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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στην πορεία της εφηβικής µου ζωής συχνά θυµάµαι να προσπαθώ να αξιοποιήσω
πέρα από κάθε συµβατικότητα και ετεροπροσδιορισµό, αλλά σε κάθε περίπτωση
υιοθετώντας µια ρεαλιστική στάση ζωής το πλήθος των µικρών και µεγάλων µου
εµπειριών καθώς, αργά ή γρήγορα συνειδητοποίησα ότι αυτές ήταν που
αποτελούσαν το πολύτιµο υλικό στην πορεία της προσωπικής µου ανάπτυξης. Έτσι,
αποφασίζοντας να έχω σε κάθε περίπτωση ενεργό ρόλο και ανάµειξη σε ότι µε
αφορά, (σε διαφορετική διατύπωση: διαµορφώνοντας στάση απέναντι στις
καταστάσεις και τα γεγονότα), πραγµατοποίησα τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές
µου επιλογές αξιοποιώντας το χρόνο και τις δυνατότητές µου. Αναλογιζόµενη,
κρίνοντας και διακρίνοντας εκ των υστέρων, αργότερα, σκέφτοµαι ότι σε αυτές τις
περιπτώσεις που πραγµατοποιούνταν ίσως οι πιο κρίσιµες διεργασίες της
επαγγελµατικής µου ζωής, θα ήταν σκόπιµο στο όποιο εγχείρηµα λήψης αποφάσεων
να µπορούσα να εντοπίσω και να ενεργοποιήσω τα υπάρχοντα συστήµατα στήριξής
µου, µε άλλα λόγια να «στρατολογήσω», να αξιοποιήσω πρόσωπα και να υιοθετήσω
τρόπους – περισσότερο ίσως από όσο αυτό συνέβη- που θα µε έκαναν να
αισθάνοµαι ότι είµαι σε θέση, έχω τις δυνατότητες να πάρω εκείνες τις αποφάσεις.
Καθώς περνώ το κατώφλι του ρόλου του ανθρώπου που επιδιώκει σκόπιµα να
ασκήσει επίδραση µε τη συµβολή (και ενίοτε τη συµβουλή του) σε άλλους, έφηβους
κυρίως ανθρώπους σε θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία τους, προσπαθώ διαρκώς
να κατανοήσω τα στοιχεία και τις συνθήκες (αυτό που οι επιστήµονες αποδίδουν µε
τον όρο παράγοντες), ποιος και µε ποιο τρόπο είναι δυνατό να διευκολύνει ή να
δυσχεράνει έναν έφηβο-η που επιχειρεί το εγχείρηµα της διαδικασίας λήψης κάποιας
απόφασης που αφορά τη σταδιοδροµία του. Ουσία και πηγή των προβληµατισµών
µου αποτελεί το επιστηµονικό «τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας αιτιότητας», όπου
ατοµικές, ενδοατοµικές καταστάσεις, περιβαλλοντικοί παράγοντες και η έκδηλη
συµπεριφορά του ατόµου λειτουργούν δυναµικά και αλληλεπιδραστικά, καθιστώντας
το άτοµο τόσο παράγωγο όσο και διαµορφωτή των καταστάσεων που ζει.
Ουσιαστικά, πρόκειται για προβληµατισµούς που σε αυτήν την πρώιµη πορεία
ανάπτυξης που ανέφερα, ήταν προβληµατισµοί που αρχικά αισθάνθηκα και στη
συνέχεια διεξοδικά διερεύνησα σε θεωρητικό επίπεδο.
Καθώς το επιτρέπει το παρόν κεφάλαιο, θα ξεκινήσω τις ευχαριστίες µου από το
στενό κύκλο των ανθρώπων που συνδέονται µε την ολοκλήρωση της παρούσας
µελέτης.
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Ένα µεγάλο Ευχαριστώ λοιπόν οφείλω αρχικά στην κα Ανδρέου Ελένη, επόπτρια
καθηγήτρια, για τον πολύ απλό λόγο ότι χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε αυτή η εργασία.
Ήταν ο άνθρωπος που µε εµπιστεύθηκε, µε ενέπνευσε, µε

ενθάρρυνε, µε

καθοδήγησε, µε στήριξε επιστηµονικά και ηθικά σε όλα τα στάδια εκπόνησης της
παρούσης εργασίας, εξασφαλίζοντας πάντα να υπάρχει ελεύθερος χώρος ώστε να
αναπτύξω τις όποιες προϋποθέσεις µου. Με βοήθησε να χαλιναγωγήσω µε τρόπο
επιστηµονικό και συστηµατικό τα ερωτήµατα και τις σκέψεις µου ώστε να προκύψει
κάτι και συνέβαλε στο να δω την προοπτική λήξης αυτής της εργασίας
ενθαρρύνοντάς µε απίστευτα, ακόµα και σε χρονικές περιόδους που οι απαισιόδοξες
πεποιθήσεις παραµόνευαν στο ασυνείδητό µου. ∆εν πρόκειται να ξεχάσω την άµεση
ανταπόκριση σε κάθε ερώτηση και την ουσιαστική της συµβολή κυριολεκτικά σε κάθε
βήµα διεξαγωγής της έρευνας: από την ελεύθερη έκφραση των ιδεών και της σκέψης
µου, τη θεωρητική αναζήτηση, τον µεθοδολογικό σχεδιασµό, τη στατιστική ανάλυση,
καθώς και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της ώστε η παρούσα εργασία να γίνει πιο
µεστή, καίρια και πλήρης. Πραγµατικά αισθάνοµαι ευγνώµων που είχαν την τύχη να
τη γνωρίσω και να δουλέψω µαζί της.
Ευχαριστώ τον κ. Σπύρο Κρίβα, που καθώς διάβασε τη διατριβή µου σε µια πολύ
πρώιµη φάση, συνέβαλε µε τη διεισδυτική του ανάγνωση και τις καίριες
παρατηρήσεις του στην τελική µορφή αυτής της εργασίας. Τον ευχαριστώ επίσης για
τους προβληµατισµούς που αρκετές φορές στο παρελθόν µοιράστηκε µαζί µου,
καθώς το πεδίο της ερευνητικής µου εργασίας ενέπιπτε στον ευρύτερο κύκλο των
δικών του επιστηµονικών ενδιαφερόντων.
Ευχαριστώ την κα. Ειρήνη ∆ερµιτζάκη, η οποία πίστεψε σε µένα και τις δυνατότητές
µου και µε προθυµία πρόσφερε τις χρήσιµες συµβουλές, τη γνώση και την εµπειρία
της. Η βοήθειά της στην εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν αποφασιστική, λόγω των
υποδείξεών της σε ένα πολύ πρώιµο στάδιο. Η επαφή και συνεργασία µαζί της στη
συνέχεια εξ’ αφορµής και άλλων εκπαιδευτικών συναντήσεων ήταν πραγµατικά µια
παιδευτική εµπειρία για µένα.
Στο στενό κύκλο των ανθρώπων που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εκπόνηση της
µελέτης αυτής ανήκουν και τα πρόσωπα που αναφέρω στο σηµείο αυτό και στους
οποίους απευθύνω τις ευχαριστίες µου.
Στους διευθυντές και συναδέλφους εκπαιδευτικούς των σχολείων µε τα οποία
συνεργάστηκα, οι οποίοι µε καλοδέχτηκαν προσφέροντας αφιλοκερδώς τη βοήθειά
τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Ίσσαρη Θρασύβουλο,
Αλεξάνδρου ∆ηµήτριο, Αραπίτσα Γιώργο, Ζήγκιρη Ιωάννη, Βελαούρα Ιωάννη και
Παντίδου Γεωργία για τη σηµαντική τους βοήθεια στη συλλογή των δεδοµένων

9

καθώς και τη συνάδελφο ∆ιδάκτορα Κουµουνδούρου Γεωργία για τη βοήθεια στην
επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου της διατριβής.
Ευχαριστώ το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας που µέσα από το Τµήµα Παιδαγωγικό
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µου προσέφερε κάθε µέσο διαθέσιµο για την ολοκλήρωση
αυτής της µελέτης (άρθρα, βιβλία, αίθουσες) και προπάντων το θεσµικό πλαίσιο για
να την πραγµατοποιήσω.
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στον διδάκτορα Τριανταφύλλου Ιωάννη, για τις
πολύτιµες συµβουλές του στην ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας. Χάρη σε αυτόν
εκτίµησα τη Στατιστική και ανακάλυψα τις δυνατότητές της. Η συµπεριφορά του
υπήρξε υποδειγµατική ως προς την αλληλεγγύη µεταξύ των νέων επιστηµόνων.
Ευχαριστώ τον κ. Σταθόπουλο, διευθυντή της εταιρίας Ison-PsychoMetrica στην
Ελλάδα, για την άδεια που µου έδωσε να χρησιµοποιήσω το λογισµικό που διατίθεται
αποκλειστικά από την εταιρία του για την εξαγωγή των προφίλ προσωπικότητας των
µαθητών – µαθητριών, καθώς και τη συνεργάτιδά του Παντίδου Ρούλα για τη
σηµαντική της βοήθεια στην επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων και την
εξαγωγή των σχετικών προφίλ.
Αισθάνοµαι επίσης την ανάγκη να εκφράσω την αναγνώριση και τις ευχαριστίες µου
στους ανθρώπους του άµεσου οικογενειακού µου περιβάλλοντος για όσα έκαναν για
µένα.
Έτσι,

ευχαριστώ

τον

σύζυγό

µου

Κώστα

Τζανόπουλο

για

την

αµέριστη

συµπαράσταση και τη διαρκή ενθάρρυνση, διαρκώς… (επανάληψη) και φυσικά, σε
όλα τα στάδια εκπόνησης της µελέτης αυτής. Η σταθερή και ακλόνητη πίστη του στις
δυνατότητες και τις προϋποθέσεις του, ακόµη και όταν αυτή τις περισσότερες φορές
δεν εξωτερικευόταν, µε βοηθούσε απίστευτα να ανακτώ δυνάµεις και κυρίως την
απαιτούµενη θέληση για ρεαλιστική ενασχόληση µε όσα είχα να κάνω.
∆εν θα µπορούσα να παραλείψω να αναφέρω την ευγνωµοσύνη µου στην αδελφή
µου, Ελένη Χαροκοπάκη, για την πολύτιµη ηθική της συµπαράσταση και την
ανεξάντλητη υποµονή της.
Φυσικά, ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς µου, Κώστα Χαροκοπάκη και Μαρία
Αναστασάκη-Χαροκοπάκη, οι οποίοι ήταν πάντα δίπλα µου µε αγάπη και υποµονή,
αποδέχτηκαν τα τολµηρά µου ανοίγµατα και στήριξαν τις αποφάσεις µου σε κάθε
φάση της ζωής µου. Με την ακλόνητη πίστη τους στις δυνατότητές µου και την
πρόθεση να «υποφέρουν» µαζί µου, µε βοήθησαν να αναπτυχθώ και να ωριµάσω.
Στο δικό τους πρότυπο ζωής έµαθα να αποδέχοµαι τα προβλήµατα και τις δυσκολίες
και µην αναβάλω την αντιµετώπισή τους από φόβο ή αδράνεια.
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Τέλος,
«Θα θελα να ευχαριστήσω τα φαντάσµατα,
που στον τοίχο µου τα βράδια βρίσκω γράµµατα
(…)
Να ευχαριστήσω το Θεό που µε λυπήθηκε
κι όσα µου είχε µαζεµένα δε θυµήκε»

Φίλιππος Πλιάτσικας «Τα φαντάσµατα»
CD Ένα Βροχερό Ταξί. MINOS – EMI 2002

Η πορεία για την ολοκλήρωση της παρούσας µελέτης αποτέλεσε για µένα µια
καινούργια, προκλητική και ριψοκίνδυνη περιπέτεια, ένα πραγµατικό ταξίδι, στη
διάρκεια του οποίου και µε τους όποιους ενδιάµεσους µικρούς ή µεγαλύτερους
σταθµούς όπως η γέννηση του γιού µου Κωνσταντίνου - Ζαχαρία, ωρίµασα σαν
άνθρωπος, σαν επαγγελµατίας, σαν εκπαιδευτικός. Και ίσως αυτά που αποκόµισα
από το ταξίδι αυτό είναι εξίσου – αν όχι περισσότερο- σηµαντικά από ότι ο
προορισµός…
«Η µάθηση όµως, είναι µια περιπέτεια. Πρέπει να το έχουµε λιγάκι στο αίµα µας, γιατί
περιπέτεια σηµαίνει ξεκινώ για το άγνωστο. Αν ξέρουµε πάντα που πηγαίνουµε, πως θα φτάσουµε και τι
θα δούµε ή θα βιώσουµε στη διαδροµή, τότε δεν είναι περιπέτεια. Είναι ανθρώπινο – και έξυπνο – να
φοβόµαστε το άγνωστο, να αισθανόµαστε κάποιο φόβο, όταν αρχίζουµε µια περιπέτεια. Μόνο όµως
µέσα από τις περιπέτειες µαθαίνουµε σηµαντικά πράγµατα, όταν εκθέτουµε τον εαυτό µας στο
καινούργιο και το απρόβλεπτο».
Σκοτ Πεκ (1998), «Πέρα από το δρόµο το λιγότερο ταξιδεµένο». Αθήνα: Κέδρος.

11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα στο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία, αποσκοπεί στη διερεύνηση ορισµένων ατοµικών, περιβαλλοντικών
παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών που διαµορφώνουν τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων µαθητών-µαθητριών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τη
σχετική συµπεριφορά αυτών. Η ανάγκη να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες στη µελέτη για την εξήγηση της
διαµόρφωσης των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, στη βάση
µιας συνθετικής προσέγγισης, έχει διατυπωθεί από αρκετούς ερευνητές κυρίως στη
διεθνή βιβλιογραφία. Στην Ελλάδα

ελάχιστες έρευνες έχουν ασχοληθεί µε τις

συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, παρά το γεγονός ότι τις
τελευταίες δεκαετίες, στο νέο πλαίσιο δια βίου προγραµµατισµού, δράσης,
σχεδιασµού και επανασχεδιασµού της σταδιοδροµίας, θέµατα και φαινόµενα που
αφορούν και αναφέρονται στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων απασχολούν ολοένα και περισσότερο γονείς, εκπαιδευτικούς και
λειτουργούς του θεσµού Συµβουλευτική – Προσανατολισµός στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση και φυσικά πρωτίστως τους ίδιους τους εφήβους µαθητές/τριες.
Η έρευνα διεξήχθη σε τελικό δείγµα 516 µαθητών – µαθητριών Α΄και Β΄τάξης Λυκείου
που φοιτούσαν σε δηµόσια σχολεία της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Νοµού
Βοιωτίας). Η προσωπικότητα των µαθητών-τριών αξιολογήθηκε ως προς τους
παράγοντες του Cattell (16 Personality Factors) (Cattell & Cattell, 1995), οι
επιδράσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια και µε τους φίλους
αξιολογήθηκαν µε την κλίµακα της Υποστήριξης των γονέων και των φίλων στην
επιλογή επαγγέλµατος (Turner, Alliman-Brisset, Lapan, Udipi, & Ergun, 2003) και µε
την κλίµακα Προσκόλλησης σε γονείς και φίλους (Armdsen & Greenberg, 1987). Για
την εκτίµηση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αξιοποιήθηκε οµώνυµη υποκλίµακα
του ερωτηµατολογίου για την αυτοαποτελεσµατικότητα µαθητών/τριών µέσης
εκπαίδευσης (Fouad, Smith & Enochs, 1997) και κατασκευάστηκε αντίστοιχα η
κλίµακα για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα που
αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Παράλληλα,
συλλέχθηκαν ατοµικά στοιχεία των µαθατών/τριών [φύλο, ηλικία, καταγωγή (Ελλάδα
ή Εξωτερικό), σχολική επίδοση και τάξη φοίτησης (Α΄ ή Β΄ Λυκείου), τόπος µόνιµης
κατοικίας (αγροτική, ηµι-αστική, αστική περιοχή), οικογενειακή κατάσταση (σειρά
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γέννησης, σύνολο παιδιών οικογένειας)], καθώς και στοιχεία που σχετίζονται µε το
κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας αυτών.
Τα ευρήµατά έδειξαν πως υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές φύλου,
σχολικής

επίδοσης

και

χαρακτηριστικών

προσωπικότητας

στις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, όπου τα
κορίτσια «υπερέχουν» των αγοριών, και 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 οι εσωστρεφείς στα επίπεδα
εµφάνισης συµπεριφοράς στον τοµέα που αναφέρονται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας.
Επίσης, από τη διερεύνηση του βαθµού συνάφειας ανάµεσα στις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας,

στη

σχετική

συµπεριφορά

του

ατόµου

και

περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών, προέκυψε ότι όλες
οι διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο φιλικό και οικογενειακό
πλαίσιο που διερευνήθηκαν (η 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)

συνδέονται

συστηµατικά

µε

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. Τα
ευρήµατά µας ακόµη έδειξαν πως δεν υπάρχουν συστηµατικές διαφορές µε βάση τα
στοιχεία της δοµής της οικογένειας που εξετάστηκαν (τη σειρά γέννησης και το
µέγεθος της οικογένειας) στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ή στη συµπεριφορά του
ατόµου στον τοµέα αυτό. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν συστηµατικές διαφορές στις δύο
διαστάσεις των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο (στην
υποστήριξη των γονέων και στο είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το
άτοµο µε αυτούς) µε βάση τα στοιχεία της δοµής της οικογένειας.
Η διερεύνηση των παραγόντων µε τη µεγαλύτερη προβλεπτική ισχύ για τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της πολλαπλής
γραµµικής παλινδρόµησης. Η ανάλυση έδειξε ότι η υποστήριξη των γονέων στην
επιλογή επαγγέλµατος, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς
και τα χαρακτηριστικά της τάσης για αυτονοµία/αυτάρκεια και για ανεξαρτησία
αποτελούσαν τις σηµαντικότερες µεταβλητές πρόβλεψης. Σε ότι αφορά τη
συµπεριφορά

του

ατόµου

στον

τοµέα

που

αναφέρονται

οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας, οι σηµαντικότερες µεταβλητές πρόβλεψης ήταν η
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υποστήριξη από τους γονείς, η τάση προς εσωστρέφεια, η τάση για ανεξαρτησία και
η ύπαρξη αυτονοµίας και αυτάρκειας. Γενικά, από τα αποτελέσµατα της έρευνας
αναδεικνύεται η 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 πρωτίστως οι γονείς του, µέσα από την
επίδειξη ενός φάσµατος τύπων συµπεριφοράς, πρακτικών και ενεργειών οι οποίες
σχετίζονται µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και το είδος των σχέσεων
αλληλεπίδρασης που διατηρούν µε το παιδί τους. Αποφασιστική επίδραση στη
διαµόρφωση των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας φάνηκε
επίσης ότι ασκούν ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του µαθητή/τριας,
τα οποία είναι δυνατό να αποτελέσουν µέτρο ασφαλούς πρόβλεψης τόσο για τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας όσο και για τη συµπεριφορά του στον τοµέα
αυτό.
Τα αποτελέσµατα εξετάζονται υπό το πρίσµα της πρακτικής αξιοποίησής τους στο
πλαίσιο αναπτυξιακής-προληπτικής ή θεραπευτικής συµβουλευτικής παρέµβασης
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σταδιοδροµίας και τις σχετικές µε αυτήν αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας

µε

τη

διαπραγµάτευση

ολοκληρωµένου σχεδίου.

14

ενός

κατά

το

δυνατόν

Argiro K. Charokopaki
Career decision-making self efficacy of secondary education students:
The role of personality, environmental factors and contextual supports
ABSTRACT
The present research, which is based on the social cognitive career theory, aims at
investigating some factors (personality, environmental factors and contextual
supports) that affect the career decision-making self efficacy of high school students
as well as their performance in relation to the career decision-making process.
According to the review of the related literature, many authors have stressed the
need to investigate as many factors as possible in order to study their effect on the
career decision-making self efficacy on the basis of a synthetic approach. In Greece
authors have hardly investigated career decision-making self efficacy, despite the
fact that in the last decades and in the new context of lifelong programming, action
and planning of a career, issues concerning the career decision-making self efficacy
are worrying parents, teachers and members of career counselling services and the
high school students themselves more and more.
516 secondary school students from the region of Central Greece, Prefecture of
Viotia, have participated in the present study. The 16 Personality Factors (Cattell &
Cattell, 1995) were used to analyze the personality of the students. All the relevant
actions that take place among the family members and among friends and peers
were measured with the Career Related Parent & Peer Support Scale (Turner,
Alliman-Brisset, Lapan, Udipi, & Ergun, 2003) and the Inventory of Parent and Peer
Attachment (Armdsen & Greenberg, 1987). Career decision-making self efficacy was
measured with the homonymous subscale of the questionnaire for middle school
students (Fouad, Smith & Enochs, 1997) and another scale was made for the
evaluation of relative career performance. Furthermore, the demographic data of the
high school students [gender, age, origin (Greece or abroad), school performance,
the class they attend (1st or 2nd class of high school), place of residence (rural, semiurban, urban region), marital status (number of siblings and if it is the first, second…
child of the family) as well as the socio-economic level of the family were gathered.
The results showed systematic differences in the career decision-making self efficacy
as well as in the performance of the career decision-making process among students
of different gender, school performance and personality. In particular, girls are more
self-efficient in career decision-making than the boys and the students whose school
performance is characterized as “very good” are also more self-efficient than other
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students that have a “good” school performance. The high school students who are
emotionally mature and stable with a low self-confident, are self-sufficient,
autonomous and more self-efficient in career decision-making whereas the introvert
students perform better in the career decision-making process.
Moreover, the investigation of the relation among the career decision-making self
efficacy, the students’ performance of this process, their environment and the
contextual supports indicates that the actions of friends and family (family’s and
friends’ support for the choice of a career and the bond (attachment) that the
students have with the parents and friends) are connected with the high school
students’ career decision-making self efficacy and their performance of this process.
However, we conclude that the family itself (numbers of siblings date of birth of the
siblings) doesn’t affect the high school students’ career decision-making self efficacy
or their performance of this process. Nevertheless, the parental support and the
relationship which the students have with their parents definitely influence their
career decision-making self efficacy.
The investigation of the variables that affect most the career decision-making self
efficacy was accomplished according to the multiple linear regression method. The
analysis suggested that the parental support regarding the choice of a career, the
existence of a strong bond (attachment) between the student and the parents and the
tendency towards autonomy / self-sufficiency and independence are the most
essential variables of a right prediction. As far as the student’s performance of the
career decision-making process is concerned, the most important predictive variables
were the parental support, the tendency towards introversion, independence and the
existence of autonomy and self-efficiency. In general, the results of the study show
the decisive effect of the parents on the high school students’ career decision-making
self efficacy as well as on their performance of this process. Parents influence their
children through their own actions regarding a decision-making process. This
parents’ effect on their children depends on the relationship which students have with
their parents. Last but not least, some characteristics of the personality of the high
school students have a crucial effect on their career decision-making self efficacy
and they can be regarded as variables of a right prediction of their alleged career
decision-making self efficacy and their performance in relation to the career decisionmaking process.
The implications of the present study on career decision-making self-efficacy are
discussed in terms of interventions in the frame of Counseling and Vocational
Guidance in the Secondary Education System.
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Πρόλογος – Γενικός σκοπός της έρευνας
Η κρισιµότερη ίσως περίοδος για τον προσανατολισµό ενός ατόµου προς µια
εκπαιδευτική και στη συνέχεια επαγγελµατική κατεύθυνση φαίνεται να είναι πρώτα
αυτή της εφηβείας και στη συνέχεια η πρώτη νεότητα. Θεωρητικοί της ανάπτυξης της
σταδιοδροµίας όπως οι Ginzberg (1984), Gottfredson (1981), Super (1957,1990),
Vondracek, Lerner & Schulenberg (1986), τονίζουν τη σηµασία της εν λόγω περιόδου
στη θεµελίωση της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.
Η επιλογή σπουδών και επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι µια από τις
σπουδαιότερες αλλά και πιο δύσκολες αποφάσεις στη ζωή του ατόµου. Πολύ
περισσότερο, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επικαιρότητα και σηµασία στην εποχή µας
καθώς οι συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές στην επιστήµη και την τεχνολογία και η
ρευστότητα και ευελιξία που χαρακτηρίζουν το οικονοµικό σύστηµα και την αγορά
εργασίας, επιβάλλουν στα άτοµα το βραχυπρόθεσµο, το στιγµιαίο. Έτσι, η πορεία
της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας κάθε νέου (και όχι µόνο) ατόµου αναφέρεται στη
διαλεκτική σχέση του µε την εργασία και θεωρείται µια συνεχής πορεία
εναλλασσόµενων αποφάσεων που θα διαρκεί ολόκληρη σχεδόν τη ζωή του.
Σε αυτό το πλαίσιο του δια βίου προσανατολισµού και δράσης του ατόµου, η πορεία
της σταδιοδροµίας απαιτεί µια µέθοδο σχεδιασµού και επανασχεδιασµού. Η
διαδικασία λοιπόν επαγγελµατικής επιλογής είναι διαδικασία διαµήκης, δηλαδή µια
συνεχής, διαβίου προσπάθεια η οποία αρχίζει από την εφηβεία και την πρώτη
νεότητα και δεν τελειώνει παρά µόνο όταν το άτοµο αποσυρθεί όχι µόνο από την
επαγγελµατική αλλά και γενικότερα την κοινωνική ζωή.
Στη χώρα µας την περίοδο αυτή καλούνται οι τελειόφοιτοι µαθητές/τριες Γυµνασίου
και οι µαθητές/τριες Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου και αργότερα οι
τελειόφοιτοι µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να πάρουν κρίσιµες και
σηµαντικές αποφάσεις για το µέλλον τους και να διαµορφώσουν φιλοδοξίες που σε
µεγάλο βαθµό έχουν προβλεπτική αξία για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία.
Η

διαµόρφωση

φιλοδοξιών

και

στόχων

και,

τελικά,

οι

εκπαιδευτικές

και

επαγγελµατικές επιλογές υπόκεινται στην επίδραση πολλών παραγόντων και είναι το
αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης πορείας. Έφηβοι και νέοι προσπαθώντας να
προσανατολιστούν σε ότι αφορά το επαγγελµατικό τους µέλλον φαίνεται να
επηρεάζονται από τους γονείς τους, το σχολικό περιβάλλον, τους συνοµηλίκους και
συµµαθητές τους, τα Μ.Μ.Ε., τα στερεότυπα που προβάλλονται για τα «γυναικεία»
και

«ανδρικά»

επαγγέλµατα,

το

κοινωνικό

γόητρο

των

επαγγελµατικών

δραστηριοτήτων, τις τάσεις που παρουσιάζει η αγορά εργασίας ως προς τις
προοπτικές διάφορων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ή ακόµη, στις σύγχρονες
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πολυ-πολιτισµικές κοινωνίες, οι επαγγελµατικές επιλογές και προτιµήσεις φαίνεται να
καθορίζονται από την εθνικότητα ή τη φυλή στην οποία ανήκει κάποιος. Επίσης,
πολύ σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά όπως η
προσωπικότητα, η αυτοεκτίµηση, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και οι αξίες των
εφήβων.
Στη σχετική βιβλιογραφία ο όγκος των ερευνών που αναφέρονται στο φαινόµενο της
επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιλογής είναι τεράστιος. Όλοι οι εµπλεκόµενοι στο
θεωρητικό αυτό προβληµατισµό αναγνωρίζουν ότι το πλήθος των παραγόντων που
υπεισέρχονται στη µελέτη αυτού του φαινοµένου – όπως άλλωστε και σε όλα τα
φαινόµενα που σχετίζονται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά- αλλά και ο τρόπος
συνδυασµού αυτών των παραγόντων µειώνουν την πιθανότητα εµφάνισης και
αποδοχής µιας ολοκληρωµένης και γενικά αποδεκτής θέσης ή θεωρίας.
Σε κάθε περίπτωσή ωστόσο, όλοι συγκλίνουν στο ότι η εκτίµηση και απόφαση για
µια εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιλογή, από τη µια µεριά υλοποιείται υπό την
επίδραση ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος στα πλαίσια πολύ διαφορετικά
(αντικειµενικά) καταστάσεων και από την άλλη πλευρά, συνδέεται στενά µε τα
βιώµατα του ατόµου και αντιµετωπίζεται υποκειµενικά µε διάφορους τρόπους στο
πλαίσιο του εσωτερικού περιβάλλοντός του. Οι επιλογές που αφορούν στη
σταδιοδροµία του ατόµου δηλαδή συνδέονται άµεσα µε προσωπικά στοιχεία αλλά και
παραµέτρους από το κοινωνικό του πλαίσιο και δεν αποτελούν απλό αποτέλεσµα
µίµησης ή κοινωνικών προτύπων. Προέρχονται από ενεργές κατασκευές της
πραγµατικότητας, οι οποίες συνδέονται τόσο µε γενικευµένες αναπαραστάσεις όσο
και µε τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Στη βάση αυτή, θεωρήσαµε ότι θα ήταν
πολύ

σηµαντικό

να

διερευνηθούν

ορισµένοι

από

τους

παράγοντες

που

διαµορφώνουν την ψυχολογική συγκρότηση των εφήβων ώστε να αισθάνονται ότι
είναι σε θέση, έχουν τις δυνατότητες, να πάρουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές
αποφάσεις.
Στην παρούσα έρευνα δεν πρόκειται να ασχοληθούµε µε όλους τους παράγοντες
που επενεργούν ή µε όλα τα θέµατα και τα προβλήµατα που αναφέρονται στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, καθώς κάτι τέτοιο
δεν θα ήταν δυνατό ούτε άλλωστε και σκόπιµο. Η λήψη µιας επαγγελµατικής
απόφασης αφορά και εξετάζεται υπό το πρίσµα πολλών επιστηµών: την
Παιδαγωγική, την Κοινωνιολογία, την Οικονοµία, την Ψυχολογία, κ.ά. Θα
περιοριστούµε λοιπόν στον προσδιορισµό του ρόλου που διαδραµατίζουν ορισµένοι
παράγοντες στη διαµόρφωση σηµαντικών στη σχετική βιβλιογραφία γνωστικών
διαδικασιών που καθορίζουν και τη συµπεριφορά (τον τρόπο απόκρισης) του ατόµου
στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και ειδικότερα στις διαδικασίες επαγγελµατικής
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εκλογής:

των

υποκειµενικών

εκτιµήσεων

(αντιλήψεων)

αυτεπάρκειας

(αυτοαποτελεσµατικότητας) σε ότι αφορά τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων (career decision–making self–efficacy) µαθητώνµαθητριών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας 16-17ετών.
Η σχετική έρευνα θα εστιάσει σε ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και
υποστηρικτικούς µηχανισµούς ώστε να µελετήσει πως αυτοί συµβάλλουν στη
διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του ατόµου
στον τοµέα αυτό.
Παράλληλα µε τον προβληµατισµό σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και τα
θέµατα λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας, η αποτελεσµατική επαγγελµατική
καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και λειτουργούς
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού αποτέλεσε ένα ακόµη
σηµαντικό ερέθισµα για την εκπόνηση της παρούσης ερευνητικής εργασίας. Η γνώση
ορισµένων συγκινησιακών, γνωστικών και συµπεριφορικών συνισταµένων της
επαγγελµατικής ανάπτυξης σε σχέση µε άλλες παραµέτρους που επενεργούν στη
λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων όπως αυτές που αναφέρονται
παραπάνω,

µπορεί

δευτεροβάθµιας
επαγγελµατικού

να

αυξήσει

εκπαίδευσης

και

προσανατολισµού,

την

αυτοπεποίθηση

των
γιατί

λειτουργών
θα

τους

των

εκπαιδευτικών

συµβουλευτικής

καταστήσει

ικανούς

και
να

κατανοήσουν καλύτερα τους νέους που απευθύνονται σε αυτούς και ζητούν
επιστηµονική συµ-βουλή στην εξεύρεση στρατηγικής για τη λήψη εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων.
Η παρούσα µελέτη αποτελείται από δύο βασικά µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει
στην προβληµατική του θέµατος της έρευνας, εννοιολογικές διασαφηνίσεις και τη
θεωρητική της θεµελίωση. Επίσης, περιλαµβάνει σύντοµες και άλλωτε λειτουργικές
ανασκοποπήσεις πορισµάτων επιλεγµένης ως επι το πλείστον σύχρονης ελληνικής
και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, άµεσα ή έµµεσα σχετικής µε το θέµα µας. Αυτό
κρίθηκε απαραίτητο, προκειµένου να παρουσιαστούν οι παράµετροι που έχουν
µελετηθεί και αφορούν την έννοια αυτοαποτελεσµατικότητα για τη σταδιοδροµία και
ειδικότερα την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων. Το δεύτερο µέρος αφορά τη µεθοδολογία της έρευνας,
την παρουσίαση των δεδοµένων που προέκυψαν από αυτήν, την ανάλυση και
συζήτηση των ευρηµάτων της καθώς και τα συµπεράσµατα αυτής. Στο τέλος
περιλαµβάνεται η σχετική βιβλιογραφία και αυτούσια τα ερωτηµατολόγια που
χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα (Παράρτηµα).
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ΜΕΡΟΣ Α
Η προβληµατική της έρευνας, εννοιολογικές
διασαφηνίσεις, θεωρητική θεµελίωση
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Κεφάλαιο

1ο:

Η

αφετηρία

για

τη

διαµόρφωση

της

προβληµατικής έρευνας και την επιλογή του θεωρητικού πλαισίου
1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη και τη
λήψη αποφάσεων σταδιοδροµίας
Το

φαινόµενο

της

επαγγελµατικής

ανάπτυξης

(Ε.Α.)1

και

ειδικότερα

την

2

επαγγελµατική επιλογή (Ε.Ε.) προσπαθούν να περιγράψουν, να ερµηνεύσουν και
να αναλύσουν οι διάφορες διατυπωµένες «Θεωρίες Επαγγελµατικής Ανάπτυξης»,
από τις οποίες κάθε µια µελετά και προβάλλει κάποιον ή κάποιους παράγοντες που
επιδρούν σ’ αυτήν, καθώς και στην επαγγελµατική ανάπτυξη και συµπεριφορά του
ατόµου. Έχουν προταθεί διάφορες ταξινοµήσεις των θεωριών αυτών, οι οποίες
προσπαθούν να συµπεριλάβουν και να κατατάξουν την πληθώρα των διαφορετικών
θεωρητικών προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τον τοµέα αυτό (∆ηµητρόπουλος,
2004. Hilton, 1962. Herr, 1970. Crites, 1971. Osipow, 1983. Super, 1981 κ.ά ό.α. στο
Κάντας & Χαντζή, 1991. Κρίβας, 1989). Το σύνολο των ταξινοµήσεων που
συναντάµε στη σχετική βιβλιογραφία για την επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή
αποτυπώνει την πολυπλοκότητα του θέµατος3.

1

Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη (career development) χρησιµοποιείται για να αποδώσει
«την εξελικτική πορεία του ατόµου όσον αφορά τον προσανατολισµό του στο χώρο εργασίας
και τις αποφάσεις του για το επάγγελµα, ή τα επαγγέλµατα που επιθυµεί να ακολουθήσει»
(Κάντας & Χαντζή, 1991:1). Η χρήση του όρου αυτού αποσκοπεί στο να δειχτεί ότι αποτελεί
δια βίου διαδικασία, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς,
οικονοµικούς, σωµατικούς, πολιτισµικούς, ακόµη και τυχαίους παράγοντες, οι οποίοι
συνδυάζονται, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνουν τη σταδιοδροµία του ατόµου (Sears, 1982,
ό.α. στο Nathan & Hill, 2006). Πολύ περισσότερο, όµως, ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη
χρησιµοποιείται για να αποδώσει όλες εκείνες τις πλευρές της ζωής ενός ατόµου που
σχετίζονται µε τις προσωπικές επιλογές, την είσοδο και την πρόοδο στις εκπαιδευτικές,
επαγγελµατικές και ερασιτεχνικές ενασχολήσεις καθώς και το ότι η δια βίου αυτή διαδικασία
οδηγεί στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής ταυτότητας και ωριµότητας του ατόµου.
2
Ο όρος επαγγελµατική επιλογή (εκλογή – career choice) αποτελεί µέρος θα λέγαµε του όρου
επαγγελµατική ανάπτυξη. Πολλές φορές οι έννοιες επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, όµως δεν είναι ταυτόσηµες. Ο όρος επαγγελµατική επιλογή
αναφέρεται στην επιλογή από ένα άτοµο του επαγγέλµατος το οποίο θα ασκήσει και θα
πρέπει να διακρίνεται από τον όρο επαγγελµατική προτίµηση, που αναφέρεται στο
προτιµώµενο επάγγελµα µε το οποίο ωστόσο το άτοµο είναι δυνατό να µην ασχοληθεί για
υποκειµενικούς ή αντικειµενικούς λόγους (Κάντας & Χαντζή, 1991).
Θα πρέπει επίσης να γίνει διαχωρισµός της έννοιας του όρου της επαγγελµατικής επιλογής
από τον όρο επαγγελµατική απόφαση. Ως απόφαση ορίζεται ως η διαδικασία επιλογής µιας
κατεύθυνσης δραστηριοτήτων από διάφορες εναλλακτικές λύσεις (Thoresen & Mehrens,
1967). Η επαγγελµατική επιλογή λοιπόν περιλαµβάνει κατά κάποιο τρόπο ή αναφέρεται σε
ένα είδος απόφασης. Αυτή η απόφαση όµως, µπορεί να είναι γενική ως προς µια
επαγγελµατική κατεύθυνση ή οµάδα επαγγελµάτων. Έτσι, η επαγγελµατική απόφαση ως
έννοια σχετίζεται κυρίως µε την τελική απόφαση επιλογής µιας επαγγελµατικής
δραστηριότητας
3
Για µια συστηµατική ταξινόµηση, έρευνα και µελέτη των θεωριών αυτών βλ. Κάντας &
Χαντζή, 1991 και ∆ηµητρόπουλος, 2004.

21

Στην παρούσα εργασία δεν αποτελεί στόχο η αναλυτική παρουσίαση, επεξεργασία
και ανάλυση των θεωριών αυτών. Από τις διάφορες θεωρίες που στη σχετική
βιβλιογραφία

αναφέρονται

µε

τον

εν

λόγω

τίτλο

στην

παράγραφο

αυτή

πραγµατοποιούµε µια σύντοµη επισκόπηση αυτών, καθώς µας ενδιαφέρουν οι
παράγοντες εκείνοι που εντοπίζονται στις θεωρίες αυτές και θεωρείται ότι
επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ατόµου κατά τις διαδικασίες επαγγελµατικής
επιλογής και ειδικότερα τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.
Ένας βασικός διαχωρισµός των θεωριών αυτών σύµφωνα µε τους Κάντα & Χαντζή,
1991:4, αφορά σε δύο κατηγορίες, τις ψυχολογικές και τις κοινωνιολογικές θεωρίες:
«…το κοινό σηµείο των ψυχολογικών θεωριών επαγγελµατικής επιλογής είναι ότι
συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο άτοµο παραµελώντας σε µεγαλύτερο ή
µικρότερο βαθµό το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνονται οι επιλογές και τους
περιορισµούς που το πλαίσιο αυτό επιβάλλει στις ατοµικές επιλογές». «…οι
κοινωνιολογικές θεωρίες από την άλλη πλευρά κατά κανόνα τονίζουν αυτούς
ακριβώς τους περιορισµούς που επιβάλλει το κοινωνικό σύνολο στο άτοµο και σε
γενικές γραµµές τείνουν να βλέπουν το άτοµο ως παθητικό παρατηρητή ή δέκτη…».
Σε µια άλλη ταξινόµηση (∆ηµητρόπουλος, 2004:104) οι θεωρίες που προσπαθούν να
αναλύσουν και να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της Ε.Ε. και γενικότερα την
επαγγελµατική συµπεριφορά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1. στις µη Ψυχολογικές
Θεωρίες (αποδίδουν την επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή σε παράγοντες µη
ψυχολογικούς, όπως οικονοµικοί, κοινωνικοί-πολιτιστικοί ή τυχαίοι, δηλαδή κυρίως
σε παράγοντες εξωτερικούς ως προς το άτοµο) 2. στις Ψυχολογικές (τοποθετούν το
επίκεντρο της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου σε ψυχολογικούς κυρίως
παράγοντες όπως η προσωπικότητα και οι ανάγκες αυτού, τα χαρακτηριστικά και
ενδιαφέροντά του, µαθησιακές διαδικασίες κ.ά.) και 3. στις Γενικές Θεωρίες (οι
εισηγητές εδώ παρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι είναι πολλές οι κατηγορίες
παραγόντων που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη λήψη επαγγελµατικών αποφάσεων
είτε µεµονωµένα είτε µε την αλληλεπίδρασή τους) (∆ηµητρόπουλος, 2004:105).
Σήµερα έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι κάθε µια από αυτές τις θεωρητικές
προσεγγίσεις έχει περιορισµένη µόνο ερµηνευτική και προγνωστική αξία και φωτίζει
ορισµένες όψεις του σύνθετου φαινοµένου της επαγγελµατικής ανάπτυξης και
επιλογής. Έτσι δηµιουργήθηκε η τάση παρουσίασης γενικών σχηµάτων σχετικά µε
την επαγγελµατική συµπεριφορά ενός ατόµου (∆ηµητρόπουλος, 2004). Οι
περισσότερες θεωρητικές προτάσεις ξεκινούν από τον καθορισµό της επιλογής
αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία ως µια διαδικασία αλληλοεπίδρασης του
ατόµου και του περιβάλλοντος, τονίζοντας ωστόσο η κάθε µια κάποια ή κάποιες
όψεις του θέµατος ή διαφορετικά σηµεία του φαινοµένου (Κρίβας, 1989). Για την
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πλειονότητα των επιστηµονικών προσεγγίσεων λοιπόν είναι κοινή παραδοχή ότι η
επαγγελµατική επιλογή δεν προέρχεται µόνο ως αποτέλεσµα σκέψεων, συγκρίσεων,
προβληµατισµών, ή των κοινωνικών δοµών που ποδηγετούν τα άτοµα και καθορίζουν
τις επιλογές τους, ούτε ακόµη ως το αποτέλεσµα του καθορισµού ενός συγκεκριµένου
συνδυασµού παραγόντων.
Η εκτίµηση και αξιολόγηση µιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων και τελικά η
απόφαση για την επιλογής µιας από αυτές, υλοποιούνται δηλαδή από τη µια µεριά,
υπό την επίδραση ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος στα πλαίσια πολύ
διαφορετικά

(αντικειµενικά)

καταστάσεων

και

δυνατοτήτων

εκλογής

ενός

επαγγέλµατος. Από την άλλη πλευρά, συνδέονται στενά µε τα βιώµατα του ατόµου και
αντιµετωπίζεται υποκειµενικά µε διάφορους τρόπους στο πλαίσιο του εσωτερικού
περιβάλλοντός του (προσωπικές-ατοµικές και ενδοατοµικές καταστάσεις) (Κρίβας,
1997).
Πολλοί είναι λοιπόν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία επαγγελµατικής
ανάπτυξης του ατόµου και ειδικότερα τις αποφάσεις και επιλογές αυτού. Οι
παράγοντες αυτοί ωστόσο µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: α)
στου ατοµικούς και β) στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ακολουθεί µια συνοπτική
και επιλεκτική αναφορά σε αυτούς τους παράγοντες. Αρκετοί από αυτούς τους
παράγοντες καθώς και η συµβολή τους στο θέµα που εξετάζουµε, δηλαδή στην
ερµηνεία και την πρόγνωση της συµπεριφοράς του ατόµου κατά τις διαδικασίες
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µελετώνται διεξοδικότερα στα
επόµενα κεφάλαια στο εύρος του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας.
Σε ότι αφορά σε ότι αφορά τους ατοµικούς παράγοντες και τις ενδοατοµικές
καταστάσεις, από τη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται ότι: «…Ατοµικοί ονοµάζονται
εκείνοι οι παράγοντες που ενυπάρχουν στο ίδιο το άτοµο και τους κατατάσσουµε σε
δύο

κατηγορίες:

τους

κληρονοµικούς-βιολογικούς

και

τους

επίκτητους»

(∆ηµητρόπουλος, 2004:146). Ως βιολογικοί και κληρονοµικοί ατοµικοί θεωρούνται
εκείνοι που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε νόµους βιολογικούς τους οποίους δεν
µπορούν να επηρεάσουν ούτε το άτοµο ούτε το περιβάλλον του. Τέτοιοι είναι το φύλο
(ως καθαρά βιολογικό µέγεθος αλλά κυρίως ως κοινωνικό µόρφωµα καθώς είναι
διαφορετική η αντίληψη για τους επαγγελµατικούς ρόλους και τις δραστηριότητες
ανδρών και γυναικών (Κασιµάτη, 1991), οι γενετικές προδιαγραφές και άλλα
χαρακτηριστικά του (π.χ. κληρονοµικές καταβολές που καθορίζουν τα όρια της
νοητικής ανάπτυξης του ατόµου, έµφυτες ικανότητες που µπορεί να εκδηλώνονται µε
τη µορφή ταλέντου, η σωµατική του διαµόρφωση, κ.ά.), το επίπεδο συναισθηµατικής
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ωριµότητας και ηρεµίας του ατόµου και γενικά όλα τα ατοµικά χαρακτηριστικά των
οποίων η διαµόρφωση δεν µπορεί να αποδοθεί σε περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Επίκτητοι ατοµικοί παράγοντες θεωρούνται εκείνοι που αποτελούν µόνιµα ή εξελίξιµα
χαρακτηριστικά του ατόµου και είναι αποτέλεσµα της επενέργειας του περιβάλλοντος
ή της αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και κληρονοµικών καταβολών όπως η
προσωπικότητα του ατόµου (το σύνολο των ψυχολογικών χαρακτηριστικών που
καθορίζουν τον τρόπο απόκρισης και προσαρµογής του ατόµου στο περιβάλλον του,
δηλαδή τη συµπεριφορά αυτού (Carver & Sheier, 1992. Κάντας & Χαντζή, 1991), τα
ενδιαφέροντα (δραστηριότητες µέσω των οποίων οι άνθρωποι επιδιώκουν τους
αντικειµενικούς τους στόχους, η διαµόρφωση των οποίων καθορίζεται σε µεγάλο
βαθµό µε το πέρασµα των χρόνων Super & Bohn, 1971), τα συστήµατα αξιών του
ατόµου (ως αποτέλεσµα της ταξικής του ένταξης, οι παραδοσιακές οικογενειακές
αξίες, κ.ά.), οι στάσεις, του ατόµου (ως προς την εργασία, την κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση, τις σπουδές κ.ά.) και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις αυτού (τα
κοινωνικά στερεότυπα είναι παγιωµένες και άκαµπτες αντιλήψεις σχετικές µε
πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις και συγκεκριµένα µε επαγγελµατικές
δραστηριότητες

στις

οποίες

αποδίδονται

αυθαίρετα

θετικά

ή

αρνητικά

.

χαρακτηριστικά) (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004 Μπεζεβέγκης και συν., 2000),
καθώς και παράγοντες οι οποίοι συνήθως περιλαµβάνονται σε διάφορες γενικές
κατηγορίες η επενέργεια των οποίων αυτών λαµβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια της
ζωής ενός ατόµου όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση4, η ευρύτερη κοινωνία κ.ά..
Τα ερεθίσµατα του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφέρονται στους εξωατοµικούς
παράγοντες, δηλαδή «σε αυτούς που βρίσκονται έξω από το άτοµο και επηρεάζουν
την ανάπτυξη και συµπεριφορά του άµεσα ή έµµεσα» (∆ηµητρόπουλος, 2004:149).
Οι παράγοντες αυτοί µπορούν µε τη σειρά τους να διακριθούν σε δύο µεγάλες
κατηγορίες: 1) αυτούς που ανήκουν στο µικροκοινωνικό περιβάλλον του ατόµου και
2) παράγοντες που αφορούν το µακροκοινωνικό περιβάλλον του ατόµου, οι οποίοι
θεωρούνται διαρθρωτικοί, αφού που αφορούν τις κοινωνικές δοµές (Κασιµάτη,
1991:1). Η οικογένεια (καλύτερα: η οικογενειακή υποδοµή5), η ταξική ένταξη του
ατόµου, το σχολείο (το εκπαιδευτικό σύστηµα και η σχέση του µε την απασχόληση),
4

Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις εµπειρικών ερευνών ακόµη και στον ελλαδικό χώρο
(Κασιµάτη, 1980,1991), έχει διαπιστωθεί ο πρωταρχικός ρόλος που παίζει η εκπαίδευση στην
Ε.Ε. και την σταδιοδροµία του ατόµου. Έχει βρεθεί δηλαδή µια πολύ ισχυρή σχέση ανάµεσα
στο επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης που έχει πάρει ένα άτοµο και στην Ε.Ε. που
πραγµατοποιεί. Έτσι, «η εκπαίδευση θεωρείται το βασικό κανάλι, µέσα από το οποίο το
άτοµο κάνοντας την πρώτη του Ε.Ε., διοχετεύεται στην αγορά εργασίας» (Κασιµάτη,
1991:48).
5
Ο όρος οικογενειακή υποδοµή χρησιµοποιείται για να αποδώσει το σύνολο των
ερεθισµάτων, προσδοκιών, φιλοδοξιών, επιθυµιών αλλά και δυνατοτήτων (οικονοµικών και
κοινωνικών) που πηγάζουν ή βρίσκουν τη λύση τους στην οικογένεια.
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η κοινωνία, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, το οικονοµικό σύστηµα (νοούµενο ως το
επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και οι συνθήκες της
αγοράς εργασίας που αντανακλούν την προσφορά και τη ζήτηση επαγγελµατικών
θέσεων (Κασιµάτη, 1991), αλλά και οικονοµικά µεγέθη όπως ο πληθωρισµός, η
εκπαιδευτική-διαρθρωτική ανεργία (Παπάς, 2004), η εθνικότητα, το δεδοµένο
πολιτικό σύστηµα και οι πολιτικές διαστάσεις και προεκτάσεις που δηµιουργεί για τις
επιλογές των ατόµων (βλ. Κασσωτάκης, 2004), οι τάσεις της εποχής, αλλά και
γεγονότα και καταστάσεις του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. νέες εξελίξεις σε
ισχύοντα φυσικά φαινόµενα, περιβαλλοντικές αλλοιώσεις κ.ά.), ακόµη και τυχαίες
καταστάσεις αποτελούν τους κύριους παράγοντες που συνδέονται µε το εξωτερικό
περιβάλλον του ατόµου.
Για το θέµα της επαγγελµατικής επιλογής, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σχετική
βιβλιογραφία στη µελέτη των διαδικασιών κοινωνικοποίησης που οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες προσδιορίζουν για κάθε άτοµο και οι οποίες µε τη σειρά τους καθορίζουν
σε µεγάλο βαθµό τις εναλλακτικές επαγγελµατικές επιλογές του, την πρόσβαση σε
ορισµένες επαγγελµατικές κατηγορίες, τις στάσεις του απέναντι σε επαγγέλµατα, την
απόκτηση εφοδίων και δεξιοτήτων για την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων κ.ά.
(Καλτσούνη-Νόβα,

2000.

Κασσωτάκης

&

Μαρµαρινός,

2004).

Καθώς

η

επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου προσεγγίζεται ως µια διαρκής, δια-βίου
διαδικασία, στο ίδιο πλαίσιο µε την κοινωνικοποίηση και εφόσον η τελευταία
αποτελεί µια µακρά εξελικτική διαδικασία (Durkheim, 1968, ό.α. στο Κασσωτάκης &
Μαρµαρινός, 2004) η οποία περιλαµβάνει διάφορες φάσεις, ο αριθµός των φάσεων
αυτών διαφοροποιείται σύµφωνα µε την εκάστοτε θεωρητική προσέγγιση. Συνήθως,
η κοινωνικοποίηση διακρίνεται σε πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής (βλ.
Πυργιωτάκης, 1986. Καρακατσάνης, 1989. Καλτσούνη-Νόβα, 2000). Η πρωτογενής
κοινωνικοποίηση λαµβάνει χώρα σε µικρές ηλικίες και συντελείται αποκλειστικά
σχεδόν µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ο ρόλος του οποίου ωστόσο θεωρείται
ιδιαίτερα σηµαντικός στην ερµηνεία και την πρόγνωση της συµπεριφοράς του ατόµου
κατά την επαγγελµατική επιλογή και τη λήψη µιας απόφασης σχετικά µε τη
σταδιοδροµία (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004). Η δευτερογενής κοινωνικοποίηση
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια µεγαλύτερων ηλικιών, όχι µόνο µέσα στην
οικογένεια αλλά στον ευρύτερη κοινωνικό περίγυρο. Στο χώρο αυτό εντάσσεται το
σχολείο (σε µια γενικότερη θεώρηση η δοµή, φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας του
της εκπαίδευσης µε το εκπαιδευτικό της σύστηµα ως προς το είδος της παιδείας που
θέλει να δώσει (Μπρούζος, 1995), η οµάδα των συνοµηλίκων, άλλες κοινωνικές
οµάδες (θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, πολιτικές κ.ά.), τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ακόµα και η επαγγελµατική κοινωνικοποίηση (η ένταξη σε µια
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επαγγελµατική οµάδα και η υιοθέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών ρόλων). Η
τριτογενής κοινωνικοποίηση, τέλος, αναφέρεται στην αναθεώρηση των αντιλήψεων,
ιδεών, αξιών και κανόνων που το άτοµο έχει υιοθετήσει κατά τις δύο προηγούµενες
φάσεις (π.χ. σε µια περίοδο αλλαγής επαγγελµατικής δραστηριότητας).
Τέλος, ορισµένοι άλλοι παράγοντες επίσης που θεωρούνται σηµαντικοί για την
ερµηνεία και την πρόγνωση της συµπεριφοράς του ατόµου κατά διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων είναι ακόµη το κοινωνικό γόητρο των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (η κοινωνική αξιολόγηση ορισµένων προσώπων
για τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες ως προς την αίγλη και το κύρος που
έχουν σε µια δεδοµένη κοινωνική πραγµατικότητα και σε συγκεκριµένη χρονική
περίοδο) καθώς και το επίπεδο πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα
που έχει το άτοµο (Κασσωτάκης, 2000α, 2004β) καθώς και της πρόσβασης σε αυτήν
σύµφωνα µε την ταξική προέλευσή του (Κασιµάτη, 1991). Αξίζει να σηµειωθεί
ωστόσο ότι το θέµα βέβαια του τρόπου επιλογής και συλλογής των πληροφοριών
καθώς και η εξάσκησή του στην ενεργό αναζήτηση, συλλογή, επιλογή και οργάνωση
των πληροφοριών αυτών6 (Κασσωτάκης, 2004β).

1.2 Η ερµηνεία της συµπεριφοράς του ατόµου κατά τις διαδικασίες
επαγγελµατικής επιλογής υπό το πρίσµα ενδοατοµικών στοιχείων και
ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, αναντίρρητα
υπάρχουν

περιβαλλοντικοί,

όπως

κοινωνικοί

και

οικονοµικοί

παράγοντες,

προδιαγραφές και µεταβλητές που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε υπάρχουσες
κοινωνικές δοµές. Οι παράγοντες αυτοί µαζί µε τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης
οδηγούν το άτοµο µέσα από ένα σαφώς οριοθετηµένο σύνολο εµπειριών στην
αποδοχή κανόνων και αξιών και σε µια «αναγκαστική» διαµόρφωση του χαρακτήρα
του, ώστε να θεωρούνται προκαθορισµένα τόσο το περιεχόµενο µιας επαγγελµατικής
επιλογής (ύπαρξη συγκεκριµένων εναλλακτικών λύσεων), όσο και η συµπεριφορά
του ατόµου κατά τις διαδικασίες αυτές (Κάντας & Χαντζή, 1991).
Ένεκα των διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης ωστόσο, καθώς και ατοµικών
διαφορών, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αναπτυξιακή πορεία και πορεία
6

Το θέµα της πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα συγκαταλέγεται στο
ευρύτερο µεθοδολογικό παιδαγωγικό και µορφωτικό πλαίσιο του θεσµού της Συµβουλευτικής
και του Προσανατολισµού προκειµένου να βοηθήσει τα άτοµα να αναπτύξουν δεξιότητες και
να έχουν γνώσεις για ένα ενεργό ρόλο στην αναζήτηση, επεξεργασία, συλλογή και επιλογή
των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό θεωρείται ως ένα
από τα δηµοκρατικά µέσα που χρησιµοποιεί ο θεσµός για να επιτύχει την προσαρµογή της
κατανοµής του εργατικού δυναµικού στις ανάγκες της οικονοµίας αλλά και της ενσωµάτωσής
τους σε µια κοινωνία διαφοροποιηµένης οικονοµίας (Κασσωτάκης, 2004α).
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ωριµότητας. Παρά το ότι δηλαδή η µαθησιακή πορεία κοινωνικοποίησης ενός ατόµου
του προσδιορίζει ένα πλαίσιο ζωής και του δηµιούργησε µια εσωτερική δυναµική µε
µια τάση συνέχειας, δηλαδή µια σύνδεση ενεργειών και καταστάσεων του
παρελθόντος, η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να µας κάνει να προβλέψουµε µε
ακρίβεια τη µελλοντική συµπεριφορά του ατόµου (Κρίβας, 1989). Όσο ντετερµινιστικά
και αν λειτουργούν οι εκάστοτε κοινωνικές δοµές στο µίκρο ή µάκρο κοινωνικό
περιβάλλον του ατόµου, αυτό δε σηµαίνει πλήρη απουσία της δυνατότητας επιλογής.
Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι το πρίσµα των ατοµικών και ενδοατοµικών
καταστάσεων και ψυχολογικών ερµηνειών δίνει ικανοποιητική απάντηση στο
φαινόµενο της επαγγελµατικής επιλογής αποδίδοντας απεριόριστη ατοµική επιλογή
στο συγκεκριµένο τοµέα ζωής του ατόµου.
Σε τελική ανάλυση δηλαδή, τις διαδικασίες επαγγελµατικής επιλογής χαρακτηρίζουν:
α) η σταθερότητα αλλά και η αλλαγή, β) η επίδραση παραγόντων γενετικής
προδιάθεσης αλλά και οι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, γ) τα
υποκειµενικά βιώµατα, οι γενικευµένες τάσεις συµπεριφοράς αλλά και οι ενέργειες
που αφορούν συγκεκριµένες καταστάσεις. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να
ισχυριστούµε ότι υπάρχει µια γραµµική, αιτιώδης, διαρκής ή συστηµατική σχέση των
συνδεόµενων µε την επαγγελµατική επιλογή παραγόντων. Έτσι και οι δύο θεωρήσεις
(ενδοατοµική – ψυχολογική και εξωτερικού περιβάλλοντος – κοινωνιολογική) θα
πρέπει να κινούνται συµπληρωµατικά και συνθετικά η µια προς την άλλη καθώς η
ίδια η προβληµατική της επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιλογής είναι πολυδιάστατη
και πολύπλοκη.
∆εν είναι τυχαίο λοιπόν, που οι νέες θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης
προσπαθούν να ερµηνεύσουν τους παράγοντες που οδηγούν στην Ε.Ε. είτε
προσπαθώντας

να

κατανοήσουν

πως

οι

υπαγορεύσεις

της

κοινωνικής

πραγµατικότητας οδηγούν σε συµβιβασµό των φιλοδοξιών του ατόµου, είτε
προσπαθώντας να δώσουν απάντηση στο πως οι κοινωνικοί παράγοντες
µεταφράζονται σε ατοµικές επιλογές (Κάντας & Χαντζή, 1991).
Πρόσφατα αλλά και παλαιότερα ερευνητικά δεδοµένα αναγνωρίζουν τη σηµασία της
εφαρµογής

και

µελέτης

µιας

ολιστικής

προσέγγισης

στην

ανάπτυξη

της

σταδιοδροµίας, ενσωµατώνοντας ερµηνείες διάφορων θεωρήσεων (θεωρητικών
προσεγγίσεων και σχηµάτων) για τη συµβολή των ατοµικών & βιολογικών στοιχείων,
άλλων

ενδοατοµικών

καταστάσεων

(π.χ.

γνωστικές

νοητικές

λειτουργίες),

αναπτυξιακών, οικογενειακών, κοινωνικών ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων
και στοιχείων (π.χ. φραγµοί-εµπόδια απαρέγκλιτα ή µη, επιλογές, δυνατότητες,
ευκαιρίες, υποστηρικτικοί µηχανισµοί κ.ά.) στην κατανόηση της συµπεριφοράς του
ατόµου κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη σταδιοδροµία
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(Bourdieu,

1988. Bronfebrenner, & Ceci, 1994. Coleman, 1993. Farmer, 1985, 1987. Krumboltz,
1979. Lent, Brown & Hackett, 1994,1996,2000. Lerner, 2002. O’Brien & Fassinger,
1993. Parr & Neimeyer, 1994. Super, 1990. Super, Savickas & Super, 1996. Whiston
& Keller, 2004).
Κατά τη σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση, διαπιστώσαµε την ανάγκη σφαιρικής
µελέτης και διερεύνησης των παραγόντων που επενεργούν στη γνωστική διαδικασία
της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του
ατόµου στη διαδικασία αυτή. Μια τέτοια προσέγγιση οφείλει να εξετάσει στοιχεία από
τη δόµηση, οργάνωση και λειτουργία του κοινωνικού πλαισίου που το άτοµο έχει ως
καταβολή, όσο και στοιχεία από τις ατοµικές και ενδοατοµικές – ψυχολογικές
παραµέτρους που προσδιορίζουν τις υποκειµενικές ιδιαιτερότητες, ανάγκες και
προτεραιότητες αυτού.
Μια από τις πιο δηµοφιλείς θεωρητικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο µελέτης της
σταδιοδροµίας είναι η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία (social
cognitive career theory) των Lent, Brown, Hackett (1994.2000.2002), η οποία
χρησιµοποιείται ως θεωρητική βάση στην παρούσα ερευνητική εργασία. Η θεωρητική
αυτή προσέγγιση αποτελεί ένα επαρκές όσο και σηµαντικό εννοιολογικό και
θεωρητικό σχήµα για τη µελέτη των επιδράσεων (και των περιορισµών)
προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (παραγόντων πλαισίου) τόσο στο
γενικό πλαίσιο της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όσο και σε συγκεκριµένα
σηµεία της διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών µεταβλητών του ατόµου (όπως
των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, των προσδοκιών για αποτελέσµατα και
των στόχων).
Επίσης, η επαγγελµατική επιλογή είναι στενά συνδεδεµένη µε την εκτίµηση και την
αξιολόγηση µιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων για την οποία θα ληφθεί
τελικά

απόφαση.

Η

εκτίµηση

αυτή,

σύµφωνα

µε

την

προβληµατική

που

παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο σχετικά µε τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, συνδέεται µε καταστάσεις του
εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ατόµου. Για τους ερευνητές η
συµβολή των ατοµικών και ενδοατοµικών καταστάσεων την επιτυχή αντιµετώπιση
των συνδεόµενων µε τις εξωτερικές καταστάσεις απαιτήσεων και αναγκαιοτήτων θα
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη (Κρίβας, 1997). Η τελευταία θέση συνδέεται µε τον
όρο «προσδοκία για αυτεπάρκεια» ή «αυτοαποτελεσµατικότητα» (self efficacy
expectation), η οποία, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο δεν
αναφέρεται µόνο στις συνέπειες των ενεργειών του ατόµου αλλά και στις ενέργειες
καθαυτές και στην έκβαση των ενεργειών αυτών και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την
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επιτυχή έκβαση διαφόρων καταστάσεων της ζωής του και φυσικά καταστάσεων που
αφορούν την επαγγελµατική του ανάπτυξη, όπως η διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών
και επαγγελµατικών αποφάσεων.
Ο προβληµατισµός λοιπόν από τη µια πλευρά σχετικά µε τους παράγοντες που
προβλέπουν, αλληλεπιδρούν µε αµοιβαίους τρόπους και τελικά επηρεάζουν την
επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και ειδικότερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
σταδιοδροµίας και η σηµασία του όρου «αυτοαποτελεσµατικότητα» για την
επαγγελµατική ανάπτυξη και ιδιαίτερα για την κατανόηση, ερµηνεία και πρόβλεψη της
συµπεριφοράς του ατόµου στο θέµα της επαγγελµατικής επιλογής, αποτέλεσαν
αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο µελέτης
της παρούσας εργασίας η οποία αναφέρεται στην επίδραση ατοµικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων και υποστηρικτικών µηχανισµών στην ανάπτυξη της
σταδιοδροµίας. Στη συνέχεια, γίνεται επεξεργασία και εννοιολογική ανάλυση του
όρου «αυτοαποτελεσµατικότητα», της σχέσης αυτού µε θέµατα σταδιοδροµίας και
ειδικότερα µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας καθώς και η σηµασία
του στην κατανόηση, ερµηνεία και πρόγνωση της συµπεριφοράς του ατόµου στον
τοµέα αυτό. Τέλος, παρουσιάζεται το ακριβές πλαίσιο µελέτης και έρευνας.
Η συνθετική επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων που αναζητήθηκαν στο εύρος της
θεωρητικής προσέγγισης της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία,
οδήγησε στο να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες η επίδραση των οποίων µελετάται
στην παρούσα ερευνητική εργασία. Επίσης, αναγνωρίζοντας τη σηµασία µιας
ολιστικής προσέγγισης στην επεξεργασία των σχετικών θεµάτων, προκειµένου για
τον έλεγχο των επιδράσεων ορισµένων περιβαλλοντικών παραγόντων στα θέµατα
που εξετάζονται (όπως για παράδειγµα για την οικογένεια), επιχειρείται ο
συνδυαστικός έλεγχος της συγκεκριµένης θεωρίας µε άλλα θεωρητικά σχήµατα.
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Κεφάλαιο 2ο: Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
Η κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία (social cognitive career theory)
των Lent, Brown, Hackett (1994.2000.2002), η οποία όπως αναφέρθηκε αποτελεί το
θεωρητική βάση για τη διαµόρφωση ερευνητικών υποθέσεων και την ερµηνεία των
ευρηµάτων, αποτελεί εξέλιξη της θεωρίας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της
συµπεριφοράς του Albert Bandura (1971,1977a,b,1997). Για το λόγο αυτό, κρίνεται
σκόπιµο αρχικά να γίνει µια συνοπτική παρουσίαση και των δύο αυτών θεωριών
ώστε να αποσαφηνιστεί η ορολογία, οι περιορισµοί και οι παραδοχές τους ειδικότερα
σε

ότι

αφορά

την

έννοια

της

«προσδοκίας

για

αυτεπάρκεια»

(αυτοαποτελεσµατικότητα).

2.1 Η κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς και η έννοια
«προσδοκία για αυτεπάρκεια» του Albert Bandura
2.1.α. Η έννοια του όρου «αυτεπάρκεια» (αυτοαποτελεσµατικότητα)
Η έννοια του όρου «αυτεπάρκεια» ή «αυτοαποτελεσµατικότητα» (self-efficacy) και
«προσδοκία για αυτεπάρκεια» (self- efficacy expectation) µπορεί να αναζητηθεί στο
εύρος της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς του Albert Bandura
(1971,1977a,b,1986,1997), ενός ψυχοκοινωνικού µοντέλου που εξετάζει την
ικανότητα του ατόµου για αυτοκαθορισµό (human agency). Η θεωρία της κοινωνικής
µάθησης εντάσσεται στις συµπεριφοριστικές θεωρίες και σύµφωνα µε τη γενικότερη
κατεύθυνση των θεωριών αυτών και η ίδια αναφέρεται στο ρόλο που έχει η ενίσχυση
στη µάθηση.
Έτσι, η θεωρία δίνει έµφαση στην έµµεση µάθηση (vicarious learning), στη µάθηση
δηλαδή που συντελείται από την παρατήρηση των άλλων (observational learning),
των προτύπων (models/modeled activities). Μέσα από αυτήν την παρατήρηση το
άτοµο αναπτύσσει γνωστικές προσδοκίες όσον αφορά την πιθανή δική του επίδοση
και επιτυχία σε ορισµένους µελλοντικούς τύπους συµπεριφοράς του (effective
performance). Με τον τρόπο αυτό πραγµατοποιεί και την αυτορρύθµιση της
συµπεριφοράς του και γενικότερα τον αυτοκαθορισµό του (Bandura, 1971.1977a,b).
Στη διαδικασία αυτή της ρύθµισης της συµπεριφοράς ο Bandura εισάγει τον όρο, την
έννοια της «αυτεπάρκειας» (αυτοαποτελεσµατικότητας) ως τη σηµαντικότερη από τις
τρεις µεταβλητές του µοντέλου αιτιών συµπεριφοράς: των «προσδοκιών για ένα
αποτέλεσµα» και των «προσωπικών στόχων». Αυτό που σηµατοδοτείται µε το
περιεχόµενο του όρου αποτελεί αντικείµενο της καθηµερινής µας εµπειρίας. Παρά
πολύ συχνά στη διάρκεια της καθηµερινής µας πρακτικής θέτουµε το ερώτηµα στον
εαυτό µας εάν θα µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε τη µια ή την άλλη
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δραστηριότητα, να αντιµετωπίσουµε µια κατάσταση, ή να εκτελέσουµε τα καθήκοντα
που µας έχουν ανατεθεί. Το ερώτηµα αυτό εµπεριέχει τη δυνατότητα υποκειµενικής
πρόγνωσης των ικανοτήτων µας για τη δεδοµένη κατάσταση που έχουµε να
αντιµετωπίσουµε. Εµπεριέχει δηλαδή την υπόθεση ότι διαθέτουµε το σύνολο των
δυνατοτήτων ή ικανοτήτων που απαιτούνται στη δεδοµένη κατάσταση ώστε να
οργανώσουµε

τις

δυνάµεις

µας

προκειµένου

να

την

αντιµετωπίσουµε

.

αποτελεσµατικά (Bandura, 1997 Κρίβας, 1997).
Με άλλα λόγια, η αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στις πεποιθήσεις που έχει το
άτοµο ως προς το κατά πόσο θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις κάποιου
συγκεκριµένου ρόλου ή σε ποιο βαθµό θα φέρει εις πέρας µε επιτυχία κάποια
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Επίσης, παρά το ότι περιλαµβάνει εκτιµήσεις
υποκειµενικής πρόγνωσης, ωστόσο δεν αφορά αυτές καθαυτές τις ικανότητες και
δυνατότητες του ατόµου.
Έτσι, κατά τον Bandura η έννοια του όρου αυτοαποτελεσµατικότητα ορίζεται ως η
υποκειµενική κρίση του ατόµου όσον αφορά την ικανότητά του να αναλάβει και να
ολοκληρώσει µια σειρά ενεργειών που θα αποδειχθεί αποτελεσµατική στο µέλλον σε
µια συγκεκριµένη κατάσταση. Σύµφωνα µε τον ερευνητή πρόκειται για την «εκτίµηση
της δυνατότητας του ατόµου να οργανώσει και να εκτελέσει µια σειρά ενεργειών (ένα
σχέδιο

δράσης)

για

την

αποτελεσµατική

αντιµετώπιση

µιας

συγκεκριµένης

κατάστασης (για την επίτευξη προκαθορισµένων επιπέδων επίδοσης)» (Bandura,
1986:391).
Επίσης, οι αντιλήψεις του ατόµου αναφορικά µε την αυτοαποτελεσµατικότητά του
ποικίλουν ως προς τρεις βασικές διαστάσεις: το επίπεδο, την ισχύ και τη γενίκευση.
Το επίπεδο των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας αναφέρεται στο βαθµό
δυσκολίας των δραστηριοτήτων ή συµπεριφορών που το άτοµο θεωρεί ότι µπορεί να
εκτελέσει µε επιτυχία. Η ισχύς αναφέρεται στο βαθµό εµπιστοσύνης που έχει το
άτοµο για τις ικανότητές του να εκτελέσει µε επιτυχία ένα έργο και τέλος η γενίκευση
στο εύρος των δραστηριοτήτων που το άτοµο θεωρεί ότι εµπίπτουν στο πλαίσιο των
ικανοτήτων του (Bandura, 1997).
Αρχικά η έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη
µεθόδων αναφεροµένων στη θεραπεία των φοβιών και της εξαρτηµένης από ουσίες
συµπεριφοράς (Bandura, 1977b, 1982, 1986). Στη συνέχεια, ο υψηλός βαθµός
εκτίµησης αυτοαποτελεσµατικότητας για µια κατάσταση θεωρήθηκε ότι µπορεί να
γενικευτεί και σε άλλους τύπους συµπεριφοράς (Bandura, 1977a).
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2.1.β. Οι επιδράσεις της έννοιας στη συµπεριφορά του ατόµου
Η έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας παρά το ότι αφορά την εκτίµηση του ατόµου
για τις µελλοντικές του ενέργειες σε ότι αφορά το χειρισµό µιας συγκεκριµένης
κατάστασης, δε φαίνεται να αναφέρεται µόνο στις συνέπειες των ενεργειών του
ατόµου, αλλά και στις ίδιες τις ενέργειες αυτού και φυσικά στην έκβαση των ενεργειών
αυτών, δηλαδή στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα – συνέπειες (outcomes). Ωστόσο, ο
ίδιος ο ερευνητής διακρίνει τον όρο αυτοαποτελεσµατικότητα -η οποία αποτελεί
γνωστική διαδικασία- από τη συµπεριφορά ατόµου χρησιµοποιώντας τον όρο
«προσδοκία για ένα αποτέλεσµα» (response-outcome expectation)7.
Η έννοια του όρου αυτοαποτελεσµατικότητα διατηρεί τη µεγαλύτερη προγνωστική
ισχύ στην επιλογή µιας εναλλακτικής δράσης ή τύπου συµπεριφοράς σε σχέση µε την
προσδοκία για αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, ένα άτοµο ακόµη και αν προσδοκεί
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα από µια ενέργεια, είναι πιθανό ότι θα την αποφύγει
(δεν θα την επιλέξει) αν αµφιβάλλει για την ικανότητά του να την εκτελέσει
επιτυχηµένα. Ένα ισχυρό αίσθηµα αυτοαποτελεσµατικότητας από την άλλη πλευρά,
µπορεί να κάνει το άτοµο να εµµείνει στις προσπάθειές του, ακόµη και αν το
επιθυµητό διαβλεπόµενο αποτέλεσµα είναι αβέβαιο (Bandura, 1986). Κατά αυτόν τον
τρόπο η αυτοαποτελεσµατικότητα «διαµεσολαβεί (mediates) την επιλογή µιας
εναλλακτικής δράσης» (Bandura, 1982:126,1986), δηλαδή γίνεται αντιληπτή ως
«διαµεσολαβητικό µέγεθος µεταξύ γνωστικών διαδικασιών και δράσης» (Κρίβας,
1997:31).
Η αυτοαποτελεσµατικότητα λοιπόν αφορά την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας
κατάστασης και έχει συγκεκριµένες συνέπειες στη συµπεριφορά του ατόµου
(εποµένως και στην επαγγελµατική του ανάπτυξη), που αφορούν: α) στο ότι το άτοµο
επιλέγει τελικά να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες και δεν τις αποφεύγει
(acceptance vs avoidance), β) στην επιµονή (persistence) µε την οποία θα
αντιµετωπίσει την οργάνωση και εκτέλεση των ενεργειών του παρά τις όποιες
δυσκολίες ή αντιξοότητες και γ) στην ένταση και τη διάρκεια των προσπαθειών του
(quality of performance of behaviors) (Bandura, 1997).

