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Δπραξηζηίεο 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Οη πξνζαλαηνιηζκνί ζε ζηόρνπο 

επίηεπμεο ησλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο 

επίδνζε» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ  

κε ηίηιν «πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά όινπο όζνπο ζπλεηέιεζαλ ζην λα 

νινθιεξσζεί ε εξεπλεηηθή απηή απόπεηξα επηηπρώο. Δθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ  

ζηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, 

επηδεηθλύνληαο ηδηαίηεξν δήιν θαη πξνζπκία. ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο θ. Γξεγόξε ίκν, Αρηιιέα Καςάιε, Κσλζηαληίλν 

Παπαδόπνπιν θαη ηελ θα. Ισάλλα Παπαβαζηιείνπ γηα ην ρξόλν πνπ δηέζεζαλ θαη γηα ηελ 

δηεπθόιπλζε πνπ κνπ παξείραλ σο πξνο ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηε 

ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ. Υσξίο ηελ θαιή ζέιεζε θαη ππνκνλή ηνπο δε ζα 

κπνξνύζε λα πινπνηεζεί ην εξεπλεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Σέινο, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε όια ηα 

επίπεδα. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο, νθείισ θαη αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ζηελ 

επόπηξηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θα. Μαξία Πιαηζίδνπ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο. Υσξίο 

ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο, ηελ εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημή ηεο, ηελ ππνκνλή  θαη 

ηνλ πξνζσπηθό ρξόλν πνπ κνπ δηέζεζε δε ζα κπνξνύζε λα νινθιεξσζεί θαη λα ζηεθζεί 
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κε επηηπρία ε ελ ιόγσ εξεπλεηηθή απόπεηξα. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θαζεγεηή θ. Δπζύκην Βαιθάλν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα σο Β΄ εμεηαζηή 

θαζεγεηή. 
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Πεξίιεςε 

Η παξνύζα έξεπλα είρε σο ζθνπό λα εμεηάζεη εθείλνπο ηνπο ζηόρνπο 

επίηεπμεο πνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηείλνπλ λα πηνζεηνύλ κέζα ζε κηα ηάμε, νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο. Βαζηθόο ζηόρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί 

θαηά πόζν ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο ζρεηίδεηαη κε 

παξάγνληεο όπσο ε απηνεθηίκεζε θαη ε αθαδεκατθή  επίδνζε.  Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξώλ ην νπνίν 

δηαλεκήζεθε ζε 81 πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Από ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε όηη νη θνηηεηέο/ηξηεο δείρλνπλ πνιύ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαζαπηή θαη γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζπρλόηεξα ζε ζηόρνπο κάζεζεο 

κέζα ζηελ ηάμε. Σελ ίδηα ζηηγκή, επηδηώθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

νινθιήξσζε κέζσ ηεο κάζεζεο, πηνζεηώληαο ζηόρνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ δείρλνπλ σο πξνο ην λα είλαη αληαγσληζηηθνί 

απέλαληη ζηνπο άιινπο ζπκθνηηεηέο ηνπο επηδηώθνληαο ηνπο ζηόρνπο 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο. Σέινο, αξθεηνί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δειώλνπλ όηη ζπρλά 

αλεζπρνύλ γηα ηελ επίδνζε θαη γηα ην ελδερόκελν λα ιάβνπλ ρακειέο βαζκνινγίεο, 

επηδηώθνληαο ηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο. ε ζρέζε κε ην θύιν δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο θνηηεηέο σο πξνο ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, εθηόο από ηνπο ζηόρνπο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο, ηνπο νπνίνπο βξέζεθε όηη πξνηηκνύλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό 
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νη γπλαίθεο από όηη νη άλδξεο. Δμεηάδνληαο ην θαηά πόζν ε πηνζέηεζε ζηόρσλ 

επίηεπμεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ, 

δηαπηζηώζεθε όηη νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο είλαη επηδήκηνη θαη ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ καθξνπξόζεζκε θζνξά ηεο 

επίδνζήο ηνπο. Σέινο, ν παξάγνληαο ηεο απηνεθηίκεζεο δελ βξέζεθε λα πξνβιέπεη 

ζεκαληηθά ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ.   

 

Λέμεηο – θιεηδηά : ηόρνη επίηεπμεο, ζηόρνη κάζεζεο, ζηόρνη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο, ζηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο, απηνεθηίκεζε, 

επίδνζε 
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Δηζαγσγή  

Δξέζηζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο ελ ιόγσ κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

απνηέιεζε ε εκπεηξία κνπ κέζα από ηελ θνίηεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηόζν ζε 

επίπεδν πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ όζν θαη κεηαπηπρηαθώλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ 

απέλαληη ζηε κάζεζε, ζηα θίλεηξα πνπ ηνπο σζνύλ, ζηνπο ζηόρνπο πνπ πηνζεηνύλ θαη 

ζηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη όηαλ βξεζνύλ κέζα ζε πεξηβάιινληα επίηεπμεο, όπσο 

είλαη απηό ηεο ηάμεο. Οη αηνκηθέο απηέο δηαθνξέο νδεγνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη επεξεάδνπλ παξάγνληεο όπσο ε αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ θνηηεηώλ θαη ν βαζκόο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Η ζεσξία ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ηόρνπο Δπίηεπμεο είλαη κία ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ θιαζηθνύ 

θηλήηξνπ επίηεπμεο πνπ εξκελεύεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο παξαπάλσ αηνκηθέο δηαθνξέο 

κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ειάρηζηα. Μάιηζηα, ην 

δείγκα πνπ επηιέγεηαη αθνξά ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, δειαδή, πεξηνξίδεηαη 

κέρξη ζηηγκήο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ζε όηη αθνξά ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ε ζεσξία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο είλαη έλα ζέκα πνπ 

έρεη δηεξεπλεζεί ελδειερώο θαη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη έρεη εμαληιεζεί ηα 

ηειεπηαία 25 ρξόληα. Μάιηζηα, παξαηίζεηαη πιεζώξα ζρεηηθώλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

θαη απνηειεζκάησλ θαη ηα ζρεηηθά δείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηόζν καζεηέο όζν θαη 

θνηηεηέο παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

επθνιία ηεο πξόζβαζεο πνπ ζα ππήξρε ζε ό,ηη αθνξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, 
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θξίζεθε ζθόπηκε ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο αληίζηνηρεο ησλ δηεζλώλ πνπ ζα αθνξνύζε 

ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κε δείγκα θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Η ελ ιόγσ εξεπλεηηθή απόπεηξα πέξαλ ηεο πξσηνηππίαο ηεο γηα ηα 

ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα εθηηκάηαη όηη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε 

ησλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηα νπνία δξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη θνηηεηέο. 

Δπηπιένλ, εθηηκάηαη όηη ζα απνηειέζεη ηελ αξρή γηα κειινληηθή δηεξεύλεζε θαη 

ελδερνκέλσο γηα παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ρώξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Η παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από δύν κέξε, ην ζεσξεηηθό θαη ην εξεπλεηηθό. 

ην ζεσξεηηθό κέξνο, παξαηίζεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο, πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε έξεπλα 

θαη ηέινο γίλεηαη ιόγνο γηα παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο κε 

θπξηόηεξνπο εμ’ απηώλ ηελ επίδνζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε. ηε ζπλέρεηα, ζην εξεπλεηηθό 

κέξνο γίλεηαη ιόγνο γηα ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ζην δεύηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία (εξσηεκαηνιόγηα) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληιεζνύλ ηα δεδνκέλα θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο. ην ηξίην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηεο 

έξεπλαο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί παξαπάλσ. ην ηέηαξην θεθάιαην αθνινπζεί ε ζπδήηεζε 

θαη ε εξκελεία ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ, 

παξαηίζεηαη ν επίινγνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Δμάγνληαη θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

θαη εηζεγνύληαη λέεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ηόζν από ην ζεσξεηηθό 

κέξνο όζν θαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνθεηκέλεο έξεπλαο. Η εξγαζία 

νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο ειιεληθήο θαη μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 



11 

 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο θαη κε ηελ παξάζεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. 
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ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην 1 

 

1. Ζ Θεσξία ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο 

Η θαζεκεξηλή καο δσή δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζε ζπκθξαδόκελα επίηεπμεο  κέζα 

ζηα νπνία παξάγνληαη θίλεηξα πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηεο επίηεπμεο (Harackiewitz, 

Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000). Σα θίλεηξα απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, καο νδεγνύλ 

ζην λα ζέζνπκε ζηόρνπο. Οη ζηόρνη είλαη πνιύ ζεκαληηθνί γηα ην ιόγν όηη ξπζκίδνπλ θαη 

πξνβιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο όηαλ βξηζθόκαζηε ζε πεξηβάιινληα επίηεπμεο (Elliot & 

Church, 1997). Δίηε βξηζθόκαζηε ζηελ ηάμε, είηε ζην ρώξν εξγαζίαο καο, είηε 

αζρνινύκαζηε κε ηνλ αζιεηηζκό, θ.α. παζρίδνπκε όινη θαζεκεξηλά λα είκαζηε ηθαλνί ζε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ πξνζπάζεηα, παζρίδνπκε δειαδή γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

επίδεημε επάξθεηαο πξνζόλησλ (Elliot & Church,1997). Ιδηαίηεξα εκθαλήο είλαη ε 

πξνζπάζεηα ησλ αηόκσλ γηα επίηεπμε θαη επάξθεηα κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

πνπ ζεσξνύληαη ηα θαηεμνρήλ πεξηβάιινληα επίηεπμεο. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο, ηα θίλεηξα πνπ παξσζνύλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνύληαη από ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμή ηνπο κέζα 

ζηε ηάμε κπνξνύλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά αλ ιάβνπκε ππόςε ηνπο ζηόρνπο πνπ πηνζεηνύλ 

θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε αθαδεκατθά έξγα (Ames, 1992· Dweck & Leggett, 1988· 

Maehr, 1989·  Midgley, Kaplan & Middleton, 2001· Nicholls, 1984· Urdan, 1997).  

Η ζεσξία ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο εθαξκόδεηαη ηδαληθά ζην ρώξν ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη θνηηεηέο επηδηώθνπλ ζπρλά πνιιαπινύο ζηόρνπο αλάινγα κε ηηο 
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αθαδεκατθέο πεξηζηάζεηο θαη ηε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ έξγσλ πνπ 

θαινύληαη λα δηεθπεξαηώζνπλ. Οη ζηόρνη απηνί ζπλήζσο αθνξνύλ ζηε κάζεζε, ζηελ 

επίηεπμε ή ζην ηη αλακέλνπλ νη ίδηνη λα πεηύρνπλ ζε θάζε κάζεκα πνπ παξαθνινπζνύλ – 

λα κάζνπλ όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύλ, λα πεηύρνπλ κηα θαιή βαζκνινγία ή λα 

απνθύγνπλ ηελ απνηπρία (Harackiewicz et al., 2000). Δπίζεο, κέζα ζηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη θαη εθηηκά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηελ επηηπρία 

θαη απνηπρία. Με άιια ιόγηα, όζνη ηνπο απαζρνιεί εληνλόηεξα ε ζύγθξηζε κε ηνπο 

άιινπο, όηαλ βξεζνύλ ζε ρώξνπο επίηεπμεο όπσο ε ηάμε, έρνπλ σο ζηόρν λα επηδείμνπλ 

ηελ ππεξνρή ηνπο σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Απηά ηα άηνκα νξίδνπλ 

ηελ επηηπρία κε όξνπο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ζύγθξηζεο. Τπάξρνπλ όκσο θαη καζεηέο 

ζε κηα ηάμε πνπ ηνπο απαζρνιεί ε κάζεζε θαη ηα αθαδεκατθά έξγα θαζαπηά. Γη’ απηνύο 

επηηπρία ζεσξείηαη ε πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε, ή ε δηεθπεξαίσζε θαη θαηνρή ηνπ 

αθαδεκατθνύ έξγνπ (Nicholls, 1989).  

Απηέο νη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ επηηπρία θαη απνηπρία εθθξάδνληαη 

κέζα από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ αηόκσλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο. Όηαλ δίλεηαη έκθαζε 

ζηε βειηίσζε ηνπ καζεηή ή ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αθαδεκατθό έξγν, ηόηε ην άηνκν 

επηθεληξώλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα (πξνζαλαηνιηζκόο ζηε κάζεζε). Όηαλ, όκσο, γίλεηαη 

θνηλσληθή ζύγθξηζε, ν καζεηήο επηθεληξώλεηαη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ (πξνζαλαηνιηζκόο 

ζηελ επίδνζε), θάηη πνπ επεξεάδεη ηελ επίδνζε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αληηδξάζεηο 

πξνο ηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία (Ames & Archer, 1988). Οη καζεηέο κπνξεί λα 

επηθεληξώλνληαη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο : είηε γηαηί επηζπκνύλ λα 

ηα πάλε θαιά πξνθεηκέλνπ λα επραξηζηήζνπλ θαη λα εληππσζηάζνπλ ηνπο θαζεγεηέο ή 

ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα αηζζαλζνύλ ζεκαληηθνί, είηε γηαηί επηζπκνύλ λα ηα πάλε θαιά γηα 
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λα απνθύγνπλ  ηελ απνηπρία ή ηε ληξνπή θαη ηελ πηζαλόηεηα λα θαλνύλ «αλόεηνη» ζηα 

κάηηα ησλ άιισλ (Pajares, Britner & Valiante, 2000).  

Οη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ αηόκσλ ζηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο επεξεάδνληαη 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο θάζε πεξίζηαζεο θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηα άηνκα (Maehr, 1983, 1984). Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ 

γλσζηηθώλ, ζπκπεξηθνξηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ πξνηύπσλ κάζεζεο  γηα ην άηνκν 

(Ames, Ames & Felker, 1977· Covington, 1984· Covington & Omelich, 1984). Οη 

δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ πξνζιακβάλνληαη θαη πηνζεηνύληαη νη ζηόρνη επίηεπμεο από ηα 

άηνκα κπνξεί λα νθείινληαη ζε ζηόρνπο θαη πεπνηζήζεηο ησλ γνληώλ (Ames & Archer, 

1987), ζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη ζην ηζηνξηθό επηηπρίαο ή απνηπρίαο πνπ έρεη ην 

άηνκν (Stipek & Hoffman, 1980· Wentzel, 1991) ή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο 

ρηίδεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εαπηνύ ηνπ ή ηεο ηάμεο (Rosenholtz & 

Simpson, 1984). Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο πγθνιιίηνπ & Γσλίδα (2005) ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, δειαδή, ην «θιίκα ηεο ηάμεο»  κπνξεί λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα 

ησλ καζεηώλ, ηε γλσζηηθή ηνπο εκπινθή θαη ηελ επίηεπμή ηνπο. Γηα  παξάδεηγκα, ην 

είδνο ησλ έξγσλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο, νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, ν βαζκόο 

απηνλνκίαο ηνπο ή ν ηξόπνο πνπ δηαβάδνπλ, όια απηά πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο καζεηέο 

ζηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθώλ ζηόρσλ (Ames, 1992· Kaplan, Middleton, Urdan & 

Midgley, 2002). 

Αξρηθά, νη ζεσξεηηθνί ππνζηήξημαλ ηελ ύπαξμε δύν αληίζεησλ κεηαμύ ηνπο 

ζηόρσλ κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Μάιηζηα, ηζρπξή ππήξμε ε πεπνίζεζε όηη νη 

καζεηέο πξνζαλαηνιίδνληαλ είηε πξνο ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηε κάζεζε θαη θαηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ έξγσλ, είηε πξνο ηνπο 
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ζηόρνπο επίδνζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίδεημε ηθαλνηήησλ, ζηελ θνηλσληθή ζύγθξηζε 

θαη ζηηο πςειέο βαζκνινγίεο. Ωζηόζν, ζηελ πξάμε πξνθύπηεη όηη κέζα ζε κηα ηάμε νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ έλα ζπλδπαζκό δηαθνξεηηθώλ ζηόρσλ. Γειαδή, 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο αλάγθεο κπνξνύλ λα θάλνπλ ηαπηόρξνλε πηνζέηεζε 

ζηόρσλ κάζεζεο θαη επίδνζεο (Leondari, 1999). Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο καζεηήο 

κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε κάζεζε θαζαπηή θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ιακβάλεη 

ηθαλνπνίεζε από ην λα παίξλεη πςειόηεξνπο βαζκνύο απ’ όηη νη ζπκκαζεηέο ηνπ.  

 

 

2. Δλλνηνινγηθή επηζθόπεζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο 

Καηά θαηξνύο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο γηα ηα δύν 

παξαπάλσ είδε ζηόρσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Dweck (1986) θάλεη ιόγν γηα ζηόρνπο 

επίδνζεο (performance goals) θαη ζηόρνπο κάζεζεο (learning goals). Ο  Nicholls (1984) 

δηαθξίλεη ηνπο ζηόρνπο πνπ απαηηνύλ εκπινθή ηνπ εγώ (ego involvement) από εθείλνπο 

πνπ απαηηνύλ εκπινθή κε ην έξγν (task involvement). Οη Ames θαη Archer (1987) 

έθαλαλ δηάθξηζε ζε ζηόρνπο θαηνρήο/βαζηάο γλώζεο (mastery goals) θαη ζε ζηόρνπο 

επίδνζεο (performance goals). ηελ παξνύζα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ 

ηπρόλ παξεξκελείεο σο πξνο ηηο νξνινγίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη όξνη ζηόρνη 

«κάζεζεο» θαη «επίδνζεο». Οη πξώηνη επηθεληξώλνληαη ζηελ αλάπηπμε επάξθεηαο ή 

«θαηνρήο» ελόο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη νη άιινη επηθεληξώλνληαη ζηελ επίδεημε 

επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ή ζηελ απνθπγή επίδεημεο αλεπάξθεηαο (Ames, 

1992· Dweck & Leggett, 1988· Nicholls, 1989· Nolen, 1988). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιόγνο 
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γηα ηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηεο ζεσξίαο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο κέζα ζηα ηειεπηαία 25 

ρξόληα. 

 

 

2.1. Σν δηρνηνκεκέλν κνληέιν ζηόρσλ επίηεπμεο ηεο Carol Dweck 

Η  Dweck (1986) ππνζηήξημε όηη ν ζηόρνο επίηεπμεο ηνπ αηόκνπ αληηπξνζσπεύεη 

ηελ επηδίσμή ηνπ λα εκπιέμεη, λα δεζκεύζεη θαη λα απαζρνιήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε 

κηα πεξίζηαζε επίηεπμεο (Dweck & Leggett, 1988). Μειεηώληαο ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηδξνύζαλ παηδηά ίζεο ηθαλόηεηαο ζηελ απνηπρία ελώ 

εκπιέθνληαλ ζε έξγα επίηεπμεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρνπλ δύν 

δηαθνξεηηθνί κεηαμύ ηνπο ζηόρνη πνπ εξκελεύνπλ ηηο δηαθνξέο απηέο. Έθαλε δηάθξηζε α) 

ζην ζηόρν επίδνζεο (performance goal) θαη β) ζην ζηόρν κάζεζεο (learning goal). Ο 

πξώηνο ζηόρνο εζηηάδεη ζην λα επηδείμεη θάπνηνο ηελ επάξθεηά ηνπ (ή λα απνθύγεη ηελ 

επίδεημε ηεο αλεπάξθεηάο ηνπ) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζδνθηώλ θαηά ηελ εκπινθή κε έλα έξγν, ηε κείσζε ηεο επηκνλήο 

θαη επίδνζεο, ηελ απνθπγή ηεο πξόθιεζεο θαη ηελ απόδνζε ηεο απνηπρίαο ζηελ 

αλεπαξθή ηθαλόηεηα. Ο ζηόρνο κάζεζεο εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επάξθεηαο θάπνηνπ 

θαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ζπλδέεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξνζδνθίεο, παξαηεηακέλε ή εληζρπκέλε επηκνλή θαη επίδνζε, επηδίσμε ηεο πξόθιεζεο 

θαη απόδνζε ηεο απνηπρίαο ζηελ αλεπαξθή πξνζπάζεηα (Dweck, 1986· Dweck & Elliot, 

1983)  .  

Η Dweck δηεξεύλεζε, επίζεο, ηελ επίδξαζε πνπ αζθνύλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ δύν 

ζηόρσλ επίηεπμεο νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ 
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επθπΐα ηνπο. Η αληίιεςε όηη ε ηθαλόηεηα είλαη κηα ζηαζεξή ηδηόηεηα πξνζαλαηνιίδεη ηα 

άηνκα ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ζηόρνπ επίδνζεο, ελώ ε πεπνίζεζε όηη ε ηθαλόηεηα είλαη θάηη 

πνπ κεηαβάιιεηαη ηα πξνζαλαηνιίδεη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ζηόρνπ κάζεζεο. Παξόκνηα 

ιεηηνπξγνύλ θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επθπΐα ηνπο. Όζνη αζπάδνληαη ηελ 

άπνςε όηη ε επθπΐα είλαη έλα ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα, κε ηελ έλλνηα όηη είηε 

είλαη θάπνηνο επθπήο είηε δελ είλαη, ηείλνπλ λα πηνζεηνύλ ζπλήζσο ζηόρνπο επίδνζεο. 

Δθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ επθπΐα σο θάηη πνπ κπνξεί λα απμεζεί κέζσ ηεο 

πξνζπάζεηαο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο (Dweck & Leggett, 1988). 

 

 

2.2. Σν δηρνηνκεκέλν κνληέιν ζηόρσλ επίηεπμεο ηνπ John Nicholls 

Η ζεσξία ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ηνπ Nicholls πξνέθπςε από έξεπλεο πνπ έθαλε 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηδεώλ γύξσ από ηελ ηθαλόηεηα ζηα παηδηά. ύκθσλα κε ηνλ 

Nicholls (1976, 1978, 1980), ηα παηδηά ζηα πξώηα ρξόληα ηεο ειηθίαο ηνπο δελ κπνξνύλ 

λα μερσξίζνπλ ηελ ηθαλόηεηα από ηελ πξνζπάζεηα. Από απηήλ ηελ νπηηθή, ε πςειή 

ηθαλόηεηα, θπξίσο, εμηζώλεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηε βειηίσζε κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο. 

Όζν πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη, ηόζν πεξηζζόηεξε κάζεζε θαη βειηίσζε 

ζπλεπάγεηαη. ηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 12 εηώλ πνπ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθξίλνπλ ηελ ηθαλόηεηα από ηελ πξνζπάζεηα, ηείλνπλ λα εξκελεύνπλ ηελ ηθαλόηεηα σο 

κηα ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε ηδηόηεηα. Από απηήλ ηελ νπηηθή, ε πςειή ηθαλόηεηα 

ζπκπεξαίλεηαη όηαλ θάπνηνο μεπεξλά ζηελ επίδνζε ηνπο άιινπο ελώ δαπαλά ίζε 

πξνζπάζεηα, ή ε επίδνζή ηνπ είλαη ίδηα κε ησλ άιισλ ελώ θαηαβάιιεη ιηγόηεξε 

πξνζπάζεηα. 
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Ο ζηόρνο επίηεπμεο νξίζηεθε από ηνλ Nicholls (1984) σο ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

θάπνηνο εκπιέθεηαη ζε κηα ζπκπεξηθνξά επίηεπμεο θαη ν ιόγνο απηόο είλαη ε επίδεημε ή 

αλάπηπμε πςειήο ηθαλόηεηαο (ή ε απνθπγή επίδεημεο ρακειήο ηθαλόηεηαο). Γηα ηνπο 

εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο, ε ηθαλόηεηα κπνξεί λα εξκελεπηεί  είηε σο θάηη ην ζηαζεξό 

είηε σο θάηη πνπ κεηαβάιιεηαη. Αλάινγα κε ην πώο γίλεηαη αληηιεπηή ε ηθαλόηεηα από 

ηα άηνκα ν Nicholls αλαγλώξηζε δύν ηύπνπο ζηόρσλ. Ο πξώηνο ζηόρνο αθνξά ζηελ 

«εκπινθή κε ην έξγν» (task involvement) θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ ηεο 

κάζεζεο. ρεηίδεηαη κε ηελ άπνςε όηη ε ηθαλόηεηα είλαη θάηη πνπ κεηαβάιιεηαη. Ο 

δεύηεξνο ζηόρνο αθνξά ζηελ «εκπινθή ηνπ εγώ» (ego involvement) θαη ζηελ επίδεημε 

ησλ ηθαλνηήησλ θάπνηνπ κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα μεπεξλά ηνπο άιινπο, ηδηαίηεξα όηαλ 

θαηαβάιιεη ηε ιηγόηεξε πξνζπάζεηα. ρεηίδεηαη κε ηελ άπνςε όηη ε ηθαλόηεηα είλαη έλα 

ζηαζεξό γλώξηζκα ηνπ αηόκνπ. 

