνας και προτάσεις για 

µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες  

Α) Περιορισµοί που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Η 

δειγµατοληψία µας σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει µαθητές/τριες που 

προέρχονται από Αστικές- Αγροτικές– Ηµιαστικές περιοχές ενός νοµού της 

περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του νοµού Βοιωτίας, χωρίς τη συµµετοχή 

µαθητών/τριών από τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, καθώς θεωρήσαµε ότι οι 

υπό διερεύνηση µεταβλητές δεν υπόκεινται σε επιδράσεις που σχετίζονται µε τον 

τόπο µόνιµης κατοικίας του ατόµου πέραν της διάκρισης που αναφέρθηκε. Κατά 

συνέπεια, είναι πιθανό να υπάρχουν διαφορετικού τύπου συσχετίσεις και 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, 

σε ότι αφορά ορισµένα ατοµικά στοιχεία όπως η εθνικότητα, στην έρευνα δεν έγινε 

προσπάθεια για συστηµατική αντιπροσώπευση στο δείγµα µας µαθητών/τριών µιας 

ή περισσότερων συγκεκριµένων εθνικοφυλετικών ή πολιτισµικών οµάδων, 

περιορισµός που µειώνει τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρηµάτων µας στους 

µειονοτικούς µαθητικούς πληθυσµούς της χώρας (αλλοδαποί µαθητές).  

Β) Περιορισµοί που σχετίζονται µε τα ερωτηµατολόγια. Πρόκειται για 

δηµοσκοπικού τύπου έρευνα, µε στόχο την περιγραφή των πιθανών σχέσεων 

ανάµεσα σε ατοµικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες και στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου. 

Χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς, ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά το 

ερωτηµατολόγιο αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των γονέων στην επιλογή 

επαγγέλµατος, οι δηλώσεις που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν υποκλίµακες και 

συλλέχθηκαν δεδοµένα που είναι συσχετιστικά ως προς το θεωρητικό τους 

υπόβαθρο µε το ερωτηµατολόγιο των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Αντίστοιχα, το 

ερωτηµατολόγιο που αφορά τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που 

αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας κατασκευάστηκε από την 

ερευνήτρια στη βάση του ερωτηµατολογίου των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας µε την προβλεπόµενη βέβαια διαδικασία προσαρµογής. 

Έτσι, λόγω της συσχετιστικής φύσης των δεδοµένων µετριάζεται η δυνατότητα 

υποστήριξης των σχέσεων που βρέθηκαν. Ακόµη, στην περίπτωση του 

ερωτηµατολογίου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας ο δείκτης αξιοπιστίας 

του Cronbach ήταν µάλλον χαµηλός.  

Επίσης, εκτός από το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας, τα ψυχοµετρικά εργαλεία 

που χρησιµοποιήθηκαν περιελάµβαναν πεντάβαθµη κλίµακα απαντήσεων τύπου 
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Likert, η οποία µπορεί να οδήγησε τους εφήβους σε παρόµοιου τύπου απαντήσεις 

ανάµεσα σε διαφορετικές µεταξύ τους δηλώσεις, να επηρέασε δηλαδή τα 

αποτελέσµατά µας το φαινόµενο της διακύµανσης της κοινής µεθόδου.  

Γ) Περιορισµοί που σχετίζονται µε τον µεθοδολογικό σχεδιασµό της έρευνας. 

Πρόκειται για συγχρονική έρευνα, η οποία βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχθηκαν 

για µια σειρά από µεταβλητές σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο / περίοδο. Ένας 

διαχρονικός σχεδιασµός των σχέσεων των υπό µελέτη µεταβλητών, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, στην οµάδα 

των οµιλήκων και µε τους φίλους και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, πιθανόν να 

οδηγούσε σε καλύτερη κατανόηση της πορείας της εξέλιξής τους στη διάρκεια της 

εφηβικής περιόδου.  

∆) Περιορισµοί που αφορούν τις στατιστικές αναλύσεις. Η βασική υπόθεση που 

βρισκόταν στη βάση του σχεδιασµού των αναλύσεών µας, είναι ότι οι υπό 

διερεύνηση σχέσεις είναι γραµµικές. Το είδος αυτό των σχέσεων µπορεί να είναι 

εξαιρετικά δηµοφιλές στη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων ψυχολογικών 

µετρήσεων ίσως και λόγω των ευκολιών που παρέχει στην εξαγωγή συµπερασµάτων 

και στην πρόβλεψη. Όµως ενδέχεται να µην προσφέρει και την πλήρη εικόνα της 

πραγµατικότητας, καθώς οι σχέσεις τύπου ດ ή ບ δεν είναι ασυνήθιστες στα 

ψυχολογικά φαινόµενα ή διεργασίες όπως για παράδειγµα στη σχέση της 

υποστήριξη των γονέων ή των φίλων και στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Προτάσεις για µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες 

Η παρούσα µελέτη, φιλοδοξώντας να καλύψει µερικά από τα κενά στην ελληνική 

βιβλιογραφία και θεωρώντας ότι η συνεισφορά των περιβαλλοντικών παραγόντων 

και κυρίως των υποστηρικτικών µηχανισµών θα πρέπει να µελετηθούν µαζί (όπως 

στοιχεία της δοµής της οικογένειας και διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους) και αυτών σε σχέση µε ατοµικούς 

παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας καθώς και να 

συνεκτιµηθούν µε τα άλλα ατοµικά στοιχεία (όπως το φύλο, η ηλικία, η σχολική 

επίδοση, η εθνικότητα, ο τόπος µόνιµης κατοικίας και η κοινωνική προέλευση) που 

ενδεχοµένως επηρεάζουν τόσο το βαθµό εκδήλωσης των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας όσο και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, 

διερεύνησε µια σειρά από θέµατα σύµφωνα µε τους επιµέρους ερευνητικούς στόχους 

και τις ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν στο 5ο κεφάλαιο αυτής.  

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ερευνητική εργασία θεωρεί, και ως εκ τούτου στο 

σηµείο αυτό καταθέτει, ότι, χρειάζεται πρόσθετη έρευνα προκειµένου να 
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διευκρινιστούν αρχικά περισσότεροι τύποι συµπεριφοράς, πρακτικές και 

συγκεκριµένες ενέργειες των γονέων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και στη σχετική συµπεριφορά του ατόµου ή επηρεάζουν θετικά 

άλλα θέµατα της  επαγγελµατικής ανάπτυξης των εφήβων. Επίσης, υπάρχουν 

παράγοντες και ατοµικά στοιχεία που θα  µπορούσαν να εξεταστούν από µελλοντικές 

έρευνες στον τοµέα αυτό και να διερευνηθούν µε διαφορετική διαδικασία όπως για 

παράδειγµα η χώρα προέλευσης του µαθητή/τριας (εθνικότητα) ή η κοινωνική 

προέλευση των µαθητών/τριών. Σε ότι αφορά την εθνικότητα, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, στην παρούσα έρευνα δεν έγινε προσπάθεια για συστηµατική 

αντιπροσώπευση στο δείγµα µας µαθητών/τριών - µελών µιας ή περισσότερων 

συγκεκριµένων εθνικοφυλετικών ή πολιτισµικών οµάδων, δεδοµένου ότι οι 

αλλοδαποί µαθητές/τριες στην Ελλάδα δεν αποτελούν µια ενιαία οµάδα αλλά 

ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής τους έχουν διαφορετικές ανάγκες π.χ. αλβανοί, 

παλιννοστούντες κυρίως από τις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆, ενώ σε ότι αφορά την 

κοινωνική προέλευση η έρευνα για τη συµβολή της θα µπορούσε να στηρίζεται σε 

έναν διαφορετικό εννοιολογικό και µεθοδολογικό προσδιορισµό της συγκεκριµένης 

µεταβλητής µε πιο σύγχρονους και εκλεπτυσµένους δείκτες µέτρησης αυτής.  

Ακόµη, χρήσιµη θα ήταν µια επανεξέταση των παραγόντων που διερευνήθηκαν στην 

παρούσα εργασία µε διαφορετικά όργανα µέτρησης ή και διαφορετική διαδικασία 

όπως για παράδειγµα για τις επιδράσεις της οικογένειας ή για τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας η εφαρµογή της κλίµακας των πέντε παραγόντων του Profiler-Τεστ 

Χαρακτηριστικών προσωπικότητας (πρώην ΤΕΧΑΠ) ή της σύγχρονης κλίµακας των 

κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης (core self-evaluations), καθώς και η 

επέκταση της µελέτης αυτής σε µαθητικό πληθυσµό ύστερης εφηβικής ηλικίας ή 

πρώιµης νεότητας. Σηµαντική θα ήταν και η διερεύνηση των εκτιµήσεων, στάσεων 

και απόψεων των ίδιων των γονέων για τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας των 

παιδιών τους, καθώς έχει βρεθεί σε σύγχρονες µελέτες στο εξωτερικό ότι η ύπαρξη 

σχετικής ασυνέπειας µεταξύ των απόψεων γονέων και παιδιών επηρεάζει τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων των δεύτερων (Keller & Whiston, 2008). Το ίδιο 

σηµαντική θα ήταν και µια µετά-έρευνα σχετικά µε τις εκτιµήσεις γονέων, 

επαγγελµατικών συµβούλων και λειτουργών του θεσµού ΣΥ.Π. στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση για τη χρησιµότητα των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας όσο και 

άλλων µελετών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας 

µαθητών/τριών µέσης εφηβικής ηλικίας.  
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Κεφάλαιο 9ο : Συµπεράσµατα 

Όπως επισηµάνθηκε και στο πρώτο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης, κάθε 

άτοµο ενεργεί ορθολογικά κάθε φορά που επιλέγει σπουδές και επάγγελµα µε 

κριτήριο τη µεγιστοποίηση του προσωπικού του οφέλους. Τις περισσότερες φορές, 

όµως, η προσέγγιση της επαγγελµατικής επιλογής δεν πραγµατοποιείται σύµφωνα 

µε την «προσδοκώµενη ωφέλεια». Ένα πλήθος παραγόντων, ατοµικών και 

περιβαλλοντικών ενθαρρύνουν ή εµποδίζουν τη δυνατότητα των ατόµων να 

επιλέξουν.  