7

H έννοια της προσδοκίας για αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στην πεποίθηση του
ατόµου ότι το ίδιο µπορεί να φέρει εις πέρας µια σειρά ενεργειών για να έχει ένα επιθυµητό
αποτέλεσµα, δηλαδή στην εκτίµησή του ότι µια δεδοµένη συµπεριφορά θα επιφέρει
συγκεκριµένα αποτελέσµατα (αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας κατάστασης). Πρόκειται για
την απάντηση στο ερώτηµα: «µπορώ να το κάνω αυτό;». Η προσδοκία για ένα αποτέλεσµα
ωστόσο, αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί το άτοµο να γνωρίζει ότι µια συγκεκριµένη
σειρά ενεργειών οδηγεί σε ένα αποτέλεσµα, αλλά εάν το ίδιο δεν έχει την πεποίθηση ότι
µπορεί (έχει τις ικανότητες) να φέρει εις πέρας τη δράση αυτή, ώστε να επιτύχει τον
επιδιωκόµενο στόχο, τότε δεν υλοποιεί τις ενέργειες αυτές (Bandura, 1977α,1986).
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Με άλλα λόγια, σε ποια από τις εναλλακτικές λύσεις που αντιλαµβάνεται και αξιολογεί
το άτοµο θα στραφεί, µε πόση διάρκεια, µε πόση ένταση στις προσπάθειές του αλλά
και µε ποια έκβαση θα προσπαθήσει να την υλοποιήσει, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
-αν και όχι αποκλειστικά - από την εκτίµηση που κάνει για την επιτυχή έκβαση των
δυνατοτήτων του, των ενεργειών του, αλλά και του ίδιου του επιδιωκόµενου σκοπού
(Bandura, 1977a,b,1997).
Όσο υψηλότερος είναι ο βαθµός εκτίµησης της αυτοαποτελεσµατικότητας, τόσο
περισσότερο θεωρείται ότι το άτοµο θα επιµείνει στις προσπάθειές του µέχρι να
επιτύχει την επιθυµητή έκβαση των ενεργειών του. Την ίδια στιγµή, ο υψηλός βαθµός
εκτίµησης αυτοαποτελεσµατικότητας οδηγεί σε µεγαλύτερα ποσοστά θετικών
επιδόσεων (επιτυχή έκβαση ενεργειών άρα και του επιδιωκόµενου σκοπού), καθώς
το άτοµο λόγω της υποκειµενικής εκτίµησης δυνατότητας δεν εγκαταλείπει την
προσπάθειά του αλλά εµµένει σε αυτήν. Έτσι δηµιουργείται µια σχέση αµοιβαίας
αλληλεπίδρασης µεταξύ του βαθµού αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου και
συγκεκριµένων τύπων συµπεριφοράς λόγω των συνεπειών που αυτοί είχαν.
Ωστόσο, µια σειρά παραγόντων µπορεί να επηρεάσουν την ένταση αυτής της σχέσης
και να παρουσιαστεί ασυµφωνία µεταξύ τους εξαιτίας για παράδειγµα λανθασµένης,
ή µειωµένης αυτοαντίληψης8, κακής κρίσης σε ότι αφορά τις προσπάθειες που
χρειάζονται για την υλοποίηση µιας δράσης, όταν οι επιµέρους ενέργειες που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση µια δράσης είναι αµφιλεγόµενες ή µη σαφώς
προσδιορισµένες και κατανοητές για το άτοµο, κ.ά., ή ακόµα λόγω κοινωνικών,
περιστασιακών, ακόµη και τυχαία σχετιζόµενων µε τη συγκεκριµένη κατάσταση
παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν

ή να συνεπιδράσουν στη σχέση της

αυτοαποτελεσµατικότητας και της ανάληψης δράσης (Bandura, 1977:200, 1982:129).
Η τελευταία αυτή παρατήρηση σηµαίνει ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα δεν είναι ένας
«παθητικός» γνωστικός µηχανισµός, αλλά µια δυναµική σειρά αντιλήψεων του
ανθρώπου για τον εαυτό του, οι οποίες σχετίζονται µε συγκεκριµένα πεδία δράσης.
Οι αντιλήψεις αυτές αλληλεπιδρούν δυναµικά µε το περιβάλλον, µε άλλους
µηχανισµούς παρώθησης και αυτό-ρύθµισης (όπως οι προσδοκίες αποτελέσµατος)
αλλά και µε τις προσωπικές του ικανότητες και τα προσωπικά του επιτεύγµατα

8

Οι εµπειρίες θετικών επιδόσεων είναι βασική πηγή πληροφόρησης για το βαθµό αντίληψης
της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου όπως αναφέρεται παρακάτω. Ωστόσο πολλές
φορές το άτοµο µπορεί να µην οδηγηθεί σε βελτίωση του βαθµού αυτοαποτελεσµατικότητας
του θεωρώντας ότι τα όποια θετικά επιτεύγµατά του δεν οφείλονται στις δικές του δυνατότητες
αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την κατάσταση αυτή (Bandura, 1977a).
Επίσης, όταν το άτοµο δεν ενεργοποιεί τις ικανότητές του εξαιτίας της χαµηλής πίστης στην
αυτοαποτελεσµατικότητά του, τότε δεν θα µπορέσει να οργανώσει την υλοποίηση της εν
λόγω δράσης και θα οδηγηθεί σε αποτυχία µε ενδεχόµενη τη ροπή του σε παρόµοιες
εκτιµήσεις (Bandura, 1982).
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(Bandura, 1997). Ωστόσο, εξαιτίας του ρόλου τους να διευκολύνουν το άτοµο στην
ερµηνεία των δεξιοτήτων του και στην οργάνωση της δράσης του, οι αντιλήψεις αυτόαποτελεσµατικότητας επηρεάζουν άµεσα όπως αναφέρθηκε την επίδοση στην
εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων (αφού καθορίζουν την επιλογή, την ποσότητα
της προσπάθειας και τη διάρκεια εµµονής σε αυτήν) (Bandura, 1997. Lent & Hackett,
1987).

2.1.γ. Πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου
Η αυτοαποτελεσµατικότητα περικλείει µια εµπειρικά παραγόµενη θεωρία της
αιτιολογίας της βασισµένης σε τέσσερις σηµαντικές πηγές πληροφοριών9. Σύµφωνα
λοιπόν µε τις έρευνες του Bandura οι κύριες πηγές από τις οποίες τροφοδοτείται η
αυτοαποτελεσµατικότητα του ατόµου θεωρούνται (Bandura, 1986,1995,1997. Betz,
2000. Lent & Hackett, 1987. Κάντας & Χαντζή, 1991):
•

Οι προηγούµενες εµπειρίες επιδόσεων του ατόµου (past performance
accomplishments)

Οι θετικές εµπειρίες επιδόσεων του ίδιου του ατόµου θεωρούνται από τον ερευνητή
ως η σπουδαιότερη η πιο καθοριστική και αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την
εκτίµηση του βαθµού αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου. Οι υψηλές προσδοκίες
αυτοαποτελεσµατικότητας

που

συνδυάζονται

µε

επιτυχίες

στην

έκβαση

συγκεκριµένων ενεργειών µεγαλώνουν την πιθανότητα υιοθέτησης της εν λόγω
συµπεριφοράς παρά τις όποιες επιµέρους περιστασιακές αποτυχίες.
•

Η έµµεση λειτουργική µάθηση (vicarious learning)

Πρόκειται για τις έµµεσες εµπειρίες, αυτές δηλαδή που αποκτώνται από την
παρακολούθηση προτύπων δηλαδή άλλων ανθρώπων οι οποίοι και εκτελούν
κάποιες ενέργειες. Αυτό είναι απόλυτα λογικό αφού ο κάθε άνθρωπος δεν µπορεί να
έχει προσωπική εµπειρία για τις επιδόσεις του σε όλες τις πιθανές δραστηριότητες
στις οποίες µελλοντικά µπορεί να εµπλακεί. Η έµµεση λειτουργική µάθηση έχει
ιδιαίτερα αποτελέσµατα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το άτοµο παρατηρεί άλλους
(µε τους οποίους βεβαίως θεωρεί ότι έχει αρκετές οµοιότητες), να επιδίδονται σε
τύπους συµπεριφοράς που το ίδιο αποφεύγει, µε θετικά ωστόσο αποτελέσµατα.

9

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αναφέρεται στις άµεσες επιπτώσεις παρέµβασης
(διαµόρφωση συγκεκριµένης συµβουλευτικής στρατηγικής). Έτσι, στις αιτιώδεις σχέσεις της
έννοιας της αυτοαποτελεσµατικότητας και των πηγών τροφοδότησης αυτής (σύµφωνα πάντα
µε τις έρευνες του Bandura) βασίζεται η σκοποθεσία των συµβουλευτικών παρεµβάσεων, µε
τις οποίες επιδιώκεται η διαφοροποίηση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του
ατόµου µέσα από τη διαφοροποίηση των πηγών που την τροφοδοτούν (Betz, 2000:2004.
Hackett, 1995).
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•

Η φυσιολογία και η συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου (psychological and
emotional states)

Πρόκειται για τις πληροφορίες που λαµβάνονται από φυσιολογικές αντιδράσεις (π.χ.
ταχυπαλµία, ιδρώτας κ.ά.) καθώς και άλλα στοιχεία όπως σωµατική αντοχή ή
αντίθετα σωµατικοί πόνοι. Οι αντιδράσεις αυτές εκλαµβάνονται ως ενδείξεις υψηλής
ή

χαµηλής

αυτοαποτελεσµατικότητας.

Επίσης,

οι

ισχυρές

συναισθηµατικές

αντιδράσεις σε ένα στόχο ή έργο προειδοποιούν για την προσδοκώµενη επιτυχία ή
την αποτυχία της έκβασης µιας ενέργειας. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν αρνητικά
συναισθήµατα (π.χ. φόβος) σχετικά µε τις ικανότητές τους, οι συναισθηµατικές τους
αντιδράσεις

µπορούν

από

µόνες

τους

να

µειώσουν

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και να προσθέσουν πίεση και άγχος. Γενικά, η αρνητική
συναισθηµατική διέγερση (ακόµα και εµφανιζόµενη ως φυσική κόπωση, ή υψηλή
αρτηριακή

πίεση)

µπορεί

να

συµβάλει

στη

µειωµένη

εκτίµηση

αυτοαποτελεσµατικότητας.
•

Η λεκτική πειθώς (verbal persuation)

Πρόκειται για τη λεκτική ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση που δίνει ο κοινωνικός
περίγυρος σε ότι αφορά την επιδίωξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (εφόσον
βεβαίως αυτές είναι στα όρια ρεαλιστικών επιδιώξεων), την ολοκλήρωση µιας
δράσης ή την αντιµετώπιση µιας κατάστασης. Ο βαθµός της επίδρασης της λεκτικής
πειθούς εξαρτάται επίσης από το κύρος, την αξιοπιστία και την εµπειρογνωµοσύνη
του ατόµου-ων που την παρέχουν (χαρακτηριστικά της πηγής). Σε καµία περίπτωση
ωστόσο η λεκτική ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση δεν µπορεί να λειτουργήσει από
µόνη της στην ενίσχυση ή υπονόµευση της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου.
Οι ανωτέρω πηγές προέρχονται ως προδιαγραφές και µεταβλητές όπως τις
προσδιορίζει το φύλο, η εθνικότητα, το οικογενειακό και κοινωνικο-οικονοµικό
πλαίσιο κ.ά. στοιχεία του ατόµου και καθορίζουν το ποιες γνωστικές διαδικασίες
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ζωής του που µε τη σειρά τους οδηγούν στη
διαµόρφωση

της

αυτοαποτελεσµατικότητας

αυτού.

Επίσης,

δε

λειτουργούν

µεµονωµένα, αλλά γενικά βρίσκονται σε µια περίπλοκη αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ
τους όσο και ως στοιχεία της κοινωνικοποίησης του ατόµου (Bandura, 1997. Κάντας
& Χαντζή, 1991)10. Η αυτοαποτελεσµατικότητα λοιπόν είναι βασισµένη σε ένα
πρότυπο

τριαδικών

(γνωστικών,

συναισθηµατικών,

βιολογικών-κοινωνικών)

επιρροών και αµοιβαίου ντετερµινισµού (αιτιοκρατίας) (Bandura, 1977, 1997).
10

Για παράδειγµα, ο υψηλός βαθµός εκτίµησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου σε
συνδυασµό µε ένα περιβάλλον που προσφέρει λεκτική ενθάρρυνση ή γενικά ανταµοιβή σε µια
εµπειρία θετικών επιδόσεων στο παρελθόν ωθούν το άτοµο ακόµη περισσότερο στην
ολοκλήρωση µιας δράσης και την αντιµετώπιση µιας κατάστασης (Bandura, 1982:140).
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2.2 Η κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία
2.2.α. Γενικές θεωρητικές αρχές και θεωρητικές επιρροές
Η κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία (social cognitive career theorySCCT) αποτελεί ένα πλήρες θεωρητικό σχήµα που επιχειρεί να περιγράψει και να
ερµηνεύσει τη διαδικασία διαµόρφωσης των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, των
επαγγελµατικών στόχων και της ακόλουθης επαγγελµατικής απόδοσης στο πλαίσιο
της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς. Εισηγητές της θεωρίας είναι οι
Lent, Brown & Hackett (1994,1996,2000,2002).
Το κύριο σηµείο που τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες υπάρχουσες θεωρίες
Επαγγελµατικής Ανάπτυξης είναι η έµφαση που αποδίδει στην ύπαρξη και λειτουργία
κοινωνικο-γνωστικών µηχανισµών ως προσδιοριστικών παραγόντων της ανθρώπινης
συµπεριφοράς. Στην πλειοψηφία τους τα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης
θεωρούν την ανθρώπινη συµπεριφορά (και κατά συνέπεια την επαγγελµατική
επιλογή) κατά κύριο λόγο παράγωγο της αλληλεπίδρασης ατόµου και περιβάλλοντος
αποδίδοντας ταυτόχρονα τόσο στους περιβαλλοντικούς όσο και στους ατοµικούς
παράγοντες

όρους

χαρακτηριστικών

ή

τύπων

(Lent,

Brown

&

Hackett,

1994,1996,2002). Με τέτοια όµως θέαση τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ίδιου
του ατόµου, αδυνατεί να αποδώσει τη δυναµικότητα των αλληλεπιδράσεων ατόµου –
περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να υποτιµά τη δυνατότητα του ανθρώπου
να αλλάζει, να αναπτύσσεται και κυρίως να αυτορυθµίζεται (Κουµουνδούρου,2000).
Η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία προκειµένου να συµπεριλάβει και
να περιγράψει τις δυναµικές αυτές αλληλεπιδράσεις υιοθετεί το τριαδικό µοντέλο της
αµοιβαίας αιτιότητας (triadic reciprocal model of causality) του Bandura (1986)
σύµφωνα µε το οποίο α) τα προσωπικά στοιχεία όπως εσωτερικές γνωστικές και
συναισθηµατικές καταστάσεις και φυσικά χαρακτηριστικά του ατόµου, β) οι εξωτερικοί
περιβαλλοντικοί παράγοντες και γ) η έκδηλη συµπεριφορά του ατόµου νοούνται ως
µηχανισµοί που συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δυναµικά επηρεάζοντας
ο ένας τον άλλο (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996,2002). Έτσι οι εισηγητές της εν
λόγω

προσέγγισης

αναγνωρίζουν

τη

συµπεριφορά

του

ατόµου

ως

συµπροσδιοριστικό παράγοντα τονίζοντας πως πρωταρχικά οι άνθρωποι µέσω της
εξωτερικευµένης συµπεριφοράς «ασκούν επίδραση στις καταστάσεις, ο οποίες µε τη
σειρά τους επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, τη συναισθηµατική κατάσταση και τη
συνακόλουθη συµπεριφορά τους» (Lent, Brown & Hackett, 1996:380). Ουσιαστικά,
σε αυτό το αλληλεπιδραστικό σύστηµα, οι άνθρωποι είναι τόσο παράγωγα όσο και
διαµορφωτές του περιβάλλοντός τους (Lent, Brown & Hackett, 1996).
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Οι κεντρικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων οι άνθρωποι διαµορφώνουν τη
συµπεριφορά τους είναι α) οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, β) οι προσδοκίες
αποτελέσµατος και γ) οι στόχοι. Οι δύο πρώτοι µηχανισµοί έχουν περιγραφεί στην
προηγούµενη σχετική ενότητα. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό θα προχωρήσουµε σε µια
περιληπτική αναφορά των βασικών τους χαρακτηριστικών προκειµένου να δειχθεί
πως θεωρούν οι εισηγητές ότι συνεργάζονται µεταξύ τους.
Έτσι, σε ότι αφορά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, οι εισηγητές της θεωρίας
αποδέχονται στην πληρότητά τους τις θεωρητικές αρχές που προτείνονται από τον
Bandura

(1986).

Μέσω του

µηχανισµού αυτού σε συνδυασµό

µε άλλες

κοινωνικογνωστικές µεταβλητές το άτοµο αποφασίζει για το αν θα προβεί σε µια
συγκεκριµένη ενέργεια, πόση προσπάθεια θα καταβάλει και πόσο θα επιµείνει.
Επίσης οι εισηγητές θεωρούν ότι βασική ιδιότητα του εν λόγω µηχανισµού είναι ότι
δεν αποτελεί ένα στατικό, αναλλοίωτο χαρακτηριστικό, αντίθετα νοείται ως ένα
δυναµικό σύστηµα υποκειµενικών πεποιθήσεων µε πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο,
που καθορίζεται από το πεδίο δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται κάθε φορά. Η
αυτοαποτελεσµατικότητα

βρίσκεται

σε

διαρκή

αλληλεπίδραση

µε

άλλους

παράγοντες: προσωπικούς, συµπεριφορικούς όσο και περιβαλλοντικούς (Lent,
Brown & Hackett, 1994,1996,2002. Lent, Hackett, & Brown, 1999).
Οι προσδοκίες αποτελέσµατος περιλαµβάνουν το ίδιο εννοιολογικό περιεχόµενο µε
αυτό που διατυπώθηκε από τον Bandura (1986). ∆ιαµορφώνονται από µαθησιακές
εµπειρίες

παρόµοιες

µε

εκείνες

που

επηρεάζουν

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και αποδέχονται την πρόταση του Bandura (1986) που
αναγνωρίζει στην αυτοαποτελεσµατικότητα µεγαλύτερη ισχύ όσον αφορά την
επίδρασή της στην επιλογή συµπεριφοράς. Βέβαια, το αν ο καθοριστικός
παράγοντας στην επιλογή µιας δραστηριότητας θα είναι η αυτοαποτελεσµατικότητα ή
οι προσδοκίες αποτελέσµατος εξαρτάται από τη φύση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας11.
Τέλος, οι στόχοι αναφέρονται στην αποφασιστικότητα του ατόµου να εµπλακεί σε µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα ή να επηρεάσει ένα συγκεκριµένο µελλοντικό
αποτέλεσµα (Bandura, 1986). Η στοχοθέτηση παρέχει τη δυνατότητα στο άτοµο να
οργανώνει, να κατευθύνει και να διατηρεί τη συµπεριφορά του για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα ακόµη και αν δεν υπάρχει ορατή εξωτερική ενίσχυση, αυξάνοντας έτσι

11

Στην περίπτωση που η ίδια η ποιότητα της επίδοσης εγγυάται τα συγκεκριµένα (επιθυµητά)
αποτελέσµατα, ο κύριος καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή δραστηριότητας θα είναι η
αυτοαποτελεσµατικότητα. Όταν όµως τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα εξαρτώνται ελάχιστα
από την ποιότητα της επίδοσης, είναι πιθανό πως οι προσδοκίες αποτελέσµατος θα
συµβάλλουν περισσότερο στην κινητοποίηση του ατόµου και στην τελική επιλογή της
δραστηριότητας (Bandura, 1986).

37

την πιθανότητα να επιτύχει τελικά το επιδιωκόµενο γι’ αυτό αποτέλεσµα. Ως στόχοι
αναφορικά

µε

τη

διαδικασία

επιλογής

σταδιοδροµίας

νοούνται

τα

σχέδια

σταδιοδροµίας, οι επαγγελµατικές αποφάσεις, οι φιλοδοξίες, οι εκφρασµένες
επιλογές κ.ά. (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996,2002).
Η κοινωνικογνωστική θεωρία της σταδιοδροµίας πέρα από το βασικό θεωρητικό
υπόβαθρο που υιοθετεί από την κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς,
συνδέεται και µε δύο θεωρητικά σχήµατα που προήλθαν από τη µεταφορά της
θεωρητικής σκέψης του Bandura στο επιστηµονικό πεδίο της σταδιοδροµίας, τη
θεωρία της κοινωνικής µάθησης όσον αφορά τη λήψη επαγγελµατικής απόφασης του
Krumboltz (Krumboltz, 1979. Krumboltz, Mitchell, & Jones, 1976. Mitchell &
Krumbotz, 1996) και την εφαρµογή του θέµατος της αυτοαποτελεσµατικότητας στην
επαγγελµατική ανάπτυξη των γυναικών των Hackett & Betz (1981) (Lent, Brown &
Hackett, 1994,1996,2002).
Τέλος, η κοινωνικογνωστική θεωρία της σταδιοδροµίας υιοθετεί και επηρεάζεται από
τα ερευνητικά πορίσµατα και τις υποθέσεις άλλων θεωριών και επιστηµονικών
χώρων. Συγκεκριµένα, επηρεάζεται από άλλα γνωστικά προσανατολισµένα µοντέλα
της επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής συµπεριφοράς (Barak, 1981. Eccles, 1987.
Schunk, 1989), από τη θεωρία της προσδοκίας του Vroom (1964) και της
στοχοθέτησης των Locke & Latham (1990), από θεωρήσεις που επικεντρώνονται
στις περιβαλλοντικές επιδράσεις που δέχεται η επαγγελµατική συµπεριφορά (Astin,
1984. Vondracek, Lerner & Schulenberg, 1986) καθώς και τις εξελίξεις στα
επιστηµονικά

πεδία

των

γενετικών

επιδράσεων

στη

συµπεριφορά

της

.

προσωπικότητας και της κλινικής ψυχολογίας (Ajzen, 1988 Moloney, Boucherd, &
Segal, 1991. Watson & Clark, 1984, ό.α. στο Lent, Brown & Hackett, 1994,2002).
Έχει εφαρµοσθεί για τη µελέτη και άλλων τοµέων της συµπεριφοράς (εκτός από
αυτόν της σταδιοδροµίας) όπως η ακαδηµαϊκή επίδοση, η συµπεριφορά σε θέµατα
υγείας, η οργανωσιακή συµπεριφορά κ.ά.
Η θεωρία περιλαµβάνει δύο µέρη: α) τα µοντέλα της επαγγελµατικής ανάπτυξης και β)
το ρόλο των προσωπικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων (παραγόντων
πλαισίου) στην επαγγελµατική ανάπτυξη. Από το σώµα των σχετικών θεωρητικών
αρχών την παρούσα εργασία ενδιαφέρουν οι θέσεις των εισηγητών που
παρουσιάζονται

στο

µοντέλο

επιλογής

σταδιοδροµίας

σε

ότι

αφορά

την

αλληλεπιδραστική σχέση µεταξύ προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων
καθώς και της επίδρασης που αυτοί ασκούν στους κεντρικούς κοινωνικογνωστικούς
µηχανισµούς (την αυτοαποτελεσµατικότητα και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα) οι
οποίοι ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του ατόµου σε θέµατα σχετικά µε τη
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σταδιοδροµία. Ωστόσο, για λόγους που αφορούν µια ολοκληρωµένη παρουσίαση
άρα και κατανόηση της επίδρασης των µηχανισµών αυτών στη διαδικασία
επαγγελµατικής ανάπτυξης, θεωρούµε σκόπιµο να γίνει σύντοµη αναφορά και στα
τρία µοντέλα που προβλέπει η θεωρία για την επαγγελµατική ανάπτυξη.
Από το δεύτερο µέρος της θεωρίας, µας ενδιαφέρουν οι θέσεις των εισηγητών για το
ρόλο των προσωπικών εισροών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Ορισµένοι
από αυτούς τους παράγοντες αποτελούν ερευνώµενες µεταβλητές για τον τρόπο που
επηρεάζουν την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου σε ότι αφορά τη
συγκεκριµένη κατάσταση. Έτσι γίνεται σύντοµη παρουσίαση των σχετικών
θεωρητικών αρχών και παραδοχών.

2.2.β. Τα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης (ενδιαφερόντων, στόχων
και συµπεριφοράς επίδοσης)
Οι

εισηγητές

της

κοινωνικογνωστικής

προσέγγισης

για

τη

σταδιοδροµία

παρουσίασαν για µεθοδολογικούς λόγους τρία ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα
αλληλοσχετιζόµενα µεταξύ τους µοντέλα που περιγράφουν την επαγγελµατική
ανάπτυξη του ατόµου: 1) το µοντέλο ανάπτυξης των ενδιαφερόντων (interest
development model), 2) το µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας (model of career
choice - choice goals & actions) και 3) το µοντέλο της συµπεριφοράς – επίδοσης
(model of performance) (Lent, Brown & Hackett, 1994,2002)12. Η έµφαση στη
περιγραφή της λειτουργίας των µοντέλων, όπως αναφέρθηκε, δίνεται σχεδόν
ολοκληρωτικά στους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς που κατευθύνουν τη
διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης, χωρίς όµως να παραγνωρίζεται το γενικότερο
πλαίσιο όπως η δοµή των ευκαιριών, το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο ή άλλοι
παράγοντες όπως το φύλο που σαφέστατα ασκούν σηµαντική επίδραση.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε οι εισηγητές αποδέχονται το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας
αιτιότητας του Bandura αναγνωρίζοντας ότι α) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης το
άτοµο η συµπεριφορά και το πλαίσιο επηρεάζουν το ένα το άλλο και β) σε κάποιο
σηµείο της ανάπτυξης (ή για ορισµένα άτοµα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους)
συγκεκριµένες µεταβλητές ενδέχεται να φέρουν το κυριότερο βάρος της επίδρασης
όσον αφορά την επαγγελµατική ανάπτυξη. Για παράδειγµα, όσον αφορά το πλαίσιο,
οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες (π.χ. φτώχεια) ενδέχεται να ασκήσουν καταλυτική

12

Πολύ αργότερα, διατύπωσαν ένα ακόµη µοντέλο µε σκοπό να εξηγήσουν παράγοντες που
συµβάλλουν στην ύπαρξη ικανοποίησης από την εκπαίδευση και την εργασία (educational
and work-related satisfaction) (Lent & Brown, 2006. Lent et al., 2005).
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επίδραση στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών στόχων οι οποίοι µόνο µερικώς θα
επηρεαστούν από τα άλλα στοιχεία του τριαδικού συστήµατος.
Στο

µοντέλο

που

αναφέρεται

στη

διαµόρφωση

των

ακαδηµαϊκών

και

επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του ατόµου, οι ερευνητές υποστηρίζουν τον
καθοριστικό ρόλο παραµέτρων τόσο του ενδοατοµικού (π.χ. ειδικές ικανότητες,
στοιχεία προσωπικότητας κ.ά.) όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος στις ευκαιρίες,
για µαθησιακές εµπειρίες του ατόµου (ακόµα και τη διαφορετική υποστήριξη ενθάρρυνση, ή αποθάρρυνση- που παρέχουν σηµαντικοί άλλοι όπως οι γονείς, οι
καθηγητές αλλά και οι φίλοι) στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών
(αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας

και

προσδοκίες

για

συγκεκριµένα

αποτελέσµατα) και από εκεί στα ενδιαφέροντα του ατόµου. Με άλλα λόγια, οι
άνθρωποι εκφράζουν ενδιαφέρον για επαγγελµατικές ενασχολήσεις στις οποίες
µπορεί να έχουν κάποιες ικανότητες. Στη συνέχεια λόγω των ευκαιριών που είχαν να
ασχοληθούν µε αυτές

τις ενασχολήσεις αποκτούν θετικές εµπειρίες επιδόσεων,

αναπτύσσουν υψηλό βαθµό αυτοαποτελεσµατικότητας και διαµορφώνουν υψηλές
προσδοκίες για συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Με βάση την ανάλυση λοιπόν που
παρουσιάζουν στο µοντέλο των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, οι εισηγητές
διαµορφώνουν προβλέψεις όσον αφορά τη διαδικασία διαµόρφωσης αυτών
[Πρόταση 1 (Υπόθεση 1Α, 1Β, 1C, 1D, 1E, 1F) & Πρόταση 2 (Υπόθεση 2A, 2B)]
(Lent, Brown & Hackett, 1994:91-92).
Στο µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας ως προέκταση του πρώτου µοντέλου, τα
ενδιαφέροντα συνδέονται µε τις επιλογές που το άτοµο πραγµατοποιεί καθώς και µε
τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την υλοποίηση των επιλογών αυτών. Η έννοια
της αυτοαποτελεσµατικότητας επηρεάζει τις επιλογές και τις ενέργειες του ατόµου είτε
άµεσα είτε έµµεσα. Η διαδικασία της επιλογής δηλαδή χωρίζεται σε τρία στάδια: α)
στην έκφραση της πρώτης επιλογής (στόχου), β) στις ενέργειες που σχεδιάζει το
άτοµο προκειµένου να υλοποιήσει το στόχο του και γ) στη συνακόλουθη επίδοση
που έχουν οι ενέργειές του η οποία παρέχει ανατροφοδότηση αναδιαµορφώνοντας
ολόκληρο το σχήµα της µελλοντικής επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Ωστόσο, οι
ερευνητές επισηµαίνουν ότι οι επιλογές του ατόµου δεν καθορίζονται µόνο από τα
ενδιαφέροντά του αλλά και από τις δυνατότητες, ευκαιρίες, εµπόδια ή περιορισµούς
που προσδιορίζουν παράµετροι του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και τα
προσωπικά του στοιχεία. Για παράδειγµα, όταν οι άνθρωποι αντιληφθούν ότι δεν
µπορούν να υλοποιήσουν επαγγελµατικές επιλογές σχετικές µε τα ενδιαφέροντά
τους, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις οικονοµικής δυσπραγίας και ανεργίας,
τότε στρέφονται σε επαγγελµατικές επιλογές που τους ενδιαφέρουν λιγότερο,
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ωστόσο θεωρούν ότι τους είναι διαθέσιµες και τις οποίες αισθάνονται ικανοί να
πραγµατοποιήσουν (Lent, Brown, Hackett, 1994,2002). Με βάση την ανάλυση που
παρουσιάζουν, οι εισηγητές διαµορφώνουν προβλέψεις όσον αφορά τη διαδικασία
επιλογής σταδιοδροµίας [Πρόταση 3 (Υπόθεση 3Α, 3Β, 3C, 3D), Πρόταση 4
(Υπόθεση 4Α, 4Β, 4C, 4D), Πρόταση 5 (Υπόθεση 5Α), Πρόταση 6 (Υπόθεση 6Α, 6Β),
& Πρόταση 7 (Υπόθεση 7Α,7Β) ] (Lent, Brown, Hackett, 1994:96-98) (Σχήµα 1).
Από τις προβλέψεις αυτές την παρούσα εργασία ενδιαφέρει η Πρόταση 3 καθώς και
η Υπόθεση 3Β τις οποίες και αναφέρουµε.
Πρόταση 3: Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας επηρεάζουν τους στόχους όσον
αφορά την επαγγελµατική επιλογή και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους
στόχους αυτούς τόσο άµεσα όσο και έµµεσα.
Υπόθεση 3Β: Οι αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας θα σχετίζονται
θετικά µε τις συµπεριφορές εισόδου (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών και εργασίας,
δήλωση-επιλογή κατεύθυνσης σπουδών κ.ά.).
Ακολούθως

(Σχήµα

1)

παρουσιάζεται

η

σχηµατοποίηση

του

µοντέλου

επαγγελµατικής επιλογής. Εδώ γίνεται αναπαράσταση των περίπλοκων σχέσεων
αλληλεπίδρασης των επιµέρους παραµέτρων. Οι σχέσεις άµεσων επιδράσεων
µεταξύ των µεταβλητών παρουσιάζονται µε τις συνεχόµενες γραµµές συσχέτισης,
ενώ οι διακεκοµµένες γραµµές αναπαριστούν µέτριες συσχετίσεις.
Με βάση τη σχηµατοποίηση αυτή, οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για
τη σταδιοδροµία θεωρούν ότι ένα σύνθετο πλέγµα αλληλεπίδρασης µεταξύ
προσωπικών στοιχείων και ενδοατοµικών παραµέτρων όπως φυσικά χαρακτηριστικά,
η φυλή/εθνικότητα, το φύλο στην ψυχοκοινωνική του διάσταση και εσωτερικές,
γνωστικές και συναισθηµατικές καταστάσεις (ενότητα προσωπικών εισροών), γενικών
περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως η υποστήριξη από τους γονείς), καθώς και
µαθησιακών εµπειριών (person & environmental inputs - contextual and career
relevant

experiential-learning

factors

&

variables,

&

learning

experiences)

επενεργούν στις διαδικασίες γνωστικής ανάπτυξης των ατόµων (τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα). Αυτές µε τη σειρά
τους καθορίζουν τις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου: τα
επαγγελµατικά ενδιαφέροντα (interests), τις αξίες (values), τις ικανότητες (abilities),
τους επαγγελµατικούς στόχους (goals) και τις φιλοδοξίες (aspirations), τις
επαγγελµατικές επιλογές (choices) καθώς και τη συνολική συµπεριφορά και επίδοση
του ατόµου στον τοµέα αυτό (career outcomes & performance) (Lent, Brown &
Hackett, 1994,2002).
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Παράγοντες άµεσα σχετιζόµενοι µε τις αποφάσεις του ατόµου
Προσωπικές
εισροές
Προσδοκίες αυτεπάρκειας

Ενδιαφέρ
οντα

Εµπειρίες
µάθησης

∆οµικοί –
Γενικοί
παράγοντες

Επιλογές

Στόχοι

Προσδοκίες για αποτέλεσµα

(παράγοντες
του εξωτερικού
περιβάλλοντος)

Σχήµα 1. Το µοντέλο της επαγγελµατικής επιλογής (Πηγή: Lent, Brown & Hackett, 1994 σελ. 93, 2000, σελ. 268).
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Συµπεριφορά

Έτσι η κοινωνικογνωστική προσέγγιση για τη σταδιοδροµία υποστηρίζει ότι η
επαγγελµατική ανάπτυξη είναι ένας συνδυασµός προσωπικών, γνωστικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων. Επίσης, παρουσιάζει µια κυκλικότητα, βρίσκεται σε
µια διαρκή δυναµική ροή, αφού γίνεται αντιληπτή ως µια συνεχής, δυναµική και
κυκλική αλληλεπίδραση των παραγόντων που ανφέρθηκαν. Ωστόσο, το στοιχείο που
διαφοροποιεί το µοντέλο αυτό από άλλα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι η
επισήµανση των οδών µέσω των οποίων πραγµατοποιείται η ανατροφοδοτική
διαδικασία. Συγκεκριµένα, η επίδραση των εµπειριών επίδοσης στις µελλοντικές
επιλογές «διαµεσολαβείται» από τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις
προσδοκίες αποτελέσµατος οι οποίες µε τη σειρά τους βοηθούν στην παγίωση ή τον
επαναπροσδιορισµό των ενδιαφερόντων και των στόχων.
Τέλος, το µοντέλο της συµπεριφοράς – επίδοσης, αναφέρεται στο επίπεδο των
επιτευγµάτων (π.χ. ακαδηµαϊκές επιδόσεις, βαθµούς), αλλά και σε στοιχεία ενδεικτικά
της εµµονής του ατόµου στην επιλεγµένη συµπεριφορά (π.χ. σταθερότητα όσον
αφορά την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών). Στο σχήµα που αναπαριστά το µοντέλο
της επίδοσης, η έµφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στις ικανότητες, την
αυτοαποτελεσµατικότητα, τις προσδοκίες για αποτελέσµατα και τους στόχους ως
συµπροσδιοριστικούς

παράγοντες

αυτοαποτελεσµατικότητας

νοούνται

της
ως

επίδοσης.

Έτσι,

συµπροσδιοριστικοί

οι

αντιλήψεις

παράγοντες

της

επίδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι τα επιτεύγµατα των ανθρώπων εξαρτώνται, πέρα από
τις πραγµατικές τους ικανότητες και από το πώς τα ίδια τα άτοµα τις εκτιµούν και τις
χρησιµοποιούν, επηρεάζουν δηλαδή τον τρόπο που οι άνθρωποι «ξεδιπλώνουν» και
χρησιµοποιούν τις ικανότητές τους. Οι ικανότητες αυτές, µε τη σειρά τους οδηγούν σε
συµπεριφορά θετικών επιδόσεων (αποτελέσµατα), η οποία και τροφοδοτεί την
αυτοαποτελεσµατικότητα. Το συγκεκριµένο µοντέλο προσφέρει ένα χρήσιµο
ερµηνευτικό πλαίσιο των επιτευγµάτων που σχετίζονται µε στόχους που είτε το
άτοµο έχει επιλέξει µόνο του είτε (σε περίπτωση που οι ενέργειές του καθορίζονται
από εξωγενείς παράγοντες) έχει µόνο του τουλάχιστον υιοθετήσει (Lent, Brown &
Hackett, 1994,2002). Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζουν, οι εισηγητές
διαµορφώνουν προβλέψεις όσον αφορά τη συµπεριφορά – επίδοση [Πρόταση 8
(Υπόθεση 8A, 8B, 8C, 8D) & Πρόταση 9 (Υπόθεση 9Α,9Β)] (Lent, Brown & Hackett,
1994:100).
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2.2.γ. Ο ρόλος των ατοµικών, περιβαλλοντικών και µαθησιακών
εισροών στην επαγγελµατική ανάπτυξη
Το τριαδικό µοντέλο της αµοιβαίας αιτιότητας, που υιοθετεί η κοινωνικογνωστική
θεωρία της σταδιοδροµίας των Lent, Brown & Hackett (1994) αναγνωρίζει όπως
είδαµε στο Σχήµα 1 τη διαρκή δυναµική αλληλεπίδραση των προσωπικών στοιχείων,
των

εξωγενών,

περιβαλλοντικών

παραγόντων

και

της

εξωτερικευµένης

συµπεριφοράς. Στόχος της θεωρητικής προσέγγισης στο πρώτο τουλάχιστον µέρος
αυτής είναι να εισαγάγει και να θεµελιώσει στην επιστηµονική ερµηνεία της
επαγγελµατικής ανάπτυξης τους παραγνωρισµένους αυτορυθµιστικούς µηχανισµούς
της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Έτσι, η θεωρία επικεντρώθηκε στους γνωστικούς
παράγοντες που υποτίθεται ότι διαµορφώνουν τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα, τις
επαγγελµατικές επιλογές και τη συνακόλουθη επίδοση. Είναι όµως εύλογο ότι οι
ανθρώπινες ενέργειες δε λαµβάνουν χώρα σε περιβαλλοντικό κενό. Για το λόγο αυτό,
στο δεύτερο µέρος της θεωρίας, οι εισηγητές ασχολούνται µε το ρόλο των ατοµικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Έτσι, για τους εισηγητές της SCCT η επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου «είναι µια
εικόνα θεατρικού δράµατος που «ανεβαίνει» (τελείται) σε κοινωνική σκηνή» (Lent et
al., 2001:475). Σε αυτό το πλαίσιο, προσωπικοί, περιβαλλοντικοί και

µαθησιακοί

παράγοντες αναδεικνύονται και λειτουργούν ως καθοριστικής σηµασίας καταβολές για
την πορεία της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Οριοθετούν ένα πλαίσιο ζωής
για το άτοµο, καθορίζοντας τις ευκαιρίες και κυρίως προσδιορίζοντας τις µαθησιακές
εµπειρίες που ενισχύονται θετικά ή αρνητικά µέσω των οποίων διαµορφώνονται οι
κεντρικοί γνωστικοί µηχανισµοί (οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και οι
προσδοκίες για αποτελέσµατα) και στη συνέχεια η πορεία επαγγελµατικής ανάπτυξης
του ατόµου. (Lent, Brown, Hackett, 1994.2000).
Οι εισηγητές αποδέχονται τις θέσεις της θεωρίας του Bandura (1986) για τις τέσσερις
πηγές πληροφοριών από τις οποίες κατά κύριο λόγο διαµορφώνονται οι αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας (και οι προσδοκίες αποτελέσµατος). Αποσαφηνίζοντας τον
τρόπο διαµόρφωσης αυτών, διαµορφώνουν σχετικές προβλέψεις και αντίστοιχες µε
αυτές υποθέσεις [Πρόταση 10, Υπόθεση 10 A, 10B, 10C, 10D, 10E, Πρόταση 11,
Υπόθεση 11 Α, 11Β, Πρόταση 12, Υπόθεση 12 Α, 12Β) (Lent, Brown & Hackett,
1994:103). Από τις σχετικές αυτές διατυπώσεις, στην παρούσα εργασία αναφέρονται
εκείνες που την αφορούν.
Πρόταση 10: Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (όσον αφορά συγκεκριµένες
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες) διαµορφώνονται µέσω των
προσωπικών επιτευγµάτων, της έµµεσης µάθησης, της λεκτικής πειθούς-κοινωνικής
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ενθάρρυνσης και των φυσιολογικών αντιδράσεων (π.χ. της συναισθηµατικής
διέγερσης) που σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές
δραστηριότητες.
Υπόθεση 10Α: Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας όσον αφορά συγκεκριµένες
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες θα σχετίζονται θετικά α) µε το
ποσοστό των προσωπικών επιτευγµάτων, β) το βαθµό της έκθεσης σε επιτυχηµένα
πρότυπα, γ) την έκταση της θετικής κοινωνικής ενίσχυσης που έχουν εισπράξει τα
άτοµα και δ) τις θετικές φυσιολογικές αντιδράσεις που έχουν βιώσει κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της σχετικής δραστηριότητας. Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
θα σχετίζονται αρνητικά µε το µέγεθος των άµεσων και έµµεσων εµπειριών
αποτυχίας, την κοινωνική αποθάρρυνση και τις αρνητικές φυσιολογικές αντιδράσεις
όσον αφορά τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Υπόθεση 10Β: Οι άµεσες εµπειρίες προσωπικής επίδοσης ερµηνεύουν µεγάλο
ποσοστό της διακύµανσης σε ότι αφορά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
από ότι ο εµπειρίες που προέρχονται από την έµµεση µάθηση, την κοινωνική
απόκριση ή τη φυσιολογική αντίδραση.
Υπόθεση 10C: Η σχέση των προηγούµενων εµπειριών επίδοσης µε τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας καθορίζεται από τη φύση και την ποικιλία των συνθηκών,
κάτω από τις οποίες εκτελέστηκε η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Υψηλές επιδόσεις
που επιτεύχθηκαν κάτω από συνθήκες διαφόρων επιπέδων δυσκολίας ή πρόκλησης
θα σχετιστούν ισχυρότερα µε την αυτοαποτελεσµατικότητα, από αντίστοιχες υψηλές
επιδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν κάτω από συνθήκες µειωµένης δυσκολίας ή
πρόκλησης.
Υπόθεση 10D: Επιτεύγµατα που ενισχύθηκαν θετικά κατά την πραγµατοποίησή τους
θα σχετίζονται περισσότερο µε την αυτοαποτελεσµατικότητα από ότι αντίστοιχα
επιτεύγµατα που δεν ενισχύθηκαν θετική ή επέσυραν τιµωρία.
Υπόθεση 10Ε: Η σχέση των προηγούµενων εµπειριών µε τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας επηρεάζεται από γνωστικά µεροληπτικά σφάλµατα και
διαστρεβλώσεις. Για παράδειγµα, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας θα είναι
περισσότερο

προβλέψιµες

από

τις

εµπειρίες

επίδοσης

των

ατόµων

που

παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα αρνητικών συναισθηµατικών αντιδράσεων, σε
σύγκριση µε εκείνα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα.
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2.2.δ. Προσωπικοί παράγοντες (φυλή-εθνικότητα, φύλο και γενετικές
καταβολές)
Το φύλο, η φυλή και η εθνικότητα αλλά και οι γενετικές καταβολές είναι οι κυριότεροι
ατοµικοί παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά και
κατά

συνέπεια

την

επαγγελµατική

ανάπτυξη.

Για

τους

εισηγητές

της

κοινωνικογνωστικής προσέγγισης οι επιρροές στην επαγγελµατική ανάπτυξη µπορεί
να προέρχονται τόσο από περιβαλλοντικές δυνάµεις όσο και από την εσωτερίκευση
των

περιβαλλοντικών

αυτών

δυνάµεων

(µέσω

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών αποτελέσµατος).
Συγκεκριµένα, µολονότι τόσο η έννοια του φύλου όσο και της φυλής έχουν
αδιαµφισβήτητο βιολογικό υπόστρωµα, είναι πλέον σχεδόν καθολικά αποδεκτή η
σηµαντική ψυχοκοινωνική τους διάσταση. Μάλιστα οι επιδράσεις που ασκούν οι δύο
αυτές µεταβλητές στην επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων δε φαίνεται να
προέρχονται τόσο από τις φυσιολογικές ιδιότητες που αυτές µεταφέρουν όσο µάλλον
από το πώς γίνονται αποδεκτές από το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Για το λόγο
αυτό άλλωστε γίνεται διάκριση σε φύλο (sex) και γένος (gender) (Unger, 1979). Έτσι,
αν εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στο φύλο ως ψυχοκοινωνικό δόµηµα γίνονται
εµφανείς ο κοινωνικοπολιτισµικοί µηχανισµοί που επιδρούν στην επαγγελµατική
ανάπτυξη των ατόµων (π.χ. η διαφορετική κοινωνικοποίηση ανδρών και γυναικών, η
διαφορετική έκθεση και ενίσχυση όσον αφορά συγκεκριµένες δραστηριότητες, κ.ά.)
(Lent, Brown & Hackett, 1994,2002).
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία το φύλο
παρουσιάζει πολλές επικαλύψεις ως προς τις επιδράσεις που ασκεί στην
επαγγελµατική

ανάπτυξη

του

ατόµου

µε

τους

υπόλοιπους

παράγοντες

περιγράφονται σε αυτήν, αλλά, κυρίως, αλληλεπιδρά δυναµικά µε αυτούς. Η
αναπαράσταση των πολύπλοκων αυτών σχέσεων παρουσιάστηκε στο µοντέλο
επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1). Έτσι, για τους εισηγητές της εν λόγω θεωρίας, το
φύλο αντιπροσωπεύει έναν ακόµη προσωπικό παράγοντα ο οποίος «…σχετίζεται
πολύπλοκα µε τις κοινωνικογνωστικές µεταβλητές και την επαγγελµατική ανάπτυξη
του ατόµου» (Lent et al., 2002:268).
Ανάλογες

ψυχοκοινωνικές

διαδικασίες

θα

µπορούσαν

να

παράσχουν

ένα

ικανοποιητικό ερµηνευτικό πλαίσιο για τις διαφορετικές αντιλήψεις επαγγελµατικής
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα συγκεκριµένων
φυλετικών ή εθνικών οµάδων. Για παράδειγµα, η διαφορετική πρόσβαση στην
εκπαίδευση µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη µορφή των µαθησιακών
εµπειριών κάποιων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα σε συγκεκριµένα πολιτισµικά
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πλαίσια

ενδέχεται

να

ενισχύονται

επιλεκτικά

ορισµένες

µόνο

εργασιακές

δραστηριότητες. Τα αντίθετα αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν όταν τα άτοµα
απολαµβάνουν ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες, εκτίθενται δηλαδή σε ένα µεγάλο
εύρος επιτυχηµένων προτύπων. Στην περίπτωση αυτή η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
διευκολύνεται

ιδιαίτερα,

επηρεάζοντας

θετικά

και

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και τις αντίστοιχες προσδοκίες αποτελέσµατος (Lent,
Brown & Hackett, 1994,2002).
Στο µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1) ο επιδράσεις του φύλου και της
εθνικότητας των ατόµων στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, των
στόχων και της ακόλουθης επίδοσης φαίνεται να «διαµεσολαβείται» από τις
µαθησιακές εµπειρίες, οι οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες αποτελέσµατος. Επίσης, το φύλο και η
εθνικότητα συνδέονται και µε τη γενικότερη δοµή των ευκαιριών (βλ. σχετικά στην
επόµενη παράγραφο) στο πλαίσιο της οποίας διαµορφώνονται οι ακαδηµαϊκοί και
επαγγελµατικοί στόχοι και οι επιλογές για τη σταδιοδροµία.
Μια ακόµη πιθανή πηγή διαµόρφωσης των ενδιαφερόντων, των στόχων και της
ακόλουθης

επίδοσης

είναι

οι

γενετικές

καταβολές.

Οι

εισηγητές

της

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία δεν φαίνεται να παραγνωρίζουν
την επίδραση της κληρονοµικότητας η οποία περιλαµβάνει στοιχεία όπως φυσικές
ικανότητες, συναισθηµατικές καταστάσεις και ορισµένα στοιχεία της προσωπικότητας
όπως η εξωστρέφεια που θεωρούν ότι έχουν κληρονοµική βάση. Στο µοντέλο
επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1) οι κληρονοµικές καταβολές ενσωµατώνονται στην
ενότητα «προσωπικές εισροές». Προτείνεται δηλαδή η ίδια πορεία διοχέτευσης των
επιδράσεών τους στα τελικά ενδιαφέροντα, που περιγράφεται για το φύλο και την
εθνικότητα και η αλληλεπίδραση µε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις εν
λόγω διαδικασίες. Έτσι, υποστηρίζεται ότι οι γενετικές επιδράσεις λειτουργούν στα
ενδιαφέροντα έστω εν µέρει, διαµέσου των µαθησιακών εµπειριών οι οποίες
βοηθούν τη διαµόρφωση των ικανοτήτων παρέχοντας τη βάση δόµησης της
αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών αποτελέσµατος. Οι γενετικές
καθορισµένες ικανότητες καλλιεργούνται µέσω της επιλεκτικής έκθεσης και ενίσχυσης
σε ότι αφορά συγκεκριµένες δραστηριότητες και µε την προσωπική ενασχόληση και
επιδρούν στους γνωστικούς µηχανισµούς της αυτοαποτελεσµατικότητας. Αν και οι
εισηγητές δεν απορρίπτουν την πιθανότητα οι γενετικές καταβολές να επιδρούν µε
πιο άµεσο τρόπο στη διαµόρφωση των ενδιαφερόντων, ωστόσο προωθούν την
υπόθεση της έµµεσης επίδρασης διαµέσου των µαθησιακών διαδικασιών (Lent,
Brown & Hackett, 1994,2000, ό.α. στο Κουµουνδούρου, 2000).
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Μετά την παρουσίαση του ρόλου των ατοµικών και των περιβαλλοντικών
επιδράσεων στη διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης (στην παρούσα εργασία ο
ρόλος των περιβαλλοντικών επιδράσεων παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο),
οι

εισηγητές

προχωρούν

στη

διατύπωση

επιπρόσθετων

υποθέσεων

στην

προσπάθειά τους να ενσωµατώσουν τις µεταβλητές αυτές στα µοντέλα τους
(Πρόταση 1, Υπόθεση 1G, Πρόταση 5, Υπόθεση 5B, Πρόταση 6, Υπόθεση 6C, 6D
και Υπόθεση 6E, Πρόταση 10, Υπόθεση 10F & Πρόταση 11, Υπόθεση 11C) (Lent,
Brown & Hackett, 1994:108). Από τις προτάσεις αυτές εδώ αναφέρονται αυτές που
αφορούν την παρούσα εργασία.
Στη βάση των υποθέσεων 10 και 11 οι οποίες αναφέρονται στις εµπειρίες που
διαµορφώνουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για
αποτελέσµατα, οι εισηγητές διατυπώνουν τις παρακάτω υποθέσεις επιχειρώντας να
αποσαφηνίσουν τις επιδράσεις του φύλου και της φυλής/εθνικότητας στις
συγκεκριµένες κοινωνικογνωστικές µεταβλητές (Lent, Brown, Hackett, 1994:109).
Υπόθεση 10F:

Οι

διαφορές φύλου και

φυλής/εθνικότητας στις αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας διαµεσολαβούνται κατά ένα µεγάλο µέρος από τη
διαφορετική πρόσβαση στις πηγές διαµόρφωσης της αυτοαποτελεσµατικότητας και
στα διαφορετικά επίπεδα ενίσχυσης όσον αφορά συγκεκριµένα επιτεύγµατα. Οι
διαφορές που εντοπίζονται στις συγκεκριµένες οµάδες θα µειωθούν, όταν οι
διαφορές στις πηγές διαµόρφωσης της αυτοαποτελεσµατικότητας και στην ενίσχυση
διατηρηθούν σταθερές.
Υπόθεση 11C: Οι διαφορές φύλου και φυλής/εθνικότητας στις προσδοκίες για
αποτελέσµατα διαµεσολαβούνται κατά ένα µεγάλο βαθµό από τη διαφορετική
πρόσβαση σε εµπειρίες άµεσης και έµµεσης ενίσχυσης. Οι διαφορές που
εντοπίζονται στις συγκεκριµένες οµάδες θα µειωθούν, όταν οι διαφορές στην
πρόσβαση ή στη φύση των ενισχύσεων διατηρηθούν σταθερές.

2.2.ε. Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων
∆ιατηρώντας τη θεωρητική βάση που παρέχει το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας
αιτιότητας, οι εισηγητές στο δεύτερο µέρος της θεωρητικής τους προσέγγισης
επιχειρούν να προσδιορίσουν το ρόλο των παροχών πλαισίου του ατόµου στη
διαδικασία επαγγελµατικής του ανάπτυξης, δηλαδή το ρόλο των περιβαλλοντικών
παραγόντων.
Οι θεωρητικές τους επιδράσεις επικεντρώνονται στα εννοιολογικά κατασκευάσµατα
των Vondracek et al., (1986) και Astin (1984). Συγκεκριµένα υιοθετούν την έννοια της
«δοµής των ευκαιριών» (Astin) και της «ευνοϊκότητας του πλαισίου» (contextual
affordance) (Vondracek et al.). Το ενδιαφέρον στοιχείο στην αναγνώριση και
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ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην επαγγελµατική ανάπτυξη των
ατόµων είναι η επισήµανση των εισηγητών ότι η επίδρασή τους εξαρτάται συχνά από
τον τρόπο που τα ίδια τα άτοµα αντιλαµβάνονται και εκτιµούν τη βαρύτητά τους.
Εισάγουν δηλαδή και σε αυτό το σηµείο τους γνωστικούς αντιληπτικούς µηχανισµούς
ως

συµπροσδιοριστικούς

παράγοντες

της

συµπεριφοράς

χωρίς

βέβαια

να

ελαχιστοποιούν την καταλυτική συχνά επίδραση πολλών αντικειµενικών στοιχείων του
περιβάλλοντος.

Για

παράδειγµα,

όπως

αναφέρθηκε

παραπάνω,

οι

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες (π.χ. φτώχεια) ενδέχεται να ασκήσουν καταλυτική
επίδραση στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών στόχων οι οποίοι µόνο µερικώς
µπορεί να επηρεαστούν από τα υπόλοιπα στοιχεία του τριαδικού συστήµατος (Lent,
Brown & Hackett, 1994,2000,2002).
Με κριτήριο το βαθµό αµεσότητας και εγγύτητας της επίδρασης, οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούν τους
δοµικούς, µακροπρόθεσµους παράγοντες (γενικές επιδράσεις του περιβάλλοντος)
(distal, background contextual influences) που προηγούνται όλων των διαδικασιών
που

παρουσιάζονται

κοινωνικογνωστικών

στα µοντέλα και
(στην

µηχανισµών

συµµετέχουν

στη

διαµόρφωση των

αυτοαποτελεσµατικότητα

και

στις

προσδοκίες για αποτελέσµατα) και στη συνέχεια των ενδιαφερόντων του ατόµου (στο
µοντέλο της επαγγελµατικής επιλογής όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, είναι οι
παράγοντες που ενσωµατώνονται στην ενότητα κάτω αριστερά). Πρόκειται για
παράδειγµα για τις διαφορετικές ευκαιρίες που έχουν τα άτοµα να εµπλακούν µε
συγκεκριµένες δραστηριότητες ή να εκτεθούν σε συγκεκριµένα πρότυπα, η
διαφορετικότητα της πρόσβασης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες και ευκαιρίες
εργασίας εξαιτίας του τόπου κατοικίας τους (αστική ή αγροτική περιοχή), η
ψυχολογική

ή

δραστηριότητες,

οικονοµική
οι

ενίσχυσή

διαδικασίες

τους

να

ασχοληθούν

κοινωνικοποίησης

από

µε

γονείς,

ορισµένες
καθηγητές,

συµβούλους, φίλους, µε βάση το φύλο, σε συγκεκριµένο πολιτισµικό πλαίσιο, άλλες
γονεϊκές επιδράσεις όπως ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής στις σχετικές µε τη
σταδιοδροµία διαδικασίες κ.ά.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους βραχυπρόθεσµους παράγοντες, αυτούς
που είναι άµεσα σχετιζόµενοι µε τις αποφάσεις του ατόµου (proximal influences),
δηλαδή αυτούς που ασκούν άµεσες επιδράσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη (στο
µοντέλο της επαγγελµατικής επιλογής όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, είναι οι
παράγοντες που ενσωµατώνονται στην ενότητα πάνω δεξιά). Οι επιδράσεις αυτών
των παραγόντων λαµβάνουν χώρα σε κρίσιµα σηµεία της σταδιοδροµίας του ατόµου
όπως

όταν

το

άτοµο

βρίσκεται

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

ή

επαγγελµατικών αποφάσεων. Στους παράγοντες αυτούς συµπεριλαµβάνονται το
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δίκτυο κοινωνικών επαφών του ατόµου, στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση της
οικονοµίας και της αγοράς εργασίας, η προσφορά και ζήτηση επαγγελµατικών
ειδικοτήτων, οι αναξιοκρατικές πρακτικές προσλήψεων σε θέσεις εργασίας και άλλα
στοιχεία που λειτουργούν ως υποστηρικτικοί µηχανισµοί ή ως πραγµατικά εµπόδιαφραγµοί όπως ο ρατσισµός που προέρχεται από τη φυλή ή την εθνικότητα, ο
σεξισµός, κ.ά.) (Lent, Brown & Hackett, 1994,2000,2002).
Οι δύο αυτές οµάδες επιδράσεων οι οποίες στο πραγµατικό πλαίσιο παρουσιάζουν
πολλές επικαλύψεις, συµµετέχουν: α) στη διαµόρφωση των µαθησιακών εµπειριών
που επιδρούν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των επιλογών και β) συνιστούν
τη δοµή των ευκαιριών (στις πραγµατικές της διαστάσεις και όπως την
αντιλαµβάνονται τα άτοµα) στο πλαίσιο της οποίας λαµβάνονται οι επαγγελµατικές
αποφάσεις και επιχειρείται η υλοποίησή τους. Αυτό σηµαίνει ότι η δοµή των
ευκαιριών του ατόµου διαµεσολαβεί της προβλέψεις και υποθέσεις που διατυπώνουν
οι εισηγητές για τη σχέση των ενδιαφερόντων µε τους στόχους και αυτών µε τις
ενέργειες υλοποίησης (µοντέλο έµµεσης επίδρασης διαµέσου των µαθησιακών
διαδικασιών). ∆εν αποκλείεται βέβαια και η άµεση και καταλυτική επίδραση
περιβαλλοντικών παραγόντων τόσο κατά τη διαδικασία της διαµόρφωσης των
στόχων όσο και κατά τη διαδικασία της υλοποίησής τους (όπως η φτώχεια ή η
αναξιοκρατική

πρακτική

προσλήψεων

που

αναφέρθηκαν)

(µοντέλο

άµεσης

επίδρασης) Lent, Brown & Hackett, 1994,2000,2002).

2.2.στ. Υποστηρικτικοί µηχανισµοί και περιορισµοί στη διαδικασία
επαγγελµατικής ανάπτυξης
Οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης σε µετα-αναλύσεις που
πραγµατοποίησαν µε σκοπό την επαλήθευση των υποθέσεων του θεωρητικού τους
σχήµατος, διατυπώνουν την υποστήριξη σε πολλά σηµεία της, ιδιαίτερα στο στέρεο
περιγραφικό µοντέλο ορισµένων διαδικασιών: επιβεβαιώθηκε η λειτουργία των
κοινωνικογνωστικών µηχανισµών στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται τα
επαγγελµατικά ενδιαφέροντα καθώς επίσης και η διαδικασία βάσει της οποίας
πραγµατοποιείται η µετάφραση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων σε στόχους, η
επιλογή σταδιοδροµίας και η επαγγελµατική επίτευξη (το επάγγελµα στο οποίο τελικά
εισέρχεται το άτοµο) (Brown & Lent, 1996. Lent, Brown & Hackett, 1996).
Από την άλλη πλευρά, θεωρούν ότι υπάρχουν θέµατα που δεν έχουν ελεγχθεί και
άλλα που απαιτούν διεξοδικότερη διερεύνηση. Τα θέµατα αυτά µεταξύ άλλων είναι:
α) η επίδραση των µαθησιακών εµπειριών στην αυτοαποτελεσµατικότητα και τις
προσδοκίες αποτελέσµατος (Υποθέσεις 10 και 11) β) ο ρόλος ορισµένων
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προσωπικών

παραγόντων

όπως

το

φύλο,

η

φυλή/εθνικότητα

και

των

περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών
(Lent, Brown & Hackett, 1994, 1996). Το τελευταίο αυτό στοιχείο οφείλεται στο ότι
είναι αρκετά δύσκολο να οριστούν και να µετρηθούν οι παράγοντες αυτοί και µάλιστα
µε ακρίβεια σε ότι αφορά την επίδρασή τους. Έτσι οι εισηγητές πολύ αργότερα
διευκρινίζουν περισσότερα για την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην
επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και περιγράφουν το ρόλο δύο νέων θεωρητικών
κατασκευών, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των περιβαλλοντικών
επιδράσεων: α) τους παράγοντες που µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά
προς το άτοµο (υποστηρικτικοί µηχανισµοί) (contextual supports) και β) τους
παράγοντες που λειτουργούν περιοριστικά και ως εκ τούτου µπορεί να αποτελέσουν
φραγµούς (εµπόδια) (contextual barriers) (Lent, Brown & Hackett, 2000).
Κάθε µια από αυτές τις δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών παραγόντων, µπορεί, µε τη
σειρά τους να τοποθετηθεί σε δύο κατηγορίες µε κριτήριο το βαθµό αµεσότητας και
εγγύτητας της επίδρασής τους, όπως είχε περιγραφεί αρχικά στη θεωρητική τους
προσέγγιση και αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο: α) στις γενικές επιδράσεις
(δοµικοί,

µακροπρόθεσµοι

παράγοντες)

και

β)

στις

άµεσες

επιδράσεις

(βραχυπρόθεσµοι παράγοντες) που λαµβάνουν χώρα σε κρίσιµα σηµεία της
διαδικασία λήψης απόφασης (όπως για παράδειγµα οι αρνητικές επιδράσεις της
οικογένειας στην υλοποίηση της απόφασης επιλογής ενός τοµέα σπουδών).
Επίσης, οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί και οι περιορισµοί, µπορεί να είναι α)
αντικειµενικά προσδιορισµένοι (όπως π.χ. το οικογενειακό εισόδηµα) ή β)
υποκείµενοι σε ατοµική ερµηνεία και απόδοση νοήµατος (πρόκειται για τις
υποκειµενικές αντιλήψεις των ατόµων για την ευνοϊκότητα ή όχι του περιβάλλοντός
τους) (perceived supports & barriers) (Lent, Brown & Hackett, 2000). Υπάρχουν
δηλαδή παράγοντες όπως η ποιότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών στις οποίες
εκτίθεται το άτοµο, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας που καθορίζει
την οικονοµική του δυνατότητα, η επαγγελµατική δραστηριότητα του πατέρα κ.ά., οι
οποίοι προσδιορίζουν και καθορίζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές
του είτε αυτό τους αντιλαµβάνεται ως καθοριστικούς είτε όχι. Υπάρχουν όµως και
περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως δυνατότητες, ευκαιρίες, πηγές, εµπόδια κ.ά. τους
οποίους ανάλογα το πώς τους προσλαµβάνει και τους αξιολογεί το άτοµο αυτοί
καθορίζουν και την επαγγελµατική του ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, υπάρχουν ενδοατοµικοί περιορισµοί, όπως π.χ. µια φυσική δυσλειτουργία ή ο χαµηλός βαθµός
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου και περιορισµοί στις πραγµατικές
τους διαστάσεις, όπως τους θέτει το περιβάλλον (π.χ. απόρριψη από σηµαντικούς
άλλους, χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο ή άλλες οικονοµικές δυσκολίες, κ.ά.).
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Σύµφωνα µε τις θέσεις των εισηγητών, σε ότι αφορά τους περιορισµούς (εµπόδια φραγµοί) που µπορεί να αντιµετωπίσει κάποιος στη διαδικασία της επαγγελµατικής
του ανάπτυξης, πρόκειται για «αρνητικές επιρροές του περιβάλλοντος» (Lent, Brown
& Hackett, 2000:43) και είναι δυνατό να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην
επαγγελµατική ανάπτυξη ενός ατόµου. Ωστόσο, σύµφωνα µε µια βασική αρχή της
προσέγγισής τους (το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας αιτιότητας), το άτοµο µπορεί να
λειτουργήσει

διαµορφωτικά στις επιδράσει αυτές αναπτύσσοντας στρατηγικές

αντιµετώπισης αυτών των εµποδίων (barrier-copping strategies)13 (Brown & Lent,
1996. Lent, Brown, Hackett, 2000).
Σε ότι αφορά τους µηχανισµούς του περιβάλλοντος που λειτουργούν
υποστηρικτικά,

πρόκειται

για

συγκεκριµένες

καταστάσεις

ή

πηγές

του

περιβάλλοντος που διευκολύνουν τη διαµόρφωση και την προσπάθεια επίτευξης των
επαγγελµατικών

στόχων

των

ατόµων

(Lent,

Brown

&

Hackett,

2000:48).

Παραδείγµατα τέτοιων µηχανισµών είναι η υποστήριξη, η ενθάρρυνση από
σηµαντικά πρόσωπα στην οικογένεια, από φίλους, η επικοινωνία µε πρόσωπα που
µπορεί να λειτουργήσουν ως µέντορες στη ζωή του ατόµου, ακόµα και η οικονοµική
του υποστήριξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία παρουσιάζουν οι
προτάσεις των εισηγητών ότι οι παράγοντες αυτοί καθώς έχουν µελετηθεί λιγότερο σε
σχέση µε τους περιορισµούς ως προς την επίδρασή τους στην επαγγελµατική
ανάπτυξη, γι’ αυτό είναι καλό να διερευνηθούν περισσότερο καθώς µπορεί να
αποδειχθούν

περισσότερο

αποτελεσµατικοί

στην

εφαρµογή

συµβουλευτικών

14

παρεµβάσεων . Το ίδιο προτείνουν και για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης που
παρουσιάζουν σε σχέση µε τους περιορισµούς, καθώς οι εισηγητές θεωρούν µετά
από συµπεράσµατα δικής τους έρευνας ότι οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί µπορεί να

13

Συγκεκριµένα, οι εισηγητές παρουσιάζουν τον µηχανισµών των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου να αντιµετωπίσει και να «διαπραγµατευτεί» τα εµπόδια
που εµφανίζονται σε µια συγκεκριµένη κατάσταση (coping efficacy) καθώς και στο
µηχανισµών των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και
τις απαιτήσεις µιας κατάστασης (content or task-specific self-efficacy). Όσο πιο υψηλές οι
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας να διαπραγµατευτεί τα εµπόδια µιας κατάστασης, τόσο
λιγότερο πιθανό είναι το άτοµο να εκτιµά ότι υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες. Ακόµη και
αν υπάρχουν όµως, τους θεωρεί λιγότερο απειλητικούς και ευκολότερο να τους
αντιµετωπίσει. Βέβαια, καθώς οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
λειτουργούν σύµφωνα µε τη θεωρία αλληλεπιδραστικά µε τις προσδοκίες για αποτελέσµατα,
στην περίπτωση για παράδειγµα που κάποιοι έχουν παράσχει πληροφορίες στο άτοµο ότι
κάποια εµπόδια είναι απαρέγκλιτα, εκείνο θεωρεί ότι δεν έχει την απαιτούµενη
αυτοαποτελεσµατικότητα να τα αντιµετωπίσει (Lent, Brown & Hackett, 2000).
14
Σύµφωνα µε τους ερευνητές το άτοµο µπορεί εντοπίσει, να ενεργοποιήσει και έτσι να
αξιοποιήσει τα υπάρχοντα συστήµατα στήριξής του όπως είναι η υποστήριξης των γονέων
του, η δηµιουργία νέων οµάδων συνοµιλήκων που να ενθαρρύνουν περισσότερο τις
επαγγελµατικές του βλέψεις από τις προηγούµενες, το προσωπικό δίκτυο γνωριµιών για την
πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα κ.ά. (Lent, Brown & Hackett, 2000. Lent,
Hackett & Brown, 1999).
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λειτουργήσουν αντισταθµιστικά στις υποκειµενικές εκτιµήσεις για τους όποιους
περιορισµούς που θέτει το περιβάλλον του ατόµου αλλά και ως πηγή πληροφοριών
για τον τρόπο που µπορεί το άτοµο να αντιµετωπίσει τους περιορισµούς αυτούς
(Lent, Brown, Hackett, 2000. Lent et al., 1998).
Τη χρονική περίοδο διατύπωσης των θέσεών τους σχετικά µε τις δύο αυτές
κατηγορίες περιβαλλοντικών παραγόντων, οι εισηγητές αποδέχονται, ότι, αυτοί
επιδρούν µε έµµεσο τρόπο (δηλαδή ως γενικές επιδράσεις του περιβάλλοντος που
προηγούνται των διαδικασιών διαµόρφωσης των ενδιαφερόντων, των στόχων και
της

επίδοσης και

συµµετέχουν

στη

διαµόρφωση

των

κοινωνικογνωστικών

µηχανισµών), αλλά προωθούν κυρίως το µοντέλο της άµεσης επίδρασης. Οι δύο
αυτές κατηγορίες παραγόντων δηλαδή θεωρούν ότι επηρεάζουν την επαγγελµατική
ανάπτυξη του ατόµου στο σηµείο που λαµβάνονται οι επαγγελµατικές αποφάσεις και
επιχειρείται η υλοποίησή τους (δηλαδή στη µετάφραση των ενδιαφερόντων σε
επαγγελµατικούς στόχους και επιλογές) (Lent, Brown, Hackett, 2000). Το σηµείο
αυτό όπως αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο προτείνεται για αναθεώρηση
καθώς τόσο οι ίδιοι οι εισηγητές µε δικές τους έρευνες όσο και άλλοι, όπως
καταδεικνύεται από την επεξεργασία και επισκόπηση άλλων ερευνητικών δεδοµένων
που αναζητήθηκαν στο εύρος των θέσεών τους για το ρόλο των υποστηρικτικών
µηχανισµών και περιορισµών, επιβεβαιώνουν και την υπόθεση της έµµεσης
επίδρασης των παραγόντων αυτών, διαµέσου των µαθησιακών διαδικασιών και των
κοινωνικογνωστικών µηχανισµών.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τη σχέση που περιγράφουν ανάµεσα στις

δύο αυτές

κατηγορίες

αντιλήψεις

περιβαλλοντικών

παραγόντων

µε

τις

αυτοαποτελεσµατικότητας που ενδιαφέρουν την παρούσα ερευνητική εργασία,
σύµφωνα µε τη σχηµατοποίηση του µοντέλου επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1),
αυτή

είναι

αλληλεπιδραστική.