Οη δύν απηνί ηύπνη ζηόρσλ ζεσξήζεθε όηη αιιειεπηδξνύλ κε ηελ 

αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο  δηαδηθαζίεο θαη 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε. πγθεθξηκέλα, ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην 

έξγν ζεσξήζεθε σο κηα θαηάζηαζε εζσηεξηθήο παξώζεζεο πνπ νδεγεί γεληθά ζε ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε. Σέηνηεο είλαη ε επηινγή έξγσλ κέηξηαο 

δπζθνιίαο, ε απμεκέλε πξνζπάζεηα, ε επηκνλή ελ όςεη δπζθνιίαο, ε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθώλ γλσζηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ εληζρύνπλ ηε 

κάζεζε, θ.α. Οη καζεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην έξγν επηθεληξώλνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηα θαη ζηε κάζεζε αλεμάξηεηα από ην αλ πηζηεύνπλ όηη δηαζέηνπλ πςειή ή 

ρακειή ηθαλόηεηα. Η εκπινθή ηνπ εγώ ζεσξήζεθε όηη νδεγεί ζε αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο όπσο ε επηινγή εμαηξεηηθά εύθνισλ ή δύζθνισλ έξγσλ, ε ππνλόκεπζε 
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ηεο εζσηεξηθήο εκπινθήο ζηε κάζεζε, ε κεησκέλε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή ελ όςεη 

δπζθνιίαο, ε απόζπξζε από ην έξγν όηαλ ε απνηπρία ζα ππνδήισλε ρακειή ηθαλόηεηα 

θαη ε ρξήζε επηθαλεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο. Όηαλ νη καζεηέο εκπιέθνπλ ην εγώ 

ηνπο εζηηάδνπλ είηε ζην λα επηδείμνπλ πςειή ηθαλόηεηα είηε ζην λα θξύςνπλ ηελ 

αλεπάξθεηά ηνπο. Δθείλνη κε πςειή αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα  εζηηάδνπλ ζην λα 

μεπεξάζνπλ ηνπο άιινπο. Δπηιέγνπλ εθείλα ηα έξγα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα επηβεβαηώζνπλ θαη λα επηδείμνπλ ηελ ππεξνρή ηνπο. Δάλ ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

γίλεη κε επηηπρία, ηελ επόκελε θνξά ζα ζέζνπλ πην πξνθιεηηθνύο ζηόρνπο θαη ζα 

επηρεηξήζνπλ πην δύζθνια έξγα. Σα άηνκα κε ρακειή αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα 

πζηεξνύλ ζε επάξθεηα θαη πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ ηελ επίδεημε ρακειήο ηθαλόηεηαο. 

πλήζσο πξνηηκνύλ ηα εύθνια έξγα γηαηί απαηηνύλ ιίγε πξνζπάζεηα, νη πξνζδνθίεο γηα 

επηηπρία είλαη πην πςειέο θαη ππάξρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνηύρνπλ. Ωζηόζν, 

θαη ε επηινγή ησλ πνιύ δύζθνισλ έξγσλ είλαη ειθπζηηθή γηα ηα άηνκα κε ρακειή 

αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα. ηα δύζθνια έξγα, ε πξνζδνθία επηηπρίαο είλαη πνιύ 

ρακειή θαη κία ελδερόκελε απνηπρία απνδίδεηαη πην εύθνια ζηε δπζθνιία ηνπ έξγνπ 

παξά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή. Όπσο έγηλε αληηιεπηό, γηα ηνλ Nicholls (1984) νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηε ζεσξία ηνπ ή 

αιιηώο, είλαη «ηα θιεηδηά γηα ηε θαηαλόεζε ηνπ θηλήηξνπ επίηεπμεο» (ζει. 329). 

 

 

 

 

 



20 

 

 

2.3.  Ζ δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ησλ Ames & Archer 

ηα κέζα κε ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη Dweck θαη Nicholls άξρηζαλ λα 

απνδεηθλύνπλ εκπεηξηθά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γύξσ από ηνπο ζηόρνπο 

επίηεπμεο (Elliot & Dweck, 1988· Nicholls, Patashnick & Nolen, 1985). Αξθεηνί άιινη 

εξεπλεηέο βνήζεζαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, όπσο νη Αmes (1984), Covington 

(1984), Maehr (1983), θαη Ryan (1982). Οη Αmes θαη Archer ππνζηήξημαλ όηη νη ηύπνη 

ησλ ζηόρσλ πνπ αλαγλώξηζαλ νη Dweck, Nicholls θαη νη άιινη ζεσξεηηθνί κνηάδνπλ 

αξθεηά κεηαμύ ηνπο. Έηζη, πξόηεηλαλ κηα λέα πξνζέγγηζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο 

ζπκθηιηώλνληαο ηηο ηδέεο όισλ ησλ παξαπάλσ. ύκθσλα κε ηε δηεπξπκέλε απηή 

πξνζέγγηζε  ησλ Ames & Archer (1987, 1988) νη ζηόρνη επίηεπμεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

δίθηπα ή πξόηππα πεπνηζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ επηηπρία, ηελ 

πξνζπάζεηα, ηελ ηθαλόηεηα, ηα ιάζε, ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηα πξόηππα αμηνιόγεζεο. 

Έθαλαλ ιόγν γηα ζηόρνπο θαηνρήο/κάζεζεο (mastery goal) θαη ζηόρνπο επίδνζεο 

(performance goal).   

         ε έξεπλά ηνπο (Ames & Archer, 1988) ζπζρέηηζαλ ηνπο ζηόρνπο θαηνρήο/κάζεζεο 

θαη επίδνζεο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηηο ηάμεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ηηο 

επηινγέο ησλ έξγσλ, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απνδόζεηο ηεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ 

καζεηώλ. Οη καζεηέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνπο ζηόρνπο θαηνρήο/κάζεζεο αλαθέξνπλ ηε 

ρξήζε πην απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο, πξνηηκνύλ ηα πξνθιεηηθά έξγα, 

είλαη πην πξόζπκνη λα αλαιάβνπλ ξίζθα, έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηάμε θαη 

ηε κάζεζε, αλαθέξνπλ ηθαλνπνίεζε θαη απόιαπζε από ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο. Όζνη πξνηηκνύλ ηνπο 
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ζηόρνπο επίδνζεο, ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, ρξεζηκνπνηνύλ 

επηθαλεηαθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, δελ πξνηηκνύλ ηα πξνθιεηηθά έξγα, νύηε είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ ξίζθα θαη απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ζηελ έιιεηςε 

ηθαλνηήησλ.  

 

     

2.4. Σν κνληέιν ηξηρνηόκεζεο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ηνπ Andrew Elliot  

Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζπκθσλνύζαλ ζην γεγνλόο όηη 

νη ζηόρνη κάζεζεο ζπλδένληαλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη δηαδηθαζίεο ελώ νη ζηόρνη 

επίδνζεο νδεγνύζαλ ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα (βι. παξαπάλσ). Γηα θάπνηνπο, όκσο, 

εξεπλεηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 απηή ε ππόζεζε θάλεθε ππεξβνιηθή (Butler, 1992· 

Harackiewicz & Elliot, 1993). Μηα πξνζεθηηθόηεξε εμέηαζε έδεηρλε λα καξηπξεί όηη νη 

ζηόρνη κάζεζεο, πξάγκαηη, ηείλνπλ λα νδεγνύλ ζε ζεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε, αιιά νη ζηόρνη επίδνζεο θάπνηεο θνξέο νδεγνύζαλ ζε 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη θάπνηεο ζε ζεηηθά.  

Ο Andrew Elliot (1994) ήηαλ ν πξώηνο πνπ ππνζηήξημε όηη νη ζηόρνη επίδνζεο 

δελ είλαη ηόζν επηδήκηνη όζν παξνπζηάδνληαλ κέρξη ηόηε θαη όηη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

ηόζν αξλεηηθέο όζν θαη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζε δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε. Πξόηεηλε, ινηπόλ, λα ελζσκαησζεί ε δηάθξηζε πξνζέγγηζεο 

θαη απνθπγήο ηνπ θηλήηξνπ επίηεπμεο κέζα ζηε δνκή ηνπ ζηόρνπ επίηεπμεο. ηε 

ζπλέρεηα, επαλεμέηαζε ηελ ήδε ππάξρνπζα  βηβιηνγξαθία ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο γηα λα 

θαζνξίζεη εάλ ε δηάθξηζε απηή ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηα πνηθίια απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ γηα ηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο. Έηζη πξόηεηλε όηη ην ήδε ππάξρνλ 
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δηρνηνκεκέλν κνληέιν ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ζα έπξεπε λα αλαζεσξεζεί ζε έλα 

ηξηρνηνκεκέλν (Elliot, 1994). πγθεθξηκέλα, δηαίξεζε ην ζηόρν επίδνζεο ζε δύν 

αλεμάξηεηνπο ζηόρνπο πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο θαη έθαλε ιόγν γηα ηξεηο μερσξηζηνύο 

ζηόρνπο επίηεπμεο : 1) ν ζηόρνο κάζεζεο πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε επάξθεηαο ή ζηελ 

θαηνρή ηνπ έξγνπ, 2) ν ζηόρνο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο πνπ εζηηάδεη ζηελ επίδεημε 

επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη 3) ν ζηόρνο επίδνζεο/απνθπγήο πνπ εζηηάδεη 

ζηελ απνθπγή επίδεημεο αλεπάξθεηαο. Οη ζηόρνη κάζεζεο θαη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζηόρνη πξνζέγγηζεο ηεο επηηπρίαο γηαηί εζηηάδνπλ ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ελώ νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο ραξαθηεξίδνληαη σο ζηόρνη απνθπγήο 

ηεο απνηπρίαο γηαηί εζηηάδνπλ ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. ε επόκελε ελόηεηα ζα 

αζρνιεζνύκε πην δηεμνδηθά κε ην κνληέιν ηξηρνηόκεζεο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ηνπ 

Elliot, κηαο θαη ε παξνύζα έξεπλα βαζίδεηαη ζην ελ ιόγσ ζεσξεηηθό κνληέιν. 

 

 

2.5. Σν 2Υ2 κνληέιν ηόρσλ Δπίηεπμεο ηνπ Elliot  

 Λίγν αξγόηεξα, ν Elliot (1999) αλαζεώξεζε ην ηξηρνηνκεκέλν κνληέιν ζηόρσλ 

επίηεπμεο θαη πξόηεηλε έλα λέν κνληέιν. Σν κνληέιν απηό ελζσκάησλε ηε δηάθξηζε 

πξνζέγγηζεο–απνθπγήο όρη κόλν ζηνπο ζηόρνπο επίδνζεο αιιά θαη ζηνπο ζηόρνπο 

κάζεζεο, κε απνηέιεζκα νη ζηόρνη λα γίλνπλ ηέζζεξηο. Σν κνληέιν 2Υ2 ησλ ζηόρσλ 

επίηεπμεο απαξηίδεηαη από ην ζηόρν επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, ην ζηόρν 

επίδνζεο/απνθπγήο, ην ζηόρν κάζεζεο/πξνζέγγηζεο θαη ην ζηόρν κάζεζεο/απνθπγήο. Οη 

ζηόρνη κάζεζεο/πξνζέγγηζεο ζπλεπάγνληαη ηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα αλαπηύμεη ηηο 

δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ, λα πξνσζήζεη ηε κάζεζή ηνπ θαη λα θαηέρεη ην πιηθό θαη 
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ην έξγν. Όζνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο/απνθπγήο πξνζπαζνύλ λα 

απνθύγνπλ κε θάζε ηξόπν λα ράζνπλ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηέο ηνπο ή λα αθήζνπλ 

ην έξγν αλνινθιήξσην (Elliot, 1999· Elliot & McGregor, 2001).   

             Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ην κεηαγελέζηεξν κνληέιν 2Υ2 ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο θαη ηελ ύπαξμε ηνπ ηέηαξηνπ ζηόρνπ, απηνύ ηεο κάζεζεο/απνθπγήο, 

είλαη πνιύ ιίγεο ζε αξηζκό θαη πην πξόζθαηεο (Conroy & Elliot, 2004· Conroy, Elliot & 

Hofer, 2003· Elliot & McGregor, 2001· Finney, Pieper & Barron, 2004). Απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα κε πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο θύζε θαη ν ξόινο ηνπ ζηόρνπ απηνύ, 

γεγνλόο πνπ δε καο επηηξέπεη λα βαζίζνπκε ηελ έξεπλα καο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, 

παξόιν πνπ είλαη ην πην πξόζθαην. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ, ζηελ παξνύζα έξεπλα, 

θαίλεηαη εύινγν λα επηθεληξσζνύκε απνθιεηζηηθά ζηνπο ηξεηο θύξηνπο ζηόρνπο ηνπ 

ηξηρνηνκεκέλνπ πιαηζίνπ ηνπ Elliot (1994), κηαο θαη ε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη 

έξεπλα επηβεβαηώλεη ηελ ηζρύ απηνύ ηνπ κνληέινπ. Παξαθάησ, γίλεηαη ιεπηνκεξήο 

αλαθνξά ζηε ζεσξία θαη πεξηγξαθή ηνπ ηξηρνηνκεκέλνπ κνληέινπ ησλ ζηόρσλ 

επίηεπμεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

3. Πεξηγξαθή θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ 

ηξηρνηόκεζεο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ηνπ Α. Elliot  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν Elliot (1994) ήηαλ ν πξώηνο πνπ έθαλε ιόγν γηα κηα 

δηεπξπκέλε ζύιιεςε ηνπ ζηόρνπ επίηεπμεο, ε νπνία ζπκπεξηιάκβαλε ηε δηάθξηζε 

πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο ηνπ θιαζηθνύ θηλήηξνπ επίηεπμεο, ελζσκαηώλνληάο ηελ ζηε 

δνκή ηνπ ζηόρνπ επίηεπμεο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επίηεπμε. Ακθηζβήηεζε ην γεγνλόο όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζηόρνπο επίδνζεο 

νδεγεί απνθιεηζηηθά ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Αληίζεηα, ππνζηήξημε 

όηη νη ζηόρνη επίδνζεο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηόζν ζεηηθέο όζν θαη αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε. Σν  

αλαζεσξεκέλν κνληέιν ηξηρνηόκεζεο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο πνπ πξόηεηλε ζηελ νπζία 

δηέθεξε από ην δηρνηνκεκέλν ησλ Dweck (1986), Nicholls (1989), Ames & Archer 

(1988) σο πξνο ην όηη νη ζηόρνη επίδνζεο δηαθξίλνληαλ ζε δύν ζπληζηώζεο πξνζέγγηζεο–

απνθπγήο. ύκθσλα κε ην λέν κνληέιν, πξνέθπςαλ ηξεηο ηύπνη ζηόρσλ : 1) νη ζηόρνη 

κάζεζεο,  2) νη ζηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη  3) νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο. 

          Οη ζηόρνη κάζεζεο θαη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο εξκελεύνληαη σο πξνζαλαηνιηζκνί 

πξνζέγγηζεο γηαηί θαη νη δύν απηνί ζηόρνη ζπλεπάγνληαη ηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε 

ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ, ελώ ν ζηόρνο επίδνζεο/απνθπγήο εξκελεύεηαη σο 

πξνζαλαηνιηζκόο απνθπγήο γηαηί ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζπάζεηα γηα απνθπγή  αξλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ (Elliot, 1997). Καζέλαο από απηνύο εθηηκάηαη όηη πξνθαιεί ηελ 

εθδήισζε δηαθνξεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε 

θαη ηελ επίηεπμε  (Elliot, 1997· Elliot & Dweck, 1988). ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε 
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νξηζκέλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηξηώλ ζηόρσλ επίηεπμεο, πνπ 

ζπλαληήζακε εμεηάδνληαο ηε βηβιηνγξαθία, σο ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά. 

  

 

     3.1. Οη ζηόρνη κάζεζεο 

Οη ζηόρνη κάζεζεο πξνζαλαηνιίδνπλ ηα άηνκα ζηελ θαηνρή ελόο αθαδεκατθνύ 

έξγνπ θαη ζηελ αλάπηπμε επάξθεηαο. Σα άηνκα απηά επηδηώθνπλ ηελ εκπινθή κε ην έξγν, 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, εζηηάδνληαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε, ζην λα 

καζαίλνπλ όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύλ θαη ζην λα θαηέρνπλ «ηέιεηα» ηε γλώζε (Ames & 

Archer, 1987· Elliot, 1994· Elliot  & Harackiewicz, 1996). ηα πεξηβάιινληα πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε κάζεζε, εθθξάδεηαη ε άπνςε όηη ε κάζεζε είλαη ζεκαληηθή, νη 

καζεηέο είλαη πνιύηηκνη, είλαη ζεκαληηθό λα πξνζπαζεί θαλείο ζθιεξά θαη όηη όινη 

κπνξνύλ λα επηηύρνπλ αξθεί λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα (Midgley et al., 1998). Η 

ηθαλόηεηα γηα όζνπο εζηηάδνπλ ζηελ θαηνρή είλαη θάηη πνπ απνθηηέηαη θαη απμάλεηαη θαη 

ε εμάζθεζε θαη βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ είλαη απηνζθνπόο γηα ηα άηνκα απηά (Nicholls 

et al., 1989). Κεληξηθή γηα ην ζηόρν κάζεζεο είλαη ε αληίιεςε όηη ε πξνζπάζεηα νδεγεί 

ζηελ επηηπρία. Καηά ζπλέπεηα, ηα άηνκα πνπ πηνζεηνύλ ζηόρνπο κάζεζεο απνδίδνπλ 

θάζε θνξά ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπο ζηελ εληζρπκέλε πξνζπάζεηα ή ζηελ έιιεηςε 

πξνζπάζεηαο, αληίζηνηρα (Archer, 1994). Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ε 

πηνζέηεζε ηέηνησλ ζηόρσλ παξάγεη εθείλα ηα απνηειέζκαηα ζε πεξηβάιινληα επίηεπμεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κάζεζεο θαη πξνθαινύλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην ίδην ην άηνκν. 
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Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηόρσλ κάζεζεο 

                           Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζηόρσλ κάζεζεο 

 

 πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

 ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε 

 εκπινθή κε ην έξγν 

 απμεκέλε πξνζπάζεηα & επηκνλή 

 πξνζπκία γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο 

 επηινγή δύζθνισλ & πξνθιεηηθώλ έξγσλ 

 αλάιεςε αθαδεκατθνύ ξίζθνπ 

 επηκνλή ελ όςεη εκπνδίσλ 

 ρξήζε γλσζηηθώλ & κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ: 

(αλαθεθαιαίσζε, εκβάζπλζε ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο,    

             αθνκνίσζε, καθξνπξόζεζκε ζπγθξάηεζε πιεξνθνξίαο) 

 απμεκέλε απόιαπζε, ηθαλνπνίεζε & ππεξεθάλεηα 

 δηεπθόιπλζε εζσηεξηθνύ θηλήηξνπ 

 

 

  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη καζεηέο πνπ πηνζεηνύλ ζηόρνπο κάζεζεο έρνπλ 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε γεληθόηεξα, εκπιέθνληαη πην ελεξγά ζηελ 

απηνξύζκηζε ηεο κάζεζήο ηνπο (Middleton & Midgley, 1997· Pintrich & De Groot, 

1990) θαη εληζρύνπλ ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο (Anderman & 

Midgley, 1997·Anderman & Young, 1994· Midgley & Urdan, 1995). Δπίζεο, νη καζεηέο 

απηνί θαηαβάιινπλ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ θαη λα έρνπλ 

επίγλσζε ηνπ όηη θαηαλννύλ απηά πνπ καζαίλνπλ (Middleton & Midgley, 1997). 

Αλαθέξνπλ ηε ρξήζε πην απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο από όηη νη άιινη 
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(Anderman & Young, 1994· Kaplan & Midgley, 1997· Meece, Blumenfeld & Hoyle, 

1988). Η γλώζε θαη ε  ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θάζε θνξά ζηξαηεγηθώλ εμαξηάηαη από 

ηελ πεπνίζεζε όηη ε πξνζπάζεηα νδεγεί ζηελ επηηπρία ή απνηπρία θαη, επνκέλσο, νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα είλαη πην πηζαλό λα αμηνπνηεζνύλ από ηνπο 

καζεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε απηνύο (Ames & Archer, 1988). Οξηζκέλεο από ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζηόρσλ κάζεζεο είλαη  νη γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Archer, 1994· Elliot & McGregor, 2001· Wolters, 2004), 

όπσο νη ζηξαηεγηθέο απην–παξαθνινύζεζεο (Meece et al., 1988· Nolen, 1988), νη 

ζηξαηεγηθέο αλαθεθαιαίσζεο θαη ειεύζεξεο απόδνζεο πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε 

(Archer, 1994· Archer & Scevak, 1998· Leondari, 1999), νη ζηξαηεγηθέο εκβάζπλζεο 

ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο (Ames & Archer, 1988·  Nicholls, Cheung, Lauer & 

Patashnick, 1989· Nolen, 1988) θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνύλ ζηε καθξνπξόζεζκε 

ζπγθξάηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ  αθνκνίσζε (Elliot & McGregor, 1999).  

Γεληθά, νη καζεηέο πνπ πηνζεηνύλ ζηόρνπο κάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη από 

απμεκέλε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή ελ όςεη δπζθνιηώλ θαη απνηπρίαο θαη από κεγαιύηεξε 

πξνζπκία γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο (Elliot & Church, 1997· Elliot & Harackiewitz, 1996· 

Elliot & McGregor, 1999). Δπηδηώθνπλ ή δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε έξγα κέηξηαο δπζθνιίαο 

πνπ ζπληζηνύλ πξόθιεζε θαη είλαη πην πξόζπκνη λα αλαιάβνπλ αθαδεκατθά ξίζθα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε θαη λα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο (Archer, 1994· 

Elliot & Church ,1997· Elliot & Dweck, 1988). Μάιηζηα, ε επηινγή ησλ πξνθιεηηθώλ 

έξγσλ γίλεηαη αλεμάξηεηα από ην αλ πηζηεύνπλ όηη έρνπλ πςειή ή ρακειή ηθαλόηεηα 

(Elliot & Dweck, 1988). Απηό ζπκβαίλεη γηαηί έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαβνιή 

πξνζπάζεηαο θαη,  άξα, ε απόδνζε ηεο επηηπρίαο ζα νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ελώ ηεο 
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απνηπρίαο ζηελ έιιεηςε πξνζπάζεηαο (Archer, 1994). Απηό είλαη θάηη πνπ δελ επεξεάδεη 

νύηε απεηιεί ηελ αίζζεζε απηναμίαο ησλ καζεηώλ όπσο ζα ζπλέβαηλε ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε. 

            Η βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη όηαλ ελζαξξύλεηαη ε εκπινθή ηνπ καζεηή θαη ε 

δέζκεπζή ηνπ ζηε κάζεζε, ηόηε πξνθαινύληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην άηνκν ηόζν ζε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη κε ηε κάζεζε γεληθόηεξα (Anderman & Maehr, 1994).  

Κάπνηα από απηά είλαη ε απμεκέλε επραξίζηεζε από ηα έξγα (Elliot& Church, 1997) ην 

κεησκέλν άγρνο (Ames, 1992), ε ππεξεθάλεηα, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε απόιαπζε (Archer, 

1988). Σα ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο, απόιαπζεο θαη ππεξεθάλεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα (Ames, 1992· Jagacinski & Nicholls, 1984) ελώ ε ελνρή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεπαξθή πξνζπάζεηα (Wentzel, 1989). 