Η κρισιµότερη ίσως περίοδος για τον προσανατολισµό ενός ατόµου προς µια 

εκπαιδευτική και στη συνέχεια επαγγελµατική κατεύθυνση φαίνεται να είναι πρώτα 

αυτή της εφηβείας. Κατά τη διάρκεια της µέσης εφηβικής ηλικίας και ιδιαίτερα της 

εκπαιδευτικής περιόδου της µέσης εκπαίδευσης (Γυµνάσιο - Λύκειο) όπως 

παρουσιάζεται στην κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία η οποία 

αποτελεί και το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης, λαµβάνουν χώρα οι 

διαδικασίες διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών για αποτελέσµατα) και συντελούνται 

οι πρώτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη σταδιοδροµία. Σύµφωνα µε 

το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας όπως αυτό ισχύει και εφαρµόζεται τη 

χρονική στιγµή διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, οι τελειόφοιτοι µαθητές/τριες 

Γυµνασίου αλλά κυρίως οι µαθητές/τριες Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου 

καλούνται να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις διαχειριζόµενοι την εκπαιδευτική τους 

πορεία, θεµελιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Η 

ύπαρξη ή ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης βοηθούν τα άτοµα αυτής της 

ηλικίας να διερευνήσουν και έτσι να καταλήξουν στις καταλληλότερες γι’ αυτούς 

επιλογές, αφού η ικανότητα αλλά και η προθυµία των ατόµων να µεταφράσουν τα 

επαγγελµατικά τους ενδιαφέροντα σε στόχους και συγκεκριµένες ενέργειες 

υλοποίησης αυτών των στόχων επηρεάζονται και καθορίζονται από την ύπαρξη 

αυτών των δεξιοτήτων.  

Θεωρώντας όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος ότι η ανάπτυξη ή η αύξηση του 

επιπέδου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά τη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ή ακόµα η  αναδιαµόρφωσή 

τους στην περίπτωση ύπαρξης δυσλειτουργικών σχηµάτων και η κατανόηση και 

πρόβλεψη της συµπεριφοράς του ατόµου στο θέµα αυτό θα πρέπει να στηρίζεται σε 

µοντέλα πολυµεταβλητών αιτιών τα οποία λαµβάνουν υπόψη παράγοντες και 

ερεθίσµατα του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και ατοµικές, ενδοατοµικές 

καταστάσεις και χαρακτηριστικά, η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να 
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διαφωτιστούν κάποιοι από τους παράγοντες που ίσως παίζουν σηµαντικό ρόλο και 

προβλέπουν σηµαντικά τη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και την 

εµφάνιση ενός φάσµατος σχετικών µε αυτές τύπων συµπεριφοράς.  

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σηµείο της παρούσας µελέτης, από 

όσο µπορούµε να γνωρίζουµε, σε καµία µέχρι τώρα σχετική έρευνα στον ελληνικό 

χώρο δεν έχουν συµπεριλάβει ατοµικούς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς 

όπως στοιχεία δοµής της οικογένειας και διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και µε τους φίλους µαζί (στη βάση διαφορετικών θεωρητικών 

πλαισίων), παρά τις σχετικές προτροπές σύγχρονων ερευνητών όπως αναφέρθηκαν 

στο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης, αλλά ούτε έχει εξεταστεί η 

σπουδαιότητα τόσο της συνάφειας που υπάρχει ανάµεσά τους όσο και η 

συνεκτίµησή τους µε άλλους ατοµικούς παράγοντες ενός έφηβου µαθητή/τριας µέσης 

εφηβικής ηλικίας, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η σχολική επίδοση, η εθνικότητα, ο 

τόπος µόνιµης κατοικίας και η κοινωνική του προέλευση για το επίπεδο των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας που παρουσιάζουν στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και της συµπεριφοράς τους στον 

τοµέα αυτό. 

Έτσι λοιπόν, αρχικά εξετάστηκαν ατοµικοί παράγοντες που αφορούν το φύλο, την 

εθνικότητα, τον τόπο µόνιµης κατοικίας, την ηλικία (ως τάξη φοίτησης), την κοινωνική 

προέλευση, τη σχολική επίδοση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

µαθητών/τριών µέσης εφηβικής ηλικίας µε σκοπό την επανεξέταση των 

παρατηρηθέντων κυρίως στο εξωτερικό διαφορών που παρουσιάζονται στις 

συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ως προς ορισµένους από 

αυτούς τους παράγοντες όπως ο τόπος µόνιµης κατοικίας και η κοινωνική 

προέλευση των µαθητών/τριών και δευτερευόντως τη διαπίστωση της ύπαρξης 

ανάλογων διαφορών σε ότι αφορά τους υπόλοιπους ατοµικούς παράγοντες.  

Όπως επισηµάνθηκε και στα κεφάλαια 7.1 και 7.2, τα ευρήµατά µας έδειξαν πως 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές φύλου, σχολικής επίδοσης και 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά στον τοµέα αυτό, όπου τα κορίτσια «υπερέχουν» των αγοριών, οι  

µαθητές/τριες που παρουσιάζουν σχολική επίδοση «λίαν καλώς» εκείνων της 

αµέσως κατώτερης κατηγορίας σχολικής επίδοσης «καλώς», τα άτοµα  που είναι 

συναισθηµατικά ώριµα και σταθερά, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση / αυτοπεποίθηση, είναι 

αυτάρκειες και αυτόνοµοι υπερέχουν στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ενώ 

τα άτοµα που είναι αυτάρκειες, αυτόνοµα και εσωστρεφή υπερέχουν στα επίπεδα 
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εµφάνισης συµπεριφοράς στον τοµέα που αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Τα αποτελέσµατα αυτά, µε εξαίρεση αυτά της 

εθνικότητας, της ηλικίας και της κοινωνικής προέλευσης γενικά συµφωνούν µε τα 

αποτελέσµατα άλλων µελετών στο εξωτερικό και στη χώρα µας (βλ. κεφ. 7.1 και 7.2). 

Αυτό σηµαίνει, ότι, κάποιοι από τους ατοµικούς παράγοντες ενός µαθητή/τριας, 

συνδέονται µε τη διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητάς του στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και µε τη 

συµπεριφορά του στον τοµέα αυτό.  

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά στηρίχθηκε µερικά η πρώτη ερευνητική υπόθεση της 

παρούσης εργασίας (Υ1), ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ύπαρξη διαφορών στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων µε βάση το φύλο και τη σχολική επίδοση και διαφορών 

στη συµπεριφορά µε βάση τη σχολική επίδοση. Επίσης, στηρίχθηκε και εµπειρικά η 

δεύτερη ερευνητική υπόθεση της παρούσης εργασίας (Υ2) σχετικά µε την ύπαρξη 

διαφορών στις  αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη σχετική συµπεριφορά µε 

βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών/τριών. Παράλληλα, 

διαφωτίστηκαν µε ελληνικά δεδοµένα κάποιοι από τους ατοµικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά στον τοµέα 

αυτό όπως ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η σχολική επίδοση και το 

φύλο και αποσαφηνίστηκαν αυτοί που δεν επιδρούν στη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, όπως  η εθνικότητα, η ηλικία (ως τάξη 

φοίτησης), ο τόπος µόνιµης κατοικίας και η κοινωνική προέλευση των 

µαθητών/τριών.  

Ωστόσο, το θέµα του ρόλου των ατοµικών  παραγόντων στη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και της συµπεριφοράς στον τοµέα αυτό δεν 

είναι καθόλου απλό, καθώς οι διαφορές σε αυτές τις δύο µεταβλητές είναι πιθανό ότι 

δεν είναι πραγµατικές, αλλά αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε άλλους ατοµικούς ή 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς. Στην περίπτωση 

του φύλου η ύπαρξη στατιστιώς σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας είναι πιθανό να οφείλεται στην αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος και στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των µαθητριών. Έτσι, οι µαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου που 

έχουν την τάση προς τον πειραµατισµό και τη δηµιουργικότητα, δίνουν µεγάλη 

σηµασία στην αλλαγή, στις καινοτόµες ιδέες και αντιλήψεις ενώ παράλληλα φαίνεται 

ότι αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στο ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων µε τους 

φίλους τους, ιδιαίτερα δε στην υποστήριξη αυτών στην επιλογή επαγγέλµατος. 

Επίσης, φαίνεται ότι αισθάνονται περισσότερο ικανές να αναλάβουν και να 
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ολοκληρώσουν µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, ανεξάρτητα µε το αν τελικά 

οδηγούνται στις ενέργειες  αυτές, δηλαδή µε το αν εµφανίζουν σχετική συµπεριφορά. 

Στην περίπτωση της κοινωνικής προέλευσης τα ευρήµατά µας σε ότι αφορά τη µη 

ύπαρξη στατιστιώς σηµαντικών διαφορών στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

οµοιάζουν µε τα συµπεράσµατα άλλων ξένων κυρίως µελετών, τα οποία συνιστούν, 

πως η επίδραση του εν λόγω παράγοντα είναι δυνατό να χάνεται όταν 

συνυπολογίζεται η επίδραση άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, στην περίπτωσή 

µας των διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο. Σε ότι αφορά τη σχολική επίδοση, αν και ο παράγοντας αυτός δεν έχει 

διερευνηθεί σε έρευνες στο εξωτερικό ούτε στα ελληνικά δεδοµένα παρά µόνο µε µια 

διάσταση γενικευµένης αυτοαποτελεσµατικότητας και εδώ οι στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές που παρατηρήθηκαν ως προς τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και 

τη συµπεριφορά στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις αυτές είναι πιθανό να 

συνδέονται µε τη  στατιστικά σηµαντική σχέση της σχολικής επίδοσης µε τη διάσταση 

των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και συγκεκριµένα το 

είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του 

(παρουσιάστηκε συστηµατική διαφοροποίηση στα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς ανά κατηγορία σχολικής επίδοση  - βλ. 

Πίνακας 6), στη στατιστικά σηµαντική σχέση της συγκεκριµένης µεταβλητής µε άλλες 

µεταβλητές της έρευνας όπως στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

µαθητών/τριών και αυτών µε τη σχολική επίδοση, καθώς και στη σχέση της µε άλλες 

µεταβλητές που δεν διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία (π.χ. µε το ∆.Ν. του 

µαθητή/τριας, ή µε την κοινωνική προέλευση των µαθητών/τριών). Σε κάθε 

περίπτωση λοιπόν, χρειάζεται περισσότερη έρευνα προκειµένου να αποσαφηνιστούν 

µε ακρίβεια οι επιδράσεις των ατοµικών παραγόντων που εξετάστηκαν στο θέµα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας.  