Τα

άτοµα

που

έχουν

υψηλές

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας αντιλαµβάνονται λιγότερους περιορισµούς και µεγαλύτερη
υποστήριξη από το περιβάλλον τους (βλ. περισσότερα Σχήµα 4, Θεωρητικοί
διαµορφωτικοί παράγοντες και συνέπειες των περιβαλλοντικών εµποδίων για τη
σταδιοδροµία, Lent, Brown & Hackett, 2000).
Τέλος, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν για τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς και
περιορισµούς, οι εισηγητές προτείνουν ορισµένα σηµεία για την πρακτική εφαρµογή
των θέσεών τους στην Επαγγελµατική Συµβουλευτική και την έρευνα. Έτσι, οι
σύµβουλοι θα πρέπει να εξετάζουν και να λαµβάνουν υπόψη το ρόλο των
περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. η οικονοµική κατάσταση του ατόµου, η στάση
και συµπεριφορά γονέων, επιρροές από φίλους κ.ά.), αλλά κυρίως µε ποιο τρόπο το
ίδιο το άτοµο αντιλαµβάνεται, δίνει νόηµα και σηµασία και τελικά ανταποκρίνεται σε
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ότι το περιβάλλον του παρέχει (Lent, Brown & Hackett, 2000:39). Σε ότι αφορά τον
τοµέα της έρευνας για το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην
επαγγελµατική ανάπτυξη, οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι καθοριστικής σηµασίας για
την επιτυχία του εµπειρικού ελέγχου της θεωρίας η επισήµανσή τους σχετικά µε την
υποκειµενικότητα των αντιλήψεων των ατόµων όσον αφορά την ευνοϊκότητα ή όχι του
περιβάλλοντός τους. Η έρευνα µε αυτή τη θεωρητική παραδοχή επιτρέπει να
µελετηθούν οι όποιες ατοµικές διαφορές σε παρόµοιες γενικά παροχές πλαισίου
(Lent, Brown, & Hackett, 2000).
Το Σχήµα 2 αναπαριστά τη σχέση του ατόµου µε τα διάφορα περιβάλλοντα και τις
επιδράσεις που δέχεται στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών του µηχανισµών
και στην πορεία της επαγγελµατικής του ανάπτυξης. Για τη σχηµατοποίηση αυτή
ενσωµατώνουν την οικολογική προσέγγιση και τα εννοιολογικά κατασκευάσµατα των
Vondracek et al., (1986). Σύµφωνα µε αυτήν, το άτοµο βρίσκεται στο κέντρο τριών
οµόκεντρων κύκλων οι οποίοι συνιστούν τις επιδράσεις που δέχεται από το
περιβάλλον του. Ο πρώτος εσωτερικός κύκλος αποτελεί το άµεσο περιβάλλον του
ατόµου (π.χ. η οικογένεια, οι σηµαντικοί άλλοι, η οικονοµική του κατάσταση κ.ά.), οι
επιδράσεις του οποίου προσδιορίζουν και καθορίζουν το πώς το άτοµο
προσλαµβάνει και αξιολογεί, δηλαδή αντιλαµβάνεται υποκειµενικά τις επιδράσεις του
επόµενου µεγαλύτερου κύκλου, αυτού του έµµεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος (ο
οποίος περιλαµβάνει την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα του ατόµου). Οι
επιδράσεις που περιλαµβάνει ο εσωτερικός αυτός κύκλος και ειδικότερα οι
υποστηρικτικοί µηχανισµοί όπως η υποστήριξη από την οικογένεια λειτουργούν ως
τρόποι διαµέσου των οποίων το άτοµο «φιλτράρει» και επεξεργάζεται τους όποιους
περιορισµούς παρουσιάζονται στην επίτευξη ενός επαγγελµατικού στόχου και
καθορίζουν το αν η αντίληψη των περιορισµών αυτών θα διατηρηθεί και θα
γενικευθεί στις επιδράσεις από τον επόµενο µεγαλύτερο κύκλο. Έτσι οι εισηγητές
θεωρούν ο ρόλος του πρώτου εσωτερικού κύκλου µε τους παράγοντες που
περιλαµβάνει και τις επιδράσεις αυτών στη συµπεριφορά του ατόµου σε ότι αφορά
την επαγγελµατική του ανάπτυξη αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο (Lent, Brown &
Hackett, 2000). Το ακόλουθο σχήµα αναπαριστά τις εν λόγω σχέσεις:
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Ευρύτερο Κοινωνικό
Πλαίσιο

Άµεσο περιβάλλον

Άτοµο

Σχήµα 2, Ένα συγκεντρωτικό µοντέλο των περιβαλλοντικών επιπέδων που
περιβάλλουν το άτοµο και διαµορφώνουν το πλαίσιο της επαγγελµατικής του
συµπεριφοράς (Πηγή: Lent, Brown & Hackett, 2000).

2.3. Συνθετική επισκόπηση και επεξεργασία ερευνητικών δεδοµένων
αναφερόµενων στις επιδράσεις των υποστηρικτικών µηχανισµών και
των περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη
Η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία έχει υποστηριχθεί από πλήθος
ερευνητικών δεδοµένων που έχουν επαληθεύσει, διαπιστώσει και ενδεικνύουν
συνάφειες

µεταξύ των επιµέρους µεταβλητών που συνθέτουν τα περιγραφικά

µοντέλα για την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (βλ. περισσότερα καθώς και
µετα-αναλύσεις15: Lent, Brown & Hackett, 1996. Lent, 2005. Lent et al., 2003b.
Rottinghaus, Larson & Borgen, 2003. Swanson & Gore, 2000). Πολύ περισσότερο,
αξιοποιείται στη συµβουλευτική πρακτική σε παρεµβάσεις που στόχο έχουν να
βοηθήσουν τον-την συµβουλευόµενο-η τόσο στην ανάπτυξη και αυτοπραγµάτωσή
του, όσο και στη διαµόρφωση των δυνατοτήτων του σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές
και επαγγελµατικές του επιλογές (Lent, Brown & Hackett, 1999,200216).
Στην παρούσα ενότητα γίνεται συνθετική επισκόπηση και επεξεργασία των
ερευνητικών

δεδοµένων

που

αφορούν

στη

διερεύνηση

του

ρόλου

των

υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην επαγγελµατική συµπεριφορά
προκειµένου για τη διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων που θα αξιοποιηθούν στη
συζήτηση των ευρηµάτων της. Η έρευνα για το ρόλο των παραγόντων αυτών είχε

15

Η µετα-ανάλυση είναι µια µέθοδος ποσοτικής επισκόπησης που επιτρέπει το συνδυασµό
και τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων πολλών επιµέρους ερευνών που ελέγχουν
τις ίδιες σε γενικές γραµµές υποθέσεις. Παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισµού του
πραγµατικού βαθµού εγκυρότητας των αποτελεσµάτων, αίροντας τα πιθανά σφάλµατα
δειγµατοληψίας (αλλά και άλλες µορφές σφαλµάτων) που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα
των επιµέρους ανεξάρτητων ερευνών (Κάντας, 1993).
16
Ενδεικτικές παρεµβάσεις που βασίζονται στην κοινωνικογνωστική θεωρία για τη
σταδιοδροµία: Betz, 1992:2000:2004. Betz & Hackett, 1997. Brown & Lent 1996. Lent, 2005.
McAuliffe, 1992. Solberg, Good, & Nord, 1994. Taylor & Betz, 1983.
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αφετηρία τους ίδιους τους εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη
σταδιοδροµία οι οποίοι επεσήµαναν την ανάγκη περαιτέρω εµπειρικού ελέγχου των
επιδράσεων των εν λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο (Lent, Brown & Hackett, 1996,2000,2002).
Έτσι οι εισηγητές της θωρίας µε ποιοτικές έρευνες αρχικά κατέγραψαν και
κατηγοριοποίησαν τους προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (Lent et al., 2002). Τα
ενδιαφέροντα, οι ικανότητες και οι αξίες του ατόµου κατατάσσονται στους
προσωπικούς παράγοντες, ενώ οι επιδράσεις της οικογένειας, οι εργασιακές
εµπειρίες, η πρόσβαση σε πρότυπα ρόλων, τα πρόσωπα που λειτουργούν ως
µέντορες κ.ά., τοποθετούνται στις µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Ορισµένα στοιχεία της δοµής ευκαιριών του ατόµου που λειτουργούν ως περιορισµοί
καταγράφηκε να είναι η άσχηµη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας και αρνητικές
επιρροές αυτής, η σύγκρουση ρόλων καθώς και προσωπικές δυσκολίες στην
προσαρµογή

των

φοιτητών.

Ως

µηχανισµοί

υποστήριξης

καταγράφηκαν

η

υποστήριξη από διάφορες πηγές όπως πρόσωπα της οικογένειας, φίλοι,
εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, θεωρείται ότι το εύρος των

επιδράσεων αυτών του

περιβάλλοντος είναι µεγάλο, και ως εκ τούτου απαιτείται περαιτέρω έρευνα και
προσδιορισµός του ρόλου τους (Lent et al., 2002).
Στη συνέχεια οι εισηγητές προχώρησαν σε εµπειρικό έλεγχο των επιδράσεων των
παραγόντων αυτών στην επαγγελµατική συµπεριφορά και την επαγγελµατική
ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο που παρουσιάζονται
οι θέσεις των εισηγητών για τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς και τους
περιορισµούς, το µοντέλο που προωθήθηκε για αυτούς είναι αυτό της

άµεσης

επίδρασής τους στην επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου (ενδιαφέροντα, στόχοι
και συνακόλουθη επίδοση) και όχι τόσο το µοντέλο της έµµεσης επίδρασης διαµέσου
των

κοινωνικογνωστικών

(Lent,

µηχανισµών

Brown

&

Hackett,

2000).

Ο

προβληµατισµός για εµπειρικό έλεγχο των θέσεων αυτών ενεργοποιήθηκε και
εξαιτίας της διαµόρφωσης των χρονικά παράλληλων θέσεων του A.Bandura
(1999,2000) για τον αλληλεπιδραστικό ρόλο των προσωπικών στοιχείων και
παραγόντων

του

περιβάλλοντος

συγκεκριµένο

ερευνητή

στην

ανθρώπινη

συµπεριφορά.

περιβαλλοντικοί

παράγοντες

(όπως

π.χ.

Για

τον

οικονοµικά

δεδοµένα, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του ατόµου, η δοµή της οικογένειας,
κ.ά.)

λειτουργούν

είτε

ως

µακροπρόθεσµες

γενικές

επιρροές

είτε

άµεσα,

βραχυπρόθεσµα, σε κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας λήψης απόφασης και
«επηρεάζουν την τάση του ατόµου για αυτοκαθορισµό διαµέσου των αντιλήψεων
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αυτοαποτελεσµατικότητας,

των

φιλοδοξιών

και

άλλων

αυτοπροσδιοριστικών

παραγόντων» (Bandura, 2000:77).
Οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης λοιπόν διερεύνησαν το ρόλο
υποστηρικτικών µηχανισµών και περιορισµών µεταξύ τους καθώς και τα δύο µοντέλα
επίδρασης

των

περιβαλλοντικών

αυτών

παραγόντων

στην

επαγγελµατική

συµπεριφορά φοιτητών θετικών και φυσικών επιστηµών και µηχανικών και τεχνικών
ειδικοτήτων. Συγκεκριµένα εξέτασαν: α) αν οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται άµεσα µε
τους στόχους φοιτητών σχετικούς µε θετικές και φυσικές επιστήµες (Lent, et al.,
2001) και σε άλλη έρευνα µε τους στόχους αλλά και µε τις ενέργειες υλοποίησης των
στόχων αυτών σε φοιτητές µηχανικών και τεχνικών ειδικότήτων (Lent et al., 2003b) ή
β) αν σχετίζονται µε τους στόχους και τις ενέργειες των ατόµων έµµεσα, διαµέσου
των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και
τις προσδοκίες για αποτελέσµατα). Τα αποτελέσµατα και στις δύο έρευνες δεν ήταν
στατιστικώς σηµαντικά για το µοντέλο της άµεσης επίδρασης, αλλά για αυτό της
έµµεσης. Οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί και περιορισµοί φάνηκε να επηρεάζουν τους
στόχους και τις ενέργειες των ατόµων διαµέσου των κοινωνικογνωστικών
µηχανισµών.
Όµοια ήταν τα συµπεράσµατα και για τον έλεγχο των επιδράσεων υποστηρικτικών
µηχανισµών στην επαγγελµατική συµπεριφορά (επιλογές) µαθητών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (γυµνασίου & λυκείου) διαφορετικού πολιτισµικού πλαισίου από αυτό
της αµερικανικής κοινωνίας, καθώς οι εισηγητές αναφέρονται στην ανάγκη
διερεύνησης των εν λόγω σχέσεων σε άτοµα διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων και
ηλικιακών

κατηγοριών.

Συγκεκριµένα

διερεύνησαν

το

ρόλο

υποστηρικτικών

µηχανισµών και εµποδίων στις επαγγελµατικές επιλογές [προσδιορισµένες σύµφωνα
µε την τυπολογία προσωπικότητας και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του Holland
(1985) σε Ιταλούς µαθητές Λυκείου], επαληθεύοντας και εδώ το µοντέλο της έµµεσης
επίδρασης των περιβαλλοντικών αυτών παραγόντων στην συµπεριφορά των
ατόµων, διαµέσου δηλαδή των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (Lent et al., 2003a).
Τα παραπάνω ερευνητικά αυτά ευρήµατα οδήγησαν τους ερευνητές τους σε πρόταση
αναδιατύπωσης των θέσεων της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης σε ότι αφορά τον
τρόπο επίδρασης των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην
επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου. Έτσι, θεωρούν ότι οι παράγοντες αυτοί
επηρεάζουν άµεσα τους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς, συµβάλλουν δηλαδή
όπως οι γενικές, µακροπρόθεσµες επιδράσεις του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση
των µηχανισµών αυτών. Επίσης, σε ότι αφορά τη σχέση µεταξύ αυτών των
παραγόντων, οι εισηγητές θεωρούν, ότι για παράδειγµα, η σχέση των περιορισµών µε
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τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας είναι πιθανό να διαµεσολαβείται από τους
υποστηρικτικούς µηχανισµούς (Lent et al., 2003a).
Σε συνέχεια των θέσεων των εισηγητών για το ρόλο των υποστηρικτικών
µηχανισµών και των περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και
ειδικότερα των διαπιστώσεων της έµµεσης επίδρασης στην επαγγελµατική
συµπεριφορά διαµέσου των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών, πολλοί ερευνητές
προχώρησαν στη διερεύνηση του ρόλου ορισµένων υποστηρικτικών µηχανισµών
(κυρίως του βαθµού γονεϊκής στήριξης) στην επαγγελµατική συµπεριφορά και σε
έννοιες συναφείς µε αυτήν, επιβεβαιώνοντας το µοντέλο τόσο της άµεσης όσο και της
έµµεσης επίδρασης (Ali McWhirter & Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006. ByarsWhinston & Fouad, 2008. Flores, Navarro, Smith & Ploszaj, 2006. Rogers, Creed &
Glandon, 2008). Η τάση αυτή διερεύνησης του ρόλου των υποστηρικτικών
µηχανισµών και ιδιαίτερα του βαθµού γονεϊκής στήριξης προήλθε, όπως αναφέρθηκε
από παρατήρηση των ίδιων των εισηγητών της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης ότι
οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί και κυρίως ο βαθµός γονεϊκής στήριξης είχαν µελετηθεί
έως εκείνη την εποχή λιγότερο από τους περιορισµούς17 και µόνο σε σχέση µε τις
ακαδηµαϊκές επιδόσεις ή επιλογές των ατόµων (Blustein, et al., 1997. Fisher &
Stafford, 1999. Hackett, Betz, Casas, & RochaSingh, 1982. Lapan, Hinkelman,
Adams & Turner, 1999. McWhirter, Hackett, & Bandalos, 1998. Richie et al., 1997.
Schaefers, Epperson & Nauta, 1997) (Lent, Brown & Hackett, 2000).
Εκτός από τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα, έκτοτε ένας µεγάλος αριθµός
ερευνών καταγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία στη θεωρητική βάση της
κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία οι οποίες ασχολούνται µε τη
διερεύνηση της σχέσης των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών
µεταξύ τους, µε τις µεταβλητές που προβλέπουν τα περιγραφικά µοντέλα του
συγκεκριµένου θεωρητικού σχήµατος για την επαγγελµατική ανάπτυξη αλλά και µε
άλλα θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη εφήβων (Ali & Saunders,
2006. Ali & McWhirter, 2006. Aliman-Brisset, Turner & Skovholt, 2004. Cunningham et
al., 2005. Flores & O’ Brien, 2002. Flores, Navarro, Smith, & Ploszaj, 2006. Gushue,
2006. Keller & Whiston, 2008. Turner & Lapan, 2002. Turner & Lapan, 2003. Trusty,

17

Η επίδραση των περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου διερευνήθηκε για
πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών των γυναικών
.
.
.
(Farmer, 1976 O’Leary, 1974 Swanson, Daniel & Tokar, 1996 Swanson & Tokar, 1991a,
1991b ό.α. στο Ali, McWhirter & Chronister, 2005 και στο Lent, Brown & Hackett, 2000). Στη
συνέχεια και µέχρι την εποχή που οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης
διατύπωσαν τις θέσεις τους για αυτούς, η επίδρασή τους αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης στο
.
πλαίσιο και άλλων ερευνών (ενδεικτικά: Albert & Luzzo, 1999 McWhirter, Torres & Rasheed,
.
.
1998 Swanson, Daniel & Tokar, 1996 Swanson & Woitke, 1997, ό.α. στο Lent, Brown &
Hackett, 2000).
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2002. Rogers, Creed & Glendon, 2008. Wettersen et al., 2005), εφήβων που
προέρχονται από κατώτερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και από πολιτισµικά
διαφορετικές οµάδες (Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Turner & Lapan, 2003a.
Jackson & Nutini, 2002) ή ακόµη από περιοχές µε γεωγραφική αποµόνωση και
δυσµενείς κοινωνικοκοικονοµικές συνθήκες (Bennett, 2008), καθώς και φοιτητών
διαφόρων κοινωνικών οµάδων (π.χ. που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό),
ακόµα και εθνικών ή φυλετικών (Ali, McWhirter, & Chronister, 2005. Byars-Whinston
& Foaud, 2008. Blustein, 2001. Blustein et al., 2002. Brown et al., 2006. Creed, Patton
& Prideaux, 2006. Gushue, et al., 2006b. Gushue & Whitson, 2006. Flores & O’ Brien,
2002. Flores, et al., 2006. Fouad & Brown, 2000. Hargrove, Inman & Crane, 2005.
McWhirter, 1997. McWhirter, Torres & Rasheed, 1998. McWhirter, Rasheed &
Crothers, 2000. Olenchak & Hebert, 2002. Rattelle et al., 2005. Rayle, Arredondo &
Robinson, 2005. Richie, et al., 1997. Thompson et Subich, 2006) και γυναικών από
εθνικές και φυλετικές µειονότητες (Hackett & Byars, 1996). Σε αρκετές από τις
έρευνες

αυτές

θα

αναφερθούµε

διεξοδικότερα

παρακάτω,

µελετώντας

τα

συµπεράσµατά τους σχετικά µε την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στη
διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και ειδικότερα των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η πληθώρα αυτή των προσπαθειών εµπειρικού
ελέγχου των θέσεων της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία
σχετικά µε τις επιδράσεις των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών
στην επαγγελµατική συµπεριφορά και εν γένει την επαγγελµατική ανάπτυξη των
ατόµων, επιβεβαιώνει το βαθµό επάρκειας και υπεροχής του συγκεκριµένου
ερµηνευτικού σχήµατος σε ότι αφορά το ρόλο των παραγόντων αυτών στις
µεταβλητές που εξετάζονται (κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί και συµπεριφορά του
ατόµου). Φαίνεται λοιπόν ότι οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί και οι περιορισµοί (στις
πραγµατικές τους διαστάσεις ή όπως τους αντιλαµβάνονται τα άτοµα) επηρεάζουν την
επαγγελµατική συµπεριφορά και οι επιδράσεις αυτές πραγµατοποιούνται διαµέσου
των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και
των προσδοκιών για αποτελέσµατα). Έτσι, τα άτοµα που για παράδειγµα
απολαµβάνουν ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες (γενικές ευνοϊκές επιδράσεις όπως η
ποιότητα των σχέσεων αλληλεπίδρασης στην οικογένεια που ευνοεί τη συνοχή, ή
ψυχολογική ενίσχυση να ασχοληθούν µε κάποιες δραστηριότητες, άµεσες θετικές
επιδράσεις όπως η υποστήριξη από τους γονείς σε συγκεκριµένες διαδικασίες της
επαγγελµατικής ανάπτυξης αυτού όπως κατά τη διαδικασία λήψης µιας απόφασης),
επηρεάζονται θετικά οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητάς τους, σε όποιο πεδίο
δραστηριότητας και αν αυτές αναφέρονται.
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Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η σηµασία των επιδράσεων που δέχονται οι
κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί, ιδιαίτερα οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
πρωτίστως από περιβαλλοντικούς παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς
(Betz, 2007) και δηµιουργείται η ανάγκη (όπως άλλωστε αναφέρθηκε ότι
επισηµαίνουν οι ίδιοι οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης), για
ερευνητικά ευρήµατα που θα παράσχουν µεγαλύτερη ανατροφοδότηση προκειµένου
να συνεχίσουν να επιβεβαιώνονται (ή να τεθούν σε αναθεώρηση) οι διαδικασίες που
προτείνονται για τη λειτουργία των παραγόντων αυτών (ιδιαίτερα δε των
περιβαλλοντικών παραγόντων και συγκεκριµένα των υποστηρικτικών µηχανισµών
όπως είναι ο βαθµός γονεϊκής στήριξης) σε διαφορετικές πολιτισµικές αλλά και
ηλικιακές οµάδες όπως οι µαθητές µέσης εκπαίδευσης (γυµνασίου – λυκείου) (Lent et
al., 2003a). Στην ερευνητική αυτή προτροπή ανταποκρίνεται τουλάχιστον ως προς
έναν από τους άξονές της, η παρούσα µελέτη.
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Κεφάλαιο 3ο: Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων
3.1. Η εφαρµογή των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη µελέτη
και την έρευνα για την επαγγελµατική ανάπτυξη και την επαγγελµατική
συµβουλευτική
H έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας θεωρήθηκε το πιο σηµαντικό µόρφωµα στη
συµβουλευτική ψυχολογία τα τελευταία 25 χρόνια (Fitzgerald & Harmon, 1998, ό.α.
στο Betz, 2000). ∆εδοµένης της σηµασίας των γνωστικών προσδοκιών και ιδιαίτερα
των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας

στην

επιλογή

µιας

εναλλακτικής

συµπεριφοράς και στην επιτυχή έκβαση διαφόρων καταστάσεων, έγινε γρήγορα
αντιληπτή η σηµασία της στην ερµηνεία και πρόγνωση της συµπεριφοράς του ατόµου
κατά τις διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Έτσι, η σχέση της έννοιας µε τα
θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης νοµιµοποιείται µέσω της µεταφοράς της από
αυτοαποτελεσµατικότητα

(self-efficacy)

σε

«αυτοαποτελεσµατικότητα

για

τη

σταδιοδροµία» (career related self-efficacy or career self -efficacy)18. Μετά από
έρευνες στη Βρετανία και την Ιαπωνία, η έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας για τη
σταδιοδροµία φάνηκε να έχει διεθνή εφαρµογή (π.χ. Clement, 1987. Matsui, Ikeda &
Ohnishi, 1989, Matsui, Matsui & Ohnishi,1990, ό.α. στο Hackett, 1995).
Οι ερευνητικές απόπειρες χρήσης της έννοιας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης
οδήγησαν

σε

δεδοµένα

που

συµπεραίνουν

ότι

ο

βαθµός

εκτίµησης

της

αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου έχει άµεση και σηµαντική επίδραση στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, αλλά επηρεάζει
και την ανάπτυξη ενός πυρήνα σχετιζόµενων µε την επαγγελµατική επιλογή και
ανάπτυξη στοιχείων: τις φιλοδοξίες, την ανάπτυξη επαγγελµατικών ενδιαφερόντων
και αξιών, τους επαγγελµατικούς στόχους και τις ενέργειες υλοποίησης του ατόµου
(στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία), την αυτοεκτίµηση των επαγγελµατικών δυνατοτήτων, την ικανότητα αντιµετώπισης των
εµποδίων σταδιοδροµίας, κ.ά. (Bandura, 1986,1997. Betz, 2000. Betz & Hackett,
18

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η χρήση του όρου θεωρείται αδόκιµη σύµφωνα µε τη θεωρία
του Bandura, καθώς οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας συνδέονται και καθορίζονται
από το πεδίο δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται κάθε φορά. Έτσι, σε ότι αφορά την
επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας θα πρέπει να
προσδιορίζονται από θέµατα όπως για παράδειγµα η αυτοαποτελεσµατικότητα στα
µαθηµατικά, στη διαδικασία λήψης µιας εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής απόφασης, για
τοµείς επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (επαγγελµατική αυτοαποτελεσµατικότητα), για την
άσκηση του επαγγέλµατος, κ.ά. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος όρος (αυτοαποτελεσµατικότητα για
τη σταδιοδροµία) χρησιµοποιείται για να αποδώσει συνοπτικά τη µελέτη και έρευνα στους
διάφορους τοµείς που σχετίζονται µε την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (Betz,
2000:209).
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1986.1987. Hackett & Lent, 1992. Lent, Brown & Hackett, 1994,2000. Lent & Hacket,
1987).
Το πλήθος λοιπόν των ερευνών που εκπονήθηκαν σε διάφορες περιοχές της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του ατόµου δείχνουν ότι η σχέση της έννοιας της
αυτοαποτελεσµατικότητας µε τα θέµατα αυτά διαφαίνεται σε ένα ευρύ φάσµα σχετικών
µε τη σταδιοδροµία συµπεριφορών και καταστάσεων: στο κατά πόσο το άτοµο
πιστεύει ότι έχει τις ικανότητες ή γενικότερα τις προϋποθέσεις για να επιλέξει µια ή
και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις (µια επαγγελµατική δραστηριότητα, ή έναν
τοµέα σπουδών) -δηλαδή στο εύρος των επαγγελµατικών του επιλογών- στο αν θα
εµπλακεί

ή όχι σε διαδικασίες διερεύνησης για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα

(αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών), στο ενδιαφέρον που θα εκδηλώσει για
µια εναλλακτική εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιλογή, στις εµπειρίες που έχει πριν
από µια επαγγελµατική απόφαση, στη συµπεριφορά κατά τη λήψη µιας απόφασης
(διαδικασία λήψης µιας εκπαιδευτικής - επαγγελµατικής απόφασης), ακόµη και στο
περιεχόµενο αυτών. Επίσης, µε πόση διάρκεια, µε πόση ένταση στις προσπάθειές
του αλλά και µε ποια έκβαση θα προσπαθήσει να υλοποιήσει την επιλογή του σε
µακροπρόθεσµη βάση (σε ότι αφορά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των τυχόν
απαιτούµενων σπουδών ή εκπαίδευσης, την επιµονή του να αντιµετωπίσει εµπόδια
στην µακροχρόνια πορεία της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας που µπορεί να
προέρχονται από το οικογενειακό, ακόµα και το κοινωνικό περιβάλλον όπως π.χ.
διακρίσεις φύλου, ταξικές, φυλετικές διακρίσεις, οικονοµικές δυσκολίες και άλλα
εµπόδια της αγοράς εργασίας), καθώς και σε θέµατα συµπεριφοράς κατά την είσοδο
στο επάγγελµα (µετάβαση σε έναν επαγγελµατικό χώρο), στην επιτυχία στην άσκηση
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ακόµα και στις διάφορες φάσεις µετάβασης
στον ίδιο ή σε διαφορετικό επαγγελµατικό χώρο ή

αντικείµενο επαγγελµατικής

.

δραστηριότητας (Bandura et al., 2001 Betz, 2000, 2004).
Έτσι,

οποιαδήποτε προσπάθεια

διερεύνησης

του θέµατος των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας σχετικά µε τη σταδιοδροµία απαιτεί προηγουµένως τον
ακριβή προσδιορισµό της συµπεριφοράς που θα τεθεί σε επαγγελµατική αξιολόγηση
καθώς

σύµφωνα

µε

τη

σχετική

θεωρία

του

Bandura,

η

έννοια

της

αυτοαποτελεσµατικότητας δεν είναι πάντοτε η ίδια σε κάθε είδος προβλήµατος ή
δραστηριότητας.
Οι περιοχές επαγγελµατικής ανάπτυξης που έχουν µελετηθεί υπό το πρίσµα της
έννοιας της αυτοαποτελεσµατικότητας παρουσιάζονται εδώ εν συντοµία χάρην µιας
πληρότητας στην παρουσίαση. Οι περιοχές αυτές αφορούν κυρίως φοιτητές ή
εργαζόµενους και λιγότερο µαθητές µέσης εκπαίδευσης (Gainor, 2006. McWhirter,

62

Rasheed & Crothers, 2000). Έτσι η επισκόπηση ερευνητών (Betz, 2000,2004,2007.
Betz, Hammond & Multon, 2005. Hackett, 1995) έχει δείξει ότι έχει µελετηθεί:
•

Η σχέση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας µε το φύλο και τις
εκπαιδευτικές

και

επαγγελµατικές

επιλογές

(career-related

choices),

τις

φιλοδοξίες και προσδοκίες (aspirations, expectations) καθώς και µε τις
επαγγελµατικές

ενασχολήσεις

(occupational

self-efficacy)

σπουδαστών

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
•

Η σχέση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στα µαθηµατικά, την
τεχνολογία, τις φυσικές και θετικές επιστήµες (science/technology/mathematics
self-efficacy) µε το φύλο και τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες και
επιλογές

φοιτητών

σε

αυτούς

τους

επιστηµονικούς

τοµείς

(science/technology/mathematics majors).
•

Η

σχέση

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

επαγγελµατικές

ενασχολήσεις (occupational self-efficacy) µε την ανάπτυξη των επαγγελµατικών
ενδιαφερόντων του ατόµου (career interests)19.
•

Η σχέση µεταξύ των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας µε την επαγγελµατική
συµπεριφορά (στόχοι και ενέργειες υλοποίησης των στόχων) αλλά και µε τη
συµπεριφορά στις σπουδές, το επάγγελµα και κατά τη µετάβαση στην αγορά
εργασίας20 µε την επιτυχία στη διάρκεια των σπουδών, την εξάσκηση του
επαγγέλµατος αλλά

και

µε τη συµπεριφορά

κατά

τη µετάβαση

στον

επαγγελµατικό χώρο,
•

Η σηµασία των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε εθνικά µειονοτικές
οµάδες,

στις γυναίκες καθώς και σε άτοµα µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό

υπόβαθρο (women and racial /ethnic minority groups), σε διάφορες φυλετικές
οµάδες (people of color), σε ανθρώπους µε ιδιαίτερες ανάγκες (people with
disabilities), ακόµα και σε γυναίκες παραβάτες (female offenders)
•

Η σχέση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας µε τις εµπειρίες πριν από µια
επαγγελµατική απόφαση, τη συµπεριφορά κατά τη διαδικασία λήψης µιας
επαγγελµατικής απόφασης (career decision-making process), ακόµη και µε τη
λήψη της απόφασης.

19

Πρόκειται για τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας, δηλαδή για τις
υποκειµενικές αντιλήψεις του ατόµου σε ότι αφορά την ικανότητά του να αναλαµβάνει και να
ολοκληρώνει συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες σύµφωνα µε την τυπολογία του
Holland (1985).
20
Για παράδειγµα, έχει διερευνηθεί η σχέση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας µε
την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την προς επιλογή θέση εργασίας, µε
τη συµπεριφορά κατά τη συνέντευξη πρόσληψης, κ.ά.
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Στη συνέχεια επικεντρώνουµε την ανάλυση µας στη σχέση των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη
σταδιοδροµία, προσδιορίζοντας έτσι την εννοιολογική βάση της βασικής υπό έρευνα
µεταβλητής της παρούσης εργασίας, των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.

3.2. Η σχέση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία
3.2.α. Το θεωρητικό πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
σταδιοδροµίας
Η λήψη αποφάσεων είναι µια διαδικασία που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη
δραστηριότητα στο σύνολό της. O άνθρωπος αντιµετωπίζει καθηµερινά καταστάσεις
στις οποίες καλείται να λάβει αποφάσεις. «Αποφασίζω» σηµαίνει ουσιαστικά επιλέγω
µεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων την πλέον πρόσφορη και
αποτελεσµατική, σύµφωνα µε τις εκάστοτε περιστάσεις. Κάθε απόφαση, ακόµη και
µία απόφαση που φαίνεται να έχει ληφθεί χωρίς καµία σκέψη, είναι το αποτέλεσµα
µιας νοητικής διαδικασίας, κατά την οποία αναλύονται τα χαρακτηριστικά του
ζητούµενου, αξιολογούνται οι προσφερόµενες εναλλακτικές λύσεις και τελικά
επιλέγεται η πλέον πρόσφορη από αυτές. Λήψη απόφασης (decision making),
δηλαδή, είναι η διαδικασία µε την οποία ένα άτοµο επιλέγει ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερες επιλογές – εναλλακτικές λύσεις.
Σύµφωνα µε τη γενική θεωρία λήψης αποφάσεων υπάρχουν: α) ένα πρόσωπο που
πρόκειται να πάρει µια απόφαση (decision maker), β) µια κατάσταση που απαιτεί τη
λήψη απόφασης (decision situation) και γ) ορισµένες πληροφορίες που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στη λήψη απόφασης ως εναλλακτικές λύσεις (set of alternatives)
µε τις αντίστοιχες συνέπειες (Jepsen & Dilley, 1974, ό.α. στους Κάντας & Χαντζή,
1991).
Σε µια προσπάθεια αναλυτικής ερµηνείας και ορισµού της πορείας προς τη λήψη
αποφάσεων, κάποιοι θεωρητικοί διακρίνουν στάδια που στοχεύουν στην αύξηση των
ικανοτήτων για ορθή λήψη αποφάσεων (στάδιο ανίχνευσης, διερεύνησης/πρόβλεψης
επιλογών, στάδιο συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, στάδιο επιλογής, στάδιο
ρεαλιστικής δοκιµής µε εφαρµογές στην πραγµατικότητα, στάδιο εµπλουτισµού της
σχετικής πληροφόρησης και τέλος προώθηση των αποφάσεων βασισµένων στην
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων προηγούµενων επιλογών) (Hazler & Roberts, 1984.
Egan, 1994. Van Esbroeck et al., 1997).
Στην πραγµατικότητα η ικανότητα λήψης αποφάσεων στην καθηµερινή ζωή και στη
συµβουλευτική δεν είναι πάντα µια απλή λογική διαδικασία (Schoemaker & Russo,
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1990. Kaye, 1992, ο.α. στο Μαλικιώση-Λοίζου, 2002). Eίναι συχνά µια αµφίρροπη και
πολύ µπερδεµένη υπόθεση που είναι δύσκολο να περιγραφεί21. Αξίζει επίσης να
αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι λήψης αποφάσεων και ο
καθένας από αυτούς κρίνεται ως λιγότερο ή περισσότερο επιτυχηµένος και
αποτελεσµατικός ανάλογα µε τον αρχικό στόχο και την τελική έκβαση. ∆εν
υπάρχουν, ωστόσο, απόλυτα σωστοί ή λανθασµένοι τρόποι λήψης απόφασης.
H λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σταδιοδροµία θεωρείται µια πάρα πολύ
σηµαντική ενέργεια για τους νέους. Μια εκπαιδευτική αλλά κυρίως επαγγελµατική
επιλογή είναι µια από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις που παίρνει κανείς, καθώς η
επαγγελµατική δραστηριότητα επηρεάζει τον τρόπο ζωής τόσο του ίδιου του ατόµου
όσο και των γύρω του. Μοντέλα λήψης επαγγελµατικών αποφάσεων που
περιγράφουν την εν λόγω διαδικασία αποτελούν οι θεωρίες του Hilton, του Gelatt,
των Kaldor και Zytowski, του Vroom και του Katz (βλ. Κάντας & Χαντζή, 1991).
Σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές θεωρίες για την επαγγελµατική ανάπτυξη (π.χ.
Gottfredson, 1981. Super, 1957), η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τη
σταδιοδροµία ξεκινά πάρα πολύ νωρίς, όταν οι έφηβοι δοκιµάζουν διάφορους
ρόλους, εξετάζουν και αναπτύσσουν τα ενδιαφέροντά τους και κάνουν τις πρώτες
σκέψεις για τις δυνατότητες πραγµάτωσης των ικανοτήτων τους σε διάφορες
επαγγελµατικές δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή στο σύγχρονο πλαίσιο ζωής και
εργασίας εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόµου.
Η λήψη µιας εκπαιδευτικής ή ακόµα και επαγγελµατικής απόφασης λοιπόν, ιδιαίτερα
στην ηλικία της εφηβείας, δε θεωρείται το πιο εύκολο πράγµα. Ορισµένοι ερευνητές
εκτιµούν

ότι

σχεδόν

το

50%

των

νέων

έχουν

νιώσει

επαγγελµατική

αναποφασιστικότητα (Giannakos, 1999) σε διάφορες φάσεις της επαγγελµατικής
τους ανάπτυξης (π.χ. επιλέγοντας εκπαιδευτική κατεύθυνση, τοµέα σπουδών, κατά
τη µετάβαση από τις σπουδές στην αγορά εργασίας, κ.ά.) φαινόµενο που δεν µπορεί
21

Για παράδειγµα, στη φάση της συλλογής πληροφοριών τα πράγµατα δεν είναι πάντοτε
ξεκάθαρα, καθώς πολλοί άνθρωποι εµπλέκονται συχνά σε ανεπαρκείς συζητήσεις
συγκεντρώνοντας κάποτε πολλές, κάποτε λίγες και άλλες φορές ασαφείς πληροφορίες. Σε
αυτές τις περιπτώσεις η αναζήτηση πληροφοριών φορτίζεται συναισθηµατικά. Το στάδιο της
ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών επηρεάζεται από τα συναισθήµατα, τα κίνητρα
και τις αξίες του συµβουλευόµενου. Εποµένως, δεν υπάρχει απόλυτα αντικειµενική
επεξεργασία πληροφοριών, καθώς οι άνθρωποι εστιάζουν συχνά το ενδιαφέρον τους σε ένα
µέρος των πληροφοριών που έχουν συγκεντρώσει, λόγω των προκαταλήψεών τους, ενώ δεν
λαµβάνουν υπόψη τη συνολική εικόνα που οι πληροφορίες αυτές παρέχουν. Άλλοι πάλι δεν
έχουν την υποµονή ή τη διάθεση να επεξεργαστούν όλες τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν
και να εκτιµήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της καθεµιάς από αυτές τις
επιλογές. Εµπόδια υπάρχουν επίσης και στο στάδιο της επιλογής και της δέσµευσης σε µια
απόφαση. ∆εν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να καταλήξει σε µια απόφαση, διότι οι επιλογές
που κάνει δεν διευκολύνουν πάντοτε τη ζωή του, αλλά ενδέχεται συχνά να τη δυσκολεύουν
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2002).
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να θεωρεί περίεργο. Ένα επίπεδο αβεβαιότητας λοιπόν, θεωρείται φυσικό,
αναµενόµενο, πραγµατικό έως και ωφέλιµο και αποτελεί κοινό θέµα όλων των
κοινωνικών οµάδων (Μέλλον, 2008). Ιδιαίτερα µάλιστα θα λέγαµε, µε δεδοµένη την
ανταγωνιστικότητα του αριθµού των υποψηφίων για τις «πρώτες» επιλογές, µε την
αστάθεια που υπάρχει στην αγορά εργασίας και τη σύγχρονη βεβαιότητα ότι
µελλοντικά η επαγγελµατική πορεία του ατόµου δεν θα είναι ευθεία και αµετάβλητη.

3.2.β. Η εφαρµογή των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων
Το θέµα του βαθµού εκτίµησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου εξετάζεται
τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο σε συνάρτηση µε τις εκπαιδευτικές και
επαγγελµατικές επιλογές των ανθρώπων και τις διαδικασίες που τις αφορούν.
Ερευνητικά δεδοµένα αναφέρονται στις εξής περιοχές της σχέσης µεταξύ της
αυτοαποτελεσµατικότητας και της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων: α) στις εµπειρίες πριν από µια επαγγελµατική απόφαση, β) στη
συµπεριφορά κατά τη διαδικασία λήψης µιας απόφασης και γ) στη λήψη ή όχι της
απόφασης (αποτέλεσµα) (Κρίβας, 1997).
Όσον αφορά τις πριν από την απόφαση εµπειρίες, έχει καταγραφεί θετική συνάφεια
µεταξύ της συµπεριφοράς του ατόµου κατά την αναζήτηση πληροφοριών για τα
επαγγέλµατα και τον κόσµο της εργασίας (π.χ. παθητική, κριτική, ενεργητική) και των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητάς τους. Οι αποκτώµενες γνώσεις αλλά κυρίως οι
εµπειρίες και τα βιώµατα σχετιζόµενα µε την επίδοση σε διάφορους τύπους
συµπεριφοράς και καταστάσεις, φαίνεται ότι µεσολαβούν για την εγκαθίδρυση της
πεποίθησης για τη δυνατότητα επιτυχίας της επιλογής για ένα επάγγελµα ή χώρο
επαγγελµάτων, πράγµα που κινητοποιεί µε τη σειρά του το άτοµο για αναζήτηση και
άλλων σχετικών εµπειριών και πληροφοριών (Nevil, 1986. Clement, 1987. Lent &
Hackett, 1987. Rotberg, Brown & Ware, 1987. Bores-Rangel et al., 1990, ό.α. στο
Κρίβας, 1997).
Σχετικά µε τη συµπεριφορά κατά τη λήψη απόφασης, ερευνητικές προσπάθειες έχουν
επιχειρήσει να συνδέσουν την αυτοεκτίµηση όσον αφορά τις ικανότητες του ατόµου
για τη λήψη απόφασης σε συνδυασµό µε την αυτοαποτελεσµατικότητα. Η
διατυπωµένη και ερευνώµενη στις σχετικές έρευνες υπόθεση ότι ο υψηλός βαθµός
αυτοεκτίµησης

συνδέεται

µε

την

έντονη

πεποίθηση

του

ατόµου

για

την

αυτοαποτελεσµατικότητά του, επαληθεύτηκε πολλαπλά. Συγχρόνως, αποδείχθηκε ότι
η λήψη ή µη λήψη µιας απόφασης, η βεβαιότητα ή η αβεβαιότητα για την απόφαση
(decisiveness), η ετοιµότητα για ανάληψη κινδύνου (risk readiness) για οποιαδήποτε
επιλογή, είναι στενά συνδεδεµένη µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
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(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).
Σε ότι αφορά την τελική απόφαση, αυτή φαίνεται να βρίσκεται σε στενή συνάφεια µε
την αυτοαποτελεσµατικότητα. Αποφασίζουµε για κάτι που πιστεύουµε ότι µπορούµε
να το κάνουµε και αποφεύγουµε κάτι, που πιστεύουµε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε.
Ερευνητικά

σηµαντικό

είναι

ότι

το

ενδιαφέρον

δεν

αποδεικνύεται

ως

ο

σηµαντικότερος προγνωστικός δείκτης για την τελική επαγγελµατική επιλογή (Betz &
Hackett, 1983, ό.α. στο Κρίβας, 1997).
Για τη µέτρηση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου σε ότι αφορά
τη συµπεριφορά του κατά τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων,

θέµα

που ενδιαφέρει την

παρούσα

ερευνητική

εργασία, έχει

κατασκευαστεί η κλίµακα «αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων» (Career Decision - Making
Self-Efficacy- CDMSE) ως κλίµακα µέτρησης από τους Taylor & Betz, (1983) και
αποτελεί τη βασική υπό έρευνα µεταβλητή της παρούσας µελέτης. Η κλίµακα αυτή
αργότερα µετονοµάστηκε από τους δηµιουργούς της ως Career Decision SelfEfficacy (CDSE) (Betz, Hammond & Multon, 2005). Πρόκειται για την εκτίµηση του
βαθµού διαβλεπόµενης αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου να αναλαµβάνει και να
ολοκληρώνει µε επιτυχία µια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη
εκπαιδευτικών
επαγγελµατικής

και

επαγγελµατικών

πληροφόρησης,

αποφάσεων

λήψης

µιας

(αναφέρεται

απόφασης,

σε

επιλογής

ενέργειες
στόχου,

σχεδιασµού και επίλυσης ενός προβλήµατος). Η κλίµακα κατασκευάστηκε αρχικά για
φοιτητές και στη συνέχεια προσαρµόστηκε ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
µαθητές µέσης εκπαίδευσης (Middle School Career Decision-Making Self-Efficacy
Scale υποκλίµακα της Middle School Self-Efficacy Scale των Foaud, Smith &
Enochs, 1997). Η κλίµακα αυτή χρησιµοποιήθηκε και σε µαθητές λυκείου (Brown, et
al., 1999. Carns et al., 1995).
Άλλοι

ερευνητές

ανέπτυξαν

και

εξέτασαν

µια

ακόµη

διάσταση

της

αυτοαποτελεσµατικότητας στη συµπεριφορά κατά τη λήψη αποφάσεων, εστιασµένη
στην επιλογή θέσης εργασίας κατά τη µετάβαση ή την επανατοποθέτηση στον
επαγγελµατικό χώρο. Έτσι δηµιουργήθηκε µια ακόµη κλίµακα µέτρησης, «η
αυτοαποτελεσµατικότητα στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας» (career
search efficacy), (Solberg et al., 1994. Solberg, et al., 1995). Πρόκειται για την
εκτίµηση του βαθµού διαβλεπόµενης αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου να
ολοκληρώσει µια σειρά ενεργειών που αφορούν: 1) στην αναζήτηση και αξιοποίηση
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πληροφοριών για την επιλογή µιας θέσης εργασίας (job exploration), 2) στη
συµπεριφορά του κατά τη συνέντευξη επιλογής (interviewing), 3) στη δικτύωσή του
για την αναζήτηση εργασίας (networking) και 4) στην αυτοδιερεύνησή του (personal
exploration efficacy).
Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι οι δύο µορφές αυτοαποτελεσµατικότητας
σχετίζονται µεταξύ τους και οι δύο όπως θα δούµε παρακάτω µε άλλα θέµατα της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας (Betz, 2000).

3.2.γ.

Ερευνητικά

δεδοµένα

αναφερόµενα

στη

σχέση

της

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών

αποφάσεων

µε

άλλα

θέµατα

επαγγελµατικής

ανάπτυξης
Στην παράγραφο που ακολουθεί παρουσιάζονται ερευνητικά δεδοµένα που
καταδεικνύουν την ύπαρξη σύνδεσης (µεγαλύτερη ή µικρότερη θεµατική συνάφεια,
θετική ή αρνητική συσχέτιση) µεταξύ των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µε άλλα θέµατα
και έννοιες της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η παρουσίαση των ερευνητικών αυτών
δεδοµένων εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε το θέµα (και τους
στόχους) της παρούσης ερευνητικής εργασίας, ωστόσο πραγµατοποιείται για
σκοπούς που σχετίζονται περισσότερο µε την επεξεργασία της συζήτησης των
ευρηµάτων αυτής. Τα θέµατα και οι έννοιες µε τις οποίες οι αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων παρουσιάζουν κάποια σύνδεση, έχουν στην πλειονότητά τους
διερευνηθεί όπως θα φανεί στις επόµενες παραγράφους για τη σχέση που
παρουσιάζουν µε ορισµένους από τους ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες
και υποστηρικτικούς µηχανισµούς η σχέση των οποίων µε τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό διερευνάται στην
παρούσα εργασία.
Έτσι, ερευνητικά δεδοµένα επαλήθευσαν ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων (CDMSE)
σχετίζεται θετικά µε την επαγγελµατική αποφασιστικότητα (career decidedness)
(Betz, 2000) µε υψηλά επίπεδα δέσµευσης σε µια επαγγελµατική επιλογή (vocational
commitment) (Brown, Ceorge-Curran, & Smith, 2003. Jin, Watkins & Yuen, 2009), µε
τη βεβαιότητα για µια επαγγελµατική επιλογή (career certainty) (Betz & Voyten, 1997)
-αν και οι δύο έννοιες παρουσιάζουν µέτρια θεµατική συνάφεια (Chung, 2002).
Επίσης, έχει φανεί ότι η DMSE σχετίζεται αντίστροφα µε την επαγγελµατική
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αναποφασιστικότητα (career indecision) (Adachi, 2001. Bergeron & Romano, 1994.
Betz, 2004. Betz, Klein & Taylor, 1996. Betz & Luzzo, 1996. Betz & Voyten, 1997.
Creed & Patton, 2003. Gati, Kraus & Osipow, 1996. Gloria & Hird, 1999. Guay et al.,
2003. Osipow, 1998. Sweeny & Schill, 1998. Taylor & Betz, 1983. Taylor & Popma,
1990). Ουσιαστικά η CDMSE έχει καταδειχθεί ως εργαλείο που µπορεί να προβλέψει
την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα. Χαµηλό επίπεδο CDMSE θεωρείται αιτία
για υψηλή αναποφασιστικότητα (Betz & Luzzo, 1996. Donnay & Borgen, 1999.
Giannakos, 1999)22.
Επίσης, έχει ερευνηθεί η σχέση της CDMSE µε τους τρόπους λήψης µιας απόφασης.
Έτσι η συσχέτιση µεταξύ της CDMSE και των προτύπων σταδιοδροµίας του Super
(1957) (σταθερό, συµβατικό, πολυδιάστατο και ασταθές), κατέδειξε ότι φοιτητές που
είχαν το σταθερό και πολυδιάστατο πρότυπο σταδιοδροµίας είχαν υψηλότερα
επίπεδα στην CDMSE (Giannakos, 1999). Η συσχέτιση της CDMSE σε Έλληνες
φοιτητές

µε

τους

τρόπους

λήψης

απόφασης

σύµφωνα

µε

το

µοντέλο

κατηγοριοποίησης της Harren (1979) (λογικός, διαισθητικός και εξαρτηµένος), έδειξε
ότι τα άτοµα µε υψηλά επίπεδα CDMSE χρησιµοποιούν συνήθως το λογικό τρόπο
λήψης απόφασης ενώ αντιθέτως, χαµηλά επίπεδα CDMSE συνδέονται µε τον
εξαρτηµένο τρόπο λήψης απόφασης (Argyropoulou & Sidiropoulou, 2003). Σε άλλη
έρευνα (Niles et al., 1997) φοιτητές µε την υψηλότερη επίδοση στην CDMSE και τη
χαµηλότερη επαγγελµατική αναποφασιστικότητα ήταν εκείνοι που προτιµούσαν το
συστηµατικό-εξωτερικό

(systematic-external)

τρόπο

λήψης

απόφασης,

είχαν

αποσαφηνίσει τις αξίες τους και είχαν αποκτήσει επαγγελµατική πληροφόρηση. Οι
φοιτητές µε τη χαµηλότερη CDMSE προτιµούσαν το συστηµατικό-εσωτερικό
(systematic-internal) τρόπο λήψης απόφασης και δεν ήταν σίγουροι σχετικά µε το
πώς να λάβουν επαγγελµατικές αποφάσεις.
Η CDMSE έχει ερευνηθεί και ως προς τις σχέση της µε άλλα θέµατα της διαδικασίας
λήψης µιας απόφασης και έχει καταδειχθεί ως εργαλείο που µπορεί να προβλέψει
την έλλειψη συγκρότησης και πεποίθησης ότι το άτοµο έχει τις ικανότητες να φέρει εις
πέρας την ενέργεια αυτή (Robbins, 1985. Taylor & Betz, 1983 ό.α. στο Hackett,
1995), πάντως όχι αυτές καθεαυτές τις ικανότητες του ατόµου (Luzzo, 1993).

22

Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα ωστόσο καταγράφουν ότι η αρνητική αυτή συσχέτιση δεν
διατηρείται σε βάθος χρόνου. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι αύξηση στο επίπεδο των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης µιας εκπαιδευτικής ή
επαγγελµατικής
απόφασης
δεν
σχετίζεται
µε
µείωση
της
επαγγελµατικής
αναποφασιστικότητας όταν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σε µεταγενέστερο χρόνο στο ίδιο
δείγµα. Έτσι, οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι πιθανότατα υπάρχουν άλλες παράµετροι που
µεσολαβούν συν τω χρόνο στη σχέση µεταξύ των δύο εννοιολογικών δοµηµάτων (Creed,
Patton & Prideaux, 2006).
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Επίσης, η CDMSE σχετίζεται µε την πραγµατική ηλικία του ατόµου (όσο µεγαλύτερο
το άτοµο τόσο µεγαλύτερη επίδοση στην CDMSE) είτε προσδιοριζόµενη ως τάξη
φοίτησης. Έτσι, σε µαθητές-µαθήτριες µέσης εκπαίδευσης, όσο µεγαλύτερη η
πραγµατική ηλικία ή η τάξη φοίτησης αυτών, τόσο υψηλότερα τα επίπεδα
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητάς τους (Keller & Whiston, 2008). Επίσης, η
CDMSE εµφανίζεται να αποτελεί έγκυρο παράγοντα πρόβλεψης των αποφάσεων
σταδιοδροµίας λιγότερο σε νεαρές ηλικίες και πιο έγκυρο όσο αυξάνει η ηλικία του
ατόµου (Luzzo, 1993˙ Peterson, 1993a,b).
Η CDMSE έχει φανεί ακόµη να σχετίζεται και µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας του
ατόµου. Έτσι, η χρήση της κλίµακας σε µαθητές µέσης εκπαίδευσης έδειξε διαφορές
στην επίδοση σε αυτήν ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας των συµµετεχόντων (αστική –
επαρχιακή περιοχή) µε υψηλότερες βαθµολογίες επίδοσης στο δείγµα µαθητών που
ζουν σε αστικές περιοχές (Brown et al., 1999).
H CDMSE σχετίζεται θετικά µε την επαγγελµατική ωριµότητα (career maturity) (Creed
& Patton, 2003. Luzzo, 1995), µε τη συγκρότηση επαγγελµατικής ταυτότητας
(vocational identity) (Gushue et al., 2006. Robbins, 1985) και µαζί µε την
επαγγελµατική ταυτότητα µε τη σταθερότητα στη διαµόρφωση στόχων σχετικά µε τη
σταδιοδροµία (Betz, Hammond & Multon, 2005).
Η διερεύνηση της σχέσης της CDMSE µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής
διερεύνησης (career exploration) έχει δείξει θετική συσχέτιση µεταξύ τους (Blustein,
1989. Gushue et al., 2006. Shen & Shi, 2006). Οι συγκεκριµένες αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας φαίνεται να επηρεάζουν το βαθµό της επίδοσης στη
συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης. Μια από τις προοπτικές στη διαδικασία
λήψης µιας επαγγελµατικής

απόφασης είναι η επιθυµία για εξερεύνηση του

περιβάλλοντος. Οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας διευκολύνουν
τη διερευνητική συµπεριφορά. Επίσης, όσο πιο σίγουρα αισθάνονται τα άτοµα για τις
ικανότητές τους σε ότι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας, τόσο
όσο πιο υψηλές οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τόσο
περισσότερο εµπλέκονται σε δραστηριότητες αναζήτησης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών

πληροφοριών

που

χρειάζονται

για

τη

διαµόρφωση

των

επαγγελµατικών τους επιλογών.
Αυτό συµβαίνει γιατί η συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης αφορά την εύρεση
σχετικών µε τα επαγγέλµατα πληροφοριών, την ανάληψη της ευθύνης για την
εκάστοτε εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιλογή, τη σταδιακή αποκοπή από τους
γονείς (Blustein, 1989,1992,1997. Blustein, Prezioso, & Schultheiss 1995). Η
συµπεριφορά αυτή µε τη σειρά της ενισχύει τα άτοµα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σταδιοδροµίας, στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών επιλογών και το
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είπεδο δέσµευσης στις επιλογές αυτές (Blustein, Prezioso & Schultheiss, 1995,
Προβλέψεις 1 και 2). Επίσης, αφορά και αναφέρεται σε όλες εν γένει τις σχετικές µε
την αυτό-διερεύνηση δραστηριότητες και τη διερεύνηση του περιβάλλοντος οι οποίες
χρησιµοποιούνται για «την προετοιµασία σε ότι αφορά την είσοδο, προσαρµογή και
ανάπτυξη σε µια ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες» (Jordaan,
1963:59).
Η CDMSE και ο βαθµός επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου
(αυτοαποτελεσµατικότητα για διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες) (occupational
self-efficacy)

(αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

συγκεκριµένες

επαγγελµατικές δραστηριότητες στη βάση της τυπολογίας του Holland 1985), έχουν
µέτρια συνάφεια, δεδοµένο που θεωρήθηκε αναµενόµενο καθώς τα βήµατα και η
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αξιολογούνται από
τα άτοµα ως διαφορετικό θέµα, ξεχωριστό από αυτές καθαυτές τις επαγγελµατικές
ενασχολήσεις και το πόσο ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε ορισµένες από αυτές
(Taylor & Pompa, 1990).
Άλλα σηµαντικά ερευνητικά αποτελέσµατα που αφορούν στην CDMSE αναφέρονται
(Hackett, 1995): α) στη συνάφεια µεταξύ του χαµηλού βαθµού CDMSE και του
άγχους για τη διαδικασία αυτή (Matsui & Onglatco, 1992), β) στη σχέση των
αντιλήψεων των ατόµων σχετικά µε τύπους συµπεριφοράς που αφορούν ταυτότητες
φύλου µε την CDMSE. Για παράδειγµα, άτοµα που ενσωµατώνουν στοιχεία και
τύπους συµπεριφοράς και των δύο φύλων (androgynous orientation) έχουν
υψηλότερη CDMSE (Giannakos, 1995). Σε άλλες έρευνες, όσο πιο στερεοτυπικές
και «παραδοσιακές» είναι οι αντιλήψεις των ατόµων, αυτές σχετίζονται µε
χαµηλότερο βαθµό CDMSE και υψηλότερα επίπεδα άγχους (Arnold & Bye, 1989.
Matsui & Oglato, 1992), γ) στο ότι γυναίκες µε υψηλά επίπεδα διεκδικητικότητας στη
συµπεριφορά τους (assertive woman) έχουν υψηλότερο βαθµό CDMSE και είναι πιο
πρόθυµες

να

ασχοληθούν

µε

παραδοσιακά

«ανδρικές»

επαγγελµατικές

ενασχολήσεις (Nevill & Schlecker, 1988), δ) στα χαµηλότερα επίπεδα CDMSE σε
φοιτητές που έχουν µαθησιακές και άλλες κινητικές δυσκολίες (Luzzo et al., 1999), σε
µαθητές που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες (αστοί ή ηµιαστοί) (Brown et al., 1999),
καθώς και σε έγχρωµους φοιτητές από µειονοτικές οµάδες σε σχέση µε λευκούς
οµηλίκους τους (Gloria & Hird, 1999), ε) στη συνάφεια µεταξύ της CDMSE και των
προσδοκιών φοιτητών για τα αποτελέσµατα των σπουδών τους. Η CDMSE έχει
βρεθεί

να

σχετίζεται

θετικά

µε

αυξηµένη

ακαδηµαϊκή

επίδοση

(academic

performance) (Lent, Brown & Larkin, 1986) και ακαδηµαϊκή απόδοση (academic
achievement) (Lent, Brown & Larkin, 1984) και µε την επιµονή στην ολοκλήρωση των
σπουδών (academic persistence) (Lent, Brown & Larkin, 1984. Peterson,
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1993a,1993b).

Επίσης,

η

CDMSE

σχετίζεται

αντίστροφα

µε

τους

προσλαµβανόµενους περιορισµούς (εµπόδια) στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
και των σπουδών (McWhirter Rasheed, & Crothers, 2000). Το ίδιο συµβαίνει και µε
τη συσχέτιση της CDMSE και των περιορισµών που θεωρούν φοιτητές ότι θα έχουν
να αντιµετωπίσουν στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη: όσο ισχυρότερη η
πεποίθηση για µελλοντικούς περιορισµούς τόσο χαµηλότερος ο βαθµός CDMSE
(Luzzo, 1996,1998) και στ) στη συνάφεια µεταξύ της CDMSE και των γενικών
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου καθώς και της αυτοεκτίµησης
αυτού (Lent & Hackett, 1987. Robbins, 1985).
Η CDMSE έχει βρεθεί επίσης να σχετίζεται µε την επιµονή στην ολοκλήρωση των
ακαδηµαϊκών σπουδών σε αντίθεση µε τη διαρροή φοιτητών ιδιαίτερα από
µειονοτικές ή άλλες πολιτισµικές οµάδες και µε αυτήν την έννοια έχει δειχθεί ως ο
σηµαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής
ολοκλήρωσης (integration) των φοιτητών (Peterson, 1993a,b).
Ακόµα, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας έτσι όπως ορίζονται από τον
Bandura (1971,1982) συνδέονται στενά µε τον ενδοπροσωπικό – εξωπροσωπικό
έλεγχο23 (Harter, 1983). Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων έχει καταδειχθεί ότι
συνδέονται µε την έννοια του ενδοπροσωπικού – εξωπροσωπικού ελέγχου. Όσο πιο
πολύ το άτοµο θεωρεί ότι έχει ενδοπροσωπικό έλεγχο τόσο πιο αυξηµένο
παρουσιάζεται

το

επίπεδο

των

συγκεκριµένων

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας αυτού (Taylor & Popma, 1990).
Τέλος, όσον αφορά τη συµπεριφορά κατά τη µετάβαση στον επαγγελµατικό χώρο,
ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν αντίστροφη σχέση της CDMSE µε τον φόβο
δέσµευσης σε µια επαγγελµατική απόφαση (career commitment) (Betz & Serling,
1993). Σε πιο σύγχρονες έρευνες, η CDMSE µελετήθηκε ως προς τις συσχετίσεις
που εµφανίζει και µε άλλες παραµέτρους που έχουν βρεθεί να επηρεάζουν την
επαγγελµατική ανάπτυξη και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας των ατόµων, όπως η
τάση για τελειοµανία (perfectionism) στην άσκηση του επαγγέλµατος. Έτσι, οι
Ganske & Ashby (2007), βρήκαν ότι υψηλό επίπεδο CDMSE σχετίζεται θετικά µε τα
άτοµα που είχαν χαµηλό επίπεδο τελειοµανίας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι
σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν θετική συνάφεια µεταξύ της υποκειµενικής
αντίληψης ρατσισµού µελών εθνικών και φυλετικών οµάδων όπως Αφρο-Αµερικανοί

23

Πρόκειται για το βαθµό που το άτοµο αισθάνεται ότι µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη
συµπεριφορά του, δηλαδή για το αν το άτοµο αισθάνεται ή όχι υπεύθυνο τόσο για τις
επιπτώσεις των πράξεών του όσο και για οτιδήποτε του συµβαίνει στη ζωή (Rotter, 1954).
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έφηβοι και της CDMSE. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο υποκειµενικής εκτίµησης
ρατσισµού, τόσο υψηλότερη και η CDMSE (Rollins & Valdez, 2006).

3.2.δ. Η σηµασία της µελέτης της αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων για
την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και την επαγγελµατική
συµβουλευτική
Οι σκέψεις, αλλά κυρίως οι γνωστικές νοητικές λειτουργίες στην κοινωνικογνωστική
θεωρία

της

συµπεριφοράς

(Bandura,

1971,1977a,b,1986,1997)

αποτελούν

σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν όλες τις ψυχικές λειτουργίες (τα
συναισθήµατα, τα κίνητρα, τη συµπεριφορά) και ως εκ τούτου το γενικό πλαίσιο της
επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου άρα και τη συµπεριφορά κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία (career decision process).
Η λήψη µιας απόφασης σχετικά µε τη σταδιοδροµία αποτελεί ένα παράδειγµα της
δύναµης των υποκειµενικών αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας να επηρεάσουν
τη ζωή των ανθρώπων µέσα από τις διαδικασίες επιλογής, προσφέροντάς τους µια
σηµαντική

πηγή

προσωπικής

ισχύος

(Bandura,

1995).

Οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας δηλαδή, σύµφωνα µε το θεωρητικό αυτό πλαίσιο,
αποτελούν τον κεντρικό µηχανισµό µέσω των οποίων οι άνθρωποι διαµορφώνουν τη
συµπεριφορά τους.
Όµοια στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία οι
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες για
αποτελέσµατα και τους στόχους, αποτελούν τους κεντρικούς κοινωνικογνωστικούς
µηχανισµούς µέσω των οποίων οι άνθρωποι διαµορφώνουν τη συµπεριφορά τους24
(Lent,

Brown

&

Hackett,

1994).

Αυτό

σηµαίνει

ότι

οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας έχουν συγκεκριµένες συνέπειες στη συµπεριφορά του
ατόµου: επηρεάζουν σηµαντικά την πρόθεση των ατόµων να εµπλακούν στο
συγκεκριµένο έργο-διαδικασία καθώς και την ποιότητα της προσπάθειάς τους. Όπως
αναφέρθηκε

σε

άλλο

σηµείο

της

παρούσας

µελέτης,

όσοι

έχουν

θετική

αυτοαποτελεσµατικότητα για τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων δε φοβούνται να ασχοληθούν µε τη διαδικασία αυτή, προσπαθούν, δεν
παραιτούνται εάν συναντήσουν δυσκολίες και γενικά παρουσιάζονται περισσότερο
αποτελεσµατικοί στη λήψη µιας απόφασης σχετικά µε τη σταδιοδροµία.
24

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρία για τη σταδιοδροµία όπως
αναλυτικά αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, το άτοµο µέσω του µηχανισµού των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε συνδυασµό µε άλλες κοινωνικογνωστικές
µεταβλητές όπως οι προσδοκίες για αποτελέσµατα και οι στόχοι αποφασίζει για το αν θα
προβεί σε µια συγκεκριµένη ενέργεια άρα και πόση προσπάθεια θα καταβάλει και πόσο θα
επιµείνει.
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Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο προσδιορίζει και τη σηµασία της µελέτης της
αυτοαποτελεσµατικότητας στις διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου
όπως αυτή της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ο υψηλός
βαθµός αυτοαποτελεσµατικότητας και η συνακόλουθη εµπλοκή του ατόµου στις
διαδικασίες εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων του παρέχει την ευκαιρία
να µπορέσει να ελέγξει σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία (και φυσικά το περιεχόµενο
των όποιων αποφάσεων ή προτιµήσεων) και έτσι να κατανοήσει την ικανότητά του να
ασκεί

προσωπικό

έλεγχο

στις

διαδικασίες

αυτές

ξεχνώντας

ενδεχοµένως

στερεοτυπικές αντιλήψεις του τύπου «όλα είναι έµφυτα» ή «η επαγγελµατική επιλογή
δεν είναι τίποτε άλλο από το ταίριασµα ατοµικών χαρακτηριστικών µε δεδοµένες
εργασιακές απαιτήσεις» που διαµορφώνουν ένα πλαίσιο παθητικής εµπλοκής µε τις
διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης (Lent, Hackett, & Brown, 1999).
Αντιστρόφως, η χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα είναι δυνατόν να δηµιουργήσει
συνθήκες παρακώλυσης για την αποτελεσµατική λειτουργία των γνωστικών
µηχανισµών που ενεργοποιούνται κατά τη λήψη απόφασης, µε αρνητικές
προεκτάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα µπορεί να
οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο, καθώς η απουσία ενασχόλησης µε τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία αποτρέπει το άτοµο από το να
υιοθετήσει συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης (Blustein, 1989. Gushue et al.,
2006a,b). Έτσι, περιορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς
και η επίτευξη αυτοεκτίµησης για τις ικανότητες εκείνες που θα βοηθήσουν το άτοµο
στο µέλλον να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
αυξάνοντας ταυτόχρονα το βαθµό αυτοαποτελεσµατικότητάς του (Taylor & Betz,
1983. Hackett, 1995).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, ενθαρρύνουν ή εµποδίζουν
τη δυνατότητα των ατόµων να πραγµατοποιήσουν µια επιλογή σχετικά µε τη
σταδιοδροµία τους καθώς και τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς τους στον τοµέα
αυτό. Η µελέτη λοιπόν της συγκεκριµένης έννοιας και των παραγόντων που
λειτουργούν διαµορφωτικά σε αυτήν είναι δυνατό να συµβάλλει στην καλύτερη
κατανόηση της συµπεριφοράς κατά τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προβλήµατα που µπορεί να
παρουσιαστούν και να επηρεάσουν την ικανότητα των ατόµων στην εν λόγω
διαδικασία (Taylor & Betz, 1983. Taylor & Pompa, 1990).
Επίσης, στο νέο πλαίσιο δια βίου προγραµµατισµού και δράσης η διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιµο

74

και σηµαντικό θέµα για την επαγγελµατική ανάπτυξη των ανθρώπων. Η
επαγγελµατική επιλογή είναι διαδικασία διαµήκης. Το άτοµο θα χρειαστεί να
σχεδιάσει και να επανασχεδιάσει τη σταδιοδροµία αλλά και τη ζωή του, άρα να
εµπλακεί σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία καθώς και
να µπορεί να αντιµετωπίζει αλλαγές και µεταβάσεις.
Μια ακόµη διάσταση που κατά τη γνώµη µας προσδίδει σηµασία για τη µελέτη των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων για την πορεία επαγγελµατικής ανάπτυξης των ατόµων
είναι η σχέση της µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα των µαθητών-τριών.
Μερικά άτοµα όταν τους παρουσιάζεται ένα καινούργιο είδος προβλήµατος (ή
δραστηριότητας) προχωράνε αµέσως στη λύση του µε διερεύνηση, χειρισµό,
ανάλυση και πειραµατισµό του σχετικού υλικού που τους έχει δοθεί και µόνο εάν
δυσκολευτούν στην επίλυση του προβλήµατος (ή στην απόκτηση µιας ικανότητας)
αλλάζουν την προηγούµενη τακτική τους και δοκιµάζουν νέες στρατηγικές µέχρι να
επιτύχουν το στόχο τους. Άλλοι πάλι, όταν τους παρουσιάζεται ένα καινούργιο
πρόβληµα διστάζουν να ξεκινήσουν, παραπονιούνται ότι το πρόβληµα είναι δύσκολο
και κάνουν ελάχιστες προσπάθειες τις οποίες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν. Αν
ρωτήσουµε την πρώτη οµάδα ατόµων πόσο πιστεύουν πως θα τα καταφέρουν το
πιο πιθανό είναι ότι θα µας απαντήσουν «ναι, µπορώ», ενώ τα άτοµα της δεύτερης
οµάδας «µάλλον όχι». Η σχετικά υψηλή δραστηριότητα και επιµονή των ατόµων της
πρώτης οµάδας καθορίζεται από την υψηλή αυτοεκτίµησή τους και το υψηλό επίπεδο
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, ενώ η χαµηλή αυτοεκτίµηση και το χαµηλό
επίπεδο διαβλεπόµενης αυτοαποτελεσµατικότητας των ατόµων της δεύτερης οµάδας
προκάλεσε και τη σχετική τους αδράνεια (Μέλλον, 2008).
Τις τελευταίες δεκαετίες το επιστηµονικό ενδιαφέρον είναι στραµµένο στο φαινόµενο
αυτό, το οποίο θεωρείται κοινό πρόβληµα όλων των κοινωνικών οµάδων και
εµφανίζεται µε διάφορες µορφές: π.χ. κατ’ επανάληψη αλλαγές στην επαγγελµατική
επιλογή, σηµαντική καθυστέρηση στην εκδήλωση πρόθεσης, επιθετική άρνηση του
µαθητή να ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό, κ.ά (Hackett, 1995. Betz, 2004).
Η αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, παρουσιάζει αρνητική
συνάφεια µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι αύξηση των
συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας θα οδηγήσει σε µείωση του
επιπέδου της επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας.
Αν και η διστακτικότητα στη λήψη µιας απόφασης σχετικά µε τη σταδιοδροµία και η
επαγγελµατική αναποφασιστικότητα είναι πολύπλοκα φαινόµενα και δεν µπορούν
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µονοδιάστατα και αιτιωδώς να θεωρηθούν ως αποτέλεσµα των µειωµένων
αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας25

και

παρά

το

γεγονός

ότι

η

αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων δε σχετίζεται εννοιολογικά µε το περιεχόµενο µιας επαγγελµατικής
επιλογής, ωστόσο η µελέτη αυτής θεωρήθηκε ότι µπορεί να συµβάλλει στην
πρόβλεψη (άρα και την αντιµετώπιση) της επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας
(Betz & Luzzo, 1996. Donnay & Borgen, 1999. Giannakos, 1999).
∆ύο ακόµη σηµεία καθορίζουν κατά τη γνώµη µας τη σηµαντικότητα της µελέτης των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων για την επαγγελµατική ανάπτυξη και την επαγγελµατική
συµβουλευτική,

τα

οποία

εντοπίζονται

στο

θεωρητικό

πλαίσιο

της

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία.
Το πρώτο σηµείο αφορά στον τρόπο που λειτουργούν σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή
οι κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες
αποτελέσµατος και στόχοι) οι οποίοι επηρεάζουν και καθορίζουν την επαγγελµατική
συµπεριφορά (διαµόρφωση επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, στόχων και ενέργειες
υλοποίησης των στόχων αυτών) (Lent, Brown & Hackett, 1994). Στο πλαίσιο των εν
λόγω διαδικασιών, οι εισηγητές θεωρούν ότι η ύπαρξη (ή ανάπτυξη µέσω
παρεµβάσεων) δεξιοτήτων λήψης απόφασης (και στοχοθέτησης) βοηθούν τα άτοµα
να διερευνήσουν και έτσι να καταλήξουν στις καταλληλότερες γι’ αυτούς επιλογές
(Lent, Hackett, & Brown, 1999).
Το δεύτερο σηµείο που καθορίζει τη σηµαντικότητα της µελέτης των (εκάστοτε)
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, εντοπίζεται στη θεωρητική αρχή που υιοθετεί
η θεωρία σε ότι αφορά τη δυναµική αλληλεπίδραση ατόµου και περιβάλλοντος, µε
βάση το τριαδικό πλαίσιο αµοιβαίας αιτιότητας: προσωπικά στοιχεία, εξωτερικοί
περιβαλλοντικοί παράγοντες και η έκδηλη συµπεριφορά του ατόµου νοούνται ως
µηχανισµοί που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δυναµικά.
Η

επίδειξη

λοιπόν

επιτυχηµένης

επαγγελµατικής

συµπεριφοράς

από

τους

µαθητές/τριες Λυκείου (όπως είναι η λήψη µιας εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής
απόφασης, η µετάβαση στην εργασία κ.ά.) θα εξαρτηθεί, µεταξύ άλλων, από το πώς
αυτοί θα αξιοποιήσουν στοιχεία του εξωτερικου τους υπεριβάλλοντος και θα
αντιµετωπίσουν την υπάρχουσα επίδραση των συστηµάτων στήριξης (όπως για
25

Η επαγγελµατική αναποφασιστικότητα έχει συσχετιστεί µε έναν πολύ µεγάλο αριθµό
άλλων παραµέτρων (π.χ. µε το φύλο, την επαγγελµατική ωριµότητα, τοv τύπο λήψης
αποφάσεων του ατόµου, την επαγγελµατική πληροφόρηση, την αυτοαντίληψη και
αυτοεκτίµηση, το άγχος, ακόµη και µε τις κοινωνικές δεξιότητες και την προσωπικότητα
αυτού).
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παράδειγµα η στήριξη από τους γονείς) και των όποιων περιορισµών προσδιορίζει το
(κοινωνικοοικονοµικό) πλαίσιο ζωής τους (Lent, Hackett, & Brown, 1999).
Σύµφωνα µε τα δύο αυτά σηµεία, η µελέτη της αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και φυσικά των
παραγόντων που λειτουργούν διαµορφωτικά σε αυτήν, µπορεί, στο µέτρο του
δυνατού, να προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες συµβουλευτικής παρέµβασης
(διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης συµβουλευτικής στρατηγικής µε στοχοθετηµένες
λειτουργίες και πρακτικές, δηλαδή µε καθορισµένους στόχους παροχής βοήθειας),
που θα συµβάλλουν στη διευκόλυνση διαχείρισης της σταδιοδροµίας των ατόµων
µέσα

από

την

ανάπτυξη

των

συγκεκριµένων

κάθε

φορά

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας (Betz, 2004).
Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε µερικές παραµέτρους για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή τέτοιων παρεµβάσεων. Η διαπραγµάτευση ενός πιο ολοκληρωµένου
σχεδίου αναπτυξιακής-προληπτικής ή θεραπευτικής συµβουλευτικής παρέµβασης
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σταδιοδροµίας και τις σχετικές µε αυτήν αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας πραγµατοποιείται στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας
µελέτης.