Δπίζεο, ε απόιαπζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα έλα έξγν είλαη 

παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ην εζσηεξηθό θίλεηξν. Σα άηνκα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

κάζεζε ππνθηλνύληαη από εζσηεξηθά θίλεηξα. θνπόο ηνπο είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα νδεγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ πξνζσπηθή βειηίσζε 

δίρσο ην άηνκν λα πξνζκέλεη θάπνην αληάιιαγκα, αιιά θαζαξά γηα ιόγνπο απην-

ηθαλνπνίεζεο (Elliot & Church, 1997· Elliot & Harackiewitz, 1996·  Stipek & Kowalski, 

1989).  
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     3.2. Οη ζηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο 

Πξόθεηηαη γηα ζηόρνπο πνπ παξαθηλνύλ ζεηηθά ηα άηνκα λα επηδείμνπλ ηελ 

επάξθεηά ηνπο. Οη καζεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, 

εζηηάδνπλ ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπο θαη ζπλεζίδνπλ λα ζπγθξίλνληαη κε ηηο επηδόζεηο ησλ 

άιισλ πξνβάιινληαο ηε δηθή ηνπο ηθαλόηεηα σο αλώηεξε (Elliot, 1999). Η πηνζέηεζε 

απηώλ ησλ ζηόρσλ είλαη πην πηζαλό λα εθδεισζεί ζε πεξηβάιινληα αληαγσληζκνύ θαη 

θνηλσληθήο ζύγθξηζεο (Nicholls, 1989). Δίλαη εθείλα ηα πεξηβάιινληα πνπ 

«επηθνηλσλνύλ» ζηνπο καζεηέο όηη ην λα είλαη θαλείο επηηπρεκέλνο ζεκαίλεη λα ιακβάλεη 

εμσηεξηθέο ακνηβέο, λα επηδεηθλύεη πςειή ηθαλόηεηα θαη λα ηα πεγαίλεη θαιύηεξα από 

όηη νη άιινη (Midgley et al., 1998). Όηαλ θάηη ηέηνην ζπκβεί, ε δεκόζηα αλαγλώξηζε πνπ 

ιακβάλνπλ απηά ηα άηνκα γηα ηα επηηεύγκαηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (Covington 

& Beery, 1976· Meece at al., 1988). ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη, ν ιόγνο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζην λα ιακβάλνπλ πςεινύο βαζκνύο είλαη γηαηί κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

επηδηώθνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ εύλνηα θαη έγθξηζε ησλ «ζεκαληηθώλ» άιισλ θαη λα 

απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο ή λα απνδείμνπλ ηελ απηναμία ηνπο δεκνζίσο 

(Somuncuoglo & Yildirim, 1999· Wolters, 2004). 

            Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, νπζηώδεο γηα ηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο είλαη 

ε εζηίαζε ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ζηελ πεπνίζεζε όηη πξόθεηηαη γηα κία ζηαζεξή 

ηδηόηεηα - είηε ηελ έρεη θαλείο είηε όρη- (Dweck & Leggett, 1988), αιιά θαη ε εζηίαζε 

ζηελ αίζζεζε ηεο απηναμίαο ηνπ (Covington,1984· Dweck, 1986· Nicholls, 1984).  

ύκθσλα κε ηνλ Nicholls (1984), πςειή ηθαλόηεηα ζπλάγεηαη όηαλ θάπνηνο ππεξέρεη ζε 

επίδνζε, ελώ δαπαλά ίζε πξνζπάζεηα κε ηνπο ππόινηπνπο, ή έρεη ηηο ίδηεο επηδόζεηο, ελώ 
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θαηαβάιιεη ιηγόηεξε πξνζπάζεηα. Η αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα παίδεη πνιύ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ πηνζέηεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ θαη ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ απηναμία ηνπ 

αηόκνπ. Καζνδεγεί, δειαδή, ηε ζπκπεξηθνξά πξνο επίηεπμε  κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε 

απηναμία ηνπ αηόκνπ λα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ γηα επίδνζε (Covington & Beery, 1976· Covington & Omelich, 1984· 

Dweck, 1986). 

Σα άηνκα κε πςειή αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα θαη πςειέο πξνζδνθίεο γηα 

επάξθεηα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο επηιέγνπλ ηελ 

εκπινθή κε εθείλα ηα έξγα ζηα νπνία αλακέλνπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα 

επίδεημε πςειήο ηθαλόηεηαο. Σέηνηα είλαη ηα έξγα κέηξηαο πξόθιεζεο θαη δπζθνιίαο ή 

παξαπάλσ ηνπ κεηξίνπ, ε επηινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη αλάινγα κε ην πόζν ηθαλά 

αηζζάλνληαη ηα ίδηα ηα άηνκα (Elliot, 1997· Nicholls, 1984). Η επίηεπμε απηώλ ησλ 

έξγσλ θαη ε επαλαιακβαλόκελε επηηπρία ζε απηό ην επίπεδν δπζθνιίαο θαλεξώλνπλ 

πςειή ηθαλόηεηα (Nicholls, 1984). Δπίζεο, ηα άηνκα κε πςειή αληηιακβαλόκελε 

ηθαλόηεηα πνπ πηνζεηνύλ ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο νδεγνύληαη ζηελ απμεκέλε 

επίδνζε κέζσ ηεο επηκνλήο θαη πξνζπάζεηαο (Elliot, 1997· Elliot, McGregor & Gable, 

1999· Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter, & Elliot, 2000· Harackiewicz, Durik, Barron, 

Linnenbrink-Garcia, & Tauer, 2008). Η βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη νη ζηόρνη απηνί 

ζρεηίδνληαη ηόζν κε ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επίηεπμε όζν θαη κε αξλεηηθά. 

Οξηζκέλα από απηά ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηόρσλ επίδνζεο/πξνζέγγηζεο 

                           Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/πξνζέγγηζεο 

 

 ρακειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

 πςειή αθαδεκατθή απηναληίιεςε 

 απμεκέλε πξνζπάζεηα & επηκνλή 

 επηινγή έξγσλ κέηξηαο πξόθιεζεο & δπζθνιίαο 

 ρξήζε επηθαλεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο 

 ελζνπζηαζκόο & απνξξόθεζε από ην έξγν 

 δηεπθόιπλζε εζσηεξηθνύ θηλήηξνπ 

 απμεκέλε επίδνζε 

 άγρνο 

 απξνζπκία γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο 

      

 

 Κάπνηα από ηα ζεηηθά είλαη ε πξόθιεζε, ν ελζνπζηαζκόο θαη ε αθνζίσζε ζην 

έξγν, ηα πςειόηεξα επίπεδα πξνζδνθίαο, ε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή θαηά ην δηάβαζκα, ε 

εξεκία θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ιόγσ επαξθνύο πξνεηνηκαζίαο (Elliot & 

Church,1997· Elliot & Harackiewitz, 1996· McGregor & Elliot, 1999· Middleton & 

Midgley,1997· Skaalvik,1997), ε απνξξόθεζε θαηά ηελ εκπινθή κε ην έξγν (Elliot & 

Harackiewicz, 1996), ηα πςειά απνηειέζκαηα επίδνζεο  (Elliot & Church, 1997), ε 

πςειή αθαδεκατθή απηναληίιεςε (Pajares, Britner, & Valiante, 2000· Skaalvik,1997)  

θαη ην εζσηεξηθό θίλεηξν (Elliot & Harackiewicz, 1996). ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη ην άγρνο ζηηο εμεηάζεηο θαη γεληθόηεξα θαηά ηελ δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο (Elliot & McGregor, 1999· Middleton & Midgley, 1997), ε ρξήζε θάπνησλ 

επηθαλεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο όπσο ε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο 
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(Elliot & Dweck, 1988· Middleton & Midgley, 1997· Nolen, 1988), ε ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα (Skaalvik, 1997) θαη ε απξνζπκία γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο 

(Middleton & Midgley, 1997· Ryan &  Pintrich,1997).  

 

 

     3.3. Οη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο 

ύκθσλα κε ηνλ Elliot (1997), ππάξρνπλ θαη θάπνηνη καζεηέο πνπ όηαλ βξεζνύλ 

ζε αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη όηη πζηεξνύλ ζε 

ηθαλόηεηεο. Πξνηεξαηόηεηά ηνπο είλαη ε απνθπγή ηεο απνηπρίαο. Ο θόβνο απνηπρίαο 

είλαη ην θαηεμνρήλ θίλεηξν απνθπγήο πνπ σζεί ηα άηνκα απηά ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

ζηόρνπ επίδνζεο/απνθπγήο (Wolters, 2004). Οη καζεηέο απηνί αλεζπρνύλ πεξηζζόηεξν 

κήπσο απνηύρνπλ ή θαλνύλ αλίθαλνη ζηα κάηηα ησλ άιισλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

πξνθαιεί ληξνπή θαη ακεραλία. Πξνηηκνύλ λα ιάβνπλ έλα ρακειό βαζκό από ην λα 

δείμνπλ ζηνπο άιινπο όηη δελ είλαη ηθαλνί λα νινθιεξώζνπλ έλα έξγν. Η βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη όηη νη άλζξσπνη πνπ πηνζεηνύλ ηέηνηνπο ζηόρνπο ζε πεξηβάιινληα επίηεπμεο 

ζπλήζσο αλεζπρνύλ γηα ηελ απόξξηςε από ηνπο θνληηλνύο ηνπο (Elliot & Reis, 2003· 

Elliot & Trash, 2004), επηδηώθνπλ λα απνθεύγνπλ ηηο δπζκελείο θξίζεηο γηα ηελ επάξθεηά 

ηνπο (Elliot  & Harackiewicz, 1996) θαη, γεληθά, ηείλνπλ λα παίξλνπλ ρακειόηεξνπο 

βαζκνύο από ηνπο νκόηηκνπο ηνπο (Elliot & Church, 1997· Elliot & McGregor, 1999, 

2001).  

ε γεληθέο γξακκέο, απηνί  νη καζεηέο βιέπνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο άηνκα κε 

ειιηπείο ηθαλόηεηεο πνπ απνθεύγνπλ δεκόζηεο επηδείμεηο επίηεπμεο, νη νπνίεο ζα 

επηβεβαίσλαλ απηήλ ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ. Καηά ζπλέπεηα, θαζνξίδνπλ ηελ απηναμία 
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ηνπο βάζεη ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο θαη, ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ ρακειή αληηιακβαλόκελε 

ηθαλόηεηα, αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά γηα ηνλ εαπηό ηνπο  (Was, 2006). Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηελ απηναμία ηνπο, αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ηεο απνηπρίαο, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο παξάγνπλ αξλεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε κάζεζε πνπ απνξξένπλ 

από ην θόβν. Σέηνηεο είλαη ην λα ζέηνπλ κε ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο (είηε πνιύ πςεινύο 

είηε πνιύ ρακεινύο), ε απόζπξζε από ην έξγν πνπ ζπληζηά απεηιή, ε απόδνζε ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθά αίηηα, νη αδύλακεο πξνζπάζεηεο, ε απνθπγή αθαδεκατθώλ 

ξίζθσλ,  ε αδηαθνξία, ε αλαβιεηηθόηεηα (McGregor & Elliot, 2002) θαη άιιεο 

ζηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο όπσο ε «απην – πξνζηαζία» (Covington,1998). Όιεο απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ηεο απνηπρίαο πνπ πηνζεηνύληαη από ην καζεηή γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηελ απηναμία ηνπ πξνθαινύλ, ηειηθά, εθείλεο ηηο απνηπρίεο πνπ ν ίδηνο 

πξνζπαζνύζε λα απνθύγεη εμ’ αξρήο. Ο καζεηήο, ζηε ζπλέρεηα, νδεγείηαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο απνδνρήο ηεο απνηπρίαο θαη απόδνζήο ηεο ζηελ έιιεηςε ηθαλόηεηαο θαη 

ζε κηα βεβαηόηεηα όηη δε κπνξεί λα μεθύγεη άιιν από απηήλ (Was, 2006). 

 Όια απηά νδεγνύλ ζε κηα ζεηξά αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ επίηεπμε, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 
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Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο 

                           Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο 

 

 ρακειή απηνξπζκηδόκελε κάζεζε 

 αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε 

 επηινγή εμαηξεηηθά εύθνισλ ή εμαηξεηηθά δύζθνισλ έξγσλ 

 απνθπγή αθαδεκατθώλ ξίζθσλ 

 ρξήζε επηθαλεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο όπσο ε απνζηήζηζε, 

απαξίζκεζε, επηθαλεηαθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, θ.α. 

 δηάζπαζε πξνζνρήο 

 αλνξγάλσην δηάβαζκα 

 ππνλόκεπζε εζσηεξηθνύ θηλήηξνπ 

 κεησκέλε επίδνζε 

 άγρνο 

 αδηαθνξία 

 απξνζπκία γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο 

 

 

 Πην αλαιπηηθά, ην άγρνο ηεο αμηνιόγεζεο, ε αλεζπρία (Deci, 1975), ε ληξνπή 

θαη ε ακεραλία (Jagacinski & Nicholls, 1984) είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ 

απεηιεηηθά γηα ην άηνκν θαηά ηε κειέηε. Απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλδένληαη κε ηε 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ, ηε ρακειή απνξξόθεζε θαηά ηελ εκπινθή κε ην 

έξγν, ηε κειέηε άλεπ κεζνδηθόηεηαο, ην αλνξγάλσην δηάβαζκα (Elliot & McGregor, 

1999),  ηε ιηγόηεξε  απηνξπζκηδόκελε κάζεζε, ηελ απξνζπκία γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο 

θαηά ην δηάβαζκα, ηελ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη δπζθνιία ζηε 

ζπγθξάηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ ηάζε γηα απνθπγή ηεο αμηνιόγεζεο θαη, γεληθά, ηε 
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ρξήζε επηθαλεηαθώλ θαη βξαρππξόζεζκσλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο όπσο ε απνζηήζηζε 

θαη ε απαξίζκεζε (Elliot & Church,1997· Elliot & Harackiewitz, 1996· McGregor & 

Elliot, 1999· Μeece et al., 1988· Middleton & Midgley, 1997· Nolen, 1988· 

Skaalvik,1997). Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο ππνλνκεύεη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ην εζσηεξηθό θίλεηξν ησλ καζεηώλ 

(Cury, Elliot, Da Fonseca & Moller, 2006· Elliot & Harackiewitz, 1996).  

           Οη καζεηέο απηνί ιόγσ ηνπ όηη ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή αληηιακβαλόκελε 

ηθαλόηεηά ηείλνπλ λα επηιέγνπλ εμαηξεηηθά εύθνια ή δύζθνια έξγα. Η εμήγεζε είλαη 

απιή. Με ηελ επηινγή ησλ πνιύ εύθνισλ έξγσλ πνπ απαηηνύλ ιίγε πξνζπάζεηα θαη ε 

πηζαλόηεηα επηηπρίαο είλαη πςειή ειαρηζηνπνηνύληαη νη πηζαλόηεηεο λα απνηύρνπλ. Από 

ηελ άιιε, ζηα πνιύ δύζθνια έξγα ε πηζαλόηεηα επηηπρίαο είλαη ρακειή. Μάιηζηα, είλαη 

πην πηζαλό θαη ζπρλά αλακελόκελν ηα άηνκα λα απνηύρνπλ ιόγσ ηεο αληηθεηκεληθήο 

δπζθνιίαο ησλ έξγσλ. Σν λα εκπιαθεί θαλείο ζε έλα ηέηνην έξγν θαη λα απνηύρεη 

πξνθαιεί ιηγόηεξε ληξνπή ζην άηνκν, δελ απεηιεί ηελ αίζζεζε ηεο αμίαο ηνπ θαη 

επηπιένλ, δε θαλεξώλεη νπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ή έιιεηςε ηθαλνηήησλ  (Nicholls, 

1984).  
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    4. Οη ζηόρνη απνθπγήο εξγαζίαο : κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ζηόρσλ επίηεπμεο 

Δθηόο από ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη επίδνζεο/απνθπγήο 

πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηνπ Elliot, νη ζεσξεηηθνί ππνζηήξημαλ ηελ 

ύπαξμε κηαο λέαο θαηεγνξίαο ζηόρσλ. Πξόθεηηαη γηα ηνπο ζηόρνπο απνθπγήο εξγαζίαο 

(work-avoidant goal). Δίλαη γλσζηνί θαη σο ζηόρνη «αθαδεκατθήο απνμέλσζεο» (Meece, 

Blumenfield & Hoyle, 1988· Nicholls, Patashnick & Nolen, 1985· Nolen, 1988). Σα 

άηνκα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε απηνύο εζηηάδνπλ ζηελ απνθπγή ηεο απνηπρίαο θαη ε 

επίηεπμε εμηζώλεηαη κε ην λα νινθιεξώλεη θαλείο ην έξγν ρσξίο ηδηαίηεξα ζθιεξή 

δνπιεηά  (Brophy, 1983· Nicholls, 1989). θνπόο εδώ δελ είλαη ε επίηεπμε ή επίδεημε 

επάξθεηαο, αιιά ε νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθώλ έξγσλ θαηαβάιινληαο ηελ ειάρηζηε 

πξνζπάζεηα (Duda & Nicholls, 1992· Niholls et al., 1985· Nolen, 1988). Οη ζηόρνη 

απνθπγήο εξγαζίαο δηαθέξνπλ από ηνπο ζηόρνπο επίδνζεο. Η επηζπκία ελόο 

απνμελσκέλνπ αθαδεκατθά καζεηή λα δαπαλήζεη όζε ιηγόηεξε πξνζπάζεηα είλαη 

δπλαηόλ δηαθξίλεηαη από ηελ επηζπκία ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

επίδνζεο καζεηή, αθνύ γηα ην δεύηεξν ε επηηπρία κε ιίγε πξνζπάζεηα απνηειεί απόδεημε 

πςειήο ηθαλόηεηαο. Δπίζεο δηαθξίλεηαη θαη από ηελ παξόκνηα επηζπκία ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ καζεηή ζηελ απνθπγή ηεο επίδνζεο αθνύ ε απνηπρία κε ιίγε 

πξνζπάζεηα δελ απνδεηθλύεη ρακειή ηθαλόηεηα. Γηα ηνπο απνμελσκέλνπο αθαδεκατθά 

καζεηέο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ε πεγή απηνεθηίκεζήο ηνπο βξίζθνληαη έμσ από ηνλ ρώξν 

ηεο ηάμεο (Archer, 1994). 

Πξόθεηηαη γηα κία θαηεγνξία ζηόρσλ πνπ δελ έρεη εμεηαζηεί αθόκα ελδειερώο. 

Γελ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαιεί. Ωζηόζν, νη 
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ιηγνζηέο πνπ ζπλαληάκε ζηε βηβιηνγξαθία καξηπξνύλ όηη πξόθεηηαη γηα ηνπο πην 

επηδήκηνπο θαη επηβιαβείο ζηόρνπο ζε απνηειέζκαηα κάζεζεο πνπ κπνξεί λα 

πηνζεηεζνύλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ επίηεπμεο (Archer, 1994· Duba & Nicholls, 1992· 

Meece, Blumenfield & Hoyle, 1988). ηνλ Πίλαθα 4 παξαηίζεληαη ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 4. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηόρσλ απνθπγήο εξγαζίαο 

                           Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζηόρσλ απνθπγήο εξγαζίαο 

 

 απεκπινθή από ην αθαδεκατθό έξγν 

 αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε 

 κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαηά ηηο παξαθνινπζήζεηο ησλ καζεκάησλ 

 κεησκέλε πξνζπάζεηα  

 κεησκέλε απόιαπζε 

 επηινγή εύθνισλ έξγσλ  

 ρξήζε επηθαλεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο 

 κεησκέλε απόιαπζε από ην έξγν 

 απξνζπκία γηα κειέηε  

 ππνλόκεπζε εζσηεξηθνύ θηλήηξνπ 

 κεησκέλε επίδνζε 

 αλαβιεηηθόηεηα 

 απνμέλσζε 

 θπληζκόο 

 

 

 



38 

 

 

ε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο  

εηθάδεηαη όηη απηνί πνπ πηνζεηνύλ ηνπο ζηόρνπο απνθπγήο εξγαζίαο δελ εθηηκνύλ ηε 

ζθιεξή δνπιεηά θαη ηελ πξνζπάζεηα. πγθξίλνληάο ηνπο κε ηνπο καζεηέο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηελ επίδνζε, εθείλνη κε πξνζαλαηνιηζκό ζηελ απνθπγή εξγαζίαο δελ 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ζπγθξηζνύλ θνηλσληθά θαη λα επηδείμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. 

Με άιια ιόγηα, απιά επηζπκνύλ λα νινθιεξώζνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ελόο καζήκαηνο 

ή πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θαηαβάιινληαο ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη όηη απηνί νη καζεηέο απνιακβάλνπλ ιηγόηεξν ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

καζεκάησλ, έρνπλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη ιακβάλνπλ ρακειόηεξεο βαζκνινγίεο 

(Ηarackiewitz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000· Meece et al., 1988). ύκθσλα κε 

ηελ Archer (1994), o πξνζαλαηνιηζκόο ζε απηό ην ζηόρν ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε γεληθόηεξα, ηελ πξνζπκία λα ζπλερίζεη θαλείο ην 

δηάβαζκα, ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο, ηελ πξνηίκεζε ζε 

πξνθιεηηθά έξγα, ηελ απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ζηελ πξνζπάζεηα. Ωζηόζν, 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επηινγή εύθνισλ έξγσλ (Archer, 1994) θαη απνηεινύλ ηνλ πην 

ηζρπξό πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο αθαδεκατθήο αλαβιεηηθόηεηαο (Wolters, 2003) . 

Ο Elliot (1999) ππνζηήξημε όηη νη ζηόρνη απνθπγήο εξγαζίαο ελδέρεηαη λα 

αληηπξνζσπεύνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ απνπζία θαη όρη ηελ παξνπζία ελόο ζηόρνπ 

επίηεπμεο ζε έλα αθαδεκατθό πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, νη Dowson & McInerney (2001) θαη 

Was (2006) ηζρπξίδνληαη όηη απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ηνπ αθαδεκατθνύ θηλήηξνπ. ηελ 

παξνύζα έξεπλα ζα γίλεη πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηνπ θαηά πόζν, ηειηθά, νη ελ ιόγσ 

ζηόρνη είλαη εκθαλείο κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Γηα ην ζθνπό απηό, 
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ελζσκαηώζακε απηήλ ηελ ππνθαηεγνξία ζηόρσλ κέζα ζην ηξηρνηνκεκέλν κνληέιν 

ζηόρσλ επίηεπμεο ηνπ Elliot.   

 

 

 5. ύγρξνλεο εξεπλεηηθέο ηάζεηο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνπο ηόρνπο Δπίηεπμεο   

Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηεύηεθαλ ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ζε παξάγνληεο όπσο ηα 

θίλεηξα επίηεπμεο (αλάγθε γηα επίηεπμε θαη θόβνο απνηπρίαο), νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηώλ γηα ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ επθπΐα ηνπο, ε αληηιακβαλόκελε επάξθεηα, νη 

πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ γηα επάξθεηα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (Chen & Pajares, 

2010· Elliot & Church, 1997·  Elliot & McGregor, 2001· Leondari, 1999· Pintrich, 

Conley & Kempler, 2003· Urdan & Midgley, 2003· Vandewalle, 1997·  πγθνιιίηνπ & 

Γσλίδα, 2005). Πξόθεηηαη γηα κεηαβιεηέο πνπ επεμεγνύλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ζηόρσλ 

επίηεπμεο θαη αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο «πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο» ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο (Elliot, 1994· Elliot & Church, 1997).  

Ωζηόζν, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο επηθεληξώλεηαη, 

θπξίσο, ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηδίσμε ζηόρσλ 

επίηεπμεο. Με άιια ιόγηα, ην κεγαιύηεξν ζώκα ησλ εξεπλώλ πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ 

μελόγισζζε βηβιηνγξαθία εζηηάδεη ζηε ζπλεμέηαζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο κε 

κεηαβιεηέο όπσο ην εζσηεξηθό θίλεηξν (Cury, Elliot, Da Fonseca & Moller, 2006· Elliot 

& Church, 1997· Elliot & Harackiewicz, 1996),  νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (Anderman & 

Young, 1994· Archer, 1994· Elliot & McGregor, 2001· Middleton & Midgley, 1997· 

Pintrich, 2000· Wolters, 2004), ε επίδνζε (Elliot & Church, 1997· Elliot & ΜcGregor, 
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1999· Skaalvik, 1997· Wolters, 2004 ) θαη  ε απηνεθηίκεζε (Roeser, Strobel & Quihuis,, 

2002· Sideridis, 2005· Skaalvik ,1997). Η παξνύζα έξεπλα εζηηάδεη ζηε δηεξεύλεζε ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο επίδνζεο θαη απηνεθηίκεζεο. 