Στο κεφάλαιο 7.3 εξετάστηκε ποιος είναι ο βαθµός συνάφειας ανάµεσα στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, στη σχετική συµπεριφορά και 

περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών, συγκεκριµένα δύο 

διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (η 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και το είδος 

του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του) και δύο 

διαστάσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε 

τους φίλους (η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος 

και το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε την οµάδα των 

οµιλήκων και µε τους φίλους). Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση, όλες οι 
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διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε 

τους φίλους συνδέονται στατιστικώς σηµαντικά µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό 

καθώς και οι δύο µεταβλητές µεταξύ τους (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και 

συµπεριφορά στον τοµέα αυτό). Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά στηρίχθηκε και 

εµπειρικά η τρίτη ερευνητική υπόθεση της παρούσης εργασίας (Υ3) και 

διαφωτίστηκαν µε ελληνικά δεδοµένα οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και 

υποστηρικτικοί µηχανισµοί που συνδέονται στατιστικώς σηµαντικά µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και µε τη σχετική συµπεριφορά του ατόµου.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν κάποιοι ακόµη περιβαλλοντικοί παράγοντες που αφορούν 

στοιχεία δοµής της οικογένειας όπως η σειρά γέννησης του παιδιού και το µέγεθος 

της οικογένειας µε σκοπό την επανεξέταση των παρατηρηθέντων κυρίως στο 

εξωτερικό -αν και χρονικά παλαιότερων- διαφορών που παρουσιάζονται σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης ως προς αυτούς τους παράγοντες και τη διαπίστωση της 

ύπαρξης ανάλογων διαφορών σε ότι αφορά τις µεταβλητές της έρευνας ως προς τα 

στοιχεία δοµής της οικογένειας.  

Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 7.4. που πραγµατεύεται το θέµα 

αυτό, τα ευρήµατά µας έδειξαν πως δεν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

µε βάση τη σειρά γέννησης και το µέγεθος της οικογένειας στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων ή στη συµπεριφορά στον τοµέα αυτό, αποτελέσµατα που στηρίζουν και 

εµπειρικά την τέταρτη ερευνητική µας υπόθεση (Υ4).  Ωστόσο, στο ίδιο κεφάλαιο, 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις δύο διαστάσεις των διεργασιών 

που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο µε βάση τα στοιχεία της δοµής της 

οικογένειας. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα συµπεράσµατα άλλων 

µελετών κυρίως στο εξωτερικό και φανερώνουν ότι ο/η µαθητής/τρια που είναι πρώτο 

ή δεύτερο παιδί ή ανήκει σε ολιγοµελή οικογένεια, υπερέχει των µαθητών/τριών που 

είναι τρίτο ή τέταρτο παιδί ή εκείνων που ανήκουν σε πολυµελείς οικογένειες στο 

είδος του δεσµού που διατηρεί µε τους γονείς του αφού έχει µεγαλύτερα επίπεδα 

ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς, άρα πιο ισχυρές σχέσεις 

αλληλεπίδρασης µαζί τους και θεωρεί ότι δέχεται µεγαλύτερη υποστήριξη στη 

διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος. Έτσι διαφωτίστηκαν µε ελληνικά δεδοµένα οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες που αφορούν στοιχεία της δοµής της οικογένειας οι 

οποίοι δε φαίνεται να συνδέονται µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη 

συµπεριφορά στον τοµέ ααυτό, αλλά επηρεάζουν ενδεχοµένως αυτή τη σύνδεση 
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διαµέσου των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο οι οποίες 

εξετάστηκαν.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάστηκε ποιοι από τους ατοµικούς παράγοντες, 

(συγκεκριµένα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας), τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς που διερευνώνται στην παρούσα 

µελέτη προβλέπουν σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, δηλαδή κατά πόσο διαφοροποιείται η 

στατιστική σηµαντικότητα των κάθε ενός από τους ατοµικούς, περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, υποστηρικτικούς µηχανισµούς όταν συνεκτιµούνται αυτές οι µεταβλητές 

της έρευνας µαζί. Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση, ο/η µαθητής/τρια που 

παρουσιάζει υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων έχει συνήθως µεγάλη 

αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς του στην επιλογή επαγγέλµατος, 

υψηλά επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε αυτούς και είναι άτοµο  

αυτόνοµο και αυτάρκες, µε υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας (άτοµο προσανατολισµένο 

στην εξέλιξη και την πρόοδο που αποζητά την περιπέτεια, αυθεντικό και ειλικρινές 

στις αντιδράσεις του που λειτουργεί αυτόβουλα και αυτόνοµα). Ο/η µαθητής/τρια που 

παρουσιάζει µεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην επίλυση του θέµατος της 

διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, έχει συνήθως 

µεγάλη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς του στην επιλογή 

επαγγέλµατος, είναι άτοµο µε έντονη τάση ανεξαρτησίας, αυτόνοµο, αυτάρκες και 

εσωστρεφές (έχει την τάση να στηρίζεται στον εαυτό του και να εργάζεται µόνο του, 

γενικά είναι άτοµο σοβαρό, επιφυλακτικό, «µαζεµένο» και απόµακρο από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις το οποίο  προσανατολίζεται περισσότερο προς τα πράγµατα 

και τις ιδέες). Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά στηρίχθηκε και εµπειρικά η πέµπτη 

ερευνητική υπόθεση της παρούσης εργασίας (Υ5) σε ότι αφορά την ύπαρξη 

παρόντων που προβλέπουν σηµαντικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη 

συµπεριφορά στον τοµέα αυτό.  

Συνολικά, όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. 7.5., τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας σε ότι αφορά τις δύο διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό 

πλαίσιο οι οποίες εξετάστηκαν, µας οδηγούν στη διαπίστωση ότι τόσο οι σχέσεις 

αλληλεπίδρασης των γονέων µε το έφηβο παιδί τους όπως προέκυψε από τα 

αποτελέσµατα  όσο και η επίδειξη από την πλευρά των πρώτων ενός φάσµατος 

τύπων συµπεριφοράς, πρακτικών και ενεργειών οι οποίες σχετίζονται µε τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενισχύουν τη διαµόρφωση των σχετικών αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας των παιδιών τους και οι τύποι συµπεριφοράς που 
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αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενισχύουν την επίδειξη σχετικής 

συµπεριφοράς στη διαδικασία αυτή, δηλαδή λειτουργούν ενισχυτικά  στην υιοθέτηση 

ενεργειών σχετικά µε το θέµα της λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας. Ως 

αποτέλεσµα, oι µαθητές/τριες µέσης εφηβικής ηλικίας που αντιπροσωπεύουν το 

γενικό µαθητικό πληθυσµό, φαίνεται ότι θεωρούν τους γονείς τους ως ικανούς να 

τους παράσχουν βοήθεια για τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό και για το 

λόγο αυτό καταφεύγουν σε αυτούς.  

Ακόµη, από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών/τριών που 

αξιολογήθηκαν ως προς τους παράγοντες του Catell (16 Personality Factors), η 

στατιστική σηµαντικότητα ορισµένων από αυτά παραµένει ίδια όταν συνεκτιµούνται 

συγκεκριµένες µεταβλητές της έρευνας µαζί για την πρόβλεψη και των δύο 

εξαρτηµένων µεταβλητών αυτής. Έτσι, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

λειτουργούν ως παράγοντες πρόβλεψης για τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων είναι στην 

πλειονότητά τους ίδια µε αυτά που λειτουργούν ως παράγοντες πρόβλεψης για τη 

συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα που αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Η ύπαρξη αυτονοµίας/αυτάρκειας και η ύπαρξη υψηλού 

επιπέδου τάσης για ανεξαρτησία καταδείχθηκαν σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης 

του επιπέδου αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και της ενεργοποίησης του 

ατόµου στην επίδειξη συµπεριφοράς στον τοµέα που αναφέρονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, ενώ σε ότι αφορά την τελευταία µεταβλητή σηµαντικός 

παράγοντας φάνηκε ότι είναι και η ύπαρξη υψηλού επιπέδου τάσης προς 

εσωστρέφεια (η οποία ερµηνεύεται ως η τάση του ατόµου να στηρίζεται στον εαυτό 

του και να εργάζεται µόνος/η του, να µην αποζητά την περιπέτεια και να είναι 

επιφυλακτικός/ή και συγκρατηµένος/η ακόµη και στις διαπροσωπικές σχέσεις).  

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι πιθανόν να συνδέονται µε αλληλεπιδράσεις που 

παρουσιάζουν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µε άλλες µεταβλητές της έρευνας 

όπως οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µε τους 

φίλους ή ακόµα και µε άλλους παράγοντες που είναι πέρα από τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας. Με άλλα λόγια, οι µαθητές/τριες µε τα εν λόγω χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, είναι πιθανό να δέχονται ενθάρρυνση και υποστήριξη από τους 

γονείς ή και τους φίλους τους για να εµπλέκονται σε ενέργειες υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών τους αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, συνολικά 

οι διαπιστώσεις µας σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

προβλέπουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό, διαφωτίζουν µε σύγχρονα δεδοµένα την ελληνική και ξένη 
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βιβλιογραφία σχετικά µε το διαµορφωτικό ρόλο και τη σηµασία των επιδράσεων 

ατοµικών παραγόντων όπως η προσωπικότητα στους κοινωνικογνωστικούς 

µηχανισµούς σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

Επιπλέον, χαρακτηριστικό στην παρούσα µελέτη είναι ότι η επίδραση της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης των φίλων στην επιλογή επαγγέλµατος κρίνεται 

ασήµαντη (αµελητέα) δεδοµένης της παρουσίας του παράγοντα αντιλαµβανόµενη 

υποστήριξη των γονέων. Η διαπίστωση αυτή, διαφωτίζει µε ελληνικά δεδοµένα το 

ρόλο και τη σηµασία των επιδράσεων της οµάδας των οµιλήκων και των φιλικών 

σχέσεων µε τους συνοµιλήκους σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και ενισχύει τα 

συµπεράσµατα συναφών µελετών στο εξωτερικό και στη χώρα µας που 

αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος, τα οποία αναφέρονται 

στον πρωταρχικό ρόλο των προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος στην 

υποστήριξη του µέλλοντος της νέας γενιάς και ως εκ τούτου συνιστούν, ότι έφηβοι 

µέσης εφηβικής ηλικίας παρά την αναζήτηση στήριξης από την οµάδα των οµιλήκων 

και τους φίλους τους (ιδιαίτερα τα κορίτσια όπως φαίνεται στην παρούσα έρευνα), 

εξακολουθούν να απευθύνονται στους γονείς τους για συναισθηµατική στήριξη και 

βοήθεια σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, από τους οποίους δέχονται  

και µεγαλύτερη επίδραση.  

Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε γενικά, πως τα ευρήµατα αυτής της µελέτης 

επιβεβαιώνουν την αποφασιστική επίδραση που ασκούν στη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων ενός µαθητή/τριας µέσης εφηβικής ηλικίας καθώς και 

στη συµπεριφορά του στον τοµέα αυτό οι γονείς του, µέσα από την επίδειξη ενός 

φάσµατος τύπων συµπεριφοράς, πρακτικών και ενεργειών οι οποίες σχετίζονται µε 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και µε το είδος των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης που διατηρούν µε το παιδί τους. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η διάσταση των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο που αφορά το είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί ο έφηβος µε τους γονείς του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους 

µαθητές της Α΄ Λυκείου, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό το ρόλο και τη σηµασία των 

σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ τους για την επαγγελµατική ανάπτυξη του πρώτου. 

Αποφασιστική επίδραση επίσης φαίνεται να ασκούν στη διαµόρφωση των 

συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας µαθητών/τριών µέσης 

εφηβικής ηλικίας και ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών, που 

αφορούν το υψηλό επίπεδο ύπαρξης αυτονοµίας/αυτάρκειας και τάσης για 

ανεξαρτησία. 
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Η συνεξέταση ορισµένων ατοµικών µε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

υποστηρικτικούς µηχανισµούς, η συνεκτίµηση όλων µαζί, όπως αναφέρθηκε, 

συνιστούν και τη µοναδικότητα της παρούσας εργασίας και φέρνουν στο φως 

σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο διαµόρφωσης της ψυχολογικής 

συγκρότησης των µαθητών/τριών µέσης εκπαίδευσης ως προς ένα κρίσιµο θέµα της 

επαγγελµατικής τους ανάπτυξης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας. Οι 

πληροφορίες αυτές ελπίζουµε να είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη (ή αναδόµηση) 

µέσω συµβουλευτικών παρεµβάσεων και την ενεργό κινητοποίηση του ίδιου του 

εφήβου ατόµου για την αξιοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων στήριξης αυτού, 

κυρίως των γονέων του. Ακόµη, φέρνουν στο προσκήνιο τη σπουδαιότητα της 

συνεργασίας γονέων και λειτουργών του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (του συνόλου εκείνου των υπηρεσιών που στο πλαίσιο του 

Ν.2525/97 που παρέχονται στους µαθητές/τριες µέσης εκπαίδευσης και των 

διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του σχολείου ή στις δοµές 

Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού του θεσµού δηλαδή τα Κέντρα 

Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού και τα Γραφεία Συµβουλευτικής και 

Προσανατολισµού) καθώς και των επαγγελµατικών συµβούλων για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λήψης απόφασης, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εφήβους να 

διερευνήσουν και έτσι να καταλήξουν στις καταλληλότερες γι’ αυτούς εκπαιδευτικές 

και επαγγελµατικές επιλογές.  

Στη βάση αυτών των πληροφοριών, είναι επιθυµητό και σκόπιµο να απευθυνθούµε 

αρχικά στους γονείς καθώς, όπως αναφέρθηκε είναι οι κύριοι προγνωστικοί και 

διαµορφωτικοί συντελεστές των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αλλά και σε όλους 

όσους ασχολούνται µε θέµατα σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

επαγγελµατικής συµβουλευτικής ή συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Οι γονείς, 

δεδοµένου ότι οι έφηβοι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους θα εξακολουθούν να τους 

θεωρούν «ουσιώδεις άλλους» στο να τους παρέχουν βοήθεια στον επαγγελµατικό 

τους προσανατολισµό και έτσι καταφεύγουν σε αυτούς, έχουν τη δυνατότητα να 

συνεργήσουν στην αντιµετώπιση του θέµατος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

σταδιοδροµίας. Θα πρέπει λοιπόν αρχικά να ενηµερωθούν και να 

ευαισθητοποιηθούν για τη σπουδαιότητα της ύπαρξης στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων αλληλεπίδρασης µε το(α) παιδί(α) τους σε αυτήν την ταραγµένη, 

συναισθηµατικά έκρυθµη και ιδιόρρυθµη από πολλές απόψεις φάση της ζωής των 

δεύτερων όπως είναι ο εφηβεία. Οι σχέσεις των γονέων µε κάθε παιδί τους 

ξεχωριστά, όταν στηρίζονται στην αµοιβαία αποδοχή, τη ζεστασιά, όταν παρέχουν 

αισθήµατα ασφάλειας και συναισθηµατικής (υπο)στήριξης σε αυτό, επηρεάζουν 
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θετικά διάφορες παραµέτρους που αφορούν στον τοµέα της ψυχικής του υγείας 

όπως τη θετική εκτίµηση του εαυτού του και των ανθρώπων γύρω του, την ανάπτυξη 

κοινωνικών ικανοτήτων, την ψυχολογική προσαρµογή και ωριµότητα, την καλύτερη 

προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον και όπως φάνηκε στην παρούσα µελέτη τη 

σχολική επίδοση και θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως αυτό της διαδικασίας 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.  

Ακόµη, οι γονείς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε τις µεθόδους αγωγής οι 

οποίες δηµιουργούν τις συνθήκες που διαµορφώνουν τις ικανότητες και δεξιότητες 

διατύπωσης προσωπικών στόχων και λήψης αποφάσεων, αρχής γενοµένης από 

δραστηριότητες σε καθηµερινά θέµατα και στη συνέχεια σε θέµατα επαγγελµατικών 

επιλογών και στόχων σταδιοδροµίας, σχεδιασµού και πραγµατοποίησης των στόχων 

αυτών, θέµατα ιδιαίτερα σηµαντικά την περίοδο της εφηβείας. Κυρίως όµως, όπως 

έγινε φανερό στην παρούσα µελέτη, η επίδειξη από την πλευρά των γονέων ενός 

φάσµατος τύπων συµπεριφοράς, πρακτικών, τεχνικών και ενεργειών σχετικά µε τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας ευνοούν την ανάπτυξη σχετικών 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και την εµφάνιση στον/στην έφηβο σχετικής 

συµπεριφοράς, λειτουργούν δηλαδή διαµορφωτικά στην ψυχολογική του συγκρότηση 

ώστε να αισθάνεται ότι είναι σε θέση, έχει τις δυνατότητες να λάβει εκπαιδευτικές ή 

επαγγελµατικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των γονέων ιδιαίτερα δε 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης των γονέων που έχουν παιδιά 

αγόρια καθώς και εκείνων που προέρχονται από την κατώτερη και µεσαία κοινωνικο-

οικονοµική τάξη, αυτών που ζουν σε πολυµελείς οικογένειες και έχουν παιδιά 

εφήβους µαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου σε αυτές τις πρακτικές, τις τεχνικές και τις 

ενέργειες, κρίνεται ως αναγκαία προκειµένου να δηµιουργηθούν ισχυρές 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων που θα 

οδηγήσουν τους εφήβους σε µεγαλύτερη δραστηριοποίηση σχετικά µε το θέµα αυτό, 

δηλαδή στην εµφάνιση σχετικής συµπεριφοράς και κατά συνέπεια στην απόκτηση 

ανάλογων δεξιοτήτων.  

Αν και δεν υπάρχει µια τυποποιηµένη διαδικασία ή σειρά κανόνων για τους γονείς µε 

τους οποίους θα µπορέσουν να διαµορφώσουν υψηλά επίπεδα ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης τα παιδιά τους και πρότυπα σχέσεων αλληλεπίδρασης που να 

προωθούν αισθήµατα ασφάλειας, εµπιστοσύνης και υποστήριξης, σε ότι αφορά το 

φάσµα των τύπων συµπεριφοράς και των ενεργειών που αναφέρονται στην 

υποστήριξη αυτών στην επιλογή επαγγέλµατος των παιδιών τους, είναι εφικτό, όπως 

προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, ειδικότερα από το θεωρητικό πλαίσιο της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας του Bandura (1971,1977a,b,1986,1997) και την 
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παραπέρα εξέλιξή της στην κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία των Lent, 

Brown και Hackett (1994,2000), να καθοριστούν τόσο οι στόχοι συµβουλευτικών 

παρεµβάσεων (π.χ. η δυνατότητα απόκτησης ενός ευρύτερου φάσµατος 

επαγγελµατικών επιλογών, ο εντοπισµός παραγόντων που εµποδίζουν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, η διευκόλυνση της ανάπτυξης αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων ή η αναδόµηση σχετικών δυσλειτουργικών  αντιλήψεων) όσο κυρίως 

συγκεκριµένη µεθοδολογία αυτών, η οποία να περιλαµβάνει πρακτικές, τεχνικές, 

ενέργειες και δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται στις πηγές από τις οποίες 

τροφοδοτούνται οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου. Η µεθοδολογία 

αυτή είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί από επαγγελµατικούς συµβούλους και 

λειτουργούς του θεσµού Συµβουλευτική και Προσανατολισµός στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο (Ατοµική ή Οµαδική Συµβουλευτική) στο 

πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας προς 

όφελος του ίδιου του παιδιού (οικοσυστηµική προσέγγιση). Προκειµένου για την 

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των γονέων, είναι δυνατό να εφαρµοσθούν 

ανεξάρτητα, παράλληλα, ή σε ακολουθία µε τις συµβουλευτικές παρεµβάσεις σε 

ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο πιο απλοί, λιγότερο συστηµατικοί αν και ενδεχοµένως 

λιγότερο αποτελεσµατικοί τρόποι, χωρίς το θεωρητικό υπόβαθρο που αναφέρθηκε 

και συγκεκριµένη σκοποθεσία, όπως είναι η χρήση ενηµερωτικών φυλλαδίων ή η 

λειτουργία οµαδικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τους γονείς και 

παιδαγωγικών συζητήσεων µεταξύ των λειτουργών του θεσµού ΣΥ.Π. και των 

γονέων.  