Οι

τέσσερις

πηγές

διαµόρφωσης

των

αντιλήψεων

της

αυτοαποτελεσµατικότητας (προσωπικά επιτεύγµατα, έµµεση µάθηση, λεκτική
πειθώς, συναισθηµατική διέγερση) παρέχουν ένα στέρεο πλαίσιο οργάνωσης τέτοιων
παρεµβάσεων.

Η

σταδιακή

ανάπτυξη

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

νέες

δραστηριότητες ή η αναδόµηση αντιλήψεων για δραστηριότητες για τις οποίες τα
άτοµα διατηρούν µια ψευδώς χαµηλή αντίληψη όσον αφορά τις ικανότητές τους, είναι
δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε παρέµβαση στα γνωστικά σχήµατα απόδοσης αιτίων
των ατόµων (attributional patterns).
Επίσης, η έγκυρη διερεύνηση και επεξεργασία από την αναπτυξιακή-προληπτική
επαγγελµατική συµβουλευτική των πιθανών περιορισµών (προσπελάσιµων ή όχι)
αλλά κυρίως των περιβαλλοντικών παραγόντων που λειτουργούν υποστηρικτικά και
διευκολυντικά για τον έφηβο όπως η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη των γονέων είναι
δυνατό να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό τέτοιων παρεµβάσεων. Παράλληλα, είναι
δυνατό (και φυσικά και επιθυµητό) να κινητοποιηθεί και ο ίδιος ο µαθητής/τρια
προκειµένου να εντοπίσει και να ενεργοποιήσει τα υπάρχοντα συστήµατα στήριξής
του (όπως των γονέων αυτού, το προσωπικό δίκτυο γνωριµιών του για την
πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα κ.ά.), ή ακόµη να δηµιουργήσει
νέα (νέες οµάδες φίλων ή συνοµιλήκων που θα ενθαρρύνουν περισσότερο τις
επαγγελµατικές του βλέψεις από τις προηγούµενες), αυξάνοντας έτσι το αίσθηµα
προσωπικού ελέγχου στο σχεδιασµό του επαγγελµατικού του µέλλοντος και, σε
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τελική ανάλυση, λειτουργώντας ως πραγµατικός συν-δηµιουργός του (Lent, Hackett
& Brown, 1999. Lent, Brown & Hackett, 2000).

3.2.ε. Η διερεύνηση της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων σε µαθητές/τριες
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία
για τη σταδιοδροµία
Στόχος της θεωρητικής προσέγγισης της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούµενη παράγραφο (Lent, Brown &
Hackett, 1994) ήταν να εισάγει και να θεµελιώσει στην επιστηµονική ερµηνεία της
επαγγελµατικής ανάπτυξης τους παραγνωρισµένους αυτορυθµιστικούς µηχανισµούς
της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Έτσι, από την επεξεργασία των διαδικασιών που
περιγράφονται στα τρία µοντέλα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη του
ατόµου, γίνεται φανερό ότι η θεωρία

επικεντρώνεται στους γνωστικούς και

συµπεριφορικούς παράγοντες που καθορίζουν την επαγγελµατική συµπεριφορά του
ατόµου διαµορφώνοντας τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα, τις επαγγελµατικές
επιλογές και τη συνακόλουθη επίδοση, δηλαδή τις ενέργειες υλοποίησης. Η έµφαση
δηλαδή

δίνεται

ολοκληρωτικά

στους

κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς (τις

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, τις προσδοκίες για αποτελέσµατα και τους
στόχους) που κατευθύνουν τη διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Η
επισήµανση αυτών των πολύ σηµαντικών µεταβλητών αποτελεί και τη συνεισφορά
της θεωρίας στην επιστηµονική µελέτη για την επαγγελµατική ανάπτυξη.
Ωστόσο, οι εισηγητές της εν λόγω προσέγγισης αποδέχονται και υιοθετούν το
τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας αιτιότητας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας στης
συµπεριφοράς (Bandura, 1986) σχετικά µε την αλληλεπίδραση προσωπικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων και συµπεριφοράς. Στη βάση αυτή, εκθέτουν τις
θέσεις τους για το γενικότερο πλαίσιο της δοµής των ευκαιριών του ατόµου, τους
προσωπικούς, περιβαλλοντικούς και µαθησιακούς παράγοντες που επηρεάζουν και
διαµορφώνουν τους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς οι οποίοι µε τη σειρά τους
καθορίζουν την επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου. ∆εν αποκλείεται βέβαια,
όπως είδαµε, η άµεση και καταλυτική επίδραση περιβαλλοντικών κυρίως
παραγόντων τόσο κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης των στόχων όσο και κατά τη
διαδικασία υλοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, οι επιρροές από ατοµικούς
και περιβαλλοντικούς παράγοντες στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου
διαµορφώνουν και κατευθύνουν την πορεία της είτε µέσω της ανάπτυξης των
κοινωνικογνωστικών µηχανισµών είτε σε συγκεκριµένα σηµεία της επαγγελµατικής
συµπεριφοράς του ατόµου (Lent, Brown & Hackett, 1994).

78

Επίσης, σε ότι αφορά την επίδραση των υποστηρικτικών µηχανισµών και των
περιορισµών (στις πραγµατικές τους διαστάσεις και όπως τους αντιλαµβάνονται τα
άτοµα), οι εισηγητές θεωρούν ότι επιδρούν µε πιο άµεσο τρόπο, κατά τις διαδικασίες
µετάφρασης των ενδιαφερόντων σε στόχους και σε ενέργειες υλοποίησης (Lent,
Brown & Hackett, 2000). Ωστόσο, ερευνητικά δεδοµένα όπως παρουσιάστηκαν σε
προηγούµενη

παράγραφο,

καταδεικνύουν

ότι

και

αυτοί

οι

περιβαλλοντικοί

παράγοντες επιδρούν έµµεσα, διαµέσου των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών στην
επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου. Ο ρόλος των προσωπικών και των
περιβαλλοντικών παραγόντων καθώς και των υποστηριτικών µηχανισµών και
περιορισµών είναι από τα θέµατα που οι εισηγητές προτείνουν ότι χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης και µάλιστα σε διαφορετικές πολιτισµικές και ηλικιακές
οµάδες, όπως µαθητές µέσης και λυκειακής εκπαίδευσης. (Lent, Brown & Hackett,
1994, ό.α. στο Κουµουνδούρου, 2000).
Παράλληλα, οι εισηγητές της εν λόγω θεωρίας διατυπώνουν προτάσεις για το
σχεδιασµό και την εφαρµογή διαδικασιών (συµβουλευτικών παρεµβάσεων) που
σκοπό έχουν τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των παιδιών κατά τη
διάρκεια της ∆ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης (∆ηµοτικό και Γυµνάσιο) όπου η
έµφαση δίνεται στο µοντέλο ανάπτυξης των ενδιαφερόντων, της Λυκειακής
εκπαίδευσης (Λύκειο), όπου η έµφαση δίνεται στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας.
Στο σηµείο που προσεγγίζει χρονικά το τέλος της Λυκειακής Εκπαίδευσης και
συντελείται

η µετάβαση στην εργασία ή σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα, η

συµβουλευτική στήριξη αντλεί στοιχεία από το µοντέλο της επίδοσης. Η διαφορετική
βαρύτητα

των

µοντέλων

δηλαδή

συµπίπτει

µε

τις

διαφορετικές

φάσεις

επαγγελµατικής ανάπτυξης στις οποίες διέρχονται οι νέοι κατά τη διάρκεια της
δωδεκάχρονης εκπαίδευσης (Lent, Brown & Hackett, 1996. Lent, Hackett & Brown,
1999).
Μια αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων αυτών των διαδικασιών ξεφεύγει από
τους στόχους της παρούσης ερευνητικής εργασίας. Τα σηµεία που κρίνεται
σηµαντικό στο σηµείο αυτό να αναφερθούν σχετίζονται µε τον προσδιορισµό των
υπό έρευνα εξαρτηµένων µεταβλητών της. Έτσι, οι εισηγητές θεωρούν ότι, κατά
κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της Μέσης εκπαίδευσης (Γυµνάσιο - Λύκειο) λαµβάνουν
χώρα οι διαδικασίες διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών για αποτελέσµατα) που
είναι καθοριστικοί παράγοντες τόσο στη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών ενδιαφερόντων των µαθητών/τριών, όσο και στο εύρος των
επαγγελµατικών τους επιλογών. Οι διαδικασίες αυτές τείνουν να αποκρυσταλλωθούν
κατά το τελευταίο διάστηµα της εφηβείας και λίγο αργότερα (χρονικό διάστηµα που
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ταυτίζεται µε την περίοδο της Λυκειακής Εκπαίδευσης και την έξοδο από αυτή) (Lent,
Brown, & Hackett, 1994. Lent, Brown & Hackett, 1996. Lent, Hackett & Brown, 1999).
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου της Λυκειακής Εκπαίδευσης, συντελείται
η επιτυχηµένη λήψη απόφασης όσον αφορά τη σταδιοδροµία. Η ικανότητα 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 δεξιοτήτων λήψης απόφασης και στοχοθέτησης
(αλλά και από τις αντιλήψεις που τα ίδια διατηρούν για τους περιορισµούς ή τους
µηχανισµούς στήριξης που έχουν) (Lent, Brown & Hackett, 1996. Lent, Hackett &
Brown, 1999).
∆εδοµένης λοιπόν της σηµαντικότητας των επιδράσεων των κοινωνικογνωστικών
µηχανισµών στην κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως
προκύπτει από την κοινωνικογνωστική προσέγγιση για τη σταδιοδροµία, της ανάγκης
περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου τους στην ανάπτυξη των διαδικασιών αυτών σε
διαφορετικές πολιτισµικές και ηλικιακές οµάδες σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα από
τη µια πλευρά και της σηµασίας της ύπαρξης (και ανάπτυξης) δεξιοτήτων λήψης
απόφασης για τους µαθητές/τριες Λυκείου στη διαχείριση της εκπαιδευτικής τους
πορείας και εν γένει της σταδιοδροµίας τους από την άλλη, προσδιορίζεται το πλαίσιο
έρευνας της παρούσης εργασίας. Έτσι, εστιάζουµε στον τρόπο διαµόρφωσης των
κοινωνικογνωστικών

µηχανισµών

συγκεκριµένα

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και στην επίδραση αυτών στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό.
Από τις θεωρητικές θέσεις, τις προτάσεις, προβλέψεις και υποθέσεις της εν λόγω
θεωρίας εστιάζουµε στις διαδικασίες που περιγράφονται για τη διαµόρφωση των
κοινωνικογνωστικών µηχανισµών στο µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας, στην
παρουσίαση του δεύτερου µέρους των θέσεων των εισηγητών για το ρόλο
επιδράσεων ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην επαγγελµατική
ανάπτυξη και στις νεότερες θέσεις τους για το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών
και των περιορισµών (Lent, Brown & Hackett, 1994,2000) και εξετάζουµε τη
συµµετοχή και συµβολή ορισµένων ατοµικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και
υποστηρικτικών

µηχανισµών

στη

διαµόρφωση

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων. Οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι υπεισέρχονται, επηρεάζουν και
διαµορφώνουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, οι οποίες µε τη σειρά τους
οδηγούν το άτοµο σε ρύθµιση της συµπεριφοράς του στον τοµέα αυτό.
Τόσο ο γενικός όσο και οι επιµέρους στόχοι και οι υποθέσεις της παρούσας µελέτης
παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόµενο µέρος της (βλ. Μέρος Β΄, Κεφ. 5ο), όπου

80

γίνεται και αναφορά στους λόγους που µας οδήγησαν στην επιλογή των
συγκεκριµένων

ατοµικών,

περιβαλλοντικών

παραγόντων

και

υποστηρικτικών

µηχανισµών. Ωστόσο, επιµέρους λόγοι, αναφερόµενοι σε κάθε έναν από τους
παράγοντες που διερευνώνται παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν,
ανάλογα µε ότι πραγµατεύεται έκαστη. Το σύγχρονο και ο σχετικά περιορισµένος
αριθµός

ερευνητικών

ευρηµάτων

συµπεριλαµβάνονται

στους

λόγους

που

επιλέχθησαν ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες.
Οι

ατοµικοί

παράγοντες

που

διερευνώνται

είναι

τα

χαρακτηριστικά

της

προσωπικότητας του ατόµου, το φύλο, η ηλικία (διερευνώµενη ως τάξη φοίτησης), η
εθνικότητα

και

η σχολική

επίδοση.

Οι

περιβαλλοντικοί

παράγοντες

και

υποστηρικτικοί µηχανισµοί που εξετάζονται είναι οι επιδράσεις της οικογένειας, της
οµάδας των οµιλήκων και των φίλων, ο τόπος µόνιµης κατοικίας και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας του ατόµου. Για τη µελέτη των οικογενειακών
επιδράσεων υιοθετείται ο διαχωρισµός τους από τις Whiston & Keller (2004) σε δύο
άξονες26. Από τον πρώτο άξονα, αυτόν της δοµής της οικογένειας διερευνώνται το
µέγεθος και η σειρά γέννησης του παιδιού. Από το δεύτερο άξονα, των διεργασιών
που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και αφορούν το είδος και την
ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας διερευνάται το
(αντιλαµβανόµενο) είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους
γονείς του (ύπαρξη ή µη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης) και η αντιλαµβανόµενη
υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος.
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαραίτητοι εννοιολογικοί
προσδιορισµοί των παραγόντων που επελέγησαν να διερευνηθούν. Επίσης, γίνεται
συνθετική επισκόπηση και επεξεργασία ερευνητικών δεδοµένων που αναφέρονται
στις σχέσεις των παραγόντων αυτών µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για
τη σταδιοδροµία και ειδικότερα µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Τα ερευνητικά
αυτά δεδοµένα αναζητήθηκαν στο εύρος της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς. Για
ορισµένους παράγοντες όπως για αυτούς που αφορούν την οικογένεια, ερευνητικά
δεδοµένα αναζητήθηκαν στο εύρος και άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων (όπως της
θεωρίας της

προσκόλλησης) για λόγους που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη

παράγραφο.

26

Στο κεφάλαιο που αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέση της οικογένειας µε θέµατα της
επαγγελµατικής ανάπτυξης γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση της συγκεκριµένης µετάανάλυσης.
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Κεφάλαιο 4ο: Θεωρητική διερεύνηση των επιδράσεων ατοµικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων στην επαγγελµατική ανάπτυξη
4.Α. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί
4.Α.1. Η οικογένεια
4.Α.1.α. Εισαγωγικά
Η οικογένεια, το θεµελιώδες κύτταρο της οργανωµένης κοινωνίας αποτελεί βασικό
θεσµό πρωτογενούς κυρίως κοινωνικοποίησης που υποβοηθά τους νέους στην
προσπάθεια πρόσβασης στο πεδίο της απασχόλησης και στις εκπαιδευτικές και
επαγγελµατικές επιλογές που πραγµατοποιούν. Αυτό παρατηρείται σε κάθε κοινωνία,
αλλά σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου το κράτος πρόνοιας δεν αναπτύχθηκε έγκαιρα
στον απαιτούµενο βαθµό, ο ρόλος του «οικογενειακού περιβάλλοντος»27 στην
υποστήριξη του µέλλοντος της νεότερης γενιάς ήταν και φαίνεται ακόµη να είναι
πρωταρχικός (Κασιµάτη & Μουστάκα, 1978. Κασιµάτη,1991. Πατινιώτης, 2004. Saiti &
Mitrosili. 2005).
Τα διάφορα ερεθίσµατα, οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες και επιθυµίες που αναπτύσσει
το άτοµο, αλλά και οι δυνατότητες να τα υλοποιήσει πηγάζουν και βρίσκουν τη λύση
τους στο οικογενειακό περιβάλλον και την υποδοµή αυτού. Οι λειτουργίες της
οικογένειας,

συνοψιζόµενες σε βασικές κατηγορίες όπως:

αναπαραγωγικές,

οικονοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές θα επηρεάσουν και θα
καθορίσουν άλλοτε άµεσα (π.χ. µέσω των προσδοκιών, των επιθυµιών, των
ευκαιριών για σπουδές, των κατευθύνσεων και αρχών που προσπαθούν να δώσουν,
κ.ά.) και άλλοτε έµµεσα (π.χ. µε την οικονοµική κατάσταση, το πολιτισµικό επίπεδο,
το επίπεδο µόρφωσης, τον τρόπο ζωής τους, τι αξίες που προωθούν, το πρότυπο
που αποτελούν οι γονείς, κ.ά.) τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές του
νέου ατόµου (∆ηµητρόπουλος, 2004. Καζή, 2008. Κασιµάτη, 1991).
Μια πρακτική ταξινόµηση των τρόπων επιρροής των γονέων στην επαγγελµατική
ανάπτυξη των παιδιών τους παρουσιάζει τις επιρροές αυτές να είναι οργανωµένες
γύρω από δέκα θεµατικούς άξονες. Οι δέκα αυτοί άξονες σηµατοδοτούν για τους
γονείς πολύ πιο σηµαντικό ρόλο αυτού που φαίνεται ή νοµίζεται στην επαγγελµατική
ανάπτυξη των παιδιών τους (∆ηµητρόπουλος, 2001).

27

Ο όρος «οικογενειακό περιβάλλον» χρησιµοποιείται για να συµπεριλάβει τα πρόσωπα
εκείνα που έχουν στενή και άµεση σχέση µε το παιδί: πρωτίστως οι γονείς, κηδεµόνες,
αδέλφια, λοιποί συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, ξαδέλφια κ.ά. (Κασσωτάκης &
Μαρµαρινός, 2004).
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1. µε το πρότυπο/παράδειγµα που προβάλλουν οι γονείς καθώς και γενικά µε
τον τρόπο που λειτουργούν στην οικογένεια,
2. µε το/τα επάγγελµα/τα που έχουν,
3. µε τα χαρακτηριστικά που µεταβιβάζουν κληρονοµικά,
4. µε τις αξίες που καλλιεργούν ή προβάλλουν,
5. µε το πολιτισµικό περιβάλλον που δηµιουργούν,
6. µε τις ευκαιρίες και τα µέσα που δίνουν ή εξασφαλίζουν,
7. µε τις προσδοκίες που έχουν αναπτύξει και καλλιεργούν,
8. µε τα κίνητρα που προσφέρουν και τις ανάγκες που ικανοποιούν,
9. µε την πληροφόρηση που διευκολύνουν ή επιτρέπουν και την αυτό-εικόνα
που ενισχύουν,
10. µε τις ανεκπλήρωτες δικές τους επιθυµίες.
Οι έρευνες που στη σχετική βιβλιογραφία για την επαγγελµατική ανάπτυξη εξετάζουν
την επίδραση της οικογένειας είναι πάρα πολλές και πολυδιάστατες ως προς τις
παραµέτρους που εξετάζουν και αναδεικνύουν ορισµένους µόνο από τους τρόπους
µε τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον επιδρά και διαµορφώνει θέµατα της
επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου.
Στην παρούσα έρευνα δε θα ήταν δυνατό, ούτε άλλωστε επιθυµητό και σκόπιµο να
επεξεργαστούµε όλα τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρονται στις επιδράσεις της
οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εφήβων. Θα περιοριστούµε αρχικά
σε µια συνοπτική χρονολογική αλλά κυρίως λειτουργική παρουσίαση της σχετικής
γνώσης στο εξωτερικό και στη χώρα µας και στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε σε
ερευνητικά δεδοµένα που αφενός εντοπίζονται στο εύρος που στοιχειοθετεί τη
θεωρητική βάση της παρούσης εργασίας και τη θεωρητική βάση αυτής σε ότι αφορά
τη διερεύνηση των επιδράσεων της οικογένειας (της θεωρίας της προσκόλλησης, της
κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας
για τη σταδιοδροµία) και αφετέρου µελετούν τις οικογενειακές επιδράσεις στο θέµα
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας σε µαθητές-µαθήτριες µέσης
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δε στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του
ατόµου στον τοµέα αυτό.
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4.Α.1.β. Συνοπτική ιστορική, λειτουργική και θεµατική επισκόπηση
ερευνητικών δεδοµένων αναφερόµενων στις διαστάσεις της οικογένειας
που συνδέονται µε την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις επιδράσεις της οικογένειας στην επαγγελµατική
ανάπτυξη και επιλογή είναι πάρα πολύ παλιό, ωστόσο άρχισε να διαφαίνεται µια
εντονότερη ενασχόληση την τελευταία εικοσιπενταετία.
Οι Schulenberg, Vondracek & Crouter, (1984), πραγµατοποίησαν µετα-ανάλυση σε
σχετικά ερευνητικά δεδοµένα δέκα ετών (έως το 1980). Οι ερευνητές σχολιάζουν τον
περιορισµένο αριθµό των σχετικών ερευνών, αναφέρονται στην ανάγκη περαιτέρω
έρευνας και συνοψίζουν τους κύριους τοµείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος οι οποίοι
ως εκείνη την περίοδο ήταν: α) ο τόπος διαµονής της οικογένειας, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και η φυλή ή εθνικότητα, παράµετροι που σύµφωνα µε σχετικές
έρευνες προσδιορίζουν τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των παιδιών προς
συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες, β) θέµατα δοµής της οικογένειας
όπως το µέγεθος αυτής, το φύλο και η σειρά γέννησης του παιδιού (αν και η σχετική
έρευνα για την παράµετρο αυτή δε θεωρήθηκε επαρκής). Τέλος, οι ερευνητές
αναφέρουν ότι από τότε και έπειτα αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο έντονο το
ερευνητικό ενδιαφέρον για θέµατα διεργασιών που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των
µελών της οικογένειας όπως για παράδειγµα η σχέση πατέρα – παιδιού.
Οι

έρευνες

που

καταγράφονται

στη

σχετική

βιβλιογραφία

µετά

το

1990

επικεντρώθηκαν στις σχέσεις των γονέων µε τα παιδιά τους (και των δύο µαζί ή του
πατέρα και της µητέρας ξεχωριστά) και στην επίδραση αυτών στην επαγγελµατική
ανάπτυξη και επιλογή των τελευταίων.
Έτσι, τα πρώτα ερευνητικά δεδοµένα σε εφήβους αναδεικνύουν πολύτιµα
συµπεράσµατα: η

γονεϊκή υποστήριξη µε τον τρόπο που αυτή οριοθετείται στο

πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης και προσδιορίζεται από στοιχεία όπως είναι
η υπευθυνότητα, η αυτονοµία, η επικοινωνία, η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση
αποδείχθηκαν

σηµαντικοί

παράγοντες

που

µπορούν

να

προβλέψουν

τα

ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές παιδιών και εφήβων
(Owens, 1992. Palmer & Cochran, 1988. Young & Friesen, 1992. Young, Friesen &
Dillabough, 1991, ό.α. στο Foaud, 1994. Jodl et al., 2001. Otto, 2000).
Επίσης, οι αντιλήψεις των νέων ατόµων για τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειάς
τους (όπως η λειτουργικότητα της οικογένειας, η προσαρµοστικότητα, το στυλ
γονεϊκής ανατροφής ή ακόµα διαστάσεις των σχέσεων µεταξύ των µελών της
οικογένειας όπως π.χ. σύγκρουση) διαπιστώθηκε ότι αποτελούν το σηµαντικότερο
παράγοντα πρόβλεψης της διαµόρφωσης της επαγγελµατικής τους ταυτότητας και
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της συµπεριφοράς ενασχόλησης µε τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων από ότι το φύλο, η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση ή τα ακαδηµαϊκά
επιτεύγµατα (ακαδηµαϊκή απόδοση) (Penick & Jepsen, 1992). Ακόµη φάνηκε ότι τα
παιδιά µαθαίνουν για τον κόσµο της αγοράς εργασίας παρατηρώντας τους γονείς και
τις ενασχολήσεις τους

οι

οποίες σχετίζονται

µε την

επαγγελµατική τους

δραστηριότητα, ή ακόµη ακούγοντας τους γονείς τους να συζητούν για τις
αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις όποιες άλλες απαιτήσεις της δικής τους εργασίας
(Kelloway & Harvey, 1999).
O Eccles (1994) πραγµατοποιώντας ποσοτική επισκόπηση δέκα ετών σε σχετικές
έρευνες καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι γονείς αποτελούν τους σηµαντικότερους
παράγοντες κοινωνικοποίησης και διαµόρφωσης προσδοκιών και ταυτοτήτων φύλου
των νέων, επιδρώντας στις απόψεις, τις φιλοδοξίες και τις επιλογές τους. Η επίδραση
στα θέµατα σταδιοδροµίας ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε άλλα θέµατα.
Μια σύγχρονη, λειτουργική παρουσίαση της γνώσης που έχει προκύψει από έρευνες
για το ρόλο και την επίδραση της οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη µεταξύ
των ετών 1980 και 2002 φαίνεται να είναι αυτή που προτείνεται από τις Whiston και
Keller (2004), οι οποίες διαχώρισαν τις οικογενειακές επιδράσεις σε δύο άξονες: (α)
την επίδραση της δοµής της οικογένειας (structural features) και (β) την επίδραση των
διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτής (family process features),
ξεχωριστά για τις ηλικιακές περιόδους: παιδιά, έφηβοι, φοιτητές και άτοµα που µόλις
µπήκαν στην ενηλικίωση και ενήλικες. Οι δύο αυτοί άξονες, η δοµή και οι διεργασίες,
δε θεωρούνται ως ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Αλληλοκαθορίζονται και ασκούν
ταυτόχρονες και πολυσύνθετες επιδράσεις στο άτοµο.
Η δοµή της οικογένειας αφορά τον αριθµό των µελών αυτής (µέγεθος οικογένειας) και
ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε αυτόν όπως η σειρά γέννησης, η
διαφορά ηλικίας των αδελφών, το φύλο αυτών κ.ά. Κυρίως όµως αναφέρεται στα
χαρακτηριστικά των µελών που την απαρτίζουν όπως π.χ. το µορφωτικό και το
οικονοµικό επίπεδο των γονέων, η επαγγελµατική τους δραστηριότητα, η κατάσταση
των µελών της οικογένειας (π.χ. αν είναι µονογεϊκή ή όχι, αν εργάζεται η µητέρα, η
εθνικότητα ή η φυλή στην οποία ανήκουν τα µέλη της, αν οι γονείς είναι µετανάστες,
πόσες γενιές πριν µετανάστευσαν σε ένα κράτος, αν υπάρχει κάποιο χρόνιο
πρόβληµα υγείας σε κάποιο µέλος της οικογένειας, αν οι γονείς είναι άνεργοι ή
άποροι, κ.ά.).
Από την άλλη, οι διεργασίες αφορούν στο είδος και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης
µεταξύ των µελών µιας οικογένειας. Ο τρόπος που οι διεργασίες αυτές επηρεάζουν
και καθορίζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη των νέων από την παιδική ηλικία έως τη
νεότητα και την ενηλικίωση, έχουν γίνει αντικείµενο έρευνας τις δύο τελευταίες
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δεκαετίες υπό το πρίσµα συγκεκριµένων θεωρήσεων (όπως η θεωρία της
προσκόλλησης, η οικογενειακή θεωρία των συστηµάτων, η κοινωνικογνωστική
θεωρία της συµπεριφοράς και η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία). Οι
παράµετροι οι οποίες στο εύρος των θεωρήσεων αυτών έχουν διερευνηθεί είναι το
στυλ ανατροφής που υιοθετούν οι γονείς, η ύπαρξη ή µη σχέσεων που ευνοούν την
αυτονόµηση των παιδιών (psychological separation-individuation process), το είδος
του δεσµού που αναπτύσσουν οι γονείς και κυρίως η µητέρα µε το παιδί (ύπαρξη ή
µη ασφαλών δεσµών προσκόλλησης µε τους γονείς) (parental attachment), η σχέση
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που
στηρίζεται σε πρότυπα όπως η σύγκρουση-εχθρότητα (conflict), η συνοχή
(cohesion), η συναισθηµατική εµπλοκή µε τους γονείς (enmeshment), ο βαθµός
γονεϊκής στήριξης καθώς και άλλα στοιχεία όπως οι φιλοδοξίες και προσδοκίες των
γονέων και ενέργειες αυτών που αφορούν στην ανάπτυξη και την προσαρµογή του
παιδιού σε διάφορα περιβάλλοντα (ακαδηµαϊκά και κοινωνικά), τα ερεθίσµατα, οι
πληροφορίες και τα πρότυπα που παρέχουν και το συγγενικό (Whiston & Keller,
2004).
Η έµφαση που έχει δοθεί στις έρευνες όσον αφορά τις επιδράσεις της οικογένειας
από όποιον άξονα και αν αυτές προέρχονται (διεργασίες ή δοµή), αφορούν κυρίως
στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των νέων ατόµων. Έτσι, ορισµένες
ασχολούνται µε πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα (π.χ. εάν η εργασία της µητέρας
επηρεάζει τις επαγγελµατικές προτιµήσεις του νέου ατόµου), ενώ κάποιες άλλες
προσπαθούν να απαντήσουν σε πιο γενικά και ευρεία ερωτήµατα (όπως π.χ. µε ποιο
τρόπο το δίκτυο των οικογενειακών σχέσεων επιδρά στις επαγγελµατικές επιλογές
του ατόµου και στη στάση του προς την εργασία).
Ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας παρά το
ότι έχει καταγραφεί από νωρίς από τους εισηγητές των θεωριών επαγγελµατικής
ανάπτυξης του ατόµου (π.χ Gottfredson, 1981. Roe, 1957. Super, 1957), ωστόσο δεν
θεωρείται ότι έχει διερευνηθεί επαρκώς µε εξαίρεση την τελευταία δεκαετία και
ιδιαίτερα µετά το 1983 (Keller & Whiston, 2008. Whiston & Keller, 2004). Επίσης,
ένας αριθµός ερευνητών αναφέρονται στο ότι διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης
όπως αυτή της λήψης αποφάσεων είναι δυνατό να γίνουν καλύτερα κατανοητές όταν
διερευνώνται ως προς τον άξονα των διεργασιών της οικογένειας, οι οποίες όπως
αναφέρθηκε, αφορούν στο είδος και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των
µελών µιας οικογένειας (Bluestein, 2001. Flum, 2001. Shcultheiss et al., 2001.
Shchultheiss, 2003). Έκτοτε το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις επιδράσεις των
διεργασιών της οικογένειας ενεργοποιείται παρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία ένα
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µεγάλο αριθµό ερευνών. Αρκετές από αυτές τις έρευνες και τα ευρήµατά τους
αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν ανάλογα το θεωρητικό πλαίσιο
σύµφωνα µε το οποίο προσδιορίζουν τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µεταξύ
των µελών της οικογένειας (θεωρία της προσκόλλησης, κοινωνικογνωστική θεωρία
της συµπεριφοράς, κοινωνικογνωστικής θεωρία της σταδιοδροµίας).
Ωστόσο, παρά το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον που παρατηρείται την τελευταία
δεκαετία και την πλειάδα των σχετικών ευρηµάτων, οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν
ικανοποιείται το αίτηµα του ακριβούς προσδιορισµού των επιδράσεων αυτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων

ή ακόµα ότι τα σχετικά ευρήµατα παρουσιάζουν

ασυνέπειες ως προς την ερµηνεία τους (Keller & Whiston, 2008. Koumoundourou,
Tsiaousis & Kounenou, 2010). Τα αίτια για την κατάσταση αυτή είναι δυνατό να
αναζητηθούν στο ότι οι διαστάσεις των διεργασιών της οικογένειας που µελετώνται
αλληλεπιδρούν µε διάφορους τρόπους οι οποίοι δεν προσδιορίζονται (Hargrove,
Inman & Crane, 2005), στο ότι διερευνώνται συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορές των
γονέων (Keller & Whiston, 2008) και κυρίως στο ότι η πλειονότητα των ερευνών
µελετά τις εκάστοτε διαστάσεις των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της
οικογένειας υπό το πρίσµα µιας µόνο συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης χωρίς
να γίνεται προσπάθεια να υιοθετηθούν συνδυαστικά θεωρητικά σχήµατα τα οποία να
συµπεριλαµβάνουν δύο ή περισσότερες διαστάσεις των διεργασιών αυτών (Hargrove,
Creagh & Burgess, 2002. Hargrove, Inman & Crane, 2005. Scott & Mallinkrodt 2005.
Wright & Perrone, 2008). Μερικοί ακόµη λόγοι είναι ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στη
µελέτη των µεταβλητών αυτών ο (ενδεχοµένως) διαµεσολαβητικός ρόλος ορισµένων
ατοµικών

χαρακτηριστικών

(Cutrona

&

Russell,

1990.

Cutrona,

1996.

Koumoundourou, Tsiaousis & Kounenou, 2010) ή ακόµα και ότι οι διαστάσεις των
διεργασιών που ενίοτε διερευνώνται είναι ορισµένες φορές πολύ ευρείς ως προς τον
προσδιορισµό τους (π.χ. η υποστήριξη των γονέων γενικά) (Keller & Whiston, 2008).
Έτσι, καταγράφεται η ανάγκη διατύπωσης και εµπειρικού ελέγχου αφενός ενός
συνθετικού θεωρητικού σχήµατος όσον αφορά τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα
µεταξύ των µελών του οικογενειακού περιβάλλοντος όπως αναλυτικά παρουσιάζεται
σε επόµενη παράγραφο στην παρούσα έρευνα (Wright & Perrone, 2008), και
αφετέρου η ανάγκη να προσδιοριστούν συγκεκριµένοι τύποι συµπεριφοράς των
γονέων που είναι δυνατό να βοηθήσουν τους νέους στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, παρέχοντας έτσι την επιστηµονική γνώση στους επαγγελµατικούς
συµβούλους ώστε να ενεργοποιήσουν την υποστήριξή τους προς συγκεκριµένες
κατευθύνσεις (Keller & Whiston, 2008).
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρουµε, ότι όλοι οι ερευνητές συµφωνούν ότι η
επιστηµονική διερεύνηση των επιδράσεων του οικογενειακού περιβάλλοντος στα
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θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου και τα σχετικά ευρήµατα έχουν
περιορισµό ως προς το βαθµό γενίκευσης και προβλεψιµότητάς τους, καθώς οι
επιδράσεις

αυτές

είναι

δυναµικές,

αλληλεπιδραστικές,

πολυσύνθετες

και

πολύπλοκες. Οι οικογενειακές δοµές και διεργασίες αλλάζουν υπό την πίεση
γεγονότων, ιστορικών συγκυριών και αλλαγών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Ακόµα και αν δύο οικογένειες αρχικά µπορούν να περιγράφουν µε τους ίδιους όρους
ως προς τη δοµή τους ή ως προς τις διεργασίες τους, το τελικό αποτέλεσµα θα
καθοριστεί και θα διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό τόσο από τις αλλαγές που θα
προκύψουν στην ιστορία της κάθε οικογένειας όσο και από τα χαρακτηριστικά του
ίδιου του παιδιού. Τις διαπιστώσεις αυτές έχουν κάνει πλήθος ερευνητών (ενδεικτικά:
Brachter, 1982. Eigen, Hartman, & Hartman, 1987. Guerra & Braungart-Rieker, 1999,
Hargrove, Creagh, & Burgess, 2002. Johnson, Bubotz & Nichols, 1990. Larson &
Wilson, 1998. Lopez & Andrews, 1987. Zingaro, 1983, ό.α. στους Hargrove, Creagh,
& Burgess, 2002 και Hargrove, Inman & Crane, 2005. Gainor, 2006. Καζή, 2008.
Trusty, Watts & Erdman, 1997. Young, Friesen & Dillabough,, 2001, ό.α. στους
Whiston & Keller, 2004).
Τέλος, σε ότι αφορά τη διερεύνηση των επιδράσεων των διεργασιών της οικογένειας
στην ηλικιακή οµάδα των εφήβων ηλικίας 13-21 ετών, η µετα-ανάλυση των Whiston &
Keller, (2004), αναδεικνύει συσχετίσεις παραµέτρων της οικογένειας µε τα εξής
θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη: την επαγγελµατική ανάπτυξη και
ωριµότητα (career development & maturity), τη συµπεριφορά επαγγελµατικής
διερεύνησης (career exploration), τη διαµόρφωση επαγγελµατικής ταυτότητας
(vocational identity development), τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές προσδοκίες
και φιλοδοξίες (occupational aspirations & expectations), τη συµπεριφορά κατά τη
λήψη µιας επαγγελµατικής απόφασης (career decision making) και τις πρώιµες
επαγγελµατικές επιλογές (preliminary occupational choice) (Whiston & Keller,
2004:523). Ο αριθµός των σχετικών ερευνητικών δεδοµένων που διερευνούν τη
σχέση µεταξύ διαστάσεων των διεργασιών της οικογένειας και της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων

σε

αυτήν

την

ηλικιακή

οµάδα

(ιδιαίτερα

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα) είναι σχετικά περιορισµένος,
γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω έρευνας (Keller & Whiston, 2008.
Whiston & Keller, 2004).
Πολύ περισσότερο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση των
επιδράσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των µελών της οικογένειας
µεταξύ µελών της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας Έτσι, για τους νέους έφηβους
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ηλικίας έως 15-16 ετών, οι οικογενειακές επιδράσεις σε θέµατα λήψης αποφάσεων
σταδιοδροµίας αξιολογούνται ως περισσότερο ισχυρές (Blustein et al., 1991. Lucas,
1997. O’Bien, 1996. O’Brien et al., 2000. Tang, Fouad & Smith, 1999. Whiston, 1996),
στοιχείο που συνδέεται (και ως εκ τούτου αποδίδεται) µε τα χαµηλότερα επίπεδα
αυτονοµίας και αυτοπροσδιορισµού που παρουσιάζονται σε αυτήν την αναπτυξιακή
φάση έναντι των µεγαλύτερων εφήβων οι οποίοι πλησιάζουν στην είσοδό τους στην
Τριτοβάθµια εκπαίδευση ή ακόµη και των νέων ενηλίκων (Maccoby, 1983,1984.
Marcia, 1980).

4.Α.1.γ. Ερευνητικά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο
Στον ελληνικό χώρο τα διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι το
οικογενειακό περιβάλλον επιδρά και διαµορφώνει θέµατα της επαγγελµατικής
ανάπτυξης του ατόµου. Ωστόσο, η διερεύνηση των επιδράσεων της οικογένειας από
τον άξονα των διεργασιών αυτής προέρχεται κυρίως από τη µελέτη του ρόλου των
γονέων µε µια διάσταση µάλλον στατική (π.χ. οι απόψεις, προσδοκίες, φιλοδοξίες και
επιθυµίες των γονέων για το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους, το µορφωτικό
ή κοινωνικο-οικονοµικό τους επίπεδο και η σχέση του µε τις εκπαιδευτικές και
επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών, ο τρόπος που λειτουργούν οι γονείς ως πηγές
επαγγελµατικής πληροφόρησης κ.ά.), ενώ οι σχετικές έρευνες από όσο µπορούµε να
γνωρίζουµε εστιάζουν στη σχέση µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές
των νέων ατόµων.
Σε ότι αφορά το θέµα των επιλογών σταδιοδροµίας, τα ερευνητικά δεδοµένα
αναδεικνύουν την κυρίαρχη θέση που έχουν οι γονείς στην οργάνωση της ζωής και
ιδιαίτερα της σταδιοδροµίας των παιδιών τους καθώς δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για
το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους. Στην πράξη, το ενδιαφέρον αυτό το
εκδηλώνουν κυρίως στο σηµείο της κύριας αρχικής απόφασης για την επιλογή
σπουδών και αρκετές φορές µε λάθος τρόπο (µε κατευθυντική διάθεση, προβολή
των δικών τους ανεκπλήρωτων απωθηµένων επιθυµιών, λανθασµένες προσδοκίες ή
φιλοδοξίες, έλλειψη γνώσης των χαρακτηριστικών ή των δυνατοτήτων των παιδιών
τους, έλλειψη σεβασµού στις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντά τους, έλλειψη
ενηµέρωσης ως προς τις νέες τάσεις και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας κ.ά.)
(Γαρδίκη κ.ά. 1988. ∆ηµητρόπουλος κ.ά. 1994. Πάντα, 1988. Σιδηροπούλου∆ηµακάκου, 1991. Τζάνη, 1983. Χριστοδουλίδη, 1981). Όµοια σε έρευνες της
Κασιµάτη (1986,1991), το 95% των ερωτηθέντων γονέων στις επιθυµίες που
εξεδήλωσαν για την επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών τους δεν άφηναν σε
αυτά περιθώρια επιλογής. Στην ίδια διαπίστωση κατέληξε και η έρευνα των
Μουστάκα και Κασιµάτη (1984). Οι γονείς οραµατίζονται την ταυτότητα που θα
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ήθελαν να έχουν τα παιδιά τους όταν θα γίνουν ενήλικες έχοντας ως βάση τις
αντιξοότητες της δικής τους εργασίας αλλά και από τις εµπειρίες που τους παρέχει το
περιβάλλον τους µε τα κοινωνικά κριτήρια που το ορίζει. Υποστηρίζεται ακόµη, ότι, η
οικογένεια ανάλογα τη δοµή και τον ταξικό της χαρακτήρα, (συν)αποφασίζει για τη
µελλοντική πορεία του ατόµου στο σχολείο στην εργασία και την υπόλοιπη ζωή του
(Φλουρής, Μαντζάνας, Σπυριδάκης, 1981).
Σύγχρονες έρευνες ωστόσο αναδεικνύουν ότι γενικά υπάρχει συµφωνία µεταξύ των
γονέων και των παιδιών στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των
δευτέρων, ενώ ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι αρκετά υψηλό ποσοστό
των γονέων αφήνει την επιλογή αποκλειστικά στο παιδί. Οι λόγοι για τους οποίους
συµβαίνει αυτό εντοπίζονται στο ότι

οι περισσότεροι γονείς δε νιώθουν πάντα

βέβαιοι ότι έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
πάρουν επαγγελµατικές αποφάσεις, ή ακόµη θεωρούν ότι η γνώση τους για τις
επαγγελµατικές ευκαιρίες είναι πεπαλαιωµένη. ∆ιάφορες τέτοιες σκέψεις και στάσεις,
ακόµη και καταστάσεις όπου οι γονείς βιώνουν δυσκολίες (όπως π.χ. αν είναι
αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών) προκαλούν αβεβαιότητα στους γονείς για το αν
πρέπει να σταθούν αµέτοχοι στις αποφάσεις των παιδιών τους ή να ασκήσουν πίεση
προς

συγκεκριµένες

κατευθύνσεις

(Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου,

Μυλωνάς,

Αργυροπούλου, 2003).
Σε ότι αφορά το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών,
ερευνητικά δεδοµένα από πολύ παλιά δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες γονείς
φανερώνουν την προσδοκία τους να προχωρήσουν τα παιδιά τους σε σπουδές
πανεπιστηµιακού επιπέδου, αναζητώντας επαγγέλµατα µε κοινωνική καταξίωση και
κύρος (Κασσωτάκης, 1979. Πάντα, 1988. Παπάς & Ψαχαρόπουλος, 1989). Είναι
µάλιστα πολλαπλή η διαπίστωση ότι η ελληνική οικογένεια ταυτίζει την κοινωνική της
άνοδο και επιτυχία µε την επαγγελµατική καταξίωση των παιδιών της (Βάµβουκας,
1982. Πάντα, 1988. Τζάνη, 1983. Φραγκουδάκη, 1985. Χριστοµάνος, 1982). Η
πεποίθηση για την αξία της µόρφωσης είναι βαθιά ριζωµένη στον τόπο µας και
συνδέεται µε ουσιαστικές ψυχολογικές ανάγκες των µελών της οικογένειας (Κατάκη,
1984. Φίλιας, 1980).
Αρκετές ακόµη έρευνες σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
µεταξύ των άλλων ευρηµάτων τους διαπιστώνουν την επίδραση των γονέων στις
επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών τους (Γκαρή, 1992. Γεδεών, 1980. Φακιολάς,
1997). Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται επίσης να διαδραµατίζει η οικογένεια και ειδικά το
κοινωνικό-µορφωτικό και οικονοµικό πλαίσιο αυτής (βλ. περισσότερα σε επόµενη
παράγραφο), ως παράγοντας και πηγή πληροφόρησης για τον εκπαιδευτικό και
επαγγελµατικό προσανατολισµό. Σχετική έρευνα των Κουλούρη, Φιλιός & Λαγός
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(2007), για παράδειγµα, αναδεικνύει την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε τον
επαγγελµατικό προσανατολισµό ως ορθή και πλήρης ακαδηµαϊκή καθοδήγηση, η
οποία βαραίνει ιδιαίτερα τις οικογένειες χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού και
µορφωτικού επιπέδου. Σηµαντική επίσης φαίνεται να είναι η επίδραση που ασκεί το
επάγγελµα του πατέρα, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων και οι προσδοκίες της
µητέρας (Νασιάκου, 1980). Οι γονείς, τα αδέλφια και τα λοιπά πρόσωπα του
οικογενειακού περιβάλλοντος αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών πληροφοριών. Τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος
αποτελούν για τους Έλληνες µαθητές σηµεία αναφοράς στα οποία απευθύνονται και
ζητούν συµβουλές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία και ειδικά για
την επιλογή σπουδών και επαγγελµατικής δραστηριότητας (Βυτόγιαννη, 2006.
Κασσωτάκης, 1992,2000β. Κασσωτάκης, Κοσµίδου & Μαρµαρινός, 1995).
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια τάση διερεύνησης των επιδράσεων της
οικογένειας (ιδιαίτερα δε από τον άξονα των διεργασιών αυτής) στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων εφήβων (στην πρώιµη και ύστερη
εφηβεία) η οποία ακολουθεί σε παράλληλα βήµατα τη διεθνή βιβλιογραφία.
Έτσι, η επίδραση της οικογένειας στη λήψη επαγγελµατικών αποφάσεων από
µαθητές

µέσου

όρου

ηλικίας

16

ετών,

των

Τεχνικών

Επαγγελµατικών

Εκπαιδευτηρίων µελετήθηκε σε άλλη έρευνα της Βουτυρά (2007). Συγκεκριµένα,
εξετάστηκε η συνάφεια µεταξύ τεσσάρων βασικών µεταβλητών: της οικογενειακής
συνοχής, της προσαρµοστικότητας της οικογένειας, της βεβαιότητας και της
αναποφασιστικότητας στην επαγγελµατική επιλογή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι
µεταβλητές της οικογενειακής συνοχής και της προσαρµοστικότητας συσχετίζονται
στατιστικά

σηµαντικά

µε

την

εξαρτηµένη

µεταβλητή

της

επαγγελµατικής

αναποφασιστικότητας των νέων.
Η έρευνα των Koumoundourou, Tsaousis & Kounenou (2010), προσπάθησε
προσδιορίσει σε εφήβους µαθητές µέσης εκπαίδευσης µέσου όρου ηλικίας 15 ετών
το µηχανισµό µε τον οποίο επενεργούν οικογενειακές παράµετροι και προσωπικά
χαρακτηριστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας σε µαθητέςµαθήτριες µέσης εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µελέτησαν το ρόλο οικογενειακών
επιδράσεων (τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και το στυλ γονεϊκής ανατροφής)
στις δυσκολίες των εφήβων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το διαµεσολαβητικό
ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών (κεντρικοί µηχανισµοί αυτοαξιολόγησης) και
την ύπαρξη διαφορών φύλου στις εν λόγω διαδικασίες. Τα αποτελέσµατά τους
µεταξύ άλλων έδειξαν ότι από τις επιδράσεις των διεργασιών της οικογένειας, ο
βαθµός οικογενειακής συνοχής σχετίζεται µε τις δυσκολίες στη διαδικασία λήψης
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αποφάσεων αλλά µόνο για αγόρια, ενώ η προσαρµοστικότητα της οικογένειας δεν
παρουσιάζει κάποιο βαθµό συνάφειας. Από τα στυλ γονεϊκής ανατροφής το
αυταρχικό (authoritarian) φάνηκε να παρουσιάζει αρνητική συνάφεια µε την
εξαρτηµένη µεταβλητή και το επιτρεπτικό (permissive) θετική. Σε ότι αφορά το
διαµεσολαβητικό ρόλο των κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης, η εν λόγω
σχέση καταδείχθηκε µόνο για κορίτσια, στα οποία οι κεντρικοί µηχανισµοί
αυτοαξιολόγησης

διαµεσολαβούν

πλήρως

την

αρνητική

σχέση

µεταξύ

του

αυταρχικού στυλ και των δυσκολιών στη λήψη αποφάσεων.
Τέλος, η έρευνα της Κουνενού (υπό δηµοσίευση) στη διερεύνηση της σχέσης
ανάµεσα σε µεταβλητές της οικογένειας (συνοχή & προσαρµοστικότητα), το γονεϊκό
τρόπο διαπαιδαγώγησης και την ικανότητα λήψης επαγγελµατικών αποφάσεων των
µαθητών µέσης τεχνολογικής εκπαίδευσης µέσου όρου ηλικίας 17 ετών, έδειξε ότι ο
αυταρχικός

τρόπος

διαπαιδαγώγησης

συσχετίστηκε

θετικά

τόσο

µε

τους

περιοιρισµούς από την οικογένεια όσο και µε το συνολικό σκορ δυσκολιών στη λήψη
επαγγελµατικής απόφασης. Ο δηµοκρατικός τρόπος διαπαιδαγώγησης παρουσίασε
αρνητική συσχέτιση µε τους περιορισµούς στη λήψη απόφασης και θετική µε την
έλλειψη σαφήνειας των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων. Ο επιτρεπτικός τρόπος
διαπαιδαγώγησης παρουσίασε αρνητική συσχέτιση µε τους περιορισµούς στη λήψη
απόφασης. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν και διαφορές φύλου ως προς την ικανότητα
λήψης απόφασης. Τα αγόρια του δείγµατος φάνηκε να είναι λιγότερο ώριµα από τα
κορίτσια του δείγµατος σε ότι αφορά τις επαγγελµατικές τους αποφάσεις, αφού
παρουσίασαν µεγαλύτερα επίπεδα δυσκολιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
είχαν λιγότερο ξεκάθαρα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα από τα κορίτσια.

4.Α.1.δ. Συµπεράσµατα
Η ιστορική, λειτουργική και θεµατική επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων
σχετικά µε τις επιδράσεις της οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και οι
θέσεις των εισηγητών της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σχετικά
µε το ρόλο του συγκεκριµένου περιβαλλοντικού παράγοντα όπως παρουσιάστηκαν
στο προηγούµενο κεφάλαιο, µας οδηγούν στην πρώτη, γενική διαπίστωση σχετικά µε
την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου του συντελεστή αυτού, τόσο ως
περιβαλλοντικού παράγοντα όσο και ως υποστηρικτικού µηχανισµού σύµφωνα µε το
θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης στη διαµόρφωση των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου στον τοµέα αυτό.
Η αναφορά των εισηγητών της εν λόγω θεωρίας στη σηµαντικότητα και την ανάγκη
περαιτέρω έρευνας των επιδράσεων της οικογένειας γίνεται, -σύµφωνα µε όσα

92

αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο-, στην αρχική παρουσίαση των θέσεών
τους για τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων οι οποίοι συµµετέχουν στη
διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (Lent, Brown & Hackett, 1994),
στην παρουσίαση των θέσεών τους για τους περιορισµούς και τους υποστηρικτικούς
µηχανισµούς όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του βαθµού γονεϊκής στήριξης
(Lent, Brown & Hackett, 2000) και στη σχηµατοποίηση των τριών οµόκεντρων
κύκλων που υιοθετούν προκειµένου να παρουσιάσουν τις επιδράσεις των
περιβαλλοντικών παραγόντων στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (Σχήµα 2,
Lent, Brown & Hackett, 2000).
Ακόµη, η επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων που αναφέρθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους, µας οδηγεί σε µερικές ακόµη διαπιστώσεις σε ότι
αφορά τη σηµασία και την αναγκαιότητα διερεύνησης του ρόλου του εν λόγω
παράγοντα για τις επιδράσεις αυτού στις εξαρτηµένες µεταβλητές της παρούσης
ερευνητικής εργασίας (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και συµπεριφορά του
ατόµου στον τοµέα αυτό):
-

Στη σηµασία της διερεύνησης των επιδράσεων της οικογένειας σε θέµατα
επαγγελµατικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο όπου ο ρόλος της
οικογένειας είναι πρωταρχικός στη ζωή των εφήβων.

-

Στη βαρύτητα των επιδράσεων της οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής
ανάπτυξης

και

ειδικότερα

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών αποφάσεων σύµφωνα µε την ελληνική αλλά και την
ξενόγλωσση επιστηµονική βιβλιογραφία και ως εκ τούτου στην ανάγκη
περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου των επιδράσεων αυτών στις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα
αυτό.
-

Στην ανάγκη περαιτέρω έρευνας των επιδράσεων της οικογένειας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ιδιαίτερα
στην ηλικιακή οµάδα των εφήβων µέσου όρου ηλικίας 16 ετών.

-

Στην ανάγκη εµπειρικού ελέγχου των επιδράσεων των διεργασιών που
λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης,
συγκεκριµένα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και τις σχετικές µε αυτήν αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
στη

βάση

ενός

συνδυαστικού

θεωρητικού

σχήµατος

(θεωρία

της

προσκόλλησης και κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία).
-

Στο ότι η µελέτη των επιδράσεων της οικογένειας είναι σκόπιµο και θεµιτό να
περιλαµβάνει παραµέτρους και από τους δύο άξονες επιδράσεων αυτής
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όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στη σχετική βιβλιογραφία και αναφέρθηκαν σε
προηγούµενο σηµείο της παρούσας µελέτης. Συγκεκριµένα, από τον άξονα
των διεργασιών, θα διερευνηθούν παράµετροι που αναφέρονται τόσο στις
σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας όπως το είδος
του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του (ύπαρξη ή
µη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης) όσο και σε συγκεκριµένου τύπου
συµπεριφορές των γονέων (ενέργειες και πρακτικές) αναφορικά µε τη λήψη
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Από τον άξονα της δοµής
της οικογένειας θα διερευνηθεί το µέγεθος της οικογένειας και η σειρά
γέννησης του παιδιού.
-

Στη διαπίστωση ότι τα σχετικά ευρήµατα από τη διερεύνηση των επιδράσεων
της οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης άρα και σε θέµατα
σχετικά µε τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων όπως οι σχετικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας µπορεί
να έχουν περιορισµένη περιγραφική ή προβλεπτική αξία καθώς οι επιδράσεις
της οικογένειας προσδιορίζονται τόσο από την εκάστοτε συνολική δυναµική
της, όσο και από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού.

4.Α.1.ε. Θεωρήσεις και ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση
των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο µε
θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη
4.Α.1.ε.i) Θεωρία της προσκόλλησης
Η

θεωρία

της

προσκόλλησης

(attachment

theory)

(Bowlby,

1969,1973,1980,1982,1988) αναφέρεται στο είδος του δεσµού που ανέπτυξε ή και
διατηρεί το παιδί (από τη βρεφική ή την παιδική ηλικία και συνεχίζει να υφίσταται
µέχρι τη νεότητα και την ενηλικίωση) µε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος
που το φρόντιζαν, δηλαδή στη διαµόρφωση ενός πρωταρχικού «ασφαλούς ή µη
δεσµού» µε τα πρόσωπα αυτά (αίσθηµα ασφάλειας και υποστήριξης ή ανησυχία και
απόρριψη).
Το σκεπτικό των ερευνών που βασίζονται στη θεωρία της προσκόλλησης είναι ότι η
διαµόρφωση αυτού του πρωταρχικού ασφαλούς δεσµού εκτός από το ότι επιδρά στη
διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης του ατόµου (Coopersmith, 1967. Rosenberg, 1965),
καθορίζει την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσει µε τους άλλους ανθρώπους και
το περιβάλλον του (Ainsworth, 1989. Ainsworth et al., 1978. Bowlby, 1973). Τα παιδιά
διαµορφώνουν ένα πρότυπο σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς που
στηρίζεται στο ότι ο γονείς είναι είτε θετικοί / διαθέσιµοι είτε αρνητικοί / µη διαθέσιµοι,
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στοιχείο που στη συνέχεια γίνεται η λυδία λίθος για τις σχέσεις που αναπτύσσουν µε
τους άλλους ανθρώπους. Το είδος του δεσµού που στηρίζεται στην ασφάλεια και την
υποστήριξη αναφέρεται στη δυνατότητα διαµόρφωσης στενών διαπροσωπικών
σχέσεων ενώ το είδος του δεσµού που στηρίζεται στην ανησυχία και την απόρριψη
αναφέρεται στην ύπαρξη φόβου για τη διαπροσωπική επικοινωνία (Brennan, Clark, &
Shaver, 1998. Lopez, 1993).
Το πλεονέκτηµα της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης αντανακλά τη
γενικότερη υψηλή προσαρµοστικότητα του ατόµου, την αποτελεσµατικότητα, τη
δυνατότητα για αυτονοµία και την ασφάλεια που νοιώθει στη διαχείριση των
διαπροσωπικών του σχέσεων καθώς και διαφόρων θεµάτων της καθηµερινότητας,
συγκροτώντας αυτό που οι ερευνητές αποδίδουν µε τον όρο “healthy and effective
self”, ή “healthy personality” (Lopez & Brennan, 2000:284).
Αυτό συµβαίνει γιατί καθώς το παιδί µεγαλώνει και ενώ διατηρεί την ποιότητα του
δεσµού αυτού, η αίσθησή του ότι διαθέτει ένα σηµείο αναφοράς, µια «βάση» από την
οποία µπορεί να αποµακρύνεται µε ασφάλεια, του επιτρέπει να αναπτύσσει
δεξιότητες προσαρµογής και τύπους συµπεριφοράς ώστε να εξερευνά το περιβάλλον
και να επιστρέφει στη βάση του χωρίς να νιώθει ότι κινδυνεύει (Bowlby, 1988.
Ainsworth & Bell, 1974). Έτσι, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους
γονείς

επιτρέπει

στο

αναπτυσσόµενο

άτοµο

µια

συνολικά

ενεργητικότερη

.

συµπεριφορά (Ainsworth, 1989 Bowlby, 1973). Επίσης, θεωρείται ότι προσδιορίζει το
άτοµο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του (Barholomew & Horowitz, 1991. Bowlby,
1969/1973/1982) σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξής του (Kenny & Rice, 1995), άρα
και στα θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική του ανάπτυξη (Blustein, Prezioso, &
Schultheiss, 1995. Hazan & Shaver, 1990) ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτό βρίσκεται σε
µεταβατικές περιόδους όπως αυτήν της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων, της αναζήτησης εργασίας κ.ά. (Ainsworth, 1989. Bowlby, 1982. Lopez,
1993 ό.α. στο Ryan, Solberg, & Brown, 1996).
Έτσι πολλές έρευνες ασχολήθηκαν και κατέδειξαν τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του
είδους του δεσµού που ανέπτυξε ή και διατηρεί το άτοµο µε τα πρόσωπα που
αποτελούν το οικογενειακό του περιβάλλον και της µετέπειτα ανταπόκρισής του στις
απαιτήσεις του περιβάλλοντος28 άρα και στη συγκρότηση της επαγγελµατικής του
ταυτότητας. Οι ερευνητές δηλαδή αρχικά διερεύνησαν τη σχέση µεταξύ του είδους του
δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε την οικογένειά του και της ύπαρξης διαδικασιών
αυτονόµησης στη συγκρότηση της επαγγελµατικής ταυτότητας, µε συγκεχυµένα
28

Όπως για παράδειγµα η ανάληψη ρίσκου και η αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση
διαφόρων καθηµερινών αναπτυξιακών διαδικασιών (Blustein, Ellis, & Devenis, 1989. Blustein,
Prezioso & Shultheiss, 1995).
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ωστόσο συµπεράσµατα (Kroger, 1985. Kroger & Haslett, 1988. Lucas, 1997. Quintana
& Lapsley, 1987. Schultheiss & Blustein, 1994). Η Rice (1990) σε µετα-ανάλυση που
πραγµατοποίησε µε επεξεργασία των αποτελεσµάτων πολλών επιµέρους ερευνών,
κατέδειξε την ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής σχέσης µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς
δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και της συγκρότησης της επαγγελµατικής
ταυτότητας του νέου ατόµου.
Στη συνέχεια, οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν διερεύνησαν την σχέση µεταξύ της
ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και της συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης (career exploration), καθώς µια από τις απαιτούµενες
µορφές συµπεριφοράς για τη συγκρότηση επαγγελµατικής ταυτότητας θεωρείται ότι
είναι η προσωπική (ατοµική) και η επαγγελµατική διερεύνηση. Η σχετική έρευνα
ενεργοποιήθηκε στη

βάση

της υπόθεσης

ότι

καθώς ο

ασφαλής δεσµός

προσκόλλησης µε τους γονείς επιτρέπει στο αναπτυσσόµενο άτοµο µια συνολικά
ενεργητικότερη συµπεριφορά το ίδιο θα συµβαίνει και µε τη συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης.
Έτσι, οι Ketterson & Blustein (1997), κατέδειξαν ότι τη θετική συνάφεια µεταξύ της
ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και της συµπεριφοράς
αυτό-διερεύνησης και επαγγελµατικής διερεύνησης. Όµοια και στην έρευνα των
Felsman & Blustein (1999), σε εφήβους πριν την ενηλικίωση (17-22 ετών), η ύπαρξη
ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς (ιδιαίτερα δε µε τη µητέρα) φάνηκε
να σχετίζεται θετικά µε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και µε τη δέσµευση σε µια
επαγγελµατική επιλογή, αλλά λιγότερο από την ύπαρξη ασφαλούς δεσµού
προσκόλλησης µε τους φίλους.
Μια ακόµη παράµετρος που έχει διερευνηθεί για τη σχέση και τις επιδράσεις της µε
τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης παράλληλα µε την ύπαρξη ασφαλούς
δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς, αφορά την ποιότητα των σχέσεων
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας και είναι το γονεϊκό στυλ
ανατροφής (parenting style) (αυταρχικό, αυθεντικό, επιτρεπτικό και αδιάφοροπαραµέλησης)29.
29

Τα µοντέλα αυτά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση δύο ανεξάρτητων διαστάσεων: α)
έλεγχος-απουσία ελέγχου που ασκεί ο γονέας και β) συναισθηµατική ζεστασιά ή εχθρότητα
(δηλαδή ανταπόκριση και τρυφερότητα τους γονείς). Από την αξιολόγηση των παιδιών για
τους γονείς τους ως προς τις δύο αυτές διαστάσεις προκύπτουν τέσσερα γονεϊκά στυλ
.
ανατροφής (Blaumrind, 1989 ό.α. στο Cole & Cole, 2002): 1) το αυταρχικό (authoritarian), το
οποίο είναι ελεγκτικό και συναισθηµατικά εχθρικό. Οι γονείς περιορίζουν την αυτονοµία του
παιδιού και καθορίζουν το πλαίσιο δραστηριοτήτων του, 2) το αυθεντικό (authoritative), το
οποίο είναι ελεγκτικό και συναισθηµατικά ζεστό. Οι γονείς θέτουν κανόνες και περιορισµούς
στο παιδί αλλά ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις συναισθηµατικές του ανάγκες, το ωθούν
προς την αυτονοµία και η αυτονόµηση γίνεται σταδιακά, 3) το επιτρεπτικό (permissive), το
οποίο είναι ελαστικό στον έλεγχο και συναισθηµατικά ζεστό. Οι γονείς δεν ασκούν έλεγχο,
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Το γονεϊκό στυλ ανατροφής λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το είδος του δεσµού που
ανέπτυξε και διατηρεί το παιδί και θεωρείται ότι επηρεάζει το κλίµα της οικογένειας.
Με τον τρόπο αυτό καθορίζει ένα πλήθος παραγόντων οι οποίοι µε τη σειρά τους
προσδιορίζουν την κατάσταση στην οποία αναπτύσσεται το παιδί30 άρα και την
κατάσταση στην οποία θα βρεθεί όταν θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για την
επαγγελµατική του σταδιοδροµία (Gonzalez et al., 2001). Η σχέση του µε τη
συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης έχει καταδειχθεί µε σχετικά ερευνητικά
δεδοµένα.
Έτσι, το αυθεντικό στυλ ανατροφής βρέθηκε σε γερµανούς µαθητές µέσης
εκπαίδευσης (επιπέδου γυµνασίου) να σχετίζεται θετικά και στατιστικώς σηµαντικά
σε σχέση µε τις άλλες δύο παραµέτρους που εξετάστηκαν (την τάση των γονέων να
είναι δεκτικοί στη συζήτηση διαφόρων θεµάτων που τους έθεταν τα παιδιά τους και
την ύπαρξη εξατοµικευµένης σχέσης αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού) µε τη
συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης (Kracke, 1997). Όµοια και σε Γάλλους
µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, όσο υψηλότερα τα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς
δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς τόσο περισσότερο οι έφηβοι φάνηκε να
υιοθετούν συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης. Επίσης, η εν λόγω σχέση
βρέθηκε να διαφοροποιείται µε βάση το φύλο: η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού
προσκόλλησης καταδείχθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική για τη σχέση που
παρουσιάζει µε την εξαρτηµένη µεταβλητή για τα κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια. Σε
ότι αφορά το στυλ γονεϊκής ανατροφής, όταν αυτό είναι αδιάφορο-παραµέλησης, οι
έφηβοι απευθύνονται λιγότερο στα µέλη της οικογένειάς τους αναζητώντας
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές πληροφορίες και περισσότερο σε επαγγελµατίες
συµβούλους (Vignoli et al., 2005).
Σύµφωνα µε µετα-ανάλυση που πραγµατοποίησαν οι Wright & Perrone (2008)
µεταξύ των ετών 1989 και 2005, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους
γονείς έχει βρεθεί ότι σχετίζεται και επηρεάζει όχι µόνο τη συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης αλλά και τη δέσµευση (career commitment) και τη
συνέπεια (congruence) σε ότι αφορά µια επαγγελµατική επιλογή, την επαγγελµατική
ωριµότητα (career maturity), την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα (career
αφήνουν µεγάλη αυτονοµία και επιτρέπουν στο παιδί να παίρνει αποφάσεις από πολύ νωρίς
και 4) το αδιάφορο-παραµέλησης (neglectful), το οποίο είναι ελαστικό στον έλεγχο και
συναισθηµατικά εχθρικό. Οι γονείς δίνουν µεγάλη αυτονοµία στο παιδί χωρίς έλεγχο και στην
οικογένεια επικρατεί εχθρικό κλίµα.
30
Για παράδειγµα, έχει φανεί ότι το γονεϊκό στυλ ανατροφής σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση
(το αυθεντικό στυλ σχετίζεται µε υψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση), επηρεάζει την εικόνα του
παιδιού, διάσταση που επηρεάζει τη σχολική, τη γενικότερη πορεία και την προσαρµογή του
παιδιού, καθώς και ότι επηρεάζει το είδος των κινήτρων που θα αναπτυχθούν στο παιδί (π.χ.
το αυθεντικό στυλ έχει φανεί ότι οδηγεί στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων) (Καζή, 2008).
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indecision), τις φιλοδοξίες (aspirations) και το σχεδιασµό της σταδιοδροµίας
(planning). Συγκεκριµένα, η συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και η
δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή σχετίζονται αν και µέτρια µε την ύπαρξη
ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και την ψυχολογική αυτονόµηση
(psychological separation) από τους γονείς (Scott & Church, 2001). Η Kenny
(1990,2003) διαπίστωσε ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους
γονείς

σχετίζεται

θετικά

µε

την

ύπαρξη

ωριµότητας

στο

σχεδιασµό

της

σταδιοδροµίας. Επίσης, οι Tokar et al., (2003) βρήκαν ότι µεγαλύτερη ψυχολογική
αυτονόµηση και η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς
σχετίζονται µε χαµηλότερα επίπεδα επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας καθώς
επίσης και ότι η ψυχολογική αυτονόµηση και η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού
προσκόλλησης µε τους γονείς σε φοιτητές εξηγούσαν 9% της ανάλυσης διακύµανσης
της ανάγκης για επαγγελµατική πληροφόρηση και αυτό-διερεύνηση. Σε ορισµένες
έρευνες επίσης καταδείχθηκε ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους
γονείς επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούν και άλλες µεταβλητές που αφορούν τις
σχέσεις µε αυτούς. Έτσι, οι Santos & Coimbra, (2000), αποµόνωσαν και µελέτησαν
διαστάσεις ψυχολογικής αυτονόµησης από τους γονείς νέων µεταξύ 16 και 22 ετών
σε

σχέση

µε

τη

γενική

και

επαγγελµατική

τους

αναποφασιστικότητα,

επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις του Blustein και των συνεργατών του (1991) ότι οι
συσχετίσεις των δύο παραµέτρων δεν µπορούν να υποστηριχθούν µε βεβαιότητα αν
δεν υπάρχει και η επίδραση του ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς.
Όµοια και στην έρευνα των Lee & Hughey (2001) σε φοιτητές-τριες, ενώ
καταδείχθηκε η

θετική συσχέτιση µεταξύ

της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού

προσκόλλησης µε τους γονείς και της επαγγελµατικής ωριµότητας (του σχεδιασµού
σταδιοδροµίας και της συµπεριφοράς επαγγελµατικής διερεύνησης), η σχέση µεταξύ
της ψυχολογικής αυτονόµησης από τους γονείς µε την εν λόγω µεταβλητή δεν
επιβεβαιώθηκε χωρίς την ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης. Αντίστοιχα,
στην έρευνα της O’Brien και των συνεργατών της (2000), η ύπαρξη ψυχολογικής
αυτονόµησης δεν φάνηκε να σχετίζεται µε τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης που
εξετάστηκαν (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία και τις
επαγγελµατικές φιλοδοξίες νεαρών φοιτητριών) παρά µόνο όταν εξετάστηκε µαζί µε
το είδος του δεσµού που διατηρούσαν τα άτοµα του δείγµατος.
Σύµφωνα επίσης µε την ίδια µετα-ανάλυση (Wright & Perrone, 2008), η έννοια που
αναφέρεται στη σταδιοδροµία και έχει διερευνηθεί περισσότερο για την ύπαρξη
συσχέτισης µε το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το νέο άτοµο µε τους
γονείς του είναι η αυτοαποτελεσµατικότητα για τη σταδιοδροµία και συγκεκριµένα η
αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
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αποφάσεων (CDMSE). Αυτό συµβαίνει γιατί όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη
παράγραφο η συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης παρουσιάζει θεµατική και
εννοιολογική συνάφεια µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.
Έτσι, η πλειονότητα των ερευνών που διενεργήθηκαν διερευνώντας τη σχέση των εν
λόγω µεταβλητών, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού
προσκόλλησης σχετίζεται θετικά και στατιστικώς σηµαντικά µε τις συγκεκριµένες
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Μόνο µια έρευνα δεν κατέδειξε την µη ύπαρξη
στατιστικώς

σηµαντικής

προσκόλλησης

µε

σχέσης
τους

µεταξύ

γονείς

της
και

ύπαρξης
του

ασφαλούς

δεσµού

συγκεκριµένου

τύπου

αυτοαποτελεσµατικότητας (Blustein et al., 1991).
Ακόµη, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς φάνηκε να
ερµηνεύει

12%

της

ανάλυσης

διακύµανσης

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας
(career search efficacy), ενώ καταγράφηκαν και διαφορές φύλου. Έτσι, η ύπαρξη
ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης παράλληλα µε την

ύπαρξη

διαστάσεων

δυσλειτουργίας στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας
ερµήνευσαν µεγαλύτερο ποσοστό της ανάλυσης διακύµανσης για τις φοιτήτριες
(17%) από ότι για τους φοιτητές (9%), εύρηµα που καταδεικνύει ότι οι
αλληλεπιδράσεις των δύο µεταβλητών της οικογένειας και αυτών στην επαγγελµατική
ανάπτυξη των γυναικών είναι περισσότερο πολύπλοκες από ότι για τους άνδρες
(Ryan, Solberg & Brown, 1996).
Η O’Brien (1992), διαπίστωσε ότι ο συνδυασµός ύπαρξης ψυχολογικής αυτονόµησης
και ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς επιδρούν και καθορίζουν τις
επαγγελµατικές επιλογές και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων εφήβων κοριτσιών. Αργότερα
η ίδια ερευνήτρια µε συνεργάτη της (O’Brien & Fassinger, 1993), διερεύνησαν σε
µαθήτριες Λυκείου αν παράγοντες όπως η αυτοαποτελεσµατικότητα στα µαθηµατικά,
η αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και το είδος του δεσµού που διατηρούν µε τη µητέρα τους µπορούν να
προβλέψουν την στάση τους προς την εργασία (career orientation) καθώς και τις
επαγγελµατικές τους επιλογές (παραδοσιακά γυναικείες και µη επαγγελµατικές
επιλογές). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους µεταξύ άλλων έδειξαν ότι όσα κορίτσια
διατηρούσαν ασφαλή δεσµό προσκόλλησης µε τη µητέρα θεωρούσαν σηµαντική την
εργασία και τη σταδιοδροµία τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τις
συγκεκριµένες µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης των κοριτσιών µπορούν
να προβλέψουν παράγοντες όπως η αυτοαποτελεσµατικότητα στα µαθηµατικά και
στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και το µοντέλο
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αυτό των σχέσεων γίνεται πιο ισχυρό όταν συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το είδος του
δεσµού µε τη µητέρα.
Η ίδια ερευνήτρια (O’Brien,1996) διερεύνησε τη συµβολή της ψυχολογικής
αυτονόµησης και του είδους του δεσµού που διατηρούν µαθήτριες µέσης
εκπαίδευσης σε µεταβλητές της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης: τη στάση τους για
την εργασία (career orientation), τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη
σταδιοδροµία (career self-efficacy beliefs) (µια διαφοροποίηση της κλίµακας της
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων) και της συνέπειας στην επαγγελµατική επιλογή. Τα αποτελέσµατα της
ανάλυσή της µεταξύ άλλων έδειξαν ότι οι µαθήτριες που είχαν µέτριο βαθµό ύπαρξης
ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τη µητέρα και «στηρίζονταν» σε αυτές στη
διαχείριση προσωπικών θεµάτων, είχαν τις ίδιες απόψεις και στάσεις µε τους γονείς
τους, πολύ υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, υψηλά επίπεδα
στη στάση τους ως προς την εργασία και ρεαλισµού για την επαγγελµατική τους
επιλογή. Πενταετής διαχρονική έρευνα της ίδιας ερευνήτριας µε άλλους συνεργάτες
της (O’Brien et al., 2000) σε νεαρές κοπέλες πριν την ενηλικίωση έδειξε µεταξύ
άλλων, ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τον πατέρα είχε άµεση
θετική επίδραση στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία
(οδηγούσε στη διαµόρφωση υψηλών αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας) και
αυτές στις επαγγελµατικές φιλοδοξίες, κάτι που δεν καταδείχθηκε για την ύπαρξη
αυτονόµησης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επίδραση της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης
µε τους γονείς (ιδιαίτερα µε τη µητέρα) και ψυχολογικής αυτονόµησης έχει
καταδειχθεί να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην επαγγελµατική ανάπτυξη και τα
επιτεύγµατα που σχετίζονται µε τη σταδιοδροµία ακόµη και στην ενήλικη ζωή, σε
καταξιωµένες επαγγελµατίες γυναίκες ανεξαρτήτου εθνικότητας (Richie et al., 1997).
Επίσης η Lucas (1997), µελέτησε την ύπαρξη διαφορών φύλου στην ψυχολογική
αυτονόµηση από τους γονείς, τη συγκρότηση ταυτότητας και θεµάτων της
επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων: τη βεβαιότητα στην επαγγελµατική επιλογή, τη
συµπεριφορά αυτό-διερεύνησης και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη
σταδιοδροµία. Για τα αγόρια, η ύπαρξη ψυχολογικής αυτονόµησης από τους γονείς
λειτουργεί ως παράγοντας που προβλέπει τη συγκρότηση ταυτότητας. Επίσης, η
ύπαρξη

ψυχολογικής

σηµαντικά

µε

τις

αυτονόµησης

αντιλήψεις

καταδείχθηκε

να

αυτοαποτελεσµατικότητας,

σχετίζεται
ευρήµατα

στατιστικώς
που

δεν

επιβεβαιώθηκαν για τα κορίτσια.
Τέλος, σε µια σύγχρονη έρευνα, η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ του είδους του
δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του, του γονεϊκού στυλ
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ανατροφής

και

της

διαδικασίας

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών

αποφάσεων (της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών

αποφάσεων

και

της

επαγγελµατικής

αναποφασιστικότητας,

ειδικότερα του φόβου της δέσµευσης), έδειξε µεταξύ άλλων ότι η ύπαρξη ασφαλούς
δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς (ιδιαίτερα µε τη µητέρα) και τους φίλους
σχετίζεται θετικά µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, χωρίς
να καταγραφούν διαφορές φύλου, ενώ αρνητικά µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας Ο φοβισµένος και ο απορριπτικός τύπος γονεϊκής
ανατροφής

βρέθηκε

να

σχετίζονται

αρνητικά

µε

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας (Wolfe & Betz, 2004).
Αρνητικές επιδράσεις σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης καταγράφονται στις
περιπτώσεις απουσίας ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και γενικά
υποστηρικτικών δεσµών µε τους ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σε
αυτήν

την

περίπτωση

παρουσιάζονται

επαγγελµατική

ανάπτυξη.