 

 

6. Ζ ζρέζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

Οη πην πξόζθαηεο έξεπλεο ζην ζύλνιό ηνπο αλαθέξνπλ όηη νη ζηόρνη πνπ αζθνύλ 

πςειή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ κέζα ζηα πεξηβάιινληα επίηεπμεο 

είλαη νη ζηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο (Durik, Lovejoy & Johnson, 2009· Elliot & 

Church, 1997· Harackiewicz et al., 1997· Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter, & Elliot, 

2000· Harackiewicz, Durik, Barron, Linnenbrink-Garcia, & Tauer, 2008· Wolters, 2004). 

Οη καζεηέο πνπ πηνζεηνύλ απηνύο ηνπο ζηόρνπο απμάλνπλ ηελ επηκνλή θαη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο,  θάηη πνπ  ηνπο νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο επίδνζεο θαη ζηελ επηηπρία. 

           Από ηελ άιιε, ε βηβιηνγξαθία καξηπξά όηη νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο 

ππνλνκεύνπλ ηελ επίδνζε θαη νη καζεηέο πνπ αλαθέξνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα ιακβάλνπλ ρακειόηεξνπο βαζκνύο από όηη νη 

άιινη ζπκκαζεηέο ηνπο (Durik, Lovejoy & Johnson, 2009· Elliot & Church, 1997· Elliot 

& Harackiewicz, 1996· Elliot & ΜcGregor, 1999 · 2001·  Harackiewicz, Barron, Pintrich, 

Elliot, & Thrash, 2002· Skaalvik, 1997). Ωζηόζν, ν Wolters  (2004) αλαθέξεη όηη όζνη 

πηνζεηνύλ ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα παίξλνπλ ρακειόηεξνπο 

βαζκνύο από όηη νη άιινη. Σν γεγνλόο όηη απηνί νη ζηόρνη επζύλνληαη γηα ηε κεησκέλε 

επίδνζε ησλ καζεηώλ εύθνια εμεγείηαη, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε όηη ζρεηίδνληαη κε 

δηαδηθαζίεο πνπ ππνθηλνύληαη από ην θόβν απνηπρίαο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα 

εκπιέθνληαη ζε αλνξγάλσην δηάβαζκα (Elliot & McGregor, 1999). Σέηνηεο δηαδηθαζίεο 
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είλαη ε αίζζεζε ηεο απεηιήο, ην άγρνο, ε αλεζπρία, ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη 

δηαδηθαζίεο απην-πξνζηαζίαο, όπσο ε ζηξαηεγηθή απόζπξζεο ηεο πξνζπάζεηαο, ε 

αλαβιεηηθόηεηα, ε «απηναλαπεξία» (Covington & Omelich, 1979· Rhodewalt, 1990· 

Rothblum, 1990), νη νπνίεο ππνλνκεύνπλ θαη θζείξνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε (Cury, 

Elliot, Da Fonseca & Moller, 2006· Elliot & Harackiewicz, 1996) . 

 Η ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο θαη ηε βαζκνινγεκέλε επίδνζε  είλαη 

δύζθνιν λα παξαηεξεζεί από ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Οη κηζέο έξεπλεο 

θαηαδεηθλύνπλ κεδεληθή επίδξαζε (Durik, Lovejoy & Johnson, 2009· Elliot & Church, 

1997· Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000· McWhaw & Abrami, 2001· 

Pintrich, 2000· Skaalvik, 1997· Urdan, 1997· Wolters, 2004) θαη νη άιιεο κηζέο 

αλαθέξνπλ ζεηηθή ζρέζε (Ames & Archer,1988· Meece et al., 1988· Nolen, 1988 : 

Pintrich & De Groot, 1990). Η ζεηηθή ζρέζε ίζσο εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη νη ζηόρνη 

κάζεζεο ζπλδένληαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηε ρξήζε γλσζηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ, νη νπνίεο εηθάδεηαη όηη απμάλνπλ ηελ επίδνζε. 

 

 

7. Ζ ζρέζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο κε ηελ απηνεθηίκεζε 

Αξθεηέο έξεπλεο απνπεηξάζεθαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε γεληθή 

απηνεθηίκεζε (global self–esteem) θαη θαζέλαλ από ηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο. Πξνηνύ 

παξαζέζνπκε ηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ εληνπίζακε ζηε βηβιηνγξαθία, 

θξίλεηαη ζθόπηκε ε αλαθνξά, αξρηθά, ζηελ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηνπο νξηζκνύο 

πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ απνδνζεί ζε απηήλ θαη ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε κεηαβιεηή 

απηή κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 
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7.1. Ζ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο 

Πξόθεηηαη γηα κία ςπρνινγηθή έλλνηα ηδηαίηεξα δεκνθηιή, ε νπνία έρεη 

απαζρνιήζεη αξθεηά ηνπο ζεσξεηηθνύο ηόζν σο πξνο ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζή 

ηεο, όζν θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν κέηξεζήο ηεο. Ο ιόγνο πνπ ε απηνεθηίκεζε 

ζπγθέληξσλε θαη ζπλερίδεη λα ζπγθεληξώλεη ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλόο 

όηη απνηειεί κηα έλλνηα θαζνξηζηηθή γηα ηε δηακόξθσζε θαη εμέιημε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ.  

ύκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνύο, ε απηνεθηίκεζε απνηειεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ ελώ ε απηναληίιεςε απνηειεί ηε γλσζηηθή (Burns, 

1982). Οη δύν απηνί όξνη ζύκθσλα κε ηε Λενληαξή (1997) δηαθνξνπνηνύληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη παξά ηε ζαθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο δελ 

πξέπεη λα ζπγρένληαη. Η απηναληίιεςε (self-concept) νξίδεηαη σο «ην ζύλνιν ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ δηακνξθώλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη δηάθνξεο απηναμηνινγήζεηο θαη ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο» (Φινπξήο, 1989, 

ζει. 5). Η απηνεθηίκεζε «είλαη έλαο ζπλδπαζκόο κηαο γεληθήο αίζζεζεο απηαξέζθεηαο 

θαη ηθαλνπνίεζεο κε ηνλ ηξόπν δσήο καο (γεληθή απηνεθηίκεζε-global self-esteem) θαη 

ηεο απνηίκεζεο πνπ θάλνπκε γύξσ από ηηο ηθαλόηεηέο καο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο νη 

νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο καο» (Γνπβηάο, 2003, ζει. 83). 

ύκθσλα κε ηελ Μαθξή–Μπόηζαξε (2001) πξόθεηηαη γηα κηα μερσξηζηή ζθαηξηθή απην–

αμηνιόγεζε σο πξνο ηηο απηναληηιήςεηο ηνπ αηόκνπ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπ ή αιιηώο, είλαη ν ηξόπνο πνπ ην άηνκν αμηνινγεί ηελ απηναληίιεςή ηνπ.  
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Ο William James (1890/1963) ππνζηήξημε όηη απηή ε ζθαηξηθή άπνςε πνπ 

έρνπκε γηα ηελ αμία καο σο άηνκα θαη νλνκάδεηαη απηνεθηίκεζε νξίδεηαη κέζα από κία 

καζεκαηηθή ζρέζε, σο ην πειίθν ησλ επηηπρηώλ ηνπ αηόκνπ πξνο ηηο επηδηώμεηο ή 

θηινδνμίεο ηνπ. ύκθσλα κε απηό ην θιάζκα, ε απηνεθηίκεζε απμάλεηαη όζν απμάλεηαη 

ν αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο, δειαδή, όζν απμάλνληαη νη επηηπρίεο καο ηόζν απμάλεηαη ε 

απηνεθηίκεζε  (Μαθξή-Μπόηζαξε, 2001, ζει. 21) : 

 

Απηνεθηίκεζε  =   Δπηηπρίεο 

                                Δπηδηώμεηο 

 

ηε ζπλέρεηα, ν Morris Rosenberg (1965) όξηζε ηελ απηνεθηίκεζε σο «ηε ζεηηθή 

ή αξλεηηθή ζηάζε ηνπ αηόκνπ απέλαληη ζε έλα ηδηαίηεξν αληηθείκελν, δειαδή, ηνλ εαπηό 

ηνπ» (ζει. 30). Σα άηνκα κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπο έρνπλ πςειή 

απηνεθηίκεζε ελώ απηά κε αξλεηηθή έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε (Γεσξγνγηάλλεο, 

2007). Ο Stanley Coopersmith (1967) πξνζζέηεη όηη «κε ηελ απηνεθηίκεζε 

αλαθεξόκαζηε ζηελ ελδνπξνζσπηθή αμηνιόγεζε ελόο αλζξώπνπ, ε νπνία δηαηεξείηαη 

ζπλήζσο αλαιινίσηε θαη εθθξάδεη κηα πεπνίζεζε απνδνρήο ή απνδνθηκαζίαο. Δίλαη κηα 

εζσηεξηθεπκέλε θξηηηθή γηα ην θαηά πόζν θάπνηνο ζεσξείηαη ηθαλόο, ζεκαληηθόο, 

επηηπρεκέλνο θαη άμηνο» (ζει. 4-5).  

Η απηνεθηίκεζε, είηε είλαη ζεηηθή είηε αξλεηηθή, δελ είλαη έκθπηε, αιιά είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο πνηόηεηαο ησλ εκπεηξηώλ ηνπ αηόκνπ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεώλ ηνπ κε 

ην θνηλσληθό θαη ςπρνινγηθό πεξηβάιινλ. Αλαπηύζζεηαη λσξίο ζηε δσή καο θαη 

ζπλερίδεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηά ηεο (Λενληαξή, 1998). πγθεθξηκέλα,  δηακνξθώλεηαη 

θαηά ηηο πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο καο θαη  θαζώο πεξλάλε ηα ρξόληα κεηαβάιιεηαη 
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ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμήο καο (Harter, 1983). ηε δηακόξθσζή ηεο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθό ξόιν νη «ζεκαληηθνί άιινη», δειαδή, νη γνλείο, νη ζπλνκήιηθνη, νη θίινη θαη 

νη δάζθαινη/θαζεγεηέο καο (Γνπβηάο, 2003).  

 

 

7.2.  Ζ απηνεθηίκεζε κέζα ζηα αθαδεκατθά πεξηβάιινληα  

Αξθεηνί ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη νη πξνζσπηθνί ζηόρνη ησλ αηόκσλ θαη ην 

πώο απηνί εθηηκώληαη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο  

απηνεθηίκεζήο ηνπο. Ιδηαίηεξα ζηα αθαδεκατθά πεξηβάιινληα, ε επηδίσμε ζηόρσλ από 

ηνπο καζεηέο αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θεξδίζνπλ κηα αίζζεζε λνήκαηνο, 

ζθνπνύ θαη θαηεύζπλζεο, ελώ παξάιιεια αλαπηύζζνληαη σο άηνκα (ηδεξίδεο, 2005). 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απηναμίαο, νη ζηόρνη πνπ πηνζεηνύληαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ λα εδξαηώζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο αμίαο ηνπο  (Covington,1992, 2000· Covington & Beery, 1976). 

Κάζε θνξά πνπ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινληα επίηεπμεο θαη ζέηνπλ 

ζηόρνπο νδεγνύληαη ζηελ επηηπρία ή ζηελ απνηπρία. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε εμήο : Αθνύ ζέζνπλ έλαλ ζηόρν θαη πξνζπαζήζνπλ λα νινθιεξώζνπλ έλα έξγν 

πνπ είλαη ζεκαληηθό γηα απηνύο, ζηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλνπλ ηελ πξόνδν ηνπο κε ηνλ ζηόρν 

απηό. Όηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγθξηζε κε ηα πξόηππα θαη ηνπο 

ζηόρνπο πνπ έζεζαλ είλαη ζεηηθά, νδεγνύληαη ζε αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Όηαλ νη 

πξνζδνθίεο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο πξόηππα δελ ζπλαληεζνύλ κεηαμύ ηνπο, ηόηε 

δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη ε απηνεθηίκεζή 

ηνπο απεηιείηαη θαη κεηώλεηαη ζεκαληηθά. Με άιια ιόγηα, ε επηηπρία ή απνηπρία ζηελ 
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επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο επεξεάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αμηνινγνύλ ηα 

γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίηεπμε θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη 

ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Boekaerts, 1993· Boekaerts & Niemivirta, 2000). Η επηηπρία 

ζηελ επίηεπμε ζηόρσλ ζρεηηθώλ κε ηνλ εαπηό κπνξεί λα ηελ απμήζεη ελώ ε απνηπρία λα 

ηε κεηώζεη (Bongers, Dijksterhuis & Spears, 2009). Αξθεηέο έξεπλεο επηβεβαηώλνπλ ην 

γεγνλόο όηη ε απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη από ηελ επηηπρία θαη απνηπρία (Brown & 

Dutton, 1995· Crocker, Sommers, & Luhtanen, 2002· Greenberg & Pyszczynski, 1985· 

Heatherton & Polivy, 1991). Γηα παξάδεηγκα, νη Heatherton & Polivy  (1991), εμέηαζαλ 

ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο απνηπρίαο ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ππνζηήξημαλ όηη νη 

καζεηέο πνπ παίξλνπλ ρακεινύο βαζκνύο αλαθέξνπλ ρακειόηεξε απηνεθηίκεζε από 

εθείλνπο πνπ παίξλνπλ πςεινύο. Οη Tuominen et al., (2008) ζπκπιεξώλνπλ όηη ε 

αληηιακβαλόκελε θαη παξαηεηακέλε επηηπρία ή απνηπρία ησλ πξνζπαζεηώλ καο είλαη 

έλαο ζεκαληηθόο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηνπ πσο αηζζαλόκαζηε κε ηνλ εαπηό καο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.       

Όπσο έγηλε θαηαλνεηό, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη θαηά 

ηελ επίηεπμε ή κε ζηόρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εαπηό επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

αίζζεζε ηεο αμίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ. πλαηζζήκαηα ζεηηθά όπσο ε 

ππεξεθάλεηα, ε ηθαλνπνίεζε, ν ελζνπζηαζκόο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία ζηελ επίηεπμε 

ζηόρσλ ελώ ε απνηπρία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλαηζζήκαηα καηαηόηεηαο, 

απαηζηνδνμίαο, κειαγρνιίαο θαη απόγλσζεο, ηδηαίηεξα όηαλ γίλνληαη ζπγθξίζεηο κε 

άιινπο πνπ θαλεξώλνπλ όηη ην άηνκν είλαη αλεπαξθέο (Bandura, Pastorelli, Barbanelli & 

Caprara, 1999). ύκθσλα κε ην ηδεξίδε (2005), ε αθαδεκατθή απνηπρία κπνξεί λα έρεη 

εμνπζελσηηθέο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε  ησλ καζεηώλ, 
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θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνσζεί ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο θαη απόζπξζεο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Παξαθάησ, γίλεηαη ιόγνο γηα ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε θαζέλαλ 

από ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο θαη απνθπγήο 

εξγαζίαο θαη ηελ απηνεθηίκεζε.  

 

α) ηόρνη κάζεζεο & απηνεθηίκεζε  

Γεληθά, ε εζηίαζε ησλ καζεηώλ ζηελ απηνβειηίσζε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε  θαη θαηά ζπλέπεηα ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο ζηελ πηνζέηεζε ζηόρσλ κάζεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Έξεπλεο καξηπξνύλ όηη ε πηνζέηεζε  

ζηόρσλ κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελ όςεη εκπνδίσλ, κε ηε δεκηνπξγία 

θαιώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, κε ρακειόηεξα επίπεδα ζπκνύ θαη ιύπεο, κε 

ιηγόηεξν άγρνο, ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη θαηαπηόεζεο θαη πςειά επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο (Dykman, 1998· Elliot & Dweck ,1988· Kaplan & Maehr, 1999· Roeser, 

Strobel & Quihuis,, 2002· ηδεξίδεο, 2005· Skaalvik, 1997· Tuominen et al., 2008). 

 

 

β) ηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο & απηνεθηίκεζε  

Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ καζεηώλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο επίδνζεο ζπλήζσο 

ζρεηίδεηαη κε αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Ιδηαίηεξα, ιόγσ ηνπ νη καζεηέο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ επίδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ζηελ επίδνζή ηνπο, ζπλδένπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο απηναμίαο ηνπο κε ηα επηηεύγκαηά ηνπο, είλαη πην πηζαλό λα αλαθέξνπλ 

απμεκέλε απηνεθηίκεζε. Ωζηόζν, γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ελδέρεηαη λα αλαθέξνπλ 

εμάληιεζε θαη άγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο ζηόρνπο. Η πιεηνςεθία ησλ 
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εξεπλώλ αλαθέξεη ηελ ύπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζηόρσλ 

θαη ζηελ απηνεθηίκεζε (Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & Thrash, 2002· 

ηδεξίδεο ,2005· Skaalvik, 1997· Tuominen  et al., 2008). 

 

γ) ηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο & απηνεθηίκεζε  

Αληίζεηα, νη καζεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ απνθπγή ηεο επίδνζεο, ιόγσ 

ηνπ όηη ηνπο απαζρνιεί πεξηζζόηεξν ε απνηπρία θαη εζηηάδνπλ ζηελ απνθπγή ηεο θαη 

ιόγσ ηνπ όηη ε αίζζεζε ηεο απηναμίαο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο επηηπρία 

(Boekaerts & Niemivirta, 2000· Elliot & Church, 1997), ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ κηα ελδερόκελε απνηπρία θαη λα πξνζηαηέςνπλ 

ηελ απηναμία ηνπο. Άξα, είλαη πην πηζαλό λα αλαθέξνπλ ρακειόηεξε απηνεθηίκεζε θαη 

πςειόηεξα ζπκπηώκαηα θαηαπηόεζεο από όηη νη άιινη (ηδεξίδεο, 2005). Μηα πηζαλή 

εμήγεζε απηνύ είλαη όηη, όηαλ νη καζεηέο αλεζπρνύλ κήπσο θαλνύλ αλόεηνη ή κήπσο 

γίλνπλ απνδέθηεο αξλεηηθώλ θξίζεσλ, ε απηνεθηίκεζή ηνπο επεξεάδεηαη αξλεηηθά 

(Skaalvik et al., 1994). Αξθεηέο έξεπλεο επηβεβαηώλνπλ όηη νη καζεηέο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζηόρνπο απνθπγήο ηεο επίδνζεο ραξαθηεξίδνληαη από αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ελ όςεη εκπνδίσλ (Elliot & Dweck, 1988), έρνπλ ρακειόηεξε 

απηνεθηίκεζε, πςειόηεξα επίπεδα ζπκνύ θαη ιύπεο θαη ραξαθηεξίδνληαη από 

ζπκπεξηθνξά απόζπξζεο (Roeser et al., 2002· Skaalvik, 1997· Tuominen et al., 2008). 

Δπίζεο, είλαη πνιύ πην αγρώδεηο ελ αλακνλεί ελόο αγρνγόλνπ γεγνλόηνο, 

ραξαθηεξίδνληαη  από απεκπινθή από  ην έξγν θαη απνθαξδίσζε κεηά από έλα αξλεηηθό 

γεγνλόο (Dykman, 1998). πλήζσο, πξνηηκνύλ λα ηα παξαηνύλ, ιόγσ ηνπ όηη ε απηναμία 
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ηνπο απεηιείηαη, θαη, γεληθά, είλαη αλίθαλνη λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

(Harackiewicz et al., 2002· ηδεξίδεο, 2005).  

 

 δ) ηόρνη απνθπγήο εξγαζίαο & απηνεθηίκεζε  

Οη καζεηέο κε πξνζαλαηνιηζκό ζηελ απνθπγή ηεο εξγαζίαο είλαη απνμελσκέλνη 

από ην ζρνιείν θαη δελ εθηηκνύλ ηελ αθαδεκατθή επίηεπμε θαη επάξθεηα. πλεπώο, 

αλαθέξνπλ πςειόηεξα επίπεδα αδηαθνξίαο, θπληζκνύ θαη απνμέλσζεο θαη ρακειόηεξα 

επίπεδα πξνζπάζεηαο θαη δέζκεπζεο ζηνπο ζηόρνπο (Roeser et al., 2002· Seifert, 2004). 

Δίλαη πην πηζαλό λα επηδείμνπλ ιηγόηεξν άγρνο θαη εμάληιεζε θαη ελδέρεηαη ε 

απηνεθηίκεζή ηνπο λα είλαη ρακειή (Roeser et al., 2002· Tuominen  et al., 2008)  ή λα 

κελ επεξεαζηεί ζεκαληηθά από ηελ πηνζέηεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ (Skaalvik, 1997). Όζνη 

πηνζεηνύλ ζηόρνπο απνθπγήο ηεο εξγαζίαο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε κάζεζε ή ηελ  

επίδνζε, νύηε πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ θαηαζηάζεηο επίηεπμεο. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη,  

ηα ελδηαθέξνληα θαη ε πεγή απηνεθηίκεζήο ηνπο βξίζθνληαη έμσ από ηνλ ρώξν ηεο ηάμεο 

(Archer, 1994).  
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7.3. Ζ ζρέζε ηεο απηνεθηίκεζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε  

Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία θαη εληνπίδνληαο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γύξσ από ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε, εύθνια δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο ηάζεηο. 

Η πξώηε αληηκεησπίδεη ηελ απηνεθηίκεζε σο ηελ αηηία γηα πςειή ή ρακειή επίδνζε 

αλαδεηθλύνληάο ηελ σο έλαλ από ηνπο βαζηθνύο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο ηεο επίδνζεο 

(Davies & Brember, 1999· Hansford  & Hattie, 1982· ηδεξίδεο, 2005· Tuominen et al., 

2008). Από ηελ άιιε, ε δεύηεξε ηάζε ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε όηη ε απηνεθηίκεζε είλαη 

ην απνηέιεζκα θαη όρη ε αηηία ηεο επίδνζεο, κε ηελ έλλνηα όηη ε πςειή βαζκνινγία 

απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή (Bachman & O’Malley, 1986· Bowles, 1999· 

Maruyama, Rubin & Kingsbury, 1981· Skaalvik & Hagtvet, 1990). Κάπνηεο άιιεο 

έξεπλεο αλαθέξνπλ όηη ε απηνεθηίκεζε θαη ε επίδνζε ζρεηίδνληαη αζζελώο κεηαμύ ηνπο 

σο πξνο ηελ αηηηαθή ηνπο ζρέζε  θαη, άξα, ε πςειή απηνεθηίκεζε δελ νδεγεί απαξαίηεηα 

ζε θαιύηεξνπο βαζκνύο (Baumeister, Campbell & Vohs, 2003· Zimmerman, Copeland, 

Shope & Dielman, 1997).  

