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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών διεθνώς έχουν δείξει ότι η επίδοση στην ξένη γλώσσα
σχετίζεται µε το βαθµό χρήσης των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης, τα επίπεδα της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και τους στόχους επίτευξης των ατόµων. Συνεπώς, η µελέτη και η
κατανόηση των διαφόρων παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν αυτές τις µεταβλητές, όπως
και η κατανόηση των µεταξύ τους σχέσεων, θα βοηθήσουν στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για
την επίτευξη καλύτερων µαθησιακών αποτελεσµάτων. Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό τη
µελέτη της σχέσης που υφίσταται µεταξύ των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης, της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης, και των στόχων επίτευξης, σε ενήλικες κατά την εκµάθηση µίας
ξένης γλώσσας. Οι επιµέρους ερευνητικοί στόχοι αφορούσαν α) την εύρεση του βαθµού χρήσης
των διαφόρων στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης, του επιπέδου της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης ανά διάσταση, και του βαθµού υιοθέτησης των διαφόρων στόχων επίτευξης, β) την
εξέταση της επίδρασης διαφόρων δηµογραφικών παραγόντων στις προαναφερόµενες µεταβλητές,
γ) τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης και της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης, και δ) τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των στρατηγικών
γλωσσικής εκµάθησης και των στόχων επίτευξης, στο συγκεκριµένο πληθυσµό. Στην έρευνα
συµµετείχαν 187 άτοµα και η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση τριών ερωτηµατολογίων
αυτό-αναφορών (SILL, WLEIS, AGQ). Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι ο
συγκεκριµένος πληθυσµός κάνει µέτρια χρήση των επιµέρους στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης,
έχει µέτριο ή υψηλό επίπεδο στις διάφορες διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, και
µέτριο ή υψηλό επίπεδο επιδίωξης όλων των επιµέρους στόχων επίτευξης. Όσον αφορά την
επίδραση των δηµογραφικών παραγόντων, βρέθηκε ότι µόνο το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο
επιδρούν σε κάποιες από τις διαστάσεις των προαναφερόµενων µεταβλητών, ενώ η οικογενειακή
κατάσταση δεν επηρεάζει καµία από αυτές. Από την άλλη, η ηλικία δύναται να επηρεάσει µόνο µία
από τις διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Τέλος, διαπιστώθηκε πως κάποιες από τις
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διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και η επιδίωξη κάποιων εκ των στόχων επίτευξης
λειτουργούν ως προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης συγκεκριµένων κατηγοριών στρατηγικών
γλωσσικής εκµάθησης.

Λέξεις κλειδιά: εκµάθηση ξένης γλώσσας, ενήλικες εκπαιδευόµενοι, στόχοι επίτευξης,
στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης, συναισθηµατική νοηµοσύνη.

11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σύγχρονη εργασιακή πραγµατικότητα, η οποία είναι ιδιαιτέρως απαιτητική, η γνώση ξένων
γλωσσών δεν αποτελεί ουσιαστικά ένα επιπλέον προσόν αλλά µία απαραίτητη προϋπόθεση για την
εύρεση ή την παραµονή σε µία θέση εργασίας. Παράλληλα, οι σύγχρονες οικονοµικές και
εκπαιδευτικές συνθήκες στρέφουν ένα µεγάλο ποσοστό του ενήλικου πληθυσµού στην αναζήτηση
εργασιακών και εκπαιδευτικών ευκαιριών στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότεροι
ενήλικες οδηγούνται στην εκµάθηση ξένων γλωσσών γενικά, ενώ ένα µεγάλο τµήµα αυτών
στοχεύει στην εκµάθηση ειδικά της αγγλικής γλώσσας και µάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Συνεπώς, η
ανάγκη για την καλύτερη δυνατή εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας δηµιουργεί την ανάγκη για την
πληρέστερη κατανόηση όλων των παραγόντων που σχετίζονται µε αυτήν. Ως εκ τούτου, η παρούσα
εργασία στοχεύει να µελετήσει τη σχέση που υφίσταται µεταξύ κάποιων από τις µεταβλητές που
συνδέονται µε την επίδοση στην ξένη γλώσσα, και ταυτόχρονα να εξετάσει την επίδραση διαφόρων
δηµογραφικών παραγόντων σε αυτές.
Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται µεταξύ της
χρήσης των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης, του επιπέδου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης
και της επιδίωξης στόχων επίτευξης, σε ενήλικες κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας.
Πρόκειται για µία πρωτότυπη εµπειρική έρευνα, η οποία πέρα από τη διερεύνηση πιθανών
συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών, θα εµβαθύνει στη µελέτη της επίδρασης της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των στόχων επίτευξης στη χρήση των στρατηγικών γλωσσικής
εκµάθησης. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες µεταβλητές προς εξέταση οφείλεται στο
ότι µπορεί το ενδιαφέρον των ερευνητών να έχει στραφεί αρκετές φορές στην επίδραση που αυτές
δύνανται να παρουσιάσουν στην εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας, ωστόσο δεν έχουν εξεταστεί ποτέ
όλες µαζί ταυτόχρονα στον ίδιο πληθυσµό, τόσο στην ξενόγλωσση όσο και στην ελληνική
βιβλιογραφία. Παράλληλα, µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται να υφίσταται κάποια σχέση
αφενός µεταξύ των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, και
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αφετέρου µεταξύ των πρώτων και των στόχων επίτευξης. Ωστόσο, οι έρευνες που ασχολήθηκαν µε
αυτές τις σχέσεις διεθνώς είναι πολύ λίγες στον αριθµό, ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία δεν
εντοπίστηκε καµία αντίστοιχη. Ως εκ τούτου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο η µελέτη των
σχέσεων µεταξύ αυτών των µεταβλητών, όσο και η εξέταση πιθανών διαφοροποιήσεων σε αυτές
τις σχέσεις συγκριτικά µε τη διεθνή βιβλιογραφία, λόγω του ότι το δείγµα της παρούσας µελέτης
είναι αρκετά εξειδικευµένο (όσον αφορά τη µητρική γλώσσα των συµµετεχόντων).
Σχετικά µε τη δοµή της εργασίας, αυτή αποτελείται από συνολικά οχτώ κεφάλαια.
Ειδικότερα, τα πρώτα τρία κεφάλαια αποτελούν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά οι µεταβλητές προς µελέτη, δηλαδή οι στρατηγικές γλωσσικής
εκµάθησης, η συναισθηµατική νοηµοσύνη και οι στόχοι επίτευξης. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά
τους στόχους της έρευνας, ενώ το πέµπτο αφορά τη µέθοδο αυτής και περιλαµβάνει την περιγραφή
των συµµετεχόντων, των ερευνητικών εργαλείων, και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Εν
συνεχεία, το έκτο κεφάλαιο ασχολείται µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, στο έβδοµο
κεφάλαιο πραγµατοποιείται η συζήτηση αυτών, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται
συνοπτικά τα συµπεράσµατα της έρευνας, όπως και οι περιορισµοί αυτής. Τέλος, η εργασία
ολοκληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

1.1. Ορισµός στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης
Μέχρι στιγµής έχουν γίνει πολλές απόπειρες ορισµού των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης
(ΣΓΕ), µε τον κάθε έναν από αυτούς ωστόσο να καλύπτει κάποιες µόνο από τις πλευρές του όρου,
αναλόγως πάντα την προοπτική µε την οποία προσεγγίζεται (Gavriilidou & Papanis, 2010b). Ο
πρώτος λοιπόν ορισµός που δόθηκε στις ΣΓΕ τις περιέγραφε ως τα «προαιρετικά µέσα για την
αξιοποίηση των διαθέσιµων πληροφοριών µε στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων στη δεύτερη
γλώσσα» (Bialystok, 1978, σελ. 71, όπως αναφέρεται στη Su, 2005). Εν συνεχεία, η Chamot (1987,
σελ. 71, όπως αναφέρεται στους Su, 2005· Gharbavi & Mousavi, 2012) υποστήριξε πως οι ΣΓΕ
είναι οι τεχνικές και οι ενέργειες που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευόµενοι µε στόχο «να διευκολύνουν
την εκµάθηση και την ανάκληση των γλωσσολογικών και των συναφών πληροφοριών». Παρόµοια
προσέγγιση ακολούθησε και η Oxford (2003), σύµφωνα µε την οποία ως ΣΓΕ νοούνται όλες οι
ενέργειες και σκέψεις που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευόµενοι προκειµένου να προάγουν τη
διαδικασία της γλωσσικής εκµάθησης.
Ωστόσο, για να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα µια ΣΓΕ στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας2
θα πρέπει να είναι σχετική µε το µαθησιακό στόχο και το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευοµένου, ενώ
παράλληλα θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά και σε συνδυασµό µε άλλες ΣΓΕ
(Oxford, 2003). Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η γλωσσική εκµάθηση γίνεται µια ευκολότερη και
ταχύτερη διαδικασία, η οποία µπορεί να επιτευχθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό τον έλεγχο
του εκπαιδευοµένου (Oxford, 1990, όπως αναφέρεται στην Oxford, 2003). Παράλληλα, µε τη
χρήση των ΣΓΕ οι εκπαιδευόµενοι εµπλέκονται ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία, αποκτούν
2 Ως πλαίσια εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας ορίζονται όλα τα περιβάλλοντα στα οποία «η γλώσσα-στόχος δεν
χρησιµοποιείται ευρέως από την κοινότητα» (Lightbown & Spada, 2008, σελ. 175). Συνεπώς, «η εκµάθηση
γαλλικών στην Κίνα» συνιστά την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας (Lightbown & Spada, 2008, σελ. 175), σε
αντίθεση µε την εκµάθηση των γαλλικών «για κάποιον Αφρικανό σε χώρα όπου είναι επίσηµη γλώσσα του
κράτους», περίπτωση η οποία περιγράφει ουσιαστικά την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας (Χατζηδάκη, 2011).
Στην ερευνητική επισκόπηση της παρούσας εργασίας λοιπόν, ακολουθώντας τους προαναφερόµενους ορισµούς, ως
πλαίσια εκµάθησης ξένης γλώσσας, και όχι δεύτερης, αντιµετωπίζονται και οι περιπτώσεις των πανεπιστηµιακών
σχολών ή των πανεπιστηµίων γενικά στα οποία όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες πραγµατοποιούνται αποκλειστικά
µε τη χρήση µιας άλλης γλώσσας πέραν της εθνικής (παραδείγµατος χάριν αγγλόφωνα πανεπιστήµια στη
Γερµανία).
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µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, και κατ' επέκταση µαθαίνουν αποτελεσµατικότερα (Oxford, 1990,
όπως αναφέρεται στους Su, 2005· Gharbavi & Mousavi, 2012). Ακόµη, οι Weinstein, Husman και
Dierking (2000, όπως αναφέρεται στους Gavriilidou & Papanis, 2010b) υποστηρίζουν ότι οι ΣΓΕ
χρησιµοποιούνται σκόπιµα από τον εκπαιδευόµενο, ενώ παράλληλα η χρήση τους απαιτεί κάποια
προσπάθεια και είναι κατευθυνόµενη από τον εκάστοτε µαθησιακό στόχο. Το στοιχείο της
σκόπιµης και όχι ασυνείδητης χρήσης τους τονίστηκε επίσης από τον Cohen (1998, όπως
αναφέρεται στους Gavriilidou & Papanis, 2010b), ο οποίος όρισε τις ΣΓΕ ως τις συνειδητές
ενέργειες που κάνει ένας εκπαιδευόµενος προκειµένου να υποβοηθήσει τις διαδικασίες της
εκµάθησης και της χρήσης της γλώσσας-στόχου (Cohen, 1998, όπως αναφέρεται στους Gharbavi &
Mousavi, 2012).

1.2. Ταξινόµηση στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης
Μέχρι στιγµής έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ταξινόµησης των ΣΓΕ (Dörnyei, 2005· Oxford,
1985· Rubin, 1975· Stern, 1983· O’Malley & Chamot, 1990, όπως αναφέρονται στους Gavriilidou
& Papanis, 2010a). Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι σηµαντικότερες εξ
αυτών.

1.2.1. Τυπολογία της Rubin
Σύµφωνα µε τη Rubin (1981, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987) οι ΣΓΕ µπορούν να διακριθούν σε
τρεις επιµέρους κατηγορίες, στις στρατηγικές µάθησης, στις στρατηγικές επικοινωνίας, και στις
κοινωνικές στρατηγικές.