Τα

διαπιστώσεων

καταγράφονται

προβλήµατα

προβλήµατα
ως

αυτά

και

στο

αναποτελεσµατικότητα

δυσκολίες

στην

πλαίσιο

ερευνητικών

στην

ολοκλήρωση

εργασιακών ενασχολήσεων (Quick et al., 1992), επαγγελµατική αναποφασιστικότητα
κατά τη διάρκεια των σπουδών η οποία σχετίζεται και µε υψηλό άγχος, ανυπαρξία
συγκροτηµένης ταυτότητας και αίσθηµα εξωτερικού ελέγχου (Blustein & Philips,
1988. Hartman & Fuqua, 1983, ό.α Quick et al., 1992), άγχος και υπερβολική
εξάρτηση από τους γονείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Orndorff & Herr,
1996), υιοθέτηση συµπεριφοράς αποµόνωσης ή υπερβολικής εξάρτησης από τους
άλλους (Quick et al., 1992), καθώς και χαµηλά επίπεδα αυτοαποτελεσµατικότητας
στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, αστάθεια,
υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και αναποφασιστικότητα σε ότι αφορά τη
σταδιοδροµία µε εναλλαγές στα πρότυπα σταδιοδροµίας ακόµη και στην ενήλικη ζωή
(Giannakos, 1999.2001).
Σε ότι αφορά διαφορές φύλου στη σχέση µεταξύ του είδους του δεσµού που
ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του ή άλλων συναφών εννοιών που
λειτουργούν συµπληρωµατικά µε αυτόν και αναφέρονται στο κλίµα των σχέσεων
αλληλεπίδρασης

µεταξύ

των

µελών

της

οικογένειας

και

µεταβλητών

της

επαγγελµατικής του ανάπτυξης, η µετα-ανάλυση των Wright & Perrone (2008)
υποδεικνύει δύο τύπους διαφοροποίησης σύµφωνα µε: α) το φύλο του ατόµου στη
διερεύνηση της εν λόγω σχέσης και β) το φύλο του γονέα µε τον οποίο το άτοµο
διατηρεί ή όχι ασφαλή δεσµό προσκόλλησης.
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Σε ότι αφορά τον πρώτο τύπο, ο Lopez (1989) κατέγραψε ότι για τους άνδρες, η
ψυχολογική αυτονόµηση ιδιαίτερα από τη µητέρα σχετίζεται θετικά µε τη συγκρότηση
επαγγελµατικής ταυτότητας ενώ για τις γυναίκες από τον πατέρα. Ωστόσο και για τα
δύο φύλα η ψυχολογική αυτονόµηση από τη µητέρα συνέβαλε περισσότερο στην
ανάλυση διακύµανσης των επιπέδων συγκρότησης επαγγελµατικής ταυτότητας.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Lucas (1997), διαπίστωσε ότι για τα αγόρια
εφήβους η ψυχολογική αυτονόµηση σχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία αλλά όχι για τα κορίτσια.
Ακόµη, ο Blustein και οι συνεργάτες του (1991), κατέγραψαν ότι η ύπαρξη ασφαλούς
δεσµού προσκόλλησης και µε τους δύο γονείς επηρεάζει τη συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης για τα κορίτσια ενώ για τα αγόρια η ύπαρξη
προσκόλλησης µε τον πατέρα. Παρόµοια, στις φοιτήτριες η ύπαρξη συναισθηµατικής
στήριξης από τους γονείς τους στις σχετικές µε τη σταδιοδροµία αποφάσεις τους τις
οδηγεί σε µεγαλύτερη βεβαιότητα στις επιλογές αυτές (Li & Kerpleman, 2007). Τέλος,
ο Vignoli και οι συνεργάτες του (2005) καταγράφουν ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού
προσκόλλησης καταδεικνύεται σηµαντική στη σχέση µε τις ερευνώµενες µεταβλητές
επαγγελµατικής ανάπτυξης για τα κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια. Σε ότι αφορά την
επίδραση του φύλου του γονέα στη σχέση µεταξύ του είδους του δεσµού που
διατηρεί το άτοµο και µεταβλητών της επαγγελµατικής ανάπτυξης, αρκετές έρευνες
καταγράφουν ότι αυτό αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην εν λόγω σχέση. Έτσι, η
ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τη µητέρα φαίνεται να σχετίζεται
σηµαντικά µε µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (Felsman &
Blustein, 1999. Ketterson & Blustein, 1997. Rainey & Borders, 1997).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι στο εννοιολογικό πλαίσιο που προσδιορίζει η θεωρία
της προσκόλλησης, διαστάσεις της λειτουργίας της οικογένειας, ιδιαίτερα το είδος του
δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του αλλά και άλλες όπως η
ύπαρξη ψυχολογικής αυτονόµησης και το στυλ γονεϊκής ανατροφής, είναι άρρηκτα
συνδεδεµένες µε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως η
συγκρότηση
διερεύνησης,

επαγγελµατικής
η

ταυτότητας,

επαγγελµατική

η

συµπεριφορά

αναποφασιστικότητα

και

επαγγελµατικής
οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας και στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ιδιαίτερα δε για
τους εφήβους, τα ερευνητικά ευρήµατα παρέχουν υποστήριξη στον ισχυρισµό ότι η
ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς µπορεί να είναι κρίσιµος και
καθοριστικός παράγοντας σε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης αυτών όπως στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, δεδοµένου ότι όχι
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µόνο καταγράφεται θετική συνάφεια µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων αλλά ο ασφαλής
δεσµός προσκόλλησης είναι δυνατό να λειτουργήσει ως παράγοντας πρόβλεψης
αυτών.

4.Α.1.ε.ii. H κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς όπως αναλυτικά
παρουσιάστηκε

σε

αυτοαποτελεσµατικότητας

προηγούµενη
περικλείει

παράγραφο,

µια

εµπειρικά

η

έννοια

παραγόµενη

θεωρία

της
της

αιτιολογίας της µέσα από τις πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του
ατόµου και όπως αυτές προσδιορίζονται από κοινωνικές µεταβλητές (π.χ. το φύλο, η
εθνικότητα, το οικογενειακό, το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο κ.ά.).
Το οικογενειακό πλαίσιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση αντιλήψεων
εµπιστοσύνης στο παιδί σχετικά µε τις δυνατότητές του, άρα και στη διαµόρφωση
σχετικών αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Η διαµόρφωση υποκειµενικής
κρίσης σε ότι αφορά τη δυνατότητα του ατόµου για αυτοκαθορισµό καθορίζεται από
την ποιότητα των σχέσεων φροντίδας και αγωγής που παρέχουν οι γονείς. Παιδιά
που αισθάνονται ασφαλή, βιώνουν σχέσεις υποστήριξης, διατηρούν ασφαλή δεσµό
προσκόλλησης µε τους γονείς τους και έχουν τη δυνατότητα να αυτενεργούν στο
οικογενειακό πλαίσιο, οδηγούνται στο να υιοθετούν τον ίδιο τύπο αυτόνοµης
συµπεριφοράς και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Bandura, 1997).
Οι βάσεις δηλαδή της υποκειµενικής εκτίµησης της δυνατότητας του ατόµου για την
οργάνωση και εκτέλεση µιας σειράς ενεργειών που αναφέρονται στην αυτορύθµιση
της συµπεριφοράς του, θεωρείται ότι βρίσκονται στην υποστήριξη και την
ενθάρρυνση των προσώπων που ασχολούνται µε την αγωγή του παιδιού
προκειµένου αυτό να έχει τη δυνατότητα να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και την
ελευθερία για εµπλοκή σε διερευνητικές δραστηριότητες31. Με τον τρόπο αυτό αρχίζει
να αντιλαµβάνεται µε ποιο τρόπο οι προσωπικές του ενέργειες (συµπεριφορά)
καθορίζουν, τις περισσότερες φορές, την έκβασή τους (αποτελέσµατα -επίδοση)
(Bandura, 1997).
Η υιοθέτηση τύπων συµπεριφοράς που ευνοούν την αυτενέργεια και οδηγούν στην
ανάπτυξη

υψηλότερων

επιπέδων

αντιλήψεων

31

αυτοαποτελεσµατικότητας,

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω θεωρίας, την πολύτιµη για το παιδί
σχέση αλληλεπίδρασης µε του γονείς του θεωρείται ότι διαµεσολαβούν οι υποκειµενικές
εκτιµήσεις των ίδιων των γονέων σχετικά µε τον γονεϊκό τους ρόλο (parental efficacy), οι
οποίες καθορίζουν τη συνολική δυνατότητα για αποτελεσµατική χρήση των ικανοτήτων τους
και την εµπλοκή τους σε ενέργειες που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού από την
παιδική έως και την εφηβική ηλικία (Scheewind, 1995).
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µεταφέρονται και σε θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη. Έτσι, οι νέοι οι
οποίοι έχουν δεχθεί την απαιτούµενη υποστήριξη από τους γονείς τους είναι δυνατό
να αναπτύξουν αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά την ικανότητά
τους να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν ενέργειες που αναφέρονται στο
σχεδιασµό και την αποτελεσµατική υλοποίηση των σχεδίων τους σχετικά µε την
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία (Bandura, 1997).
Στη βάση αυτών των θέσεων, ο Bandura προσπαθώντας σε νεότερες θέσεις του να
αποσαφηνίσει τον τρόπο που οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν στην
ανθρώπινη συµπεριφορά, εισηγείται ότι οι παράµετροι του περιβάλλοντος του
ατόµου που λειτουργούν είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα ως προς τις
επιδράσεις που ασκούν (π.χ. τα οικονοµικά δεδοµένα, η κοινωνική κατάσταση του
ατόµου, η δοµή και οι διεργασίες της οικογένειας, κ.ά.) «επηρεάζουν άµεσα και
έµµεσα

την

τάση

για

αυτοκαθορισµό

διαµέσου

του

καθορισµού

της

αυτοαποτελεσµατικότητάς του» (Bandura, 2000:77).
Η κοινωνικογνωστική θεωρίας της συµπεριφοράς και ειδικότερα οι θέσεις της για τη
σχέση µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και
των υποκειµενικών εκτιµήσεων για αυτοκαθορισµό (ειδικότερα της έδρασης του
ελέγχου), έχουν µελετηθεί στο πλαίσιο πολλών ερευνών, οι οποίες έχουν
επικεντρωθεί στη διερεύνηση της σηµασία της παροχής ενός περιβάλλοντος στο
οποίο υπάρχουν ερεθίσµατα που ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη, στη θερµή
ανταπόκριση στη συµπεριφορά του παιδιού, στην αγωγή του στη βάση της
διαµόρφωσης αυτονοµίας και ανεξαρτησίας, στην υιοθέτηση διαπραγµατευτικών
πρακτικών πειθαρχίας και στη διαµόρφωση σχέσεων που στηρίζονται στη ζεστασιά
και τη συναισθηµατική στήριξη. Οι τύποι αυτοί συµπεριφοράς των γονέων
διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν την ύπαρξη έδρασης εσωτερικού ελέγχου στο παιδί
άρα και µεγαλύτερης υποκειµενικής δυνατότητας του δεύτερου για αυτοκαθορισµό.
Οι αντίθετοι τύποι συµπεριφοράς σχετίζονται µε την ύπαρξη έδρασης εξωτερικού
ελέγχου σε αυτό (βλ. περισσότερα: Scheenwind, 1995).
Από τη χρονική στιγµή της διατύπωσης των νεότερων θέσεων του Bandura (2000)
σχετικά µε το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων (ειδικότερα της ποιότητας των
σχέσεων φροντίδας και αγωγής από τους γονείς) και παράλληλα µε τις θέσεις των
εισηγητών της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σχετικά µε το ρόλο
των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην επαγγελµατική
ανάπτυξη (Lent, Brown & Hackett, 2000), το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις εν λόγω
µεταβλητές έγινε εντονότερο.
Έτσι, ο εισηγητής της

κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς µε

συνεργάτες του (Bandura et al., 2001), διερεύνησε τις σχέσεις µεταξύ του
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οικογενειακού πλαισίου (κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των γονέων, αντιλήψεις
ακαδηµαϊκής

αυτοαποτελεσµατικότητας

των

γονέων),

µεταβλητών

της

επαγγελµατικής ανάπτυξης των παιδιών (φιλοδοξίες και επαγγελµατικές επιλογές
ανάλογα

µε

το

φύλο)

και

αντιλήψεων

ακαδηµαϊκής

και

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στοιχεία από το
οικογενειακό περιβάλλον όπως το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων,
επιδρούν έµµεσα στην επαγγελµατική αυτοαποτελεσµατικότητα των παιδιών και τις
τελικές τους επιλογές διαµέσου των προσδοκιών αυτοαποτελεσµατικότητας των
γονέων. Όσο υψηλότερο το κοινωνικοικονοµικό επίπεδο των γονέων, τόσο
υψηλότερα τα επίπεδα αντιλήψεων ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας αυτών,
υψηλότερες οι φιλοδοξίες τους για τα παιδιά τους και µε τη σειρά τους υψηλότερες οι
αντιλήψεις ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και ως εκ τοήτου επαγγελµατικής
αυτοποτελεσµατικότητας των ίδιων των παιδιών.
Επίσης, σύµφωνα µε τους Torres & Solberg (2001) η ύπαρξη υποστήριξης από την
οικογένεια επηρεάζει άµεσα το επίπεδο της ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας
Λατίνων φοιτητών αστικής περιοχής, ενώ διαφοροποιηµένα ως προς τις επιδράσεις
των σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς φαίνονται τα αποτελέσµατα των Scott
& Mallinckrodt (2005), οι οποίοι διερεύνησαν σε φοιτήτριες θετικών και φυσικών
επιστηµών διαστάσεις της οικογενειακής επίδρασης (υπό το πρίσµα της θεωρίας της
προσκόλλησης και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς) στη
διαµόρφωση

αντιλήψεων

επιστήµες.

Τα

αυτοαποτελεσµατικότητας

αποτελέσµατά

τους

έδειξαν

για

θετικές
ότι

οι

και

φυσικές

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας σχετίζονται αρνητικά µε µνήµες από τους πατεράδες που
ήταν υπερβολικά αυστηροί και χωρίς ιδιαίτερους συναισθηµατικούς δεσµούς µε τα
κορίτσια τους, ενώ δεν ήταν σηµαντική η θετική συσχέτιση µε τη ζεστή
συναισθηµατική σχέση µαζί τους. Με άλλα λόγια, οι αρνητικά φορτισµένες
συναισθηµατικές σχέσεις επηρεάζουν περισσότερο από τις θετικά φορτισµένες τη
διαµόρφωση των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, στοιχείο
που πιθανόν να οφείλεται στη φύση των συγκεκριµένων αντιλήψεων σε σχέση και µε
το φύλο των υποκειµένων.
Επίσης, στην έρευνα των Howard και των συνεργατών (2009), σε Ιταλούς µαθητές
µέσης εκπαίδευσης, διερευνήθηκε η επίδραση των υποστηρικτικών σχέσεων από
τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φίλους καθώς και των τάσεων του ατόµου
για αυτοκαθορισµό (όπως οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, η εύρεση
κινήτρων και ο προσδιορισµός στόχων) στη σχολική επίδοση, την επαγγελµατική
αποφασιστικότητα και την απογοήτευση. Τα αποτελέσµατά τους µεταξύ άλλων
έδειξαν ότι η υποστήριξη από τους γονείς επηρεάζει άµεσα τη σχολική επίδοση και
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έµµεσα, διαµέσου της τάσης του ατόµου για αυτοκαθορισµό την επαγγελµατική
αποφασιστικότητα και για τα δύο φύλα, ενώ παρατηρήθηκαν και διαφορές φύλου:
στα αγόρια η επίδραση της υποστήριξης από τους γονείς στη σχολική επίδοση και
την επαγγελµατική αποφασιστικότητα πραγµατοποιείται διαµέσου των τάσεων για
αυτοκαθορισµό ενώ στα κορίτσια η υποστήριξη από τους γονείς στις εν λόγω
µεταβλητές είναι άµεση.
Σύγχρονες έρευνες αναζητούν τη σχέση µεταξύ των σχέσεων αλληλεπίδρασης των
µελών της οικογένειας µε τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και των σχετικών µε αυτήν αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, υπό
το πρίσµα τόσο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς όσο και άλλων
θεωριών που αναφέρονται στην επίδραση των σχέσεων στην οικογένεια στην
αυτοαποτελεσµατικότητα

και

τη

συµπεριφορά

του

ατόµου,

άρα

και

στην

επαγγελµατική του ανάπτυξη.
Έτσι, οι Hargrove, Creagh & Burgess, (2002) διερεύνησαν την επίδραση των
αντιλήψεων φοιτητών σχετικά µε τα πρότυπα των σχέσεων αλληλεπίδρασης αυτών
µε την οικογένειά τους (σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της οικογενειακής θεωρίας
των συστηµάτων32) στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη διαµόρφωση επαγγελµατικής
ταυτότητας. Γενικά, τα αποτελέσµατα των ερευνητών παρείχαν υποστήριξη στις
υποθέσεις τους σχετικά µε τις επιδράσεις των παραµέτρων της οικογένειας στις
µεταβλητές που εξετάστηκαν. Η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ των µελών της
οικογένειας και η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόµου συµµετείχαν
στην ανάλυση διακύµανσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, ενώ η
ύπαρξη σύγκρουσης στην οικογένεια και η εξωστρέφεια αποδείχθηκαν σηµαντικοί
προγνωστικοί δείκτες αυτών. Συγκεκριµένα, η σχέση της ύπαρξης σύγκρουσης µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ήταν αντιστρόφως ανάλογη: όσο πιο πολύ οι
φοιτητές βιώνουν την ύπαρξη σύγκρουσης, αντιπαλότητας και θυµού τόσο λιγότερο
32

Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής η οποία θεµελιώθηκε στις αρχές της Γενικής Θεωρίας των
Συστηµάτων, το πλέγµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών της οικογένειας και
ειδικότερα οι περίπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις που διαµορφώνει το άτοµο µε το
περιβάλλον του και συγκεκριµένα µε τα µέλη της οικογένειάς του αποτελούν το βασικό
µηχανισµό διαµόρφωσης της συµπεριφοράς του. Η Γενική Θεωρία των Συστηµάτων
εµφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και έδωσε τη θεωρητική κάλυψη στην αναζήτηση
του τρόπου µε τον οποίο οι σχέσεις επηρεάζουν τη συµπεριφορά και δηµιουργούν
συµπτώµατα (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000). Η έµφαση εδώ δίνεται στο σύστηµα και στην
οργάνωσή του παρά στην ανάλυση. Το όλο είναι διαφορετικό από το άθροισµα των µερών
του. «Σύστηµα» είναι όρος που σηµαίνει ότι ένας αριθµός από διεργασίες, ενότητες,
βρίσκονται σε: (α) αλληλεξάρτηση, (β) αλληλοσυσχέτιση και (γ) συναλλαγή (Βασιλείου Γ. και
Β., 1975).
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πιθανό είναι να εµπλακούν σε διερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την
αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων. Επίσης, η ύπαρξη εξωστρέφειας στον τρόπο λειτουργίας της
οικογένειας φάνηκε να συνδέεται άµεσα και θετικά µε τις υποκλίµακες: επιλογήςδιαµόρφωσης

στόχου

και

επαγγελµατικής

πληροφόρησης

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας (όσο πιο εξωστρεφείς και επικοινωνιακές οι σχέσεις στην
οικογένεια τόσο πιο υψηλά τα επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας των
υποκειµένων).
Αργότερα ο ίδιος ερευνητής µε άλλους συνεργάτες (Hargrove, Inman & Crane, 2005)
διερεύνησαν σε µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης τον τρόπο που πρότυπα
αλληλεπίδρασης των µελών της οικογένειας προβλέπουν την επαγγελµατική
ταυτότητα και την τάση του ατόµου να πραγµατοποιεί επαγγελµατικά σχέδια,
καταδεικνύοντας ότι η ύπαρξη τάσης µεταξύ αυτών στο να εκφράζουν συναισθήµατα
και να συζητούν τα προβλήµατά τους παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της
ύπαρξης τάσης του ατόµου να πραγµατοποιεί επαγγελµατικά σχέδια.
Τα ίδια πρότυπα αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας είχε διερευνήσει
νωρίτερα η Whiston (1996), σε σχέση µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα και
την

αυτοαποτελεσµατικότητα

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας αν και γενικά
δεν παρείχαν επιβεβαίωση στις υποθέσεις που διατυπώθηκαν, ωστόσο παρείχαν
υποστήριξη

στην

ύπαρξη

σχέσης

µεταξύ

των

συγκεκριµένων

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας µε την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης του
ατόµου, ενώ δε καταγράφηκαν συσχετίσεις µεταξύ της CDMSE και της διατήρησης
του συστήµατος της οικογένειας.
Μια ακόµη σηµαντική έρευνα είναι αυτή της Alliman-Brisset και των συνεργατών της
(2004), οι οποίοι διερεύνησαν σε δείγµα Αφρικανο-Αµερικανών µαθητών µέσης
εκπαίδευσης χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου τη σχέση µεταξύ της
υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και µεταβλητών της
επαγγελµατικής

ανάπτυξης:

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας

στη

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης, στη γνώση εαυτού, για τη µετάβαση από
την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων και τις αντίστοιχες µε την τελευταία προσδοκίες για
αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους επιβεβαίωσαν τις αρχικές τους
υποθέσεις για την επίδραση της υποστήριξης των γονέων στη διαµόρφωση όλων
των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας που διερευνήθηκαν και µάλιστα µε
διαφορές φύλου στις αντιλήψεις των υποκειµένων σχετικά µε το ποια µορφή
υποστήριξης των γονέων τους λειτουργεί ως προγνωστικός δείκτης των αντιλήψεων
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αυτοαποτελεσµατικότητάς τους. Σε ότι αφορά τα κορίτσια η συναισθηµατική στήριξη
από τους γονείς φάνηκε να εξηγεί µεγάλο ποσοστό της ανάλυσης διακύµανσης των
προσδοκιών για αποτελέσµατα στη διαδικασία λήψης µ εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων και της αυτοαποτελεσµατικότητας στη γνώση του
εαυτού, ενώ στα αγόρια τα γονεϊκά πρότυπα φάνηκε να εξηγούν τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων

και

τις

προσδοκίες

για

αποτελέσµατα,

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη µετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά
εργασίας και στη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης.
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν, είναι δυνατό να
συµπεράνουµε ότι η µορφή των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της
οικογένειας σε όποια θεωρητική βάση και αν αυτή προσδιορίζεται (θεωρία της
προσκόλλησης, οικογενειακή θεωρία των συστηµάτων κ.ά.), επιδρά και επηρεάζει
σύµφωνα µε τις θέσεις της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία σε όποιον τοµέα ή
δραστηριότητα και αν αυτές αναφέρονται.

4.Α.1.ε.iii. Η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, από τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον τρόπο που αυτοί συνδέονται µε τους
κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς και τις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης
του ατόµου µέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στα µοντέλα, οι γονεϊκές
επιδράσεις είναι από τους παράγοντες που έχουν διερευνηθεί περισσότερο εξαιτίας
του προεξάρχοντος ρόλου που και οι ίδιοι οι εισηγητές της θεωρίας τους αποδίδουν
(Lent, Brown & Hackett, 1994). Έτσι, έως την εποχή της διατύπωσης των θέσεων
των εισηγητών σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών και των
περιορισµών, αρκετές είναι οι έρευνες που εξετάζουν κυρίως τις θετικές γονεϊκές
επιδράσεις σε περιορισµένα ωστόσο θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του
ατόµου και κυρίως σε σχέση µε τις αντιλήψεις επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων (Lent, Brown
& Hackett, 2000).
Στις έρευνες αυτές, η υποστήριξη των γονέων καταδείχθηκε παράγοντας που µπορεί
να προβλέψει τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας τις σχετικές
µε αυτές αξίες και τα ενδιαφέροντα καθώς και τις διαφορές φύλου σε αυτές (Lapan et
al.,1999), ενώ σε άλλη έρευνα η υποστήριξη από εκπαιδευτικούς, γονείς και φίλους
καταδείχθηκε να σχετίζεται µε θετικές ακαδηµαϊκές εµπειρίες όπως τις κατέγραψαν οι
ίδιοι οι φοιτητές (Fischer & Stafford, 1999). Η υποστήριξη από τον πατέρα φάνηκε να
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σχετίζεται µε τα εκπαιδευτικά σχέδια και τις επαγγελµατικές προσδοκίες Αµερικανοµεξικανών µαθητριών λυκείου (McWhirter, Hackett, & Bandalos, 1998). Επίσης, η
υποστήριξη και ενθάρρυνση των γονέων έχει συνδεθεί µε την επιλογή και τη
συµπεριφορά επίδοσης φοιτητών σε τοµείς µηχανικής (Hackett et al.,1982. Schaefers
et al., 1997). ενώ θετικές εµπειρίες υποστήριξης βρέθηκαν να παίζουν ρόλο ακόµα
και σε ενήλικες εργαζόµενους (Blustein et al., 1997. Richie et al., 1997).
Σε ότι αφορά προγράµµατα συµβουλευτικής παρέµβασης όπου ενεργοποιήθηκε η
βοήθεια και η συµµετοχή των γονέων για την ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών
τους για αυτοκαθορισµό διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για
διάφορα θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία, οι έφηβοι παρουσίασαν µεγαλύτερη
σιγουριά για την επαγγελµατική τους επιλογή, µικρότερη αναποφασιστικότητα και
ισχυρότερο αίσθηµα ταυτότητας (Kush & Cohran, 1993), ενώ σε φοιτητές οι διάφορες
µορφές άµεσης ενίσχυσης και έµµεσης λειτουργικής µάθησης από τους γονείς
καταδείχθηκε να επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για το
συγκεκριµένο τοµέα σπουδών (Lopez et al.,, 1997).
∆ιαφοροποιηµένα ωστόσο ήταν τα αποτελέσµατα των Tang, Fouad & Smith, (1999),
στην

έρευνα

των

οποίων

από

τους

περιβαλλοντικούς

παράγοντες

που

διερευνήθηκαν σε συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα Αφρο-Αµερικανών (ο βαθµός
πολιτισµικής επιρροής, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και ο βαθµός
γονεϊκής εµπλοκής), µόνο το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής βρέθηκε να συνδέεται
µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, ενώ ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής
καταδείχθηκε να συνδέεται µε συγκεκριµένες, παραδοσιακά «ασφαλείς» επιλογές για
συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες, ευρήµατα που αιτιολογήθηκαν µε
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών
της οικογένειας στη συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα.
Μετά τις θέσεις των εισηγητών της θεωρίας σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών
µηχανισµών και περιορισµών στις διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το
ερευνητικό

ενδιαφέρον

ενεργοποιείται

γύρω

από

τη

µελέτη

κυρίως

των

υποστηρικτικών µηχανισµών όπως ο βαθµός γονεϊκής στήριξης, καθώς όπως
αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο οι εισηγητές της θεωρίας διαπιστώνουν ότι
ότι ο περιβαλλοντικός αυτός παράγοντας δεν έχει διερευνηθεί ικανοποιητικά (Lent,
Brown & Hackett, 2000).
Έτσι, αρχικά ορισµένες έρευνες καταδεικνύουν τη βαρύτητα της υποστήριξης των
γονέων (ακόµη και σε σχέση µε άλλα σηµαντικά πρόσωπα ή µε άλλους παράγοντες
πλαισίου) στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι
φίλοι και οι εκπαιδευτικοί όταν αξιολογούνται από τους εφήβους ως σηµαντικά
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πρόσωπα φαίνεται να αποτελούν παράγοντες που ασκούν την πιο σηµαντική
επίδραση (σε σχέση µε άλλους όπως το φύλο ή η εθνικότητα) στην επαγγελµατική
τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες επαγγελµατικής επιλογής (McMahon,
Caroll & Gillies, 2001. Paa & McWhirter, 2000. Otto, 2000). Οι γονείς και τα συγγενικά
πρόσωπα φαίνεται να αποτελούν τη βασικότερη πηγή παροχής πληροφοριών
σχετικά

µε

τη

σταδιοδροµία,

λειτουργούν

ως

πρότυπα

επαγγελµατικών

ενασχολήσεων και αποτελούν τη βασική πηγή υποστήριξης στις σχετικές µε τη
σταδιοδροµία αποφάσεις (Schultheiss, 2003. Schultheiss et al., 2001. Schultheiss et
al., 2002). Επίσης, η υποστήριξη που δέχονται οι έφηβοι για τα επαγγελµατικά τους
σχέδια (ο βαθµός εµπλοκής τους στο σχολείο και οι ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές
τους φιλοδοξίες) φάνηκε ότι προέρχεται από τους γονείς, τους φίλους και τους
εκπαιδευτικούς (Kenny et al., 2003). Ακόµα και οι φοιτητές κολλεγίου θεωρούν τους
γονείς τους βασικές πηγές επίδρασης σε ότι αφορά τις επαγγελµατικές τους επιλογές
(Mau & Bikos, 2000).
Στη συνέχεια, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τον εµπειρικό έλεγχο των
υποθέσεων της κοινωνικογνωστικής θεωρίας ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ρόλο των
υποστηρικτικών µηχανισµών (του βαθµού γονεϊκής στήριξης ή άλλων θεωρητικών
κατασκευών που αναφέρονται στην υποστήριξη των γονέων), παρέχοντας την
αναγκαία ανατροφοδότηση προκειµένου να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν οι
διαδικασίες που προτείνονται από τους εισηγητές.
Στην έρευνα των Ferry, Fouad & Smith (2000), από τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες που εξετάστηκαν [όπως ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής, το στυλ γονεϊκής
ανατροφής (οργάνωση ή έλεγχος) και η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων
(σύγκρουση-εχθρότητα ή συνοχή)] σε ότι αφορά τις επιδράσεις τους στους
κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για θετικές
και φυσικές επιστήµες και προσδοκίες για αποτελέσµατα) καθώς και στις µεταβλητές
της επαγγελµατικής ανάπτυξης φοιτητών (ενδιαφέροντα και στόχοι), ο βαθµός
γονεϊκής εµπλοκής και συγκεκριµένα η ενθάρρυνση από τους γονείς επηρεάζει
σηµαντικά τις εµπειρίες µάθησης (την επίδοση στους βαθµούς στα µαθηµατικά και τις
φυσικές επιστήµες) και αυτές τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
και

τις

προσδοκίες

για

αποτελέσµατα.

Όσο

περισσότερο

ενθαρρυντικούς

αντιλαµβάνεται ένας νέος τους γονείς του τόσο υψηλότερες ήταν οι βαθµολογίες του
στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες και τόσο φάνηκε να ενισχύονται θετικά
τόσο ενισχύονται θετικά οι σχετικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητάς του. Όµοια
και στην έρευνα των Byars-Whinston & Foaud, (2008), ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής
φάνηκε να σχετίζεται µε τους στόχους φοιτητών σε ότι αφορά τις θετικές και
µαθηµατικές επιστήµες διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και των
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προσδοκιών για αποτελέσµατα (µοντέλο έµµεσης επίδρασης). Ο βαθµός γονεϊκής
εµπλοκής φάνηκε να προβλέπει σηµαντικά και τις αντιλήψεις ακαδηµαϊκής
αυτοαποτελεσµατικότητας και αυτές µε τη σειρά τους την ακαδηµαϊκή και εργασιακή
συµπεριφορά φοιτητών (Wettersen et al., 2005).
Η υποστήριξη από τους γονείς φαίνεται επίσης να παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια
και να προβλέπει τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας σχεδόν σε
όλες τις έρευνες που έχει διερευνηθεί, αν και τα αποτελέσµατα είναι κάπως ασυνεπή
µεταξύ τους σε ότι αφορά εφήβους χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου ή
συγκεκριµένης πολιτισµικής οµάδας σε έρευνες που έχουν γίνει κυρίως στο
εξωτερικό. Έτσι στην έρευνα των Turner & Lapan, (2002), η υποστήριξη των γονέων
σε

µαθητές-τριες

µέσης

εκπαίδευσης

για

συγκεκριµένες,

στερεοτυπικά

διαφοροποιηµένες ανά φύλο επαγγελµατικές κατηγορίες φάνηκε να προβλέπει
σηµαντικά

τις

διαφοροποιηµένες

ανά

φύλο

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας και µαζί µε παράγοντες άµεσα σχετιζόµενους µε τις
αποφάσεις των παιδιών ερµήνευσαν σε µεγάλο ποσοστό την ανάλυση διακύµανσης
σε τρεις κατηγορίες ενδιαφερόντων (Ρεαλιστικού, Ερευνητικού και Κοινωνικού
τύπου). Όµοια ο βαθµός γονεϊκής στήριξης φάνηκε να προβλέπει τις εκπαιδευτικές
και επαγγελµατικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και διαµέσου αυτών και τις
εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες εφήβων αποµακρυσµένης αγροτικής
περιοχής, χαµηλής κοινωνικής τάξης (Ali & McWhirter, 2006. Ali & Saunders, 2006).
Ωστόσο, σε άλλη έρευνα, ο βαθµός γονεϊκής στήριξης σε µαθητές-τριες Λυκείου
χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, φάνηκε να επηρεάζει λιγότερο σε σχέση
µε την υποστήριξη από αδελφούς και φίλους τις αντιλήψεις επαγγελµατικής
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα, εύρηµα που
αποδόθηκε στο ότι για τους εφήβους της συγκεκριµένης κοινωνικής κατηγορίας που
οι γονείς τους έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, τα αδέλφια και οι φίλοι αποτελούν
άµεσα, προσβάσιµα πρότυπα επαγγελµατικών ρόλων και λειτουργούν ως οι κύριες
πηγές αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών (Ali, McWhirter & Chronister,
2005). Αντίστοιχα, σε αγόρια µέσης εκπαίδευσης Μεξικανο-Αµερικανικής καταγωγής,
παρά το ότι καταγράφηκε σηµαντική θετική συνάφεια µεταξύ της γονεϊκής
υποστήριξης µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και των
επαγγελµατικών επιλογών των ατόµων, ωστόσο το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής
φάνηκε να αποτελεί τον σηµαντικότερο προβλεπτικό παράγοντα των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας. Επίσης, οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί φάνηκε να
επηρεάζουν όχι µόνο άµεσα αλλά κυρίως έµµεσα, διαµέσου των αντιλήψεων
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αυτοαποτελεσµατικότητας τις επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων (Flores et al.,
2006).
Σε ότι αφορά τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και
τη µελέτη των σχετικών µε αυτήν διαδικασιών στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής
θεωρίας για τη σταδιοδροµία, σύγχρονες έρευνες ανταποκρίνονται στην ανάγκη
µελέτης των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας και
θεµάτων της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου ιδιαίτερα δε της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (Hargove, Creagh & Burgess, 2002. Keller &
Whiston, 2008. Whiston & Keller, 2004) και καταδεικνύουν ότι η υποστήριξη από τους
γονείς προβλέπει θετικά τη βεβαιότητα για µια επαγγελµατική επιλογή (Constantine,
Wallace & Kindaichi, 2005).
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας που αναφέρονται
στη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων

(τις

σταδιοδροµίας

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών
αναζήτησης εργασίας), οι έρευνες δείχνουν ότι η υποστήριξη από τους γονείς όχι
µόνο παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια αλλά προβλέπει τις συγκεκριµένες αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας σχεδόν σε όλες τις έρευνες που έχει διερευνηθεί µε
οµοιογενή δείγµατα διαφόρων πολιτισµικών (Αµερικανούς, Αυστραλούς, Ιταλούς,
Λατινο-αµερικάνους) αλλά δεν φαίνεται να ισχύει πάντα για άτοµα εθνικοφυλετικών
µειονοτήτων (π.χ. Βιετναµέζους). Έτσι, σε Λατινο-Αµερικάνους µαθητές-τριες µέσης
εκπαίδευσης, η υποστήριξη από τους γονείς (και από τους εκπαιδευτικούς) φάνηκε
να σχετίζεται θετικά µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας,
στοιχείο που δεν καταδείχθηκε για τον παράγοντα εθνική ταυτότητα. Το εύρηµα αυτό
αποδόθηκε στην οµοιογένεια του δείγµατος της έρευνας (οι µαθητές διαφορετικών
πολιτισµικών οµάδων ήταν µόλις το 3% του υπό έρευνα δείγµατος) (Gushue &
Whitson, 2006). Όµοια σε Ιταλούς φοιτητές-τριες, η υποστήριξη από τους γονείς
φάνηκε να επιδρά και για τα δύο φύλα τόσο άµεσα στη διαδικασία λήψης
εκπαιδυετικών

και

αναποφασιστικότητα)

επαγγελµατικών
όσο

και

αποφάσεων

έµµεσα,

(στην

διαµέσου

των

επαγγελµατική
αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας αν
και µόνο για τα κορίτσια (Nota et al., 2007). Η υποστήριξη των γονέων φάνηκε να
επηρεάζει και την τάση των Ιταλών µαθητών-τριών µέσης εκπαίδευσης για
αυτοκαθορισµό (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, την εύρεση κινήτρων και
τον προσδιορισµό στόχων) και διαµέσου αυτών τη σχολική επίδοση και την
επαγγελµατική αποφασιστικότητα παρά τις διαφορές φύλου (Howard et al., 2009).
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Επίσης, σε αµερικάνους µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, διαστάσεις της
συµπεριφοράς των γονέων (όπως η γενική ψυχολογική υποστήριξη προς τα παιδιά
τους και συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υποστήριξη των
γονέων σε θέµατα σταδιοδροµίας) φάνηκε να ερµηνεύουν πολύ µεγάλο ποσοστό της
ανάλυσης διακύµανσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και όχι της επαγγελµατικής
ωριµότητας αυτών, δηλαδή σχετίζονται θετικά περισσότερο µε τις συγκεκριµένες
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας παρά µε την επαγγελµατική ωριµότητα. Στη
συγκεκριµένη έρευνα επίσης, διερευνήθηκαν οι υποκειµενικές αντιλήψεις των
εφήβων σχετικά µε τη συµπεριφορά των γονέων τους αλλά και οι απόψεις των ίδιων
των γονέων και τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι όσο µεγαλύτερη η ασυνέπεια
των απόψεων µεταξύ των εφήβων και των γονέων τους τόσο χαµηλότερα τα επίπεδα
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (Keller & Whiston, 2008). Τέλος, σε
Αυστραλούς µαθητές µέσης εκπαίδευσης, η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης (από
γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους κ.ά.) αν και δεν διερευνήθηκε ως προς τη σχέση που
παρουσιάζει µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, βρέθηκε να
σχετίζεται άµεσα και θετικά µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και
σχεδιασµού σταδιοδροµίας (Rogers, Creed & Glandon, 2008).
Σε άλλη έρευνα η βαρύτητα της επίδρασης του βαθµού γονεϊκής στήριξης δεν φάνηκε
να διατηρείται στην ερµηνεία µεγάλου ποσοστού της διακύµανσης των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων ούτε να λειτουργεί ως παράγοντας πρόβλεψης αυτών έναντι του
επιπέδου πολιτισµικής επιρροής και της υποστήριξης των φίλων σε Βιετναµέζους
µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης. Το εύρηµα αυτό αποδόθηκε στο ότι οι έφηβοι της
συγκεκριµένης εθνικο-φυλετικής οµάδας θεωρούν τους γονείς τους λιγότερο ικανούς
σε σχέση µε τους φίλους τους να τους παρέχουν επαγγελµατική πληροφόρηση για το
αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επίσης, οι συγκεκριµένοι µαθητές συζητούν
περισσότερο µε τους φίλους τους θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία και τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα επιλέξουν και καθώς περνούν αρκετό χρόνο
της

ηµέρας

µαζί

τους,

εµπλέκονται

και

σε

δραστηριότητες

αναζήτησης

επαγγελµατικών πληροφοριών (Patel, Salahuddin & O’Brien, 2008).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι όπως καταδεικνύει ο εµπειρικός έλεγχος από
πολλαπλές έρευνες σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών και
ειδικότερα του βαθµού γονεϊκής στήριξης, αυτός αποτελεί στις περισσότερες των
περιπτώσεων τον κύριο ανεξάρτητο παράγοντα ο οποίος µπορεί να προβλέψει τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σε όποιον τοµέα ή δραστηριότητα και αν αυτές
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αναφέρονται (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τις θετικές και φυσικές
επιστήµες,

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας,

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων, στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας) ενώ φαίνεται να
συνδέεται

τόσο

άµεσα

όσο

και

έµµεσα,

διαµέσου

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας µε τις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης
(ενδιαφέροντα, στόχοι, επιλογές και ενέργειες υλοποίησης). Οι επιδράσεις δηλαδή
του εν λόγω περιβαλλοντικού παράγοντα σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική
θεωρία για τη σταδιοδροµία προσδιορίζονται είτε ως γενικές και µακροπρόθεσµες οι
οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και
µέσω αυτών στις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου είτε ως
άµεσες, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των στόχων σταδιοδροµίας που έχουν τεθεί.
Επίσης, η επεξεργασία του θέµατος των επιδράσεων των σχέσεων αλληλεπίδρασης
µεταξύ των µελών της οικογένειας και διαστάσεων της συµπεριφοράς των γονέων
(όπως η γενική ψυχολογική στήριξη που παρέχουν ή σε ότι αφορά θέµατα σχετικά µε
τη σταδιοδροµία) µέσα από τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους και τα οποία αναζητήθηκαν στο εύρος της θεωρίας της
προσκόλλησης,

της

κοινωνικογνωστικής

θεωρίας

της

συµπεριφοράς,

της

οικογενειακής θεωρίας των συστηµάτων και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία, καταδεικνύει τον προεξάρχοντα και σηµαντικό ρόλο της επίδρασης
των σχέσεων που διατηρεί ένας µαθητής-τρια µέσης εκπαίδευσης µέσου όρου
ηλικίας 15 περίπου ετών µε τους γονείς του. Οι γονείς επιδρούν στην επαγγελµατική
ανάπτυξη των τελευταίων όταν λειτουργούν περισσότερο ή λιγότερο υποστηρικτικά,
µε τα πρότυπα που διέπουν τις σχέσεις τους µεζί τους, ως πηγές τροφοδότησης των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας διαµέσου των πηγών µάθησης σε θέµατα της
επαγγελµατικής τους ανάπτυξης, ακόµα και σε θέµατα που έχουν µελετηθεί λιγότερο
σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις σύγχρονων ερευνητών όπως αυτά που αναφέρονται
στη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων

σταδιοδροµίας

όπως

οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων (Alliman-Brisset et al., 2004. Keller & Whiston, 2008. Whiston & Keller,
2004).
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4.Α.1.στ.

Ενδοοικογενειακές

διεργασίες

που

συνδέονται

µε

τη

διαµόρφωση αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µε βάση µια
συνθετική θεωρητική προσέγγιση
Η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο
οικογενειακό πλαίσιο και της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας
πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µιας συνθετικής θεωρητικής προσέγγισης.
Η µελέτη στη βάση αυτή, προέκυψε, από τη µια πλευρά, από τον προβληµατισµό
σχετικά µε τη δυναµική και κριτική αλληλεπίδραση «του εγώ µε το περιβάλλον»
δηλαδή τη διαµόρφωση του εαυτού (ταυτότητα, σύστηµα αξιών και πεποιθήσεων,
επιλογές κ.ά.) από ατοµικές και ενδοατοµικές καταστάσεις αλλά και από στοιχεία που
καθορίζουν οι παροχές κοινωνικού πλαισίου του ατόµου. Τον προβληµατισµό αυτό
θεωρούµε ότι καλύπτουν οι βασικές θεωρητικές αρχές της κοινωνικογνωστικής
θεωρίας της συµπεριφοράς και η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία
όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Από την άλλη πλευρά, βασίζεται στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία σχετικά µε τις επιδράσεις οικογενειακών παραγόντων, ιδιαίτερα δε των
διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στα θέµατα που
αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου. Σύµφωνα µε αυτές, καθώς τα
ερευνητικά δεδοµένα προκύπτουν από τη θεωρητική βάση πολλών και διαφορετικών
µεταξύ τους προσεγγίσεων [π.χ. της θεωρίας της Roe (1957) για την επαγγελµατική
επιλογή, της Αντλεριανής θεωρίας για τη σηµασία της σειράς γέννησης του παιδιού,
της θεωρίας της προσκόλλησης, της οικογενειακής θεωρίας των συστηµάτων, της
κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας
για τη σταδιοδροµία κ.ά.], τα ευρήµατά τους έχουν περιορισµένη περιγραφική και
προβλεπτική αξία επειδή πολλά από αυτά αποµονώνουν ορισµένους µόνο από τους
παράγοντες και τις διαστάσεις που αφορούν τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο
οικογενειακό πλαίσιο. Έτσι καταγράφεται η ανάγκη διατύπωσης, εφαρµογής και
κυρίως

εµπειρικού

ελέγχου

µιας

ολοκληρωµένης,

συνθετικής

θεωρητικής

προσέγγισης που θα διερευνήσει και έτσι θα µας επιτρέπει να κατανοήσουµε
καλύτερα τον τρόπο που οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό
πλαίσιο επηρεάζουν και καθορίζουν θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική
ανάπτυξη του ατόµου (Hargrove, Creagh & Burgess, 2002. Hargrove, Inman &
Crane, 2005. Scott & Malinkrodt 2005. Whiston & Keller, 2004. Wright & Perrone,
2008).
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Η παρούσα έρευνα υιοθετεί την προτροπή σύγχρονων ερευνητών (Scott & Malinkrodt
2005. Wright & Perrone, 2008) για συνδυαστικό έλεγχο των επιδράσεων των
διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σταδιοδροµίας µαθητών-τριών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ιδιαίτερα
των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων) όπως αυτές περιγράφονται στο εύρος των αρχών της
θεωρίας της προσκόλλησης και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία
και στοχεύει στον εµπειρικό έλεγχο των σχετικών τους υποθέσεων.
Στο πλαίσιο µιας τέτοιας συνθετικής προσέγγισης των δύο θεωρητικών σχηµάτων, η
θεωρία της προσκόλλησης και τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουν καταδείξει το
βαθµό επάρκειας και υπεροχής του ερµηνευτικού της σχήµατος παρέχει τη
θεωρητική βάση να προσδιοριστούν (και έτσι να µελετηθούν µε ακρίβεια σε
ερευνητικό επίπεδο) τα πρότυπα συµπεριφοράς των γονέων µέσα από το είδος του
δεσµού που ανέπτυξε ή και διατηρεί ο έφηβος-η µε τους γονείς του (ή ακόµη και µε
άλλα σηµαντικά πρόσωπα), τα οποία για την κοινωνικογνωστική θεωρία της
σταδιοδροµίας συµµετέχουν ως περιβαλλοντικοί παράγοντες στη διαµόρφωση των
κοινωνικογνωστικών

µηχανισµών.

Συγκεκριµένα,

η

συνολικά

ενεργητικότερη

συµπεριφορά που υιοθετείται από ένα άτοµο που έχει αναπτύξει και διατηρεί υψηλά
επίπεδα ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς του το οδηγούν στο να
διαµορφώσει αντίστοιχες εµπειρίες µάθησης. Οι εµπειρίες αυτές αποτελούν πηγές
τροφοδότησης

των

κοινωνικογνωστικών

µηχανισµών

όπως

οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας σε θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία (Wright & Perrone,
2008).
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να προκύψει ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό πλαίσιο
που προσδιορίζει σύµφωνα µε τις αρχές και τις θέσεις της θεωρίας της
προσκόλλησης τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και
µπορεί να ενσωµατωθεί στην ενότητα των περιβαλλοντικών παραγόντων στη
σχηµατοποίηση της διαδικασίας επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (µοντέλο
επιλογής σταδιοδροµίας – Σχήµα 1 της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία) προκειµένου να µελετηθεί η

διαδικασία διαµόρφωσης των

κοινωνικογνωστικών µηχανισµών. Η συνθετική αυτή θεώρηση θεωρούν οι ερευνητές
ότι θα ενεργοποιήσει τη σχετική έρευνα, ενώ τα ευρήµατα θα αξιοποιηθούν και για το
σχεδιασµό καταλληλότερων και αποτελεσµατικότερων παρεµβάσεων (Wringt &
Perrone, 2008).
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4.Α.1.ζ. Θεωρήσεις και ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση
µεταξύ

χαρακτηριστικών

της

δοµής

της

οικογένειας

µε

θέµατα

επαγγελµατικής ανάπτυξης
4.Α.1.ζ.i. Το µέγεθος της οικογένειας
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τρόπο που τα χαρακτηριστικά της δοµής της
οικογένειας (το µέγεθος αυτής και η σειρά γέννησης του παιδιού) επιδρούν στην
επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, υπήρξε ιδιαίτερα έντονο έως το 1980. Οι
Schulenberg,

Vondracek

&

Crouter,

(1984),

σε

µετα-ανάλυση

δέκα

ετών

καταγράφουν την ύπαρξη πολλών ερευνών. Ωστόσο, συµπεράσµατα είναι δυνατό να
εξαχθούν µε βάση λίγα από τα ερευνητικά αυτά δεδοµένα, καθώς µεθοδολογικά
προβλήµατα δεν επιτρέπουν γενικεύσεις των συµπερασµάτων των υπολοίπων. Έτσι,
φαίνεται ότι τα αγόρια από πολυπληθείς οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό
επίπεδο εµφανίζουν την τάση να έχουν χαµηλές προσδοκίες για σπουδές, παίρνουν
µικρότερη εκπαίδευση και επιλέγουν επαγγελµατικές δραστηριότητες χαµηλότερου
κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου.
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς, το µέγεθος της
οικογένειας έχει διερευνηθεί ως χαρακτηριστικό που ενδέχεται να επιδρά στη
διαδικασία αυτορύθµισης της συµπεριφοράς του παιδιού (διαµέσου των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας).

Τα

ερευνητικά

δεδοµένα

που

είναι

διαθέσιµα

.

χρονολογούνται έως τη δεκαετία του 1990 (Kramper, 1982a,1994 Carton & Nowicki,
1995, ό.α. στο Schneewind, 1995). Έτσι, έχει βρεθεί ότι η έδραση του ελέγχου στο
τελευταίο παιδί µετατοπίζεται προς τον εξωτερικό έλεγχο όσο µεγαλώνει το µέγεθος
της οικογένειας (Walter & Ziegler, 1980. ό.α. στο Schneewind, 1995). Επίσης, οι
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας των γονέων δε βρέθηκε να σχετίζονται µε το
µέγεθος της οικογένειας (Luster & Kain, 1987 ό.α. στο Schneewind, 1995).
Οι έρευνες που µελετούν τις επιδράσεις της οικογένειας στην επαγγελµατική
ανάπτυξη και επιλογή µετά το 1990 όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο,
δίνουν έµφαση στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο,
δηλαδή στην ποιότητα των σχέσεων των γονέων µε τα παιδιά τους και πως αυτή
επηρεάζει θέµατα που αναφέρονται στην επαγγελµατική ανάπτυξη των τελευταίων.
Έτσι, στην µετα-ανάλυσή τους οι Whiston & Keller (2004) αναφέρουν ότι είναι λίγα τα
ερευνητικά δεδοµένα για την επίδραση της δοµής της οικογένειας στην επαγγελµατική
ανάπτυξη και ειδικότερα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων εφήβων. Επισης, οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό
πλαίσιο

αξιολογούνται ότι ασκούν στατιστικά σηµαντικότερες επιδράσεις από ότι

στοιχεία της δοµής της οικογένειας. Ωστόσο, οι ερευνήτριες αναφέρουν ότι υπάρχει
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ουσιαστική ανάγκη έρευνας του ρόλου που διαδραµατίζουν στην επαγγελµατική
ανάπτυξη

των

εφήβων

και

ειδικότερα

στη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων

σταδιοδροµίας στοιχεία και από τους δύο άξονες της οικογένειας (δοµή και
διεργασίες), καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία των δύο αυτών αξόνων
αλληλεπιδρούν ως προς τις επιδράσεις που ασκούν σε θέµατα της επαγγελµατικής
ανάπτυξης στην επαγγελµατική ανάπτυξη εφήβων και όχι µόνο ατόµων (Whiston &
Keller, 2004).
Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι ερευνητές που στο πλαίσιο της θεωρίας της
κοινωνικής µάθησης.

Η σχέση του εν λόγω χαρακτηριστικού µε τη ρύθµιση της

συµπεριφοράς του ατόµου είναι πιθανό να επηρεάζεται από τα στοιχεία της δοµής
της οικογένειας όπως το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο αυτής (Schneewind, 1995).
Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που, αν και δεν είναι σύγχρονα
καθώς οι περισσότερες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί πριν το 1990, καταδεικνύουν
ότι το µέγεθος της οικογένειας σχετίζεται µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης,
ιδιαίτερα δε µε τις επαγγελµατικές προτιµήσεις και επιλογές των νέων (Αγνή, 2002).
Τα ερευνητικά αυτά δεδοµένα αναφέρονται εδώ εν συντοµία. Έρευνες για την
επίδραση

της

εν

λόγω

διάστασης

στη

διαµόρφωση

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε δεν
υπάρχουν.
Ο αριθµός των µελών της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει τους εφήβους στο αν θα
επιδιώξουν ή όχι ανώτερες σπουδές. Όσο αυξάνεται ο αριθµός των αδελφών/µελών,
τόσο µειώνεται το ποσοστό των µαθητών που θα επιδιώξουν συνέχιση σπουδών.
Φαίνεται ότι όσο πιο πολυµελής είναι µια οικογένεια, τόσο οι ανασταλτικοί
παράγοντες αυξάνονται, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνεται ή και να εµποδίζεται ο
µαθητής για συνέχιση των σπουδών του (∆ηµητρόπουλος κ.ά. 1994. Μάνδαλος,
1982. Μυλωνάς, 1982, ό.α. στο Αγνή, 2002).
Στις πολυµελείς οικογένειες µε γονείς χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και
µε χαµηλό εισόδηµα, εξαιτίας της επαγγελµατικής απασχόλησης των γονέων και της
εργασιακής τους κατάστασης, είναι πιθανότερο να δηµιουργούνται προϋποθέσεις
τέτοιες ώστε τα παιδιά να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να εγκαταλείψουν τις
σπουδές τους ή ακόµα και το σχολείο (Βουϊδάσκης, 1996). Όταν όµως η οικογένεια
είναι µικρή, τα παιδιά έχουν καλύτερη επίδοση και καλύτερες προοπτικές
επαγγελµατικής εξέλιξης γιατί είναι προφανές ότι οι γονείς διαθέτουν γι’ αυτά
περισσότερο χρόνο, ενδιαφέρον και προσοχή αλλά και έχουν µεγαλύτερες
οικονοµικές δυνατότητες (Τσολακίδου 1997, ό.α. στο Αγνή, 2002).

118

Τα πλεονεκτήµατα που έχουν τα παιδιά στις µικρές οικογένειες φαίνεται να µην
περιορίζονται µόνο στα παραπάνω. Επεκτείνονται και σε ουσιαστικότερα κίνητρα.
Έτσι, στις µικρές οικογένειες οι γονείς είναι πιο φιλόδοξοι για τους εαυτούς τους και
για τα παιδιά τους. Ασχολούνται µαζί τους περισσότερο, παρακολουθούν τη σχολική
τους επίδοση και γενικότερα ενδιαφέρονται περισσότερο για την επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995. Χριστοµάνος, 1982, ο.α. στο
Αγνή, 2002). Ό Τοµπαϊδης (1982) αναφέρει ότι στις µεγάλες οικογένειες τα
προβλήµατα και οι ανάγκες των παιδιών συχνά παραµελούνται. Ο χρόνος που
αφιερώνεται στην ανατροφή κάθε παιδιού είναι λιγοστός, µε αποτέλεσµα, θέµατα
όπως αυτό της επαγγελµατικής επιλογής να θεωρούνται δευτερεύοντα.
Υπάρχει όµως και η αντίθετη άποψη. Η Λαµπίρη-∆ηµάκη (1974) µετά από έρευνα
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το µέγεθος της οικογένειας δεν µπορεί να θεωρηθεί
ανασταλτικός παράγοντας στην επιδίωξη ανώτατων σπουδών των εφήβων.
Υποστηρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν νέοι που αν και προέρχονται από πολυµελείς και
µη προνοµιούχες οικογένειες, λόγω της εξαιρετικής τους ευφυΐας και των ισχυρών
τους φιλοδοξιών επιτυγχάνουν στις πανεπιστηµιακές σπουδές τους και κατορθώνουν
να διαπρέψουν στο επιστηµονικό τους αντικείµενο.

4.Α.1.ζ.ii. Η σειρά γέννησης του παιδιού
Ένας άλλος παράγοντας που έχει υποστηριχθεί ότι σχετίζεται µε θέµατα
επαγγελµατικής ανάπτυξης και επηρεάζει ιδιαίτερα τις επαγγελµατικές επιλογές των
νέων είναι η σειρά γέννησης του παιδιού.
Η επίδραση της σειράς γέννησης του παιδιού στην επαγγελµατική του ανάπτυξη έχει
µελετηθεί κυρίως στη θεωρητική βάση που θέτει η ψυχαναλυτική θεωρία του Alfred
Adler. Η θεωρία αυτή προτείνει ότι η σειρά γέννησης του παιδιού ή η ψυχολογική του
θέση στην οικογένεια επηρεάζει σηµαντικά την πορεία της σταδιοδροµίας του και την
επαγγελµατική του συµπεριφορά. Αυτό συµβαίνει γιατί στο πλαίσιο της οικογένειας
για κάθε παιδί δηµιουργούνται διαφορετικά πρότυπα αλληλεπίδρασης µε τους γονείς
και ως εκ τούτου του παρέχονται διαφορετικές εµπειρίες. Το πρώτο παιδί συνήθως
έχει µεγάλο µέρος της προσοχής και της φροντίδας των γονέων. Έτσι, για
παράδειγµα, οι γονείς έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και αποδίδουν διαφορετικές
προσδοκίες, ή δίνουν διαφορετικά προνόµια και δικαιώµατα ανάλογα τη σειρά
γέννησης του παιδιού. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια διαµορφώνουν µεταβλητές της
επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως τα πρότυπα ζωής και εργασίας,
διαπροσωπικής

επικοινωνίας

τα

οποία

αντανακλώνται

στα

επαγγελµατικά

ενδιαφέροντα και στις αξίες (Watkins, 1984). Στη βάση αυτών των θεωρητικών
παραδοχών, ο Savickas (1988) διατύπωσε την πρόβλεψη ότι η σειρά γέννησης

119

καθορίζει τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα που διαµορφώνει ένα παιδί. Ερευνητικά
δεδοµένα για την ύπαρξη σχέσεων µεταξύ της σειράς γέννησης του παιδιού µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία (ανεξάρτητα από το
συγκεκριµένο τοµέα στον οποίο αναφέρονται) δεν υπάρχουν από όσο µπορούµε να
γνωρίζουµε.
Μετα-αναλύσεις σχετικά µε την επίδραση της σειράς γέννησης έδειξαν ότι πράγµατι
το στοιχείο αυτό επηρεάζει θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου
(Watkins & Savickas, 1990. Watts & Engels, 1995). Οι Watkins & Savickas, 1990
συµπεραίνουν ότι υπάρχει σχέση της σειράς γέννησης µε τις επαγγελµατικές
επιλογές των ατόµων. Έτσι, ένας αρκετά µεγάλος αριθµός πρωτότοκων παιδιών
έγιναν γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι ή νοσοκόµοι ή ακολούθησαν πολιτική καριέρα.
Ωστόσο οι σχετικές έρευνες είναι χρονολογικά παλαιότερες και σύµφωνα µε άλλους
ερευνητές παρουσιάζουν µεθοδολογικά προβλήµατα καθώς δε χρησιµοποιούν
έννοιες που να στηρίζονται σε σαφή θεωρητικά σχήµατα (Leong, Hartung, Goh &
Gaylor, 2001).
Μια πιο σύγχρονη έρευνα είναι αυτή των Leong et al., (2001) οι οποίοι στηριζόµενοι
στην τυπολογική θεωρία του Holland (1985) ότι τα ενδιαφέροντα που διαµορφώνει το
άτοµο στην παιδική ηλικία είναι το αποτέλεσµα της διαπαιδαγώγησης και της
κοινωνικοποίησής του, διερεύνησαν σε φοιτητές ιατρικής και στη συνέχεια και σε
φοιτητές άλλων ακαδηµαϊκών αντικειµένων αν διαφέρουν τα επαγγελµατικά
ενδιαφέροντα και οι αξίες ανάµεσα στα πρωτότοκα, υστερότοκα και τα µοναχοπαίδια.
Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν πράγµατι διαφορές όπως για παράδειγµα ότι τα
µοναχοπαίδια δείχνουν περισσότερο να ενδιαφέρονται για ερευνητικού τύπου
δραστηριότητες και ότι τα υστερότοκα ενδιαφέρονται για αθλητικές ή αγροτικές
δραστηριότητες. Ωστόσο, καθώς η συγκεκριµένα έρευνα έχει αρκετούς περιορισµούς,
διατυπώνεται το συµπέρασµα ότι η εκτίµηση του στοιχείου της σειράς γέννησης θα
πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται το παιδί τη θέση
του στην οικογένεια καθώς και µε τη δυναµική των σχέσεων αυτού µε τα τυχόν άλλα
αδέλφια αυτού και µε τους γονείς του.
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς, υπάρχουν
ερευνητικά δεδοµένα που καταδεικνύουν ότι το µοναχοπαίδι καθώς και το πρώτο
παιδί της οικογένειας ως προς την έδραση του ελέγχου έχει µεγαλύτερες
υποκειµενικές εκτιµήσεις εσωτερικού ελέγχου από ότι το τελευταίο παιδί (Crandall,
Katkovsky, & Crandall, 1965. Hoffman, & Teyber, 1979. Krampen, 1982b, ό.α. στο
Schneewind, 1995). Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο ρόλο των γονέων στις
οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά ο οποίος είναι πιο έντονος. Ωστόσο, οι ερευνητές
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός επίδρασης της σειράς γέννησης είναι
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σχετικά περιορισµένος, µη στατιστικά σηµαντικός και διαµεσολαβείται από τις
επιδράσεις που ασκούν οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό
πλαίσιο (Schneewind, 1995).
Σε ότι αφορά ερευνητικά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο, λέγεται ότι, καθώς στα
πρωτότοκα παιδιά ανατίθεται συχνά η φύλαξη και η προσοχή των µικρότερων
αδελφών τους, έχει βρεθεί ότι αυτά στρέφονται συχνότερα σε εκπαιδευτικά
επαγγέλµατα (Βάµβουκας, 1982, ό.α. στο Αγνή, 2002). Επίσης, έχει βρεθεί ότι σε
φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής αυτοί προέρχονται κυρίως από ολιγοµελείς
οικογένειες και ήταν τα πρώτα σε σειρά γέννησης παιδιά (Βαλαώρας, 1969, ό.α. στο
Αγνή, 2002).
Ανάλογη επίδραση θεωρείται ότι ασκούν και άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν στο
µέγεθος της οικογένειας όπως το φύλο του ατόµου σε σχέση µε το φύλο των
αδελφών

του.

Έτσι,

παραδοσιακά

«ανδρικά»

επαγγελµατικά

ενδιαφέροντα

παρατηρούνται συχνότερα στις ανδρικές δυάδες αδελφών (δηλαδή οικογένειες µε
δύο αδέλφια). Οµοίως, εµφανίζεται µια τάση για τα κορίτσια, σε όλες τις θηλυκές
δυάδες (δηλαδή στις οικογένειες µε δύο κορίτσια), να σηµειώνουν υψηλότερους
βαθµούς σε πρότυπα ενδιαφερόντων που συνδέονται µε παραδοσιακά «γυναικεία»
επαγγέλµατα (Γεωργούσης, 1995).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι καταγράφεται η ανάγκη εµπειρικού ελέγχου των
επιδράσεων διαστάσεων στοιχείων της δοµής της οικογένειας (όπως το µέγεθος
αυτής και η σειρά γέννησης του παιδιού) στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών

αποφάσεων

και

ειδικότερα

στις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στον τοµέα αυτό λόγω έλλειψης εµπειρικών δεδοµένων
στη χώρα µας. Επίσης, καταγράφεται η ανάγκη εµπειρικού ελέγχου των επιδράσεων
που ασκούνται στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας τόσο από
τον άξονα των διεργασιών όσο και από αυτόν της δοµής της οικογένειας µαζί.

4.Α.2. Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (ΚΟΙΕ) της οικογένειας
4.Α.2.α. Εισαγωγικά
Το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας αποτελεί έναν από τους πιο
πολυσυζητηµένους παράγοντες για τις επιδράσεις που ασκεί στην επαγγελµατική
ανάπτυξη του ατόµου, επειδή σχετίζεται όχι µόνο µε τη δυνατότητα κοινωνικής και
οικονοµικής στήριξης αυτού, αλλά και µε τη µετάδοση αντίστοιχων πολιτιστικών
προτύπων. Έτσι στη σχετική βιβλιογραφία εµφανίζονται πάρα πολλές έρευνες και
σχετικά από αυτές δεδοµένα που καταδεικνύουν ότι ο παράγοντας αυτός είναι
άρρηκτα συνδεδεµένος µε την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου. Στο πλαίσιο της
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παρούσης εργασίας δεν θα ήταν δυνατό ούτε άλλωστε σκόπιµο να αναφερθούµε σε
όλα τα σχετικά ευρήµατα. Από την πληθώρα αυτών των ερευνών στην επόµενη
παράγραφο πραγµατοποιούµε µια σύντοµη θεµατική επισκόπηση σε όσες
διερευνούν τη σχέση του ΚΟΙΕ µε τις µεταβλητές επαγγελµατικής ανάπτυξης και στη
συνέχεια

εστιάζουµε

στο

πλαίσιο

της

κοινωνικογνωστικής

θεωρίας

της

συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, ειδικότερα
στις

έρευνες

που

διερευνούν

τη

σχέση

του

µε

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας.
Σε ότι αφορά τον εννοιολογικό και µεθοδολογικό προσδιορισµό του ΚΟΙΕ, τα
τελευταία χρόνια διαφαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία µια σηµαντική διαφοροποίηση
ως προς τον ορισµό του ΚΟΙΕ της οικογένειας (Ali & Saunders, 2006. Liu et al., 2004.
Thompson & Subich, 2006). Παλαιότερα το κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο
οριζόταν µε αναφορά στο επάγγελµα, την εκπαίδευση και το εισόδηµα των γονέων.
Σήµερα, η τρέχουσα βιβλιογραφία το προσεγγίζει ως ένα σύνθετο ψυχολογικό
φαινόµενο όπου το επάγγελµα, η εκπαίδευση και το εισόδηµα των γονέων
εκλαµβάνονται µόνο ως κάποιες από τις περιγραφικές διαστάσεις του.
Στη νέα εναλλακτική του προσέγγιση, το ΚΟΙΕ ορίζεται στη βάση τριών
αλληλοσχετιζόµενων παραµέτρων (Rossides, 1990,1997, ό.α. στο Thompson &
Subich, 2006): 1) ως προς τους οικονοµικούς πόρους (περιλαµβάνει το εισόδηµα, τα
περιουσιακά στοιχεία, την οικονοµική ασφάλεια, το µορφωτικό επίπεδο, τον
προσωπικό έλεγχο στους πόρους άλλων, την ασφάλεια υγειονοµικής περίθαλψης, τη
σταθερότητα του οικογενειακού εισοδήµατος), 2) ως προς το κοινωνικό κύρος
(περιλαµβάνει το κύρος του επαγγέλµατος όπως γίνεται κατανοητό από αυτόν που
το ασκεί, το εύρος και το είδος της σχέσης του ατόµου µε άλλες οµάδες ή
κουλτούρες, την ατοµική αίσθηση της αξίας σε σύγκριση µε τους οµοίους του) και 3)
ως προς την κοινωνική ισχύ (περιλαµβάνει ενδείξεις ελέγχου σε κοινωνικές αξίες
όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από το άτοµο όπως αίσθηση δύναµης στο να
αλλάξει ή να επηρεάσει κανείς τους άλλους, την πολιτική, τη νοµική εξουσία κ.ά.).