 Παξόιν πνπ ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη ε απηνεθηίκεζε παίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηα αθαδεκατθά ζπκθξαδόκελα, αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε (self-concept) είλαη απηή πνπ πξνβιέπεη θαιύηεξα ηελ επίηεπμε (Ahmed 

& Bruinsma, 2006· Harter, 1982· Hattie, 1992· Marsh,  1992·  Reynolds, 1988· Skaalvik 

& Hagtvet, 1990· Γηαλλέινο, 2003· Μαθξή – Μπόηζαξε, 2001· Φινπξήο, 1989). Η 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε νξίδεηαη σο ε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ αηόκσλ γηα ηα 

αθαδεκατθά πεξηβάιινληα θαη αλαθέξεηαη ζε απηναμηνινγήζεηο ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν.  
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Η απηνεθηίκεζε ησλ καζεηώλ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απηναληίιεςή ηνπο, κε ηελ 

έλλνηα όηη απηνί πνπ αηζζάλνληαη ζεηηθά γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο ζηε δσή είλαη πην πηζαλό 

λα αμηνινγνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ζεηηθά θαη λα αηζζάλνληαη επαξθείο ζηνλ αθαδεκατθό 

ρώξν (Ahmed & Bruinsma, 2006). Μάιηζηα, ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη ε 

απηνεθηίκεζε είηε ζρεηίδεηαη κέηξηα κε ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε (Marsh, 1992· 

Pelham & Swann, 1989 ) είηε πςειά (Ahmed & Bruinsma, 2006· Γηαλλέινο, 2003). 
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8. ηόρνη ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Η παξνύζα έξεπλα απνζθνπεί ζην λα θαιύςεη ην εξεπλεηηθό θελό πνπ 

παξαηεξήζεθε αλαηξέρνληαο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Διάρηζηεο είλαη εθείλεο νη 

έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζε ζηόρνπο επίηεπμεο καζεηώλ γπκλαζίνπ 

θαη ιπθείνπ, ελώ ζε όηη αθνξά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε θνηηεηέο 

παλεπηζηεκίνπ, έσο απηή ηε ζηηγκή δελ έρεη δηεμαρζεί θάπνηα αληίζηνηρε έξεπλα. 

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη ν έιεγρνο ηεο ηζρύνο ηνπ κνληέινπ ησλ 

ηεζζάξσλ ζηόρσλ επίηεπμεο (κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο, 

απνθπγήο εξγαζίαο) κέζα ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γεύηεξνο ζηόρνο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν πξνζαλαηνιίδνληαη νη 

θνηηεηέο πην ζπρλά κέζα ζηελ ηάμε ζε ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο. Σξίην ζηόρν 

απνηειεί (α) ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ 

θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη (β) ν έιεγρνο ηνπ θαηά 

πόζν νη πξώηνη πξνβιέπνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ. Η δηεξεύλεζε ηνπ θαηά 

πόζν ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηνπο θνηηεηέο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε 

ζηόρνπο επίηεπμεο θαη σο πξνο ην βαζκό απηνεθηίκεζήο ηνπο απνηειεί ηνλ ηέηαξην 

ζηόρν ηεο έξεπλαο. Μάιηζηα νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ θνηηεηώλ ζα δηεξεπλεζνύλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή, ην θύιν, ηελ 

ειηθία, ην έηνο ζπνπδώλ θαη ηνλ αξηζκό ρξσζηνύκελσλ καζεκάησλ. Ο πέκπηνο θαη 

ηειεπηαίνο ζηόρνο αθνξά (α) ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηελ 



52 

 

επίδνζή ηνπο θαη (β) ζηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πόζν νη ηέζζεξηο ζηόρνη επίηεπμεο πνπ 

πηνζεηνύληαη ζηελ ηάμε θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε επίδνζε ησλ θνηηεηώλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ. 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ 

4 ζηόρσλ επίηεπμεο (ζηόρνη κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο, 

απνθπγήο εξγαζίαο), ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Was (2006). 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην 2
ν
   

9.  Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

9.1. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο  

ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 81 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηεο Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα επξόθεηην γηα 

θνηηεηέο κε θαηεύζπλζε «πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε» θαη «Δηδηθή Αγσγή» πνπ 

θνηηνύζαλ ζε εαξηλά εμάκελα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009 – 2010, δειαδή, βξίζθνληαλ 

ζηα Β΄, Γ΄ , Σ΄  θαη  Η΄ εμάκελα ζπνπδώλ.    

Ωο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην δείγκα καο απνηειείηαη από 66 γπλαίθεο 

(81,5%)  θαη 15 άλδξεο (18,5%).  Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο είλαη ηα 

20,7 ρξόληα θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηα  3,3 ρξόληα. Ο κέζνο όξνο αξηζκνύ ρξσζηνύκελσλ 

καζεκάησλ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ είλαη ηα 2,4 καζήκαηα θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηα 2,5 

καζήκαηα. ε ό,ηη αθνξά ην έηνο ζπνπδώλ, 28 ζπκκεηέρνληεο (34,6%) είλαη πξσηνεηείο, 

49 βξίζθνληαη ζην δεύηεξν κε ηέηαξην έηνο ζπνπδώλ (60,5%), ελώ 4 είλαη ζε 

πξνρσξεκέλα έηε ζπνπδώλ, δει. επί πηπρίσ (4,9%).  

Σέινο, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

θνηηεηώλ/ηξηώλ. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο, δειαδή, 59 

θνηηεηέο/ηξηεο (72%) έρνπλ κέζν όξν βαζκνινγίαο 6-8, νη 20 από απηνύο (24,7%) 
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αλαθέξνπλ κέζν όξν βαζκνινγίαο πεξίπνπ 8–10 θαη, ηέινο, 2 θνηηεηέο/ηξηεο (2,5%) 

αλαθέξνπλ ρακειό κέζν όξν βαζκνινγίαο πεξίπνπ 5-6. 
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9.2. Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 ην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθε θαη θαηόπηλ ρνξεγήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πξνο ζπκπιήξσζε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιόγην 

απην-αλαθνξάο (παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα) ην νπνίν απνηειείηαη από ηξία κέξε :  

Α. Αςηοζσέδιο επωηημαηολόγιο δημογπαθικών ζηοισείων 

Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηελ ειηθία ηνπο, ην 

ηξέρνλ έηνο ζπνπδώλ ηνπο, ηνλ θαηά πξνζέγγηζε κέζν όξν βαζκνινγίαο  θαη θαηά πξνζέγγηζε 

αξηζκό ρξσζηνύκελσλ καζεκάησλ ηνπο.  

 

Β. Επωηημαηολόγιο ζηόσων επίηεςξηρ      

Γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ζηνπο νπνίνπο πξνζαλαηνιίδνληαη νη θνηηεηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξώλ ηνπ Christopher Was (2006). Πξόθεηηαη 

γηα έλα εξγαιείν κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο θαη απνθπγήο 

εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ν Was ζπλδύαζε ζηνηρεία από δύν 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία : 

 Σν πξώην εξσηεκαηνιόγην ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έξεπλα ηνπ Andrew Elliot (1999) θαη 

εζηηάδεη ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, ηνπο ζηόρνπο 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη επίδνζεο/απνθπγήο. 

 Σν δεύηεξν εξσηεκαηνιόγην θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο Harackiewicz et al., (2000) θαη 

εζηηάδεη ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, ηνπο ζηόρνπο επίδνζεο, ρσξίο 

λα ηνπο δηαθξίλεη ζε ζπληζηώζεο πξνζέγγηζεο/απνθπγήο, θαη ζηνπο ζηόρνπο απνθπγήο 

εξγαζίαο. 
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Σν εξσηεκαηνιόγην ηνπ Was απνηειείηαη από 33 εξσηήζεηο νη νπνίεο είλαη 

δηαξζξσκέλεο ζε 4 ππνθιίκαθεο:  α) Σελ ππνθιίκαθα πνπ κεηξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηνπο 

ζηόρνπο κάζεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 13 πξνηάζεηο (π.ρ. «Παπόλο πος μποπεί να ηα πηγαίνυ 

καλά ζε αςηό ηο μάθημα, θα ζςνεσίζυ να δοςλεύυ ζκληπά πποκειμένος να καηανοήζυ επαπκώρ 

ηο πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ»). Δθθξάδεη απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν πνπ παίδεη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο, ηελ θαηαλόεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ, 

ηελ πξνζσπηθή βειηίσζε ηνπ καζεηή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ.  β) Σελ 

ππνθιίκαθα πνπ κεηξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, ε νπνία 

απνηειείηαη από 8 πξνηάζεηο (π.ρ. «Δίναι ζημανηικό για εμένα να ηα πάυ καλά ζε ζύγκπιζη με 

ηοςρ άλλοςρ ζςμθοιηηηέρ μος ζηην ηάξη»). Δθθξάδεη απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 

ηθαλόηεηαο ζηελ επίδνζε, ηελ θνηλσληθή ζύγθξηζε, ηνλ αληαγσληζκό, ηελ πςειή βαζκνινγία 

θαη ηελ αλαγλώξηζε από ηνπο άιινπο.  γ) Σελ ππνθιίκαθα πνπ κεηξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ζηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο, ε νπνία απνηειείηαη από 7 πξνηάζεηο (π.ρ. «Σςσνά 

ανηζςσώ μήπυρ η επίδοζή μος ζηην ηάξη είναι σαμηλή»). Δθθξάδεη απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλεζπρία ησλ αηόκσλ γηα ρακειέο επηδόζεηο, γηα ηελ επίδεημε ηεο αλεπάξθεηάο ηνπο ζηνπο 

άιινπο ή γηα ην ελδερόκελν λα θαλνύλ αλεπαξθείο ζηα κάηηα ησλ ηξίησλ. δ) Σελ ππνθιίκαθα 

πνπ κεηξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηνπο ζηόρνπο απνθπγήο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειείηαη 

από 5 πξνηάζεηο (π.ρ. «Γε θέλυ να διαβάζυ πεπιζζόηεπο από όζο είναι απολύηυρ απαπαίηηηο 

πποκειμένος να ανηαπεξέλθυ ζηην ηάξη»). Αθνξά ζε απόςεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαβνιή ηεο 

ειάρηζηεο δπλαηήο πξνζπάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην εθπαηδεπηηθό έξγν. 

Απηό ην εξσηεκαηνιόγην ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε Παλεπηζηήκην 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο θαη ζπκκεηείραλ ζε απηήλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα ςπρνινγίαο, πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, θ.α. ε ό,ηη αθνξά ζηελ δηθή 

καο έξεπλα, κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, κε ηελ έλλνηα όηη νη εξσηήζεηο ζα έπξεπε 
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λα αληαπνθξίλνληαη ζε θνηηεηέο/ηξηεο ειιεληθνύ ηδξύκαηνο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δώζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θιίκαθα 

Lickert. Γήισζαλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν θαζεκία από ηηο πξνηάζεηο ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθή γηα 

απηνύο ρξεζηκνπνηώληαο κηα θιίκαθα 6 ζεκείσλ (όπνπ 1= Πνιύ αλαιεζέο,  2=Αξθεηά 

αλαιεζέο, 3=Λίγν αλαιεζέο, 4= Λίγν αιεζέο, 5=Αξθεηά αιεζέο, 6=Πνιύ αιεζέο ). 

  

Γ. Επωηημαηολόγιο αςηοεκηίμηζηρ  

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνύ απηνεθηίκεζεο ησλ θνηηεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο (RSE) ηνπ Morris Rosenberg (1965). Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία. Πιεζώξα 

εξεπλώλ επηβεβαηώλεη ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο ελ ιόγσ θιίκαθαο (McCarthy & 

Hoge, 1982· Shahani, Dipboye, & Phillips 1990· Silbert & Tippett, 1965). Απνηειείηαη από 

δέθα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ σο ζηόρν λα κεηξήζνπλ ηε ζθαηξηθή απηνεθηίκεζε (global self-

esteem) ηνπ αηόκνπ.  Οη κηζέο εξσηήζεηο έρνπλ ζεηηθή δηαηύπσζε (εξώηεζε 1, 3, 4, 7,10) 

κεηξνύλ, δειαδή,  ηελ πςειή απηνεθηίκεζε θαη αθνξνύλ δειώζεηο ηνπ ηύπνπ : «Σε γενικέρ 

γπαμμέρ είμαι ικανοποιημένορ/η από ηον εαςηό μος». Οη άιιεο κηζέο έρνπλ αξλεηηθή δηαηύπσζε 

(εξώηεζε 2, 5, 6, 8, 9), κεηξνύλ ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πεξηιακβάλνπλ δειώζεηο ηνπ 

ηύπνπ : «Γενικά, νιώθυ όηι είμαι αποηςσημένορ/η». Η θιίκαθα κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη 

δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειώζνπλ ζε θάζε πξόηαζε ην βαζκό πνπ εθθξάδεη ην 

πώο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη ηνλ εαπηό ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο κηα θιίκαθα Likert 4 ζεκείσλ 

(όπνπ 1=Γηαθσλώ ηειείσο,  2=Γηαθσλώ, 3=πκθσλώ, 4= πκθσλώ ηειείσο ). 
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9.3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Η έξεπλα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηεμήρζε κέζα ζην ρώξν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηάμεηο θαη ηα ακθηζέαηξα ζηα νπνία νη θνηηεηέο/ηξηεο 

ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο παξαθνινπζνύζαλ ηα καζήκαηα ηνπ 

εμακήλνπ ηνπο. Η δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Μαξηίνπ κε αξρέο Απξηιίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα από  22/3 έσο 

16/4/2010. 

ε πξώηε θάζε, δεηήζεθε πξνθνξηθή άδεηα από ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηα καζήκαηα 

θαζεγεηέο ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Τπήξμε δηαβεβαίσζε από ηε κεξηά καο όηη 

πξόζεζή καο δελ ήηαλ ε νπνηαδήπνηε παξεκπόδηζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπο, γη’ 

απηό θαη ζπκθσλήζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ λα γίλεη από ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηόο ηνπο. Η αληαπόθξηζε όισλ ησλ θαζεγεηώλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζπλζήθακε ππήξμε άκεζε. Δθόζνλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα, ζην δηάιεηκκα ελεκεξώζακε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλάο καο, δηεπθξηλίζακε όηη πξόθεηηαη γηα εζεινληηθή θαη 

αλώλπκε ζπκκεηνρή θαη όηη νη απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα εξεπλεηηθό θαη όρη 

αηνκηθό ζθνπό. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε επγεληθά ε ζπκκεηνρή θαη ε αληαπόθξηζε ησλ 

θνηηεηώλ. Ο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκάλζεθε από 10-15 ιεπηά θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ δελ έγηλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο. Από ηα 150 εξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά παξαιάβακε ηα 81. 
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Κεθάιαην 3
ν 

10. Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

 

10.1.Εγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηος επωηημαηολογίος ηων ζηόσων επίηεςξηρ   

 

 

Αξρηθά εμεηάζζεθε ε δνκηθή εγθπξόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν αξηζκόο ησλ παξαγόλησλ ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεη, ελώ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο 

Cronbach’s α. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS 18. Γηα λα εμεηαζηεί ε δνκή ησλ παξαγόλησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (Exploratoty Factor 

Analysis) ζηηο 33 κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε νξζνγώληα πεξηζηξνθή αμόλσλ 

(Varimax). Η αλάιπζε έδεημε όηη νη κεηαβιεηέο νκαδνπνηνύληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο κε 

ηδηνηηκέο κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο. Οη ηέζζεξηο απηνί παξάγνληεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 

42,87% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηηκή πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Δπηπιένλ, ν ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ηόρσλ Δπίηεπμεο 

πνπ έγηλε ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Cronbach έδεημε όηη ήηαλ ζε απνδεθηό επίπεδν (α=0,638).  

ηνλ Πίλαθα. 5 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκόο ησλ παξαγόλησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη  θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ζε θάζε παξάγνληα θαη ην πνζνζηό ηεο 

δηαθύκαλζεο πνπ εξκελεύνπλ νη παξάγνληεο. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη νη 

εξσηήζεηο 4, 10, 15 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, ιόγσ ηνπ 

όηη δελ θόξηηδαλ ζε θαλέλαλ από ηνπο 4 παξάγνληεο. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο 22, 23, 25 

θόξηηδαλ ηαπηόρξνλα ζε δύν παξάγνληεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε απνδόζεθαλ ζηνλ πην ζπγγεληθό ηνπο ελλνηνινγηθά παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 5. Η αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο 

 

 Παξάγνληεο 

Δξσηήκαηα 

 

 

 

ζηόρνη                 

κάζεζεο 

 

ζηόρνη                        

πξνζσπηθήο             

αλάπηπμεο
 

 

 

      ζηόρνη           

    επίδνζεο/     

    απνθπγήο 

 

ζηόρνη        

επίδνζεο/    

πξνζέγγηζεο 

 

5.Θέισ λα θάλσ όζν ην δπλαηόλ γίλεηαη ιηγόηεξε 

δνπιεηά ζε απηήλ ηελ «ηάμε». 

- .417 

   

7. Παξόιν πνπ κπνξεί λα ηα πεγαίλσ θαιά ζ’ απηό 

ην κάζεκα, ζα  ζπλερίζσ λα δνπιεύσ ζθιεξά 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζσ επαξθώο ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. 

.531 

   

8.Πξνηηκώ ην πιηθό ζηελ «ηάμε» πνπ κνπ δηεγείξεη 

ηελ πεξηέξγεηα, παξόιν πνπ κπνξεί λα είλαη 

δύζθνιν λα ην κάζσ.  

.735 

   

9. Πηζηεύσ όηη ε πξνζπάζεηα πνπ νδεγεί ζηε 

βειηίσζε, κπνξεί λα εληζρύζεη ηηο ηθαλόηεηέο κνπ. 
.576 

   

17. Με αλεζπρεί πεξηζζόηεξν κήπσο πάξσ θαθό 

βαζκό θαη ιηγόηεξν ην εάλ ζα θαηαλνήζσ ην 

πιηθό(δηδαθηέα ύιε). 

-.480 

   

28. Πξσηαξρηθόο κνπ ζηόρνο ζε απηό ην κάζεκα 

είλαη λα απνθύγσ λα πάξσ θαθό βαζκό. 
-.430 

   

29. Σν λα θαηαλνήζσ ην πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο είλαη πην ζεκαληηθό από ην λα πάξσ 

απιά έλαλ θαιό βαζκό. 

.653 

   

31. ε απηήλ ηελ «ηάμε» πξνηηκώ ην πιηθό πνπ 

ζπληζηά πξόθιεζε. 
.486 

   

1.Σν λα ζέησ ζηόρνπο ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελώλ κνπ εμεηάζεσλ, 

απνηειεί πξόθιεζε γηα εκέλα. 

 .509 
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12. Θέισ λα ηα πεγαίλσ θαιά ζηε «ηάμε» ώζηε νη 

θίινη, νηθνγέλεηα, ζπκθνηηεηέο θαη θαζεγεηήο/ηξηα 

κνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο κνπ. 

 .470 

  

14. ηόρνο κνπ ζε απηό ην κάζεκα είλαη λα βάισ 

ηα δπλαηά κνπ, αθόκα θη αλ νη άιινη ηα πάλε 

θαιύηεξα. 

 .625 

  

18. Πξνζπαζώ λα βειηηώλσ ηνπο βαζκνύο κνπ  

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 
 .758 

  

26. Θα δίλσ ηνλ θαιύηεξό κνπ εαπηό ζε θάζε 

εμέηαζε, αθόκε θη αλ γλσξίδσ όηη δε ρξεηάδεηαη λα 

πξνζπαζήζσ ζθιεξά γηα λα πάξσ έλαλ θαιό 

βαζκό. 

 .692 

  

27. Σν λα ηα πεγαίλσ θαιά ζε κηα εμέηαζε 

ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά, ώζηε λα ηα πάσ αθόκε 

θαιύηεξα ηελ επόκελε θνξά. 

 .786 

  

2.Θεσξώ όηη νη θνηηεηέο πνπ δελ πξνζπαζνύλ  

ζθιεξά ζηελ «ηάμε» θαη παξόια απηά ηα πάλε 

θαιά, ηόηε πξέπεη λα είλαη έμππλνη. 

  

.686 

 

11. Θεσξώ όηη ε επθπΐα είλαη θάηη κε ην νπνίν 

γελληέηαη θαλείο. 

  

.502 

 

13. Όηαλ παίξλσ ηνπο βαζκνύο ησλ εμεηάζεσλ ή 

εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζην κάζεκα, δε ζέισ λα 

μέξνπλ νη άιινη πσο ηα πήγα. 

  

.425 

 

20. Δάλ μέξσ όηη ζα πάξσ ηνλ πςειόηεξν βαζκό 

ζηελ «ηάμε», δίρσο λα θαηαβάιισ πνιιή 

πξνζπάζεηα, ηόηε είκαη πην ραιαξόο/ή. 

  

.456 

 

21. Μνπ αξέζνπλ πεξηζζόηεξν εθείλα ηα καζήκαηα 

ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ θαη πνιιά λα κάζσ. 

  

.536 

 

22. Σν λα πάξσ θαιό βαζκό ζε απηό ην κάζεκα 

είλαη πην ζεκαληηθό από ην λα θαηαλνήζσ ηελ 

δηδαθηέα ύιε. 

  

.530 

 

23. Γε ζέισ λα δηαβάζσ πεξηζζόηεξν απ’ όζν είλαη 

απνιύησο απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα 

  

.499 

 



62 

 

αληαπεμέιζσ ζηελ ηάμε. 

24.Πηζηεύσ  όηη εάλ θάπνηνο/α  θνηηεηήο/ηξηα     

πξνζπαζεί ζθιεξά ζηελ «ηάμε» θαη παξόια  απηά ε 

επίδνζε ηνπ/ηεο είλαη ρακειή, ηόηε δελ πξέπεη λα 

είλαη πνιύ επθπήο 

  

.630 

 

33.Θεσξώ όηη ην λα πξέπεη λα πξνζπαζήζσ ζθιεξά 

ώζηε λα ηα πάσ θαιά ζηε «ηάμε», απνδεηθλύεη όηη 

πζηεξώ ζε ηθαλόηεηεο. 

  

.427 

 

3.Με απαζρνιεί πεξηζζόηεξν ε εβδνκαδηαία κνπ 

βειηίσζε ζηα καζήκαηα από ην λα μεπεξλάσ ζε 

επηδόζεηο ηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. 

  

 -.462 

6. Δίλαη ζεκαληηθό γηα εκέλα λα ηα πάσ θαιά ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο ζπκθνηηεηέο  ζηελ 

«ηάμε». 

  

 .580 

16. Όηαλ παίξλσ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεώλ 

κνπ, ζέισ ακέζσο λα δσ πσο ηα πήγα ζε ζύγθξηζε 

κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. 

  

 .710 

19. Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα 

βειηηώζνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο κέζσ 

ηεο πξνζπάζεηαο. 

  

 -.473 

25. Ο κνλαδηθόο ζηόρνο κνπ γη’ απηό ην κάζεκα 

είλαη λα πάξσ ηνλ πςειόηεξν βαζκό ζηελ «ηάμε». 

   

.427 

30. Με ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν λα ηα πεγαίλσ 

θαιύηεξα από ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, παξά λα δίλσ 

ηνλ θαιύηεξό κνπ εαπηό. 

   

.654 

32. Με απαζρνιεί πεξηζζόηεξν λα δίλσ ηνλ 

θαιύηεξό κνπ εαπηό, από ην λα ηα πεγαίλσ 

θαιύηεξα απ’ όηη νη άιινη. 

 

   

-.651 

Πνζνζηά εμεγνύκελεο δηαθύκαλζεο 11,79% 11,51 % 11,14 % 8,42 % 

πλνιηθό πνζνζηό εμεγνύκελεο δηαθύκαλζεο  42,87 %   

Γείθηεο αμηνπηζηίαο  Cronbach α       0,638   

Σημείυζη : Φνξηίζεηο κηθξόηεξεο ηνπ .40 δελ αλαθέξνληαη. 
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Όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ν πξώηνο παξάγνληαο εμεγεί ην 11,7% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο θαη θνξηίδεηαη από 8 κεηαβιεηέο. Οη νρηώ απηέο πξνηάζεηο 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηώλ κέζα ζηελ ηάμε σο πξνο ην καζεζηαθό πιηθό. 

πλεπώο, ν παξάγνληαο απηόο αθνξά ζηνπο ζηόρνπο πνπ πηνζεηνύλ νη θνηηεηέο κέζα ζηελ 

ηάμε πξνθεηκέλνπ λα θαηέρνπλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη ή λα 

θαηαλνήζνπλ επαξθώο ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο θαη νλνκάδεηαη «ζηόρνη κάζεζεο». 

 Ο δεύηεξνο παξάγνληαο εμεγεί ην 11,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο θαη θνξηίδεηαη 

από 6 κεηαβιεηέο. Οη έμη πξνηάζεηο δειώλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηώλ λα βειηηώλνληαη 

κέζα ζηε ηάμε, εληζρύνληαο ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, λα «βάδνπλ ηα δπλαηά ηνπο» πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ θαη λα εμειίζζνληαη. Ο παξάγνληαο απηόο νλνκάζηεθε «ζηόρνη πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο».  