Μερικές από τις σπουδαιότερες πρακτικές, τεχνικές και ενέργειες µιας τέτοιας 

συµβουλευτικής πρακτικής (η εν γένει στρατηγικής) οι οποίες αφορούν τις τέσσερις 

πηγές τροφοδότησης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (κατά σειρά που 

αναφέρονται: τις θετικές εµπειρίες επίδοσης, την έµµεση λειτουργική µάθηση, τη 

συναισθηµατική κατάσταση και τη λεκτική πειθώ) που θα πρέπει κατά τη γνώµη µας 

να αναφερθούν, είναι οι παρακάτω (Χαροκοπάκη & Ανδρέου, 2011. Χαροκοπάκη, 

2006): 

1) Οι εκπαιδευτικές ερευνητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες πεδίου. Οι 

δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στην εµπλοκή µε προσωπική επαφή του ατόµου 

(γονέα ή παιδιού) µε το τοπικό κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας και 

είναι δυνατό να καλύψουν και τις πέντε περιοχές ενεργειών που προβλέπει η έννοια 

της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 



 357 

επαγγελµατικών αποφάσεων47. Τέτοιες δραστηριότητες είναι µεταξύ άλλων η 

αναζήτηση (και στη συνέχεια επεξεργασία και αξιοποίηση) εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών πληροφοριών, η ανάλυση και επεξεργασία αρχειακού ή άλλου 

υλικού επαγγελµατικής ή εκπαιδευτικής πληροφόρησης, η διερευνητική συνέντευξη 

(προσωπική επαφή και συνοµιλία) µε επαγγελµατία ή επιχειρηµατία, η 

επαγγελµατική πληροφόρηση µέσα από προσοµοιώσεις εργασιακών καθηκόντων, 

επαγγελµατικά παιχνίδια στον υπολογιστή, παιχνίδια ρόλων κ.ά., διερευνητικές 

δραστηριότητες για την προετοιµασία προσέγγισης της αγοράς εργασίας όπου το 

άτοµο θα αντλήσει πληροφορίες για την αγορά εργασίας και τις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες που υπάρχουν σ’ αυτήν (διερεύνηση δηµοσιευµένων αγγελιών, 

συµµετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνουν οι δοµές Συµβουλευτικής και 

Προσανατολισµού όπως για παράδειγµα ηµέρες σταδιοδροµίας), κ.ά.48 

2) Τεχνικές προβολής προτύπων (models/modeled activities). Οι δραστηριότητες 

που µπορούν και εδώ να αποδειχθούν πολύ χρήσιµες είναι ορισµένες άλλες από την 

ευρεία κατηγορία των εκπαιδευτικών ερευνητικών και  δραστηριοτήτων πεδίου, ή 

ίδιες µε αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω µε διαφορετική σκοποθεσία. Έτσι, η 

αναζήτηση και στη συνέχεια η ανάλυση και επεξεργασία προσωπικών περιπτώσεων 

ή ντοκουµένων (π.χ. αφηγήσεις ή δηµοσιευµένες συνεντεύξεις), η παρακολούθηση 

κινηµατογραφικών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών εκποµπών, βιντεοταινιών (ή 

αποσπασµάτων αυτών) και στη συνέχεια η συζήτηση επί αυτών σε ατοµικό ή 

οµαδικό επίπεδο, η διερευνητική συνέντευξη µε επαγγελµατία ή επιχειρηµατία, αλλά 

κυρίως η παρακολούθηση «ηµερών σταδιοδροµίας» (career days). Μέσω της 

τελευταίας αυτής τεχνικής οι µαθητές/τριες έρχονται σε επαφή µε επαγγελµατίες και 

παίρνουν πληροφορίες για διάφορα εργασιακά πεδία ενώ ταυτόχρονα 

κινητοποιούνται όσον αφορά τη σχολική τους επίδοση, δεδοµένου ότι τη συνδέουν 

συγκεκριµένα πια µε ένα εξωτερικό αποτέλεσµα (την είσοδο και την επιτυχία µε έναν 
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 Επαγγελµατική πληροφόρηση, αυτοεκτίµηση όσον αφορά τις ικανότητες για λήψη 
απόφασης, επιλογή στόχου, σχεδιασµός και επίλυση προβλήµατος. 
48

 Αυτές οι δραστηριότητες είναι δυνατό να δώσουν τη δυνατότητα στο άτοµο να δοκιµάσει 

νέες εµπειρίες σε περιοχές για τις οποίες διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθµό τις αναγκαίες 
ικανότητες αλλά οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητάς του είναι χαµηλές (όπως για 
παράδειγµα για την αναζήτηση εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών πληροφοριών ή την άσκηση 
µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας) ή για τις περιπτώσεις όπου το άτοµο έχοντας αρνητικές 
εµπειρίες επίδοσης σε έναν τοµέα άρα και χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα γενικεύει τις 
αντιλήψεις αυτές σε άλλους τοµείς της επαγγελµατικής του ανάπτυξης περιορίζοντας έτσι τον 
ορίζοντα των επαγγελµατικών του επιλογών. Για παράδειγµα, συνήθης κατάσταση για ένα 
µαθητή/τρια Λυκείου είναι η χαµηλή βαθµολογία του σε ένα µάθηµα του ωρολογίου σχολικού 
προγράµµατος ή του προγράµµατος σπουδών κατά τη φοίτησή του στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση που τον/την οδηγούν στο να συνδυάσει τη χαµηλή του βαθµολογία µε τη 
συγκεκριµένη περιοχή και έτσι να αποφύγει την επιλογή της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής ή 
επαγγελµατικής διεξόδου.  
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επαγγελµατικό χώρο)49. Επίσης, οι γονείς αντιπροσωπεύουν ένα ευρύτατο φάσµα 

επαγγελµάτων και µε αυτήν την ιδιότητα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 

πηγή πληροφόρησης των µαθητών/τριών για διάφορες επαγγελµατικές 

δραστηριότητες. 

3) Χειρισµός της συναισθηµατικής κατάστασης. Ο χειρισµός της συναισθηµατικής 

κατάστασης ενός έφηβου ατόµου από τους γονείς του, όταν αυτό κατά τη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων βιώνει συναισθήµατα όπως η 

απελπισία, η αδυναµία, ο θυµός και ιδιαίτερα το άγχος, τα οποία είναι πιθανό να το 

οδηγήσουν σε διστακτικότητα, είναι δυνατό να περιλαµβάνει την αποφυγή µε κάθε 

τρόπο της επιβολής της δικής τους επιλογής µε το πρόσχηµα της διευκόλυνσης του 

παιδιού τους, την χωρίς όρους αποδοχή του ως µοναδικό και ιδιαίτερο άτοµο, την 

αποφυγή αρνητικών χαρακτηρισµών, απόρριψης ή µείωσης αυτού καθώς και τη 

συζήτηση µαζί του η οποία αναφέρεται στην προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων 

και αντιλήψεων καθώς και όλης της οικογένειας µε έναν επαγγελµατικό σύµβουλο, µε 

σκοπό την αποσαφήνιση ή την ενίσχυση της κατανόησης των αντικειµένων ή των 

θεµάτων που τίθενται στη συζήτηση.  

4) Τα λεκτικά και επικοινωνιακά µηνύµατα. Τα λεκτικά και επικοινωνιακά µηνύµατα  

ενθάρρυνσης αφορούν την πηγή της λεκτικής πειθώς και είναι δυνατό να 

δηµιουργήσουν µια ευνοϊκή ατµόσφαιρα θετικών εµπειριών αλληλεπίδρασης των 

γονέων µε το έφηβο παιδί τους που θα δώσουν στο τελευταίο την ευκαιρία να 

αντιληφθεί άµεσα και κατανοητά ότι οι γονείς του τον/την αποδέχονται, έχουν 

εµπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις ικανότητές του σε εκείνους τους τοµείς που έχει 

σηµειώσει επιτυχία και όχι µόνο σε αυτούς, είναι υπερήφανοι για τα επιτεύγµατα και 

τις επιτυχίες του, αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του, 

ενδιαφέρονται για τις ιδέες του ή τα γεγονότα που ο ίδιος θεωρεί σηµαντικά και 

τον/την στηρίζουν στο να λάβει τις δικές του αποφάσεις σε ότι αφορά την 

επαγγελµατική του σταδιοδροµία.  
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 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία δίνει έµφαση 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι καλό να έχει το «πρότυπο» µε το οποίο θα έρθουν σε 
επαφή οι µαθητές/τριες προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσµατα από τη 
συνάντηση αυτή. Η εθνικότητα, η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η ικανότητα του 
επαγγελµατία είναι µερικά από τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
προκειµένου οι µαθητές/τριες να µπορούν να ταυτιστούν µαζί του και να κινητοποιηθούν από 
την παρουσία του. Οι Lent, Hackett & Brown (1999) παρουσιάζουν το παράδειγµα ενός 
Γυµνασίου σε µια µάλλον υποβαθµισµένη περιοχή µιας µεγάλης πόλης. Ένας οµοεθνής, 
µεσήλικας, ιδιαίτερα ευκατάστατος και επιτυχηµένος δικηγόρος είναι πιθανόν να µην 
µπορέσει να κινητοποιήσει τους συγκεκριµένους µαθητές δεδοµένων των πολλών διαφορών 
που εύκολα µπορούν να εντοπιστούν µεταξύ εκείνου και των παιδιών. Αντίθετα, ένας 
φοιτητής που προέρχεται από την ίδια περιοχή και ο οποίος κατόρθωσε να ξεπεράσει τα ίδια 
εµπόδια που και οι µαθητές αντιµετωπίζουν, είναι ένα πιο ελκυστικό και εφικτό πρότυπο, µε 
το οποίο οι µαθητές/τριες µπορούν ευκολότερα να ταυτιστούν και περισσότερο να 
κινητοποιηθούν.  
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Γενικά, θα λέγαµε ότι σε ότι αφορά τους γονείς, µπορούν να «επιστρατευτούν» ως 

συνεργάτες των επαγγελµατικών συµβούλων και λειτουργών του θεσµού ΣΥ.Π. στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εφήβων και 

ειδικότερα στη διαµόρφωση αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων που διερευνήθηκαν  στην 

παρούσα µελέτη στη βάση ενός ή περισσότερων προγραµµάτων συµβουλευτικής 

παρέµβασης µε συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 

καλούνται να ενισχύσουν την τάση αυτονοµίας και αυτοβουλίας του έφηβου παιδιού 

τους στο σχεδιασµό του επαγγελµατικού του µέλλοντος µέσα από την ενθάρρυνση 

της εµπλοκής του στις διαδικασίες εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, 

δηλαδή να του καλλιεργήσουν την ικανότητα για ενεργό δράση στο θέµα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας, µέσα από το να συζητούν, να 

ρωτούν, να προτείνουν, να ενθαρρύνουν, να µοιράζονται, να εµψυχώνουν, να 

εγείρουν προβληµατισµούς, να συµβουλεύουν και να ακούν µε προσοχή ακόµα και 

όσα δε λέγονται σε µια συζήτηση µε το(α) παιδί(α) τους, αποφεύγοντας την τακτική 

της αγωγής ως «κανονικοποιητική ρύθµιση», τους όρους της οποίας ρυθµίζουν και 

µόνο εκείνοι γνωρίζουν.  