1.2.1.1. Στρατηγικές µάθησης
Οι στρατηγικές µάθησης διακρίνονται µε τη σειρά τους σε γνωστικές και µεταγνωστικές
στρατηγικές, επηρεάζουν άµεσα τη µάθηση και συµβάλλουν στη διαδικασία ανάπτυξης του
γλωσσικού συστήµατος προς εκµάθηση (Rubin, 1987). Οι γνωστικές στρατηγικές είναι οι ενέργειες
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που πράττει κάποιος «κατά τη µαθησιακή διαδικασία ή κατά την επίλυση κάποιου προβλήµατος, οι
οποίες απαιτούν άµεση ανάλυση, µετασχηµατισµό, ή σύνθεση του υλικού προς εκµάθηση», και οι
οποίες ουσιαστικά βοηθούν το άτοµο να κατανοήσει τις διάφορες έννοιες και να αποκτήσει τελικά
τη ζητούµενη γνώση (Rubin, 1987, σελ. 23). Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εξής έξι οµάδες
στρατηγικών (Rubin, 1981, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987):
οι στρατηγικές διευκρίνισης/επαλήθευσης, τις οποίες το άτοµο χρησιµοποιεί για να
βεβαιωθεί πως η αντίληψη που έχει για τη γλώσσα προς εκµάθηση είναι η σωστή και για να
διευκρινίσει τα όποια σηµεία προς αµφισβήτηση,
οι στρατηγικές µαντέµατος/επαγωγικής εξαγωγής συµπερασµάτων, όπου το άτοµο
χρησιµοποιεί τις πρότερες γνώσεις του για να εξάγει συγκεκριµένες υποθέσεις,
οι στρατηγικές παραγωγικής εξαγωγής συµπερασµάτων, οι οποίες διαφέρουν από την
προηγούµενη κατηγορία στρατηγικών στο ότι το άτοµο αναζητά και προσπαθεί να εξάγει
γενικότερους κανόνες,
οι στρατηγικές πρακτικής, όπως είναι η επανάληψη, ο πειραµατισµός, και η µίµηση, οι
οποίες συµβάλλουν στην αποθήκευση και την ανάκληση των γλωσσικών πληροφοριών, ενώ
παράλληλα έχουν ως στόχο την ορθή γλωσσική παραγωγή,
οι στρατηγικές αποµνηµόνευσης, οι οποίες στοχεύουν στην οργάνωση των γλωσσικών
πληροφοριών, ενώ ταυτοχρόνως εστιάζουν στην αποθήκευση και την ανάκληση αυτών, και
οι στρατηγικές παρακολούθησης, τις οποίες το άτοµο χρησιµοποιεί για να εντοπίσει τυχόν
λάθη στις παραγωγές του και να αποφασίσει τι θα κάνει µε αυτά.
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί πως η τελευταία οµάδα στρατηγικών ανήκει ταυτόχρονα στη
γνωστική και τη µεταγνωστική κατηγορία, καθώς εµπεριέχει τα στοιχεία της λήψης αποφάσεων και
της αξιολόγησης του αποτελέσµατος (Rubin, 1987). Από την άλλη, η µεταγνώση έχει διττή έννοια
και ορίζεται αφενός ως η γνώση που σχετίζεται µε τις γνωστικές διαδικασίες και αφετέρου ως η
χρήση των γνωστικών στρατηγικών για τη ρύθµιση της γνώσης και την αυτό-διαχείριση (O’Malley,
Russo, & Chamot, 1983, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987). Η σηµασία των µεταγνωστικών
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στρατηγικών κατά τη µαθησιακή διαδικασία είναι πολύ µεγάλη, καθώς δίχως αυτές το άτοµο δεν
µπορεί να πραγµατοποιήσει ενέργειες όπως είναι η επισκόπηση της προόδού του και ο µελλοντικός
µαθησιακός προγραµµατισµός (O’Malley κ.ά., 1983, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987). Συνεπώς,
σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν στρατηγικές που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της µάθησης (Wenden, 1982, 1986a, 1986b όπως αναφέρονται
στη Rubin, 1987). Όσον αφορά ειδικά στο µαθησιακό προγραµµατισµό, οι εκπαιδευόµενοι
επιλέγουν το περιεχόµενο που θέλουν να µάθουν και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα καταστεί
δυνατό, λαµβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις τους, και θέτοντας
µαθησιακούς στόχους (Hosenfeld, 1978· Wenden, 1982, 1986a, 1986b όπως αναφέρονται στη
Rubin, 1987). Ακόµη, ενδεικτικά κάποιες µεταγνωστικές στρατηγικές είναι η αυτό-διαχείριση, η
επιλεκτική και η κατευθυνόµενη προσοχή, και τέλος η αργοπορηµένη παραγωγή (O’Malley κ.ά.,
1983, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987).

1.2.1.2. Στρατηγικές επικοινωνίας
Σε αντίθεση µε τις στρατηγικές µάθησης, αυτή η κατηγορία στρατηγικών συνδέεται µόνο εµµέσως
µε τη διαδικασία της γλωσσικής εκµάθησης (Rubin, 1987). Αυτό συµβαίνει διότι πολλές φορές οι
εκπαιδευόµενοι ανακαλύπτουν νέες πληροφορίες για το γλωσσικό σύστηµα προς εκµάθηση, µέσα
από την προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν (Rubin, 1987). Συνήθως, οι στρατηγικές επικοινωνίας
χρησιµοποιούνται όταν υπάρχει ένα χάσµα ανάµεσα στον επικοινωνιακό σκοπό και τη γνώση του
εκπαιδευόµενου, ενώ είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη γλωσσική εκµάθηση, καθώς µέσω αυτών οι
εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιτύχουν µεγαλύτερη έκθεση σε συνθήκες πραγµατικής χρήσης της
γλώσσας-στόχου (Rubin, 1987).
Προκειµένου λοιπόν να µπορέσει το άτοµο να παραµείνει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
στην εκάστοτε συνδιάλεξη, θα πρέπει καταρχήν να συνεχίζει να παράγει λόγο αντισταθµίζοντας τα
όποια γλωσσικά ελλείµµατα έχει (Rubin, 1987). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε α) µε την
εκµετάλλευση της πρότερης γλωσσικής ή επικοινωνιακής γνώσης του, όπως είναι παραδείγµατος
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χάριν η χρήση συνωνύµων και παραφράσεων για τις λέξεις των οποίων δε γνωρίζει την ακριβή
απόδοση στη γλώσσα-στόχο (Rubin, 1981· Tarone, 1977, όπως αναφέρονται στη Rubin, 1987), β)
µε τη χρήση προκατασκευασµένων εκφράσεων (Wong-Fillmore, 1976, όπως αναφέρεται στη
Rubin, 1987), και γ) µε την αποφυγή λέξεων, εκφράσεων, ή θεµάτων, τα οποία δεν µπορεί να
χρησιµοποιήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο (Tarone, 1977, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987).
Έπειτα, θα πρέπει το άτοµο να είναι σε θέση να εκφράσει µε σαφήνεια τον επικοινωνιακό του
στόχο (Rubin, 1987). Σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, το άτοµο µπορεί να γράψει,
να συλλαβίσει, ή να επαναλάβει τις γλωσσικές παραγωγές του, ή ακόµα και να προβεί σε χρήση
των ανάλογων χειρονοµιών, προκειµένου να τις επικοινωνήσει επιτυχώς (Rubin, 1981, όπως
αναφέρεται στη Rubin, 1987). Τέλος, θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα ή έµµεσα το συνδιαλεγόµενό
του σε περίπτωση που δεν µπορεί να κατανοήσει τα όσα του επικοινωνεί, παραδείγµατος χάριν
ζητώντας του βοήθεια ή σιωπώντας (Rubin, 1987).

1.2.1.3. Κοινωνικές στρατηγικές
∆εδοµένου ότι ο ρόλος των κοινωνικών στρατηγικών είναι αποκλειστικά και µόνο να βοηθούν το
άτοµο να έχει ευκαιρίες έκθεσης και πρακτικής εξάσκησης στη γλώσσα-στόχο, γίνεται φανερό ότι
αυτή η κατηγορία στρατηγικών συµβάλλει µόνο εµµέσως στη διαδικασία εκµάθησης της γλώσσαςστόχου (Rubin, 1987). Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές στρατηγικές δε συµβάλλουν άµεσα «στην
απόκτηση, την αποθήκευση, την ανάκληση και τη χρήση της γλώσσας» (Rubin, 1987, σελ. 27). Η
Wong-Fillmore (1976, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987) υποστήριξε πως αφενός η συµµετοχή σε
περιβάλλοντα όπου γίνεται η χρήση της γλώσσας-στόχου και αφετέρου η λήψη βοήθειας από τους
υπόλοιπους συνδιαλεγόµενους συνιστούν τις κοινωνικές στρατηγικές. Παράλληλα, σύµφωνα µε τη
Rubin (1981, όπως αναφέρεται στη Rubin, 1987) σε αυτήν την κατηγορία στρατηγικών ανήκουν,
ανάµεσα σε άλλες, η δηµιουργία περιστάσεων πρακτικής εξάσκησης στη γλώσσα-στόχο µε
φυσικούς οµιλητές, η παρακολούθηση ταινιών, και η ανάγνωση βιβλίων πρώτα στη γλώσσα προς
εκµάθηση και έπειτα στη γλώσσα του εκπαιδευόµενου.
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1.2.2. Τυπολογία των O’Malley, Chamot, Stewner-Manzanares, Kupper και Russo
Οι O’Malley, Chamot, Stewner-Manzanares, Kupper και Russo (1985b) υποστήριξαν ότι οι ΣΓΕ
είναι συνολικά 20 και µπορούν να διακριθούν σε µεταγνωστικές, γνωστικές και κοινωνικόσυναισθηµατικές στρατηγικές.

1.2.2.1. Μεταγνωστικές στρατηγικές
Σύµφωνα µε την τυπολογία των O’Malley κ.ά. (1985b) ως µεταγνωστικές στρατηγικές
χαρακτηρίζονται η κατευθυνόµενη και η επιλεκτική προσοχή, η αυτό-διαχείριση, ο λειτουργικός
προγραµµατισµός, η αυτό-παρακολούθηση, η αργοπορηµένη παραγωγή και η αυτοαξιολόγηση.
Αναλυτικότερα, η κατευθυνόµενη και η επιλεκτική προσοχή αφορούν την εκ των προτέρων
απόφαση του εκπαιδευόµενου να εστιάσει την προσοχή του είτε γενικά σε µία συγκεκριµένη
µαθησιακή δραστηριότητα, είτε ειδικά σε συγκεκριµένα εισερχόµενα γλωσσικά στοιχεία,
αντιστοίχως (O’Malley κ.ά., 1985b). Η αυτό-διαχείριση, από την άλλη, σχετίζεται µε την αντίληψη
και την εκµετάλλευση των συνθηκών που προάγουν τη µάθηση, ενώ ο λειτουργικός
προγραµµατισµός αφορά ειδικά την προετοιµασία του εκπαιδευόµενου για µια συγκεκριµένη
επερχόµενη γλωσσική δραστηριότητα (O’Malley κ.ά., 1985b). Ακόµη, η αυτό-παρακολούθηση
αφορά την κριτική επισκόπηση και διόρθωση των παραγωγών του ατόµου από το ίδιο το άτοµο,
και η αργοπορηµένη παραγωγή αποτελεί ουσιαστικά τη συνειδητή απόφαση του ατόµου να
καθυστερήσει τις προφορικές παραγωγές του στη γλώσσα-στόχο, προκειµένου να αποκτήσει τις
πρώτες γνώσεις του µόνο διαµέσου της ακουστικής κατανόησης (O’Malley κ.ά., 1985b). Τέλος, η
αυτοαξιολόγηση συνιστά, όπως φανερώνει και το όνοµά της, την αξιολόγηση της προόδου του
εκπαιδευόµενου από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο και µε βάση δικά του εσωτερικά κριτήρια
(O’Malley κ.ά., 1985b).
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1.2.2.2. Γνωστικές στρατηγικές
Η κατηγορία των γνωστικών στρατηγικών σχετίζεται άµεσα µε το χειρισµό ή το µετασχηµατισµό
του υλικού προς εκµάθηση (Brown & Palincsar, 1982, όπως αναφέρεται στους O’Malley κ.ά.,
1985b). Παράλληλα, αποτελεί τη συνηθέστερα επιλεγόµενη κατηγορία ΣΓΕ κατά την εκµάθηση
µιας ξένης γλώσσας και συνίσταται από συνολικά ένδεκα στρατηγικές (O’Malley κ.ά., 1985b).
Πιο συγκεκριµένα, η µετάφραση από την ξένη γλώσσα στη µητρική, η επανάληψη
γλωσσικών προτύπων και η χρήση υλικών αναφοράς στη γλώσσα-στόχο, αποτελούν τις πρώτες
στρατηγικές αυτής της κατηγορίας (O’Malley κ.ά., 1985b). Ακόµη, γνωστικές στρατηγικές είναι η
οµαδοποίηση του υλικού προς εκµάθηση µε βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που φέρουν τα διάφορα
επιµέρους στοιχεία του υλικού, και η λήψη σηµειώσεων προκειµένου είτε να δοθεί έµφαση στα
βασικά σηµεία των πληροφοριών που λαµβάνει ο εκπαιδευόµενος, είτε να πραγµατοποιηθεί η
σύνοψή τους (O’Malley κ.ά., 1985b). Άλλες συχνά επιλεγόµενες στρατηγικές αυτής της κατηγορίας
είναι ο συσχετισµός των νέων πληροφοριών µε νοερές εικόνες, η αναπαράσταση ήχων στη µνήµη,
και η τοποθέτηση λέξεων/φράσεων σε πλαίσια µε νόηµα (O’Malley κ.ά., 1985b). Τέλος, ως
γνωστικές στρατηγικές χαρακτηρίζονται η επεξεργασία, η οποία αφορά το συσχετισµό των νέων
πληροφοριών µε άλλες ήδη γνωστές έννοιες, η εκµετάλλευση πρότερων γνώσεων για την
ευκολότερη εκµάθηση των νέων στοιχείων, και η εξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση τις διαθέσιµες
κάθε φορά πληροφορίες (O’Malley κ.ά., 1985b).

1.2.2.3. Κοινωνικό-συναισθηµατικές στρατηγικές
Η τελευταία κατηγορία αφορά τις στρατηγικές που επιλέγονται µε τη µικρότερη συχνότητα
ανάµεσα στις ΣΓΕ αυτής της τυπολογίας, τις κοινωνικό-συναισθηµατικές στρατηγικές (O’Malley
κ.ά., 1985b). Η πρώτη από τις συνολικά δύο στρατηγικές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
είναι η συνεργασία µε τους άλλους, η οποία έχει ως στόχο να λάβει ο εκπαιδευόµενος
ανατροφοδότηση, να συγκεντρώσει πληροφορίες ή να κάνει πρακτική εξάσκηση (O’Malley κ.ά.,
1985b). Από την άλλη, η δεύτερη κοινωνικό-συναισθηµατική στρατηγική σχετίζεται µε τα
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διευκρινιστικά αιτήµατα, τα οποία µπορεί να είναι αιτήµατα για επανάληψη, παράφραση, εξήγηση
ή παράθεση παραδειγµάτων (O’Malley κ.ά., 1985b).