4.Α.2.β. Συνοπτική θεµατική επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων
αναφερόµενων στη σχέση του ΚΟΙΕ µε θέµατα που αφορούν την
επαγγελµατική ανάπτυξη
Στη σχετική βιβλιογραφία εµφανίζονται πάρα πολλές έρευνες που προσπαθούν να
εντοπίσουν την άµεση και έµµεση επίδραση του ΚΟΙΕ στον επαγγελµατικό
προσανατολισµό παιδιών και εφήβων. Μεγάλο µέρος των ερευνών αυτών διεξάγεται
στις Η.Π.Α. και αφορά την κοινωνική κατάσταση αυτής. Από τις έρευνες αυτές οι
περισσότερες έχουν ως δείγµατα άτοµα που ανήκουν στη λευκή φυλή και στη µεσαία
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κοινωνική τάξη και ακολουθεί µεγάλο µέρος ερευνών που προσπαθεί να
προσδιορίσει τις µεταβλητές που επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) εφήβους
µειονοτικών

οµάδων

και

µη

προνοµιούχων

κοινωνικών

στρωµάτων

όπως

Αφροαµερικανούς, Λατινοαµερικανούς και Ασιάτες-αµερικάνους (ενδεικτικά: Ali &
McWhirter, 2006. Ali & Saunders, 2006. Ferry, Fouad & Smith, 2000. Flores & O’
Brien, 2002. Kenny et al., 2003. Graham, 1992. Gushue et al., 2006. Gushue &
Whitson, 2006. McWhirter, Hackett & Bandalos, 1998. Tang, Fouad & Smith, 1999.
Turner & Lapan, 2003a,2003b κ.ά.) ενώ ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει το
αντίστροφο φαινόµενο, πως δηλαδή εξελίσσονται επαγγελµατικά παιδιά που
µεγαλώνουν σε συνθήκες οικονοµικής ευµάρειας και αφθονίας καθώς και το αν έχουν
βρεθεί σε κίνδυνο (Kerr & Sodano, 2003. Luthar, 2003, ό.α. στο Καζή, 2008).
Τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών και οικονοµικών κατηγοριών φαίνεται να
αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη άνεση τη διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος και
επιτυγχάνουν στις πανεπιστηµιακές τους σπουδές (ενδεικτικά: Falkowski & Falk,
1983. Watson & Stead, 1994 ό.α. στο Αγνή, 2002). Όσο υψηλότερο είναι το ΚΟΙΕ
επίπεδο της οικογένειας τόσο υψηλότερες είναι και οι επαγγελµατικές φιλοδοξίες των
νέων (Vigod, 1972. Dillard & Perrin, 1980. Farmer, 1985. Hannah & Kahn, 1989.
Human, 1956, ό.α. στο Αγνή, 2002. Edwards & Pasquale, 2003. ό.α. στο Καζή, 2008)
καθώς και οι φιλοδοξίες για ανώτατη εκπαίδευση και για αντίστοιχα ακαδηµαϊκά και
επαγγελµατικά επιτεύγµατα (Otto, 2000). Το αντίθετο φαίνεται να συµβαίνει σε
εφήβους συγκεκριµένων πολιτισµών (εθνικο-φυλετικών οµάδων) και χαµηλού
κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου όπως για παράδειγµα σε Ασιάτες-Αµερικανούς
(Lareau, 2003. Tang, Fouad & Smith, 1999, Patel, Salahuddin & O’Brien, 2008), σε
Αφρο-αµερικανούς εφήβους (Constantine, Wallace & Kindachi, 2005. Graham, Taylor
& Hudley, 1998. Jackson & Nutini, 2002. Turner & Lapan, 2003a,2003b), ΛατινοΑµερικανούς (Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Flores & O’Brien, 2002. Kenny et al.,
2003), κ.ά.
Επίσης, από το ΚΟΙΕ της οικογένειας, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων έχει φανεί
ότι είναι ένας καλός δείκτης για το είδος των πνευµατικών ενδιαφερόντων µε τα οποία
θα ενθαρρυνθεί το παιδί να ασχοληθεί, όπως επίσης είναι καλός δείκτης για τα
ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά επιτεύγµατα. Η πολιτισµική ατµόσφαιρα του σπιτιού
και το µορφωτικό υπόβαθρο ιδιαίτερα δε του πατέρα παίζουν σηµαντικό ρόλο και
κατευθύνουν τις επαγγελµατικές προτιµήσεις των εφήβων (Moser, 1952. Zuckerman,
1981. Mullis, Mullis & Gerwels, 1998). Σηµαντικότερο ρόλο φαίνεται να παίζει επίσης
το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας ιδιαίτερα στα κορίτσια (Astin, Suniewick &
Dweek, 1971. Human, 1956. O’Donnell & Anderson, 1978). Η µετα-ανάλυση των
Brown και των συνεργατών του (1996) οδήγησε τους ερευνητές στο συµπέρασµα
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σχετικά µε τις σηµαντικές επιπτώσεις που έχει η κοινωνική τάξη στις επαγγελµατικές
επιλογές, στην επαγγελµατική προσαρµογή και στα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα.
Ακόµη και πιο σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι η κοινωνική τάξη φαίνεται να παίζει
σηµαντικό

ρόλο

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών

αποφάσεων: επηρεάζει όχι µόνο την πρόσβαση σε πόρους για την εκπαίδευση και
την υποστήριξη από το οικογενειακό δίκτυο, αλλά και το επίπεδο της επαγγελµατικής
προσαρµογής, την επίτευξη συνέπειας µεταξύ εργασίας και στόχων και τέλος, τον
τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα δίνουν νόηµα στην εργασία τους και βρίσκουν κίνητρο
σε αυτήν (Blustein et al., 2002). Τα παιδιά που προέρχονταν από την εργατική τάξη
δίνουν σηµασία στα εξωτερικά αποτελέσµατα της εργασίας (π.χ. εξωτερική αµοιβή),
ενώ αντίθετα παιδιά τα οποία προέρχονται από ανώτερες κοινωνικές τάξεις διέθεταν
µια πιο εσωτερικευµένη και θεωρητική άποψη για την εργασία (π.χ. ικανοποίηση από
την εργασία, κοινωνική συµβολή κ.ά.) (Chaves et al., 2004).
Συµπερασµατικά, από τη σύντοµη θεµατική επισκόπηση που παρουσιάστηκε θα
λέγαµε ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει και να καθορίζει το
περιεχόµενο των επαγγελµατικών επιλογών ενός παιδιού καθώς σχετίζεται µε τη
διαθεσιµότητα ενός δικτύου (οικονοµικού, οικογενειακού και πολιτισµικού).
Στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο για τη σχέση του ΚΟΙΕ της
οικογένειας µε τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, σηµασία φαίνεται να έχει το
µορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Έτσι, πολλοί µελετητές
διαπίστωσαν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας συσχετίζεται µε την επίδοση του παιδιού
σχολείο (Βρύζας, 1992. Γκόρος, 1992. Τζάνη, 1988. Τσιάντης, 1991. Κάτσικας, 1995.
Σώκου-Μπάδα και συν., 1988, ό.α. στο Giavrimis & Papanis, 2008), ενώ µικρότερο
ρόλο φαίνεται να παίζει το οικονοµικό επίπεδο. Καλύτερες προϋποθέσεις για
ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων τους και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση έχουν
τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν οικονοµική άνεση και υψηλό µορφωτικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο και όχι αυτών που εργάζονται σε χειρωνακτικά επαγγέλµατα
(Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1985. Ψαχαρόπολος-Καζαµίας, 1985. Τριαλιανός,
1988, ό.α. στο Αγνή, 2002). Όσο υψηλότερο το οικογενειακό εισόδηµα τόσο
υψηλότεροι οι µέσοι όροι σχολικής επίδοσης, αλλά το εισόδηµα βρέθηκε να έχει
άµεση σχέση µε το επίπεδο µόρφωσης και το επάγγελµα των γονέων (Κασσωτάκης,
1981α,1988).
Από µια συνολική εκτίµηση των σχετικών ερευνητικών πορισµάτων µπορεί κανείς να
καταλήξει σε βασικές επισηµάνσεις σχετικά µε το µορφωτικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο των γονέων: προσδιορίζει τα κριτήρια επιλογής για την επαγγελµατική
απόφαση (π.χ. επιστηµονικά επαγγέλµατα, υψηλό εισόδηµα, απόκτηση δύναµης,
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κοινωνικό και επαγγελµατικό γόητρο των σπουδών όπως για τις ιατρικές και
πολυτεχνικές σχολές, κ.ά.) και το επίπεδο των φιλοδοξιών των εφήβων (Αγνή &
Παπάνης, 2007. Γεώργας και συν., 1991. Καλογήρου, 1979,1986. Κασιµάτη, 1991.
Κασσωτάκης, 1981α,1988. Κιντής, 1980. Λιάντης, 1996. Παπάς, 1989. Σακκάς, 1982.
Τακανίδης, 1983. Τοµπαϊδης, 1982, ό.α. στο Αγνή, 2002).
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης και σε ότι αφορά το επάγγελµα των
γονέων. Το επάγγελµα των γονέων θεωρείται σηµαντικός παράγοντας στη
διαµόρφωση των µελλοντικών επιλογών των εφήβων (Gouvias & VitsilakisSoroniatis, 2005). Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι έφηβοι επιδιώκουν επαγγέλµατα
παρόµοια µε αυτά των πατέρων τους ή εκφράζουν επαγγελµατικές προτιµήσεις
αντίστοιχες ή υψηλότερες από το επαγγελµατικό επίπεδο του πατέρα (Βάµβουκας,
1982. Γεωργούσης, 1995. Κάντας, 1986. Μπούρµπουλας, 1981. Τζάνη, 1996). Όµως
σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται και το αντίθετο: παιδιά που ο πατέρας τους
ασκεί κάποιο µη επιστηµονικό επάγγελµα, τείνουν να επιλέγουν ανώτατες σχολές,
τάση που ερµηνεύεται ως προσπάθεια κοινωνικής κινητικότητας προς τα άνω
(∆ηµητρόπουλος και συν., 1994. Πυργιωτάκης, 1992).
Είναι φανερό λοιπόν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας επηρεάζει την πορεία και την
κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα δε τα επαγγελµατικά σχέδια των
νέων. Γενικά, το υψηλό µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας έχει,
συνήθως, θετική επίδραση στην επαγγελµατική ανάπτυξη, ενώ, αντίθετα, το χαµηλό
µορφωτικό

και

οικονοµικό

επίπεδο

του

οικογενειακού

περιβάλλοντος

δρα

περιοριστικά ως προς τον ορίζοντα των επαγγελµατικών βλέψεων και φιλοδοξιών
του ατόµου (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι έρευνες από το χώρο της κοινωνιολογίας της
εκπαίδευσης καταδεικνύουν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας µε τις υλικοτεχνικές και
πολιτιστικές συνθήκες που συνιστούν το «πορτραίτο» της και τον χαρακτήρα των
κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτήν, συνδέεται µε πρακτικές
ανατροφής που είτε προωθούν την ανάπτυξη της αυτονοµίας και αυτάρκειας, την
επιδίωξη υψηλών στόχων και άλλων θετικών χαρακτηριστικών, είτε συντελούν στην
ανάπτυξη της παθητικότητας του ετεροκαθορισµού της ζωής και άλλων αρνητικών
χαρκατηριστικών (Πυργιωτάκης, 1986). Γενικά, το οικογενειακό περιβάλλον (το οποίο
καθορίζεται από ένα πλέγµα εννοιών και δραστηριοτήτων όπως το οικονοµικό και
µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η δοµή της οικογένειας, οι σχέσεις και οι µορφές
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών τους συστήµατος οικογένεια, κ.ά.) αποτελούν τον
σηµαντικότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης του παιδιού µε θετική ή αρνητική
µορφή (Πυργιωτάκης, 1996).
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4.Α.2.γ. Οι επιδράσεις του ΚΟΙΕ της οικογένειας στην επαγγελµατική
ανάπτυξη

στο

συµπεριφοράς

πλαίσιο
και

της

της

κοινωνικογνωστικής

κοινωνικογνωστικής

θεωρίας

θεωρίας

για

της
τη

σταδιοδροµία
Στο

πλαίσιο

καταδεικνύουν

της
ότι

κοινωνικογνωστικής
το

ΚΟΙΕ

της

θεωρίας

οικογένειας

της

συµπεριφοράς

σχετίζεται

µε

τις

έρευνες

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και την τάση του ατόµου για αυτοκαθορισµό. Έτσι, οι
Hannah & Kahn (1989), αναφέρουν ότι το υψηλότερο ΚΟΙΕ επίπεδο της οικογένειας
σχετίζεται θετικά µε τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας στα
κορίτσια. Όµοια ο Young (1983) διαπίστωσε ότι σε περιπτώσεις εθνικοφυλετικών
οµάδων, η φυλή συνδέεται µε το ΚΟΙΕ και έχει σηµαντική επίδραση στις
επαγγελµατικές φιλοδοξίες και την επίδοση των εφήβων. Η ίδια διαπίστωση
υποστηρίχθηκε από τους Hughes & Demo (1989) όπου το ΚΟΙΕ ήταν ο
σηµαντικότερος

παράγοντας

που

προέβλεψε

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας και την τάση του ατόµου µια αυτοκαθορισµό. Πολύ
αργότερα, ο Bandura και οι συνεργάτες του (2001) όπως αναφέρθηκε στην
παράγραφο της θεωρητικής διερεύνησης των επιδράσεων των ενδοικογενειακών
διεργασιών στην επαγγελµατική ανάπτυξη, κατέδειξε ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας
σχετίζεται µε τις αντιλήψεις ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας των γονέων και
επηρεάζει αυτές των γόνων τους.
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία το ΚΟΙΕ της
οικογένειας ενσωµατώνεται στην ενότητα «περιβαλλοντικοί παράγοντες». Η οµάδα
αυτή των επιδράσεων, προηγείται όλων των διαδικασιών και συµµετέχει στη
διαµόρφωση των µαθησιακών εµπειριών και των γνωστικών µηχανισµών (αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες αποτελέσµατος, στόχοι).
Οι εισηγητές της θεωρίας σε επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων µέχρι την περίοδο
που διατυπώνουν τις θέσεις τους σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών
µηχανισµών και των περιορισµών (Blustein, 2001. Blustein et al., 2002. Lent, Brown
& Hackett, 2000. Lent et al., 2001. McWhirter, 1997. Richie et al., 1997) καταλήγουν
στο συµπέρασµα ότι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης πραγµατικών-ρεαλιστικών
ή αντιλαµβανόµενων περιορισµών που προσδιορίζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες
(µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και το ΚΟΙΕ της οικογένειας), η έρευνα και η
συµβουλευτική πρακτική θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον τυχόν αντισταθµιστικό
ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη ιδιαίτερα των
νέων ατόµων (από την οικογένεια ή την κοινότητα) για τη µελέτη αλλά και την
αντιµετώπισή τους (Lent, Brown & Hackett, 2000). Υπό αυτήν την έννοια, η αντίληψη
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περιορισµών (ή ευκαιριών) αντανακλά µια αλληλεπίδραση µεταξύ αντικειµενικών
περιβαλλοντικών παραγόντων και ενεργούς αναγνώρισης και αντιµετώπισης αυτών
των παραγόντων.
Συγκεκριµένοι

εξωτερικοί

περιορισµοί

που

εντόπισαν

άλλοι

ερευνητές

ότι

επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη, ιδιαίτερα τους εφήβους που προέρχονται
από χαµηλά κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα είναι: η έλλειψη επαγγελµατικών
ευκαιριών, η περιορισµένη έκθεση και πρόσληψη πληροφοριών ως προς τις
επαγγελµατικές επιλογές, η έλλειψη κοινωνικού-συγγενικού δικτύου υποστήριξης, τα
περιορισµένα οικονοµικά µέσα της οικογένειας, οι διακρίσεις φύλου, φυλής ή
εθνικότητας στο εκπαιδευτικό ή επαγγελµατικό περιβάλλον, η διαφωνία στην
οικογένεια σχετικά µε τις επαγγελµατικές αποφάσεις, τα οποία οδηγούν σε δισταγµό
επιδίωξης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων για τις οποίες τα άτοµα αντιλαµβάνονται
ότι θα προκύψουν εµπόδια οικονοµικά και κοινωνικά (Ferry, Fouad & Smith, 2000.
Luzzo & McWhirter, 2001). Επίσης, ό,τι αποτελεί εµπόδιο για τα παιδιά των χαµηλών
κοινωνικο-οικονοµικών τάξεων, αντίστροφα, µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τα
παιδιά που προέρχονται από υψηλότερα στρώµατα: τους παρέχονται οικονοµικοί
πόροι για να σπουδάσουν, έχουν ισχυρό κοινωνικό δίκτυο που τους υποστηρίζει
(π.χ. γνωριµίες µε ανθρώπους εξουσίας) και νιώθουν ότι τουλάχιστον είναι
διασφαλισµένο το δικαίωµά τους να τους δοθούν ευκαιρίες (Ferry, Fouad & Smith,
2000)33.
Στη συνέχεια ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαίωσαν τη θετική επίδραση των
προσβάσιµων πηγών κοινωνικής στήριξης (όπως η υποστήριξη από τους γονείς)
στην ενεργό αντιµετώπιση των πραγµατικών-ρεαλιστικών ή αντιλαµβανόµενων
περιορισµών. Ο βαθµός στήριξης και ενθάρρυνσης από σηµαντικά πρόσωπα που
αποτελούν το περιβάλλον κοινωνικής επιρροής ενός νέου κυρίως ατόµου όπως είναι
οι γονείς, όχι µόνο λειτουργεί ενισχυτικά στην επαγγελµατική του ανάπτυξη αλλά είναι
δυνατό, σε ορισµένες περιπτώσεις να αντισταθµίσει ή ακόµα και να εξουδετερώσει τα
εµπόδια που θέτει το χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό του επίπεδο, ή τους όποιους
περιορισµούς θέτουν προσωπικά στοιχεία, ακόµη και άλλες διακρίσεις (φύλου,
ταξικές, εθνικο-φυλετικές) που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα την περίοδο που
λαµβάνουν χώρα οι διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, ειδικότερα όταν
συντελείται η διαµόρφωση των ενδιαφερόντων των στόχων και των επιλογών,

33

Αυτό επίσης που έχει επίσης διαπιστωθεί στις Η.Π.Α., είναι ένας φαύλος κύκλος µεταξύ
.
αντιλαµβανόµενων εµποδίων και επίδοσης (Graham, Taylor & Hudley, 1998 Jackson &
.
Nutini, 2002 Turner & Lapan, 2003a).
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σύµφωνα µε το µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας
για τη σταδιοδροµία.
Έτσι, στις περιπτώσεις κατώτερων οικονοµικά και πολιτισµικά διαφορετικών οµάδων
που έχουν µελετηθεί όπως σε Αφρο-Αµερικανούς στις Η.Π.Α., έχει διαπιστωθεί ότι
υπάρχουν περιορισµοί που προσδιορίζει η διαφορετική τους εθνικότητα όπως είναι οι
περιορισµένες και συγκεκριµένες επαγγελµατικές επιλογές, αλλά εδώ η επίδραση
των γονέων ήταν πιο σηµαντική από αυτή της εθνικότητας στη διαµόρφωση
αντιλήψεων

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

συγκεκριµένες

επαγγελµατικές δραστηριότητας καθώς και των αντίστοιχων µε αυτές επιλογών
(Turner & Lapan, 2002,2003a,2003b). Όµοια και οι Constantine, Wallace & Kindachi
(2005), διερευνώντας την αντίληψη εµποδίων στην ίδια πολιτισµική οµάδα, έδειξε
όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο των σχέσεων των διεργασιών που
λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια µε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης (βλ.
4.Α.1.δ) ότι όσο µεγαλύτεροι οι περιορισµοί που αντιλαµβάνονται οι έφηβοι τόσο
υψηλότερος ο βαθµός επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας, ενώ η υποστήριξη των
γονέων σχετίζεται θετικά µε τη ύπαρξη βεβαιότητας στην επαγγελµατική επιλογή.
Επίσης, η Kenny και οι συνεργάτες της (2003) διερεύνησαν σε Λατινοαµερικάνους
εφήβους την υποκειµενική αντίληψη των εµποδίων και την υποστήριξη από µέλη του
οικογενειακού περιβάλλοντος στη συµπεριφορά και την επίδοση στο σχολείο και στη
διαµόρφωση επαγγελµατικών φιλοδοξιών. Όσο περισσότεροι οι περιορισµοί που
αντιλαµβάνονται οι νέοι (ρατσισµός, πολιτισµική διάκριση, οικονοµική αποστέρηση,
ανεπαρκής εκπαίδευση), τόσο χαµηλότερες οι φιλοδοξίες τους, στοιχείο που
επιβεβαιώθηκε και από µεταγενέστερη έρευνα του Jackson και των συνεργατών του
(2006) σε εφήβους κατώτερων οικονοµικά και πολιτισµικά διαφορετικών τάξεων
(Αφροαµερικανούς και Λατινοαµερικανούς). Ωστόσο, η υποστήριξη από πρόσωπα
του

οικογενειακού

περιβάλλοντος

καταδείχθηκε

στατιστικά

πιο

σηµαντικός

προβλεπτικός παράγοντας από τους αντιλαµβανόµενους περιορισµούς (Kenny et al.,
2003).
Η ύπαρξη υποστήριξης από τους γονείς Λατινοαµερικάνων εφήβων κοριτσιών και η
αντίληψη λιγότερων περιορισµών βρέθηκε να σχετίζεται επίσης µε την ύπαρξη
υψηλότερων επαγγελµατικών φιλοδοξιών, ενώ οι υπόλοιποι περιβαλλοντικοί
παράγοντες που µελετήθηκαν (επίπεδο πολιτισµικής επιρροής, η στάση και
συµπεριφορά σε φεµινιστικά θέµατα, η εκπαίδευση της µητέρας και η επαγγελµατική
της δραστηριότητα) δε βρέθηκε να επηρεάζουν τη διαµόρφωση αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας για µη παραδοσιακές επαγγελµατικές δραστηριότητες.
(Flores & O’Brien, 2002).
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Τα τελευταία χρόνια στη σχετική βιβλιογραφία το ΚΟΙΕ της οικογένειας εφήβων
συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων (όπως π.χ. εθνικοφυλετικών) διερευνάται ως
προς τις σχέσεις του και τις επιδράσεις που ασκεί στους κοινωνικογνωστικούς
µηχανισµούς (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και προσδοκίες αποτελέσµατος)
που επηρεάζουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Οι Ali, McWhirter & Chronister
(2005), µελετώντας εφήβους χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου στις Η.Π.Α.,
κατέδειξαν ότι η επίδραση αυτού καθαυτού του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου της
οικογένειάς τους στις µεταβλητές που προβλέπει το µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας
της θεωρίας για την επαγγελµατική ανάπτυξη χάνεται, όταν συνυπολογίζεται η
επίδραση συγκεκριµένων παραγόντων όπως η κοινωνική υποστήριξη και οι
αντιλαµβανόµενοι περιορισµοί. Οι έφηβοι που είχαν µεγαλύτερη υποστήριξη από
τους συγγενείς τους (συγκεκριµένα από τα αδέλφια τους ανεξαρτήτως φύλου), καθώς
και από φίλους τους, φάνηκε ότι είχαν υψηλότερες αντιλήψεις ακαδηµαϊκής και
επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και χαµηλότερα επίπεδα αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας σχετικά µε τους περιορισµούς στη σταδιοδροµία τους.
Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα και σε µεταγενέστερη έρευνα σε εφήβους χαµηλού
κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου αγροτικής περιοχές (στα Απαλάχια Όρη) (Ali &
Saunders, 2006). Εδώ οι ερευνητές διερεύνησαν παράγοντες που διαµορφώνουν
τους

κοινωνικογνωστικούς

µηχανισµούς

(τις

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

και

ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα) στις
ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες της οµάδας των εφήβων. Οι ερευνητές
επιβεβαίωσαν µεταξύ άλλων ότι οι έφηβοι µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά είχαν
χαµηλές

επιδόσεις

στους

κοινωνικογνωστικούς

µηχανισµούς

και

χαµηλές

ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες. Ωστόσο, στη συγκεκριµένη έρευνα παρά
το ότι η υποστήριξη από τους γονείς, τα συγγενικά πρόσωπα, τους φίλους και τους
εκπαιδευτικούς δεν ήταν χαµηλή και φάνηκε να επηρεάζει τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα περισσότερο από το
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, δε θεωρήθηκε ότι λειτούργησε αντισταθµιστικά στο να
τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις χαµηλές επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες.
Τα υψηλά επίπεδα υποστήριξης από τους γονείς τους βρέθηκε να λειτουργούν
επίσης αντισταθµιστικά στις αρνητικές επιδράσεις του χαµηλού ΚΟΙΕ ΑφροΑµερικανών

εφήβων (οι

οποίοι

αποτελούν

οµάδα υψηλού

κινδύνου)

στις

επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες, στην εκτίµηση της ικανότητάς τους για ακαδηµαϊκή
επίδοση και στην αυτοεκτίµηση (Cunningham et al., 2002). Έτσι, τόσο οι παραπάνω
ερευνητές (Cunningham et al., 2002. Ali, McWhirter & Chronister, 2005), όσο και ο
Liu σε επισκόπηση ερευνών που έκανε µεταξύ των ετών 1981 έως 2000 (Liu et al.,
2004), προτείνουν ότι η έρευνα για την πιθανή επίδραση της κοινωνικοοικονοµικής
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τάξης στην επαγγελµατική ανάπτυξη και την επαγγελµατική συµβουλευτική θα πρέπει
να συµπεριλάβει πιο εκλεπτυσµένους και βασισµένους σε θεωρία δείκτες αυτής της
δοµής, όπως επίσης θα πρέπει ίσως να θεωρήσουµε ότι η επίδραση του
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου µπορεί να διαµεσολαβείται από άλλες µεταβλητές.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία διερευνάται η σχέση µεταξύ του ΚΟΙΕ της οικογένειας και οι επιδράσεις
αυτού στη διαδικασία λήψης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και τις σχετικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Έτσι, οι Thompson
& Subich (2006) διερεύνησαν σε φοιτητές-τριες τη σχέση του ΚΟΙΕ της οικογένειας
µε

την

αυτοαποτελεσµατικότητα

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών αποφάσεων και τη βεβαιότητα για την επαγγελµατική επιλογή. Τα
αποτελέσµατά τους επιβεβαίωσαν την ύπαρξη (αν και όχι στατιστικά σηµαντικής)
θετικής συνάφειας

µεταξύ του ΚΟΙΕ και των συγκεκριµένων αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας καθώς και της βεβαιότητας για την επαγγελµατική επιλογή.
Επίσης, οι Rollins & Valdez, (2006), διερεύνησαν σε δείγµα Αφρο-Αµερικανών
εφήβων µαθητών Λυκείου τις σχέσεις µεταξύ του αντιλαµβανόµενου ρατσισµού, του
φύλου, του ΚΟΙΕ της οικογένειας, των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την
ολοκλήρωση

εργασιών

αναζήτησης

εργασίας,

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και της επαγγελµατικής ταυτότητας. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν µεταξύ
άλλων την υπόθεσή τους ότι τα άτοµα µε υψηλότερα επίπεδα εθνικής ταυτότητας και
υψηλότερο ΚΟΙΕ της οικογένειας έχουν υψηλότερη επίδοση και στους δύο τύπους
αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας.

Ωστόσο,

στον

αντίποδα

αυτών

των

ερευνητικών δεδοµένων, οι Patel, Salahuddin & O’Brien (2008) εξετάζοντας σε µια
συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα εφήβων (ασιάτες-αµερικανούς) τη σχέση του ΚΟΙΕ
της οικογένειας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων δε διαπίστωσαν κάποια σχέση
µεταξύ του ΚΟΙΕ µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (το ΚΟΙΕ
δεν φάνηκε να λειτουργεί ως παράγοντας πρόβλεψης των συγκεκριµένων
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας), εύρηµα που για τους ερευνητές είναι πιθανό
να οφείλεται στον τρόπο που προσδιορίστηκε το ΚΟΙΕ της οικογένειας (µόνο από το
εισόδηµα της οικογένειας).

4.Α.2.δ. Συµπεράσµατα
Το ΚΟΙΕ της οικογένειας φαίνεται ότι µπορεί να επηρεάζει και να καθορίζει θέµατα
της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εφήβων όπως η διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών
και επαγγελµατικών αποφάσεων, σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν καταδειχθεί από
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έρευνες στο εξωτερικό και στη χώρα µας. Έτσι, είναι δυνατό να διευκολύνει ή να
δυσχεράνει την εν λόγω διαδικασία, καθώς φαίνεται να σχετίζεται µε την
επαγγελµατική αναποφασιστικότητα, επηρεάζει τη διαµόρφωση των επαγγελµατικών
στόχων (τις επαγγελµατικές και ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες, το περιεχόµενο των τελικών
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών, το σχεδιασµό των απαιτούµενων
βηµάτων για τη λήψη αποφάσεων, κ.ά.) (Blustein et al., 2001. Dillard & Perrin, 1980.
Edwards & Pasquale, 2003. Farmer, 1985. Hannah & Kahn, 1989. Human, 1956.
Mullis, Mullis & Gerwels, 1998. Vigod, 1972), σχετίζεται µε τις απόψεις σχετικά µε την
εργασία (Chaves et al., 2004) και µε τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα και την επίδοση
Falkowski & Falk, 1983. Graham, Taylor & Hudley, 1998. Jackson & Nutini, 2002.
Moser, 1952. Otto, 2000. Stead, 1994. Turner & Lapan, 2003a. Watson & Zuckerman,
1981).
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία το ΚΟΙΕ της
οικογένειας αποτελεί έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που κατατάσσεται στις γενικές
επιδράσεις, ο οποίος συµµετέχει στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών
µηχανισµών. Έτσι, σύµφωνα µε σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα σχετίζεται µε τις
αντιλήψεων επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali, McWhirter & Chronister,
2005. Ali & Saunders, 2006.

Constantine et al., 2005), τις αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και για την ολοκλήρωση εργασιών αναζήτησης εργασίας (Rollins &
Valdez, 2006. Patel, Salahuddin & O’ Brien, 2008. Thompson & Subich, 2006).
Ωστόσο, τα σχετικά ευρήµατα είναι σχετικά περιορισµένα σε αριθµό, δεν αφορούν τον
ελληνικό χώρο και ως εκ τούτου καταγράφεται η ανάγκη περαιτέρω εµπειρικού
ελέγχου των σχέσεων του ΚΟΙΕ της οικογένειας µε θέµατα της επαγγελµατικής
ανάπτυξης εφήβων όπως οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.
Πολύ περισσσότερο, η ανάγκη περαιτέρου εµπειρικού ελέγχου των επιδράσεων του
ΚΟΙΕ στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στο εύρος της
συγκεκριµένης θεωρίας καθίσταται επιτακτική, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τα
ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν, η επίδρασή του είναι δυνατό να χάνεται,
όταν συνυπολογίζεται εκείνη άλλων παραγόντων όπως η υποστήριξη από σηµαντικά
πρόσωπα όπως γονείς ή φίλοι (κοινωνική υποστήριξη) και οι αντιλαµβανόµενοι
περιορισµοί (Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006. Constantine et
al., 2005. Cunningham, Hurley, Foney & Hayes, 2002. Ferry, Fouad & Smith, 2000.
Flores & O’Brien, 2002. Thompson & Subich, 2006. Turner & Lapan, 2003b). Με άλλα
λόγια, η επίδραση του ΚΟΙΕ της οικογένειας στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης

131

που εξετάζονται είναι πιθανό σε ορισµένες περιπτώσεις να διαµεσολαβείται από
άλλους παράγοντες.

4.Α.3. Ο τόπος µόνιµης κατοικίας (διαµονής)
Σύµφωνα µε τους εξελικτικούς ψυχολόγους, στην αναπτυξιακή διαδικασία της
εφηβείας τα κοινωνικά δεδοµένα διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο (Feldman, 2009.
Παρασκευόπουλος, 1985), καθώς η πορεία προς την ενηλικίωση του ατόµου
θεωρείται, εκτός από ψυχοβιολογικό και ψυχοκοινωνικό φαινόµενο. Ο βαθµός
δυσκολίας, η έκταση, η ένταση και η διάρκεια που θα απαιτήσει η πραγµάτωση των
απώτερων αναπτυξιακών στόχων της εφηβείας όπως της ενηλικίωσης, καθορίζονται
όχι µόνο από το ατοµικό ιστορικό του εφήβου αλλά και από το είδος της κοινωνίας
στην οποία καλείται να ζήσει και να δράσεις. Σε µια µικρή, κλειστή, αποκεντρωµένη
αγροτική κοινωνία όπου οι ρόλοι των ενηλίκων είναι σαφώς καθορισµένοι, το
αναπτυξιακό έργο της εφηβείας είναι απλό και µπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Αντίθετα σε µια πολύπλοκη, ταχέως αναπτυσσόµενη, αστική,
βιοµηχανική, πλουραλιστική κοινωνία όπου οι ρόλοι των ενηλίκων είναι περίπλοκοι,
απαιτητικοί, ασαφείς και η εκµάθησή τους απαιτεί µακρά άσκηση, πολύπλευρη πείρα
ή ακόµη και εκπαίδευση, το αναπτυξιακό έργο της εφηβείας γίνεται δύσκολο,
πολύπλοκο και χρονοβόρο.
Ανάλογες

διαδικασίες

µε

αυτές

που

περιγράφονται

για

την

εφηβεία

ως

ψυχοκοινωνικό φαινόµενο είναι δυνατό να διατυπωθούν και για την επαγγελµατική
ανάπτυξη των ατόµων, καθώς σε µικρές, γεωργικές, αποκεντρωµένες ακόµη και
αποµακρυσµένες περιοχές όχι µόνο οι εναλλακτικές επαγγελµατικές επιλογές
σύµφωνα µε τον τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας αυτής είναι περιορισµένες σε
σχέση µε αυτές που υπάρχουν σε κοινωνίες µε ταχύτατους ρυθµούς κοινωνικής και
οικονοµικής αλλαγής (όπως οι αστικές ή βιοµηχανοποιηµένες), αλλά και οι ευκαιρίες
πρόσβασης σε πηγές επαγγελµατικής πληροφόρησης είναι εξίσου περιορισµένες.
Ο τόπος διαµονής δηλαδή (σε αλληλεπίδραση µε το κοινωνικοικονοµικό επίπεδο της
οικογένειας ή ενδεικτικός αυτού), αποτελεί συχνά σηµαντικό παράγοντα µε µεγάλη
επίδραση σε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του έφηβου ατόµου όπως αυτό
της επαγγελµατικής επιλογής, αφού καθορίζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές
ευκαιρίες που του δίνονται, άλλοτε µε άνοιγµα και άλλοτε µε περιορισµό αυτών.
Οι θεωρητικοί και ερευνητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης επιβεβαιώνουν τις
σχετικές αυτές υποθέσεις ακόµη και στη χώρα µας. Έτσι, σύµφωνα µε ερευνητές της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας, οποιοδήποτε µοντέλο ή µέθοδος
επαγγελµατικής συµβουλευτικής και αν εφαρµόζεται, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
ότι η επαγγελµατική απόφαση εκτός του ότι είναι µια δυναµική διεργασία, βρίσκεται σε

132

άµεση σχέση µε τον κοινωνικό χώρο (social context) µέσα στον οποίο το άτοµο
πρόκειται να πραγµατώσει αυτή την απόφαση καθώς και µε τον µικρόκοσµο αυτού
(small world), µε άλλα λόγια µε την εσωτερική και εξωτερική του πραγµατικότητα
(Χαντζούλη, 1998. Marouda-Chatjoulis, 1995). Η Κωστάκη (1990) σε έρευνά της στην
Ελλάδα, επισηµαίνει την έντονη διαφοροποίηση ανάµεσα στις αστικές και αγροτικές
περιοχές. Το αστικό περιβάλλον της Αθήνας παρουσιάζει πλουσιότερη δοµή
επαγγελµατικών προτύπων (µοντέλων), ενώ οι αγροτικές περιοχές και οι µικρές
πόλεις είναι λιγότερο σύνθετες στην αγορά εργασίας. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι έφηβοι
που ζουν στην Αθήνα επιθυµούν περισσότερο από συνοµιλήκους τους που ζουν σε
άλλες πόλεις να σπουδάσουν οικονοµικά, ή ακόµη και να γίνουν δηµόσιοι υπάλληλοι
ή να ασχοληθούν µε εργασίες γραφείου. Μεταξύ των προτιµήσεων που ήταν κοινές
ανάµεσα σε εφήβους που ζουν στην Αθήνα και άλλες πόλεις ήταν η επιθυµία
άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού. Ανάλογες διαπιστώσεις έχει κάνει και
ο Κιντής (1980) όπου, µεταξύ άλλων, οι φοιτητές από αστικές περιοχές προτιµούν
επαγγέλµατα υψηλότερου κύρους. ∆ιαφορές που σχετίζονται όχι µόνο µε την επιλογή
επαγγέλµατος αλλά και µε την επιλογή ορισµένης κατεύθυνσης και σχολής έχουν
παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες (∆ηµητρόπουλος και συν., 1994).
Οι σοβαρότερες διαφορές έχουν παρατηρηθεί µεταξύ των νέων που ζουν σε αστικά
κέντρα από τη µια µεριά και σε αγροτικές περιοχές από την άλλη, αν και πρόκειται
για παλαιότερες χρονικά έρευνες. Μια παράµετρος που έχει µελετηθεί είναι οι
σχολικές επιδόσεις. Τα παιδιά που ζουν σε αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα
περιοχές έχει διαπιστωθεί ότι εµφανίζουν µικρότερες επιδόσεις και φτάνουν σε
µικρότερα

ποσοστά

σε

ανώτερα

και

ανώτατα

.

εκπαιδευτικά

ιδρύµατα

.

(∆ηµητρόπουλος και συν., 1994 Κασσωτάκης, 1979 Λαµπίρη-∆ηµάκη, 1974.
Μυλωνάς, 1982. Σκαύδη, Ρουσσέας, Τέττερη, 1989. Τοµπαϊδης, 1982). Ανάλογες
διαφορές και συσχετίσεις του τόπου µόνιµης κατοικίας µε θέµατα σχολικής επίδοσης
και επαγγελµατικής ανάπτυξης έχουν παρατηρηθεί σε παλαιότερες έρευνες και σε
άλλες χώρες όπως στην Ιαπωνία και την Αυστραλία (ενδεικτικά: Falkowski & Falk,
1983. Okano, 1995. Poole, Fox & Omodei, 1991).
Οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, όπως αναλυτικά
αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο της θεωρητικής θεµελίωσης της έρευνας,
επιχειρώντας να προσδιορίσουν το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στη
διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου, αναφέρονται στο ρόλο των
γενικών επιδράσεων του περιβάλλοντος. Έτσι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες µε
κριτήριο το βαθµό αµεσότητας και εγγύτητας της επίδρασης, δηλαδή αυτοί που
ανήκουν στην κατηγορία των γενικών επιδράσεων του περιβάλλοντος, συµµετέχουν
στη

διαµόρφωση

των

γνωστικών

133

µηχανισµών

(των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας, των προσδοκιών για αποτελέσµατα και των στόχων).
Μεταξύ των παραγόντων αυτών οι εισηγητές της θεωρίας αναφέρουν και τον τόπο
µόνιµης κατοικίας του ατόµου (αστική ή αγροτική περιοχή), ο οποίος θεωρούν ότι
προσδιορίζει τη διαφορικότητα στην πρόσβαση σε επαγγελµατικές δραστηριότητες
και ευκαιρίες εργασίας (Lent, Brown & Hackett, 1994). Σε κάθε περίπτωση βέβαια,
όπως αναφέρθηκε σε άλλο σηµείο της παρούσας µελέτης, οι εισηγητές αναφέρουν
ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν µε τους προσωπικούς ως προς τις
επιδράσεις

που

ασκούν

στις

διαδικασίες

επαγγελµατικής

ανάπτυξης

που

αναφέρονται.
Η πλειονότητα των προτάσεων και των υποθέσεων που έχουν διατυπώσει οι
εισηγητές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία στα τρία µοντέλα
αυτής για τις τους παράγοντες που επηρεάζουν τα θέµατα επαγγελµατικής
ανάπτυξης των ατόµων όπως αναφέρουµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο έχει
καταδειχθεί ότι επαληθεύονται από έρευνες σε έγχρωµους εφήβους αστικών κυρίως
περιοχών (ενδεικτικά: Constantine, Wallace & Kindaichi, 2005. Fouad & Smith, 1996.
Gushue et al., 2006). Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα µετά το 2006, παρουσιάζεται
έντονο το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εφαρµογή της θεωρίας στη µελέτη θεµάτων
επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων που ζουν σε αγροτικές περιοχές κυρίως στης
Η.Π.Α. Έτσι, για παράδειγµα, ο Wettersen και οι συνεργάτες του (2005)
επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις τους για τους παράγοντες που προβλέπουν τις
προσδοκίες για αποτελέσµατα φοιτητών αγροτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, οι
Ali & Saunders, (2006) διερεύνησαν σε εφήβους χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού
επιπέδου αγροτικής περιοχής (Απαλάχια Όρη – οροσειρά της Β. Αµερικής) (όπως
αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο όπου παρουσιάζονται ερευνητικά
δεδοµένα για το ΚΟΙΕ οικογένειας) παράγοντες που διαµορφώνουν τους
κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς (τις αντιλήψεις επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις σχετικές µε αυτές προσδοκίες για αποτελέσµατα)
και έτσι επενεργούν στις ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες των
υποκειµένων.

Τα

συµπεράσµατα

της

συγκεκριµένης

έρευνες

επιβεβαίωσαν

αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών για τους εφήβους της συγκεκριµένης περιοχής,
όπου είχε διαπιστωθεί ότι όσοι ζουν σε πόλεις (όπως το Οχάϊο της Αµερικής) είχαν
µεγαλύτερες εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες από αυτούς που ζουν σε
χωριά, αποµακρυσµένες περιοχές (µεταξύ αυτών και µαθητές που ζουν στα
Απαλάχια Όρη) ή έρχονται σε επαφή µε αγροτικά κυρίως επαγγέλµατα (Steving &
Whilling, 1967).
Ειδικότερα σε ότι αφορά την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, o Brown και οι συνεργάτες του
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(1999), χρησιµοποίησαν την κλίµακα σε µαθητές πρώτου και τελευταίου έτους του
Λυκείου για να µελετήσουν τις διαφορές επίδοσης σε αυτούς που φοιτούσαν σε
Λύκεια αστικών και επαρχιακών περιοχών. Στο αστικό δείγµα το 75% αυτού
προερχόταν από µειονότητες, ενώ στο δείγµα της επαρχίας το αντίστοιχο ποσοστό
ήταν 11%. Ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας ήταν ότι οι υψηλότερες βαθµολογίες στην
κλίµακα σηµειώθηκαν από αστούς µαθητές που ήταν µέλη µειονοτικών οµάδων ενώ
οι χαµηλότερες από µαθητές επαρχιακών περιοχών οι οποίοι και αυτοί ήταν µέλη
µειονοτικών οµάδων.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι τα ερευνητικά ευρήµατα που αναφέρθηκαν
παρέχουν την αναγκαία ανατροφοδότηση για την επιβεβαίωση ότι η συγκεκριµένη
θεωρία κατέχει έναν µεγάλο βαθµό επάρκειας και υπεροχής µε τρόπο ώστε να είναι
δυνατό να παράσχει ένα ερµηνευτικό σχήµα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των
ατόµων µε συγκεκριµένα πολιτισµικά χαρακτηριστικά ή περιβάλλοντα διαβίωσης
όπως είναι οι αστικές και οι αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, καθίσταται αναγκαία η εκ
νέου διερεύνηση του ρόλου του περιβάλλοντος διαβίωσης του ατόµου σε θέµατα
επαγγελµατικής

ανάπτυξης

όπως

η

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών αποφάσεων, δεδοµένων των µέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου και
των αλλαγών που έχει επιφέρει η οικονοµική και κυρίως η τεχνική πρόοδος της
εποχής µας και η διάδοση των πληροφοριών µε περισσότερα µέσα. Αυτό σηµαίνει
ότι οι επιδράσεις του τόπου µόνιµης κατοικίας είναι δυνατό να έχουν διαφοροποιηθεί
σε σχέση µε τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν. Επίσης, καθίσταται
αναγκαία η περαιτέρω εµπειρική διερεύνηση των σχέσεων του τόπου µόνιµης
κατοικίας (διαµονής) του ατόµου µε συγκεκριµένα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης
όπως η διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, καθώς
σύµφωνα µε το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο και σχετικά ερευνητικά δεδοµένα, οι
επιδράσεις του είναι δυνατόν να χάνονται όταν συνυπολογίζονται οι επιδράσεις από
άλλους προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.
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4.Α.4. Η οµάδα των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους
συνοµηλίκους
4.Α.4.α. Εισαγωγικά
Σε προηγούµενη ενότητα ασχοληθήκαµε µε την πρωτογενή κοινωνικοποίηση που
συντελείται αποκλειστικά στο οικογενειακό πλαίσιο και τον τρόπο που επηρεάζει τους
νέους στη διαδικασία της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης. Η δευτερογενής
κοινωνικοποίηση συντελείται όχι µόνο µέσα στην οικογένεια αλλά κυρίως στον
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του ατόµου. Στο χώρο αυτό εντάσσεται το σχολείο, οι
συνοµήλικοι, ποικίλες άλλες κοινωνικές οµάδες στις οποίες συµµετέχει το νέο άτοµο,
τα Μ.Μ.Ε., άνθρωποι από τον επαγγελµατικό χώρο του ατόµου, κ.ά. (Κασσωτάκης &
Μαρµαρινός, 2004).
Η οµάδα των οµηλίκων (peer groups) και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους
(friendships) θεωρούνται από τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους ιδιαίτερα σηµαντικές
πηγές από τις οποίες τροφοδοτείται η ταυτότητα του νέου ατόµου34 (π.χ. Erikson,
1968. Flum & Porton, 1995. Marcia, 1980). Οι πηγές αυτές του προσφέρουν
κοινωνική στήριξη (social support)35 όχι µόνο την περίοδο της εφηβείας και της
νεότητας αλλά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Harter, 1999. Hartup & Stevens,
1997. Rubin, Bukowski, & Parker, 1998).
Η επίδραση της οµάδας των οµηλίκων ξεκινά ήδη από το 4ο έτος της ζωής του
παιδιού, όπου αυτό αρχίζει να συµµετέχει σε κοινά παιχνίδια µε άλλους. Η
συναναστροφή αυτή εντείνεται σταδιακά, ενώ η φοίτηση στο σχολείο ενισχύει το ρόλο
τους. Μέσα στις οµάδες αυτές το άτοµο µαθαίνει να συνεργάζεται για την επίτευξη
στόχων, να ανταγωνίζεται τους άλλους, να συγκρίνει τον εαυτό του, να προσαρµόζει
τη συµπεριφορά του στα αποδεκτά πρότυπα της οµάδας, να αποκτά κοινωνικές
δεξιότητες κ.ά. (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).

34

Ιδωµένη συνολικότερα η εφηβεία θεωρείται η περίοδος στη διάρκεια της οποίας το άτοµο
συγκροτεί την ταυτότητά του. Η συγκρότηση ταυτότητας περιλαµβάνει και αφορά: στην
ασφαλή αίσθηση εαυτού (αυτοσυνειδησία-αυτεπίγνωση), στην αίσθηση συνέχειας του εαυτού
(στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον), στην αίσθηση σχεδιασµού και προσανατολισµού για
το µέλλον και στην εναρµόνιση της ταυτότητας µε την κοινωνική σφαίρα (Cole & Cole, 2002.
Erickson, 1968. Marcia, 1980). Στο πλαίσιο αυτό, µια εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιλογή
και η δέσµευση σε αυτήν συνιστούν µια σηµαντική διαδικασία στη συνολική διεργασία της
συγκρότησης ταυτότητας, ενώ αποτελούν προϋπόθεση για την εύρεση βράχου σταθερότητας
στην πορεία αυτοπροσδιορισµού του ατόµου.
35
Ως κοινωνική στήριξη θεωρείται «ένα διαπροσωπικό πλέγµα σχέσεων που δίνει στο άτοµο
τη δυνατότητα να ενδυναµώσει τη θέλησή του και να αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες
µέσα από τις σχέσεις αυτές και τις αλληλεπιδράσεις του µε άλλα άτοµα» (McCombs, 1991,
ό.α. Μακρή-Μπότσαρη, 2001).
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Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς (Bandura,
1986,1997) σε ότι αφορά τους τρόπους διαµόρφωσης και εξέλιξης της έννοιας της
αυτοαποτελεσµατικότητας στην προσωπική ιστορία του ατόµου, πρωτίστως η
οικογένεια, µετά το σχολείο και ακολούθως οι συναναστροφές µε τους συνοµιλήκους
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Σε ότι αφορά την τελευταία
πηγή,

στο

πλαίσιο

δηλαδή

των

συναναστροφών

µε

τους

συνοµιλήκους

διαδραµατίζονται οι διεργασίες κοινωνικής µάθησης και παρέχονται στο παιδί
πληροφορίες για την εκτίµηση και επαλήθευση της κοινωνικής του επάρκειας µέσω
της σύγκρισης µε τα άλλα παιδιά. Ο Bandura (1986) υποστηρίζει ότι οι συνοµήλικοι
εξυπηρετούν σηµαντικές λειτουργίες επάρκειας: όσοι από αυτούς είναι πιο έµπειροι
και ικανοί παρέχουν πρότυπα ικανοποιητικών τρόπων συµπεριφοράς. Επιπλέον, οι
συνοµήλικοι παρέχουν για το παιδί σηµεία αναφοράς για τη σύγκριση της επάρκειάς
του και της εκτίµησης των ικανοτήτων του. Εποµένως, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα στα µηνύµατα σχετικά µε την κοινωνική τους θέση µεταξύ των
συνοµιλήκων στις κοινές τους δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζουν το γόητρο και τη
δηµοτικότητά τους.
Οι συνάφειες της κοινωνικής στήριξης µε τις πτυχές της έννοιας του εαυτού, ιδιαίτερα
την αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη έχουν εξεταστεί σε πλήθος παλαιότερων
αλλά και πιο σύγχρονων ερευνών. Όλες αυτές οι έρευνες έχουν καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι η όσο µεγαλύτερη είναι η κοινωνική στήριξη που νιώθει το άτοµο ότι
λαµβάνει από διάφορα πρόσωπα του κοινωνικού του περίγυρου, τόσο θετικότερες οι
εκτιµήσεις του εαυτού (βλ. περισσότερα Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Επίσης, πλήθος
διατµητικών και διαχρονικών µελετών έχει καταδείξει µια θετική σχέση ανάµεσα στην
κοινωνική στήριξη που προσφέρει η αλληλεπίδραση µε τις οµάδες των οµηλίκων και
σε διάφορες παραµέτρους που αφορούν στον τοµέα της ψυχικής του υγείας:
υψηλότερη αυτοεκτίµηση, θετική αυτοαντίληψη, καλύτερη προσαρµογή στο σχολικό
περιβάλλον, ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων, ψυχολογική προσαρµογή και
ωριµότητα κ.ά., ακόµη και σε περιπτώσεις που ο έφηβος µεγαλώνει κάτω από
«σκληρές» οικογενειακές συνθήκες (π.χ. φτώχεια, κακοποίηση, κ.ά.) (βλ. Hartup &
Stevens, 1997. Λεονταρή, 1989. Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Βέβαια, πολλές έρευνες
έχουν δείξει ότι η οµάδα των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµιλήκους
ευθύνονται

και

για

την

προβληµατική

(«αντικοινωνική»

και

παραβατική)

συµπεριφορά του εφήβου καθώς αποτελούν το «πεδίο δοκιµής» τέτοιων µορφών
συµπεριφοράς (βλ. Μακρή-Μπότσαρη, 2001).
H βαρύτητα της επίδρασης των σχέσεων µε την οµάδα των οµηλίκων και των φιλικών
σχέσεων µε τους συνοµιλήκους την περίοδο της εφηβείας και στην πρώτη νεότητα
(όψιµη εφηβεία) σε αναπτυξιακά ή άλλα θέµατα ψυχικής υγείας διαφοροποιείται
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ανάλογα: α) τη φάση ζωής του ατόµου και β) την αντίληψή του για το εύρος και την
ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που διατηρεί µε τα πρόσωπα του
οικογενειακού περιβάλλοντος που θεωρεί σηµαντικά (Hartup & Stevens, 1997)36.
Έτσι, σε ότι αφορά τον πρώτο παράγοντα, κατά τη διάρκεια της εφηβείας το δίκτυο
των σηµαντικών άλλων αναδοµείται και παρατηρείται µια µεταβολή στη φύση των
σχέσεων των εφήβων µε τους συνοµιλήκους τους. Οι οµάδες της παιδικής ηλικίας και
οι σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο µε τους συνοµιλήκους είναι διαφορετικές από
εκείνες των εφήβων. Η διαφορά τους έγκειται στις διαφορετικές ψυχοκοινωνικές
ανάγκες που εξυπηρετούν σε ατοµικό επίπεδο στην περίοδο της εφηβείας
(Ναυρίδης, 1989). Στην πρώτη φάση της εφηβείας το άτοµο ενδιαφέρεται να
χαλαρώσει την εξάρτησή του από τους γονείς. Στο µέσο της εφηβείας, απασχολείται
µε το να «εγκαταστήσει» τον εαυτό του ανάµες στους συνοµίληκους (Marsha, 1996).
∆εν είναι τυχαίο ότι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι στην εφηβεία τα νεαρά
άτοµα τείνουν να µοιράζονται τις προσωπικές τους σκέψεις περισσότερο µε τους
φίλους παρά µε τους γονείς τους, ενώ το 29% του συνολικού διαθέσιµου χρόνου της
ηµέρας τον περνούν µε τους φίλους τους (Harter, 1999. Hartup & Stevens, 1997).
Επίσης, µε την έλευση της εφηβείας και καθώς οι αναπτυσσόµενοι έφηβοι αναζητούν
την ανεξαρτητοποίησή τους από τον οικογένεια (Feldman, 2009. Παρασκευόπουλος,
1985), ο «παιδικού τύπου» δεσµός µε τους γονείς εξελίσσεται σε µια πιο ισότιµη
σχέση µεταξύ τους, οι δε φίλοι αρχίζουν να αποτελούν µια σηµαντική πηγή στήριξης
για τον έφηβο (Sabetelli & Mazor, 1985). Η διεργασία της ανεξαρτητοποίησης του
εφήβου δηλαδή, έχει ως συνέπεια τη χαλάρωση των συναισθηµατικών δεσµών και τη
µείωση της εξάρτησης από τους γονείς του, οι οποίοι µέχρι τώρα αποτελούσαν την
κύρια πηγή συναισθηµατικής τροφής αυτού (Τσιάντης, 1991). Έτσι σε αυτό το στάδιο
36

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που έχει απασχολήσει πολλές µελέτες σχετικά µε την κοινωνική
στήριξη από την οµάδα των οµιλήκων και τις φιλικές σχέσεις µε τους συνοµιλήκους είναι το
πώς αντιδρούν οι έφηβοι όταν βιώνουν έλλειµµα γονεϊκής στήριξης. Η σχετική βιβλιογραφία
αναφέρεται σε τρία διαφορετικά µοντέλα (Μακρή-Μπότσαρη, 2001:97): α) στο αντισταθµιστικό
µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η αναζήτηση συµβουλών (ή ακόµη και συναισθηµατικών
δεσµών) από τους φίλους µπορεί να συνιστά µια προσπάθεια αντιστάθµισης των ανεπαρκών
σχέσεων µε τους γονείς. Ο γονείς και οι συνοµίληκοι εκπροσωπούν αντιτιθέµενους πόλους
κατά την προσπάθεια του ατόµου να επιτύχει την αυτονοµία του, εποµένως η γονεϊκή στήριξη
σχετίζεται αρνητικά µε τη στήριξη από τους συνοµηλίκους, β) στο ενισχυτικό µοντέλο,
σύµφωνα µε το οποίο οι έφηβοι που νιώθουν έλλειψη γονεϊκής στήριξης στερούνται επίσης
της ικανότητας να αναζητήσουν στήριξη από οπουδήποτε αλλού ακόµη και των συνοµιλήκων
τους, σύµφωνα µε τη θεωρία της προσκόλλησης (Bowlby, 1973. 1980. 1982) και γ) στο
ανεξάρτητο µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η έλλειψη στήριξης από τους γονείς δεν
αντισταθµίζεται από τη στήριξη των συνοµηλίκων, καθώς γονείς και συνοµήλικοι αποτελούν
δύο διαφορετικούς κοινωνικούς κόσµους και επηρεάζουν διαφορετικούς τοµείς της ζωής του
εφήβου. Συνεπώς, η γονεϊκή στήριξη δε σχετίζεται µε τη στήριξη από τους συνοµηλίκους.
Ωστόσο, κανένα από τα τρία µοντέλα δεν έχει τύχει κατηγορηµατικής εµπειρικής τεκµηρίωσης,
αφού τα ευρήµατα των σχετικών µελετών είναι συχνά αντιφατικά µεταξύ τους (Helsen,
Vollebergh, & Meeus, 2000 ό.α. στο Μακρή-Μπότσαρη, 2001).
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οι φίλοι και η οµάδα των οµιλήκων είναι εκείνοι προς τους οποίους ο έφηβος
στρέφεται όλο και περισσότερο αναζητώντας συµβουλή και διαπροσωπική
αλληλεπίδραση (Grusec & Lytton, 1988. Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000). Για τον
έφηβο η οικογένεια δεν αποτελεί πια το µοναδικό πόλο έλξης και κάλυψης των
συναισθηµατικών του αναγκών αλλά µετατοπίζεται προς τις σχέσεις µε τους
συνοµηλίκους (Berndt, & Perry, 1986. Josselson, 1992. Sullivan, 1953).
Σε ότι αφορά το δεύτερο παράγοντα, τη διαφοροποίηση της επίδρασης της οµάδας
των οµηλίκων και των φιλικών σχέσεων µε τους συνοµιλήκους σε σχέση µε αυτή των
γονέων την περίοδο της εφηβείας, αν και τα νεαρά άτοµα αναζητούν ολοένα και
περισσότερο τη στήριξη των συνοµιλήκων τους, η πλειονότητα αυτών εξακολουθεί να
βασίζεται στους γονείς για συναισθηµατική στήριξη και συµβουλές. Έτσι, η εφηβεία
σήµερα θεωρείται µια περίοδος αυξανόµενης αυτονοµίας και ταυτόχρονα διατήρησης
της εγγύτητας µε τους γονείς και άλλους σηµαντικούς ενήλικες (Laibre, Carlo, &
Raffaelli, 2000). Με τον τρόπο αυτό, αν και έφηβοι συχνά δίνουν την εντύπωση πως
έχουν αποσυνδεθεί ψυχικά από τους γονείς τους, σε πολλές έρευνες διαπιστώνεται
ότι αισθάνονται συναισθηµατικά κοντά τους και τους σέβονται. Έρευνα στον ελληνικό
χώρο έδειξε ότι οι βαθµοί αυτοαντίληψης των σχέσεων µε τους γονείς καθώς και οι
βαθµοί στήριξης από αυτούς παρουσιάζουν σηµαντική και αξιόλογη πτώση από το
δηµοτικό προς το γυµνάσιο, ωστόσο διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα και
σταθεροποιούνται. Αυτό σηµαίνει ότι το επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων
ανάµεσα στους νεαρούς εφήβους και στους γονείς τους καταγράφεται ικανοποιητικό
(Μακρή-Μπότσαρη, 2000γ).
Η θέση ότι η επίδραση της γονεϊκής στήριξης διατηρείται ισχυρή καθόλη τη διάρκεια
της εφηβείας βασίζεται και στο πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης, σύµφωνα µε
την οποία τα παιδιά διαµορφώνουν µοντέλα σχέσεων στη βάση της αλληλεπίδρασής
τους µε τα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Bowlby, 1982,1988).
Όσο ασφαλέστερη είναι η προσκόλληση µε τους γονείς και η σχέση µαζί τους
κρίνεται από το άτοµο

ικανοποιητική και υποστηρικτική, τόσο µεγαλύτερη η

µετέπειτα ικανότητα του ατόµου να δηµιουργεί και να διατηρεί συναισθηµατικές
υποστηρικτικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους του. Έτσι, παρά το ότι τα µοντέλα
αυτά παραµένουν ανοιχτά σε αναδιαµόρφωση καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής,
ταυτόχρονα ανθίστανται στο χρόνο και επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον
οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους στο πλαίσιο των
διαπροσωπικών σχέσεων στην εφηβεία και τη µετέπειτα ενήλικη ζωή (Ainsworth,
1989. Greensberg, Siegal & Leitch, 1984).
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Στην

επόµενη

παράγραφο

παραγµατοποιείται

συνοπτική

επισκόπηση

των

ερευνητικών δεδοµένων που αναφέρονται στο ρόλο της οµάδας των οµιλήκων και
των φιλικών σχέσεων µε τους συνοµιλήκους σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης,
ιδιαίτερα δε της διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων
και των σχετικών µε αυτές αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στο εύρος της
θεωρίας

της

προσκόλλησης

και

της

κοινωνικογνωστικής

θεωρίας

για

τη

σταδιοδροµία.

4.Α.4.β. Ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση της οµάδας των
οµηλίκων και των φιλικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους µε θέµατα
σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη
Ο ρόλος της οµάδας των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους
χαρακτηρίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία σηµαντικός για την επαγγελµατική
ανάπτυξη του εφήβου (Hotchkiss & Borow, 1996). Οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, συµβάλλουν στην αντιπαραβολή
των απόψεων και των κρίσεων των γονέων ή των λοιπών προσώπων του
οικογενειακού περιβάλλοντος µε τις κρίσεις και τις απόψεις των συνοµηλίκων για το
πρόσωπό του. Οι στάσεις που τα σηµαντικά πρόσωπα της περιόδου αυτής
υιοθετούν και εκδηλώνουν απέναντι στο άτοµο συντελούν στη διαµόρφωση της
αυτοαντίληψής του, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον µετέπειτα σχολικό
και επαγγελµατικό του προσανατολισµό (Φλουρής, Κουλοπούλου & Σπυριδάκης,
1981. Φλουρής, 1989. Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).
Τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο
καταδεικνύουν τη θετική επίδραση της ύπαρξης κοινωνικής στήριξης από την οµάδα
των οµιλήκων και τις φιλικές σχέσεις µε τους συνοµιλήκους σε διάφορες
παραµέτρους που αφορούν στον τοµέα της ψυχικής του υγείας ενός έφηβου ατόµου.
Τα σχετικά ευρήµατα σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης καταδεικνύουν και εδώ
την ύπαρξη θετικής συσχέτισης καθώς και διαφορές φύλου, ωστόσο θεωρούνται
σχετικά περιορισµένα και προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό (Guay et al., 2003).
Επίσης, η βαρύτητα της επίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και των φιλικών
σχέσεων µε τους συνοµιλήκους θεωρείται µικρότερη σε σχέση µε αυτήν των γονέων,
ενώ αναφέρεται και αφορά σε διαφορετικά θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης από
αυτή των γονέων. Ορισµένοι ερευνητές επίσης θεωρούν ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ο
τρόπος που οι δύο οµάδες σηµαντικών άλλων (γονείς ή άλλα πρόσωπα του
οικογενειακού περιβάλλοντος και φίλοι) αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τα θέµατα
επαγγελµατικής ανάπτυξης (Steinberg, Dornbusch & Brown, 1992). Τέλος, αρκετά
είναι τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για
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τη σταδιοδροµία τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση της υποστήριξης από την
οµάδα των οµιλήκων και των φίλων

(αν και διαφορετικής βαρύτητας έναντι των

γονέων) στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών οι οποίοι µε τη
σειρά τους επηρεάζουν και καθορίζουν θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων,
ιδιαίτερα δε εφήβων εθνικοφυλετικών οµάδων.
Στη χώρα µας ο ρόλος της οµάδας των οµηλίκων και των φιλικών σχέσεων µε τους
συνοµιλήκους στην επαγγελµατική ανάπτυξη όπως καταγράφηκε σε παλαιότερες
έρευνες φαίνεται να είναι περιορισµένος (∆ηµητρόπουλος και συν., 1985. ΣόφτηΜπεσµπέα, 1982. Πάντα, 1988. Κασσωτάκης, 1992). Ωστόσο, όπως προκύπτει από
την άτυπη εµπειρική παρατήρηση που µπορεί να κάνει στο πλαίσιο της άσκησης του
έργου του ένας λειτουργός Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού στις δοµές
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας
(ΚΕ.ΣΥ.Π. και Γρα.Σ.Ε.Π.37), πολλοί µαθητές στρέφονται προς µια ορισµένη
εκπαιδευτική κατεύθυνση και σε ορισµένες περιπτώσεις και σε επαγγελµατική
ακολουθώντας το παράδειγµα των φίλων τους, οι περισσότεροι από τους οποίους
είναι συµµαθητές τους (Βάγγερ, 2004).
Σύµφωνα µε άλλες έρευνες, οι πληροφορίες που παίρνουν τα άτοµα την περίοδο της
εφηβείας για την αγορά εργασίας και την απασχόληση έχει βρεθεί ότι προέρχονται
από τους γονείς, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς θεσµούς, τα Μ.Μ.Ε καθώς και
από τυχόν εµπειρίες εργασίας µερικής απασχόλησης (Feij, 1998. Jablin, 2000. Jablin
& Krone, 1987). Ο Jablin (2000) υποστηρίζει ότι καθώς οι φίλοι αποτελούν σηµαντική
πηγή κοινωνικής στήριξης και αναφοράς λόγω της οµοιότητας µεταξύ τους (ηλικία,
αξίες, αναπτυξιακές, υλικές ή συναισθηµατικές ανάγκες, ανάγκες πληροφόρησης για
το περιβάλλον κ.ά.), το µοίρασµα των σκέψεων και των φιλοδοξιών στις µεταξύ τους
συζητήσεις

συµβάλλει

στην

ανταλλαγή

πληροφοριών

και

αποτελεί

πηγή

ανατροφοδότησης σχετικά µε τις προδιαγραφές άσκησης διαφόρων επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων (καθήκοντα και υποχρεώσεις, προσόντα, προοπτικές εργασίας
κ.ά.). Η γνώµη των φίλων ιδιαίτερα του ίδιου φύλου, έχει βαρύτητα ως προς την
επίδραση που ασκεί στις επιλογές ενός εφήβου τόσο στα αγόρια όσο και στα
κορίτσια. Ο Saltiel (1986) διαπίστωσε ότι τα αγόρια επηρεάζονται από οµόφυλους
φίλους σε θέµατα επαγγελµατικών επιλογών. Μικρή διαφοροποίηση παρουσιάστηκε
στην εν λόγω έρευνα στα κορίτσια, όπου φάνηκε να επηρεάζονται περισσότερο από
φίλες σε θέµατα επιλογής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης.
Ωστόσο, από παλιά οι Kandel & Lesser, (1968) καταγράφουν ότι οι έφηβοι δέχονται
την επίδραση των συνοµηλίκων κυρίως για θέµατα που αφορούν την καθηµερινή
37

Κέντρα Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.

Προσανατολισµού,
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Γραφεία

Συµβουλευτικής

και

πραγµατικότητα της εφηβικής ηλικίας, αλλά πολύ λιγότερο για θέµατα που αφορούν
το µέλλον τους. Για τα επαγγελµατικά τους σχέδια εµπιστεύονται περισσότερο τους
γονείς τους, από τους οποίους δέχονται και µεγαλύτερη επίδραση. Οι έφηβοι όταν
πρόκειται

για

µακροπρόθεσµες

επιλογές

(εκπαιδευτικές

ή

επαγγελµατικές)

λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τη γνώµη των γονέων τους, καµµιά φορά περισσότερο
και από των συνοµιλήκων τους (Noller, 1994).
Οι Steinberg, Dornbusch & Brown, (1992) υποστηρίζουν ότι οι γονείς αποτελούν
έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα επιρροής σε ότι αφορά τη διαµόρφωση µιας
επαγγελµατικής επιλογής (δηλαδή στο περιεχόµενο αυτής), ενώ οι φίλοι και η οµάδα
των οµιλήκων αποτελούν ισχυρές επιρροές στις καθηµερινές συµπεριφορές στο
σχολείο ή σε άλλες καθηµερινές δραστηριότητες, επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο
την επαγγελµατική του ανάπτυξη αφού οι δραστηριότητες αυτές συµβάλλουν στη
διαµόρφωση των επιλογών του. Η συµµετοχή των εφήβων σε εξωσχολικές
δραστηριότητες µαζί µε τους φίλους τους (π.χ. αθλητικές, κοινωνικές κ.ά.) ή σε
δραστηριότητες που αφορούν καθηµερινές επιλογές (π.χ. επιλογή προσωπικών
ενδυµάτων, διατήρηση προσωπικού χώρου κ.ά.), τους παρέχει εµπειρία στη λήψη
αποφάσεων άρα και αποφάσεων σταδιοδροµίας και έτσι φάνηκε ότι συµβάλλει στην
προεπαγγελµατική τους ολοκλήρωση καθώς έχει προφανείς λειτουργικές οµοιότητες
µε τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαδικασία λήψης µιας επαγγελµατικής
απόφασης. Παράλληλα, αναπτύσσει και βελτιώνει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
και αυτές που αφορούν την επίλυση προβληµάτων συµβάλλοντοας έτσι και στην
επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Eccles & Barber, 1999. Μέλλον, 2008).
Στην έρευνα των Paa & McWhirter (2000) σχετικά µε τους παράγοντες
(προσωπικούς

και

περιβαλλοντικούς)

που

επηρεάζουν

τις

επαγγελµατικές

προσδοκίες εφήβων µαθητών-τριών µέσης εκπαίδευσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι έφηβοι θεωρούν τους φίλους και συνοµιλήκους του ίδιου φύλου µε αυτούς τον
δεύτερο

κατά

σειρά

περιβαλλοντικό

παράγοντα

που

τους

επηρεάζει

στις

επαγγελµατικές τους προσδοκίες µετά από τους γονείς τους (ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί σύµβουλοι του ίδιου φύλου). Αξιοσηµείωτο ωστόσο
είναι ότι για ένα µεγάλο ποσοστό του δείγµατος οι φίλοι και συνοµίληκοι δεν
αποτελούσαν παράγοντα επίδρασης στις επαγγελµατικές τους προσδοκίες.
Όµοια και σε άλλες έρευνες, παρά το ότι η οµάδα των οµιλήκων και οι φίλοι
καταγράφονται ως η οµάδα εκείνη προς την οποία ο έφηβος στρέφεται ολοένα και
περισσότερο και συζητά τις επαγγελµατικές του προσδοκίες, εντούτοις οι γονείς
παραµένουν η σηµαντικότερη πηγή καθοδήγησης σε ότι αφορά σηµαντικά θέµατα
της ζωής όπως τα οικονοµικά και τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης (Jodl et al.,
2001).
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Πιο σύγχρονες έρευνες σε εφήβους (Levine & Hoffner, 2006) δείχνουν ότι η φιλία
αποτελεί πεδίο έκφρασης, συζήτησης των στόχων και φιλοδοξιών που αναφέρονται
στη σταδιοδροµία, ανατροφοδότησης σχετικά µε τις επαγγελµατικές προτιµήσεις,
κοινωνικής στήριξης και ανταλλαγής πληροφοριών. Ωστόσο, οι γονείς είναι εκείνοι
που κατέχουν τον πρώτο ρόλο στη µεταφορά επαγγελµατικών πληροφοριών
(θετικών και αρνητικών µέσω των συζητήσεων µε αυτούς) δηλαδή πληροφοριών
σχετικά µε την εργασία, τις προοπτικές και το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης
ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα δε για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
διαφόρων επαγγελµατικών ενασχολήσεων.
Οι Felsman & Blustein (1999), στη θεωρητική βάση της θεωρίας της προσκόλλησης
διερεύνησαν σε νέους όψιµης εφηβικής ηλικίας και στην αρχή της ενηλικίωσης (17-22
ετών), τη σχέση του είδους του δεσµού που ανέπτυξαν και διατηρούν τα άτοµα µε
τους γονείς και τους φίλους τους µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και
τη δέσµευση σε µια επαγγελµατική. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις
των ερευνητών για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης µεταξύ του είδους του δεσµού µε
τους γονείς (ιδιαίτερα δε το είδος του δεσµού µε τη µητέρα) και µε τους φίλους µε τις
εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας, χωρίς διαφορές φύλου. Ωστόσο, το είδος του
δεσµού που διατηρούσαν τα υποκείµενα µε τους φίλους τους φάνηκε να επηρεάζει
περισσότερο τις εξαρτηµένες µεταβλητές από ότι το είδος του δεσµού µε τους γονείς
Στην ίδια θεωρητική βάση, οι Wolfe & Betz (2004), διερεύνησαν σε φοιτητές τη σχέση
ανάµεσα στο είδος του δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους
του, του γονεϊκού στυλ ανατροφής µε την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και την επαγγελµατική
αναποφασιστικότητα, ειδικότερα το φόβο της δέσµευσης.