Οι πρακτικές, τεχνικές και ενέργειες της συµβουλευτικής πρακτικής (η εν γένει 

στρατηγικής) οι οποίες µόλις αναφέρθηκαν και αφορούν τις τέσσερις πηγές 

τροφοδότησης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, θα πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνουν εύκολα και ευχάριστα τον πειραµατισµό του ατόµου µε νέες ιδέες, 

δραστηριότητες, προβλήµατα και θέµατα που αφορούν τη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, να παροτρύνουν δηλαδή τους 

µαθητές/τριες σε ατοµική ενασχόληση µε το θέµα της λήψης αποφάσεων 

σταδιοδροµίας, τονώνοντας το αίσθηµα προσωπικού ελέγχου στις διαδικασίες αυτές 

και ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό ακόµη και την αυτοεκτίµηση του ατόµου όπως 

σχολιάστηκε σε άλλο σηµείο της παρούσας µελέτης, αλλά κυρίως να καλλιεργούν τα 

χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας, αυτενέργειας, αυτονοµίας και αυτάρκειας του 

ατόµου στο να δουλεύει µόνο του και να παίρνει εξίσου µόνο του τις αποφάσεις που 

το αφορούν χωρίς να περιµένει πάντα βοήθεια από τους άλλους, χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που προβλέπουν σηµαντικά όπως φάνηκε στην παρούσα µελέτη 

τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη σχετική συµπεριφορά στον τοµέα αυτό. 

Έτσι, η ενδεικτική µεθοδολογία συµβουλευτικής πρακτικής που αναφέρθηκε, όπως 

έγινε φανερό, δεν αφορά και δεν απευθύνεται µόνο στους γονείς, αλλά και στους 

ίδιους τους έφηβους µαθητές/τριες ιδιαίτερα δε σε όσους δεν διαθέτουν τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αναδείχθηκαν στην παρούσα µελέτη ότι 
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ασκούν καθοριστική διαµορφωτική επίδραση στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων καθώς και στη σχετική µε αυτές συµπεριφορά. Η παροχή βοήθειας σε 

έναν έφηβο που δεν διαθέτει τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που 

συγκαταλέγονται στην παρούσα µελέτη ότι προβλέπουν ουσιαστικά τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά στον τοµέ αυτό, γίνεται στη βάση του 

ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας µπορεί µεν να αντανακλούν 

διακαταστασιακές διαστάσεις της συµπεριφοράς του, ωστόσο οι τελευταίες σύµφωνα 

µε το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας διαµορφώνονται από τη δυναµική 

αλληλεπίδραση ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Στη θέση αυτή υφέρπει 

η αποδοχή της δυνατότητας ανάπτυξης των όποιων µειωµένων αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας, ή της διαφοροποίησης των εσφαλµένων αντιλήψεων 

αυτών και σύµφωνα µε τον εκάστοτε συνδυασµό ατοµικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων που παρουσιάζει κάθε µαθητής/τρια, αξιοποιώντας τον πιο ισχυρό 

παράγοντα διαµόρφωσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας που 

αναφέρθηκε παραπάνω, τους γονείς. Έτσι, σε πρώτο στάδιο, οι παρεµβάσεις αυτές 

µπορούν να περιλαµβάνουν την πρώιµη αξιολόγηση της ετοιµότητας των εφήβων, 

µέσου όρου ηλικίας 16 ετών για εµπλοκή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(παρέµβαση σε ατοµικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικών τάξεων). Στη συνέχεια, οι 

έφηβοι είναι δυνατό να εµπλακούν, εκτός από τις συµβουλευτικές παρεµβάσεις µε τις 

πρακτικές και ενέργειες που αναφέρθηκαν, σε διαδικασίες συζήτησης και 

προβληµατισµού σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, µε στόχο τη σταδιακή αναγνώριση 

και ανάπτυξη των υποκειµενικών τους εκτιµήσεων σχετικά µε τη συγκεκριµένη 

αναπτυξιακού τύπου διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων.  

Εφόσον επίσης παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων µε βάση κατηγορία σχολικής απόδοσης των µαθητών/τριών και στις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στις δύο διαστάσεις των διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στην οµάδα των οµιλήκων και µε τους φίλους µε βάση το φύλο του 

µαθητή/τριας, είναι φανερό ότι όσοι ασχολούνται µε θέµατα σχολικού επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, επαγγελµατικής συµβουλευτικής ή συµβουλευτικής 

σταδιοδροµίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές αυτές στο σχεδιασµό της 

µεθοδολογίας της συµβουλευτικής τους πρακτικής (αξιοποιώντας για παράδειγµα 

ενίοτε περισσότερο τους φίλους και τις σχέσεις µε αυτούς ή την υποστήριξή τους µε 

συγκεκριµένες ενέργειες στην επιλογή επαγγέλµατος στο σχεδιασµό µιας 

συµβουλευτικής πρακτικής που θα απευθύνεται σε κορίτσια). 
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Η παρούσα µελέτη αποτελεί ένα βήµα προς την κατεύθυνση του προσδιορισµού των 

φυσικών, κοινωνικών και ψυχολογικών συνθηκών, δηλαδή των ατοµικών,  

περιβαλλοντικών παραγόντων και των υποστηρικτικών µηχανισµών καθώς και της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ τους οι οποίοι συµβάλουν αποφασιστικά στη διαµόρφωση 

των υποκειµενικών αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν καθώς και οι προτάσεις για 

παρεµβάσεις και για περαιτέρω έρευνα που αναφέρθηκαν, πραγµατοποιήθηκαν 

έχοντας συνείδηση ότι, σε τελική ανάλυση, προσεγγίζουµε περιορισµένα την 

πολυπλοκότητα του θέµατος της διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, ενώ οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας που 

εξετάστηκαν είναι σύµφωνα µε τον εννοιολογικό τους προσδιορισµό υποκειµενικές 

εκτιµήσεις των µαθητών/τριών, αποτελούν δηλαδή µέρος της υποκειµενικής 

πραγµατικότητας κάθε µαθητή/τριας, όπως άλλωστε υποκειµενική είναι και η 

πραγµατικότητα της οικογένειας στην οποία ζει, κατάσταση η οποία είναι και  

µοναδική όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αλλά και αλλάζει, 

συµπαρασύροντας και τις διεργασίες στο εσωτερικό των µελών της υπό την πίεση 

γεγονότων, ιστορικών συγκυριών και αλλαγών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

Η γνώση λοιπόν ατοµικών όπως ορισµένων χαρακτηριστικών προσωπικότητας, 

περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών και ειδικότερα των 

ψυχολογικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, µπορεί να 

καταστήσει ικανούς τους λειτουργούς του θεσµού ΣΥ.Π. στο να κατανοήσουν 

καλύτερα τον έφηβο µαθητή/τρια, από την οπτική γωνία του ίδιου. Σε κάθε 

περίπτωση όµως, χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση των λειτουργών αυτών και των 

επαγγελµατικών συµβούλων, στο να αναγνωρίζουν τα δυσλειτουργικά πρότυπα 

συµπεριφοράς σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως αυτό της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων, καθώς και στη µεθοδολογία ανάπτυξης και τροποποίησης των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Ας µην ξεχνάµε ότι οποιαδήποτε λειτουργική 

συµβουλευτική παρέµβαση προωθεί την αλλαγή µέσα από ένα σύστηµα σχέσεων 

που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (οικογένεια – παιδί – σχολείο).  

Συµπερασµατικά, θεωρούµε και ελπίζουµε ότι τα ευρήµατα, οι διαπιστώσεις και οι  

προτάσεις της παρούσας µελέτης είναι δυνατό: 

Α) να προωθήσουν τη διεξαγωγή νέων ερευνών οι οποίες θα προάγουν την 

επιστηµονική γνώση σχετικά µε τη συγκεκριµένη, αναπτυξιακού τύπου διαδικασία της 

διαµόρφωσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 
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εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς και στη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό, 

Γ) να βοηθήσουν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων  

ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης γονέων, επαγγελµατικών 

συµβούλων και λειτουργών του θεσµού Συµβουλευτική και Προσανατολισµός στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε στόχο τη διεύρυνση των ορίων παρατήρησης 

αµφότερων και κυρίως την ανάπτυξη µεθόδων και στρατηγικών ανάπτυξης και 

τροποποίησης των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, 

∆) να συντελέσουν στην συνεργασία του συστήµατος σχέσεων: σχολείο – έφηβος – 

οικογένεια µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών συµβουλευτικής και προσανατολισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

και των όποιων προγραµµάτων συµβουλευτικής παρέµβασης,  

Ε) να συντελέσουν στην αύξηση του βαθµού γονεϊκής στήριξης µε στόχο την 

ενίσχυση της ψυχολογικής συγκρότησης των εφήβων ώστε να αισθάνονται ότι είναι 

σε θέση να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις και στη σχετική του 

ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών, 

ΣΤ) να συντελέσουν στην επαναδιαπραγµάτευση τυχόν µη λειτουργικών σχέσεων 

εφήβων – προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος µε στόχο την ανάπτυξη 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων αλλά και τη γενικότερη ενίσχυση της θετικής εικόνας 

εαυτού των πρώτων, 

Ζ) να συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση από το έφηβο άτοµο και στην ενεργό 

αξιοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων στήριξης αυτού καθώς και εκείνων των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του που συµβάλλουν αποφασιστικά στη 

διαµόρφωση υποκειµενικών εκτιµήσεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας µε στόχο την τόνωση του αισθήµατος 

προσωπικού ελέγχου στο σχεδιασµό του επαγγελµατικού του µέλλοντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
1. Φύλο:        2. Ηλικία: 

Αρσενικό    

 Θηλυκό    

 

3. Τόπος Γέννησης (πόλη, χώρα):………………………………………………………………… 

 

4 . Πόσα µεγαλύτερα αδέλφια έχεις; …………………………………….. 

Πόσα µικρότερα αδέλφια έχεις;……………………………………………. 

Σύνολο παιδιών οικογένειας:………………………………………………. 

5 . Σχολείο:……………………………………………………………………………………………. 

Κατεύθυνση: (µόνο για µαθητές Β΄& Γ΄Λυκείου)…………………………………………………. 