1.2.3. Τυπολογία της Oxford3
Σύµφωνα µε την Oxford (1990) οι ΣΓΕ χωρίζονται αρχικά στις άµεσες και στις έµµεσες στρατηγικές,
οι οποίες µε τη σειρά τους διακρίνονται σε συνολικά έξι κατηγορίες στρατηγικών. Πιο
συγκεκριµένα, οι άµεσες στρατηγικές αποτελούνται από τις µνηµονικές, τις γνωστικές, και τις
αντισταθµιστικές στρατηγικές, ενώ οι έµµεσες στρατηγικές συνίστανται από τις µεταγνωστικές, τις
συναισθηµατικές, και τις κοινωνικές στρατηγικές (Oxford, 1990). Ωστόσο, παρά αυτήν τους τη
διάκριση, όλες οι κατηγορίες στρατηγικών συνδέονται µεταξύ τους και κάθε µία από αυτές δύναται
να δράσει επικουρικά σε οποιαδήποτε άλλη (Oxford, 1990). Παραδείγµατος χάριν, η χρήση µιας
αντισταθµιστικής στρατηγικής, όπως είναι το µάντεµα, προϋποθέτει τη χρήση µιας γνωστικής
στρατηγικής, της αιτιολογίας (Oxford, 1990).

1.2.3.1. Άµεσες στρατηγικές
Ως άµεσες στρατηγικές ορίζονται όλες οι ΣΓΕ που αφορούν άµεσα τη γλώσσα προς εκµάθηση και
απαιτούν τη νοητική επεξεργασία της (Oxford, 1990). Ωστόσο, ανάλογα µε την κατηγορία στην
οποία ανήκει µια ΣΓΕ, ο τρόπος που και ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η επεξεργασία
διαφέρει (Oxford, 1990).

1.2.3.1.1. Μνηµονικές στρατηγικές
Η κατηγορία των µνηµονικών ΣΓΕ, των οποίων ο ρόλος είναι να βοηθούν ουσιαστικά στην
αποθήκευση και την ανάκληση των νέων γλωσσικών πληροφοριών, συνίσταται από τέσσερις
οµάδες στρατηγικών (Oxford, 1990). Την πρώτη οµάδα εξ αυτών αποτελεί η δηµιουργία νοερών
συσχετισµών (Oxford, 1990). Σε αυτήν περιλαµβάνονται στρατηγικές όπως είναι η οµαδοποίηση,

3 Η απόδοση των αγγλικών όρων των ΣΓΕ αυτής της τυπολογίας στα ελληνικά βασίστηκε στη µετάφραση της
Πλατσίδου (χ.χ.).
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όπου το άτοµο «ταξινοµεί ή επαναταξινοµεί το γλωσσικό υλικό σε ενότητες µε νόηµα», ο
συσχετισµός των νέων πληροφοριών µε τις ήδη υπάρχουσες, και η τοποθέτηση νέων λέξεων σε ένα
πλαίσιο (Oxford, 1990, σελ. 40-41). Στη δεύτερη οµάδα, η οποία αφορά στο συσχετισµό εικόνων
και ήχων µε τις διάφορες γλωσσικές πληροφορίες, ανήκει η αποµνηµόνευση των τελευταίων µέσω
της χρήσης της φαντασίας, της σηµασιολογικής αντιστοίχησης, της χρήσης λέξεων κλειδιών και
της αναπαράστασης ήχων στη µνήµη (Oxford, 1990). Από την άλλη, η τρίτη οµάδα στρατηγικών
αφορά την καλή ανασκόπηση, η οποία ουσιαστικά είναι η δοµηµένη ανασκόπηση, ενώ η τέταρτη
οµάδα σχετίζεται µε τη δραστηριοποίηση (µέσω είτε της φυσικής αντίδρασης και των αισθήσεων,
είτε διαφόρων µηχανικών τεχνικών) η οποία έχει ως απώτερο στόχο την επιτυχή αποµνηµόνευση
των νέων γλωσσικών πληροφοριών (Oxford, 1990). Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως η
αποτελεσµατικότητα όλων των ανωτέρω στρατηγικών αυξάνεται όταν αυτές δε χρησιµοποιούνται
µεµονωµένες, αλλά σε συνδυασµό µε τις µεταγνωστικές και τις συναισθηµατικές στρατηγικές
(Oxford, 1990).

1.2.3.1.2. Γνωστικές στρατηγικές
Οι γνωστικές στρατηγικές χρησιµοποιούνται για την κατανόηση και την παραγωγή της γλώσσας
προς εκµάθηση, αφορούν δηλαδή «το χειρισµό ή το µετασχηµατισµό της γλώσσας-στόχου από τον
εκπαιδευόµενο», ενώ παράλληλα διέπονται από µεγάλη ποικιλία (Oxford, 1990, σελ. 43). Η
εξάσκηση, η αποστολή και η λήψη µηνυµάτων, η ανάλυση και ο συσχετισµός, και τέλος η
δηµιουργία δοµών για τις εισερχόµενες και τις εξερχόµενες πληροφορίες, συνιστούν τις τέσσερις
οµάδες στρατηγικών από τις οποίες αποτελείται η συγκεκριµένη κατηγορία (Oxford, 1990).
Αναλυτικότερα, ως στρατηγικές εξάσκησης χαρακτηρίζονται η επανάληψη, η τυπική γραπτή
και προφορική εξάσκηση, η αναγνώριση και η χρήση γλωσσικών προτύπων, ο ανασυνδυασµός
γνωστών γλωσσικών στοιχείων (µε νέους ωστόσο τρόπους), και η νατουραλιστική εξάσκηση της
γλώσσας προς εκµάθηση (Oxford, 1990). Στην αποστολή και τη λήψη µηνυµάτων ανήκουν αφενός
η ταχεία εύρεση του βασικού νοήµατος σε ένα µήνυµα, και αφετέρου η χρήση πολλαπλών πηγών,
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εντύπων ή µη, για την κατανόηση και την παραγωγή των γλωσσικών µηνυµάτων (Oxford, 1990). Η
τρίτη οµάδα, αυτή της ανάλυσης και του συσχετισµού, περιλαµβάνει στρατηγικές όπως είναι ο
παραγωγικός συλλογισµός (ο οποίος συνήθως σχετίζεται µε τη γενίκευση των γλωσσικών
κανόνων), η κατανόηση των εκφράσεων µέσω της ανάλυσής τους σε επιµέρους ενότητες, η
αντιθετική ανάλυση, η µετάφραση, και η µεταφορά γνώσεων από τη µητρική γλώσσα του
εκπαιδευόµενου στη γλώσσα-στόχο (Oxford, 1990). Τέλος, στη δηµιουργία δοµών για τις
εισερχόµενες και τις εξερχόµενες πληροφορίες, η οποία δηµιουργία είναι πολύ σηµαντική για την
οργάνωση των γλωσσικών πληροφοριών και για την προετοιµασία παραγωγής λόγου στη γλώσσα
προς εκµάθηση, ανήκουν οι στρατηγικές της τήρησης σηµειώσεων, της περίληψης και της
υπογράµµισης (Oxford, 1990).

1.2.3.1.3. Αντισταθµιστικές στρατηγικές
Προκειµένου να ανταπεξέλθει κανείς στα ελλείµµατα που παρουσιάζει στη γλώσσα-στόχο, ειδικά
στους τοµείς της γραµµατικής και του λεξιλογίου, κάνει χρήση των αντισταθµιστικών στρατηγικών
(Oxford, 1990). Η συγκεκριµένη κατηγορία ΣΓΕ συνίσταται από δύο οµάδες στρατηγικών, το
έξυπνο µάντεµα και την υπερπήδηση των περιορισµών στο γραπτό και προφορικό λόγο, ενώ
χρησιµοποιείται εξίσου από άτοµα όλων των γλωσσικών επιπέδων (Oxford, 1990).
Όπως φανερώνει και το όνοµά της, η πρώτη οµάδα στρατηγικών αφορά τη χρήση
γλωσσολογικών και µη στοιχείων, προκειµένου το άτοµο να µαντέψει επιτυχώς τα άγνωστα µέρη
ενός εισερχόµενου γλωσσικού µηνύµατος (Oxford, 1990). Από την άλλη, η υπερπήδηση των
περιορισµών στο γραπτό και προφορικό λόγο αφορά τα εξερχόµενα γλωσσικά µηνύµατα µόνο
(Oxford, 1990). Πιο αναλυτικά, στην τελευταία οµάδα ανήκουν στρατηγικές όπως είναι α) η χρήση
της µητρικής γλώσσας όταν το άτοµο δε γνωρίζει την ακριβή απόδοση µιας έννοιας στη γλώσσαστόχο, β) η αναζήτηση βοήθειας, γ) η χρήση παντοµίµας ή χειρονοµιών, δ) η µερική ή ολική
αποφυγή της επικοινωνίας, ε) η επιλογή του θέµατος, στ) η προσαρµογή του µηνύµατος, µέσω της
απλοποίησης ή της τροποποίησής του, ζ) η επινόηση λέξεων, και η) η χρήση περιφράσεων ή
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συνωνύµων (Oxford, 1990).

1.2.3.2. Έµµεσες στρατηγικές
Σε αντίθεση µε τις άµεσες στρατηγικές, οι έµµεσες στρατηγικές «υποστηρίζουν και διαχειρίζονται
τη γλωσσική εκµάθηση χωρίς (σε πολλές περιπτώσεις) να εµπλέκουν άµεσα τη γλώσσα-στόχο»
(Oxford, 1990, σελ. 135).

1.2.3.2.1. Μεταγνωστικές στρατηγικές
Ο εκπαιδευόµενος δύναται να ελέγξει σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία της γλωσσικής εκµάθησης
µέσω της χρήσης των µεταγνωστικών στρατηγικών, δηλαδή µέσω της εστίασης, της οργάνωσης και
του προγραµµατισµού, και τέλος της αξιολόγησης της µάθησης (Oxford, 1990). Η στρατηγική της
εστίασης στη µάθηση είναι πάρα πολύ σηµαντική, καθώς τα πολλαπλά και ποικίλα νέα ερεθίσµατα
κατά τη µαθησιακή διαδικασία µπορούν να αποπροσανατολίσουν τον εκπαιδευόµενο από τον
πρωταρχικό του στόχο, δηλαδή αυτόν της εκµάθησης της ξένης γλώσσας (Oxford, 1990). Το άτοµο
µπορεί να ανταπεξέλθει αυτές τις αντιξοότητες είτε µέσω της επισκόπησης των νέων πληροφοριών
και της σύνδεσης τους µε τις ήδη γνωστές πληροφορίες, είτε µε την εστίαση της προσοχής του
επιλεκτικά ή κατευθυνόµενα, είτε µε την εκ των προτέρων απόφαση του να καθυστερήσει την
παραγωγή του προφορικού λόγου, ολικά ή µερικά, µέχρις ότου να αναπτυχθούν ικανοποιητικά οι
δεξιότητες κατανόησης του προφορικού λόγου (Oxford, 1990). Από την άλλη, η οµάδα της
οργάνωσης και του προγραµµατισµού της µάθησης περιλαµβάνει στρατηγικές όπως είναι α) η
αντίληψη του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία της γλωσσικής εκµάθησης, β) η
κατανόηση και η χρήση συνθηκών για τη δηµιουργία του βέλτιστου δυνατού µαθησιακού
περιβάλλοντος, γ) η θέσπιση σκοπών και στόχων, δ) ο εκ των προτέρων καθορισµός του σκοπού
των γλωσσικών δραστηριοτήτων, ε) ο προγραµµατισµός για την εκπόνηση των γλωσσικών
δραστηριοτήτων, και στ) η αναζήτηση και η δηµιουργία ευκαιριών εξάσκησης της γλώσσας-στόχου
στο φυσικό της περιβάλλον (Oxford, 1990). Ακόµη, η αξιολόγηση της µάθησης επιτυγχάνεται µε τη
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χρήση των στρατηγικών της αυτό-παρακολούθησης και της αυτοαξιολόγησης (Oxford, 1990).

1.2.3.2.2. Συναισθηµατικές στρατηγικές
Μέσω της χρήσης των συγκεκριµένων στρατηγικών ο εκπαιδευόµενος µπορεί να ρυθµίσει τα
συναισθήµατα, τα κίνητρα και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται µε την εκµάθηση της γλώσσαςστόχου, και έτσι να ενισχύσει σηµαντικά την πρόοδό του (Oxford, 1990). Οι οµάδες στρατηγικών
από τις οποίες συνίστανται οι συναισθηµατικές ΣΓΕ είναι ο περιορισµός της ανησυχίας, η αυτόενθάρρυνση, και η µέτρηση της συναισθηµατικής θερµοκρασίας του ατόµου (Oxford, 1990).
Η πρώτη εκ των προαναφερόµενων οµάδων περιλαµβάνει στρατηγικές όπως είναι η χρήση
της

µουσικής,

του

γέλιου,

διαφόρων

τεχνικών

χαλάρωσης,

βαθιών

αναπνοών,

ή

αυτοσυγκέντρωσης, προκειµένου το άτοµο να µειώσει το άγχος που µπορεί να προκύψει κατά τη
µαθησιακή διαδικασία (Oxford, 1990). Όσον αφορά την αυτό-ενθάρρυνση, ο εκπαιδευόµενος
µπορεί να την επιτύχει µέσα από την πραγµατοποίηση θετικών δηλώσεων, τη συνετή ανάληψη
ρίσκων, όπως και τις αυτό-ανταµοιβές (Oxford, 1990). Τέλος, η οµάδα της µέτρησης της
συναισθηµατικής θερµοκρασίας του ατόµου αποτελείται από τέσσερις στρατηγικές και είναι πολύ
σηµαντική γιατί µέσω αυτής το άτοµο µπορεί να καταλάβει το πώς νιώθει και για ποιο λόγο,
(Oxford, 1990). Ειδικότερα, οι στρατηγικές αυτές είναι α) η αντίληψη της ψυχολογικής κατάστασης
του εκπαιδευόµενου µέσω των σωµατικών συµπτωµάτων που µπορεί να παρουσιάζει, β) η χρήση
λιστών ελέγχου για τη διαπίστωση των συναισθηµάτων, των πεποιθήσεων και των κινήτρων του
ατόµου (τα οποία µπορεί να σχετίζονται µε τη γλωσσική εκµάθηση γενικά ή ειδικά), γ) η
καταγραφή σε ηµερολόγιο αφενός των συναισθηµάτων του ατόµου και αφετέρου των αντίστοιχων
γεγονότων κατά τη µαθησιακή διαδικασία, και δ) η συζήτηση του εκπαιδευόµενου µε άλλα άτοµα
όσον αφορά τα συναισθήµατα που βιώνει κατά τη γλωσσική εκµάθηση (Oxford, 1990).