Ο ηξίηνο παξάγνληαο εμεγεί ην 11,1% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο θαη θνξηίδεηαη από 9 

κεηαβιεηέο. Οη ελλέα πξνηάζεηο αθνξνύλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ θνηηεηώλ ζηελ απνθπγή 

ηεο απνηπρίαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θξύςνπλ ηελ αλεπάξθεηά ηνπο ή λα απνθύγνπλ 

δπζκελείο γηα απηήλ θξίζεηο. Σέινο, αλαθέξεηαη  ζηελ ηάζε ησλ θνηηεηώλ λα θπγνπνλνύλ θαη 

λα θαηαβάινπλ ειάρηζηε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ αθαδεκατθά. Ο 

παξάγνληαο απηόο νλνκάζηεθε «ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο».  

Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο εμεγεί ην 8,4% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο θαη 

θνξηίδεηαη από 7 κεηαβιεηέο.  Οη πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ηάζε ησλ θνηηεηώλ γηα επίδεημε 

ηεο επάξθεηάο ηνπο κέζα ζηε ηάμε, γηα αληαγσληζηηθόηεηα θαη γηα αλαγλώξηζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο από ηνπο άιινπο. Με άιια ιόγηα, πξόθεηηαη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

θνηηεηώλ ζε «ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο».  

Πξώηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ειέγμνπκε εάλ ην ζεσξεηηθό κνληέιν ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ε έξεπλά καο θαη ην νπνίν αλαιύζακε δηεμνδηθά ζην ζεσξεηηθό κέξνο ηζρύεη ζηε 
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δηθή καο πεξίπησζε. Γειαδή, ζηόρνο καο ήηαλ ε εμαθξίβσζε ηεο ύπαξμεο ησλ 4 δηαθνξεηηθώλ 

πξνζαλαηνιηζκώλ ησλ θνηηεηώλ κέζα ζηελ ηάμε ζε ζηόρνπο κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, 

επίδνζεο/απνθπγήο θαη απνθπγήο εξγαζίαο. Από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ζε γεληθέο γξακκέο ε παξαγνληηθή 

δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ηόρσλ Δπίηεπμεο κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ αληίζηνηρε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Was (2006) ζην νπνίν ζηεξηρζήθακε.  

Καη ζηηο δύν έξεπλεο είλαη θνηλνί νη ζηόρνη κάζεζεο θαη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο. Η 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ζηε δηθή καο έξεπλα πξνέθπςε ε δεκηνπξγία ελόο λένπ 

παξάγνληα ζηόρσλ επίηεπμεο, απηνύ ησλ ζηόρσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο. Ο 

παξάγνληαο απηόο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ησλ αηόκσλ λα βειηηώλνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ώζηε λα αληαπεμέξρνληαη αθαδεκατθά. Πξνέθπςε από ηελ 

νκαδνπνίεζε κεηαβιεηώλ νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Was θόξηηδαλ είηε ζηνλ 

παξάγνληα ησλ ζηόρσλ κάζεζεο είηε ζηνλ παξάγνληα ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/πξνζέγγηζεο. Μηα 

δεύηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν έξεπλεο είλαη ην γεγνλόο όηη νη κεηαβιεηέο πνπ ζύκθσλα 

κε ηελ παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Was θόξηηδαλ θαη απνηεινύζαλ ηνλ 

παξάγνληα ησλ ζηόρσλ απνθπγήο εξγαζίαο, ζηε δηθή καο έξεπλα θόξηηζαλ ζηνλ παξάγνληα 

ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο. Με άιια ιόγηα, ε ύπαξμε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ζηόρνπο 

απνθπγήο εξγαζίαο σο κία δηαθξηηή θαη αλεμάξηεηε θαηεγνξία ζηόρσλ επίηεπμεο από ηηο 

άιιεο ηξεηο δελ επηβεβαηώζεθε ζηε δηθή καο πεξίπησζε. 
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10.2. Εγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηος επωηημαηολογίος ηηρ αςηοεκηίμηζηρ   

 

 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε έιεγρνο ηεο δνκηθήο εγθπξόηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε κε νξζνγώληα πεξηζηξνθή αμόλσλ (Varimax) ζηηο δέθα κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Πξνέθπςε όηη νη δέθα εξσηήζεηο νκαδνπνηνύληαη ζε δύν παξάγνληεο, νη 

νπνίνη αληηπξνζσπεύνπλ ην 66,51% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηηκή πνπ 

ζεσξείηαη πςειή. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ έγηλε 

κε ην ζπληειεζηή Cronbach a έδεημε όηη ε θιίκαθα έρεη αμηνπηζηία ζε απνδεθηό βαζκό 

(α=0,630). Η ηαμηλόκεζε ησλ κεηαβιεηώλ ζηνπο παξάγνληεο, νη αληίζηνηρεο θνξηίζεηο, ν 

δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α θαη ην πνζνζηό ησλ εμεγνύκελσλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

παξαγόλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6: 
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Πίλαθαο 6. Η παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο απηνεθηίκεζεο 

 

 Παξάγνληεο 

Δξσηήκαηα  

ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε 

αξλεηηθή 

απηνεθηίκεζε 

1) ε γεληθέο γξακκέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηνλ 

            εαπηό κνπ. 
.946 

 

3) Νηώζσ όηη ζαλ άλζξσπνο δηαζέησ αξθεηέο αξεηέο. .853  

4) Δίκαη ηθαλόο/ή λα θάλσ πξάγκαηα εμίζνπ θαιά κε ηνπο      

πεξηζζόηεξνπο  αλζξώπνπο. 

.836 

 

    7)  Αηζζάλνκαη όηη ζαλ άλζξσπνο αμίδσ ην ιηγόηεξν όζν θαη νη 

         άιινη. 

.941 

 

      10) Έρσ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. .842  

2) Μεξηθέο θνξέο λνκίδσ όηη δελ είκαη θαζόινπ θαιόο/ή.  .665 

5) Νηώζσ όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή κνπ γηα ηα 

            νπνία λα αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο/ε. 

 .605 

6) Κάπνηεο θνξέο, αζθαιώο, ληώζσ όηη δελ είκαη ρξήζηκνο /ε  ζε 

ηίπνηα. 

 
.659 

8) Μαθάξη λα κπνξνύζα λα ζέβνκαη πεξηζζόηεξν ηνλ  εαπηό κνπ.  .812 

9) Γεληθά, ληώζσ όηη είκαη απνηπρεκέλνο/ε.  .794 

Πνζνζηά εμεγνύκελεο δηαθύκαλζεο 40,49 % 26,02 % 

πλνιηθό πνζνζηό εμεγνύκελεο δηαθύκαλζεο 66,51 % 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach a 0,630 
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ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν πξώηνο παξάγνληαο εμεγεί ην 40,49% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο θαη θνξηίδεηαη από 5 κεηαβιεηέο. Ο παξάγνληαο απηόο αλαθέξεηαη 

ζηε ζεηηθή εηθόλα πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη νλνκάζηεθε «ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε». Σν 26,02% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ησλ δεδνκέλσλ αληηπξνζσπεύεη ν 

δεύηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο θνξηίδεηαη από 5 κεηαβιεηέο. Αλαθέξεηαη ζηελ αξλεηηθή 

εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο νη θνηηεηέο θαη νλνκάζηεθε «αξλεηηθή απηνεθηίκεζε». 

 

 

 

10.3. Οι πποζαναηολιζμοί ηων θοιηηηών ζε ζηόσοςρ επίηεςξηρ μέζα ζηην ηάξη 

 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαγνληηθώλ αλαιύζεσλ θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ηεζζάξσλ παξαγόλησλ ησλ ηόρσλ επίηεπμεο θαη ησλ δύν παξαγόλησλ ηεο 

απηνεθηίκεζεο, ζρεκαηίζηεθαλ έμη ζύλζεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο γηα θάζε άηνκν είραλ σο 

ηηκέο ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ απαληήζεσλ ηνπ αηόκνπ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ θάζε 

παξάγνληα ζην εξσηεκαηνιόγην ζηόρσλ επίηεπμεο θαη ζην εξσηεκαηνιόγην απηνεθηίκεζεο. Ο 

δεύηεξνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηηηόο θαη αθνξνύζε (α) ζηε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ 

νπνίν πξνζαλαηνιίδνληαη νη θνηηεηέο πην ζπρλά κέζα ζηελ ηάμε ζε ζηόρνπο επίηεπμεο θαη (β) 

ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο 

επίηεπμεο. Ωο πξνο ην πξώην ζθέινο, ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

ησλ παξαγόλησλ ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7 : 
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Πίλαθαο 7. Οη κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

  

Παξάγνληεο 

 

Μέζνη όξνη 

(Μ.Ο) 

 

Σππηθή απόθιηζε 

(Σ.Α) 

 

ηόρνη κάζεζεο 

 

4,243 

 

0,471 

ηόρνη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 4,672 0,762 

ηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο 3,689 0,472 

ηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο 3,113 0,853 

Θεηηθή απηνεθηίκεζε  3,096 0,590 

Αξλεηηθή απηνεθηίκεζε 2,461 0,677 

 

 

 

πγθξίλνληαο ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο, δηαπηζηώλεηαη όηη  νη θνηηεηέο 

πξνηηκνύλ ζε αξθεηά πςειό βαζκό λα πξνζαλαηνιίδνληαη κέζα ζηελ ηάμε ζε ζηόρνπο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη βειηίσζε (Μ.Ο.=4,6) θαη ζε ζηόρνπο κάζεζεο 

πνπ αθνξνύλ ζηε κάζεζε θαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (Μ.Ο.= 4,2). ε ζρεηηθά 

πςειό βαζκό αλαθέξνπλ όηη ελδηαθέξνληαη λα είλαη αληαγσληζηηθνί σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηνπο 

θαη λα πηνζεηνύλ ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο (Μ.Ο.=3,6). Σέινο, δειώλνπλ ζε έλα κέηξην 

πξνο πςειό βαζκό όηη πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ ηελ απνηπρία ή ην λα ιάβνπλ ρακεινύο 

βαζκνύο, πηνζεηώληαο ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο (Μ.Ο.=3,1). Δπίζεο, νη θνηηεηέο 

επηδεηθλύνπλ ζε ζρεηηθά πςειό βαζκό ζεηηθή απηνεθηίκεζε (Μ.Ο.= 3,1) θαη ζε κέηξην πξνο 

ρακειό βαζκό αξλεηηθή απηνεθηίκεζε (Μ.Ο =2,4). 
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ηε ζπλέρεηα, εθαξκόζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

 

Πίλαθαο 8 . Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r ) κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

           

               Σημείυζη: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε **είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p< . 001 

                          Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε *είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p< . 005 

 

 

 

Παξάγνληεο  1 2 3 4 5   6 

   

1. κάζεζεο - 
    

 

        

2. πξνζσπηθήο   

    βειηίσζεο 

     

,139 -    

 

3. επίδνζεο/ 

    πξνζέγγηζεο 
,175 ,375

**
 -   

 

        

4. επίδνζεο/        

    απνθπγήο 

,182 -,164 ,144 
-  

 

        

5.    ζεηηθή 

   απηνεθηίκεζε  

,076 ,035 ,175 -,245
* 

- 
 

 

 

6.   αξλεηηθή     

   απηνεθηίκεζε 

 

,213 

 

,017 

 

-,119 

 

 ,317
**

 

 

-,204 

 

- 
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Ωο πξνο ηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ 

θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, παξαηεξνύκε από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα όηη ππάξρεη κία 

κέηξηα πξνο πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/πξνζέγγηζεο κε ηνπο ζηόρνπο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο (r=,375, p<.01). Απηό ζεκαίλεη όηη νη θνηηεηέο νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα είλαη αληαγσληζηηθνί θαη λα επηδεηθλύνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο κέζα 

ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ηελ ίδηα ζηηγκή, επηδηώθνπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε κέζσ ηεο κάζεζεο. Μάιηζηα, όζν πεξηζζόηεξν απηνί νη θνηηεηέο 

ηείλνπλ λα πηνζεηνύλ ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, άιιν ηόζν πξνζαλαηνιίδνληαη θαη 

ζηνπο ζηόρνπο πξνζσπηθήο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ππόινηπνπο ζηόρνπο επίηεπμεο. 

 

 

10.4. Σσέζη ανάμεζα ζηοςρ ζηόσοςρ επίηεςξηρ και ηην αςηοεκηίμηζη ηων θοιηηηών 

  

Ο ηξίηνο ζηόρνο αθνξνύζε (α) ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνύο ζε ζηόρνπο επίηεπμεο ησλ θνηηεηώλ θαη ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη (β) 

ζηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πόζν νη πξώηνη κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

θνηηεηώλ. ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8 πνπ έρεη πξνεγεζεί, πξνθύπηεη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο θαη ζηνπο δύν παξάγνληεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη κία ρακειή θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηόρσλ 

επίδνζεο/απνθπγήο κε ηε ζεηηθή απηνεθηίκεζε (r=-,245, p<.05) θαη κία κέηξηα πξνο πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ίδησλ ζηόρσλ κε ηελ αξλεηηθή απηνεθηίκεζε (r=,317, p<.01). Απηό 

ζεκαίλεη όηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη, άξα, έρνπλ πςειή 

απηνεθηίκεζε, ελδέρεηαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ιηγόηεξν ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο κέζα 
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ζηελ ηάμε. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ έρνπλ αξλεηηθή εηθόλα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη 

από ρακειή απηνεθηίκεζε ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηνπο 

ίδηνπο ζηόρνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ παξαηεξήζεθαλ ζπλάθεηεο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο θαη 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη ζηελ απηνεθηίκεζε.  

 ε ζρέζε κε ην θαηά πόζν νη ζηόρνη επίηεπμεο (κάζεζεο, πξνζσπηθήο βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη επίδνζεο/απνθπγήο) κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζε (ζεηηθή θαη αξλεηηθή), εθαξκόζηεθε κηα ζεηξά αλαιύζεσλ πνιιαπιήο 

γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο (Multiple Linear Regression) θαηά βήκαηα. Πξόθεηηαη γηα κία 

κέζνδν ε νπνία εμεηάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ώζηε λα 

δηαπηζηώζεη αλ είλαη δπλαηή ε ύπαξμε πξνβιεπηηθώλ ζρέζεσλ. ηελ πξώηε αλάιπζε, ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ε ζεηηθή απηνεθηίκεζε θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη 4 

παξάγνληεο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο (ζηόρνη κάζεζεο, ζηόρνη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ζηόρνη 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

έδεημαλ όηη από ηηο 4 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο, εθείλε ε κεηαβιεηή πνπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ πξόβιεςε ηεο ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο είλαη νη ζηόρνη 

επίδνζεο/απνθπγήο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηώζεθε όηη νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο 

ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ πξόβιεςε ηεο ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο (beta=-.24, t=-2.24). Με 

άιια ιόγηα, δηαπηζηώζεθε όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζε κεγάιν βαζκό ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο 

επίδνζεο/απνθπγήο κέζα ζηελ ηάμε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεηηθήο εηθόλαο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη, άξα, ηε κείσζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. 

Έπεηηα, εθαξκόζηεθε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κηα δεύηεξε αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξόκεζεο θαηά βήκαηα όπνπ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ πάιη νη 4 παξάγνληεο ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο, αιιά εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ απηή ηε θνξά ε αξλεηηθή απηνεθηίκεζε. 

Από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη όηη θαη πάιη ε κεηαβιεηή ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο 
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πξνβιέπεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν ηελ  αξλεηηθή απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ 

(beta=.31, t=2.97). Απηό ζεκαίλεη όηη ν ζπρλόο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θνηηεηώλ κέζα ζηελ 

ηάμε ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κία αξλεηηθή 

εηθόλα ησλ ίδησλ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη, άξα, λα κεηώλεηαη ν βαζκόο απηνεθηίκεζήο ηνπο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη θαλέλαο άιινο ζηόρνο επίηεπμεο  δε θάλεθε λα έρεη 

πξνβιεπηηθή αμία ζηε ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ειέγρνληαο εάλ νη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ αηόκσλ κέζα ζηελ ηάμε ζε 

ζηόρνπο επίηεπμεο επεξεάδνπλ ηνλ βαζκό απηνεθηίκεζήο ηνπο, δηαπηζηώζεθε όηη κνλάρα ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο είλαη απηόο πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ, είηε πξόθεηηαη γηα ζεηηθή, είηε γηα αξλεηηθή απηνεθηίκεζε. 

Πξνθύπηεη όηη ε πηνζέηεζε ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξόβιεςε ηεο 

αξλεηηθήο απηνεθηίκεζεο θαη αξλεηηθά ζηελ πξόβιεςε ηεο ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο. Με άιια 

ιόγηα, όηαλ θάπνηνο θνηηεηήο πηνζεηεί απηνύ ηνπ ηύπνπ ηνπο ζηόρνπο επεξεάδεηαη ε εηθόλα 

πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Άκεζν απνηέιεζκα απηνύ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία κίαο αξλεηηθήο εηθόλαο γηα ηνλ ίδην πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο απηνεθηίκεζήο 

ηνπ.   

 

 

10.5. Αηομικέρ διαθοπέρ ζηοςρ ζηόσοςρ επίηεςξηρ και ηην αςηοεκηίμηζη ηων θοιηηηών  

 

Ο ηέηαξηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη πώο νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην επεξεάδνπλ ηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ. πλεπώο, επόκελνο ζηόρνο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θύιν, ειηθία, έηνο ζπνπδώλ θαη αξηζκόο 

ρξσζηνύκελσλ καζεκάησλ) θαη ζηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Γηα ην ζθνπό 
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απηό, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά από αλαιύζεηο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο, εθηόο ηνπ θύινπ. Αξρηθά, ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο ειηθίαο, ηνπ 

έηνπο ζπνπδώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ρξσζηνύκελσλ καζεκάησλ. ε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο  δελ πξνέθπςαλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο πνπ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο κέζα ζηελ ηάμε θαη ε 

απηνεθηίκεζή ηνπο δε θαίλεηαη λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, ην έηνο 

ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθνληαη ή ηνλ αξηζκό ησλ καζεκάησλ πνπ ρξσζηνύλ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ θύινπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ANOVA ζηελ νπνία 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη ζηόρνη κάζεζεο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο, 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο, ζεηηθή απηνεθηίκεζε, αξλεηηθή απηνεθηίκεζε θαη 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ήηαλ ην θύιν. Παξαηεξήζεθε κία ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δύν θύια σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε ζηόρνπο πξνζσπηθήο βειηίσζεο 

θαη αλάπηπμεο (F(2.409)=4.31, p=0.04). πγθεθξηκέλα, δηαπηζηώζεθε όηη νη γπλαίθεο 

ζεκείσζαλ πςειόηεξε ηηκή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζε ζηόρνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο κέζα ζηελ ηάμε (Μ.Ο.=4.75,  Τ.Α.= 0.74) από όηη νη άλδξεο θνηηεηέο (Μ.Ο.=4.31, 

Τ.Α.=0.73). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ παξαηεξήζεθαλ άιιεο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ θύινπ ζηνπο άιινπο 3 παξάγνληεο ζηόρσλ επίηεπμεο. Γειαδή, ηα δύν θύια δελ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε ζηόρνπο κάζεζεο, 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη επίδνζεο/απνθπγήο. Ούηε ζηελ πεξίπησζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

θάλεθε λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ηα δύν θύια.  
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10.6. Σσέζη ανάμεζα ζηην ακαδημαϊκή επίδοζη, ηοςρ ζηόσοςρ επίηεςξηρ και ηην 

αςηοεκηίμηζη ηων θοιηηηών 

 

 Ο πέκπηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο αθνξνύζε αξρηθά, ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ θαη 

ζην θαηά πόζν κπνξεί ε επίδνζε λα πξνβιεθζεί από ηα παξαπάλσ. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε 

επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαβιεηή ηνπ κέζνπ όξνπ βαζκνινγίαο 

καζεκάησλ. ε ό,ηη αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο θαη ηελ επίδνζε εθαξκόζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson θαη ππνινγίζηεθαλ νη 

δείθηεο ζπλάθεηαο. Γηαπηζηώζεθε όηη ε επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κόλν κε ηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε 

αξλεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην κέζν όξν βαζκνινγίαο καζεκάησλ ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο (r=-.266, p<.05). Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

θνηηεηέο πνπ ζπλήζσο έρνπλ ρακειό κέζν όξν βαζκνινγίαο θαη νη επηδόζεηο ηνπο είλαη 

ρακειέο ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πην ζπρλά ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο. Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο θαη αξλεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην κέζν όξν 

βαζκνινγίαο καζεκάησλ θαη ζηελ αξλεηηθή απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ (r=-.227, p<.05). 

Γειαδή, νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ρακειέο επηδόζεηο κέζα ζηελ ηάμε είλαη απηνί πνπ γεληθά, 

έρνπλ παγησκέλε  κηα αξλεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. ηνλ 

Πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμύ ηεο επίδνζεο θαη ησλ παξαγόλησλ ησλ 

ζηόρσλ επίηεπμεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.   
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Πίλαθαο 9. Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμύ ηεο επίδνζεο ησλ παξαγόλησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

 Παξάγνληεο 

 

κεηαβιεηή 

 

ηόρνη 

κάζεζεο 

 

ηόρνη 

βειηίσζεο & 

πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο 

ηόρνη 

επίδνζεο/ 

πξνζέγγηζεο 

ηόρνη 

επίδνζεο/ 

απνθπγήο 

 

ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε 

 

αξλεηηθή 

απηνεθηίκεζε 

 

 

Μέζνο όξνο 

βαζκνινγίαο 

καζεκάησλ 
,105 ,081 ,016 -,266

*
 ,134 -,227

*
 

 

Σημείυζη: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη κε * είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p< . 005 

 

 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ είλαη εθηθηή ε πξόβιεςε ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο από ηηο κεηαβιεηέο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο, εθαξκόζηεθε 

αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο (Multiple Linear Regression) θαηά βήκαηα.  

Σν κνληέιν πνπ ειέγρζεθε πεξηιάκβαλε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην κέζν όξν βαζκνινγίαο 

καζεκάησλ θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

θαη βειηίσζεο,  επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο, ηε ζεηηθή απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

αξλεηηθή απηνεθηίκεζε. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο πξνέθπςε όηη κόλν ε 

κεηαβιεηή ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ πξόβιεςε ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ κέζα ζηελ ηάμε. Μάιηζηα, νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο 

ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ πξόβιεςε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (beta=-.26, t=-2.44). Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε ηάζε ησλ θνηηεηώλ λα πηνζεηνύλ ζπρλόηεξα ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο κέζα 

ζηελ ηάμε έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππνλνκεύεηαη ε επίδνζή ηνπο θαη λα παίξλνπλ 

ρακειόηεξνπο βαζκνύο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

πξόβιεςεο ηεο επίδνζεο από ηελ απηνεθηίκεζε. 
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Κεθάιαην 4 

11. πδήηεζε 

 

11.1. Ο έλεγσορ ηηρ ιζσύορ ηος μονηέλος ηων 4 ζηόσων επίηεςξηρ (μάθηζηρ,  

επίδοζηρ/πποζέγγιζηρ, επίδοζηρ/αποθςγήρ, αποθςγήρ επγαζίαρ) 

 

 

Ο πξώηνο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα ειεγρζεί ε ηζρύο ηνπ κνληέινπ ησλ 

ηεζζάξσλ ζηόρσλ επίηεπμεο (κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, επίδνζεο/απνθπγήο, απνθπγήο 

εξγαζίαο) ηεο έξεπλαο ηνπ Was κέζα ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Από ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο πνπ 

εθαξκόζηεθε, πξνέθπςαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, εμήρζεζαλ 4 

παξάγνληεο ζηόρσλ επίηεπμεο ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή καο πξόβιεςε, σζηόζν, ε νκαδνπνίεζε 

ησλ 33 κεηαβιεηώλ θαη νη αληίζηνηρεο θνξηίζεηο ηνπο ζηνπο 4 παξάγνληεο δηέθεξαλ ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Was (2006) ζηελ νπνία βαζηζηήθακε.  