Τάξη:………………………………………………………………………………………………….. 

6. Γενικός Βαθµός Προηγούµενης Τάξης:………………….………………. 

 

7. Τόπος µόνιµης κατοικίας σου (τα 3 τελευταία χρόνια): 

� Σε µέρος µέχρι 2.000 κατοίκους 

� Σε µέρος µε 2.001 έως 7.000 κατοίκους  

� Σε µέρος µε 7.001 έως 50.000 κατοίκους 

8. Μορφωτικό επίπεδο των γονέων, είτε είναι στη ζωή είτε όχι. 

(για κάθε γονέα σηµείωσε � στο κατάλληλο πλαίσιο) 

  Πατέρας  Μητέρα  

α ∆εν πήγε καθόλου σχολείο   

Β Μερικές τάξεις του ∆ηµοτικού   

Γ Απόφοιτος ∆ηµοτικού   

∆ Μερικές τάξεις του Γυµνασίου ή απόφοιτος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής   

Ε Απόφοιτος Γυµνασίου    

Στ Απόφοιτος Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής (ή παλαιού 6τάξιου Γ/σίου)   

Ζ Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.   

Η Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. / Κολλεγίου   

Θ  Μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχίο εξειδίκευσης, διδακτορικό δίπλωµα)   
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9. Παρακαλούµε να περιγράψεις όσο αναλυτικότερα µπορείς ποιο είναι (ή ήταν) το 

επάγγελµα των γονέων σου (τα τελευταία 5 περίπου χρόνια). 

(Απάντησε όσο µπορείς πιο συγκεκριµένα. Απόφυγε αοριστίες όπως εργάτης, υπάλληλος ή 

επιχειρηµατίας. Γράψε τι είδους εργάτης, τι είδους υπάλληλος, τι είδους επιχείρηση έχει κ.τ.λ. 

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς σου είναι συνταξιούχος ή δεν ζει 

περιέγραψε το τελευταίο επάγγελµα που είχε) 

 

- Ο πατέρας µου…………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………....................... 

 

- Η µητέρα µου………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

 

10. Τώρα σηµείωσε την επαγγελµατική κατάσταση των γονέων σου: 

(για κάθε γονέα σηµείωσε � στο κατάλληλο πλαίσιο) 

  Πατέρας  Μητέρα  

α Εργάζεται κανονικά (πλήρης απασχόληση)   

Β Εργάζεται πότε – πότε (µερική ή εποχιακή απασχόληση)    

Γ Άνεργος   

∆ Συνταξιούχος   

Ε Εργάζεται στο σπίτι   

Στ Οικιακά   

Ζ ∆εν ζει    

 

11. Αν ο πατέρας σου ή η µητέρα σου εργάζονται κανονικά, σηµείωσε τη θέση των 

γονέων σου στο επάγγελµα: (για κάθε γονέα σηµείωσε � στο κατάλληλο πλαίσιο) 

  Πατέρας  Μητέρα  

α Μισθωτός / στον ιδιωτικό τοµέα    

Β Μισθωτός / στο δηµόσιο τοµέα   

Γ Ηµεροµίσθιος (µεροκάµατο)    

∆ Αυτοαπασχολούµενος (εργάζεται για τον εαυτό του)   

Ε  Έχει δική του επιχείρηση (απασχολεί από 1 έως 3 άτοµα)   

Στ Έχει δική του επιχείρηση (απασχολεί περισσότερα από 3 άτοµα)   

 

       

 

Παρακαλούµε τώρα γύρισε σελίδα και άρχισε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 
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Ερωτηµατολόγιο Ν 01  

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ1 

Για κάθε πρόταση που διαβάζεις υπάρχουν 5 επιλογές που αξιολογούνται από: 

• (5) Συµφωνώ απόλυτα  

• (4) Συµφωνώ 

•  (3) Αβέβαιος/ η 

• (2) ∆ιαφωνώ 

• (1) ∆ιαφωνώ απόλυτα 

Μπορείς να επιλέξεις µια απάντηση, χρησιµοποιώντας την παρακάτω κλίµακα και 

κυκλώνοντας τον αριθµό που εκφράζει την απάντηση που θέλεις να δώσεις.  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α:  Μπορώ… 

1. Να βρω πληροφορίες για πέντε (5) επαγγέλµατα που µε ενδιαφέρουν 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

2. Να φτιάξω ένα σχέδιο µε τους επαγγελµατικούς µου στόχους για τα επόµενα 3 

χρόνια 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

3. Να επιλέξω ένα επάγγελµα από µια λίστα πιθανών επαγγελµάτων που σκέφτοµαι 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

4. Να αποφασίσω ποιο επάγγελµα θα ήταν καλύτερο για µένα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

5. Να αποφασίσω ποια στοιχεία εκτιµώ περισσότερο σε ένα επάγγελµα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

 

                                                
1
 Middle School Self-Efficacy. Subscale: Career Decision Making Self Efficacy (Fouad & 

Smith 1997). 
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6. Να αντισταθώ στις προσπάθειες των γονέων ή φίλων µου να µου επιβάλλουν ένα 

επάγγελµα το οποίο ξεπερνά τις ικανότητές µου ή δεν είναι για µένα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

7. Να περιγράψω τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος µε 

το οποίο θα ήθελα ίσως να ασχοληθώ 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

8. Να διαλέξω ένα επάγγελµα που ασκούν κυρίως άτοµα του αντίθετου φύλου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

9. Να διαλέξω µια επαγγελµατική σταδιοδροµία που ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντά µου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

10. Να αποφασίσω ποιες σπουδές είναι απαραίτητες για να επιτύχω τον επαγγελµατικό 

µου στόχο 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

11. Να µάθω τι µισθό κατά µέσο όρο παίρνουν οι εργαζόµενοι σε ένα επάγγελµα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

12. Να συζητήσω µε κάποιον-α που εργάζεται στον επαγγελµατικό τοµέα που µε 

ενδιαφέρει 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

ΜΕΡΟΣ Β:  Τι κάνω 

1. Ασχολούµαι και βρίσκω πληροφορίες για πέντε (5) επαγγέλµατα που µε ενδιαφέρουν 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

2. Έχω φτιάξει ένα σχέδιο για τους επαγγελµατικούς µου στόχους για τα επόµενα 3 χρόνια 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

3. Έχω επιλέξει ένα επάγγελµα από µια λίστα πιθανών επαγγελµάτων που σκέφτοµαι 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

4. Έχω αποφασίσει ποιο επάγγελµα θα ήταν καλύτερο για µένα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

5. Έχω αποφασίσει ποια στοιχεία εκτιµώ περισσότερο σε ένα επάγγελµα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  
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6. Αντιστέκοµαι στις προσπάθειες των γονέων ή των φίλων µου να µου επιβάλλουν ένα 

επάγγελµα το οποίο ξεπερνά τις ικανότητές µου ή δεν είναι για µένα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

7. Ξέρω να περιγράψω τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος 

µε το οποίο ίσως να ήθελα να ασχοληθώ 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

8. Έχω διαλέξει (ή σκέφτοµαι να επιλέξω) ένα επάγγελµα που ασκούν κυρίως άτοµα του 

αντίθετου φύλου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

9. Έχω διαλέξει (ή σκέφτοµαι να επιλέξω) µια επαγγελµατική σταδιοδροµία που ταιριάζει µε 

τα ενδιαφέροντά µου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

10. Έχω αποφασίσει ποιες σπουδές µου είναι απαραίτητες για να επιτύχω τον 

επαγγελµατικό µου στόχο 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

11. Έχω µάθει τι µισθό κατά µέσο όρο παίρνουν οι εργαζόµενοι σε ένα επάγγελµα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

12. Συζητώ µε κάποιον-α (ή σκέφτοµαι να συζητήσω) που εργάζεται στον επαγγελµατικό 

τοµέα που µε ενδιαφέρει 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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Ερωτηµατολόγιο Ν 02 

Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

2 

 

Για κάθε πρόταση που διαβάζεις υπάρχουν 5 επιλογές που αξιολογούνται από: 

• (5) Συµφωνώ απόλυτα  

• (4) Συµφωνώ  

• (3) Αβέβαιος/ η 

• (2) ∆ιαφωνώ 

• (1) ∆ιαφωνώ απόλυτα 

Μπορείς να επιλέξεις µια απάντηση, χρησιµοποιώντας την παρακάτω κλίµακα και 

κυκλώνοντας τον αριθµό που εκφράζει την απάντηση που θέλεις να δώσεις 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Μέρος Α 
 

1. Οι γονείς µου µε επιβραβεύουν επειδή κάνω τις εργασίες του σχολείου µου καλά 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

2. Οι γονείς µου µε βοηθούν στην επιλογή των µαθηµάτων που πρέπει να 

παρακολουθήσω τα οποία θα µε βοηθήσουν στην επαγγελµατική µου 

σταδιοδροµία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

3. Οι γονείς µου µε βοηθούν να κάνω τις εργασίες του σχολείου που έχω για το σπίτι 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

4. Οι γονείς µου µου επιτρέπουν να ασχολούµαι µε δραστηριότητες εκτός σχολείου 

(π.χ. αθλητικές, µουσικές, άλλες) για την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται µε 

τη µελλοντική µου εργασία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

                                                
2
 Career – Related Parent Support Scale (Turner, Alliman, Lapan et al 2003).  
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5. Οι γονείς µου µου λένε πως ότι µαθαίνω κάποια µέρα θα µε βοηθήσει στην εργασία 

µου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

6. Οι γονείς µου µε βοηθούν να αισθάνοµαι περήφανος-η  για τις εργασίες µου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

7. Οι γονείς µου µε ενθαρρύνουν να αποκτήσω όσο το δυνατόν περισσότερες 

γνώσεις 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

8. Οι γονείς µου µε ενθαρρύνουν να παίρνω καλούς βαθµούς 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

9. Οι γονείς µου µε ενθαρρύνουν τουλάχιστον για µία από τις παρακάτω 

δραστηριότητες: να πάω στο πανεπιστήµιο, σε τεχνικό σχολείο, να εργαστώ όταν 

αποφοιτήσω από το σχολείο  

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

10. Οι γονείς µου µου λένε ποιο επάγγελµα επιθυµούν εκείνοι να κάνω 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

11. Οι γονείς µου συζητούν µαζί µου όταν είµαι ανήσυχος-η για µε την επαγγελµατική 

µου σταδιοδροµία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

12. Οι γονείς µου µε κάνουν µε τα λόγια τους να αισθάνοµαι χαρούµενος-η όταν 

µαθαίνω κάτι που ίσως αργότερα να χρησιµοποιήσω στην εργασία µου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

13. Οι γονείς µου αναφέρουν πόσο ευχάριστη θα είναι η µελλοντική µου εργασία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

14. Μερικές φορές οι γονείς µου και εγώ ενθουσιαζόµαστε όταν συζητάµε για το πόσο 

σπουδαία δουλειά µπορεί να έχω µια µέρα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

15. Οι γονείς µου γνωρίζουν ότι µερικές φορές φοβάµαι για την επαγγελµατική µου 

σταδιοδροµία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  
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Μέρος Β 

1. Οι φίλοι µου µε επιβραβεύουν επειδή κάνω τις εργασίες του σχολείου µου καλά 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

2. Οι φίλοι µου µε βοηθούν στην επιλογή των µαθηµάτων που πρέπει να 

παρακολουθήσω τα οποία θα µε βοηθήσουν στην επαγγελµατική µου 

σταδιοδροµία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

3. Οι φίλοι µου µε βοηθούν να κάνω τις εργασίες του σχολείου που έχω για το σπίτι 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

4. Οι φίλοι µου κι εγώ ασχολούµαστε µε δραστηριότητες εκτός σχολείου (π.χ. 