1.2.3.2.3. Κοινωνικές στρατηγικές
Οι κοινωνικές στρατηγικές επιτρέπουν στον εκπαιδευόµενο να µάθει µέσω της αλληλεπίδρασης µε
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άλλους (Oxford, 1990). Στη δεδοµένη κατηγορία ΣΓΕ υπάγονται τρεις οµάδες στρατηγικών, αυτές
της πραγµατοποίησης ερωτήσεων, της συνεργασίας µε τους άλλους, και της ενσυναίσθησης
(Oxford, 1990).
Η πρώτη οµάδα στρατηγικών αφορά την πραγµατοποίηση ερωτήσεων προκειµένου ο
εκπαιδευόµενος να λάβει είτε κάποια διευκρίνηση/επιβεβαίωση, ούτως ώστε να κατανοήσει
πληρέστερα τα εισερχόµενα γλωσσικά µηνύµατα, είτε κάποια διόρθωση σχετιζόµενη µε τις
παραγωγές του (Oxford, 1990). Οι συνεργατικές στρατηγικές από την άλλη σχετίζονται, όπως
φανερώνει και το όνοµά τους, µε τη συνεργασία µε τους άλλους, είτε πρόκειται για άλλους
εκπαιδευόµενους είτε για φυσικούς οµιλητές της γλώσσας-στόχου (Oxford, 1990). Παράλληλα, οι
συνεργατικές στρατηγικές αποτελούν τη «βάση της συνεργατικής γλωσσικής εκµάθησης, η οποία
όχι µόνο αυξάνει τη γλωσσική επίδοση των εκπαιδευόµενων, αλλά επιπλέον ενισχύει την
αυτοεκτίµηση και την κοινωνική αποδοχή» (Oxford, 1990, σελ. 147). Τέλος, η οµάδα της
ενσυναίσθησης περιλαµβάνει στρατηγικές οι οποίες σχετίζονται µε την προσπάθεια του ατόµου να
κατανοήσει την κουλτούρα, τον πολιτισµό, τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των άλλων (Oxford,
1990).

1.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης
Σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα βιβλιογραφία, υπάρχει πληθώρα παραγόντων που µπορεί να επηρεάσει
τη χρήση των ΣΓΕ από το άτοµο. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί πως το φύλο, η ηλικία, το
περιβάλλον στο οποίο µαθαίνεται µία γλώσσα, το πεδίο σπουδών, η ύπαρξη κινήτρων, το
µαθησιακό στυλ, οι πρότερες εκπαιδευτικές εµπειρίες, η αντίληψη που έχει το άτοµο για το
γλωσσικό του επίπεδο, η διδασκαλία των στρατηγικών, η προσωπικότητα, η εθνικότητα και το
πολιτιστικό υπόβαθρο διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των ΣΓΕ και τη συχνότητα µε
την οποία το άτοµο τις χρησιµοποιεί.
Αρχικά λοιπόν, υπάρχουν έρευνες στις οποίες έχει βρεθεί πως οι γυναίκες χρησιµοποιούν µε
µεγαλύτερη συχνότητα τις ΣΓΕ γενικά (Gu, 2002· Goh & Kwah, 1997· Green & Oxford, 1995·
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Hong-Nam & Leavell, 2006, όπως αναφέρονται στον Khamkhien, 2010), και άλλες που αναφέρουν
το ίδιο εύρηµα για τους άνδρες (Tran, 1988· Wharton, 2000, όπως αναφέρονται στον Khamkhien,
2010). Παράλληλα, η διαφορά φαίνεται πως δεν εντοπίζεται µόνο στη συχνότητα µε την οποία
χρησιµοποιούν οι γυναίκες και οι άνδρες τις ΣΓΕ, αλλά και στην προτίµηση συγκεκριµένων εξ
αυτών ανάλογα µε το φύλο του ατόµου. Παραδείγµατος χάριν, στη µελέτη των Hong-Nam και
Leavell (2006, όπως αναφέρεται στον Khamkhien, 2010), οι γυναίκες χρησιµοποιούσαν ως επί το
πλείστον τις κοινωνικές και τις µεταγνωστικές στρατηγικές, ενώ οι άνδρες επέλεγαν συχνότερα τις
µεταγνωστικές και τις αντισταθµιστικές στρατηγικές. Ωστόσο, σε κάποιες έρευνες δε διαπιστώθηκε
καµία συσχέτιση µεταξύ του φύλου και της χρήσης των ΣΓΕ (Griffiths, 2003· Psaltou-Joycey,
2008· Kojima & Yoshikawa, 2004, όπως αναφέρονται στις Gavriilidou & Psaltou-Joycey, 2010).
Πέρα από το φύλο, η ηλικία συνιστά ακόµη έναν παράγοντα που επηρεάζει την επιλογή των
ΣΓΕ προς χρήση (Oxford, 1982, 1989· Oxford & Ehrman, 1993, όπως αναφέρονται στις Oxford &
Ehrman, 1995). Ειδικότερα, οι εκπαιδευόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας προτιµούν στρατηγικές που
τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γενικότερες γνώσεις τους προς
την επίτευξη των επιµέρους γλωσσικών στόχων, όπως και στρατηγικές µε τις οποίες µπορούν να
αναλύσουν το γραµµατικό σύστηµα µιας γλώσσας (Oxford & Ehrman, 1995). Επιπλέον,
χρησιµοποιούν τις ΣΓΕ πιο αποτελεσµατικά, συνειδητά και αυθόρµητα (Peacock & Ho, 2003·
Brown, Bransford, Ferrara, & Campione, 1983, όπως αναφέρονται στις Gavriilidou & PsaltouJoycey, 2010). Από την άλλη, οι εκπαιδευόµενοι που ανήκουν σε µία νεότερη ηλικιακή οµάδα
επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα στη γλώσσα στόχο, ειδικά όσον αφορά την προφορά τους, επειδή
επιλέγουν τη χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών (Oxford & Ehrman, 1995).
Ταυτόχρονα, οι Green και Oxford (1995, όπως αναφέρεται στην Oxford, 2003) διαπίστωσαν
πως ο τύπος των ΣΓΕ και η συχνότητα µε την οποία τις επιλέγει ένα άτοµο διαφέρουν ανάλογα µε
το αν πρόκειται για εκµάθηση µιας ξένης ή µιας δεύτερης γλώσσας. Ειδικότερα, όσοι µαθαίνουν
µία γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον τείνουν να χρησιµοποιούν µε µεγαλύτερη συχνότητα τις
ΣΓΕ από ότι αυτοί που πραγµατοποιούν την εκµάθηση της σε ένα ξένο περιβάλλον (Oxford &
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Ehrman, 1995). Επιπλέον, συχνότερη χρήση των ΣΓΕ εντοπίζεται και στα άτοµα που
χαρακτηρίζονται από υψηλά κίνητρα (Oxford & Ehrman, 1995).
Όσον αφορά το πεδίο σπουδών των εκπαιδευόµενων, τα ευρήµατα των µελετών σε διεθνές
επίπεδο έχουν δείξει πως αυτό δύναται να επηρεάσει την επιλογή και τη χρήση των ΣΓΕ από τα
άτοµα (Mochizuki, 1999· Peacock, 2001a· Oxford & Nyikos, 1989· Peacock & Ho, 2003· Politzer
& McGroarty, 1985, όπως αναφέρονται στις Psaltou-Joycey & Kantaridou, 2009). Μάλιστα,
σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική επισκόπηση των Psaltou-Joycey και Kantaridou (2009), τα άτοµα
των οποίων οι σπουδές ανήκουν στο ανθρωπιστικό πεδίο ή στις ξενόγλωσσες φιλολογίες τείνουν να
χρησιµοποιούν τις ΣΓΕ µε µεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι σπουδαστές άλλων επιστηµονικών
πεδίων.
Ακόµη, έχει βρεθεί πως, όταν τα άτοµα είναι ελεύθερα να επιλέξουν για χρήση οποιαδήποτε
ΣΓΕ επιθυµούν, αυτά προτιµούν τις ΣΓΕ που είναι πιο συναφείς µε το µαθησιακό τους στυλ
(Oxford, 1996a, 1996b· Ehrman & Oxford, 1989, όπως αναφέρονται στην Oxford, 2003). Όσοι
προσεγγίζουν τη µάθηση ολιστικά προτιµούν τις ΣΓΕ που βοηθούν στην επικοινωνία και στην
εξαγωγή µηνυµάτων συνολικά, ενώ αντίθετα αυτοί που την προσεγγίζουν αναλυτικά επιλέγουν
στρατηγικές που βασίζονται στην αντιπαραβολική ανάλυση (Foster, 2012). Επιπλέον, η Rossi-Le
(1989, όπως αναφέρεται στις Oxford & Ehrman, 1995) διαπίστωσε πως οι µνηµονικές στρατηγικές
επιλέγονται περισσότερο από τους ακουστικούς τύπους, ενώ οι στρατηγικές που σχετίζονται µε την
αυτό-διαχείριση προτιµώνται ως επί το πλείστον από τους απτικούς τύπους.
Παράλληλα, έχει υποστηριχθεί πως η χρήση των ΣΓΕ αυξάνεται έπειτα από την ανάλογη
επιµόρφωση των ατόµων (Hillocks, 1987· Derry & Murphy, 1986· O’Malley & Chamot, 1990·
Pearson & Dole, 1987, όπως αναφέρονται στους Gavriilidou & Papanis, 2010b). Παραδείγµατος
χάριν, µετά την παρακολούθηση ενός σχετικού προγράµµατος, τα παιδιά που συµµετείχαν στη
µελέτη των Gavriilidou και Papanis (2010b) αύξησαν τη χρήση των µεταγνωστικών, των
γνωστικών και των κοινωνικό-συναισθηµατικών στρατηγικών κατά την εκµάθηση της αγγλικής
γλώσσας ως ξένης. Από την άλλη, οι γνωστικές και οι µεταγνωστικές στρατηγικές
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χρησιµοποιούνται συχνότερα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ΣΓΕ από τα άτοµα που έχουν ήδη κάποιο
εκπαιδευτικό και γλωσσολογικό υπόβαθρο (Oxford & Ehrman, 1995).
Ακόµη, η συχνότητα της χρήσης των ΣΓΕ συνολικά τείνει να αλλάζει µε τρόπο ανάλογο της
αντίληψης που έχουν οι εκπαιδευόµενοι για το γλωσσικό τους επίπεδο (Su, 2005). Συνεπώς, όσο
υψηλότερο επίπεδο νοµίζει ότι έχει κάποιος στη γλώσσα-στόχο, τόσο περισσότερο χρησιµοποιεί τις
ΣΓΕ (Wharton, 2000· Green & Oxford, 1995· Oxford & Nyikos, 1989, όπως αναφέρονται στη Su,
2005).
Σε συνάρτηση µε την προσωπικότητα των εκπαιδευόµενων, οι ΣΓΕ που σχετίζονται µε την
αναζήτηση και την επικοινωνία εννοιών επιλέγονται σε µεγαλύτερη συχνότητα από άτοµα που είτε
χαρακτηρίζονται ως εσωστρεφή, είτε λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό µε τη διαίσθησή τους (Ehrman
& Oxford, 1989, όπως αναφέρεται στις Oxford & Ehrman, 1995). Αντίθετα, οι εξωστρεφείς τύποι
προτιµούν τη χρήση συναισθηµατικών στρατηγικών, στρατηγικών οπτικοποίησης (Ehrman &
Oxford, 1989, όπως αναφέρεται στις Oxford & Ehrman, 1995) και κοινωνικών στρατηγικών
(Oxford & Ehrman, 1995).
Επιπλέον, η εθνικότητα και το πολιτισµικό υπόβαθρο συνιστούν παράγοντες που µπορούν
να επηρεάσουν σηµαντικά την επιλογή και τη χρήση των ΣΓΕ. Ειδικότερα, οι Politzer και
McGroarty (1985, όπως αναφέρεται στους Lee, 2010· Su, 2005) διαπίστωσαν πως οι
εκπαιδευόµενοι που προέρχονται γενικά από την Ασία χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον
στρατηγικές που περιλαµβάνουν µηχανική αποµνηµόνευση ή είναι προσανατολισµένες στην
τήρηση κανόνων, ενώ παράλληλα είναι πιο συντηρητικοί από ό,τι τα άτοµα άλλων εθνικοτήτων
στην εκµάθηση νέων ΣΓΕ (O’Malley κ.ά., 1985a, 1985b, όπως αναφέρονται στο Lee, 2010).
Ακόµη, οι εκπαιδευόµενοι που κατάγονται συγκεκριµένα από την Κίνα και την Ιαπωνία φαίνεται
πως χρησιµοποιούν ελάχιστα τις κοινωνικές στρατηγικές (Noguchi, 1991· Politzer & McGroarty,
1985, όπως αναφέρονται στο Lee, 2010), ενώ αυτοί που κατάγονται από την Παλαιστίνη προτιµούν
περισσότερο τις µεταγνωστικές στρατηγικές και λιγότερο τις αντισταθµιστικές (Shmais, 2003,
όπως αναφέρεται στην Al-Natour, 2012). Οι Ταϊλανδοί, από την άλλη, επιλέγουν συχνότερα τις
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αντισταθµιστικές και τις µεταγνωστικές στρατηγικές (Kaotsombut, 2003· Pawapatcharaudom,
2007· Sootsuwan, 2005· Sumamarnkul, 2006· Tirabulkul, 2005· Wajasat, 1990, όπως αναφέρονται
στην Anugkakul, 2011), ενώ χρησιµοποιούν τις ΣΓΕ συνολικά µε χαµηλότερη συχνότητα από ότι οι
Κινέζοι εκπαιδευόµενοι (Anugkakul, 2011). Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν και
έρευνες στις οποίες δε διαπιστώθηκε κάποια ισχυρή σχέση µεταξύ της εθνικότητας των
εκπαιδευόµενων και της χρήσης των ΣΓΕ συνολικά (Altan, 2004, όπως αναφέρεται στην
Anugkakul, 2011).