Τα αποτελέσµατα της

έρευνάς τους µεταξύ άλλων έδειξαν ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης
µε τους γονείς (ιδιαίτερα µε τη µητέρα) και τους φίλους παρουσιάζει θετική συσχέτιση
µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, χωρίς να καταγραφούν
διαφορές φύλου, ενώ δεν καταγράφηκαν και διαφορές ως προς το ποιο είδος δεσµού
επηρεάζει περισσότερο τις εξαρτηµένες µεταβλητές.
Ο Guay και οι συνεργάτες του (2003), βασισµένοι στη θεωρία του αυτοκαθορισµού
(Deci & Ryan, 1995. Ryan & Deci, 2000) διερεύνησαν σε φοιτητές τη σχέση µεταξύ
της ύπαρξης αυτονοµίας και ελέγχου στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τους γονείς και
τους φίλους µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα, και τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι σχέσεις µε τους γονείς
και τους φίλους που στηρίζονται στην αυτονοµία ενισχύουν τα επίπεδα των
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συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε αντίθεση µε τις αυτές που
στηρίζονται στον έλεγχο. Επίσης, η ύπαρξη σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους
φίλους που στηρίζονται στην αυτονοµία παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και κρίθηκαν σηµαντικοί στη διαµόρφωση της
συγκεκριµένης εξαρτηµένης µεταβλητής, ανεξάρτητα από τις τιµές της µεταβλητής
των σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς.
Στο εύρος της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, η οµάδα των
οµιλήκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµιλήκους έχουν διερευνηθεί ως προς τις
επιδράσεις που ασκούν ως µηχανισµός παροχής κοινωνικής στήριξης στη
διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών ιδιαίτερα σε εφήβους που
προέρχονται από διαφορετικές πολιτισµικές ή εθνικο-φυλετικές οµάδες όπου κατά
κύριο λόγο αναδεικνύονται ως σηµαντικότερος παράγοντας στη διαµόρφωση των
εξαρτηµέντων µεταβλητών επαγγελµατικής ανάπτυξης που εξετάστηκαν σε σχέση µε
την υποστήριξη των γονέων.
Έτσι, οι Carter & Cook (1992) υποστηρίζουν ότι, σε εθνικές και φυλετικές
µειονότητες, παρά το σηµαντικό και πρωταρχικό ρόλο που έχει η οικογένεια σε
θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συµβολή άλλων
παραµέτρων παροχής κοινωνικής υποστήριξης όπως οι φίλοι και συνοµίληκοι
παρουσιάζεται έντονο τα τελευταία χρόνια.
Σχετικές διαπιστώσεις έχουν γίνει σε Ασιάτες–Αµερικανούς εφήβους. Η συγκεκριµένη
εθνικοφυλετική οµάδα θεωρεί τη σχολική και ακαδηµαϊκή επίδοση και τις σχετικές µε
αυτές επαγγελµατικές επιλογές σηµαντικές αξίες στη ζωή. Καθώς τα µέλη της εν
λόγω οµάδας συνάπτουν φιλίες µε άτοµα όµοιας καταγωγής, στις περιπτώσεις που
οι φίλοι δεν αποδέχονται τις αξίες που αναφέρθηκαν, η επίδραση αυτών µπορεί να
υπερισχύσει αυτής της οικογένειας και έτσι οι έφηβοι που θα παρουσιάσουν χαµηλές
σχολικές επιδόσεις θα οδηγηθούν σε περιορισµένο ορίζοντα επαγγελµατικών
επιλογών (Hymel et al., 1996. Steinberg, Dornbusch, & Brown, 1993). Όµοια έχει
καταδειχθεί η βαρύτητα της επίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και των φιλικών
σχέσεων µε τους συνοµιλήκους στην επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης Λατίνων
εφήβων µαθητών-τριών µέσης εκπαίδευσης (Azmitia & Coopers, 2001).
Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Patel, Salahuddin & O’ Brien, (2008),
οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος της
οικογένειας, διερεύνησαν σε εφήβους µειονοτικής οµάδας (παιδιά Βιετναµέζων
µεταναστών γεννηµένα στην Αµερική) τη σχέση του φύλου, του επιπέδου
πολιτισµικής επιρροής, της κοινωνικής υποστήριξης από γονείς και φίλους, του ΚΟΙΕ
της οικογένειας, του βαθµού υποκειµενικής εκτίµησης ρατσισµού και των αντιλήψεων
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αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων. Τα ευρήµατα της έρευνάς τους κατέδειξαν την ύπαρξη θετικής
συνάφειας µεταξύ της υποστήριξης από την οµάδα των οµιλήκων και των φίλων και
των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, καθώς και ότι

η

επίδραση της οµάδας των οµιλήκων και των φίλων ήταν πιο σηµαντική από αυτήν
των γονέων στη διαµόρφωσή τους. Οι ερευνητές αποδίδουν τα ευρήµατα αυτά στο
ότι είναι πιθανό οι συγκεκριµένοι έφηβοι να θεωρούν τους γονείς τους ως µη ικανούς
να τους παράσχουν οποιαδήποτε µορφή βοήθειας για τον επαγγελµατικό τους
προσανατολισµό καθώς οι γνώσεις τους για το εκπαιδευτικό σύστηµα και την
αµερικανική αγορά εργασίας είναι περιορισµένες. Για το λόγο αυτό καταφεύγουν
στους φίλους. Επίσης, οι ερευνητές αναφέρουν ότι είναι πιθανό οι γονείς να
επηρεάζουν άλλα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως το περιεχόµενο των
εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών επιλογών των συγκεκριµένων νέων καθώς τους
µεταδίδουν αξίες που θεωρούν σηµαντικές στις επαγγελµατικές ενασχολήσεις. Τις
αξίες αυτές οι έφηβοι συζητούν µε τους φίλους τους και καθώς περνούν σηµαντικό
χρόνο της ηµέρας µε αυτούς, είναι πιθανό να συµµετέχουν µαζί τους σε
δραστηριότητες αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών όπως αυτές που
αφορούν τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και
έτσι διαµορφώνουν υψηλότερες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τις
συγκεκριµένες ενέργειες.
Ακόµη, η υποστήριξη των φίλων φαίνεται να παρουσιάζει διαφορές µε βάση το
φύλο των υποκειµένων. Στην έρευνα του Howard και των συνεργατών του (2009) σε
Ιταλούς µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, στα κορίτσια η υποστήριξη από τους
φίλους

επηρεάζει

την

τάση

για

αυτοκαθορισµό

(τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας, την εύρεση κινήτρων και τον προσδιορισµό των στόχων)
και διαµέσου αυτής τη σχολική επίδοση και την επαγγελµατική αποφασιστικότητα,
ενώ για τα αγόρια η υποστήριξη από τους φίλους δεν φαίνεται να ασκεί καµία
επίδραση στις υπο έρευνα µεταβλητές.
Κάπως διαφορετικά ήταν τα αποτελέσµατα στη διερεύνηση των σχέσεων σε εφήβους
χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου µιας συγκεκριµένης αγροτικής περιοχής
(Απαλάχεια Όρη) µεταξύ υποστηρικτικών µηχανισµών (από οικογένεια, συγγενείς,
φίλους

και

εκπαιδευτικούς),

κοινωνικογνωστικιών

µηχανισµών

(αντιλήψεις

ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και προσδοκίες για
αποτελέσµατα) και των επαγγελµατικών τους φιλοδοξιών (Ali & Saunders, 2006).
Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο σχετικά µε το ΚΟΙΕ της οικογένειας, στη
συγκεκριµένη έρευνα παρά το ότι η υποστήριξη από τις συγκεκριµένες πηγές δεν
ήταν χαµηλή και φάνηκε να επηρεάζει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις
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προσδοκίες για αποτελέσµατα περισσότερο από το ΚΟΙΕ, ωστόσο αφενός δεν
παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς το βαθµό επίδρασης µιας πηγής από
αυτές, αφετέρου το σύνολο της υποστήριξης αυτής δεν φάνηκε ικανό στη
συγκεκριµένη οµάδα εφήβων να λειτουργήσει αντισταθµιστικά ώστε να τους
βοηθήσει να βελτιώσουν τις χαµηλές επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η διερεύνηση των σχέσεων της αλληλεπίδρασης
των εφήβων µε την οµάδα των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις τους µε συνοµιλήκους
µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και συγκεκριµένα µε τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων στην παρούσα έρευνα κρίνεται αναγκαία πρωτίστως γιατί οι φίλοι και
συνοµίληκοι αποτελούν πηγές στήριξης, δηλαδή υποστηρικτικούς µηχανισµούς που
θεωρούνται σηµαντικοί από τους ίδιους τους νέους στην ηλικιακή περίοδο της
εφηβείας. Επίσης, οι συνάφειες της αλληλεπίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και
των φίλων µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως η διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων έχουν εξεταστεί σε αρκετές έρευνες
στο εξωτερικό καταδεικνύοντας θετική σχέση ανάµεσά τους, αλλά όχι στη χώρα µας,
ούτε έχει εξεταστεί η σχέση τους µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητα στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου,
εντοπίζεται η ανάγκη διερεύνησης των εν λόγω σχέσεων, αλλά και κυρίως του ρόλου
του εν λόγω υποστηρικτικού µηχανισµού όταν αυτός συνυπολογίζεται µε άλλους
ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και κυρίως µε άλλους υποστηρικτικούς
µηχανισµούς όπως είναι οι γονείς.
Έτσι, αν και το εύρος και η ένταση του ρόλου του περιβαλλοντικού αυτού συντελεστή
καθορίζεται από διάφορες παραµέτρους όπως το θέµα επαγγελµατικής ανάπτυξης
που εξετάζεται κάθε φορά (π.χ. έχει καταγραφεί διαφορετική επίδραση όταν
πρόκειται για την αναζήτηση επαγγελµατικών πληροφοριών από ότι για τις τελικές
εκπαιδευτικές ή επαγγελµατικές επιλογές) κυρίως, όµως, καθορίζεται από το εύρος
και την ένταση του περιβαλλοντικού παράγοντα «βαθµός γονεϊκής στήριξης»,
ιδιαίτερα δε, για οµάδες εφήβων µε συγκεκριµένα πολιτισµικά χαρακτηριστικά.
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4.Β. Ατοµικοί παράγοντες
4.Β.1. Το φύλο
4.Β.1.α. Εισαγωγικά
Η υιοθέτηση του ρόλου τον οποίο κάθε κοινωνία προσδιορίζει για τα δύο φύλα,
εντάσσεται µέσα στη γενικότερη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Καθώς λοιπόν η
κοινωνική αντίληψη για τους επαγγελµατικούς ρόλους ανδρών και γυναικών είναι
διαφορετική (Κασιµάτη, 1991), για µεγάλο διάστηµα η διάκριση των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων σε ανδρικές και γυναικείες επηρέαζε καθοριστικά, αρχικά τις
επαγγελµατικές προτιµήσεις και επιλογές των δύο φύλων και αργότερα την εξέλιξη
της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων σε
ανδρικά και γυναικεία έχει τις ρίζες του στην αντίληψη ότι τα δύο φύλα είναι
διαφορετικά ως προς τη φύση και την αποστολή τους. Τη διαφορετικότητα αυτή
καθορίζουν βιολογικοί παράγοντες. Αποστολή της γυναίκας, σύµφωνα µε την
κυρίαρχη παραδοσιακή αντίληψη, είναι να γεννά και να µεγαλώνει παιδιά, ενώ
αποστολή του άνδρα είναι να εξασφαλίζει στην οικογένεια τα απαραίτητα µέσα για
την επιβίωσή της και να εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία της. Η διάκριση
αυτή αµβλύνεται σταδιακά και για αρκετές επαγγελµατικές κατηγορίες έχει ήδη
εκλείψει. Εντούτοις, τα επαγγελµατικά στερεότυπα για τα δύο φύλα εξακολουθούν να
επιβιώνουν σε αρκετές περιπτώσεις (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).
Επίσης, η αντίληψη ότι η φύση των ανδρών και γυναικών είναι διαφορετική οδήγησε
στον

καθορισµό

διαφορετικών

ψυχοπνευµατικών

και

συναισθηµατικών

χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων ανάµεσά τους. Έτσι καλλιεργήθηκε η πεποίθηση για
το ισχυρό και το ασθενές φύλο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές επηρεάζουν σηµαντικά τις
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές κατευθύνσεις που ακολουθούν τα αγόρια από τα
κορίτσια. Γενικά µιλώντας, τα επαγγέλµατα που συνδέθηκαν στερεοτυπικά µε τους
άνδρες είναι αυτά της δράσης, της µυϊκής δύναµης και σωµατικής αντοχής ενώ τα
επαγγέλµατα

που

συνδέθηκαν

µε

τις

γυναίκες

αφορούν

συνήθως

στην

επαγγελµατοποίηση των τυπικών οικιακών ασχολιών της όπως π.χ. η ανατροφή των
παιδιών, η φροντίδα των µελών της οικογένειας, του σπιτιού που µετατρέπονται σε
δασκάλα,

νοσοκόµα

κ.ά.)

(Καζή,

2008).

Οι

γυναίκες

δηλαδή

διαλέγουν

επιστηµονικούς τοµείς οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως προσανατολισµένοι προς το
άτοµο όπου ο επαγγελµατίας είναι τρυφερός, σπλαχνικός και συµπονετικός ενώ οι
άνδρες επιστηµονικούς τοµείς οι οποίοι εµπεριέχουν την εικόνα της ισχύος, απαιτούν
αναλυτική σκέψη, φιλοδοξία, ατοµισµό, ανταγωνισµό (Schoon, 2001).
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Έτσι, θεωρήθηκε ότι η σταδιοδροµία της γυναίκας µπορεί να ακολουθήσει
διαφορετικά πρότυπα σταδιοδροµίας (career patterns) (Super, 1957. Super & Bohn,
1971), ή ακόµη ότι οι γυναίκες ανήκουν σε µια δευτερεύουσα αγορά εργασίας
(Watson, 1980. Londsale, 1985, ό.α. στο Κάντας & Χαντζή, 1991. Κασιµάτη, 1982). Η
κατάσταση αυτή υπήρξε αιτία δηµιουργίας σοβαρών κοινωνικών και επαγγελµατικών
ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων, οι οποίες σήµερα στις ανεπτυγµένες κοινωνίες
δεν είναι πλέον αποδεκτές και σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές µειώνονται
συνεχώς (Κασσωτάκης, 2001). Οι διαφορές όµως στις επαγγελµατικές επιλογές,
όπως

αναφέρθηκε,

δεν

είναι

γενετικές

αλλά

προϊόντα

κοινωνικοποίησης,

προκύπτουν από την υιοθέτηση του ρόλου τον οποίο κάθε κοινωνία προσδιορίζει για
τα δύο φύλα (Κάντας & Χαντζή, 1991. Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).
Γενικά θα λέγαµε ότι συµπεριφορά των γυναικών σε θέµατα σχετικά µε τη
σταδιοδροµία είναι περισσότερο πολύπλοκη σε σχέση µε αυτή των ανδρών. Η
διαφορετική κοινωνικοποίηση των φύλων έχε επιπτώσεις εκτός από αυτές καθαυτές
τις επαγγελµατικές επιλογές και σε όλα τα σχετικά µε τη σταδιοδροµία θέµατα. Έτσι,
νεαρές κοπέλες έχει καταγραφεί να έχουν υψηλότερα επίπεδα γενικευµένης
επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας (Vingoli, 2009). Επίσης, οι γυναίκες καλούνται
να συνδυάσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πολλών κοινωνικών ρόλων
ταυτόχρονα (οικογενειακών και ρόλων που σχετίζονται µε τη σταδιοδροµία τους),
στοιχείο που έχει καταγραφεί σε έρευνες σε δυτικές κοινωνίες να κάνει το σχεδιασµό
σχετικά µε τη σταδιοδροµία πιο περίπλοκη υπόθεση (Athanasiadou & Tazoglou,
2010. Bimrose, 2008. Igglesi, 1996.).
Στην παρούσα ερευνητική εργασία δεν θα ήταν δυνατό ούτε άλλωστε επιθυµητό και
σκόπιµο να ασχοληθούµε µε όλα τα ερευνητικά δεδοµένα που καταδεικνύουν τη
σχέση

του

παράγοντα

φύλο

µε

θέµατα

επαγγελµατικής

ανάπτυξης.

Θα

περιοριστούµε σε σχετικά ερευνητικά δεδοµένα που έχουν καταγραφεί στη βάση της
κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και κυρίως της κοινωνικογνωστικής
θεωρίας για τη σταδιοδροµία τα οποία καταδεικνύουν διαφορές σε ορισµένες
κλίµακες αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία ανάλογα µε το
φύλο.

Η

σχετική

επισκόπηση

θα

εστιάσει

φυσικά

στις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων.
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4.Β.1.β. Ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση του φύλου µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία µε βάση την
κοινωνικογνωστική

θεωρία

της

συµπεριφοράς

και

την

κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία
Το θέµα της επίδρασης του φύλου στην

επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων

ιδιαίτερα των γυναικών διερευνήθηκε για πρώτη φορά στη θεωρητική βάση της
κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς από τους Hackett & Betz (1981). Οι
ερευνητές περιέγραψαν τη διαδικασία βάσει της οποίας η κοινωνικοποίηση των δύο
φύλων επιδρά στη διαφορική πρόσβαση που έχουν άνδρες και γυναίκες στις πηγές
διαµόρφωσης της αυτοαποτελεσµατικότητας, στοιχείο που εν µέρει ερµηνεύει τις
διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν για συγκεκριµένα στερεοτυπικές (ανδρικές ή
γυναικείες αντίστοιχα) δραστηριότητες (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996). Έτσι
δόθηκε ένα ερµηνευτικό πλαίσιο για την υποαντιπροσώπευση των γυναικών σε
ορισµένα χαρακτηριστικά «ανδρικά» επαγγέλµατα και κατευθύνσεις σπουδών (π.χ.
µαθηµατικά). Η αυτοαποτελεσµατικότητα των γυναικών για τη σταδιοδροµία
θεωρήθηκε ότι πρέπει να είναι χαµηλή και αυτό οφείλεται στην κοινωνικοποίηση της
γυναίκας (διαµέσου των πηγών τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας) ως
προς τον τοµέα αυτό. Οι ερευνητές έλεγξαν τις υποθέσεις αυτές σε δείγµα φοιτητών
και

φοιτητριών

και

βρέθηκε

ότι

οι

φοιτητές

παρουσίαζαν

ίδιο

βαθµό

αυτοαποτελεσµατικότητας τόσο ως προς τις «γυναικείες» όσο και ως προς τις
«ανδρικές» ενασχολήσεις, ενώ οι φοιτήτριες είχαν υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα
µόνο ως προς τις παραδοσιακά «γυναικείες» ενασχολήσεις (Hackett & Betz,1981).
Ερευνητικά δεδοµένα τα επόµενα χρόνια επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις αυτές και
έδωσαν περισσότερες εξηγήσεις για την επίδραση του φύλου στις εκπαιδευτικές και
επαγγελµατικές φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές µαθητών-τριών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (και µαθητών-τριών µε αναπηρίες καθώς και ατόµων
ίδιας ηλικίας διαφόρων εθνικών και πολιτισµικών οµάδων που ζουν σε αστικά
κέντρα). Τα δεδοµένα αυτά παρείχαν υποστήριξη στην υπόθεση ότι η διαφορετική
κοινωνικοποίηση µε βάση το φύλο και οι αντιλήψεις για το ρόλο αυτού δηµιουργούν
διαφορές στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία, ειδικότερα
στις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Hannah & Kahn, 1989.
Lapan & Jingleski, 1992. Lauver & Jones, 1991. Matsui, Ikeda & Ohnishi, 1989.
Noble, Hackett & Chen, 1992. Rotberg, Brown & Ware, 1987). Επίσης, η
επαγγελµατική

αυτοαποτελεσµατικότητα

καταδείχθηκε

να

προβλέπει

τα

.

επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και τις επιλογές (Branch & Lichtenberg, 1987 Hannah
& Kahn, 1989. Lapan & Jingleski, 1992. Lauver & Jones, 1991. Layton, 1984. Noble,
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Hackett & Chen, 1992. Rooney & Osipow, 1992) ακόµα και σε φοιτητές διαφορετικών
εθνικοτήτων και πολιτισµικών οµάδων που ήταν παιδιά µεταναστών (Church et
al.,1992).

Οι

διαφορές

φύλου

στις

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας είναι κοινές και εντοπίζονται σε φοιτητές διαφόρων
ακαδηµαϊκών κλάδων (Betz & Hackett, 1987. Wheeler, 1983) αλλά δεν φάνηκε να
υπάρχουν σε περισσότερο ανοµοιογενή δείγµατα πληθυσµού όπως π.χ. σε φοιτητές
µε υψηλές επιδόσεις (Clement, 1987. Lent, Brown, & Larkin, 1984) (Hackett, 1995).
Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν τις θέσεις της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη
σταδιοδροµία σύµφωνα µε την οποία αν εστιάσουµε το ενδιαφέρον στο φύλο ως
ψυχοκοινωνικό δόµηµα, γίνονται εµφανείς οι µηχανισµοί που επιδρούν στην
επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων όπως η διαφορετική κοινωνικοποίηση ανδρών
και γυναικών, η διαφορική έκθεση και ενίσχυση όσον αφορά συγκεκριµένες
δραστηριότητες κ.λ.π. Έτσι, η επίδραση του φύλου στην επαγγελµατική ανάπτυξη δε
φαίνεται να προέρχεται τόσο από τις φυσιολογικές ιδιότητες που αυτό µεταφέρει, όσο
από το πώς γίνεται αποδεκτό από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. (Lent, Brown &
Hackett, 1994). Ακόµη, σε αυτή τη θεωρητική βάση, οι ψυχοκοινωνικές διαδικασίες
είναι δυνατό να παρέχουν ένα ικανοποιητικό ερµηνευτικό πλαίσιο για τις διαφορετικές
αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Lent, Brown & Hackett, 1994).
Στην ίδια θεωρητική βάση διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στις
θετικές

επιστήµες

(κυρίως

στα

µαθηµατικά)

και

στις

φυσικές

επιστήµες

(Science/Technology/Maths self-efficacy) σε σχέση µε προηγούµενες εµπειρίες και
βιώµατα φοιτητών και φοιτητριών, αν µπορούν αν προβλέψουν τις επιλογές των
ατόµων σε αυτούς τους τοµείς σπουδών καθώς και την επίδοση αυτών.

Έτσι,

καταδείχθηκε η επίδραση του φύλου στα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και τις
επαγγελµατικές επιλογές ειδικότερα για ακαδηµαϊκές σπουδές σε µαθηµατικές και
φυσικές επιστήµες, εξηγώντας την υποαντιπροσώπευση των κοριτσιών στα
συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα (O’Brien et al., 2000. O’Brien, Martinez-Pons &
Kopala, 1999). Επίσης, διαπιστώθηκε η επίδραση των συγκεκριµένων αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας στην εγκαθίδρυση της πεποίθησης για δυνατότητα
επιλογής σχετικών τοµέων σπουδών, η οποία κινητοποιεί το άτοµο να ασχοληθεί και
να παραµείνει σε αυτούς τους επιστηµονικούς χώρους καθώς και να οδηγηθεί σε
επιτεύγµατα που θα εδραιώσουν ακόµη περισσότερο τις επιλογές του (π.χ. Betz,
Hackett, 1983. Church, et al., 1992. Fouad & Smith, 1996. Hackett et al., 1992. Lent,
Brown & Larkin, 1984, 1986. Lent, Lopez & Bieschke, 1991,1993. Schaefers,
Epperson, & Nauta, 1997, ό.α. στους Lent et al., 2008. Lent & Hackett, 1987. Lent,
Sheu et al., 2008. Zeldin & Pajares, 2000, ό.α. στο Gainor, 2006. Betz & Hackett,
1983. Hackett, 1985. Hackett & Betz, 1989 ό.α. στο Hackett, 1995, Lent, Lopez et al.,
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2008). Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν ακόµη και σε φοιτητές διαφορετικών
εθνικοτήτων (Hackett et al.,1982).
Η

έρευνα

για

τη

διαµόρφωση

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

συγκεκριµένες, στερεοτυπικές (ανδρικές ή γυναικείες αντίστοιχα) δραστηριότητες
συνεχίστηκε µε βάση τις νεότερες θέσεις τόσο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της
για

συµπεριφοράς

τον

αλληλεπιδραστικό

ρόλο

των

προσωπικών

και

περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη συµπεριφορά διαµέσου των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (Bandura, 1999) όσο στις θέσεις της
κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία για το ρόλο ορισµένων
περιβαλλοντικών παραγόντων όπως η υποστήριξη από τους γονείς (Lent, Brown &
Hackett, 1994,2000).
Έτσι, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της επίδρασης της οικογένειας, ο Bandura και
οι

συνεργάτες

του

(2001),

κατέδειξε

ότι

οι

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο (στα αγόρια
διαµορφώνονται αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για παραδοσιακά «ανδρικές»
επαγγελµατικές ενασχολήσεις όπως π.χ. για τις θετικές επιστήµες ή την τεχνολογία
και στα κορίτσια για «γυναικείες» όπως π.χ. κοινωνικές, εκπαιδευτικές και
ενασχολήσεις µε τον τοµέα υγείας όπως διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις
διαφορετικές συνθήκες της οικογένειας, τις φιλοδοξίες των γονέων και τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας των ιδίων). Σε άλλες έρευνες καταδείχθηκε ότι οι
στερεοτυπικές αντιλήψεις των γονέων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες σε
συνδυασµό µε τις προσδοκίες τους για τις ικανότητες των παιδιών τους, συνεπιδρούν
στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης των τελευταίων για τις ικανότητές τους, στη
διαµόρφωση αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών
αναζήτησης εργασίας, αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για συγκεκριµένες
επαγγελµατικές δραστηριότητες, στοιχεία που στη συνέχεια σχετίζονται µε τη
διαµόρφωση σχετικών επαγγελµατικών επιλογών (Bleeker & Jacobs, 2004. Flores &
O’Brien, 2002).
Άλλοι ερευνητές µελετώντας εφήβους, διαπίστωσαν ότι η υποστήριξη των γονέων
προς συγκεκριµένες, στερεοτυπικά διαφοροποιηµένες ανά φύλο εκπαιδευτικές και
επαγγελµατικές κατευθύνσεις και οι αντιλήψεις των ίδιων των εφήβων για τις
διαφοροποιήσεις αυτές στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές κατευθύνσεις,
σχετίζεται

µε

την

διαµόρφωση

αντιλήψεων

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων προς συγκεκριµένες
επαγγελµατικές κατηγορίες στη βάση της τυπολογίας του Holland (Lapan et al.,
1999) ακόµα και σε συγκεκριµένες, µειονοτικές εθνικοφυλετικές οµάδες όπως
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Καυκάσιοι (Lapan, et al., 2000). H υποστήριξη από τον πατέρα σε άλλη έρευνα
καταδείχθηκε να σχετίζεται µε τα εκπαιδευτικά σχέδια και τις επαγγελµατικές
προσδοκίες Αµερικανο-µεξικανών µαθητριών λυκείου (McWhirter, Hackett, &
Bandalos, 1998). Ακόµη, η αντιλαµβανόµενη υποστήριξη από τους γονείς, το φύλο
και τα στερεοτυπικά πρότυπα σταδιοδροµίας προβλέπουν διαφοροποιηµένες ανά
φύλο

στις

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας

καθώς

και

ενδιαφέροντα για συγκεκριµένες κατηγορίες ενδιαφερόντων στη βάση της τυπολογίας
του Holland (1985), διαφοροποιήσεις που ισχύουν ακόµα και µεταξύ γηγενών
Αµερικανών και Καυκάσιων εφήβων µέσης εκπαίδευσης (Turner & Lapan, 2002,
2003a,b).
Σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν παρόµοια συµπεράσµατα. Οι Rollins & Valdez
(2006), διερευνώντας σε µια οµάδα Αφρο-Αµερικανών εφήβων µαθητών-τριών
Λυκείου τις σχέσεις µεταξύ του αντιλαµβανόµενου ρατσισµού, του φύλου, του ΚΟΙΕ
και του επιπέδου ανάπτυξης της επαγγελµατικής ταυτότητας στις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας

για

αυτοαποτελεσµατικότητας,

κατέγραψαν

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

τη
τη

σταδιοδροµία
υψηλότερα

διαδικασία

και

επαγγελµατικής

επίπεδα

λήψης

αντιλήψεων

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών αποφάσεων στα κορίτσια καθώς και αντιλήψεων επαγγελµατικής
αυτοαποτελεσµατικότητας για «παραδοσιακές» στη συγκεκριµένη εθνικοφυλετική
οµάδα επαγγελµατικές ενασχολήσεις (π.χ. για τη µουσική, τη λογοτεχνία και
κοινωνικές υπηρεσίες). Επίσης, οι Williams & Subich (2006) διερευνώντας τις
αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για
αποτελέσµατα διαπίστωσαν ότι οι άνδρες δήλωσαν µεγαλύτερη πρόσβαση σε
πληροφορίες για Ρεαλιστικού και Ερευνητικού τύπου επαγγελµατικές ενασχολήσεις
ενώ οι γυναίκες για Κοινωνικού τύπου. Σε µια άλλη έρευνα, οι στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες µαζί µε την επίδραση της
υποστήριξης των γονέων και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, φάνηκε να
διαφοροποιούν τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας ανάλογα µε
το φύλο (Flores et al., 2006).
Η κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς παρέχει µια ακόµη διάσταση ως
ερµηνευτικό πλαίσιο, µια πιθανή εξήγηση δηλαδή για την επιλογή συγκεκριµένων
µονοπατιών εκπαίδευσης και καριέρας. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία δύο από τις
µεθόδους

διαµέσου

των

οποίων

µαθαίνουµε

τύπους

συµπεριφοράς

και

διαµορφώνουµε προσδοκίες αυτοαποτελεσµατικότητας άρα και σχετικές αντιλήψεις
σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, είναι η βιωµατική µάθηση (ιδιαίτερα οι
εµπειρίες επιδόσεων του ατόµου) και η µάθηση µέσω υποκατάστασης (έµµεση
λειτουργική µάθηση) (Bandura, 1986). Η βιωµατική µάθηση συµβαίνει µέσω της
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άµεσης εµπειρίας (π.χ. το να είναι κάποιος παιδί εργαζόµενων γονέων του διδάσκει
τους κατάλληλους τύπους συµπεριφοράς για αυτόν τον ζωής). Η µάθηση µέσω
υποκατάστασης συµβαίνει παρατηρώντας τις πράξεις άλλων και τα αποτελέσµατα
των πράξεών τους. Έτσι, η παρατήρηση των γονεϊκών τρόπων επαγγελµατικής ζωής
έχει ως αποτέλεσµα τη µάθηση σχετικά µε αυτόν τον τρόπο, η οποία ενδεχοµένως
επηρεάζει τις σχετικές µε τη σταδιοδροµία αποφάσεις για τον αν αυτός ο τρόπος είναι
επιθυµητός ή όχι (Καζή, 2008).
Ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν ότι η κοινωνική µάθηση πράγµατι επιδρά κατά τη
διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε τη σταδιοδροµία. Έτσι, οι Etaugh & Stern
(1984) (ό.α. στο Καζή, 2008) έδειξαν ότι τα παιδιά των εργαζόµενων µητέρων είχαν
λιγότερα στερεότυπα σχετικά µε τα δύο φύλα, και ότι η εργασία των µητέρων
επηρέαζε ως ρόλος-µοντέλο τις επαγγελµατικές φιλοδοξίες των κοριτσιών, ο
Almquist (1974) (ό.α. στο Καζή, 2008) έδειξε ότι κοπέλες που παρακολουθούσαν το
κολέγιο µε κατεύθυνση προς µη παραδοσιακά επαγγέλµατα προέρχονταν από
οικογένειες που µητέρες εργάζονταν. Επίσης οι Steele & Barling (1996) (ό.α. στο
Καζή, 2008) βρήκαν ότι οι πεποιθήσεις των µητέρων σχετικά µε τους ρόλους των δύο
φύλων επηρεάζουν τις επαγγελµατικές επιλογές που κάνουν οι κόρες τους.
Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι οι πηγές τροφοδότησης της
αυτοαποτελεσµατικότητας διαφοροποιούνται στις υποκειµενικές αντιλήψεις ατόµων
ως προς τον τρόπο που λειτουργούν (ειδικότερα η βαρύτητα της επίδρασής τους) µε
βάση το φύλο και την εθνικότητά τους. Έτσι, έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες φαίνεται να
διαµορφώνουν τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητάς τους για την ανθρώπινη
επικοινωνία (social self-efficacy) περισσότερο από τις εµπειρίες µάθησης, την
έµµεση λειτουργική µάθηση και τη λεκτική πειθώ σε σχέση µε τους άνδρες (Anderson
& Betz, 2001).
Επίσης, παρά το ότι η υποστήριξη των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος εφήβων
µαθητών µέσης εκπαίδευσης καταδεικνύεται σηµαντική και για τα δύο φύλα,
διαφοροποιήσεις υπάρχουν στον τρόπο (µέθοδο) που λειτουργούν οι γονείς ως
πηγές τροφοδότησης της αυτεπάρκειάς τους. Για τα κορίτσια το µεγαλύτερο ποσοστό
επίδρασης της γονεϊκής υποστήριξης για την επιλογή επαγγέλµατος και ειδικότερα
για τη διαµόρφωση αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών
και επαγγελµαιτκών αποφάσεων, πραγµατοποιείται µέσω της

συναισθηµατικής

στήριξης και για τα αγόρια µέσω των γονεϊκών προτύπων (Alliman-Brisset et al.,
2004). Όµοια, τα κορίτσια βρέθηκε να δηλώνουν περισσότερο από τα αγόρια ότι για
την επιλογή επαγγέλµατος οι γονείς τους αποτελούν πρότυπα προς µίµηση (έµµεση
λειτουργική µάθηση) και ότι τους παρέχουν λεκτική ενθάρρυνση (Turner et al., 2003).
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4.Β.1.γ. Ερευνητικά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο
Στον ελληνικό χώρο ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι το σύστηµα αξιών της
ελληνικής οικογένειας αναπτύσσει στο παιδί από τη µικρή του ηλικία κοινωνικά
στερεότυπα που έχουν σχέση µε το φύλο και το επάγγελµα. Έτσι, µεγάλος αριθµός
ερευνών έχει καταδείξει ότι µε το φύλο προκαθορίζονται, ως ένα βαθµό, οι κλίσεις και
οι επιθυµίες του ατόµου, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται εµπόδια ή δίνονται
ευκαιρίες για επαγγελµατική ανάπτυξη. Επίσης, η διάκριση των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων σε ανδρικές και γυναικείες, αν και σήµερα θεωρείται ξεπερασµένη,
ωστόσο ακόµη φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τις επαγγελµατικές επιλογές των
δύο φύλων (Βενετσάνου & Καλοκούρη, 1993. ∆ηµητριάδου, 1982. Igglesi, 1996.
Κασιµάτη, 1986. Κασιµάτη και συν.,1982. Καρανάσιου, 1993. Μαραγκουδάκης, 1993.
Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1995).
∆εδοµένου επίσης ότι και στη χώρα µας οι γυναίκες µπήκαν αργότερα στο χώρο
εργασίας, τόσο τα ενδιαφέροντα, όσο και οι κατευθύνσεις και οι φιλοδοξίες τους
διαφέρουν από αυτές των ανδρών. Έτσι, φαίνεται ότι οι γυναίκες κρίνουν µε λιγότερη
αισιοδοξία και σιγουριά από ότι οι άνδρες τις δυνατότητές τους και έχουν µειωµένες
προσδοκίες για παρέµβαση στις επαγγελµατικές διαδικασίες και την επαγγελµατική
εξέλιξη (Κρίβας & Χάντζιου, 1989).
Οι

αντιλαµβανόµενες

διαφορετικούς

δυσκολίες των

κοινωνικούς

ρόλους

γυναικών

στο να ανταποκριθούν

συνδυάζοντας την

οικογενειακή

σε

µε την

επαγγελµατική ζωή έχουν καταγραφεί σε έρευνες και στον ελληνικό χώρο
(Athanasiadou & Tazoglou, 2010. Γκαρή, Χριστακοπούλου & Μυλωνάς, 1996. Iglessi,
1996. Κραβαρίτου-Μανιτάκη, 1983. Τσολακίδου, 1997. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου,
1995). Έτσι, ο επιτυχηµένος συνδυασµός οικογενειακών και επαγγελµατικών
υποχρεώσεων θεωρείται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και για άλλους λόγους όπως η
έλλειψη δοµών κοινωνικής στήριξης στην ανατροφή των παιδιών αλλά και η µη
ευέλικτη λειτουργία της αγοράς εργασίας σε ότι αφορά τους όρους απασχόλησης των
γυναικών (Συµεωνίδου, 1994).
Τα ερευνητικά δεδοµένα µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία
είναι σχετικά περιορισµένα. Έτσι, έχουν καταγραφεί σε νεαρές φοιτήτριες
χαµηλότερα

επίπεδα

γενικευµένης

αυτοαποτελεσµατικότητας

(Αργυροπούλου,

Μπεζεβέγκης, & Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 2006) καθώς επίσης και διαφορές
φύλου στο διαµεσολαβητικό ρόλο των στοιχείων της προσωπικότητας (συγκεκριµένα
ενός νέου δοµήµατος, των κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης - core self
evaluations) µεταξύ παραµέτρων του οικογενειακού περιβάλλοντος και των
δυσκολιών στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία. Η διαµοσελαβητική
αυτή σχέση καταγράφηκε µόνο για τα κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια
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(Koumoundourou, Tsiaousis & Kounenou, 2010). Η διαµεσολαβητική σχέση των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας µεταξύ των συγκεκριµένων µηχανισµών
αυτοαξιολόγησης και της επαγγελµατικής ταυτότητας καταγράφηκε για τα κορίτσια σε
µια ακόµη έρευνα στον ελληνικό χώρο όπως αναφέρεται στην παράγραφο που
ακολουθεί (Koumoundourou, Kounenou, Siavara, 2011).
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι διάφορα θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως
τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα, η αντίληψη των επαγγελµατικών ικανοτήτων και
ιδιαίτερα οι αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας για ορισµένες
παραδοσιακά «ανδρικές» και «γυναικείες» επαγγελµατικές ενασχολήσεις καθώς και
οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για θετικές και φυσικές επιστήµες φαίνεται να
συνδέονται µε το φύλο. Έτσι, διατηρείται η σηµασία του διαφοροποιηµένου ρόλου
του φύλου, αν και για πολλούς θεωρητικούς η πορεία αυτή είναι φθίνουσα καθώς
επαγγελµατικές δραστηριότητες που θεωρούνταν παλαιότερα αυτονόητα ανδρικές ή
γυναικείες αποτελούν σήµερα αυτονόητες επιλογές και για τα δύο φύλα.

4.Β.1.δ. Η σχέση του φύλου µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων
Σε αντίθεση µε τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας για
συγκεκριµένες, στις περισσότρες περιπτώσεις στερεοτυπικές (ανδρικές ή γυναικείες)
δραστηριότητες, στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων δεν έχουν καταγραφεί διαφορές
ανάλογα µε το φύλο του ατόµου, εκτός από ορισµένες έρευνες σε εφήβους και
φοιτητές εθνικοφυλετικών οµάδων, αν και εδώ τα συµπεράσµατα είναι συγκεχυµένα.
Η µη ύπαρξη διαφοροποίησης ανάλογα µε το φύλο στις επιδόσεις στις συγκεκριµένες
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, σε αντίθεση µε τις αντιλήψεις επαγγελµατικής
αυτοαποτελεσµατικότητας είναι πιθανό να συµβαίνει γιατί όπως έχει αναφερθεί, οι
δύο αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας έχουν µέτρια συνάφεια (Taylor & Pompa,
1990). Το δεδοµένο αυτό θεωρήθηκε αναµενόµενο καθώς τα βήµατα και οι ενέργειες
για

τη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών

και

επαγγελµατικών

αποφάσεων

αξιολογούνται από τα άτοµα ως διαφορετικό θέµα, ξεχωριστό από αυτές καθαυτές τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες και το βαθµό που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε
ορισµένες από αυτές (Hackett, 1995).
Έτσι, δεν έχουν καταγραφεί διαφορές ανάλογα µε το φύλο στην επίδοση στη
συγκεκριµένη κλίµακα σε µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης (Fouad, Smith, Enochs,
1997) ακόµα και σε σύγχρονες έρευνες (Keller & Whiston, 2008) ούτε σε εφήβους
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συγκεκριµένων εθνικοφυλετικών οµάδων όπως Βιετναµέζοι-Αµερικανοί (Patel,
Salahuddin & O’Brien, 2008).
Το ίδιο συµβαίνει και σε έρευνες σε φοιτητές-τριες, όπου δεν καταγράφηκαν διαφορές
στην επίδοση στη συγκεκριµένη κλίµακα µε βάση το φύλο (Betz & Luzzo, 1996. Betz
& Voyten, 1997. Luzzo, 1993. Sweeny & Schill, 1998. Taylor & Betz, 1983. Taylor &
Pompa, 1990). Σε νεότερες έρευνες πάλι δεν καταγράφονται σχετικές διαφορές στην
επίδοση στη συγκεκριµένη κλίµακα (Chung, 2002. Wilson, 2000).
∆ιαφορετικά και αξιοσηµείωτα ωστόσο είναι τα αποτελέσµατα ορισµένων άλλων
ερευνητών µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία, οι οποίοι
έχουν καταγράψει διαφορετικά πρότυπα σχέσεων µε βάση το φύλο για µεταβλητές
της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου σε φοιτητές-τριες και µαθητές-τριες
διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων και εθνοτήτων, ακόµη και µειονοτικών
εθνικοφυλετικών οµάδων στις Η.Π.Α.
Έτσι, ορισµένοι ερευνητές που µελετούν τη συµβολή της ψυχοκοινωνικής διάστασης
του φύλου σε αλληλεπίδραση µε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η
συµµετοχή σε µια εθνικοφυλετική οµάδα, διαπιστώνουν ότι για Αφροαµερικανίδες
γυναίκες στις Η.Π.Α., το στοιχείο αυτό είναι δυνατό να διαφοροποιήσει της πηγές
τροφοδότησης της επαγγελµατικής τους αυτοαπολεσµατικότητας άρα και τη
διαδικασία επαγγελµατικής τους ανάπτυξης (Hackett & Byars, 1996). Όµοια και άλλοι
ερευνητές

καταδεικνύουν

ότι

υπάρχουν

διαφορές

στις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων που συνδέονται µε το φύλο των υποκειµένων που εξετάστηκαν, όπως
Μεξικανο-Αµερικανοί, Ευρωπαίοι-Αµερικανοί και Αφρο-Αµερικανοί (Flores & O’Brien,
2002. Giannakos, 1995,2001. Nota et al., 2007. Rollins & Valdez, 2006).
Οι Rollins & Valdez (2006), στα αποτελέσµατα της έρευνάς τους σε ΑφροΑµερικανούς µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης καταγράφουν υψηλότερη επίδοση
στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων για τα κορίτσια καθώς επίσης και την προτίµηση αυτών
για συγκεκριµένες, παραδοσιακά «γυναικείες» επαγγελµατικές ενασχολήσεις, όπως
ακριβώς έχει καταγραφεί σε πολλές άλλες έρευνες. Επίσης, ο Flores & O’ Brien
(2002), διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας
σχετίζονται µε µη παραδοσιακές επαγγελµατικές επιλογές µόνο για τα κορίτσια
Μεξικανο-Αµερικανικών οικογενειών που συµµετείχαν στην έρευνα. Όµοια και η Nota
και οι συνεργάτες της (2007) όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για τη διερεύνηση των
επιδράσεων της οικογένειας µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για τη
σταδιοδροµία, κατέδειξαν ότι σε Ιταλούς φοιτητές υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα
σχέσεων µεταξύ των δύο φύλων σε ότι αφορά τις επιδράσεις της υποστήριξης των
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γονέων στην επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων: στα αγόρια οι αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας
διαµεσολαβούν τη σχέση µεταξύ υποστήριξης των γονέων και επαγγελµατικής
αναποφασιστικότητας, ενώ για τα κορίτσια η υποστήριξη από τους γονείς συνδέεται
απευθείας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Επίσης η Giannakos
(1995,2001),

κατέγραψε

ότι

γυναίκες

Ευρωπαίες–Αµερικανίδες

φοιτήτριες

παρουσίασαν µεγαλύτερη επίδοση στη συγκεκριµένη κλίµακα και ιδιαίτερα στην
υποκλίµακα

της

επαγγελµατικής

πληροφόρησης

και

του

σχεδιασµού

της

σταδιοδροµίας. ∆ιαφορετικά ωστόσο είναι τα αποτελέσµατα των Patel, Salahuddin &
O’Brien, 2008 όπου, δεν καταγράφονται διαφορές στην επίδοση στις συγκεκριµένες
αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας

µε

βάση

το

φύλο

για

Βιετναµέζους-

Αµερικανούς µαθητές-τριες.
Στον ελληνικό χώρο σε µια σύγχρονη έρευνα σε µαθητές-τριες Λυκείου, διερευνήθηκε
ο διαµεσολαβητικός ρόλος των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ανάµεσα σε στοιχεία της
προσωπικότητας (συγκεκριµένα των κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης) και
της επαγγελµατικής ταυτότητας (Koumoundourou, Kounenou & Siavara, 2011). Στην
έρευνα αυτή ο διαµεσολαβητικός ρόλος των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας
επιβεβαιώθηκε µόνο για τα κορίτσια, όπου βρέθηκε ότι οι µαθήτριες που είχαν
υψηλότερη επίδοση στους µηχανισµούς αυτοαξιολόγησης (χαµηλά επίπεδα
νευρωτισµού, υψηλότερη αυτοεκτίµηση, γενικευµένη αυτοαποτελεσµατικότητα και
ενδοπροσωπικό έλεγχο) είχαν και υψηλότερα επίπεδα επίδοσης στις συγκεκριµένες
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και υψηλότερα επίπεδα επαγγελµατικής
ταυτότητας.
Από την επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων που παρουσιάστηκαν είναι
δυνατό να συµπεράνουµε ότι η ψυχοκοινωνική διάσταση του φύλου οδηγεί σε
διαφορετικές επιδόσεις στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία
λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µε βάση το φύλο των
υποκειµένων. Καθώς τα ερευνητικά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο και ειδικότερα
στην

πληθυσµιακή

οµάδα

των

µαθητών-τριών

µέσης

εκπαίδευσης

είναι

περιορισµένα, δηµιουργείται η ανάγκη περαιτέρω εµπειρικού ελέγχου για την ύπαρξη
διαφορών στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας µε βάση το φύλο,
καθώς και η διερεύνηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης µε άλλους ατοµικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως είναι τα στοιχεία της προσωπικότητας και οι
υποστηρικτικοί µηχανισµοί), καθώς έχουν διαπιστωθεί τέτοιες σχέσεις σε υποκείµενα
τα οποία ανήκουν σε κάποια µειονοτική ή εθνικοφυλετική οµάδα από έρευνες στο
εξωτερικό και κυρίως στις Η.Π.Α.
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4.Β.2. Η φυλή/ εθνικότητα
4.Β.2.α.

Συνοπτική

αναφορά

στο

ρόλο

της

εθνικότητας

στην

επιστηµονική ερµηνεία της επαγγελµατικής ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία, όπως
αναλυτικά παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ανάλογες ψυχοκοινωνικές
διαδικασίες µε αυτές του φύλου (π.χ. η διαφορετική κοινωνικοποίηση, η διαφορετική
έκθεση και ενίσχυση όσον αφορά συγκεκριµένες δραστηριότητες κ.ά.) θα µπορούσαν
να παράσχουν ένα ικανοποιητικό ερµηνευτικό πλαίσιο για τις διαφορετικές αντιλήψεις
επαγγελµατικής αυτο-αποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα
µελών φυλετικών η εθνικών οµάδων. Έτσι, για παράδειγµα η διαφορετική πρόσβαση
στην εκπαίδευση µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη µορφή των µαθησιακών
εµπειριών κάποιων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα σε συγκεκριµένα πολιτισµικά
πλαίσια

ενδέχεται

να

ενισχύονται

επιλεκτικά

ορισµένες

µόνο

εργασιακές

δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες που σχηµατίζουν τα άτοµα όσον αφορά
την ικανότητά τους να εκτελέσουν µια δραστηριότητα αλλά και το επίπεδο επίδοσης
που µπορούν αν επιτύχουν, όπως διαµορφώνονται µέσα από τις µαθησιακές τους
εµπειρίες

συνδυάζονται

καθορίζοντας έτσι την

και

µε

στοιχεία

της

κοινωνικής

κατεύθυνση που θα πάρουν οι

πραγµατικότητας,
εκπαιδευτικές και

επαγγελµατικές τους επιλογές (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996).
Στο µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1) οι επιδράσεις της εθνικότητας
ενσωµατώνονται στην ενότητα προσωπικές εισροές. Βέβαια, οι εισηγητές θεωρούν
ότι

υπάρχουν

περιπτώσεις

που

ορισµένοι

προσωπικοί

ή

περιβαλλοντικοί

παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν άµεσα και κατευθείαν τις επιλογές του ατόµου.
Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις που την πολιτισµική οµάδα στην οποία ανήκει το
άτοµο οριοθετεί ότι σηµαντικά πρόσωπα της ζωής του ασκούν πιέσεις και παίζουν
καθοριστικό ρόλο στις επιλογές του, τότε το άτοµο οδηγείται λιγότερο από τα
ενδιαφέροντα και περισσότερο από τις επιρροές αυτές. Γενικά, η εθνικότητα ως
προσωπικός

παράγοντας

συνδέεται

και

αλληλεπιδρά

µε

τους

άλλους

περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο και η
υποστήριξη από τους γονείς) στη διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου
(Lent, Brown, & Hackett, 1994,1996,2000).
Έτσι, η κοινωνικοποίηση σε διαφορετικό πολιτισµικό πλαίσιο σηµαίνει ότι οι
µηχανισµοί που λειτουργούν σε αυτό έχουν ένα συγκεκριµένο προσανατολισµό
αξιών. Η οικογένεια ως πρωτογενής µηχανισµός κοινωνικοποίησης, επιδρά σε πολλά
επίπεδα ένα από τα οποία είναι και ως φορέας πολιτισµού. Για παράδειγµα, έχει
φανεί ότι συγκεκριµένοι πολιτισµοί καλλιεργούν την αλληλεξάρτηση και την εγγύτητα
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των µελών µιας οικογένειας, ενώ αντίθετα άλλοι πολιτισµοί µπορεί να ενθαρρύνουν
την αυτονοµία και την ατοµικότητα (Hardin, Leong, Osipow, 2001). Έτσι, ενώ σε µια
µέση αµερικανική οικογένεια το ζητούµενο είναι η αυτονόµηση των παιδιών και η
υιοθέτηση ενός ατοµιστικού τρόπου σκέψης και συναλλαγών, αντίθετα, σε Ασιατικούς
ή Αφρικανικούς πολιτισµούς το ζητούµενο είναι η σύµπνοια και η αλληλεξάρτηση των
µελών της και υιοθέτηση ενός κολλεκτιβιστικού τρόπου ζωής, ή ακόµη ο σεβασµός
στις αρχές εξουσίας και η αφοσίωση στη σκληρή (Cole & Cole, 2002, Constantine,
Wallace & Kindarchi, 2005. Patel, Salahudin & O’Brien, 2008). Ανάλογα τη γενική
κατεύθυνση της οικογένειας µπορεί να επηρεαστούν άµεσα οι επαγγελµατικές
φιλοδοξίες και οι επιλογές των παιδιών ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτηµα ή απαιτείται η
αποµάκρυνση του παιδιού από την οικογενειακή εστία λόγω σπουδών, ή όταν οι
προσωπικές φιλοδοξίες έρχονται σε αντίθεση µε τις προσδοκίες και απαιτήσεις της
οικογένειας. Συνολικά, έχει παρατηρηθεί ότι για τα παιδιά που προέρχονται από
συγκεκριµένες

κουλτούρες

κάποια

επαγγέλµατα

φαίνεται

να

απαγορευµένα και κάποιες φιλοδοξίες αν αποκρυσταλλωθούν

τους

είναι

φαίνεται ότι

θεωρούνται υπέρµετρες για τα κοινωνικά τους δεδοµένα ή ασύµβατες µε τις
οικογενειακές απαιτήσεις (Καζή, 2008).
Όπως οι ευκαιρίες εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν έτσι και ο προσανατολισµός
αξιών µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία θεωρήθηκε από
τους

ερευνητές

ότι

είναι

δυνατό

να

επηρεάζει

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία. Η θέση αυτή ενεργοποίησε τη
σχετική έρευνα και δύο διαστάσεις που έχουν διερευνηθεί αρκετά είναι η ύπαρξη
εθνικής (ή εθνοτικής) ταυτότητας (ethnic identity) και το επίπεδο πολιτισµικής
επιρροής (acculturation level) ή επιπολιτισµού (acculturation)38. Ωστόσο η έρευνα για
τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ του επιπέδου πολιτισµικής επιρροής και των
συγκεκριµένων

θεµάτων

επαγγελµατικής

ανάπτυξης

παρουσιάζει

ερευνητικά

δεδοµένα ασυνεπή µεταξύ τους.
Στην παρούσα έρευνα όπως συµβαίνει και µε τη διάσταση του φύλου, δεν θα ήταν
δυνατό, ούτε άλλωστε επιθυµητό και σκόπιµο να ασχοληθούµε µε όλα τα ερευνητικά
δεδοµένα που ασχολούνται µε τη σχέση της εθνικότητας µε όλα τα θέµατα

38

Η έννοια αυτή έχει προσδιοριστεί ως η διαδικασία προσαρµογής που λαµβάνει χώρα όταν
µια εθνική ή φυλετική οµάδα ή ένα άτοµο έρχεται σε επαφή µε µια άλλη, κυρίαρχη
εθνικοφυλετική οµάδα (Birman & Trickett, 2001. Nguyen, Messe, & Stollak, 1999). Σε
διαφορετική απόδοση, για τη διερεύνηση της ψυχολογικής προσαρµογής των µεταναστών, ο
Berry (1980, 1986), ανέπτυξε µια οικολογική και ψυχολογική θεωρία στην οποία κεντρική
θέση κατέχει η έννοια του επιπολιτισµού (acculturation). Ο όρος αυτός σηµαίνει τη
διαφοροποιηµένη συµπεριφορά των ατόµων σε µια πολιτισµικά διαφορετική κοινωνία από
αυτή της χώρας προέλευσης.
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επαγγελµατικής ανάπτυξης39. Ως εκ τούτου, εστιάζουµε σε όσα αναφέρονται στη
σχέση της φυλής/εθνικότητας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη
σταδιοδροµία.

4.Β.2.β.

Ερευνητικά

δεδοµένα

αναφερόµενα

στη

σχέση

της

φυλής/εθνικότητας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη
σταδιοδροµία
Τα ερευνητικά δεδοµένα για την επίδραση της εθνικότητας στις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία παρουσιάζονται αρκετά ασυνεπή
µεταξύ τους και η γενίκευση αυτών περιορίζεται µόνο στο πλαίσιο της υπό διερεύνηση
εθνικοφυλετικής οµάδας.
Έτσι, έχει βρεθεί ότι το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής προς την κυρίαρχη κουλτούρα
των Η.Π.Α. και την αγγλική γλώσσα (επίπεδο επιπολιτισµού) συσχετίζεται θετικά µε
υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία σε Λατίνους εφήβους
(Miranda & Umhoefer, 1998). Επίσης, το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής προς την
εθνική οµάδα καταγωγής βρέθηκε να σχετίζεται µε την επαγγελµατική ταυτότητα, µια
παράµετρο που σχετίζεται µε την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µεταξύ Ταιβανέζων φοιτητών (Shih
& Brown, 2000). Οι Patel, Slahuddin & O’Brien (2008), διαπίστωσαν ότι σε
Βιετναµέζους µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής
και ειδικότερα προς την αµερικανική γλώσσα ήταν, µαζί µε την οµάδα των οµιλήκων
και τους φίλους, µεταξύ των παραγόντων που είναι δυνατό να προβλέψουν τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων περισσότερο από το φύλο, το ΚΟΙΕ, την υποστήριξη
από τους γονείς και το επίπεδο ρατσισµού. Ωστόσο, µια άλλη έρευνα βρήκε ότι το
επίπεδο πολιτισµικής επιρροής προς την κυρίαρχη εθνική κουλτούρα δε σχετίζεται µε
τους ακαδηµαϊκούς στόχους σε Ασιάτες εφήβους πρόσφυγες (Lese, & Robbins,
1994).
Ο Gushue (2006), εστίασε στη µελέτη Λατίνων εφήβων. Έτσι, διερευνώντας τη
σχέση µεταξύ της εθνικής ταυτότητας και της αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και

επαγγελµατικών

αποφάσεων

και

των

προσδοκιών για αποτελέσµατα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επιπέδων εθνικής
ταυτότητας (ο αυτοπροσδιορισµός του ατόµου σε σχέση µε την εθνικοφυλετική
οµάδα καταγωγής του) έχει άµεση και θετική επίδραση στις συγκεκριµένες αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας και τις σχετικές προσδοκίες για αποτελέσµατα, αν και η
39

Για παράδειγµα, ένα θέµα επαγγελµατικής ανάπτυξης που έχει διερευνηθεί για τις
επιδράσεις που δέχεται από την εθνικότητα στις Η.Π.Α. είναι η επαγγελµατική ωριµότητα.
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συγκεκριµένη έρευνα παρουσιάζει αρκετούς περιορισµούς που δεν επιτρέπουν τη
γενίκευση των αποτελεσµάτων. Επίσης ο ίδιος ερευνητής µε συνεργάτες του
(Gushue & Whitson, 2006), διερεύνησε την επίδραση δύο µεταβλητών: της εθνικής
ταυτότητας και της υποστήριξης από τους γονείς και τους δασκάλους στις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και τις αντίστοιχες προσδοκίες για αποτελέσµατα σε Αφρο-Αµερικανούς
µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης. Η συγκεκριµένη έρευνα δεν κατέδειξε όπως
υπέθεσαν

οι

ερευνητές

την

επίδραση

της

εθνικής

ταυτότητας

στους

κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς. Αντίθετα, η υποστήριξη των γονέων και των
δασκάλων βρέθηκε να επηρεάζει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σύµφωνα
µε τη σχετική υπόθεση. Έτσι οι ερευνητές συστήνουν να διερευνηθούν περισσότερο
και άλλες µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης εθνικοφυλετικών οµάδων όπως
τα ενδιαφέροντα, οι στόχοι και η συµπεριφορά επίδοσης, αλλά κυρίως, να
συνεκτιµηθεί η επίδραση και άλλων παραγόντων που συνθέτουν το κοινωνικό
πλαίσιο

ατόµων

µε τα

συγκεκριµένα

χαρακτηριστικά

και

επηρεάζουν

την

επαγγελµατική τους ανάπτυξη όπως για παράδειγµα η επίδραση της οµάδας των
οµηλίκων και των δασκάλων.
Η σχέση διαστάσεων της εθνικότητας όπως το επίπεδο επιπολιτισµού έχει
διερευνηθεί

και

για

τη

σχέση

του

µε

τις

αντιλήψεις

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας (σε ορισµένες έρευνες παράλληλα µε τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων) και από εκεί στα ενδιαφέροντα και τις επιλογές µελών εθνικοφυλετικών
οµάδων όπως Ασιατών-Αµερικανών φοιτητών (Tang, Fouad & Smith, 1999). Η
υπόθεση των ερευνητών ότι το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής θα επηρεάζει θετικά
και στατιστικώς σηµαντικά τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας
επιβεβαιώθηκε, όπως επίσης και ότι οι τελευταίες επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα και
τις επιλογές των ατόµων (µάλιστα δε προς συγκεκριµένες, παραδοσιακές για τη
συγκεκριµένη οµάδα επαγγελµατικές δραστηριότητες). Στη συγκεκριµένη έρευνα η
οικογενειακή επίδραση δεν φάνηκε να ασκεί στατιστικώς σηµαντική επίδραση στις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, αλλά άµεσα στις επαγγελµατικές επιλογές των
ατόµων.
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι συνεπή µε αυτά ερευνητών σε προγενέστερο χρόνο, οι
οποίοι διερεύνησαν την επίδραση της εθνικής ταυτότητας, του φύλου και του
οικονοµικού επιπέδου στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τα µαθηµατικά
και τις φυσικές επιστήµες και στις σχετικές επιλογές σπουδών (O’Brien, MartinezPons & Kopala, 1999), επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι για τους φοιτητές/τριες που
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αποτελούσαν µέλη διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων υπό έρευνα δείγµα (όπως
π.χ. Ισπανοί, Μαύροι) η εθνική ταυτότητα προέβλεπε σηµαντικά τις συγκεκριµένες
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.
Ωστόσο, η Flores και οι συνεργάτες της (Flores & O’Brien, 2002. Flores et al., 2006a)
κατέληξαν σε διαφορετικά συµπεράσµατα για την επίδραση του επιπέδου
επιπολιτισµού στις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας. Σε µια
πρώτη έρευνα (Flores & O’Brien, 2002) µελετώντας παράγοντες που προβλέπουν τις
µεταβλητές επαγγελµατικής ανάπτυξης Λατίνων εφήβων κοριτσιών (ΜεξινακοΑµερικανών), διαπίστωσαν ότι κανένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που
διερευνήθηκαν, µεταξύ αυτών και το επίπεδο επιπολιτισµού δεν ασκεί επίδραση στις
αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας

για

µη

παραδοσιακές

επαγγελµατικές

δραστηριότητες. Όµως το επίπεδο επιπολιτισµού όπως και άλλοι παράγοντες (π.χ. οι
στερεοτυπικές αντιλήψεις των γονέων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες)
φάνηκε να προβλέπει τις επιλογές των ατόµων για επαγγελµατικές δραστηριότητες
που θεωρούνται παραδοσιακές στη συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα. Σε µια άλλη
έρευνα σε αγόρια Λατίνους µαθητές µέσης εκπαίδευσης (Flores et al., 2006a),
διερευνήθηκε αν το επίπεδο επιπολιτισµού, η υποστήριξη από τους γονείς και οι
αντιλαµβανόµενοι περιορισµοί που σχετίζονται µε το φύλο µπορούν να προβλέψουν
τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για µη παραδοσιακές επαγγελµατικές
ενασχολήσεις. Τα αποτελέσµατα εδώ έδειξαν ότι το επίπεδο επιπολιτισµού (όπως και
η υποστήριξη από τους γονείς) επηρεάζει θετικά τις συγκεκριµένες αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας. Η Flores και οι συνεργάτες της αργότερα (Flores et al.,
2006b), διερεύνησαν την επίδραση του επιπέδου επιπολιτισµού, της δυνατότητας
επίλυσης προβληµάτων και της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς στόχους µιας
οµάδας

Μεξινανο-Αµερικανών

φοιτητών

που

δέχονται

τις

επιδράσεις

της

αγγλοσαξονικής κουλτούρας σε σχέση µε άλλους οµοεθνείς τους που ζουν σε
διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την επίδραση του
επιπέδου επιπολιτισµού και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στους
εκπαιδευτικούς στόχους της υπό έρευνα οµάδας.
Ακόµη µια έρευνα που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, αυτή των
Rollins & Valdez (2006) σε Αφρο-Αµερικανούς µαθητές-τριες Λυκείου, έδειξε ότι όσο
πιο υψηλό το επίπεδο επίτευξης εθνικής ταυτότητας τόσο πιο υψηλές οι επιδόσεις
στην κλίµακα αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών

αποφάσεων

καθώς

και

στην

επαγγελµατική

αυτοαποτελεσµατικότητα για συγκεκριµένες επαγγελµατικές ενασχολήσεις (µουσικής,
λογοτεχνίας και κοινωνικών υπηρεσιών). Επίσης, όσο πιο υψηλά τα επίπεδα
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αντιλαµβανόµενου ρατισµού από τα µέλη της οµάδας, τόσο υψηλότερα τα επίπεδα
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων αλλά χαµηλότερα αυτά της επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας.
Ακόµη, τα ερευνητικά δεδοµένα για την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της εθνικής
ταυτότητας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων

σε εθνικοφυλετικές οµάδες,

επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα ερευνητών σε προγενέστερο χρόνο (Gloria & Hird, 1999.
Chung, 2002). Οι Gloria & Hird, (1999), διερεύνησαν την επίδραση διαστάσεων
άγχους

και

της

εθνικής

ταυτότητας

στις

συγκεκριµένες

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας σε δείγµα φοιτητών όπου η συντριπτική πλειονότητα ήταν
λευκοί και µόνο 10% του δείγµατος ήταν µαύροι και αποτελούσαν εθνικοφυλετική
µειονότητα στο πανεπιστήµιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι λευκοί φοιτητές είχαν
υψηλότερη επίδοση στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας από ότι
οι µαύροι συµφοιτητές τους αλλά στους λευκούς η εθνική ταυτότητα δεν αποτελούσε
σηµαντικό παράγοντα πρόβλεψης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας όπως
για τους µαύρους συµφοιτητές τους. Αργότερα ο Chung, (2002), διερευνώντας τη
σχέση

του

φύλου

και

της

εθνικότητας

µε

τις

συγκεκριµένες

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας, διαπίστωσε ότι οι µαύροι φοιτητές είχαν υψηλότερη
επίδοση από τους λευκούς. Ωστόσο, οι µαύροι φοιτητές στο υπό έρευνα δείγµα
είχαν ποσοτικά ανάλογη εκπροσώπηση σε σχέση µε τους λευκούς συµφοιτητές τους
και επιπλέον, δεν αποτελούσαν εθνικοφυλετική µειονότητα στο συγκεκριµένο
πανεπιστήµιο (οι µαύροι φοιτητές αντιπροσώπευαν µεγάλο ποσοστό στη σύνθεση
του φοιτητικού πληθυσµού). Οι ερευνητές θεωρούν ότι σε µια φοιτητική κοινότητα
όπου διαµένουν αρκετοί µαύροι φοιτητές/τριες, αυτοί έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε περισσότερες πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητάς
τους, όπως για παράδειγµα σε περισσότερα µοντέλα ρόλων προς µίµηση.
Στην Ελλάδα µόλις της τελευταία δεκαετία έχει ενεργοποιηθεί το ερευνητικό
ενδιαφέρον

για

τη

διερεύνηση

της

σχέσης

της

εθνικότητας

µε

θέµατα

επαγγελµατικής ανάπτυξης λόγω της τεράστιας αύξησης της µετανάστευσης προς τη
χώρα µας µετά το 1991 (απογραφή 2001).
Ο ∆ρόσος (2007) µελέτησε την επαγγελµατική ωριµότητα Αλβανών µαθητών-τριών
που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και γηγενών συµµαθητών τους. Η µεταβλητή αυτή
στους Αλβανούς µαθητές δεν βρέθηκε να έχει επηρεαστεί αρνητικά από το γεγονός
ότι προέρχονται από διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον σε σύγκριση µε την
πλειοψηφούσα κοινωνική οµάδα. Ο ερευνητής θεωρεί ότι πιθανόν οι µαθητές αυτοί
να στηρίζονται στη δική τους εθνική-πολιτισµική οµάδα και να αντλούν από αυτήν
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αισθήµατα αυτό-αξίας και αποδοχής (δεδοµένου του µεγάλου αριθµού µεταναστών
και οµογενών από την Αλβανία) και έτσι διατηρούν εξίσου υψηλά επίπεδα
αυτοεκτίµησης σε σχέση µε τους αυτόχθονες συµµαθητές τους (βλ. Σακελαρίδη,
2001. ∆ρόσος & Κασσωτάκη, 2005). Έτσι, µη αισθανόµενοι µειονεκτικά έναντι των
Ελλήνων µαθητών/τριών δέχονται τις ίδιες επιδράσεις από το γενικότερο κοινωνικό
περιβάλλον και δείχνουν όµοια επίπεδα επαγγελµατικής ωριµότητας. Αξιοσηµείωτο
είναι ωστόσο ότι εξαίρεση αποτελεί η διάσταση της γνώσης των διαφόρων
επαγγελµάτων και του κόσµου των επαγγελµάτων στα οποία φαίνεται να υπάρχει µια
ελαφριά τάση για υπεροχή των Ελλήνων µαθητών/τριών. Ενδεχοµένως δηλαδή οι
αλλοδαποί µαθητές/τριες να έχουν φτωχότερη επαγγελµατική πληροφόρηση λόγω
περιορισµένων προτύπων εργασίας και επειδή βρίσκονται σε µια ξένη χώρα µε
διαφορετική αγορά εργασίας από αυτή της χώρας καταγωγής τους.
Αντίστοιχη έρευνα µε δείγµα µαθητές από χώρες της πρώτη ΕΣΣ∆ που φοιτούν σε
ελληνικά σχολεία και γηγενείς µαθητές-τριες διαπίστωσαν ότι σε όλες τις διαστάσεις
της επαγγελµατικής ωριµότητας οι Έλληνες µαθητές-τριες υπερτερούν (∆ρόσος, &
Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 2008). Για τους ερευνητές είναι πιθανό οι αλλοδαποί
µαθητές του δείγµατος να µην αισθάνονται ότι είναι χρήσιµο και απαραίτητο για τους
ίδιους να αναζητήσουν πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες µετά το
Λύκειο καθώς κατευθύνονται σε µεγάλο ποσοστό σε επαγγέλµατα τεχνιτών ή
επαγγέλµατα που δεν απαιτούν ιδιαίτερη εκπαίδευση.
Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών αποτελούν µια ισχυρή ένδειξη ότι οι
αλλοδαποί µαθητές/τριες στην Ελλάδα δεν αποτελούν ενιαία οµάδα και ανάλογα µε
τη χώρα καταγωγής έχουν διαφορετικές ανάγκες.

4.Β.2.γ. Συµπεράσµατα
Από την επισκόπηση των σχετικών ερευνητικών δεδοµένων είναι δυνατό να
συµπεράνουµε ότι η φυλή-εθνικότητα είναι µια έννοια που σχετίζεται στενά 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 µόνο στο πλαίσιο της υπό
διερεύνηση εθνικοφυλετικής οµάδας.
Επίσης, η έννοια της φυλής-εθνικότητας και οι επιδράσεις που αυτή ασκεί στα θέµατα
της επαγγελµατικής ανάπτυξης των ατόµων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το
κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε οµάδας-στόχου, δηλαδή µε άλλους παράγοντες που
συνθέτουν το δοµή των ευκαιριών αυτής (όπως το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, η
επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, κ.ά.). Μεγάλο µέρος των ερευνών για
τους παράγοντες (και τις κοινωνικογνωστικές µεταβλητές που καθορίζουν την πορεία
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επαγγελµατικής

ανάπτυξης

όπως

οι

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας),

διεξάγεται στις Η.Π.Α., όπου η ύπαρξη πολλών εθνικών και φυλετικών οµάδων έχει
οδηγήσει σε σχετική ευαισθητοποίηση. Βέβαια, σύµφωνα µε τους ερευνητές
χρειάζεται περισσότερη έρευνα, καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης και άλλων
παραγόντων του κοινωνικού πλαισίου όπως ο ρόλος σηµαντικών άλλων (π.χ. φίλοι),
το σχολείο, τα Μ.Μ.Ε. κ.ά.
Στην Ελλάδα η έρευνα για την επίδραση της εθνικότητας σε θέµατα επαγγελµατική
ανάπτυξης έχει ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, όπου µερικές έρευνες έχουν
αρχίσει να συγκρίνουν αλλοδαπούς µαθητές/τριες (κυρίως αλβανούς) που φοιτούν σε
ελληνικά σχολεία, ή παλιννοστούντες µαθητές/τριες (κυρίως από χώρες της πρώην
ΕΣΣ∆) µε γηγενείς µαθητές.
Η παρούσα ερευνητική εργασία δε στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών επαγγελµατικής ανάπτυξης (και εν προκειµένω των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων) εφήβων αλλοδαπών µαθητών/τριών ή µαθητών/τριών
συγκεκριµένων πολιτισµικών και εθνικο-φυλετικών οµάδων ανάλογα µε τα χώρα
καταγωγής τους (π.χ. αλβανούς ή παλλινοστούντες), αλλά στην διερεύνηση του
ρόλου της φυλής-εθνικότητας ως ατοµικού παράγοντα στις υπό έρευνα µεταβλητές.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει µέριµνα για συστηµατική αντιπροσώπευση µαθητώντριών µιας συγκεκριµένης οµάδας. Η εθνικότητα στο υπό έρευνα δείγµα µας αποτελεί
µια αυτοαναφορική µεταβλητή η οποία προέρχεται από τα δηµογραφικά στοιχεία των
υποκειµένων που συµµετέχουν στην έρευνα (ο µαθητής/τρια δηλώνει τη χώρα
καταγωγής του), χωρίς να διερευνώνται µε άλλα µέσα συλλογής δεδοµένων
παράµετροι που αφορούν το επίπεδο πολιτισµικής επιρροής (επιπολιτισµού) ή άλλα
θέµατα και χαρακτηριστικά σχετικά µε κάποια συγκεκριµένη οµάδα ανάλογα µε τη
χώρα καταγωγής της. Αξίζει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι στη σχετική βιβλιογραφία ο
παράγοντας εθνικότητα προτείνεται να διερευνηθεί περισσότερο καθώς δεν
υπάρχουν σχετικές έρευνες για τη µελέτη της ύπαρξης συστηµατικών διαφορών στις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία µαθητών/τριών µε βάση
την εθικοφυλετική ή πολιτισµική οµάδα καταγωγής τους.

4.Β.3. Η ηλικία του ατόµου
Σύµφωνα µε τους θεωρητικούς της επαγγελµατικής ψυχολογίας και συµβουλευτικής
όπως ο Crites (1971,1978) στο µοντέλο του για την επαγγελµατική ωριµότητα, η
ηλικία του ατόµου θεωρείται σηµαντικός παράγοντας ο οποίος προβλέπει την
επαγγελµατική ωριµότητα του ατόµου. Στη βάση αυτή, αρκετά ερευνητικά δεδοµένα
καταδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ της ηλικίας και θεµάτων της
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επαγγελµατικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά και για χάρη µιας πληρότητας της αναφοράς
στον παράγοντα της ηλικίας, πραγµατοποιούµε µια σύντοµη επισκόπηση σε αυτά.
Έτσι, ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι ο παράγοντας ηλικία παίζει
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής προτίµησης του εφήβου.
Στην ηλικία των 14 ετών οι έφηβοι έχει διαπιστωθεί ότι αρχίζουν να ασχολούνται και
να διαπιστώνουν τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες
(Gottfredson, 1981). Η σταθεροποίηση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων και η
τελική επιλογή επαγγέλµατος ή επαγγελµατικής κατεύθυνσης είναι θέµατα που έχει
διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε συνάρτηση µε την ηλικία και την ωριµότητα του
ατόµου.