αθλητικές, µουσικές, άλλες) για την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη 

µελλοντική µας εργασία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

5. Οι φίλοι µου µου λένε πως ότι µαθαίνουµε κάποια µέρα θα µας βοηθήσει στην 

εργασία µας 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

6. Οι φίλοι µου µε βοηθούν να αισθάνοµαι περήφανος-η  για τις εργασίες µου 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

7. Οι φίλοι µου µε ενθαρρύνουν να αποκτήσω όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

8. Οι φίλοι µου µε ενθαρρύνουν να παίρνω καλούς βαθµούς 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

9. Οι φίλοι µου µε ενθαρρύνουν τουλάχιστον για µία από τις παρακάτω 

δραστηριότητες: να πάω στο πανεπιστήµιο, σε τεχνικό σχολείο, να εργαστώ όταν 

αποφοιτήσω από το σχολείο  

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

10. Οι φίλοι µου µου λένε ποιο επάγγελµα θεωρούν ότι µου ταιριάζει 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

11. Οι φίλοι µου συζητούν µαζί µου όταν είµαι ανήσυχος-η για µε την επαγγελµατική 

µου σταδιοδροµία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  
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12. Οι φίλοι µου µε κάνουν µε τα λόγια τους να αισθάνοµαι χαρούµενος-η όταν 

µαθαίνω κάτι που ίσως αργότερα να χρησιµοποιήσω στην εργασία µου. 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

13. Οι φίλοι µου και εγώ συζητάµε πόσο ευχάριστη θα είναι η µελλοντική µας εργασία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

14. Μερικές φορές οι φίλοι µου και εγώ ενθουσιαζόµαστε όταν συζητάµε για το πόσο 

σπουδαία δουλειά µπορεί να έχω µια µέρα 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

15. Οι φίλοι µου γνωρίζουν ότι µερικές φορές φοβάµαι για την επαγγελµατική µου 

σταδιοδροµία 

5 Συµφωνώ Απόλυτα--- 4 Συµφωνώ --- 3 Αβέβαιος/η ---2 ∆ιαφωνώ ---1∆ιαφωνώ απόλυτα  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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Ερωτηµατολόγιο Ν 03 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ3 

Για κάθε πρόταση που διαβάζεις υπάρχουν πέντε (5) επιλογές που αξιολογούνται 

από: Σχεδόν Πάντοτε / Πάντα (5) µέχρι Σχεδόν Ποτέ / Ποτέ (1).  

(5) Σχεδόν Πάντοτε / Πάντοτε  

(4) Συχνά 

(3) Μερικές Φορές 

(2) Σπάνια 

(1) Σχεδόν Ποτέ / Ποτέ 

Μπορείς να επιλέξεις µια απάντηση χρησιµοποιώντας την παρακάτω κλίµακα και 

κυκλώνοντας τον αριθµό που εκφράζει την απάντηση που θέλεις να δώσεις.  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

5--------4--------3--------2--------1 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στις σχέσεις µε τους γονείς σου. Στην 

περίπτωση που θεωρείς ότι έχεις διαφορετική σχέση µε τον έναν από τους δύο 

γονείς σου, τότε να απαντήσεις έχοντας στο µυαλό σου τον γονέα εκείνο-η µε τον 

οποίο-α θεωρείς ότι έχεις την πιο στενή σχέση. 

Μέρος Α  
 

1. Οι γονείς µου σέβονται τα συναισθήµατά µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

2. Θεωρώ ότι οι γονείς µου είναι επιτυχηµένοι ως γονείς 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

3. Εύχοµαι να είχα διαφορετικούς γονείς 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

4. Οι γονείς µου µε αποδέχονται όπως είµαι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

                                                
3
 Inventory of Parent & Peer Attachment. Armdsen & Greenberg, 1987. 
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5. Όταν καλούµαι να επιλύσω ένα πρόβληµα βασίζοµαι στον εαυτό µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

6. Μου αρέσει να παίρνω τη γνώµη των γονιών µου για θέµατα που µε απασχολούν 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

7. Νοµίζω ότι δεν έχει νόηµα να δείχνω τα συναισθήµατά µου στους γονείς µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

8. Οι γονείς µου το αντιλαµβάνονται όταν είµαι αναστατωµένος-η µε κάτι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

9. Η συζήτηση των προβληµάτων µου µε τους γονείς µου µε κάνει να ντρέποµαι, ή να 

αισθάνοµαι χαζός-ή 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

10. Οι γονείς µου περιµένουν πάρα πολλά από εµένα 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

11.  Στο σπίτι µου προκαλείται εύκολα συναισθηµατική ταραχή ή ανησυχία 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

12. Μου προκαλείται συναισθηµατική ταραχή ή ανησυχία πολύ περισσότερο από ότι 

γνωρίζουν οι γονείς µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

13. Όταν συζητάµε διάφορα πράγµατα, ο γονείς µου λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

14. Οι γονείς µου εµπιστεύονται την κρίση µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

15. Οι γονείς µου έχουν τα δικά τους προβλήµατα και γι αυτό δεν τους ενοχλώ µε τα δικά 

µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

16. Οι γονείς µου µε βοηθούν να κατανοήσω καλύτερα τον εαυτό µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

17. Συζητώ µε τους γονείς µου τα προβλήµατα και τους προβληµατισµούς µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

18. Θυµώνω µε τους γονείς µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  
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19. ∆ε µου δίνουν και πολύ προσοχή στο σπίτι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

20. Οι γονείς µου µε ενθαρρύνουν να µιλάω για τις δυσκολίες µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

21. Οι γονείς µου µε καταλαβαίνουν 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

22. ∆εν ξέρω σε ποιον να βασιστώ αυτήν την περίοδο 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

23. Όταν είµαι θυµωµένος-η για κάτι, οι γονείς µου προσπαθούν να δείχνουν κατανόηση 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

24. Εµπιστεύοµαι τους γονείς µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

25. Οι γονείς µου δεν καταλαβαίνουν τι περνάω αυτήν την περίοδο 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

26. Μπορώ να βασίζοµαι στους γονείς µου όταν θέλω να µιλήσω για κάτι που µε 

βασανίζει. 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

27. Νοιώθω ότι κανείς δεν µε καταλαβαίνει 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

28. Αν οι γονείς µου ξέρουν ότι κάτι µε ενοχλεί, µε ρωτούν γι’ αυτό 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

 

Μέρος Β 

Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στις σχέσεις µε τους φίλους και 

συνοµιλήκους σου. Για να απαντήσεις σε κάθε µια από τις προτάσεις σκέψου µε 

ποιον φίλο-η σου έχεις την πιο στενή σχέση.  

1. Μου αρέσει να παίρνω τη γνώµη των φίλων µου σε θέµατα που µε απασχολούν 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

2. Οι φίλοι µου το διαισθάνονται όταν είµαι αναστατωµένος-η µε κάτι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

3. Όταν συζητάµε, οι φίλοι µου λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  
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4. Η συζήτηση των προβληµάτων µου µε τους φίλους µου µε κάνει να ντρέποµαι ή να 

αισθάνοµαι χαζός-ή 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

5. Εύχοµαι να είχα διαφορετικούς φίλους 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

6. Οι φίλοι µου µε καταλαβαίνουν 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

7. ΟΙ φίλοι µου µε ενθαρρύνουν να µιλάω για τις δυσκολίες µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

8. Οι φίλοι µου µε δέχονται όπως είµαι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

9. Αισθάνοµαι την ανάγκη να είµαι σε επικοινωνία µε τους φίλους µου πιο συχνά 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

10. Οι φίλοι µου δεν καταλαβαίνουν τι περνάω αυτήν την περίοδο 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

11. Αισθάνοµαι µόνος-η / αποκοµµένος-η  όταν είµαι µε τους φίλους µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

12. Οι φίλοι µου µε ακούνε όταν έχω να πω κάτι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

13. Νοιώθω ότι οι φίλοι µου είναι καλοί φίλοι 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

14. Μου είναι εύκολο να µιλήσω µε τους φίλους µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

15. Όταν είµαι θυµωµένος-η µε κάτι, οι φίλοι µου προσπαθούν να δείχνουν κατανόηση 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

16. Οι φίλοι µου µε βοηθούν να κατανοήσω τον εαυτό µου καλύτερα 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

17. Οι φίλοι µου νοιάζονται για το καλό µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

18.  Θυµώνω µε τους φίλους µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  
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19. Μπορώ να βασίζοµαι  στους φίλους µου όταν χρειάζεται να µιλήσω για κάτι που µε 

βασανίζει 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

20. Εµπιστεύοµαι τους φίλους µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

21. Οι φίλοι µου σέβονται τα συναισθήµατά µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

22. Αναστατώνοµαι πολύ περισσότερο από ότι οι φίλοι µου γνωρίζουν 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

23. Οι φίλοι µου δείχνουν να ενοχλούνται µαζί µου χωρίς λόγο 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

24. Συζητώ µε τους φίλους µου για τα προβλήµατα και τους προβληµατισµούς µου 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

25. Αν οι φίλοι µου ξέρουν ότι κάτι µε ενοχλεί, µε ρωτούν σχετικά µ’ αυτό 

5 (Σχεδόν) Πάντοτε---- 4 Συχνά -- -- 3 Μερικές Φορές ----2 Σπάνια ----1 (Σχεδόν) Ποτέ  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σου 
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