1.4. Εκµάθηση ξένης γλώσσας και στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης
Σύµφωνα µε τις Chamot και Kupper (1989, όπως αναφέρεται στη Su, 2005) όλοι όσοι µαθαίνουν
µία γλώσσα χρησιµοποιούν ΣΓΕ, ωστόσο ούτε επιλέγουν όλοι τις ίδιες ΣΓΕ ούτε τις χρησιµοποιούν
µε την ίδια συχνότητα. Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πως η χρήση συγκεκριµένων
οµάδων ΣΓΕ µπορεί να επιδρά στην επίδοση στην ξένη γλώσσα (Nunan, 1991, όπως αναφέρεται
στην Oxford, 2003· Ehrman & Oxford, 1995, όπως αναφέρεται στο Lee, 2010), ενώ αντίστροφα
κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το επίπεδο στη γλώσσα-στόχο επιδρά στην επιλογή
συγκεκριµένων ΣΓΕ από τους εκπαιδευόµενους (Mochizuki, 1999· Peacock, 2001b· Οxford &
Nyikos, 1989, όπως αναφέρονται στις Gavriilidou & Psaltou-Joycey, 2010). O MacIntyre (1994,
όπως αναφέρεται στη Su, 2005) ερµηνεύει αυτήν τη σχέση ως κυκλική, και θεωρεί πως οι δύο
µεταβλητές συνιστούν ταυτόχρονα τις αιτίες και τα αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα, υπάρχει και ένα
µικρό ποσοστό ερευνών στις οποίες δε διαπιστώθηκε καµία σχέση µεταξύ των ΣΓΕ και της
επίδοσης στη γλώσσα προς εκµάθηση (Psaltou-Joycey, 2008· Brown, Robson, & Rosenkjar, 2001·
Oxford, Park-Oh, Ito, & Sumrall, 1993, όπως αναφέρονται στις Gavriilidou & Psaltou-Joycey,
2010).
Αρχικά, λοιπόν, τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν πως η υψηλότερη χρήση των ΣΓΕ
σχετίζεται άµεσα και θετικά µε την επίδοση του ατόµου στην ξένη γλώσσα (Khamkhien, 2010·
Lee, 2010). Μάλιστα, αυτή η διαπίστωση φαίνεται να ισχύει για την πλειοψηφία των
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εκπαιδευόµενων, ανεξαρτήτως της ηλικιακής οµάδας στην οποία ανήκουν (Griffiths, 2003· Chamot
& El-Dinary, 1999· Green & Oxford, 1995· Lan & Oxford, 2003· O’Malley & Chamot, 1990·
Purdie & Oliver, 1999, όπως αναφέρονται στις Gavriilidou & Psaltou-Joycey, 2010). Ενδεικτικά
αναφέρεται η έρευνα των Gavriilidou και Papanis (2010b), στην οποία βρέθηκε πως η επίδοση των
παιδιών που χρησιµοποιούσαν σε µεγαλύτερο βαθµό τις ΣΓΕ (ειδικά τις γνωστικές, τις
µεταγνωστικές και τις κοινωνικό-συναισθηµατικές στρατηγικές), κατά τη διαδικασία εκµάθησης
µιας ξένης γλώσσας, ήταν αισθητά καλύτερη από αυτήν των παιδιών που τις χρησιµοποιούσαν µε
µικρότερη συχνότητα. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και η µελέτη των Gharbavi και Mousavi
(2012), σύµφωνα µε τους οποίους η συχνότερη χρήση των ΣΓΕ πραγµατοποιείται από τους
εκπαιδευόµενους που χαρακτηρίζονται από υψηλότερα γλωσσικά επίπεδα.
Από την άλλη, οι Abraham και Vann (1987, όπως αναφέρεται στους Lee, 2010· Su, 2005)
και οι Vann και Abraham (1990, όπως αναφέρεται στους Lee, 2010· Su, 2005) διαπίστωσαν πως οι
εκπαιδευόµενοι που παρουσίαζαν την υψηλότερη επίδοση στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας
διέφεραν από τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους στο ότι δεν περιορίζονταν στη χρήση
συγκεκριµένων µόνο ΣΓΕ, αλλά επέλεγαν συχνότερα από µια µεγάλη ποικιλία ΣΓΕ την
καταλληλότερη κάθε φορά στρατηγική για τον αντίστοιχο µαθησιακό στόχο. Συνεπώς, αυτοί που
δεν επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα στη γλώσσα-στόχο φαίνεται να υστερούν στις ικανότητες
επιλογής των κατάλληλων ΣΓΕ (Gavriilidou & Psaltou-Joycey, 2010).
Όσον αφορά ξεχωριστά τις επιµέρους οµάδες ΣΓΕ και την επίδραση που µπορεί να έχουν
στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, στη µελέτη των Ehrman και Oxford (1995, όπως αναφέρεται
στο Lee, 2010) βρέθηκε πως µόνο οι γνωστικές στρατηγικές σχετίζονταν µε την επίδοση των
εκπαιδευοµένων, σε αντίθεση µε όλες τις υπόλοιπες οµάδες ΣΓΕ. Αντίθετα, ο Nunan (1991, όπως
αναφέρεται στην Oxford, 2003) υποστήριξε πως η διαφορά µεταξύ αυτών που επιτυγχάνουν υψηλή
επίδοση στην εκµάθηση της γλώσσας-στόχου από τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους έγκειται στο
ότι οι πρώτοι χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των µεταγνωστικών τους
ικανοτήτων. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές για εκπαιδευόµενους που
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µάθαιναν την αγγλική ως ξένη γλώσσα και οι οποίοι είχαν διαφορετικό υπόβαθρο όσον αφορά τη
µητρική τους γλώσσα (Dreyer & Oxford, 1996· Oxford, Judd, & Giesen, 1998, όπως αναφέρονται
στην Oxford, 2003). Οι Gavriilidou και Papanis (2010a) υποστήριξαν ότι αυτό συµβαίνει λόγω του
ότι τα άτοµα που έχουν ήδη ένα υψηλό επίπεδο στην ξένη γλώσσα είναι γενικά πιο έµπειροι
εκπαιδευόµενοι, και ως τέτοιοι προσπαθούν να ελέγξουν και να ρυθµίσουν τη µαθησιακή
διαδικασία συνολικά. ∆ε στοχεύουν δηλαδή µόνο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας, γεγονός που
θα οδηγούσε στην αυξηµένη χρήση των γνωστικών στρατηγικών (Gavriilidou και Papanis, 2010a).
Ακόµη, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πως και οι κοινωνικές στρατηγικές επηρεάζουν θετικά την
εκµάθηση της ξένης γλώσσας (Dreyer & Oxford, 1996· Oxford & Ehrman, 1995, όπως
αναφέρονται στην Oxford, 2003).
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως η χρήση των ΣΓΕ δεν σχετίζεται πάντα θετικά µε την
εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Για την ακρίβεια, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πως η χρήση των
µνηµονικών στρατηγικών παραδείγµατος χάριν οδηγεί σε χαµηλή επίδοση σε διάφορους τοµείς
στην ξένη γλώσσα, όπως είναι το λεξιλόγιο και η γραµµατική (Purpura, 1997, όπως αναφέρεται
στην Oxford, 2003). Όσον αφορά την οµάδα των συναισθηµατικών στρατηγικών, σε κάποιες
έρευνες βρέθηκε πως συσχετίζεται θετικά µε την εκµάθηση της ξένης γλώσσας (Dreyer & Oxford,
1996· Oxford & Ehrman, 1995, όπως αναφέρονται στην Oxford, 2003) και σε κάποιες άλλες
αρνητικά (Mullins, 1992, όπως αναφέρεται στην Oxford, 2003). Η Oxford (2003) θεωρεί πως το
συγκεκριµένο εύρηµα πιθανόν να οφείλεται στη σταδιακή εγκατάλειψη των συναισθηµατικών
στρατηγικών από τους εκπαιδευοµένους καθώς αυτοί αποκτούν υψηλότερο επίπεδο στην ξένη
γλώσσα.

1.5. ∆ιερεύνηση των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης σε ελληνόφωνους εκπαιδευόµενους
Το ερωτηµατολόγιο SILL (Strategy inventory for language learning) της Oxford (1990) είναι το
ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιείται συνηθέστερα για την αξιολόγηση της χρήσης των ΣΓΕ, ενώ
παράλληλα παρέχει την πληρέστερη κατηγοριοποίηση αυτών (Rivera-Mills & Plonsky, 2007, όπως
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αναφέρεται στο Lee, 2010). ∆εδοµένου ότι στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ελληνική
µετάφραση αυτού του ερωτηµατολογίου για τη µέτρηση των αντίστοιχων δεδοµένων (Πλατσίδου,
χ.χ.), κρίθηκε σκόπιµο σε αυτήν την ενότητα να παρουσιαστούν κάποιες από τις πιο πρόσφατες
έρευνες που έχουν γίνει σε ελληνόφωνο πληθυσµό µε το ερωτηµατολόγιο SILL, αυτούσιο ή
ελαφρώς τροποποιηµένο (ακολουθεί αναλυτική παρουσίασή του σε επόµενη ενότητα).
Με δείγµα 1555 ατόµων, οι Psaltou-Joycey και Kantaridou (2009) προσπάθησαν να
εντοπίσουν ποιες ΣΓΕ χρησιµοποιούν και µε ποια συχνότητα οι Έλληνες φοιτητές πανεπιστηµίου,
και αν η χρήση αυτών επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, όπως είναι το φύλο, το πεδίο σπουδών,
και το γλωσσικό επίπεδο στη γλώσσα-στόχο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως ο
συγκεκριµένος πληθυσµός κάνει µέτρια χρήση των ΣΓΕ, ενώ επιλέγει συχνότερα τις
αντισταθµιστικές, τις µεταγνωστικές και τις κοινωνικές στρατηγικές, ενώ οι γνωστικές, οι
συναισθηµατικές και οι µνηµονικές στρατηγικές έπονται. Ταυτόχρονα, συχνότερη χρήση των ΣΓΕ
συνολικά κάνουν οι γυναίκες και οι φοιτητές που σπουδάζουν ξενόγλωσσες φιλολογίες,
πολυτεχνικές επιστήµες και πληροφορική, σε αντίθεση µε τους άνδρες και τους σπουδαστές των
θετικών και οικονοµικών επιστηµών. Ακόµη, διαπιστώθηκε πως οι φοιτητές των ξενόγλωσσων
φιλολογιών χρησιµοποιούν τις συναισθηµατικές στρατηγικές περισσότερο από όλους τους
σπουδαστές γενικά, και τις µεταγνωστικές και τις γνωστικές στρατηγικές µε µεγαλύτερη συχνότητα
από ότι οι φοιτητές των ανθρωπιστικών και των παιδαγωγικών επιστηµών, παρόλο που ανήκουν σε
συναφή πεδία σπουδών. Από την άλλη, οι σπουδαστές των οικονοµικών σχολών κάνουν τη
χαµηλότερη χρήση των µνηµονικών, των µεταγνωστικών και των κοινωνικών στρατηγικών, ενώ οι
σπουδαστές των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την υγεία χρησιµοποιούν τις συναισθηµατικές
στρατηγικές λιγότερο συχνά συγκριτικά µε τους σπουδαστές όλων των άλλων πεδίων. Ακόµη, σε
συµφωνία µε τη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε πως η επίδοση στην ξένη γλώσσα παρουσιάζει
θετική συσχέτιση µε τη συχνότητα χρήσης των ΣΓΕ.
Οι Αργυροπούλου και Καµπάκη-Βουγιουκλή (2010), χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 30
ατόµων ανώτατης πανεπιστηµιακής µόρφωσης, εξέτασαν την επίδραση του φύλου, της
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κατεύθυνσης σπουδών και της γνώσης παραπάνω από µίας ξένης γλώσσας στη χρήση των ΣΓΕ. Σε
αντίθεση µε τα ευρήµατα της έρευνας των Psaltou-Joycey και Kantaridou (2009), όσον αφορά τη
µεταβλητή του φύλου συγκεκριµένα, δε διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά στη
χρήση των ΣΓΕ. Παράλληλα, µεταξύ των σπουδαστών που ανήκουν στη θεωρητική κατεύθυνση
και αυτών που ανήκουν στη θετική, εντοπίστηκε διαφορά στη συχνότητα χρήσης µόνο των
συναισθηµατικών στρατηγικών, µε τους τελευταίους να τις χρησιµοποιούν µε µεγαλύτερη
συχνότητα. Επιπλέον, σχετικά µε την επίδραση της γνώσης παραπάνω από µίας ξένης γλώσσας στη
χρήση των ΣΓΕ, βρέθηκε διαφοροποίηση στη χρήση µόνο των µεταγνωστικών στρατηγικών µεταξύ
των ατόµων που ανήκουν στη θετική κατεύθυνση και γνωρίζουν δύο ή τέσσερις γλώσσες.
Μια ανάλογη µελέτη πραγµατοποίησαν οι Gavriilidou και Papanis (2010a), οι οποίοι,
χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 117 φοιτητών πανεπιστηµίου, ερεύνησαν τη σχέση µεταξύ της χρήσης
των ΣΓΕ και του φύλου, του γλωσσικού επιπέδου στην ξένη γλώσσα, της γνώσης παραπάνω από
µίας ξένης γλώσσας, και της κατεύθυνσης σπουδών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της
έρευνας, οι φοιτητές χρησιµοποιούν σε υψηλό βαθµό τις ΣΓΕ. Παράλληλα, δε βρέθηκε καµία
σχέση µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ και κάποιας εκ των προαναφερόµενων µεταβλητών, πέραν του
γλωσσικού επιπέδου στην ξένη γλώσσα. Ωστόσο, αυτή η σχέση διαπιστώθηκε µόνο για την
περίπτωση των µεταγνωστικών στρατηγικών, η χρήση των οποίων αυξανόταν ανάλογα µε το
επίπεδο του ατόµου στην ξένη γλώσσα.
Ενώ όλες οι παραπάνω έρευνες είχαν ως συµµετέχοντες αποκλειστικά ενήλικες, η Vrettou
(2011) ερεύνησε αν υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ και του φύλου, των
κινήτρων για την εκµάθηση της ξένης γλώσσας, και του επιπέδου στη γλώσσα-στόχο, σε 763
παιδιά σχολικής ηλικίας. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πως τα κορίτσια χρησιµοποιούσαν
περισσότερο από ότι τα αγόρια όλες τις ΣΓΕ, πέραν των αντισταθµιστικών και των µνηµονικών
στρατηγικών, ενώ όσο υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο είχε κάποιο παιδί στην ξένη γλώσσα, τόσο
περισσότερο χρησιµοποιούσε τις ΣΓΕ γενικά. Το ίδιο βρέθηκε να ισχύει και για τα κίνητρα
εκµάθησης της ξένης γλώσσας, µε τη συχνότερη χρήση των ΣΓΕ να γίνεται από τα παιδιά που
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χαρακτηρίζονταν από υψηλότερα επίπεδα κινήτρων.
Τέλος, σε αντίθεση µε όλες τις προαναφερόµενες έρευνες, η µελέτη της Kazamia (2010)
είχε ως στόχο να βρει κατά πόσον το ερωτηµατολόγιο SILL επαρκεί για την καταγραφή των ΣΓΕ
που χρησιµοποιούν οι ενήλικες µε µητρική γλώσσα την ελληνική για την εκµάθηση της αγγλικής
ως ξένης γλώσσας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Kazamia (2010) πήρε συνέντευξη από 10
άτοµα και έπειτα ανέλυσε τα ερευνητικά δεδοµένα ποσοτικά και ποιοτικά. Αυτό που διαπιστώθηκε
είναι πως το SILL καταγράφει µε ακρίβεια µόνο τις µισές από τις ΣΓΕ που χρησιµοποιεί ο
συγκεκριµένος πληθυσµός, ενώ υπάρχουν άλλες ΣΓΕ οι οποίες χρησιµοποιούνται από αυτήν την
πληθυσµιακή οµάδα και δεν εµπεριέχονται στο SILL.