Οη ζηόρνη κάζεζεο ηεο έξεπλάο καο αθνξνύλ ζηελ θαηνρή ελόο αθαδεκατθνύ έξγνπ. Οη 

θνηηεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζηόρνπο κάζεζεο εθηηκνύλ ηδηαίηεξα ηελ πξνζπάζεηα, ηε 

ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη πηζηεύνπλ όηη ε πξνζπάζεηα είλαη θάηη πνπ 

νδεγεί ζηελ επηηπρία. Δζηηάδνπλ ζην λα καζαίλνπλ όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύλ, ζην λα 

θαηέρνπλ «ηέιεηα» ηε γλώζε θαη όρη ζην λα ιάβνπλ απιά έλαλ θαιό βαζκό. Δπίζεο, πξνηηκνύλ 

ηελ εκπινθή ηνπο κε έξγα κέηξηαο δπζθνιίαο πνπ ζπληζηνύλ πξόθιεζε θαη είλαη πην πξόζπκνη 

λα αλαιάβνπλ αθαδεκατθά ξίζθα πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε. Αο ζεκεηώζνπκε όηη 

νη ζηόρνη κάζεζεο είλαη θνηλνί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο ηνπ Was. 

Δπίζεο, θαη νη ζηόρνη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε είλαη θνηλνί κε απηνύο πνπ ζπλαληήζακε ζηελ έξεπλα ηνπ Was. πγθεθξηκέλα, 

πξνέθπςε όηη νη θνηηεηέο πνπ πηνζεηνύλ ηνπο ελ ιόγσ ζηόρνπο είλαη αληαγσληζηηθνί κέζα ζηελ 
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ηάμε σο πξνο ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο θαη εζηηάδνπλ ζην λα ζπγθξίλνπλ θαη λα επηδεηθλύνπλ ηηο 

επηδόζεηο ηνπο κπξνζηά ζηνπο άιινπο. Γελ ελδηαθέξνληαη ηόζν γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιινπλ όζν ηνπο απαζρνιεί ην λα μεπεξάζνπλ ηνπο ππόινηπνπο θαη 

λα ιάβνπλ ηνπο πςειόηεξνπο βαζκνύο. Δπίζεο, αληηιακβάλνληαη ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ επθπΐα 

σο έκθπηα θαη ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ ρξήδνπλ εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο. 

Μάιηζηα,  πηζηεύνπλ όηη ε ηθαλόηεηα θαη όρη ε πξνζπάζεηα νδεγεί ζηελ επηηπρία θαη ζηελ 

θαιή επίδνζε.    

Οη θνηηεηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο, ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηά καο, θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ κήπσο απνηύρνπλ ή θαλνύλ αλίθαλνη ζηα κάηηα 

ησλ άιισλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ληξνπή θαη ακεραλία. Πξνηηκνύλ λα ιάβνπλ 

έλα ρακειό βαζκό από ην λα δείμνπλ ζηνπο άιινπο όηη δελ είλαη ηθαλνί λα νινθιεξώζνπλ έλα 

έξγν. Κάζε θνξά πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε επίηεπμεο αηζζάλνληαη όηη 

απεηιείηαη ε απηναμία ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζηαηέςνπλ πηνζεηνύλ ζηξαηεγηθέο 

απνθπγήο ηεο απνηπρίαο. Σέηνηεο είλαη ε απόζπξζε από ην έξγν πνπ ζπληζηά απεηιή, ε 

απόδνζε ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθά αίηηα, νη αδύλακεο πξνζπάζεηεο, ε απνθπγή 

αθαδεκατθώλ ξίζθσλ, ε αδηαθνξία, ε αλαβιεηηθόηεηα. Οη θνηηεηέο απηνί ηείλνπλ λα 

θπγνπνλνύλ θαη λα είλαη απξόζπκνη ζε ό,ηη αθνξά ζηε κάζεζή ηνπο. Δπίζεο, πηζηεύνπλ όηη ε 

ηθαλόηεηα θαη ε επθπΐα είλαη ζηαζεξέο ηδηόηεηεο, κε ηελ έλλνηα όηη γλσξίδνπλ όηη πζηεξνύλ θαη 

δελ θάλνπλ θάηη γηα λα ην αιιάμνπλ. Απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ηνπο ζηελ έιιεηςε ηθαλόηεηαο 

θαη ζπκβηβάδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε σο έρεη.  

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζηελ έξεπλά καο, αιιά θαη ηαπηνρξόλσο εύξεκα, είλαη ην γεγνλόο 

όηη ν παξάγνληαο ησλ ζηόρσλ επίδνζεο/απνθπγήο πξνέθπςε από ηελ νκαδνπνίεζε 

κεηαβιεηώλ πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε ζηελ έξεπλα ηνπ Was θόξηηδαλ είηε ζηνλ 

παξάγνληα ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο είηε ζηνλ παξάγνληα ζηόρνη απνθπγήο εξγαζίαο. Οη 

πξώηνη αθνξνύζαλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηόκσλ λα απνθύγνπλ ηελ απνηπρία θαη λα ιάβνπλ 
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ρακεινύο βαζκνύο θαη νη άιινη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ αθαδεκατθά 

θαηαβάιινληαο ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε παξνύζα έξεπλα δελ 

θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεη απηό πνπ νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί όπσο ν Wolters (2004) ή ν Was 

(2006) ππνζηεξίδνπλ όηη, δειαδή, νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο θαη απνθπγήο εξγαζίαο είλαη 

δύν ζηόρνη μερσξηζηνί θαη δηαθξηηνί κεηαμύ ηνπο. Αληίζεηα, θάλεθε όηη δελ πθίζηαηαη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηνύο. Ο Elliot (1999) επηβεβαηώλεη όηη νη ζηόρνη απνθπγήο εξγαζίαο 

ελδέρεηαη λα αληηπξνζσπεύνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ απνπζία θαη όρη ηελ παξνπζία ελόο 

ζηόρνπ επίηεπμεο ζε έλα αθαδεκατθό πεξηβάιινλ. Δπίζεο, νη Elliot & Harackiewicz (1996) δελ 

δέρνληαη όηη νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο θαη απνθπγήο εξγαζίαο είλαη δύν ζηόρνη δηαθξηηνί 

κεηαμύ ηνπο. Μάιηζηα, ν Covington (1992) πξνζζέηεη όηη ν ζηόρνο ηεο απνθπγήο αξλεηηθώλ 

θξίζεσλ γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ από ηνπο άιινπο (ζηόρνο επίδνζεο/απνθπγήο), 

ελδέρεηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απόζπξζε ηεο πξνζπάζεηαο, ηε κεησκέλε επηκνλή ή ην 

λα ζέιεη λα θαηαβάιιεη θαλείο ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη 

έλα εθπαηδεπηηθό έξγν (ζηόρνο απνθπγήο εξγαζίαο). Η δηάθξηζε ή όρη ζε δύν δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο ζηόρσλ είλαη έλα εξώηεκα πνπ ζα εμαθνινπζεί λα πξνβιεκαηίδεη ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αθνύ ειάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηελ ύπαξμε ησλ ζηόρσλ 

απνθπγήο εξγαζίαο.  

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα είλαη απηό πνπ αθνξά ζηνπο ζηόρνπο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο, θαζώο δε ζπλαληώληαη ζε θάπνηα άιιε δηεζλή έξεπλα. Οη θνηηεηέο 

πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζηόρνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο είλαη απηνί πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απηνβειηίσζή ηνπο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε 

κέζα από ηε κάζεζε. Θέινπλ λα «βάδνπλ ηα δπλαηά ηνπο», λα εληζρύνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο 

θαη λα αλαπηύζζνληαη αθαδεκατθά ζπλερώο κέζα ζηελ ηάμε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν 

παξάγνληαο απηόο πξνέθπςε από ηε δηαθνξεηηθή νκαδνπνίεζε ησλ κεηαβιεηώλ ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή καο ππόζεζε θαη δελ ζπλαληάηαη ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Was. Μάιηζηα, 
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ελλνηνινγηθά, νη ζηόρνη απηνί ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο 

θαη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο.     

 

11.2.  Οι πποζαναηολιζμοί ηων θοιηηηών ζε ζηόσοςρ μάθηζηρ, πποζωπικήρ ανάπηςξηρ και 

βεληίωζηρ, επίδοζηρ/πποζέγγιζηρ και επίδοζη/αποθςγήρ  μέζα ζηην ηάξη  

 

Γεύηεξν ζηόρν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν νη 

θνηηεηέο ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζόηεξν κέζα ζηελ ηάμε ζε θαζέλαλ από ηνπο 4 

ζηόρνπο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο. Βξέζεθε όηη νη θνηηεηέο ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε αξθεηά 

πςειό βαζκό ζηελ ηάμε ζε ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ απηνβειηίσζε θαη ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπο αλάπηπμε. Αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ε πξνηίκεζή ηνπο ζε ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ζηε 

κάζεζε θαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζηόρνπο κάζεζεο). 

ε κέηξην βαζκό ηνπο ελδηαθέξεη ην λα είλαη αληαγσληζηηθνί θαη λα μεπεξλνύλ ηνπο άιινπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπο ζε επηδόζεηο (πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο). Καη 

ηέινο, ζε κέηξην πξνο ρακειό βαζκό θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ γηα ην ελδερόκελν λα ιάβνπλ 

ρακεινύο βαζκνύο ή λα απνηύρνπλ (πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο). 

Δπεηδή ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρεη έσο ηώξα θάπνηα αληίζηνηρε έξεπλα πνπ 

λα αθνξά ζε θνηηεηέο, ζα κπνξνύζακε λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηά καο κε έξεπλεο πνπ 

ζπλαληήζακε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γεδνκέλνπ όηη, νη ζηόρνη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο δε ζπλαληώληαη ζηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο, δελ ηνπο ζπκπεξηιάβακε θαηά ηελ 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. ύκθσλα κε έξεπλεο ησλ Elliot & Church (1997), Tanaka et al. 

(2006) θαη Wolters (2004), ηελ πξώηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο 

επίηεπμεο κέζα ζηελ ηάμε θαηέρνπλ νη ζηόρνη κάζεζεο ζε πςειό βαζκό, αθνινπζνύλ νη ζηόρνη 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη, ηειεπηαίνη, νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο. Η ηεξαξρία, ν βαζκόο θαη 
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ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ζηόρνη επίηεπμεο ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο είλαη ζρεδόλ 

θνηλά κε ηα δηθά καο απνηειέζκαηα. 

ε ζρέζε κε ηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ 

θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο (κάζεζεο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, 

επίδνζεο/απνθπγήο) βξέζεθε όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε ζηόρνπο 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο. Μάιηζηα, όζν πεξηζζόηεξν απηνί νη θνηηεηέο ηείλνπλ λα πηνζεηνύλ 

ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο, ηόζν πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ζηνπο ζηόρνπο πξνζσπηθήο 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη θνηηεηέο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα είλαη 

αληαγσληζηηθνί θαη λα επηδεηθλύνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, ηελ ίδηα ζηηγκή, 

επηδηώθνπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη βειηίσζε κέζσ ηεο κάζεζεο.. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, επεηδή ν παξάγνληαο ησλ ζηόρσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο δε 

ζπλαληάηαη ζε θάπνηα άιιε έξεπλα, δελ κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε ηνπ παξαπάλσ 

απνηειέζκαηνο. Ωζηόζν, έξεπλεο ησλ Elliot & Church (1997) θαη Elliot & Harackiewicz 

(1996) επηβεβαηώλνπλ όηη γηα όζνπο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο ε 

δεκόζηα αλαγλώξηζε πνπ ιακβάλνπλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηα επηηεύγκαηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Δπίζεο, ηα άηνκα απηά ζπλεζίδνπλ λα ζέηνπλ πξνθιεηηθνύο ζηόρνπο θαη λα 

ηαπηίδνπλ ηελ εβδνκαδηαία ηνπο βειηίσζε θαη αλάπηπμε κέζα ζηελ ηάμε κε ηε βειηίσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπο.  
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11.3. Σσέζη ηων ζηόσων επίηεςξηρ με ηην αςηοεκηίμηζη ηων θοιηηηών 

 

Ο ηξίηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηηηόο θαη αθνξνύζε (α) ζηε δηεξεύλεζε ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ θαη (β) ζην 

θαηά πόζν νη 4 ζηόρνη επίηεπμεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απηνεθηίκεζε. Ωο πξνο ην 

πξώην ζθέινο πξνέθπςε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο θαη ζην βαζκό απηνεθηίκεζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε όηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη, άξα, έρνπλ πςειή 

απηνεθηίκεζε, ελδέρεηαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ιηγόηεξν ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο κέζα 

ζηελ ηάμε. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ έρνπλ αξλεηηθή εηθόλα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη 

από ρακειή απηνεθηίκεζε ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηνπο 

ίδηνπο ζηόρνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα απνηέιεζκα ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη από αξθεηέο δηεζλείο 

έξεπλεο όπσο ησλ Skaalvik (1997),  Skaalvik et al. (1994), Tuominen et al. (2008) θαη κία 

ειιεληθή, απηή ηνπ ηδεξίδε (2005).  Φαίλεηαη ινγηθό, νη θνηηεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε λα 

ζπλεζίδνπλ λα πηνζεηνύλ κέζα ζηελ ηάμε πην ζπρλά ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο, ιόγσ ηνπ όηη 

ηνπο απαζρνιεί εληνλόηεξα ε απνθπγή ηεο απνηπρίαο ή ησλ δπζκελώλ θξίζεσλ γύξσ από ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπο. Απηά ηα άηνκα δηαθαηέρνληαη κνλίκσο από θόβν θαη άγρνο κήπσο 

απνηύρνπλ, κήπσο θαλεί ε αλεπάξθεηά ηνπο, κήπσο ιάβνπλ ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζηελ 

ηάμε. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε απηναμία ηνπο. Γηα λα ηελ πξνζηαηέςνπλ 

θαηαθεύγνπλ ζε ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ηεο απνηπρίαο όπσο ε απόζπξζε ηεο πξνζπάζεηαο ή ε 

απόδνζε ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε αλαβιεηηθόηεηα, ε θπγνπνλία θ.α. Γηα 

ηνπο ίδηνπο ιόγνπο θαίλεηαη ινγηθό όζνη έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε λα απνθεύγνπλ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, αθνύ πξόθεηηαη γηα ζηόρνπο πξνζέγγηζεο ηεο απνηπρίαο, νη 

νπνίνη παξάγνπλ ηόζν αξλεηηθά καζεζηαθά πξόηππα θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα ζηελ ηάμε. Οη 
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Skaalvik et al. (1994) πξνζζέηνπλ όηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

κηα αλεζπρία γηα ην πώο θάπνηνο γίλεηαη αληηιεπηόο από ηνπο άιινπο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην άηνκν λα αλεζπρεί γηα ηπρόλ αξλεηηθέο θξίζεηο γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπ. 

πλεπώο νη θνηηεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη κε ην λα κελ 

θαλνύλ αλόεηνη θαη λα είλαη επάισηνη ζε πεξηζηάζεηο αληαγσληζηηθόηεηαο. Λόγσ ηνπ όηη 

απαζρνινύληαη από ηηο θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο έρνπλ ζπλήζσο απμεκέλν επίπεδν άγρνπο, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο νδεγεί ζηελ απνηπρία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ βξέζεθε λα 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά νη ππόινηπνη πξνζαλαηνιηζκνί ζε ζηόρνπο επίηεπμεο κε ηελ 

απηνεθηίκεζε. Αληίζεηα, έξεπλα ηνπ ηδεξίδε (2005) αλαθέξεη όηη νη ζηόρνη κάζεζεο θαη 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε. Ωζηόζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ην δείγκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο αθνξνύζε ζε καζεηέο ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ελήιηθσλ θνηηεηώλ ηεο έξεπλάο καο ελδέρεηαη λα είλαη άιινη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πςειή απηνεθηίκεζή ηνπο νη νπνίνη δελ αθνξνύλ ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. 

ε ό,ηη αθνξά ζηε δηεξεύλεζε εθείλσλ ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνβιέςνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ, βξέζεθε όηη κνλάρα νη ζηόρνη 

επίδνζεο/απνθπγήο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ζεκαληηθά ηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ. 

Μάιηζηα, δηαπηζηώζεθε όηη ν ζπρλόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο 

επεξεάδεη ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο.  Δίηε ζπκβάιιεη ζηε θζνξά ηεο 

ζεηηθήο εηθόλαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, 

είηε ζηε δεκηνπξγία κηαο αξλεηηθήο εηθόλαο γηα ηνλ εαπηό θαη ηηο ηθαλόηεηεο. Καη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο απόξξνηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο 

είλαη ε  κείσζε ηνπ βαζκνύ απηνεθηίκεζήο ηνπο. Σν ίδην απνηέιεζκα βξέζεθε θαη ζε έξεπλεο 

ησλ Dykman (1998), Kaplan & Maehr (1999), Roeser et al. (2002), Tuominen et al. (2008) θαη  

ηδεξίδε (2005). Οη έξεπλεο απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη όζνη ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο αλαθέξνπλ απώιεηα ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, σο απνηέιεζκα ηνπ 
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ζπρλνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπο ζε απηνύο ηνπο ζηόρνπο. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη εύινγν, αλ 

ζθεθηεί θαλείο όηη νη θνηηεηέο απηνί, ιόγσ ηνπ όηη αηζζάλνληαη αλεπαξθείο, ληώζνπλ λα 

απεηιείηαη δηαξθώο ε απηναμία ηνπο κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ηείλνπλ λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ απνθπγή ηεο απνηπρίαο, πξνθεηκέλνπ λα θξύςνπλ ηελ αλεπάξθεηά 

ηνπο. Όπσο θάλεθε θαη από πξνεγνύκελν εύξεκα ηεο έξεπλάο καο, έρνπλ ήδε ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη ν ζπλερήο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο ζηελ απνθπγή ηεο απνηπρίαο (ζηόρνη 

επίδνζεο/απνθπγήο) έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη πεξηζζόηεξν ε απηνεθηίκεζή ηνπο 

θάζε θνξά πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα αθαδεκατθό έξγν. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη όηη θαλέλαο 

άιινο ζηόρνο δε βξέζεθε λα έρεη πξνβιεπηηθή αμία ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ. 

Αληίζεηα, ν Skaalvik (1997) αλαθέξεη όηη νη ζηόρνη κάζεζεο θαη επίδνζεο/πξνζέγγηζεο 

πξνβιέπνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε ζεηηθή απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ ελώ νη ζηόρνη 

επίδνζεο/απνθπγήο πξνβιέπνπλ ηελ αξλεηηθή απηνεθηίκεζε. Δλδερνκέλσο ζηε δηθή καο 

πεξίπησζε λα είλαη άιινη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επζύλνληαη θαη λα πξνβιέπνπλ ηελ 

πςειή απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ. ηνπο ελήιηθεο ζπλήζσο έλαο βαζηθόο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε είλαη νη πεξηπηώζεηο απνδνρήο-απόξξηςεο κέζα ζε 

δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο (Epstein, 1979). Δθόζνλ ην δείγκα καο απνηειείηαη από ελήιηθεο 

ζα κπνξνύζε γηα παξάδεηγκα, ε αληηκεηώπηζε πνπ ιακβάλνπλ από ην νηθνγελεηαθό ή ην 

επαγγεικαηηθό ηνπο πεξηβάιινλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ή ε απνδνρή ηνπο από 

ηνπο θαζεγεηέο λα επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο ζεηηθά ή αξλεηηθά.    
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11.4. Αηομικέρ διαθοπέρ ζηοςρ ζηόσοςρ επίηεςξηρ και ηην αςηοεκηίμηζη ηων 

θοιηηηών 

 

Η έξεπλα είρε σο ηέηαξην ζηόρν λα κειεηήζεη πώο νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο θαη ην βαζκό 

απηνεθηίκεζήο ηνπο. Αλαιπηηθόηεξα βξέζεθε όηη ζε ζρέζε κε ην θύιν δελ παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξέο σο πξνο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, εθηόο από ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζηόρσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο. πγθεθξηκέλα, νη θνηηήηξηεο 

πηνζεηνύλ ζπρλόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ζηόρνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο. Άιιεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δύν θύια θαη ζηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπο ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, καξηπξνύλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πηνζέηεζε ζηόρσλ κάζεζεο, επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη επίδνζεο/απνθπγήο. πγθεθξηκέλα, 

έξεπλα ησλ πγθνιιίηνπ & Γσλίδα (2005) αλαθέξεη όηη ηα θνξίηζηα πξνζαλαηνιίδνληαη 

πεξηζζόηεξν ζε ζηόρνπο κάζεζεο από όηη ηα αγόξηα. Δπίζεο, νη Thorkildsen & Nicholls (1998) 

θαη νη Wentzel (1998) αλαθέξνπλ όηη νη ζηόρνη κάζεζεο είλαη πην ζπρλνί ζηα θνξίηζηα, ηα 

νπνία δείρλνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ θαη θαηαβάιινπλ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα από όηη ηα 

αγόξηα. Από ηελ άιιε, ηα αγόξηα, ιόγσ ηνπ όηη είλαη πην αληαγσληζηηθά, πξνζαλαηνιίδνληαη 

πεξηζζόηεξν ζε ζηόρνπο επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη ζπλεζίδνπλ, όηαλ απνηπγράλνπλ, λα 

απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ζε εμσηεξηθά αίηηα. Σέινο, ε Λενληαξή (1999) ππνζηεξίδεη όηη 

ζπλήζσο ηα θνξίηζηα πηνζεηνύλ ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο γηαηί έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ππνηηκνύλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νύηε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θάλεθε λα παξνπζηάδνπλ ηα δύν θύια δηαθνξνπνηήζεηο. ύκθσλα κε έξεπλεο 

πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια σο πξνο ηελ απηνεθηίκεζε, έρεη 

βξεζεί όηη ηα αγόξηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε απηνεθηίκεζε ζε ζύγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 



85 

 

Ωζηόζν, απηέο νη έξεπλεο εζηηάδνπλ ζε έθεβνπο. Μάιηζηα ζηα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβεία ε 

απηνεθηίκεζε κεηώλεηαη αηζζεηά θαζώο κεηαβαίλνπλ από ην δεκνηηθό ζην γπκλάζην θαη 

ζπλήζσο ε ρακειή απηνεθηίκεζή ηνπο δελ εμαθαλίδεηαη κε ηελ ελειηθίσζε (Gilligan, Lyons & 

Hammer,1990· Feldman & Elliot, 1990). ηελ ελήιηθε δσή ζπλερίδνληαη νη ίδηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο.  

Δπίζεο, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ειηθία θαη ην έηνο ζπνπδώλ ησλ θνηηεηώλ, πάιη, δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπο ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, θάηη 

πνπ επηβεβαηώλνπλ θαη νη Steiberg, Grieve & Glass (2001).  Σν γεγνλόο όηη ζηελ έξεπλά καο 

δελ βξέζεθε ε ειηθία θαη ην έηνο ζπνπδώλ ησλ θνηηεηώλ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο ήηαλ αλακελόκελν. Δίλαη πιένλ δηαδεδνκέλε ε άπνςε όηη ε απηνεθηίκεζε 

είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν παγηώλεηαη ζηα άηνκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη 

δελ κεηαβάιιεηαη αηζζεηά ζηελ ελήιηθε δσή (Μαθξή-Μπόηζαξε, 2001· Λενληαξή, 1997). 

Δθόζνλ ην δείγκα καο απνηέιεζαλ ελήιηθεο θνηηεηέο, εύινγα πξνέθπςε όηη ε απηνεθηίκεζε 

δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ ειηθία, νύηε κε ην έηνο ζπνπδώλ ηνπο.   