Ωριµότερη

γι’αυτό

διαπιστώθηκε

η

ηλικία

των

14-15

χρόνων

(Παπαδόπουλος, 2001), ενώ στην ηλικία των 15-16 χρόνων ο έφηβος ερευνά τις
ικανότητές του και τις συγκρίνει µε τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων, προχωρά στην κατάστρωση επαγγελµατικών σχεδίων και εκφράζει
εκτιµήσεις που αναφέρονται σε βαθύτερα θέµατα του επαγγέλµατος και της εργασίας
(Miller, 1978. Σόφτη-Μπεσµπέα, 1983).
Όχι µόνο οι θεωρητικοί σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού (Gottfredson,
Super, κ.ά.) αλλά και εξελικτικοί ψυχολόγοι καταδεικνύουν την εξελικτική πορεία που
ακολουθεί το άτοµο στην επιλογή επαγγέλµατος µέχρι να φθάσει σε κάποιο τελευταίο
στάδιο που σχετίζεται µε την απόφασή του. Οι διάφορες ηλικίες δηλαδή από τις
οποίες περνά το άτοµο δεν έχουν την ίδια σηµασία και βαρύτητα στην επαγγελµατική
επιλογή. Οι παραστάσεις και εµπειρίες που έχουν αφετηρία την πολύ µικρή ηλικία
του ατόµου καταγράφονται περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά για να τροποποιηθούν
σε περιεχόµενο και κατεύθυνση µε την πάροδο της εφηβικής ηλικίας. Ο έφηβος
παίρνει, τελικά µε το πλησίασµα του τέλους της εφηβείας, αναγκαστικά λόγω της
δοµής του υπάρχοντος συστήµατος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την πρώτη
επαγγελµατική απόφαση, την οποία κάνει λιγότερο ή περισσότερο οριστική, αν
βέβαια κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί προηγουµένως (Κάντας & Χαντζή, 1991). Ωστόσο,
η οριστικοποίηση της επαγγελµατικής επιλογής ως προς την ηλικία διαφοροποιείται
ατοµικά.
Ειδικότερα

σε

ότι

αφορά

τη

σχέση

της

ηλικίας

µε

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό, σε σύγχρονες έρευνες
διαπιστώθηκε µεγαλύτερη επιθυµία για εµπλοκή σε δραστηριότητες επαγγελµατικής
διερεύνησης σε φοιτητές-τριες µεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση µε ηλικιακά µικρότερα
άτοµα, στοιχείο που θεωρείται αναµενόµενο καθώς όσο πιο κοντά βρίσκονται οι νέοι
στο στάδιο της λήψης απόφασης σχετικά µε την επιλογή σπουδών ή εργασίας
δηλαδή όσο πιο κοντά αναµένεται η µετάβασή τους στον κόσµο της αγοράς τόσο πιο
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περίεργοι είναι στο να διερευνήσουν τον κόσµο αυτό και να αναζητήσουν
πληροφορίες (Rogers, Creed & Glendon, 2008).
Τόσο σε παλαιότερες όσο και σε σύγχρονες έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι η
αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων σχετίζεται µε την ηλικία του ατόµου. Συγκεκριµένα, σε µαθητές-τριες
µέσης εκπαίδευσης ηλικίας 11-15 ετών, έχει βρεθεί ότι όσο µεγαλύτερη η τάξη
φοίτησης του εφήβου τόσο µεγαλύτερα τα επίπεδα των συγκεκριµένων αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας (Keller & Whiston, 2008). Επίσης, σε ενήλικες νέους, έχει
βρεθεί ότι όσο µεγαλύτερης ηλικίας το άτοµο τόσο µεγαλύτερη επίδοσή του στην
κλίµακα CDMSE (Luzzo, 1993). Η CDMSE δηλαδή εµφανίζεται να αποτελεί έγκυρο
παράγοντα πρόβλεψης των αποφάσεων σταδιοδροµίας λιγότερο σε νεαρές ηλικίες
και πιο έγκυρο όσο αυξάνει η ηλικία του ατόµου (Luzzo, 1993˙ Peterson,
1993a,1993b).
Στην παρούσα ερευνητική εργασία τα υποκείµενα που συµπεριλαµβάνονται στο υπό
έρευνα δείγµα όπως αναφέρεται παρακάτω είναι µαθητές-τριες Α΄ και Β΄τάξης
Γενικού

Λυκείου.

Σύµφωνα

µε

τη

δοµή

του

συστήµατος

∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης όπως λειτουργεί σήµερα, οι µαθητές-τριες έχοντας ολοκληρώσει έναν
πρώτο κύκλο φοίτησης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (τριτάξιο Γυµνάσιο) και στο
τέλος της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου καλούνται να επιλέξουν εκπαιδευτική
κατεύθυνση (θεωρητική, θετική, τεχνολογική) ή αν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Επαγγελµατικό Λύκειο40. Επίσης, στη φάση
αυτή είναι δυνατό να επιλέξουν την ολοκλήρωση σπουδών σε µια Επαγγελµατική
Σχολή. Η επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο
Γενικό Λύκειο ωστόσο, προσδιορίζει συχνά, το είδος των σπουδών που θα
πραγµατοποιήσουν

οι

µαθητές-τριες

µετά

την

αποφοίτησή

τους

από

τη

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ή την επαγγελµατική δραστηριότητα που θα ασκήσουν
κατά την αρχική είσοδο στην αγορά εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές-τριες της
Α΄τάξης

έχουν

περισσότερη

ανάγκη

και

(ενδεχοµένως)

είναι

περισσότερο

ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα επαγγελµατικής πληροφόρησης καθώς καλούνται
άµεσα να πάρουν µια πρώτη, σηµαντική απόφαση που αφορά τη σταδιοδροµία τους
µε την επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης. Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους
λόγους που ο θεσµός του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.)
εφαρµόζεται ως µάθηµα οργανικά ενταγµένο στο αναλυτικό πρόγραµµα της

40

Η επιλογή για τη φοίτηση σε Επαγγελµατική Λύκειο είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί και µε
την ολοκλήρωση του πρώτου, υποχρεωτικού κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
δηλαδή µε την αποφοίτηση από το Γυµνάσιο.
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∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Γ΄τάξη Γυµνασίου (για δύο εξάµηνα) και στην
Α΄τάξη του Γενικού Λυκείου (για ένα εξάµηνο) (Ν 1978 και Ν 2525/1997).
Είναι

πιθανόν

λοιπόν

να

παρουσιαστούν

διαφορές

στις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων καθώς και στη σχετική µε τον τοµέα αυτό συµπεριφορά που
διερευνώνται στην παρούσα εργασία ανάµεσα στους µαθητές-τριες της Α΄ και της Β΄
τάξης. Έτσι, αν και η επιθυµία για εµπλοκή σε δραστηριότητες επαγγελµατικής
διερεύνησης δε σταµατά για τους µαθητές της Β΄ τάξης, ωστόσο είναι πιθανό αυτοί
να έχουν υψηλότερες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας λόγω του ότι είναι
µεγαλύτεροι σε ηλικία από τους µαθητές της Α΄τάξης, αν και όχι σηµαντικά λόγω της
µικρής χρονικής διαφοράς µεταξύ της Α΄ και Β΄ τάξης αλλά και γιατί µεταξύ των δύο
αυτών τάξεων τα άτοµα δεν πραγµατοποιούν κάποια αναπτυξιακή µετάβαση καθώς
βρίσκονται στο µέσον περίπου της αναπτυξιακής περιόδου της εφηβείας η οποία
αρχίζει µε το 12ο έτος και συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διάστηµα σε διάρκεια και
φυσικά διαφοροποιείται ατοµικά. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, οι µαθητές της
Β΄τάξης έχουν εµπλακεί σε δραστηριότητες επαγγελµατικής διερεύνησης λόγω της
εφαρµογής του θεσµού του Σ.Ε.Π. στην προηγούµενη τάξη φοίτησης, αλλά κυρίως
έχουν εµπλακεί αναγκαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη
σταδιοδροµία µε την έναρξη της της φοίτησής τους στη Β΄τάξη επιλέγοντας την
εκπαιδευτική κατεύθυνση στην οποία θα φοιτήσουν.
Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν και σύµφωνα µε ερευνητικά
δεδοµένα που καταδεικνύουν την ύπαρξη σχέσεων µεταξύ της ηλικίας µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας που διερευνώνται στην παρούσα εργασία,
κρίθηκε σκόπιµη η διερεύνηση του ατοµικού παράγοντα ηλικία ως τάξη φοίτησης
(Α΄και Β΄τάξη Γενικού Λυκείου).

4.Β.4. Η προσωπικότητα
4.Β.4.α. Εισαγωγικά - Ορολογία
Στην κοινή αντίληψη των ανθρώπων ο όρος «προσωπικότητα» αναφέρεται στα
στοιχεία και τις ιδιότητες, στα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς ενός ανθρώπου,
στα ιδιαίτερα χαρίσµατα αυτού. Όλες αυτές οι επιµέρους διαστάσεις συνθέτουν ένα
σύνολο το οποίο έχει επικρατήσει να ονοµάζεται χαρακτήρας και που αποσπά
θετικές ή αρνητικές εκτιµήσεις από τους άλλους (Ρούσση-Βέργου, 2008).
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να βρεθούν τα κοινά στοιχεία στις αντιλήψεις
που έχουν οι επιστήµονες για την προσωπικότητα και οι οποίες αποτελούν σε τελική
ανάλυση αφαιρετικά και γενικευµένα σχήµατα. Έτσι, υπάρχουν πολλοί ορισµοί της
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προσωπικότητας. Όλοι όµως µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συγκλίνουν σε µια κοινή
αντίληψη: «η προσωπικότητα είναι το σύνολο των ψυχολογικών χαρακτηριστικών
που καθορίζουν τον τρόπο απόκρισης και προσαρµογής του ατόµου στο περιβάλλον
του (συµπεριφορά)»

(Κάντας

&

Χατζή,

1991).

Η

προσωπικότητα

δηλαδή

αντιπροσωπεύει εκείνα τα χαρακτηριστικά του ατόµου που εξηγούν τους σταθερούς
τύπους του συναισθήµατος, της σκέψης και της συµπεριφοράς του (Johnson, 1997.
Pervin & John, 2001).
Για πολλούς θεωρητικούς η προσωπικότητα περιλαµβάνει κυριολεκτικά τα πάντα
που αφορούν έναν άνθρωπο: σκέψεις, συναισθήµατα, κοινωνικές συµπεριφορές,
βιολογικές και φυσιολογικές λειτουργίες. Μερικές πλευρές της προσωπικότητας δεν
είναι άµεσα παρατηρήσιµες, όπως είναι οι σκέψεις, οι αναµνήσεις, τα όνειρα, ενώ
άλλες µπορούν να µετρηθούν άµεσα όπως οι έκδηλες συµπεριφορές. Στην
προσωπικότητα περιλαµβάνονται τόσο οι πτυχές της σφαίρας του συνειδητού όσο
και οι περιοχές για τις οποίες το άτοµο δεν έχει άµεση επίγνωση, όπως η σφαίρα του
ασυνειδήτου (Ewen, 2003).
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προσωπικότητα αναφέρεται σε σηµαντικές και σχετικά
σταθερές πλευρές της συµπεριφοράς, έτσι ώστε κάποιοι ερευνητές να διατείνονται ότι
αυτή µπορεί να µελετηθεί µόνο µέσα από την παρατήρηση της εκδηλούµενης, της
κοινωνικής συµπεριφοράς του ατόµου (Ρούσση-Βέργου, 2008).
Έτσι, ο όρος προσωπικότητα, όπως αναφέρεται στους Carver & Scheier (1992),
χρησιµοποιείται για τρεις κυρίως λόγους: 1) διότι, εξασφαλίζει το αίσθηµα της
συνέπειας (consistency) και της συνέχειας (continuity) στα χαρακτηριστικά της
συµπεριφοράς ενός ατόµου. Το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών είναι µια
δυναµική δοµή (dynamic organization) που διαφοροποιεί το ένα πρόσωπο από το
άλλο, 2) διότι, µεταφέρει την αίσθηση της ύπαρξης µιας εσωτερικής κινητήριας
δύναµης που επηρεάζει τα αισθήµατα και τη συµπεριφορά του ατόµου, 3) διότι,
αναφέρεται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του ατόµου που είναι
επικρατέστερα αλλά και που εµφανίζονται µε µεγάλη συχνότητα και σε παρόµοιες
καταστάσεις.
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σύστηµα από δυναµικά, αλληλοσχυσχετιζόµενα και
εξελισσόµενα στοιχεία. Ο δυναµικός χαρακτήρας της προσωπικότητας αναφέρεται
στο ότι διαρκώς εξελίσσεται, µεταβάλλεται ανάλογα µε τις εµπειρίες που έχει το
άτοµο στη ζωή του και τις προσπάθειες που καταβάλει να προσαρµοσθεί στο
διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον . Βέβαια, η προσωπικότητα θεωρείται και µέρος
της ιδιοσυγκρασίας του ατόµου, δηλαδή κάποιες από τις διαστάσεις της είναι εγγενείς
και κληρονοµηµένες από τους γονείς (Cole & Cole, 2002. Riemann, Angleitner &
Strelau, 1997).
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Παρά τη δυναµική διαρκούς ανάπτυξης και εξέλιξης που χαρακτηρίζει την
προσωπικότητα, σε ότι σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας έως και την πρώτη νεότητα
το άτοµο συγκροτεί την ταυτότητα άρα και την προσωπικότητά του (Erickson, 1968.
Piaget, 1952). Την περίοδο αυτή αρχίζουν να διαµορφώνονται τα πρώτα βασικά
χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας
(personality traits) για τη µετέπειτα πορεία ανάπτυξης και ωριµότητας (McCrae et al.,
2002). Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
παραµένουν σχετικά σταθερά στο χρόνο, ιδιαίτερα µετά την είσοδο στην ενηλικίωση.
Η

εξέταση

της

διατήρησης

της

σταθερότητας

των

χαρακτηριστικών

της

προσωπικότητας στο χρόνο έχει δείξει συσχέτιση µεγαλύτερη του 0,70 και µετά από
την πάροδο 12 ετών (Costa, McCrae & Arenberg 1983, ό.α. στους Costa, McCrae &
Holland, 1984). Η σταθερότητα αυτή των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως η µνήµη, η διαµορφωµένη αυτοαντίληψη, κ.ά.

4.Β.4.β. Αξιολόγηση της προσωπικότητας
Οι εννοιολογικές δοµές (constructs) που υιοθετούν οι εκπρόσωποι διαφόρων
θεωριών στο χώρο της προσωπικότητας (π.χ. τα φροϋδικά Εγώ, Εκείνο, Υπερεγώ, οι
έννοιες της εσωστρέφειας, της εξωστρέφειας κ.ά.) δεν αποτελούν αναµφισβήτητες
αλήθειες ούτε χειροπιαστές οντότητες. Είναι έννοιες που έχουν δηµιουργηθεί ή
υιοθετηθεί από τους θεωρητικούς για να περιγράψουν, να εξηγήσουν, να
προβλέψουν καθώς και να διευκολύνουν την άσκηση σκόπιµης τροποποίησης της
ανθρώπινης συµπεριφοράς, π.χ. µέσω της ψυχοθεραπευτικής αντιµετώπισης
(Ρούσση-Βέργου, 2008).
Πολύ περισσότερο όµως, οι προσπάθειες για την αξιολόγηση της προσωπικότητας
έχουν στόχο τη δηµιουργία µιας συστηµατικής ταξινόµησης ώστε να είναι δυνατόν να
κατηγοριοποιηθούν και να κατονοµασθούν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που
κάνουν τους ανθρώπους να διαφοροποιούνται ο ένας από τον άλλο (Carver &
Scheier, 1992. Pervin, 1990. Τσαούσης, 1999).
Η µέτρηση της προσωπικότητας κάνει ώστε να προσδιορισθεί και να κατονοµασθεί
το σύνολο εκείνο των χαρακτηριστικών που καθορίζουν τον τρόπο που το κάθε
άτοµο αντ-αποκρίνεται στο περιβάλλον του. Έτσι, εάν µπορούµε να αξιολογήσουµε
µε µια σχετική –πάντα- ακρίβεια την προσωπικότητα του ατόµου, µπορούµε και να
προβλέψουµε την συµπεριφορά του σε συγκεκριµένες καταστάσεις (Ρούσση-Βέργου,
2008).
Η κυριότερη αµφιβολία που εκφράστηκε κατά την αξιολόγηση της προσωπικότητας
µε βάση τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, αναφερόταν στην διακαταστασιακή
συνέπεια. Πόσο δηλαδή οι άνθρωποι εµφανίζουν συστηµατικά µια ποικιλία
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συµπεριφορών σε διαφορετικές περιστάσεις (Mischel 1986, ό.α. στο Κάντας, 1993).
Η αντίθετη άποψη σε αυτό παρουσιάζεται από τον Eysenk (1977) (ό.α. στο Κάντας,
1993) και αφορά στο ότι, ενώ είναι δυνατό να υπάρξουν εξαιρέσεις, η γενική τάση
είναι να υπάρχει συνέπεια και συνοχή στη συµπεριφορά ενός ατόµου. Με αυτήν την
έννοια όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, οι άνθρωποι έχουν µια
σταθερότητα και συνέπεια στον τρόπο συµπεριφοράς τους.
Κάθε µια θεωρία της προσωπικότητας αντιπροσωπεύει έναν από τους πιθανούς
τρόπους ερµηνείας των ψυχολογικών φαινοµένων που αναφέρονται σε αυτήν. Καµία
φυσικά από τις µέχρι σήµερα προτεινόµενες θεωρίες δεν έχει αποδειχθεί χωρίς
αδυναµίες.
Για την ταξινόµηση και περιγραφή λοιπόν όλων των διαφορετικών χαρακτηριστικών
της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης (χαρακτηριστικά του σώµατος, των αντιληπτικών και
νοητικών ικανοτήτων, της συναισθηµατικής ιδιοσυγκρασίας, καθώς και ιδιοτήτων της
βούλησης και του χαρακτήρα), έχουν προταθεί και χρησιµοποιούνται τρεις τρόποι
Παρασκευόπουλος, 1992, ό.α. στο Χαροκοπάκη, 2000):
•

η µέθοδος των

ψυχολογικών

τύπων

ή

τύπων

προσωπικότητας

(personality types)
•

η µέθοδος των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ή ψυχολογικών
γνωρισµάτων (personality traits)

•

και η µέθοδος των ψυχολογικών καταστάσεων ή καταστάσεων της
προσωπικότητας (personality states).

Με τη µέθοδο των ψυχολογικών τύπων, γίνεται προσπάθεια µε βάση το κύριο και
εµφανές χαρακτηριστικό να ταξινοµηθούν τα άτοµα σε έναν µικρό αριθµό κατηγοριών
ή τύπων. Τα άτοµα που ανήκουν στον ίδιο ψυχολογικό τύπο, έχουν την ίδια
ψυχοσύνθεση και συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο.
Με τη µέθοδο των ψυχολογικών γνωρισµάτων γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί η
ανθρώπινη προσωπικότητα µε βάση ορισµένες ιδιαίτερες ευδιάκριτες ιδιότητες της
συµπεριφοράς οι οποίες παραµένουν σχετικά σταθερές. Αυτές είναι τα γνωρίσµατα ή
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Επίσης, σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η
προσωπικότητα αποτελείται από γνωρίσµατα που είναι κοινά σε όλα τα άτοµα και
από γνωρίσµατα που είναι µοναδικά για κάθε άτοµο. Οι ατοµικές διαφορές
εντοπίζονται τόσο στον βαθµό των κοινών χαρακτηριστικών, όσο και στο είδος των
µοναδικών χαρακτηριστικών (Παρασκευόπουλος, 1992).
Οι

δύο

παραπάνω

µέθοδοι

περιγραφής

των

ατοµικών

διαφορών

στην

προσωπικότητα, οι τυπολογίες και τα ψυχολογικά γνωρίσµατα, εκ πρώτης όψεως
φαίνονται διαµετρικά αντίθετες. Η µία περιγράφει την προσωπικότητα ως τύπο, µε
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µια λέξη, ενώ η άλλη µε πολλές, τα γνωρίσµατα αυτής. Κατ’ ουσία όµως η µια
συµπληρώνει την άλλη.
Η διαφορά µεταξύ ψυχολογικών τύπων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
είναι

διαφορά

περιεχοµένου.

Έτσι,

στη µέθοδο

των

χαρακτηριστικών της

προσωπικότητας υπάρχουν πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά σε αριθµητικό
επίπεδο. Είναι λοιπόν θέµα ποσότητας και όχι ποιότητας. Πιο συγκεκριµένα, είναι
διαφορά επιπέδου γενίκευσης: ο τύπος είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας
υψηλού βαθµού περιεκτικότητας, ενώ το γνώρισµα είναι το µερικό στοιχείο της δοµής
της προσωπικότητας (Carver & Scheier, 1992. Παρασκευόπουλος, 1992).
Στη µέθοδο των ψυχολογικών καταστάσεων ή καταστάσεων της προσωπικότητας, η
λέξη κατάσταση διαφέρει από το χαρακτηριστικό. Αναφέρεται στην περιστασιακή
εκδήλωση ενός χαρακτηριστικού, στην εκδήλωση µιας προσωρινής (προ)διάθεσης
(Cohen, Swerdlik & Philips, 1988).
Από το σύνολο των θεωριών της προσωπικότητας καθώς και των µεθόδων
ταξινόµησης και περιγραφής της, θα µας απασχολήσουν εδώ αυτές των
χαρακτηριστικών (γνωρισµάτων) της προσωπικότητας καθώς από τη δική τους
σκοπιά

εξετάζουµε

την

προσωπικότητα

µαθητών-τριών

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης.
Η συναίνεση στην χρησιµοποίηση ψυχοµετρικών εργαλείων και δοκιµασιών για την
εκτίµηση της προσωπικότητας στηρίζεται σε ορισµένες προϋποθέσεις ή αλλιώς
αξιώµατα. Ως βασικότερη αρχή συναντάται η θέση ότι οι ψυχολογικές καταστάσεις
υπάρχουν αλλά η ύπαρξή τους δεν µπορεί να αποδειχθεί µε τις συµβατικές
επιστηµονικές µεθόδους, όπως η αισθητηριακή επαφή και η άµεση παρακολούθηση
του υπό εξέταση φαινοµένου (Σταλίκας, 2002, ό.α. στο Ρούσση-Βέργου, 2008). Ο
Σταλίκας (2002) συνοψίζει σε τρεις κατηγορίες τις βασικές κριτικές και τους
εκπροσώπους τους που ασκήθηκαν στην ψυχοµετρία σε σχέση µε την ύπαρξη των
ψυχολογικών χαρακτηριστικών:
Α) Αυτούς που απορρίπτουν συλλήβδην τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τα
θεωρούν εννοιολογικές κατασκευές σύµφωνες µόνο µε τις θεωρίες και τα φιλοσοφικά
συστήµατα αυτών που τις δηµιούργησαν και των οπαδών τους, Β) αυτούς που δεν
αρνούνται γενικά την ύπαρξη των ψυχολογικών χαρακτηριστικών αλλά εστιάζουν την
κριτική τους στους τρόπους µε τους οποίους αυτά προσεγγίζονται, και, Γ) αυτούς
που δεν θεωρούν επαρκή την κατασκευή ή την υιοθέτηση των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών για να κατανοήσουµε την προσωπικότητα του ατόµου. Θεωρούν
ουσιαστική όχι την απλή πιστοποίηση της ύπαρξης και του βαθµού ενός
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χαρακτηριστικού αλλά τη σύνδεσή του µε τη λειτουργικότητα και τη γενικότερη ζωή
του ατόµου.
Αυτοί που αποδέχονται κατ’ αρχήν την ύπαρξη των χαρακτηριστικών θεωρούν
επίσης ότι αυτά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να µετρηθούν, κάτι που άλλωστε
αποτελεί και αντικείµενο της ψυχοµετρίας. Στην παραδοχή αυτή στηρίζεται και η
ανάπτυξη της παρούσας έρευνας.

4.Β.4.γ.

Η

προσωπικότητα

υπό

το πρίσµα

των

θεωριών

των

χαρακτηριστικών (γνωρισµάτων ) της προσωπικότητας
Ο Strelau (2001a, ό.α. στο Ρούσση-Βέργου, 2008) υποστηρίζει ότι οι θεωρίες των
γνωρισµάτων ή χαρακτηριστικών για την προσωπικότητα είναι οι µόνες στις οποίες
τα θεωρητικά τους µοντέλα κάνουν αναφορά στον τρόπο θεώρησης των ατοµικών
διαφορών, στον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο οι θεωρητικοί εκφραστές τους βλέπουν
τις ατοµικές διαφορές.
Στην εξέλιξη των θεωριών για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η συµβολή
του Godron Allport θεωρείται προδροµική. Έµεινε στην ιστορία περισσότερο για τα
ζητήµατα και τις αρχές στις οποίες έδωσε έµφαση και λιγότερο επειδή ανέπτυξε
κάποια ιδιαίτερη θεωρία (Pervin & John, 2001). Η πιο σηµαντική προσφορά του
βρίσκεται

στην

εννοιολογική

σύλληψη

της

οργάνωσης

της

έννοιας

του

χαρακτηριστικού η οποία αποδείχθηκε πολύ σηµαντική αλλά και παραγωγική για την
ανάπτυξη πολλών ερευνών (Ewen, 2003).
Έτσι, η πρώτη συστηµατική προσπάθεια µελέτης και ταξινόµησης των βασικών
χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συµπεριφοράς έγινε από τους Allport & Odbert
1936 (ό.α. στον Τσαούση, 1999). Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η καλύτερη ανάλυση
της προσωπικότητας είναι δυνατή µε τη µελέτη ενός µόνο ατόµου κάθε φορά.
Έδωσαν έµφαση στην εκτενή µελέτη της προσωπικότητας του κάθε ατόµου
ξεχωριστά και ταξινόµησαν τα γνωρίσµατα της προσωπικότητας σε τρεις
βαθµολογικές κατηγορίες: τα περίοπτα, τα κεντρικά και τα δευτερεύοντα. Όµως η
λίστα µε τα 4.000 έως 5.000 χαρακτηριστικά των ερευνητών δεν φαινόταν ακόµα
τόσο λειτουργική.
Η έρευνα µετά από τον Allport και τους συνεργάτες του στράφηκε στον εντοπισµό
των κοινών γνωρισµάτων που ισχύουν καθολικά για όλους τους ανθρώπους. Η
µελέτη µιας ατοµικής περίπτωσης δεν ενδιαφέρει αυτή καθαυτή αλλά µόνο ως
συµβολή στην ανακάλυψη ή επιβεβαίωση του γενικού κανόνα. Έτσι η µελέτη της
προσωπικότητας απαιτεί την ανάλυση των χαρακτηριστικών σε πολλά άτοµα
συγχρόνως καθώς και στον καθορισµό της διασποράς κάθε χαρακτηριστικού.
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Με αυτήν την έννοια, συγκρίσεις µεταξύ των ανθρώπων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν µόνο εφόσον ένας νόµος, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό υπάρχει,
είναι το ίδιο σε διαφορετικούς ανθρώπους ενός πληθυσµιακού συνόλου. Οι
άνθρωποι δηλαδή διαφέρουν µεταξύ τους στο βαθµό και στην ένταση όπου αυτός ο
νόµος / χαρακτηριστικό υπάρχει (Carver & Scheier, 1992. Παρασκευόπουλος, 1992).
Κύριοι εκπρόσωποι της µεθόδου αυτής είναι οι Αµερικανοί ψυχολόγοι Raymond
Cattell και J.P.Guilford. Ο τρόπος αυτός της µέτρησης

της προσωπικότητας

στηρίζεται στην παραγοντική ανάλυση.
Ο Raymond B. Cattell 1947, 1965, 1978, (ό. α. στους Carver & Scheier, 1992, στον
Pervin, 1990, στον Τσαούση, 1999 & στο Ρούσση-Βέργου, 2008), εισηγήθηκε ότι η
επιστήµη της ψυχολογίας πρέπει να γίνει πιο αντικειµενική και µαθηµατική – θέση
που δεν είναι άσχετη µε το πτυχίο των βασικών του σπουδών στις φυσικές επιστήµες
και συγκεκριµένα στη χηµεία. Συγκρίνοντας τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
µεθόδων για την προσέγγιση της προσωπικότητας (διµεταβλητή, πολυµεταβλητή και
κλινική µέθοδο) κατέληξε ότι η πολυµεταβλητή µέθοδος συνδυάζει πολλά
πλεονεκτήµατα και πρόκρινε την παραγοντική ανάλυση ως σηµαντικότερη αρχή της
πολυµεταβλητής έρευνας. Η θεωρία του για την προσωπικότητα δηλαδή έχει τη βάση
της σε µια ογκώδη συλλογή δεδοµένων που προέρχονται από την εµπειρική έρευνα
σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα ατόµων διαφόρων πληθυσµών, ώστε να είναι δυνατό
να εντοπιστούν οι ατοµικές διαφορές αλλά και τα ψυχολογικά γνωρίσµατα που είναι
ίδια, κοινά σε όλα τα άτοµα.
Η προσωπικότητα για τον R.B. Cattell (1946, ό.α. στο Ρούσση-Βέργου, 2008)
ορίζεται επαγωγικά (µέσα από τη µεθοδολογία που ακολούθησε) και λειτουργικά. Στο
έργο

του

Description

&

Measurement

of

Personality

(1946)

γράφει:

«Η

προσωπικότητα αφορά και συνάγεται από όλες τις συσχετίσεις συµπεριφορών
ανάµεσα σε έναν οργανισµό και στο περιβάλλον του. Είναι αυτή που προβλέπει τη
συµπεριφορά δεδοµένης της συνθήκης» (σελ. 566). Αργότερα στο βιβλίο του The
Scientific Analysis

of

Personality

(1966) ο

Cattell δίνει

τον ορισµό της

προσωπικότητας ως εξής: «Η προσωπικότητα µπορεί να οριστεί ως αυτό το οποίο
µας πληροφορεί για το τι ένας άνθρωπος θα πράξει όταν τοποθετηθεί σε µια
συγκεκριµένη κατάσταση» (σελ. 25).
Τα βασικά συστατικά στοιχεία της θεωρίας του Cattell είναι δύο: τα θεωρητικά και τα
ποσοτικά. Τα πρώτα είναι προϊόντα θεωρητικού στοχασµού, τα δεύτερα προέρχονται
από µετρήσεις. Στα θεωρητικά στοιχεία συγκαταλέγονται οι ικανότητες (που
αποκαλύπτουν τον τρόπο που αντιµετωπίζει το άτοµο σύνθετες καταστάσεις), τα
ιδιοσυγκρασιακά, ή αλλιώς τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που
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έχουν σχέση µε το ύφος (στυλ) της συµπεριφοράς, καλύπτουν ένα µεγάλος εύρος
των αντιδράσεων και εξηγούν το πώς και το πόσο καλά της συµπεριφοράς ενός
ατόµου και τα δυναµικά χαρακτηριστικά που εξηγούν το γιατί της συµπεριφοράς
(Ewen, 2003). Επίσης για τον Cattell υπάρχουν τα κοινά και τα µοναδικά
χαρακτηριστικά. Τα κοινά έχουν σε γενικές γραµµές ίδια φόρµα σε όλους τους
ανθρώπους (π.χ. η ευφυϊα) ενώ τα µοναδικά αφορούν ένα συγκεκριµένο άτοµο και
δεν αντιστοιχούν σε κανέναν άλλο.
Η εµπειρική κατηγοριοποίηση περιλαµβάνει τα πρωτογενή (πηγαία) και τα
δευτερογενή χαρακτηριστικά. Ο Cattell υπέβαλε την πληθώρα τα χαρακτηριστικών
του Allport σε παραγοντική ανάλυση και εξήγαγε χαρακτηριστικά – παράγοντες που
ονόµασε πρωτογενή. Για τον ορισµό τους χρησιµοποίησε γράµµατα της λατινικής
αλφαβήτου (π.χ. παράγοντες Α, Β, κ.ο.κ.) για να µην προκαλείται σύγχυση στους
µελετητές. Η οργάνωση των πρωτογενών χαρακτηριστικών (µε την υποβολή τους σε
περαιτέρω

διαδικασίες

παραγοντικής

ανάλυσης)

µας

δίνει

τα

δευτερογενή

χαρακτηριστικά.
Εκτός από τις παραγοντικές αναλύσεις στις οποίες υπέβαλε τον µεγάλο όγκο των
χαρακτηριστικών προσωπικότητας όπως τα όρισε ο Allport, ο Cattell χρησιµοποίησε
άλλες τρεις µεθόδους συλλογής δεδοµένων από τα υποκείµενα των ερευνών του: τις
ελεύθερες

αυτό-περιγραφές

καθώς και

τις

περιγραφές

εαυτού

βάσει

των

ερωτηµατολογίων, τα ονοµαζόµενα Q-data (Questionnaires), τα αποτελέσµατα από
συγκεκριµένες γραπτές ή άλλες δοκιµασίες, τα T-data (Test) και τη συλλογή
δεδοµένων από την εξέταση ατοµικών φακέλων αξιολόγησης, όπως είναι οι
ακαδηµαϊκές αναφορές επίδοσης ή αξιολογήσεις εργοδοτών, τα L-data (Life-records).
Έτσι, για τον Cattell και τους συνεργάτες του, η προσωπικότητα του κάθε ατόµου
µπορεί να περιγραφεί σύµφωνα µε τα 46 επιφανειακά γνωρίσµατα και τους 16
πρωτογενείς παράγοντες (16 personality factors). Ένα από τα ερωτηµατολόγια που
πρότεινε για τη µέτρηση της προσωπικότητας είναι το 16PF, δηλαδή το
ερωτηµατολόγιο των 16 παραγόντων της προσωπικότητας το οποίο θα το δούµε
παρακάτω διεξοδικότερα αφού αποτέλεσε ένα από τα µεθοδολογικά εργαλεία στην
παρούσα έρευνα. Κάθε γνώρισµα και παράγοντας αποτελεί µια διπολική κλίµακα
που τα άκρα
«ασυνείδητος

αντιπροσωπεύουν τις αντίθετες έννοιες του γνωρίσµατος, π.χ.
–

ευσυνείδητος».

Μεγαλύτερη

σπουδαιότητα

δίνεται

στους

πρωτογενείς παράγοντες αφού είναι λιγότεροι σε αριθµό και αντιπροσωπεύουν µε
µεγαλύτερη οικονοµία την περιγραφή της προσωπικότητας. Κυρίως όµως είναι
σταθεροί και ανεξάρτητοι, ενώ το σύνολο αυτών συνιστά τη βασική δοµή της
προσωπικότητας. Οι 16 πρωτογενείς παράγοντες της προσωπικότητας δεν είναι
ανεξάρτητοι µεταξύ τους αλλά σχετίζονται και καθώς οι συσχετίσεις αυτές έχουν

175

µελετηθεί, παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για την ερµηνεία του προφίλ του κάθε
ενδιαφερόµενου.
Ο Cattell (1966, ό.α. στο Ρούσση-Βέργου, 2008) θεωρεί ακόµη ότι εκτός του ότι η
προσωπικότητα συνάγεται µέσα από τη συµπεριφορά, αν γνωρίζουµε τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόµου, µπορούµε, µε ορισµένο ποσοστό
ακριβείας, να προβλέψουµε την πιθανή αντίδραση της συµπεριφοράς του. Απέναντι
σε αυτή τη θέση, στέκεται η επιφύλαξη ορισµένων άλλων ερευνητών που θεωρούν
ότι ίδιου τύπου συµπεριφορές για κάποια άτοµα µπορεί να αποτελούν µια
αντιπροσώπευση ενός χαρακτηριστικού της προσωπικότητάς τους, ενώ για κάποια
άλλα να ερµηνεύονται κυρίως µε βάση τη συγκεκριµένη κατάσταση (περιβάλλον).
Όµως οι θεωρητικοί των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας δεν υποστηρίζουν
ότι τα χαρακτηριστικά είναι αµετάβλητα, αλλά ότι υπόκεινται σε αλλαγές και
διακυµάνσεις στον τρόπο που εκφράζονται κάτω από επιδράσεις κοινωνικές και
ψυχολογικές (Cattell, 1973). Μάλιστα σύµφωνα µε έρευνές τους, οι ενδοατοµικές
διακυµάνσεις και η ποικιλία για την εκδήλωση της κοινωνικής συµπεριφοράς
αποτελούν στο σύνολό τους ένα κεντρικό και σταθερό χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας (Brown & Moskowitz, 1998. Mischel & Shoda, 1995. Shoda,
Mischel, & Wright, 1994).
Θα πρέπει ακόµη να επισηµάνουµε ότι το ερωτηµατολόγιο αυτό δεν πρέπει να
ταυτιστεί µε τη συνολική θεώρηση του R.B. Cattell για την προσωπικότητα, ούτε
αποτελεί το µοναδικό ψυχοµετρικό εργαλεί που κατασκεύασε. Ο αριθµός και το είδος
των χαρακτηριστικών τα οποία τοποθετεί στη σφαίρα της θεωρίας του είναι πολύ
περισσότερα και ο ίδιος θεωρεί το ερωτηµατολόγιο όχι ως συνολική έκφραση της
θεωρίας του αλλά ως εργαλείο µε πρακτική (και σαφώς προβλεπτική) αξία (Cattell,
1966).
Πολλά χρόνια αργότερα όλες οι µεταβλητές αναλύθηκαν ξανά από άλλους ερευνητές
και

έτσι

φαίνεται

ότι

οι

περισσότεροι

συγκλίνουν

σε

Πέντε

Παράγοντες

προσωπικότητας (Goldberg 1981, ό.α. στους Carver & Scheier, 1992, στον Κάντα,
1993, στον Τσαούση, 1999). Από τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται να
προκύπτει ότι υπάρχουν δύο µοντέλα παραγόντων (Τσαούσης, 1999). Το ένα
σχετίζεται µε τη λεξικολογική υπόθεση στην οποία χρησιµοποιούνται κατάλογοι
επιθέτων προερχόµενες από λεξικά (όπως π.χ. στον Goldberg, 1990) και το άλλο µε
τις µελέτες και έρευνες των Costa και McCrae µέσα από την κατασκευή ειδικών
ερωτηµατολογίων (π.χ. το NEO-PI, 1992).
Το πιο πολυσυζητηµένο µοντέλο προσωπικότητας λοιπόν την τελευταία εικοσαετία
για την προσωπικότητα είναι αυτό των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων ή αλλιώς η
Μεγάλη Πεντάδα (Big Five Model) των Costa & McCrae (1992). Σύµφωνα µε την
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προσέγγιση αυτή, η προσωπικότητα δοµείται ως προς πέντε βασικές διαστάσεις
(παράγοντες): Νευρωτισµός (Neuroticism), Εξωστρέφεια (Extraversion), ∆εκτικότητα
σε

εµπειρίες

(Openness),

Συναινετικότητα-Προσήνεια

(Conscientiousness).

Ευσυνειδησία-Συνέπεια

Το

(Agreeableness)

µοντέλο

αυτό

των

και
πέντε

παραγόντων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγραφούν οι πιο εµφανείς όψεις
της προσωπικότητας. Η επιβεβαίωση της δοµής των πέντε παραγόντων έχει
προέλθει από τη γενίκευση της ισχύος της σε διαφορετικές κουλτούρες, σε
διαφορετικά µέσα αξιολόγησης και ψυχοµετρικά εργαλεία. Η σταθερή δοµή των πέντε
παραγόντων έχει εντοπισθεί και στο ερωτηµατολόγιο των 16 παραγόντων του Cattell
(Hofer, Horn, & Eber, 1997).
Οι επιµέρους διαστάσεις και χαρακτηριστικά (υποπαράγοντες) που προσδιορίζουν
τους παράγοντες αυτούς είναι: Α) για το Νευρωτισµό: άγχος, επιθετικότητα, θλίψη,
ντροπαλότητα, παρορµητισµός, ευαισθησία, Β) για την Εξωστρέφεια: εγκαρδιότητα,
κοινωνικότητα,

σιγουριά,

δραστηριότητα,

αναζήτηση

συγκινήσεων,

θετικά

συναισθήµατα, Γ) για τη ∆εκτικότητα σε νέες εµπειρίες: φαντασία, αισθητική,
συναισθήµατα, ενεργητικότητα, ιδέες, αξίες, ∆) για τη Συναινετικότητα-προσήνεια:
εµπιστοσύνη,

ευθύτητα,

αλτρουϊσµός,

συµβιβαστικότητα,

µετριοφροσύνη,

ευαισθητοποίηση, E) για την Ευσυνειδησία-συνέπεια: ικανότητα, επιµέλεια, συνέπεια
στις αρχές, φιλοδοξία, επιµονή, περίσκεψη.
Στον ελληνικό πληθυσµό έχουν καταγραφεί συνάφειες των πέντε παραγόντων του
Profiler-Τεστ Χαρακτηριστικών προσωπικότητας (πρώην ΤΕΧΑΠ) (Τσαούσης,
1999,2009) µε τους τέσσερις σύνθετους παράγοντες του ερωτηµατολογίου 16PF ως
εξής:

16PF (N=83)

E

N

O

A

C

Αυτάρκεια (Q2)
Ένταση (Q4)

-.40**
-.10

.09
.55**

-.15
.04

.04
-.10

-.02
-.12

.21

-.22

.49**

.01

.11

-.12

-.40**

-.25**

.23*

.53**

∆εκτικότητα στην
Αλλαγή (Q1)
Τελειοµανία (Q3)

Σηµ: * p<0,05, ** p< 0,01
Αναλυτικά δηλαδή ο παράγοντας Αυτάρκεια (Q2) εµφανίζει αρνητική συνάφεια µε τον
παράγοντα Εξωστρέφεια (R= -0,40, p<0,01), ο παράγοντας Ένταση (Q4) εµφανίζει
θετική συνάφεια µε τον παράγοντα Νευρωτισµό (R=0,55, p<0,001), ο παράγοντας
∆εκτικότητα στην Αλλαγή (Q1) εµφανίζει θετική συνάφεια µε τον παράγοντα
∆εκτικότητα σε νέες εµπειρίες (R=0,49, p,0,01), ο παράγοντας Τελειοµανία (Q3)
εµφανίζει αρνητική συνάφεια µε τον παράγοντα Νευρωτισµός (R=-0,40, p<0,01) και
µε τον παράγοντα ∆εκτικότητα σε νέες εµπειρίες (R=-0,25, p<0,01) και θετική
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συνάφεια µε τον παράγοντα Συναινετικότητα-Προσήνεια (R=0,23, p<0,05) και µε τον
παράγοντα Ευσυνειδησία-Συνέπεια (R=0,53, p<0,01).
Οι θεωρίες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας δεν έχουν µείνει φυσικά
χωρίς κριτική. Υπάρχει λοιπόν η εντύπωση ότι βλέπουν το άτοµο µεµονωµένα, χωρίς
να λαµβάνουν υπόψη ή να εξηγούν το ρόλο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.
Βέβαια, σαφώς µέσα από τις θεωρίες των χαρακτηριστικών προσφέρονται πιο
εύκολα απαντήσεις στο τι παρά στο γιατί, αυτό όµως αποτελεί µια οµολογηµένη
αδυναµία που δεν έχει ακόµα υπερκεραστεί από καµιά θεωρία.
Αν δεχτούµε λοιπόν ότι στην προσωπικότητα ενός ατόµου αντιπροσωπεύεται ένας
σύνθετος και συστηµατικός τρόπος µε τον οποίο το άτοµο ερµηνεύει και
ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του, τότε δε φαίνεται αβάσιµη η υπόθεση ότι πίσω
από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας βρίσκονται οργανωµένα τέτοιας
λειτουργικότητας σχήµατα.
Τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρονται στην ύπαρξη σχέσης µεταξύ των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του
ατόµου είναι πάρα πολλά και χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες πριν. Έτσι, αρκετοί
ερευνητές έχουν πραγµατοποιήσει µετα-αναλύσεις οµαδοποιώντας τα θέµατα
επαγγελµατικής ανάπτυξης που έχουν διερευνηθεί. Στην παρούσα ερευνητική
εργασία δεν θα ήταν δυνατό, ούτε άλλωστε επιθυµητό και σκόπιµο να ασχοληθούµε
µε όλα αυτά τα ερευνητικά δεδοµένα. Στις επόµενες παραγράφους θα περιοριστούµε
σε µια συνοπτική θεµατική και ως εκ τούτου λειτουργική επισκόπηση των σχετικών
ερευνητικών ευρηµάτων και θα εστιάσουµε σε όσα πραγµατοποιήθηκαν στο εύρος
της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία και στη σχέση µεταξύ των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας,
µε έµφαση σε όσα ερευνητικά δεδοµένα έχουν καταγράψει συσχετίσεις µε έννοιες
που

παρουσιάζουν

συσχέτιση

ή

θεµατική

συνάφεια

µε

τις

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων.

4.Β.4.δ. Συνοπτική θεµατική επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων
αναφερόµενων στη σχέση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης
∆ιάφορες µελέτες έχουν προσπαθήσει να ελέγξουν τη σύνδεση των διαστάσεων της
προσωπικότητας µε την επαγγελµατική ανάπτυξη καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του
ατόµου. Οι Tokar, Fischer & Subich (1998), σε µια πενταετή µετα-ανάλυση µε
ποσοτική επισκόπηση των ερευνών που αναφέρονται στη σχέση του µοντέλου των
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πέντε µεγάλων παραγόντων µε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου
από την εφηβεία ως την ενηλικίωση, αναφέρουν ότι οι παράγοντες που έχουν
παρουσιάσει τις περισσότερες συσχετίσεις µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης
είναι ο Νευρωτισµός, η Εξωστρέφεια και η Ευσυνειδησία-Συνέπεια. Τα θέµατα
επαγγελµατικής ανάπτυξης που έχουν διερευνηθεί, οι ερευνητές τα ταξινοµούν σε
τέσσερις θεµατικούς άξονες: 1) στις διαδικασίες που αφορούν την επαγγελµατική
επιλογή (όπως τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα41, οι φιλοδοξίες, οι στάσεις και οι
αξίες, η επαγγελµατική ωριµότητα και η διαδικασία λήψης αποφάσεων), 2) στις
διαδικασίες

επαγγελµατικής

ανάπτυξης

(όπως

η

αναζήτηση

εργασίας,

η

προσαρµοστική συµπεριφορά και συµπεριφορά αυτοπεποίθησης στη διαχείριση
θεµάτων σταδιοδροµίας, η διαχείριση των αλλαγών και η επαγγελµατική εξέλιξη, οι
πολλαπλοί ρόλοι, η δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή, η συνέπεια, ο θεσµός
του mentoring κ.ά.), 3) στην επαγγελµατική ικανοποίηση και η ικανοποίηση από τη
ζωή (όπως η επαγγελµατική ικανοποίηση, το άγχος και η επαγγελµατική
εξουθένωση, κ.ά.) και 4) στην επίδοση στην εργασία και την οργανωσιακή και
επιχειρηµατική επαγγελµατική συµπεριφορά (όπως π.χ. τα επιτεύγµατα, επιθυµητά
και µη αποτελέσµατα κ.ά.).
Από τότε και µετά, έννοιες της επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων και νέων ατόµων
πριν την ενηλικίωση τα οποία παρουσιάζουν κάποια σχέση (θεµατική συνάφεια,
θετική ή αρνητική συσχέτιση) µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων που εξετάζει η
παρούσα ερευνητική εργασία οι οποίες έχουν διερευνηθεί για τη σχέση τους µε τα
χαρακτηριστικά

της

προσωπικότητάς

τους

είναι

η

επαγγελµατική

αναποφασιστικότητα, η βεβαιότητα στην επαγγελµατική επιλογή και η συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης. Σχετικά ερευνητικά δεδοµένα παρουσιάζονται εδώ εν
συντοµία, για σκοπούς που σχετίζονται περισσότερο µε την επεξεργασία της
συζήτησης των ευρηµάτων της παρούσας µελέτης.

41

Η επιστηµονική έρευνα έχει δείξει από πολύ παλιά το συνδετικό ιστό µεταξύ µεταβλητών
ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (ενδεικτικά: Bordin, 1963. Costa,
.
.
.
McCrae & Arenberg, 1984 Goleman, 1995 Myers, 1985, ό.α. στο Apostal, 1991
.
.
.
Osipow,1973 Savickas, 2004 Savickas & Walsh,1996 Segal, 1961, ό.α. στο Χαροκοπάκη,
2000) και στον ελληνικό χώρο (Μάνος, 2000. Παπαδόπουλος, 2001). Έρευνες έχουν
τεκµηριώσει τη σύνδεση των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας µε τις έξι κατηγορίες
τύπων Επαγγελµατικής Προσωπικότητας (τυπολογίες) (Ρεαλιστικός, Ερευνητικός,
Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηµατικός, Συµβατικός) όπως έχουν περιγραφεί από τον
ερευνητή (Holland 1980, 1985, 1997, Holland, Powel, & Fritzsche’s, 1994) (βλέπε µετααναλύσεις: Barrick, Mount & Judge, 2001. Larson, Rottinghaus & Borgen, 2002) αλλά και στον
ελληνικό χώρο µεταξύ των χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που µετρώνται µε το
ερωτηµατολόγιο 16Personalify Factors µε τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα του ατόµου
(Χαροκοπάκη, 2000).
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Έτσι, σε ότι αφορά την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα η οποία είναι
πολυδιάστατο ψυχολογικό φαινόµενο, αν και θεωρείται φυσιολογική και αναµενόµενη
αναπτυξιακά συµπεριφορά κατά την εφηβεία, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι
χαρακτηριστικό του ατόµου που συνδέεται µε συγκεκριµένες διαστάσεις της
προσωπικότητας αυτού και η οποία φυσικά χρίζει διαφορετικής αντιµετώπισης στο
πλαίσιο της συµβουλευτικής ψυχολογίας (Osipow, 1999. Germeijs & Boeck,
2002,2003). Στο πλαίσιο αυτό από το µοντέλο των πέντε παραγόντων ο παράγοντας
που έχει κυρίως συνδεθεί µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα είναι αυτός του
νευρωτισµού (π.χ. 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). Επίσης, το υψηλό επίπεδο άγχους στην
επαγγελµατική ανάπτυξη και επιλογή και ειδικότερα σε διαστάσεις όπως η δυσκολία
την επεξεργασία πληροφοριών και η κινητοποίηση προς τις επαγγελµατικές
επιλογές, είχε αποτελέσει αντικείµενο µελέτης σε πολυάριθµες, παλαιότερες έρευνες
(ενδεικτικά: Brown & Strange, 1981. Fuqua, Newman, & Seaworth, 1988. Fuqua,
Seaworth, & Newman, 1987. Hawkins, Bradley, & White, 1977. Kimes & Troth, 1974,
ό.α. Newman, Gray & Fuqua, 1999).
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: εξωστρέφεια, ευσυνειδησία-συνέπεια και
χαµηλά επίπεδα νευρωτισµού έχει βρεθεί ότι συνδέονται µε τη βεβαιότητα στην
επαγγελµατική επιλογή ιδιαίτερα στους φοιτητές/τριες (π.χ. Arnold, 1989. Lounsbury
et al., 1999, Newman, Gray & Fuqua, 1999. ό.α. στους Lounsbury, Hutchens, &
Loveland, 2005). Ακόµη, η ευσυνειδησία-συνέπεια, η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα
σε νέες εµπειρίες έχει καταδειχθεί να σχετίζεται θετικά µε τη συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης και ο παράγοντας νευρωτισµός αρνητικά Blustein &
Flum, 1999. Judge & Ilies, 2002. Nauta, 2007. Reed, Bruch & Haase, 2004. Rogers,
Creed & Glandon, 2008. Savickas, Briddick & Watkins, 2002).

4.Β.4.ε.

Ερευνητικά

χαρακτηριστικών

δεδοµένα

της

αναφερόµενα

προσωπικότητας

µε

στη
τις

σχέση

των

αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία
Οι πρώτες προσπάθειες διερεύνησης της σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών της
προσωπικότητας και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία
δείχνουν ότι πράγµατι υπάρχει σχέση µεταξύ των δύο εννοιών (Arnold & Bye, 1989.
Matsui & Onglatco, 1991,1992. Neville & Schlecker, 1988. O’Hare & Beutell, 1987.
Taylor & Pompa, 1990) καθώς και ότι αυτές µπορούν να προβλέψουν τα επίπεδα
συµπεριφοράς επαγγελµατικής διερεύνησης (Taylor & Pompa, 1990). Στις έρευνες
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αυτές τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που µελετήθηκαν [διεκδικητικότητα
(assertiveness), λειτουργικότητα (instrumentality) και ευχέρεια στις διαπροσωπικές
σχέσεις (interpersonal facility)] αναφέρονται στην ικανότητα του ατόµου για
αυτοκαθορισµό (human agency) σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική θεωρία της
συµπεριφοράς (Bandura, 1977a, 1982,1995).
Στη βάση αυτή, ο Solberg και οι συνεργάτες του (1995) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη
σχέσης µεταξύ των τριών αυτών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης
εργασίας. Συγκεκριµένα, η λειτουργικότητα και η ευχέρεια στις διαπροσωπικές
σχέσεις φάνηκε να είναι πιο ισχυροί παράγοντες που προβλέπουν τις συγκεκριµένες
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας από ότι η διεκδικητικότητα που είχε στατιστικώς
µη σηµαντική συµβολή. Οι ερευνητές επίσης επιβεβαίωσαν το διαµεσολαβητικό ρόλο
των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη σχέση της ικανότητας του ατόµου για
αυτοκαθορισµό και της επαγγελµατικής ταυτότητας.
Όπως φαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία έκτοτε το ενδιαφέρον ατονεί και µόλις τα
τελευταία χρόνια αναζωπυρώνεται προκειµένου να διερευνηθεί µε βάση την
κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία (Lent, Brown & Hackett, 1994,2000).
Έτσι, τα διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα τουλάχιστον από όσο µπορούµε να
γνωρίζουµε, αναφέρονται στη συµβολή των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
του ατόµου (όπως µετράται µε το µοντέλο των πέντε µεγάλων παραγόντων) στη
διαµόρφωση των επαγγελµατικών του ενδιαφερόντων [σύµφωνα µε τους έξι τύπους
Επαγγελµατικής Προσωπικότητας (τυπολογίες) που διατύπωσε και περιέγραψε ο
Holland (1980, 1985, 1997)] διαµέσου των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και
συγκεκριµένα των αντιλήψεων επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας. Η έρευνα
προς αυτήν την κατεύθυνση ανταποκρίνεται στις προτροπές των ερευνητών για τη
διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (Savickas, Taber, & Spokane, 2002. Tuel &
Betz, 1998. Walsh, 2001).
Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε στα ερευνητικά αυτά δεδοµένα εν συντοµία, χάριν
µιας πληρότητας στην αναφορά. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε σε όσα
αναφέρονται στη σχέση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε τις αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων.
Ο Rottinghaus και οι συνεργάτες του (2002), διαπίστωσε ότι ο παράγοντας
δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες σχετίζεται µε όλους τους τύπους επαγγελµατικής
αυτοαποτελεσµατικότητας, η ευσυνειδησία µε τον κοινωνικό, τον επιχειρηµατικό και
τον συµβατικό τύπο, η εξωστρέφεια µε τον καλλιτεχνικό, κοινωνικό και επιχειρηµατικό
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τύπο, η συναινετικότητα µε τον κοινωνικό και επιχειρηµατικό και ο νευρωτισµός
συνδέεται αρνητικά µε τον διερευνητικό και τον επιχειρηµατικό. Αργότερα ο
ερευνητής διαπίστωσε ότι οι φοιτητές µε τις υψηλότερες ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες ήταν
αυτοί που είχαν υψηλά τον παράγοντα δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες, ευσυνειδησίασυνέπεια και τον διερευνητικό τύπο επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας.
Επίσης, ο παράγοντας δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες φάνηκε να σχετίζεται µε όλους
τους τύπους επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Rottinghaus et al., 2003).
Όµοια οι Larson, Rottinghauss & Borgen (2002), διαπίστωσαν την ύπαρξη αρνητικής
σχέσης

µεταξύ

του

νευρωτισµού

και

όλων

των

τύπων

επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας, της ευσυνειδησίας µε τον ρεαλιστικό και καλλιτεχνικό
τύπο ενώ θετική ήταν η σχέση της εξωστρέφειας µε πέντε από τους έξι τύπους
επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας.

Ο

παράγοντας

νευρωτισµός

καταδείχθηκε να σχετίζεται αρνητικά µε όλους τους τύπους επαγγελµατικής
αυτοαποτελεσµατικότητας και η ευσυνειδησία-συνέπεια µε τρις από τους έξι τύπους
(Nauta, 2004). Σε µια άλλη έρευνα, η ίδια ερευνήτρια (Nauta, 2007) διαπίστωσε ότι τα
ενδιαφέροντα ρεαλιστικού, καλλιτεχνικού και συµβατικού τύπου, ο καλλιτεχνικός
τύπος επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και η δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες
σχετίζονται θετικά µε τη συµπεριφορά αυτό-διερεύνησης και αρνητικά η εξωστρέφεια
και τα ενδιαφέροντα διερευνητικού και επιχειρηµατικού τύπου επαγγελµατικά
Schaub & Tokar (2005), ορισµένα από τα

ενδιαφέροντα. Στην έρευνα των
αποτελέσµατά

τους

δείχνουν

ότι

η

επαγγελµατική

αυτοαποτελεσµατικότητα

καλλιτεχνικού τύπου διαµεσολαβεί τη σχέση του παράγοντα δεκτικότητα σε νέες
εµπειρίες και των καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων.
Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει µελετηθεί η σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών της
προσωπικότητας (ως παράγοντας που ανήκει στην ενότητα προσωπικές εισροές στο
Σχήµα 1) µε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως η συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης, η δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή στη βάση
του µοντέλου της άµεσης επίδρασης, καθώς και διαµέσου των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας στη βάση του µοντέλου έµµεσης επίδρασης. Οι αντιλήψεις
αυτοαποτελεσµατικότητας που έχουν διερευνηθεί είναι αυτές που αφορούν την
ολοκλήρωση

ενεργειών

αναζήτησης

εργασίας

και

στη

διαδικασία

λήψης

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.
Έτσι, οι Reed, Bruch & Haase, (2004), διερεύνησαν σε φοιτητές τη σχέση µεταξύ των
πέντε

παραγόντων

προσωπικότητας

και

µεταβλητών

της

συµπεριφοράς

επαγγελµατικής διερεύνησης (της αυτο-διερεύνησης σε θέµατα σταδιοδροµίας, της
συµπεριφοράς αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών, του άγχους στην
επαγγελµατική αναζήτηση και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την
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ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας). Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η
ευσυνειδησία-συνέπεια και η εξωστρέφεια σχετίζονται θετικά µε τις συγκεκριµένες
αντιλήψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας

και

τη

συµπεριφορά

αναζήτησης

επαγγελµατικών πληροφοριών. Η υψηλή επίδοση στον παράγοντα δεκτικότητα σε
νέες εµπειρίες φάνηκε να σχετίζεται µε έλλειψη συµπεριφοράς αναζήτησης
επαγγελµατικών πληροφοριών (αρνητική σχέση), στοιχείο που ανέτρεψε τις
υποθέσεις των ερευνητών. Τέλος, υψηλά επίπεδα νευρωτισµού φάνηκε να
σχετίζονται θετικά µε την αυτό-διερεύνηση σε θέµατα σταδιοδροµίας, στοιχείο επίσης
µη αναµενόµενο.
Οι Hartman & Betz (2007), διερεύνησαν σε φοιτητές τη σχέση µεταξύ των πέντε
παραγόντων προσωπικότητας και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για τη
σταδιοδροµία (των αντιλήψεων επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων - CDMSE). Τα αποτελέσµατά τους επιβεβαίωσαν την
ύπαρξη σχέσης µεταξύ των εν λόγω µεταβλητών. Εκτός από τις συσχετίσεις που
καταδείχθηκαν µεταξύ ορισµένων παραγόντων προσωπικότητας µε τις αντιλήψεις
επαγγελµατικής

αυτοαποτελεσµατικότητας,

η

ευσυνειδησία-συνέπεια

και

η

εξωστρέφεια παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντική σχέση µε την CDMSE (οι
συγκεκριµένοι παράγοντες φάνηκε να τις προβλέπουν θετικά). Ο νευρωτισµός
φάνηκε

να

προβλέπει

αρνητικά

τις

συγκεκριµένες

αντιληψεις

αυτοαποτελεσµατικότητας ενώ η δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες και η συναινετικότηταπροσήνεια δεν παρουσίασαν κάποια σχέση.
Ο Wang και οι συνεργάτες του (2006), µελέτησαν σε φοιτητές τη σχέση δύο
παραγόντων προσωπικότητας (του νευρωτισµού και της εξωστρέφειας) µε τη
δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή και το διαµεσολαβητικό ρόλο της CDMSE
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πολιτισµικές διαφοροποιήσεις. Οι λευκοί φοιτητές είχαν
χαµηλά επίπεδα νευρωτισµού, υψηλά επίπεδα εξωστρέφειας, υψηλά επίπεδα
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και µεγαλύτερη δέσµευση, ενώ σε αυτούς οι
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας διαµεσολαβούν τη σχέση εξωστρέφειας και στη
δέσµευση στην επαγγελµατική επιλογή. Για τους
επίπεδα

νευρωτισµού

συνδέονται

µε

έγχρωµους φοιτητές υψηλά

χαµηλά

επίπεδα

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας και λιγότερη πρόοδο στη δέσµευση στην επαγγελµατική
επιλογή. Γενικά σε αυτούς ο νευρωτισµός και η εξωστρέφεια φάνηκε να ασκούν
άµεσες και έµµεσες επιδράσεις διαµέσου της αυτοαποτελεσµατικότητας στην
εξαρτηµένη µεταβλητή.
Oι Rogers, Creed & Glendon (2008), διερεύνησαν σε µαθητές-τριες Λυκείου τη σχέση
µεταξύ

προσωπικών

εισροών

(όπως
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χαρακτηριστικών

προσωπικότητας),

περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως η κοινωνική υποστήριξη), αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων και της συµπεριφοράς επαγγελµατικής διερεύνησης και σχεδιασµού
σταδιοδροµίας (µοντέλο άµεσης και έµµεσης επίδρασης διαµέσου των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας). Τα αποτελέσµατά τους µεταξύ άλλων έδειξαν ότι ο
παράγοντας δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες και ευσυνειδησία-συνέπεια συνδέονται µε
τη

συµπεριφορά

σχεδιασµού

σταδιοδροµίας

διαµέσου

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας και ο παράγοντας εξωστρέφεια και ευσυνειδησία-συνέπεια
συνδέονται µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης διαµέσου των
συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Οι παράγοντες δεκτικότητα
σε νέες εµπειρίες και ευσυνειδησία-συνέπεια συνδέονται και άµεσα µε τη
συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και σχεδιασµού σταδιοδροµίας δίχως το
διαµεσολαβητικό

ρόλο

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας,

ενώ

ο

νευρωτισµός και η συναινετικότητα-προσήνεια δε φάνηκε να έχουν καµία τέτοια
συσχέτιση µε τις συγκεκριµένες µεταβλητές.
Οι Jin, Watkins & Yuen, (2009), διερεύνησαν σε Κινέζους φοιτητές-τριες το
διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ της CDMSE, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
και της δέσµευσης σε µια επαγγελµατική επιλογή. Τα αποτελέσµατά τους
επιβεβαίωσαν ότι η επίδραση των παραγόντων νευρωτισµός, ευσυνειδησία-συνέπεια
και συναινετικότητα-προσήνεια πραγµατοποιείται τόσο έµµεσα, διαµέσου των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στην επαγγελµατική επιλογή, όσο και άµεσα
και µάλιστα µε στατιστικώς πιο σηµαντική σχέση. Ειδικότερα, ο νευρωτισµός
σχετίζεται αρνητικά µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και η ευσυνειδησίασυνέπεια θετικά.
Αξιοσηµείωτη είναι τέλος και µια έρευνα στον ελληνικό χώρο. Οι Koumoundourou,
Kounenou & Siavara, (2011) διερεύνησαν σε Έλληνες µαθητές-τριες Λυκείου το
διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ της CDMSE, κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης
(πρόκειται για ένα νέο µόρφωµα που περιλαµβάνει τον ευρύτερο τοµέα της
προσωπικότητας του ατόµου) και της επαγγελµατικής ταυτότητας. Τα αποτελέσµατά
τους και εδώ επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σχέσης µεταξύ των κεντρικών µηχανισµών
αυτοαξιολόγησης και των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και αυτών µε την
επαγγελµατική ταυτότητα και για τα δύο φύλα. Οι µαθητές-τριες µε υψηλά επίπεδα
στους κεντρικούς µηχανισµούς αυτοαξιολόγησης (που είχαν υψηλό αίσθηµα
αυτοεκτίµησης, ενδοπροσωπικό έλεγχο και χαµηλά επίπεδα νευρωτισµού) είχαν και
υψηλότερα επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Επίσης, οι ερευνητές
επιβεβαίωσαν το µοντέλο της άµεσης επίδρασης των κεντρικών µηχανισµών
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αυτοαξιολόγησης στην επαγγελµατική ταυτότητα και αυτό της έµµεσης, διαµέσου των
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας αλλά µόνο για τα κορίτσια.

4.Β.4.στ.

Συνθετική

επισκόπηση

ερευνητικών

δεδοµένων

αναφερόµενων στη σχέση των παραγόντων προσωπικότητας µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω στη θεωρητική
βάση που θέτει η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία, ένας µεγάλος
αριθµός ερευνών φαίνεται να έχει διερευνήσει τη σχέση µεταξύ των παραγόντων
προσωπικότητας και των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων διαµέσου των αντιλήψεων
επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Nauta, 2004. Nauta, 2007. Larson &
Borgen, 2002. Rottinghaus et al., 2002. Rottinghaus et al., 2003. Schaub & Tokar,
2005).
Την τελευταία περίπου πενταετία το ερευνητικό ενδιαφέρον µετατοπίζεται από τις
διαδικασίες διαµόρφωσης των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων και των αντίστοιχων
µε αυτά επαγγελµατικών επιλογών, στις διαδικασίες διαµόρφωσης των στόχων του
ατόµου καθώς και στη σχέση µεταξύ των παραγόντων της προσωπικότητας και
άλλων διαδικασιών που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη όπως η διαδικασία
λήψης

αποφάσεων

σταδιοδροµίας

διαµέσου

των

σχετικών

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας. Έτσι, άρχισε να διερευνάται τόσο η άµεση σχέση µεταξύ
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (ως ατοµικών παραγόντων) µε άλλα θέµατα
της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (όπως η συµπεριφορά επαγγελµατικής
διερεύνησης και αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών, η δέσµευση σε µια
επαγγελµατική επιλογή και η επαγγελµατική ταυτότητα) όσο και η έµµεση σχέση
αυτών, διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων καθώς 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. Wang
et al., 2006). Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών φαίνεται να επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη των εν λόγω σχέσεων και ιδιαίτερα της σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών
της

προσωπικότητας

και

των

αντιλήψεων

αυτοαποτελεσµατικότητας

που

διερευνήθηκαν, στοιχείο που ενδιαφέρει την παρούσα ερευνητική εργασία.
Μια συνθετική επισκόπηση των ερευνητικών ευρηµάτων που παρουσιάζουν
συσχετίσεις µεταξύ των πέντε παραγόντων προσωπικότητας και των αντιλήψεων
αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία καθώς και θεµάτων επαγγελµατικής
ανάπτυξης που παρουσιάζουν θεµατική συνάφεια µε τις αντιλήψεις αυτές, µας
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οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι παράγοντες που φαίνονται να παρουσιάζουν
συσχετίσεις είναι η Ευσυνειδησία-Συνέπεια, η Εξωστρέφεια, ο Νευρωτισµός και η
∆εκτικότητα σε νέες εµπειρίες. Ο παράγοντας Συναινετικότητα-Προσήνεια δεν έχει
συµπεριληφθεί

στις

υποθέσεις

πολλών

ερευνητών

καθώς

δεν

υπήρχαν

.

προγενέστερα ερευνητικά ευρήµατα (Hartman & Betz, 2007 Reed, Bruch, & Haase,
2004. Wang et al., 2006), ενώ το ίδιο φαίνεται να επιβεβαιώνεται και σε πιο
σύγχρονες έρευνες όπου δεν καταγράφονται συσχετίσεις µε θέµατα επαγγελµατικής
ανάπτυξης ούτε µε αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία
(Rogers, Creed & Glandon, 2008).
Ειδικότερα

σε

ότι

αφορά

τον

παράγοντα

Ευσυνειδησία

–

Συνέπεια

(Conscientiousness), σύµφωνα µε τους Costa & McCrae (1992) τα άτοµα που
παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό αυτό διαθέτουν µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα, οι
γνωστικές λειτουργίες τους λειτουργούν εποικοδοµητικά και θέτουν στόχους για τον
εαυτό τους, τους οποίους προσπαθούν να υλοποιήσουν. Αρχικά ο παράγοντας
αυτός καταδείχθηκε να σχετίζεται θετικά µε την αυτοαποτελεσµατικότητα διαµέσου
της ανάπτυξης κινήτρων (συγκεκριµένα µε υψηλότερα επίπεδα επίδοσης στην
εργασία και λιγότερα προβλήµατα σε αυτήν) (Barrick et al., 2001) καθώς και µε τους
επαγγελµατικούς στόχους (Judge & Ilies, 2002). Σύµφωνα µε τα ερευνητικά
ευρήµατα που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, τα άτοµα µε υψηλά
επίπεδα

στον

εν

λόγω

παράγοντα

παρουσιάζουν

και

υψηλά

επίπεδα

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
αποφάσεων (CDMSE), συµπεριφοράς επαγγελµατικής διερεύνησης (Hartman &
Betz, 2007. Jin et al., 2009. Rogers, Creed & Glendon, 2008) και υψηλά επίπεδα
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης
εργασίας (Reed, Brush & Haase, 2004. Solberg et al., 2005).
Ο παράγοντας Εξωστρέφεια (Extraversion), έχει καταδειχθεί να συσχετίζεται θετικά
µε µια ευρεία γκάµα τύπων συµπεριφοράς που αφορούν στην ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη σταδιοδροµία (Larson & Borgen, 2002.
Staggs, Larson & Borgen, 2003). Τα εξωστρεφή άτοµα παρουσιάζουν επίσης
βεβαιότητα και δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή (Multon et al., 1995. Wang et
al., 2006), υψηλότερα επίπεδα συµπεριφοράς αναζήτησης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών πληροφοριών (Reed, Bruch & Haase, 2004. Hamer & Bruch, 1997),
υψηλότερα επίπεδα σε όλες τις διαστάσεις της συµπεριφοράς επαγγελµατικής
διερεύνησης (Reed, Bruch & Haase, 2004. Rogers, Creed & Glandon, 2008),
υψηλότερα επίπεδα CDMSE (Hartman & Betz, 2007. Rogers, Creed & Glandon,
2008. Wang et al., 2006) και αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση
ενεργειών αναζήτησης εργασίας (Reed, Bruch & Haase, 2004. Solberg et al., 2005).
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H ύπαρξη υψηλών επιπέδων Νευρωτισµού (Neuroticism) παρουσιάζει ευρήµατα
σχετικά ασυνεπή µεταξύ τους. Έτσι, τα υψηλά επίπεδα στο συγκεκριµένο παράγοντα
έχει καταδειχθεί να σχετίζονται µε µεγαλύτερη επαγγελµατική αναποφασιστικότητα
υψηλότερα επίπεδα έντασης και άγχους, χαµηλότερες επιδόσεις στη διεκπεραίωση
των επαγγελµατικών καθηκόντων, εξάρτηση στη λήψη αποφάσεων, χαµηλά επίπεδα
δέσµευσης σε µια επαγγελµατική επιλογή, αστάθεια στόχων και χαµηλά επίπεδα
CDMSE (Chartrand et al., 1993. Jin, Watkins & Yuen, 2009. Tokar & Subich, 1998.
Wang et al., 2006)). Σύµφωνα µε άλλα ευρήµατα, υψηλά επίπεδα νευρωτισµού
συνδέονται (αν και µε όχι στατιστικώς σηµαντική σχέση) µε χαµηλά επίπεδα
αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης
εργασίας (Reed, Brush & Haase, 2004), χαµηλά επίπεδα CDMSE (Hartman & Betz,
2007. Jin Watkins & Yuen, 2009. Wang et al., 2006) αλλά µε υψηλά επίπεδα
αυτοδιερεύνησης σε θέµατα σταδιοδροµία (Reed, Brush & Haase, 2004). Σε άλλες
έρευνες η ύπαρξη του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν φάνηκε να συνδέεται µε τη
συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και την CDMSE (Rogers, Creed &
Glandon, 2008).
Για τον παράγοντα ∆εκτικότητα σε νέες εµπειρίες (Openness) τα ερευνητικά
ευρήµατα είναι ασυνεπή µεταξύ τους. Έτσι, η ύπαρξη του εν λόγω χαρακτηριστικού
φάνηκε να συνδέεται µε έλλειψη συµπεριφοράς αναζήτησης επαγγελµατικών
πληροφοριών (Reed, Brush & Haase, 2004), ενώ σε άλλες έρευνες φάνηκε να
συνδέεται µε τη συµπεριφορά σχεδιασµού σταδιοδροµίας (Rogers, Creed &
Glandon, 2008) ενώ δεν καταδείχθηκε να υπάρχει σχέση µε τη συµπεριφορά
επαγγελµατικής διερεύνησης και την CDMSE (Hartman & Betz, 2007. Rogers, Creed
& Glandon, 2008), στοιχείο που εξηγείται από τους ερευνητές σύµφωνα µε το
περιεχόµενο του παράγοντα. Η δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες αναφέρεται και αφορά
τη φαντασία του ατόµου, τις ιδέες, τη δηµιουργικότητα και την τάση αναζήτησης
αισθηµάτων, δηλαδή περισσότερο διανοητικές και αφαιρετικές διαδικασίες και όχι
συγκεκριµένες δραστηριότητες αναζήτησης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
πληροφοριών.
Συµπερασµατικά, το σύγχρονο και ο σχετικά περιορισµένος αριθµός των ερευνών
που διερευνούν τη σχέση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε τις
αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών αποφάσεων και µε τη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό,
κάνουν φανερό ότι υπάρχει ανάγκη για ακόµη περισσότερα ερευνητικά ευρήµατα
που θα παράσχουν την αναγκαία ανατροφοδότηση προκειµένου να επιβεβαιωθούν ή
να

αναθεωρηθούν

οι

διαδικασίες

που
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προτείνουν

οι

εισηγητές

της

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία (Σχήµα 1). Επιπλέον, καθώς η
πλειονότητα των ερευνών αυτών χρησιµοποιεί αποκλειστικά στο µοντέλο των πέντε
παραγόντων για τη µέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, εντοπίζεται
η ανάγκη εφαρµογής και άλλων µεθόδων και τρόπων µέτρησης για τη µελέτη της
σχέσης που παρουσιάζουν µε τα θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης που
αναφέρθηκαν, στοιχείο που αναφέρεται και από άλλους ερευνητές (Koumoundourou,
Kounenou, & Siavara, 2011). Σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, τουλάχιστον σε ότι
αφορά τον άξονα της διερεύνησης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
κινείται η παρούσα ερευνητική εργασία.
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