1.6. Η µελέτη των στρατηγικών γλωσσικής εκµάθησης στην παρούσα έρευνα
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε η τυπολογία της Oxford (1990) για τις ΣΓΕ·
ως εκ τούτου, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη διερεύνηση αυτών ήταν το SILL. Ο
πρώτος ερευνητικός στόχος, λοιπόν, αφορά τη διερεύνηση του βαθµού χρήσης των ΣΓΕ σε
ενήλικες που µαθαίνουν µία ξένη γλώσσα. Επιπλέον, λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση
των ΣΓΕ δυνάται να επηρεαστεί από ποικίλους παράγοντες και ιδιαίτερα από τα προσωπικά
χαρακτηριστικά (όπως είναι παραδείγµατος χάριν η ηλικία) του ατόµου, τη ΣΝ και τους ΣΕ,
διερευνάται ποια σχέση υφίσταται µεταξύ των ΣΓΕ και αυτών των παραµέτρων. Στα κεφάλαια που
ακολουθούν γίνεται η σχετική µε τη ΣΝ και τους ΣΕ βιβλιογραφική επισκόπηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

2.1. Ορισµός συναισθηµατικής νοηµοσύνης
Τα τελευταία χρόνια η συναισθηµατική νοηµοσύνη (ΣΝ) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των
ερευνητών, καθώς θεωρείται ως ένας από τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο
βαθµό την απόδοση των ατόµων στον εκπαιδευτικό και τον εργασιακό χώρο (Rao, 2012). Μάλιστα,
οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ΣΝ συµβάλλει πολύ περισσότερο από ότι οι γνωστικές ικανότητες
στην επίτευξη κορυφαίας επίδοσης (Fatt, 2002, όπως αναφέρεται στη Dimitriades, 2007). Μέχρις
στιγµής ωστόσο δεν έχει διατυπωθεί ένας ορισµός για τη ΣΝ ευρέως αποδεκτός από όλη την
επιστηµονική κοινότητα, καθώς ο τρόπος µε τον οποίο αυτή προσεγγίζεται διαφέρει αναλόγως µε
το εκάστοτε θεωρητικό πλαίσιο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι κοινοί τόποι στους περισσότερους εκ
των ορισµών, όπως είναι παραδείγµατος χάριν η ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει και να
κατανοεί τα συναισθήµατα του ίδιου και των άλλων, να εκφράζει το συναισθηµατικό του κόσµο, να
ελέγχει και να διαχειρίζεται τα όσα νιώθει, να προσαρµόζεται και να αντιµετωπίζει επιτυχώς
προσωπικά και διαπροσωπικά προβλήµατα, και τέλος να αυτενεργεί (Bar-On, 2006).
Ουσιαστικά, η κύρια διαφορά µεταξύ των προσεγγίσεων της ΣΝ έγκειται στο ότι αυτή
γίνεται αντιληπτή από την µία ως µία καθαρά γνωστική ικανότητα (Mayer & Salovey, 1997, όπως
αναφέρεται στους Stys & Brown, 2004), ενώ από την άλλη ως ο συνδυασµός των γνωστικών
ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόµου (Bar-On, 1997b· Goleman,
1995, όπως αναφέρονται στους Stys & Brown, 2004). Σύµφωνα λοιπόν µε τους Mayer και Salovey
(1997) ως ΣΝ ορίζεται αφενός η ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται, να κατανοεί και να
εκφράζει τα συναισθήµατά του, και αφετέρου η ικανότητά του να δηµιουργεί συναισθήµατα και να
τα ρυθµίζει στοχαστικά, προκειµένου να διευκολύνει τη σκέψη και να προωθεί τη συναισθηµατική
και την πνευµατική του ανάπτυξη. O Bar-On (2006, σελ. 3), από την άλλη, ακολούθησε µια
διαφορετική συλλογιστική όσον αφορά το σκοπό της ΣΝ και υποστήριξε ότι «η συναισθηµατικόκοινωνική νοηµοσύνη αποτελεί ένα σύνολο αλληλένδετων συναισθηµατικών και κοινωνικών
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ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διευκολυντικών παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν πόσο
αποτελεσµατικά κατανοούµε και εκφράζουµε τους εαυτούς µας, κατανοούµε τους άλλους και
σχετιζόµαστε µαζί τους, και αντιµετωπίζουµε τις καθηµερινές απαιτήσεις». Παρόµοια ήταν και η
προσέγγιση του Goleman (1998, σελ. 7), σύµφωνα µε τον οποίο η ΣΝ αποτελεί ουσιαστικά την
ικανότητα των ατόµων «να διαχειρίζονται τα συναισθήµατα, έτσι ώστε αυτά να εκφράζονται σωστά
και αποτελεσµατικά, επιτρέποντας στα άτοµα να συνεργάζονται αρµονικά προς την επίτευξη των
κοινών τους στόχων». Τέλος, οι Harrod και Scheer (2005) υποστήριξαν ότι η ΣΝ ουσιαστικά
περιλαµβάνει

όλα

τα

χαρακτηριστικά

της

προσωπικότητας

του

ατόµου

που

είναι

προσανατολισµένα προς την επιτυχία.

2.2. Μοντέλα συναισθηµατικής νοηµοσύνης
Από τα µοντέλα ΣΝ που έχουν προταθεί, αυτά που τυγχάνουν της µεγαλύτερης επιστηµονικής
αποδοχής είναι τα µοντέλα των Mayer και Salovey, του Bar-On και του Goleman (Stys & Brown,
2004).

2.2.1. Μοντέλο των Mayer και Salovey
Το συγκεκριµένο µοντέλο ΣΝ ανήκει στα µοντέλα ικανοτήτων (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000).
Αυτό σηµαίνει ότι στα πλαίσιά του η ΣΝ αντιµετωπίζεται ως µία αποκλειστικά γνωστική
ικανότητα, ως µία πραγµατική νοηµοσύνη, η οποία είναι διαφορετική από τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας ή τα ταλέντα του ατόµου (Mayer & Salovey, 1997). Παράλληλα, υποστηρίζεται
ότι η ΣΝ αποτελείται από τις διαστάσεις α) της αντίληψης, αξιολόγησης και έκφρασης των
συναισθηµάτων, β) της συναισθηµατικής διευκόλυνσης της σκέψης, γ) της κατανόησης και
ανάλυσης των συναισθηµάτων, της χρήσης της συναισθηµατικής γνώσης, και δ) της στοχαστικής
ρύθµισης των συναισθηµάτων για την προώθηση της συναισθηµατικής και πνευµατικής ανάπτυξης
(Mayer & Salovey, 1997).
Πιο αναλυτικά, η πρώτη διάσταση της ΣΝ αφορά την ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει
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µε ακρίβεια τα συναισθήµατα του ιδίου και των άλλων, καθώς και το περιεχόµενο που αυτά φέρουν
(Mayer & Salovey, 1997). Επιπλέον, περιλαµβάνει την ικανότητα του να εκφράζει κανείς αφενός
τα συναισθήµατά που νιώθει και αφετέρου τις σχετιζόµενες µε αυτά ανάγκες, όπως και να διακρίνει
πότε οι εκφράσεις των συναισθηµάτων είναι αληθινές και ακριβείς (Mayer & Salovey, 1997).
Στη δεύτερη διάσταση ανήκει η δεξιότητα της χρήσης των συναισθηµάτων κατά τη
διανοητική επεξεργασία, µε τέτοιο τρόπο που να φέρει ως αποτέλεσµα την απόδοση της δέουσας
προσοχής και προτεραιότητας στις πληροφορίες που πραγµατικά χρήζουν αυτών (Mayer &
Salovey, 1997). Στη συναισθηµατική διευκόλυνση της σκέψης περιλαµβάνεται ακόµη η ικανότητα
του ατόµου να δηµιουργεί συναισθήµατα στη σκέψη του µε αρκετά ρεαλιστικό τρόπο, έτσι ώστε να
µπορεί να τα χρησιµοποιήσει έπειτα για την κρίση και την αξιολόγηση διαφόρων καταστάσεων
(Mayer & Salovey, 1997). Παράλληλα, σε αυτήν τη διάσταση ανήκει και η δεξιότητα της
εκµετάλλευσης των διαφόρων συναισθηµατικών καταστάσεων που βιώνει το άτοµο, µε τρόπο που
να οδηγεί τελικά στην προσέγγιση της πραγµατικότητας από διαφορετικές οπτικές και στην
πραγµατοποίηση διαφόρων συλλογισµών (Mayer & Salovey, 1997).
Η επόµενη διάσταση σχετίζεται µε την κατανόηση των συναισθηµάτων και τη χρήση της
συναισθηµατικής γνώσης (Mayer & Salovey, 1997). Συνεπώς, η δεξιότητα της αναγνώρισης των
διαφόρων συναισθηµάτων και η ικανότητα αντίληψης των σχέσεων που υφίστανται αφενός µεταξύ
των συναισθηµάτων και αφετέρου ανάµεσα στα συναισθήµατα και τις καταστάσεις που βιώνει το
άτοµο ανήκουν σε αυτήν τη διάσταση (Mayer & Salovey, 1997). Ταυτόχρονα, σε αυτήν
περιλαµβάνεται και η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί ότι είναι δυνατό να νιώθει ταυτόχρονα
πολλά συναισθήµατα, ακόµη κι αν αυτά έρχονται σε αντίθεση, όπως και να αναγνωρίζει την πιθανή
εξέλιξη ενός συναισθήµατος, όπως είναι παραδείγµατος χάριν η µετάβαση από το θυµό στην οργή
(Mayer & Salovey, 1997).
Η ικανότητα του ατόµου να δέχεται τα συναισθήµατα που βιώνει, ακόµα κι αν αυτά του
είναι δυσάρεστα, όπως και το να µπορεί να συνδέεται µε ή να αποσυνδέεται από αυτά, αποτελούν
χαρακτηριστικές δεξιότητες της στοχαστικής ρύθµισης των συναισθηµάτων για την προώθηση της
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συναισθηµατικής και πνευµατικής ανάπτυξης (Mayer & Salovey, 1997). Σε αυτήν τη διάσταση
ανήκει ακόµη ο στοχασµός πάνω στις συναισθηµατικές αντιδράσεις του ατόµου, ο οποίος πέρα από
την αξιολόγηση περιλαµβάνει και τη ρύθµιση των τελευταίων (Mayer & Salovey, 1997).
Ειδικότερα, η ρύθµιση αφορά την ικανότητα του ατόµου να διαχειρίζεται τα συναισθήµατα προς
όφελός του, χωρίς όµως να ελαχιστοποιεί ή να µεγαλοποιεί τη σηµασία τους (Mayer & Salovey,
1997).
Ακόµη, αξίζει να αναφερθεί πως στο συγκεκριµένο µοντέλο η ΣΝ ενός ατόµου δύναται να
µετρηθεί µέσω του Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) (Mayer, Salovey,
& Caruso, 2002, όπως αναφέρεται στους Brackett & Salovey, 2006). Πρόκειται για ένα τεστ το
οποίο συνίσταται από διάφορες δοκιµασίες µέτρησης ικανοτήτων και από το οποίο προκύπτουν
συνολικά επτά βαθµολογίες (Brackett & Salovey, 2006). Αναλυτικότερα, εξάγεται α) µία
βαθµολογία για τη συνολική ΣΝ, β) τέσσερις επιµέρους βαθµολογίες, µία για κάθε διάσταση της
ΣΝ, και γ) δύο ακόµη βαθµολογίες, εκ των οποίων η µία αντιστοιχεί στην βιωµατική ΣΝ του
ατόµου (πρώτη και δεύτερη διάσταση) και η άλλη στη στρατηγική ΣΝ του (τρίτη και τέταρτη
διάσταση) (Brackett & Salovey, 2006). Τέλος, το MSCEIT εφαρµόζει τον αντικειµενικό τρόπο
µέτρησης της ΣΝ καθώς για κάθε αντικείµενο προς κρίση υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες
απαντήσεις, σύµφωνα µε τη βαθµολόγηση τόσο των εµπειρογνωµόνων, όσο και της πλειοψηφίας
των ατόµων που το έχουν κάνει (Brackett & Salovey, 2006).