ε ό,ηη αθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ ρξσζηνύκελσλ καζεκάησλ, δε βξέζεθε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ζε ζηόρνπο επίηεπμεο, αιιά νύηε θαη 

κε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν αξηζκόο ησλ καζεκάησλ πνπ ρξσζηνύλ νη 

θνηηεηέο/ηξηεο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε ζηόρνπο επίηεπμεο κέζα 

ζηελ ηάμε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. 
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11.5. Σσέζη ηηρ ακαδημαϊκήρ επίδοζηρ με ηοςρ ζηόσοςρ επίηεςξηρ και ηην αςηοεκηίμηζη 

ηων θοιηηηών 

 

Η δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο, ηελ απηνεθηίκεζε θαη 

ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ε δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν νη δύν πξώηνη παξάγνληεο κπνξνύλ 

λα πξνβιέςνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ απνηέιεζε ηνλ πέκπην θαη 

ηειεπηαίν ζηόρν ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Ο κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ησλ 

θνηηεηώλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κόλν κε ηνπο ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηώλ επεξεάδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε 

ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο. Μάιηζηα, νη θνηηεηέο πνπ ζπλεζίδνπλ λα έρνπλ ρακεινύο 

βαζκνύο θαη επηδόζεηο ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ πην ζπρλά ζηελ απνθπγή ηεο απνηπρίαο θαη 

επηδηώθνπλ λα κε γίλνληαη δέθηεο αξλεηηθώλ θξίζεσλ γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπο, πηνζεηώληαο 

ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κέζνπ όξνπ 

βαζκνινγίαο ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ. πγθεθξηκέλα, νη ρακειέο επηδόζεηο θαη νη 

ρακεινί βαζκνί επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη 

ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Απηό εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ην ηζηνξηθό 

«απνηπρίαο» πνπ κπνξεί λα θνπβαινύλ νη θνηηεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο αλαηξέπεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμία θαη ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. (Παπάλεο, 2007). 

ε ζρέζε κε ην θαηά πόζν νη ζηόρνη επίηεπμεο θαη ε απηνεθηίκεζε κπνξνύλ λα 

πξνβιέςνπλ ηελ επίδνζε, βξέζεθε όηη κόλν νη ζηόρνη επίδνζεο/απνθπγήο κπνξνύλ λα 

πξνβιέςνπλ ζεκαληηθά ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ θνηηεηώλ. πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε όηη ε 

ηάζε ησλ θνηηεηώλ λα πηνζεηνύλ ζπρλόηεξα ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο κέζα ζηελ ηάμε έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα ππνλνκεύεηαη ε επίδνζή ηνπο θαη λα παίξλνπλ ρακειόηεξνπο βαζκνύο.  
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Πιεζώξα εξεπλώλ επηβεβαηώλεη ην παξαπάλσ εύξεκα (Durik, Lovejoy & Johnson, 

2009· Elliot & Church, 1997· Elliot & Harackiewicz, 1996·  Harackiewicz, Barron, Pintrich, 

Elliot, & Thrash, 2002· Skaalvik, 1997). Οη  Elliot & ΜcGregor (1999, 2001) ππνζηεξίδνπλ όηη 

νη καζεηέο πνπ αλαθέξνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ιακβάλνπλ ρακειόηεξνπο βαζκνύο από όηη νη άιινη ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηό εμεγείηαη, αλ 

ιάβεη θαλείο ππόςε όηη νη ζηόρνη απηνί ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζίεο πνπ ππνθηλνύληαη από ην 

θόβν απνηπρίαο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζε αλνξγάλσην δηάβαζκα. Σέηνηεο 

δηαδηθαζίεο είλαη ε απόζπξζε ηεο πξνζπάζεηαο, ε αλαβιεηηθόηεηα, ε «απηναλαπεξία», ε 

απεκπινθή, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηνπο Cury, Elliot, Da Fonseca & Moller (2006) επζύλνληαη 

γηα ηηο ρακειέο βαζκνινγίεο θαη θζείξνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε καθξνπξόζεζκα. Έλα 

άιιν εύξεκα πνπ πξνέθπςε από ηελ έξεπλά καο ήηαλ ε κε ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο θαη ζηελ επίδνζε, θάηη πνπ επηβεβαηώλνπλ νη  Durik, 

Lovejoy & Johnson (2009). Αληίζεηα, ε αλακελόκελε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο 

επίδνζεο/πξνζέγγηζεο θαη ζηελ επίδνζε πνπ αλαθέξνπλ νη Linnenbrink-Garcia, & Tauer 

(2008) δελ επηβεβαηώλεηαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε. 

Έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ζηελ παξνύζα έξεπλα  ε απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ 

δε βξέζεθε λα πξνβιέπεη ζεκαληηθά ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε, δειαδή, δε βξέζεθε 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή ζρέζε. Σν εύξεκα απηό είλαη ηειείσο αληηθαηηθό κε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ όηη ε απηνεθηίκεζε απνηειεί έλαλ από ηνπο βαζηθνύο 

πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο επίδνζεο (Davies & Brember, 1999· Hansford  & Hattie, 1982· 

ηδεξίδεο, 2005· Tuominen et al., 2008), κε ηελ έλλνηα όηη ε πςειή απηνεθηίκεζε ζπλεπάγεηαη 

πςειή επίδνζε θαη αληίζηνηρα, ε ρακειή απηνεθηίκεζε ζπλεπάγεηαη ρακειή επίδνζε. 

Ωζηόζν, νη έξεπλεο απηέο δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε 

ζε έθεβνπο θαη όρη ζε ελήιηθεο. Πηζαλόλ ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα ζε ό,ηη αθνξά 
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ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επίδνζε δελ ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθά λα 

νθείιεηαη ζηελ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Λόγσ 

ηνπ όηη επξόθεηην γηα έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο γεληθήο εηθόλαο πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ 

εαπηό ηνπο ίζσο δελ κπόξεζαλ λα εμαρζνύλ εθείλα ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλακε ζε ζρέζε 

κε ηελ επίδνζε. Δλδερνκέλσο, λα ήηαλ θαηαιιειόηεξε ε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ 

απηναληίιεςεο πνπ ζα κεηξνύζε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο απηναμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ νη 

ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθαδεκατθό ρώξν.  

πλνςίδνληαο, ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλά καο είλαη 

όηη νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ επηδηώθνπλ ζπρλόηεξα ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο ζρεκαηίδνπλ κία 

αξλεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Νηώζνπλ όηη δελ 

κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ, γλσξίδνπλ όηη πζηεξνύλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ θαη πξνζπαζνύλ κε 

θάζε θόζηνο λα απνθύγνπλ ηελ απνηπρία. Δπίζεο, ηα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή 

απηνεθηίκεζε ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ ζην ηζηνξηθό ηνπο αξθεηέο απνηπρίεο θαη ζπλήζσο παίξλνπλ 

ηνπο ρακειόηεξνπο βαζκνύο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα επαλαπαύνληαη κε ηελ απνηπρία 

ηνπο, λα κεηώλνπλ ηελ επηκνλή θαη πξνζπάζεηά ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα ηα παξαηνύλ, θάηη 

πνπ καθξνπξόζεζκα ηνπο ζηνηρίδεη, αθνύ ε επίδνζή ηνπο νινέλα θαη κεηώλεηαη.    
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.  12. πκπεξάζκαηα 

 

H ζεσξία ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο όπσο έγηλε αξρηθά αληηιεπηή από ηνπο Dweck (1986), 

Nicholls (1984), Ames & Maehr (1988) αιιά θαη όπσο δηακνξθώζεθε ζηελ πνξεία από ηνπο 

Harackiewicz & Elliot (1993),  Elliot (1994) απνηειεί κέρξη ζήκεξα, δειαδή γηα πάλσ από 25 

ρξόληα, ηε δεζπόδνπζα πξνζέγγηζε ζηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία γηα ην θίλεηξν επίηεπμεο. Η 

ζεσξία απηή θαηέρεη θεληξηθό ξόιν ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ αθαδεκατθώλ θηλήηξσλ πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ κέζα ζε πεξηβάιινληα 

επίηεπμεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίηεπμε. Οη ζηόρνη πνπ πηνζεηνύλ νη καζεηέο/θνηηεηέο θαηά ηελ εκπινθή ηνπο κε ηα 

αθαδεκατθά έξγα είλαη πνιύ ζεκαληηθνί γηαηί ξπζκίδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. πλεπώο, γλσξίδνληαο ηε θύζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο πνπ πηνζεηνύλ θάζε θνξά νη 

καζεηέο αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο εθείλνη ζπλδένληαη, είλαη θαλείο ζε ζέζε 

λα δηεπθνιύλεη εθείλεο ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξάγνληαη κέζα ζε κηα ηάμε. ηε 

ζπλέρεηα, θαζνδεγώληαο θαηάιιεια ηηο παξαγόκελεο κέζα ζηελ ηάμε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επίηεπμε θαη λα νδεγεζεί ζηελ επηηπρία ή απνηπρία. Όπσο γίλεηαη 

αληηιεπηό, ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο κέζα ζηελ ηάμε κπνξεί λα 

επεξεάζεη κε δύν ηξόπνπο. Σόζν αηνκηθά ηνλ εθάζηνηε καζεηή σο πξνο ηε κάζεζε θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ επίηεπμε όζν θαη ζπιινγηθά ηνπο ηζύλνληεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κε ηέηνην ηξόπν ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ώζηε λα αμηνπνηνύλ θαηάιιεια ηα θίλεηξα πνπ παξσζνύλ 

ηνπο καζεηέο γηα επίηεπμε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο επηβεβαηώλνπλ ην γεγνλόο όηη νη πξνζαλαηνιηζκνί 

ησλ θνηηεηώλ ζε ζηόρνπο επίηεπμεο ζρεηίδνληαη ελ κέξεη κε παξάγνληεο όπσο ε επίδνζε θαη ε 

απηνεθηίκεζε. Ιδηαίηεξα νη πξνζαλαηνιηζκνί ζε ζηόρνπο επίδνζεο/απνθπγήο αζθνύλ ηόζν 
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άκεζε επίδξαζε ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη απηνεθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ, πνπ δηθαίσο 

ζεσξνύληαη από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο νη πιένλ επηβιαβείο. Η παξνύζα έξεπλα ζεσξείηαη 

πξσηόηππε κε ηελ έλλνηα όηη γηα πξώηε θνξά επηρεηξήζεθε θάηη αληίζηνηρν κε ηα δηεζλή 

δεδνκέλα ζε θνηηεηέο παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο. Τπό απηό ην πξίζκα ε έξεπλά καο ζα 

κπνξνύζε λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή απόπεηξα. Αλ θαη ζηελ 

πεξίπησζή καο δηεξεπλήζεθαλ κόλν νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ζε ζηόρνπο 

επίηεπμεο θαη ζηελ επίδνζε θαη απηνεθηίκεζε, όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, 

είλαη πνιύ πεξηζζόηεξνη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζηόρσλ επίηεπμεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην εζσηεξηθό θίλεηξν, ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ηα θίλεηξα επίηεπμεο, 

ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ ηθαλόηεηα, ηελ επθπΐα ηνπο, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, θ.α. 

ε κηα επόκελε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ζπλεμεηαζηνύλ νξηζκέλνη από 

απηνύο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλδένληαη πην άκεζα 

κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ζα είρε ε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηεο 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο ησλ θνηηεηώλ ζηελ επίδνζε, θαζώο αξθεηέο έξεπλεο αλαθέξνπλ 

όηη ε απηναληίιεςε αζθεί πην άκεζε επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ από όηη ε 

απηνεθηίκεζε.  

Όιεο νη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε θαζώο  

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο δηεξεύλεζεο θαη ελδέρεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ 

καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κε ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ νη καζεηέο θαη κέζα ζηα νπνία 

παξάγνληαη θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ  επίηεπμε. 
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ΠΡΟΓΡΑΛΛΑ ΛΕΣΑΠΣΤΥΘΑΙΩΜ ΠΟΤΔΩΜ 

ΣΗ ΤΜΕΥΘΖΟΛΕΜΗ ΕΙΠΑΘΔΕΤΗ 

ΣΛΗΛΑ ΕΙΠΑΘΔΕΤΣΘΙΗ & ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΟΚΘΣΘΙΗ 

ΠΑΜΕΠΘΣΗΛΘΟ ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ  

 

Αγαπεηή/ έ  ζπλάδειθε, 

Θα ζέιακε λα καο αθηεξώζεηε ιίγα ιεπηά από ην ρξόλν ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαθαινύκε λα απαληήζεηε όιεο ηηο εξσηήζεηο ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο ζαο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο ζηελ έξεπλα 

απηή. 

 

ρεηηθά κε ηελ έξεπλα 

Η έξεπλα απηή έρεη σο ζθνπό ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηόρνπο Δπίηεπμεο πνπ 

πηνζεηνύλ νη θνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε θαη κε ην βαζκό 

απηνεθηίκεζήο ηνπο. Δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

θνηηήηξηαο Γεσξγίαο Ζώε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηε πλερηδόκελε Εθπαίδεπζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λαθεδνλίαο. Επηζηεκνληθά ππεύζπλε είλαη ε Επίθνπξε Ιαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Εθπαηδεπηηθήο & Ινηλσληθήο Πνιηηηθήο  θα. Λαξία Πιαηζίδνπ. 

 

Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Η ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη ζε όηη αθνξά ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη ζα ηεξεζεί κπζηηθόηεηα θαη αλσλπκία. Οη απαληήζεηο ζαο είλαη απζηεξά 

εκπηζηεπηηθέο θαη δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα άιινπο ζθνπνύο πέξαλ από απηνύο ηεο 

έξεπλαο.   

 

 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α! 

 
 

 
 
 
 
 

- Θεζζαινλίθε, 2010   
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Α΄Μέξνο :  Γεκνγξαθηθά / Λνηπά ηνηρεία Δξσηώκελνπ 

 
 

Φύιν:       1. Άλδξαο 
      2. Γπλαίθα 

Ηιηθία:        …………… 

Έηνο πνπδώλ: 

 

 

      1.  1ν  
      2.  2ν  
      3.  3ν  
      4.  4ν  
      5.  άιιν 

 

Λέζνο όξνο βαζκνινγίαο καζεκάησλ : 1. 5-6 πεξίπνπ 

2. 6-7 πεξίπνπ 

3. 7-8 πεξίπνπ 

4. 8-9 πεξίπνπ 

5. 9-10 πεξίπνπ 

Αξηζκόο ρξσζηνύκελσλ καζεκάησλ: 

 
         ………  πεξίπνπ 

  

 
Β΄Μέξνο :  Δξσηεκαηνιόγην 

 
 

Η ενότητα αςτή αυοπά στην ςιοθέτηση των Στόσων Επίτεςξηρ από τοςρ υοιτητέρ. 
 
Παξαθαιώ θπθιώζηε έλαλ αξηζκό ζύκθσλα κε ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ε θάζε κία από ηηο αθόινπζεο 

πξνηάζεηο είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα εζάο : 

 

 

 

ΣΤΟΦΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

 

Πνιύ          Αξθεηά         Λίγν         Λίγν       Αξθεηά     Πνιύ 

αλαιεζέο    αλαιεζέο   αλαιεζέο    αιεζέο   αιεζέο    αιεζέο 

 

1.Σν λα ζέησ ζηόρνπο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνύκελώλ κνπ εμεηάζεσλ, απνηειεί πξόθιεζε γηα 

εκέλα. 

  

     1              2             3            4            5           6 
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  Πνιύ           Αξθεηά         Λίγν         Λίγν      Αξθεηά      Πνιύ 

αλαιεζέο   αλαιεζέο    αλαιεζέο   αιεζέο    αιεζέο    αιεζέο 

 

2.Θεσξώ όηη νη θνηηεηέο πνπ δελ πξνζπαζνύλ  ζθιεξά 

ζηελ «ηάμε» θαη παξόια απηά ηα πάλε θαιά, ηόηε πξέπεη λα 

είλαη έμππλνη. 

 

3.Λε απαζρνιεί πεξηζζόηεξν ε εβδνκαδηαία κνπ βειηίσζε 

ζηα καζήκαηα από ην λα μεπεξλάσ ζε επηδόζεηο ηνπο 

ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. 

 

4.Φνβάκαη όηη εάλ δεηήζσ βνήζεηα από ηνλ/ηελ 

θαζεγεηή/ηξηα κνπ, κπνξεί λα ζθεθηεί όηη δελ είκαη πνιύ 

έμππλνο/ε.   

 

5.Θέισ λα θάλσ όζν ην δπλαηόλ γίλεηαη ιηγόηεξε δνπιεηά 

ζε απηήλ ηελ «ηάμε». 

 

6.Είλαη ζεκαληηθό γηα εκέλα λα ηα πάσ θαιά ζε ζύγθξηζε 

κε ηνπο άιινπο ζπκθνηηεηέο  ζηελ «ηάμε». 

 

7.Παξόιν πνπ κπνξεί λα ηα πεγαίλσ θαιά ζ’ απηό ην 

κάζεκα, ζα  ζπλερίζσ λα δνπιεύσ ζθιεξά πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζσ επαξθώο ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. 

 

8.Πξνηηκώ ην πιηθό ζηελ «ηάμε» πνπ κνπ δηεγείξεη ηελ 

πεξηέξγεηα, παξόιν πνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα ην 

κάζσ.  

 

9.Πηζηεύσ όηη ε πξνζπάζεηα πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε, 

κπνξεί λα εληζρύζεη ηηο ηθαλόηεηέο κνπ. 

 

10.Όηαλ νη άιινη κε ξσηνύλ πσο ηα πήγα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 

καζήκαηνο, ζπρλά ιέσ ςέκαηα όηη ηα πήγα θαιύηεξα απ’ 

όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

 

11. Θεσξώ όηη ε επθπΐα είλαη θάηη κε ην νπνίν γελληέηαη 

θαλείο. 

  

12. Θέισ λα ηα πεγαίλσ θαιά ζηε «ηάμε» ώζηε νη θίινη, 

νηθνγέλεηα, ζπκθνηηεηέο θαη θαζεγεηήο/ηξηα κνπ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο κνπ. 
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   Πνιύ          Αξθεηά        Λίγν         Λίγν      Αξθεηά     Πνιύ 

αλαιεζέο   αλαιεζέο   αλαιεζέο   αιεζέο    αιεζέο    αιεζέο 

 

13. Όηαλ παίξλσ ηνπο βαζκνύο ησλ εμεηάζεσλ ή εξγαζηώλ 

πνπ αθνξνύλ ζην κάζεκα, δε ζέισ λα μέξνπλ νη άιινη πσο 

ηα πήγα. 

 

14. ηόρνο κνπ ζε απηό ην κάζεκα είλαη λα βάισ ηα δπλαηά 

κνπ, αθόκα θη αλ νη άιινη ηα πάλε θαιύηεξα. 

 

15. πρλά αλεζπρώ κήπσο ε επίδνζή κνπ ζηελ «ηάμε» είλαη 

ρακειή. 

 

16. Όηαλ παίξλσ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεώλ κνπ, 

ζέισ ακέζσο λα δσ πσο ηα πήγα ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ. 

 

17. Λε αλεζπρεί πεξηζζόηεξν κήπσο πάξσ θαθό βαζκό θαη 

ιηγόηεξν ην εάλ ζα θαηαλνήζσ ην πιηθό(δηδαθηέα ύιε). 

 

18. Πξνζπαζώ λα βειηηώλσ ηνπο βαζκνύο κνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

 

19. Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο 

πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

20.  Εάλ μέξσ όηη ζα πάξσ ηνλ πςειόηεξν βαζκό ζηελ 

«ηάμε», δίρσο λα θαηαβάιισ πνιιή πξνζπάζεηα, ηόηε είκαη 

πην ραιαξόο/ή.  

 

21. Λνπ αξέζνπλ πεξηζζόηεξν εθείλα ηα καζήκαηα ζηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ θαη πνιιά λα κάζσ. 

 

22. Σν λα πάξσ θαιό βαζκό ζε απηό ην κάζεκα είλαη πην 

ζεκαληηθό από ην λα θαηαλνήζσ ηελ δηδαθηέα ύιε. 

 

23. Δε ζέισ λα δηαβάζσ πεξηζζόηεξν απ΄όζν είλαη 

απνιύησο απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζσ ζηελ 

ηάμε. 
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Πνιύ          Αξθεηά         Λίγν         Λίγν        Αξθεηά      Πνιύ 

αλαιεζέο  αλαιεζέο   αλαιεζέο   αιεζέο     αιεζέο    αιεζέο    

 

24.  Πηζηεύσ  όηη εάλ θάπνηνο/α  θνηηεηήο/ηξηα     πξνζπαζεί        
ζθιεξά  ζηελ  «ηάμε» θαη παξόια  απηά  ε επίδνζε  ηνπ/ηεο        
είλαη είλαη ρακειή, ηόηε δελ πξέπεη λα  είλαη πνιύ επθπήο. 
 
25. Ο κνλαδηθόο ζηόρνο κνπ γη’ απηό ην κάζεκα είλαη λα 

πάξσ ηνλ πςειόηεξν βαζκό ζηελ «ηάμε». 

 

26. Θα δίλσ ηνλ θαιύηεξό κνπ εαπηό ζε θάζε εμέηαζε, 

αθόκε θη αλ γλσξίδσ όηη δε ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζήζσ 

ζθιεξά γηα λα πάξσ έλαλ θαιό βαζκό. 

  

27. Σν λα ηα πεγαίλσ θαιά ζε κηα εμέηαζε ιεηηνπξγεί 

ελζαξξπληηθά, ώζηε λα ηα πάσ αθόκε θαιύηεξα ηελ 

επόκελε θνξά. 

 

28. Πξσηαξρηθόο κνπ ζηόρνο ζε απηό ην κάζεκα είλαη λα 

απνθύγσ λα πάξσ θαθό βαζκό. 

 

29. Σν λα θαηαλνήζσ ην πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο είλαη 

πην ζεκαληηθό από ην λα πάξσ απιά έλαλ θαιό βαζκό. 

 

30. Λε ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν λα ηα πεγαίλσ θαιύηεξα 

από ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, παξά λα δίλσ ηνλ θαιύηεξό κνπ 

εαπηό. 

 

31. ε απηήλ ηελ «ηάμε» πξνηηκώ ην πιηθό πνπ ζπληζηά 

πξόθιεζε. 

 

32. Λε απαζρνιεί πεξηζζόηεξν λα δίλσ ηνλ θαιύηεξό κνπ 

εαπηό, από ην λα ηα πεγαίλσ θαιύηεξα απ’ όηη νη άιινη. 

 

33. Θεσξώ όηη ην λα πξέπεη λα πξνζπαζήζσ ζθιεξά ώζηε 

λα ηα πάσ θαιά ζηε «ηάμε», απνδεηθλύεη όηη πζηεξώ ζε 

ηθαλόηεηεο. 
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Η ενότητα αςτή αυοπά στην εικόνα πος έσοςν οι υοιτητέρ για τον εαςτό τοςρ. 
Παξαθαιώ θπθιώζηε ζε θάζε πξόηαζε ηνλ αξηζκό πνπ εθθξάδεη ηελ δηθή ζαο αληίιεςε γηα ηνλ εαπηό ζαο: 
 

 

              Γηαθσλώ ηειείσο                 Γηαθσλώ                   πκθσλώ              πκθσλώ ηειείσο                                                        
                   1                                    2                                 3                                   4 

 

 

 

 

1)ε γεληθέο γξακκέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηνλ    ηνλ      

εαπηό κνπ. 

 

2)Λεξηθέο θνξέο λνκίδσ όηη δελ είκαη θαζόινπ θαιόο/ή. 

 

3)Μηώζσ όηη ζαλ άλζξσπνο δηαζέησ αξθεηέο αξεηέο. 

 

 

4)Είκαη ηθαλόο/ή λα θάλσ πξάγκαηα εμίζνπ θαιά κε ηνπο     

ηνπο πεξηζζόηεξνπο  αλζξώπνπο. 

 

5)Μηώζσ όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή κνπ π γηα 

γηα ηα νπνία λα αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο/ε. 

 

6)Ιάπνηεο θνξέο, αζθαιώο, ληώζσ όηη δελ είκαη είκαη            

ρξήζηκνο /ε  ζε ηίπνηα. 

 

7)Αηζζάλνκαη όηη ζαλ άλζξσπνο αμίδσ ην ιηγόηεξν όζν     θαη   

θαη νη άιινη. 

    

8)Λαθάξη λα κπνξνύζα λα ζέβνκαη πεξηζζόηεξν ηνλ         ηνλ 

εαπηό κνπ. 

 

9)Γεληθά, ληώζσ όηη είκαη απνηπρεκέλνο/ε. 

 

10) Έρσ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. 
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αο επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπλεξγαζία! 
 