2.2.2. Μοντέλο του Bar-On
Το µοντέλο που πρότεινε ο Bar-On (1997b) για τη ΣΝ ανήκει στα µεικτά µοντέλα (Stys & Brown,
2004· Mayer κ.ά., 2000). Με άλλα λόγια, η έννοια της ΣΝ δεν περιορίζεται σε αυτήν της γνωστικής
ικανότητας του ατόµου, αλλά περιλαµβάνει και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ενώ
παράλληλα δίνεται έµφαση στην επίδραση που έχουν οι δύο αυτές παράµετροι στην προσωπική
ευζωία του (Stys & Brown, 2004). Ακόµη, υποστηρίζεται ότι η ΣΝ συνίσταται από συνολικά πέντε
διαστάσεις, την ενδοπροσωπική,

τη διαπροσωπική, της διαχείρισης του άγχους, της
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προσαρµοστικότητας και της γενικής διάθεσης (Bar-On, 2006).
Η ενδοπροσωπική διάσταση αποτελεί την πρώτη διάσταση της ΣΝ και σχετίζεται µε την
αυτογνωσία και την αυτοέκφραση του ατόµου (Bar-On, 2006). Σε αυτήν ανήκουν οι δεξιότητες α)
της θεώρησης του εαυτού, δηλαδή το «να αντιλαµβάνεται κανείς µε ακρίβεια, να κατανοεί και να
αποδέχεται τον εαυτό του», β) της συναισθηµατικής αυτογνωσίας, του «να αντιλαµβάνεται και να
κατανοεί κανείς τα συναισθήµατά του», γ) της διεκδικητικότητας, του «να εκφράζει κανείς τα
συναισθήµατα και τον εαυτό του αποτελεσµατικά και εποικοδοµητικά», δ) της ανεξαρτησίας, του
«να είναι κανείς αυτάρκης και να µην εξαρτάται συναισθηµατικά από άλλους», και ε) της
αυτοπραγµάτωσης, δηλαδή το «να προσπαθεί κανείς να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους
και να εκπληρώνει το δυναµικό του» (Bar-On, 2006, σελ. 21).
Η δεύτερη διάσταση αφορά την κοινωνική επίγνωση του ατόµου και τις διαπροσωπικές
σχέσεις, και αποτελείται από τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής ευθύνης και των
διαπροσωπικών σχέσεων (Bar-On, 2006). Αναλυτικότερα, η δεξιότητα της ενσυναίσθησης
σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου «να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί πως νιώθουν οι
άλλοι», της κοινωνικής ευθύνης µε το να «ταυτίζεται κανείς µε µια κοινωνική οµάδα και να
συνεργάζεται µε τους άλλους», και των διαπροσωπικών σχέσεων µε το «να δηµιουργεί κανείς
αµοιβαία ικανοποιητικές σχέσεις και να σχετίζεται καλά µε τους άλλους» (Bar-On, 2006, σελ. 21).
Η επόµενη διάσταση αφορά τη διαχείριση και τη ρύθµιση των συναισθηµάτων. Αποτελείται
από τις δεξιότητες α) της ανεκτικότητας στο άγχος, δηλαδή το «να διαχειρίζεται κανείς τα
συναισθήµατά

του

αποτελεσµατικά

και

εποικοδοµητικά»,

και

β)

του

ελέγχου

της

παρορµητικότητας, που αφορά την ικανότητα του ατόµου «να ρυθµίζει τα συναισθήµατά του
αποτελεσµατικά και εποικοδοµητικά» (Bar-On, 2006, σελ. 21).
Η διάσταση της προσαρµοστικότητας συνίσταται από τις δεξιότητες της ρεαλιστικής
αποτίµησης της πραγµατικότητας, της ευελιξίας και της επίλυσης προβληµάτων (Bar-On, 2006).
Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη δεξιότητα αποτελεί την ικανότητα του ατόµου να «επιβεβαιώνει
αντικειµενικά τα συναισθήµατά του και τις σκέψεις του σε σχέση µε την εξωτερική
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πραγµατικότητα» (Bar-On, 2006, σελ. 21). Η δεξιότητα της ευελιξίας αφορά το κατά πόσον ένα
άτοµο µπορεί «να προσαρµόζεται και να προσαρµόζει τα συναισθήµατά του και τις σκέψεις του σε
νέες καταστάσεις», και η επίλυση προβληµάτων σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να
«επιλύει αποτελεσµατικά τα προβλήµατα προσωπικής και διαπροσωπικής φύσης» (Bar-On, 2006,
σελ. 21).
Η τελευταία διάσταση είναι αυτή της γενικής διάθεσης, η οποία αφορά την αυτόπαρότρυνση και σχετίζεται άµεσα µε την αισιοδοξία και την ευτυχία (Bar-On, 2006). Με άλλα
λόγια, αφορά την ικανότητα του ατόµου αφενός να έχει µια θετική στάση ζωής και θέασης των
πραγµάτων και αφετέρου να «είναι ικανοποιηµένο από τον εαυτό του, τους άλλους και τη ζωή
γενικότερα» (Bar-On, 2006, σελ. 21).
Όσον αφορά τον τρόπο µέτρησης της ΣΝ στα πλαίσια αυτού του µοντέλου, αυτή είναι
δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέσω της χρήσης ενός ερωτηµατολογίου αυτό-αναφορών, του
Emotional Quotient Inventory (EQ-i) (Bar-On, 2006). Το ερωτηµατολόγιο αυτό δηµιουργήθηκε από
τον Bar-On (1997a, όπως αναφέρεται στον Bar-On, 2006) και αποτελείται από συνολικά 133
δηλώσεις οι οποίες αξιολογούνται από το άτοµο µε βάση µια πενταβαθµιαία κλίµακα (η οποία
κυµαίνεται ανάµεσα στις απαντήσεις ∆εν ισχύει καθόλου/Ισχύει πολύ σπάνια στην περίπτωσή µου
και Ισχύει πολύ συχνά/πάντα στην περίπτωσή µου). Αναλόγως λοιπόν τις απαντήσεις που δίνει το
άτοµο, προκύπτουν α) µία βαθµολογία που χαρακτηρίζει το συνολικό επίπεδο της ΣΝ του, β) πέντε
επιµέρους βαθµολογίες οι οποίες αντιστοιχούν στα πέντε προαναφερόµενα επίπεδα ΣΝ, και γ)
δεκαπέντε επιµέρους βαθµολογίες για καθεµία από τις παραπάνω δεξιότητες, ικανότητες και
διευκολυντικούς παράγοντες ξεχωριστά (Bar-On, 2006). Σύµφωνα µε τον Bar-On (2006) το
στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι η ύπαρξη ενός
διορθωτικού συντελεστή, µέσω του οποίου ελαχιστοποιείται η επίδραση τυχόν µεροληπτικών
απαντήσεων.

41

2.2.3. Μοντέλο του Goleman
Όπως και στην περίπτωση της προαναφερόµενης προσέγγισης, το µοντέλο του Goleman για τη ΣΝ
ανήκει στα µεικτά µοντέλα (Stys & Brown, 2004· Mayer κ.ά., 2000). Ωστόσο η διαφορά µεταξύ
του µοντέλου του Bar-On (2006) και του µοντέλου του Goleman έγκειται στο ότι το τελευταίο
εστιάζει στην επίδραση που µπορεί να έχει η ΣΝ, πάντα ως o συνδυασµός των γνωστικών
ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόµου, στην επίδοσή του στον
εργασιακό χώρο (Goleman, 2001, όπως αναφέρεται στους Stys & Brown, 2004). Επιπλέον,
σύµφωνα µε το αναµορφωµένο πλέον µοντέλο του Goleman (2000), η ΣΝ συνίσταται από
συνολικά τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν 20 ικανότητες [αντί των πέντε διαστάσεων
και συνολικά 25 ικανοτήτων που είχαν προταθεί αρχικά (Goleman, 1998, όπως αναφέρεται στο
Goleman, 2000)].
Η αυτογνωσία αποτελεί την πρώτη διάσταση της ΣΝ και αποτελείται από τις ικανότητες της
συναισθηµατικής αυτογνωσίας, της ακριβής αυτοαξιολόγησης, και της αυτοπεποίθησης (Goleman,
2000). Αναλυτικότερα, η συναισθηµατική αυτογνωσία αφορά την ικανότητα του ατόµου να
αναγνωρίζει όχι µόνο το πώς νιώθει, αλλά και τι επίδραση µπορεί να έχουν τα συναισθήµατά του
στην εργασιακή του επίδοση, ενώ η ακριβής αυτοαξιολόγηση σχετίζεται µε το κατά πόσο µπορεί το
άτοµο να αντιληφθεί πού υστερεί και πού υπερτερεί (Goleman, 2000).
Η συναισθηµατική αυτό-διαχείριση συνιστά τη δεύτερη διάσταση και αφορά την ικανότητα
του ατόµου αφενός να ρυθµίζει τα συναισθήµατά του και αφετέρου να διαχειρίζεται τη
συναισθηµατική παρορµητικότητά του (Goleman, 2000). Σε αυτήν τη διάσταση ανήκουν οι
ικανότητες α) του αυτοελέγχου, δηλαδή το να µπορεί το άτοµο να µένει ανεπηρέαστο από τυχόν
αρνητικά συναισθήµατα ή καταστάσεις, β) της αξιοπιστίας, του να λειτουργεί το άτοµο µε βάση τις
προσωπικές του αξίες, αρχές και συναισθήµατα, όπως και να µην τις αποκρύπτει από τους άλλους,
γ) της ευσυνειδησίας, του να είναι κανείς συνεπής απέναντι στις αρµοδιότητες που αναλαµβάνει, δ)
της προσαρµοστικότητας, του να είναι το άτοµο ανοιχτό στις αλλαγές και να λειτουργεί ανάλογα µε
αυτές, ε) του κινήτρου επίτευξης, του να προσπαθεί κανείς συνεχώς να βελτιώνεται, διατηρώντας
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παράλληλα µια αισιόδοξη προσέγγιση, και στ) της ανάληψης πρωτοβουλιών, του να ενεργεί κανείς
ωθούµενος από εσωτερικά κίνητρα, να προλαµβάνει προβλήµατα και να διαβλέπει ευκαιρίες
(Goleman, 2000).
Η επόµενη διάσταση, η κοινωνική επίγνωση, περιλαµβάνει τις ικανότητες της
ενσυναίσθησης, του προσανατολισµού προς την εξυπηρέτηση, και της οργανωσιακής επίγνωσης
(Goleman, 2000). Πιο συγκεκριµένα, η ενσυναίσθηση βασίζεται στην προαναφερόµενη ικανότητα
της συναισθηµατικής αυτογνωσίας, ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται µε το κατά πόσο µπορεί κανείς να
καταλάβει τα συναισθήµατα και τις ανάγκες των άλλων (Goleman, 2000). Από την άλλη, ο
προσανατολισµός προς την εξυπηρέτηση αφορά την ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται
ειδικά τις ανάγκες των άλλων, ακόµα και αυτές που δεν έχουν εξωτερικευθεί, και να τις ικανοποιεί
όσο το δυνατόν καταλληλότερα (Goleman, 2000). Όσον αφορά την οργανωσιακή επίγνωση, αυτή
σχετίζεται µε την ικανότητα του να διακρίνει κανείς τα συναισθήµατα και τις πολιτικές
πραγµατικότητες που υπολανθάνουν στις διάφορες οµάδες (Goleman, 2000).
Η τελευταία διάσταση αφορά τη διαχείριση των σχέσεων και σχετίζεται άµεσα µε τις
κοινωνικές δεξιότητες του ατόµου (Goleman, 2000). Αναλυτικότερα, στη διάσταση αυτή
περιλαµβάνονται οι ικανότητες α) της ανάπτυξης των άλλων, του «να διαισθάνεται κανείς τις
αναπτυξιακές ανάγκες των ατόµων και να ενισχύει τις ικανότητές τους», β) της επιρροής, του να
µπορεί κανείς αφενός να πείσει τους άλλους και αφετέρου να διαχειριστεί τη συναισθηµατική τους
κατάσταση προς όφελός του, γ) της επικοινωνίας, του να επιθυµεί και να επιδιώκει το άτοµο την
ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών, δ) της διαχείρισης συγκρούσεων, ειδικά προτού αυτές
προλάβουν να πάρουν διαστάσεις, ε) της ηγεσίας, του να παρακινεί το άτοµο «τους άλλους να
συνεργαστούν προς την επίτευξη κοινών στόχων» και εν συνεχεία να ηγείται παραδειγµατικά αυτής
της διαδικασίας, στ) της δράσης ως καταλύτης αλλαγής, του να αντιλαµβάνεται κανείς την ανάγκη
για αλλαγή και να δρα για την επίτευξή της, ζ) της δηµιουργίας δεσµών, δηλαδή της ανάπτυξης
σχέσεων εµπιστοσύνης και καλής προαίρεσης εκ µέρους του ατόµου µε ανθρώπους που πιθανότατα
να του φανούν χρήσιµοι στο µέλλον, και η) της οµαδικής εργασίας και συνεργασίας (Goleman,
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2000, σελ. 9-10).
Όσον αφορά την αξιολόγηση της ΣΝ εντός της συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης,
αξίζει να σηµειωθεί πως παρόλο που έχουν αναπτυχθεί παραπάνω από ένα εργαλεία µέτρησης για
αυτόν το σκοπό (Stys & Brown, 2004), το εργαλείο που έχει συνδεθεί περισσότερο µε το
αναθεωρηµένο µοντέλο του Goleman είναι το Emotional Competence Inventory (ECI) των
Boyatzis, Goleman και Rhee (2000). Το ECI αξιολογεί τη ΣΝ του ατόµου ανά διάσταση ξεχωριστά,
µέσω της ταυτόχρονης χρήσης αυτό-αναφορών και ετερό-αναφορών (Stys & Brown, 2004).
Ειδικότερα, µε τη χρήση µιας επταβαθµιαίας κλίµακας τα άτοµα καλούνται να κρίνουν κατά πόσο
κάποιες δηλώσεις περιγράφουν µε ακρίβεια είτε τη δική τους ΣΝ είτε των άλλων (Stys & Brown,
2004). Εν συνεχεία εξάγονται δύο βαθµολογίες για κάθε µία από τις 20 ικανότητες της ΣΝ (Stys &
Brown, 2004). Όπως είναι αναµενόµενο, η πρώτη βαθµολογία προκύπτει από το µέσο όρο των
απαντήσεων που έδωσε το άτοµο στις ανάλογες µε την κάθε ικανότητα ερωτήσεις, ενώ η δεύτερη
προκύπτει από το µέσο όρο των απαντήσεων των άλλων (Stys & Brown, 2004).

2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
Η ΣΝ δεν αποτελεί µια σταθερά η οποία δε µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου,
αντιθέτως φαίνεται να επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Ανάµεσα σε αυτούς τους
παράγοντες βρίσκονται µεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η σειρά γέννησης στην οικογένεια, η
συµπεριφορά των γονέων, το σχολικό περιβάλλον, ο τόπος διαµονής, το οικογενειακό εισόδηµα, η
εκπαίδευση των γονέων, και η εργασιακή εµπειρία.
Σε µεγάλο αριθµό ερευνών λοιπόν έχει διαπιστωθεί η επίδραση του φύλου στη ΣΝ (Harrod
& Scheer, 2005· Katyal & Awasthi, 2005· Ahmad, Bangash, & Ahmad Khan, 2009, όπως
αναφέρονται στη Rao, 2012· Akbar, Shah, Khan, Akhter, & Riaz, 2011). Μάλιστα, στις
περισσότερες εξ αυτών οι γυναίκες φαίνεται να χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα ΣΝ από
ότι οι άνδρες (Adeyemo, 2008, όπως αναφέρεται στους Nasir & Masrur, 2010· Harrod & Scheer,
2005, όπως αναφέρονται στη Rao, 2012). Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν και
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έρευνες στις οποίες οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ΣΝ (Ahmad κ.ά., 2009, όπως
αναφέρεται στη Rao, 2012) και άλλες στις οποίες δεν εντοπίζεται καµία σχέση µεταξύ των δύο
αυτών µεταβλητών (Aquino, 2003, όπως αναφέρεται στη Rao, 2012· Marzuki κ.ά., 2012).
Παράλληλα, η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων στη ΣΝ έγκειται κάποιες φορές σε µεµονωµένες
διαστάσεις της ΣΝ και όχι συνολικά (Bar-On, 2006). Πιο συγκεκριµένα, στη µελέτη της Platsidou
(2010) διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες υπερτερούσαν έναντι των ανδρών στη διάσταση της
διαχείρισης των συναισθηµάτων των άλλων. Ακόµη, στην έρευνα του Bar-On (1997b, όπως
αναφέρεται στον Bar-On, 2006), οι άνδρες χαρακτηρίζονταν από υψηλότερα επίπεδα στις
διαστάσεις της κοινωνικής επίγνωσης και των διαπροσωπικών σχέσεων, της προσαρµοστικότητας,
και της διαχείρισης και της ρύθµισης των συναισθηµάτων, ενώ οι γυναίκες παρουσίαζαν καλύτερες
διαπροσωπικές δεξιότητες. Στη µελέτη των Nasir και Masrur ωστόσο (2010), η διαφορά µεταξύ
των δύο φύλων εντοπίστηκε µόνο στη διάσταση της διαχείρισης και ρύθµισης των συναισθηµάτων.
Επιπλέον, έχει βρεθεί πως και η ηλικία επηρεάζει τα επίπεδα ΣΝ του ατόµου. Ειδικότερα,
έχει διαπιστωθεί ότι όσο το άτοµο µεγαλώνει τόσο αυξάνεται η ΣΝ (Bar-On, 2006· Extremera,
Fernández-Berrocal, & Salovey, 2006· Fariselli, Ghini, & Freedman, 2006, όπως αναφέρεται στους
Nasir & Masrur, 2010). Ωστόσο, δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ερευνητών για το σε ποια
ηλικία η ΣΝ φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Στη µελέτη του Bar-On (2006) διαπιστώθηκε ότι η
αποκορύφωσή της συντελείται στα τέλη της πέµπτης δεκαετίας του ατόµου, ενώ στη µελέτη των
Haghighi, Zemestani και Samavi (2013) το υψηλότερο επίπεδο ΣΝ εντοπίστηκε στα άτοµα που
βρίσκονταν στα µέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση
του φύλου, η σχέση µεταξύ ηλικίας και ΣΝ δεν επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες (Aquino, 2003,
όπως αναφέρεται στη Rao, 2012· Nasir & Masrur, 2010· Πλατσίδου, 2005· Shi & Wang, 2007·
Slaski & Cartwright, 2002), ενώ υπάρχουν και µελέτες όπου δείχνουν ότι η σχέση µεταξύ ΣΝ και
ηλικίας είναι αντιστρόφως ανάλογη (Rahim & Malik, 2010).
Επιπλέον, η σειρά γέννησης του παιδιού στην οικογένεια δύναται να λειτουργήσει ως ένας
ακόµη διαµορφωτικός παράγοντας της ΣΝ του ατόµου. Για την ακρίβεια, έχει διαπιστωθεί ότι τα
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πρωτότοκα παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ΣΝ από ότι τα παιδιά των οποίων η γέννηση
έπεται (Akbar κ.ά., 2011).
Την ίδια στιγµή, το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται να επηρεάζει κατά πολύ τη ΣΝ των
παιδιών που ζουν σε αυτό (Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007, όπως αναφέρεται
στους Ulutas & Omeroglou, 2012). Πιο συγκεκριµένα, ένα αρνητικά φορτισµένο οικογενειακό
περιβάλλον, όπως είναι αυτό στο οποίο η µητέρα έχει υιοθετήσει έναν απότοµο τρόπο
επικοινωνίας, θα έχει αρνητική επίδραση πάνω στην ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τα
συναισθήµατα (Ulutas & Omeroglou, 2012). Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που έχουν
υπερβολικά αυταρχικούς γονείς χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα ενσυναίσθησης (Marr &
Ezeife, 2008, όπως αναφέρεται στους Ulutas & Omeroglou, 2012), και αυτά που έχουν
υπερπροστατευτικές µητέρες υστερούν στις ικανότητες αναγνώρισης και κατανόησης των
συναισθηµάτων (Ulutas & Omeroglou, 2012). Από την άλλη, οι υποστηρικτικοί γονείς επηρεάζουν
θετικά τις ικανότητες της κοινωνικής προσαρµογής των παιδιών τους (Chen, Chang, He, & Liu,
2005, όπως αναφέρεται στους Ulutas & Omeroglou, 2012).
Ακόµη, τα παιδιά που φοιτούν σε οικοτροφεία παρουσιάζουν υψηλότερη ΣΝ από ότι τα
παιδιά που φοιτούν σε γενικά, επαγγελµατικά, θρησκευτικά, ή ιδιωτικά σχολεία (Marzuki κ.ά.,
2012). Στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν το συγκεκριµένο εύρηµα, οι Marzuki κ.ά. (2012)
υποστήριξαν ότι οι εσώκλειστοι µαθητές βρίσκονται σε ένα αρκετά ευνοϊκό µαθησιακό περιβάλλον,
στα πλαίσια του οποίου πιθανότατα να αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητές
τους.
Ταυτόχρονα, έχει διαπιστωθεί πως τα άτοµα που προέρχονται από µικρές πόλεις και
αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από χαµηλότερα επίπεδα ΣΝ συγκριτικά µε τα άτοµα που
µένουν σε µεγάλα αστικά κέντρα (Akbar κ.ά., 2011· Marzuki κ.ά., 2012). Αυτή η διαφορά
ενδεχοµένως να οφείλεται στο ότι οι τελευταίοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις
διαπροσωπικές τους ικανότητες (Marzuki κ.ά., 2012). Επιπλέον, οι σπουδαστές που µένουν σε
εστίες φαίνεται να υστερούν στη ΣΝ συνολικά, όπως και στις δεξιότητες της κοινωνικής
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διαχείρισης και της διαχείρισης των συναισθηµάτων, σε αντίθεση µε τα άτοµα που µένουν στο
σπίτι µε την οικογένειά τους (Waddar & Aminabhavi, 2010).
Όσον αφορά την επίδραση του οικογενειακού εισοδήµατος στην ΣΝ, τα ερευνητικά
ευρήµατα έδειξαν ότι τα άτοµα που προέρχονται από οικογένειες µε µεγαλύτερο οικογενειακό
εισόδηµα παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ΣΝ (Harrod & Scheer, 2005· Akbar κ.ά., 2011· Rauf,
Tarmidi, Omar, Yaaziz, & Zubir, 2013). Ειδικότερα, στην έρευνα των Khan και Dar (2013)
διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα αυτών των οικογενειών έχουν υψηλότερη ΣΝ αφενός συνολικά και
αφετέρου στις επιµέρους διαστάσεις της συναισθηµατικής αυτογνωσίας, σταθερότητας,
ακεραιότητας και δέσµευσης, της διαχείρισης σχέσεων, της ανάπτυξης του εαυτού και της αυτόπαρότρυνσης. Από την άλλη, τα άτοµα που ανήκουν σε οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα δε
διαφέρουν σε τίποτα από τα άτοµα των προαναφερόµενων οικογενειών όσον αφορά τις διαστάσεις
της ενσυναίσθησης, του προσανατολισµού προς τις αξίες, και τέλος της αλτρουιστικής
συµπεριφοράς (Khan & Dar, 2013).
Ακόµη, φαίνεται πως η ΣΝ των ατόµων αυξάνεται µε τρόπο ανάλογο του µορφωτικού
επιπέδου των γονέων τους (Harrod & Scheer, 2005). Συνεπώς, τα άτοµα των οποίων οι γονείς είναι
αναλφάβητοι χαρακτηρίζονται από χαµηλότερη ΣΝ συγκριτικά µε τα άτοµα των οποίων οι γονείς
έχουν λάβει κάποια µόρφωση (Akbar κ.ά., 2011). Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι υψηλότερη
συσχέτιση υφίσταται µεταξύ της ΣΝ του ατόµου και του µορφωτικού επιπέδου του πατέρα του, από
ότι της µητέρας του (Harrod & Scheer, 2005).
Η εµπειρία στον εργασιακό τοµέα µπορεί να δράσει ως παράγοντας αύξησης της ΣΝ του
ατόµου, καθώς η εργασιακή ανάγκη να συναναστραφεί και να εξυπηρετήσει κανείς άτοµα τελείως
διαφορετικά µεταξύ τους πιθανότατα να οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών και
κοινωνικών του ικανοτήτων (Pande, 2010). Μάλιστα, τα ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται να
βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτήν την υπόθεση (Pande, 2010· Shipley, Jackson, & Segrest, 2010).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη µελέτη του Pande (2010), στην οποία συµµετείχαν 215 άτοµα που
εργάζονται σε διάφορους τοµείς και µε εργασιακή εµπειρία από ένα έως τριάντα έτη, βρέθηκε πως
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τα άτοµα µε την υψηλότερη ΣΝ ήταν αυτά που εργάζονταν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

2.4. ∆ιερεύνηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε ελληνόφωνο πληθυσµό
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της ΣΝ στην παρούσα έρευνα είναι το
WLEIS (Wong Law Emotional Intelligence Scale), το οποίο δηµιουργήθηκε από τους Wong και
Law (2002) και µεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Καφέτσιο (Kafetsios & Zampetakis, 2008).
Για τη δηµιουργία του οι Wong και Law (2002) βασίστηκαν σε ένα από τα πρώτα θεωρητικά
µοντέλα της ΣΝ, αυτό των Salovey και Mayer (1990), σύµφωνα µε το οποίο η ΣΝ αποτελείται από
τις διαστάσεις α) της αξιολόγησης και της έκφρασης των συναισθηµάτων του εαυτού, β) της
αξιολόγησης και της αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων, γ) της ρύθµισης των
συναισθηµάτων του εαυτού, και δ) της χρήσης των συναισθηµάτων για τη διευκόλυνση της
απόδοσης (ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του εργαλείου σε επόµενη ενότητα). Το WLEIS, είτε
αυτούσιο είτε µε µικρές τροποποιήσεις, έχει χρησιµοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών στον ελλαδικό
χώρο, οι οποίες είχαν ως στόχο τη µέτρηση της ΣΝ σε συνάρτηση µε κάποια άλλη µεταβλητή.
Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από αυτές.
Σε σύνολο 523 δασκάλων και καθηγητών, οι Kafetsios και Zampetakis (2008) ερεύνησαν το
αν υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ της ΣΝ και της εργασιακής συναισθηµατικότητας και
ικανοποίησης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, η ΣΝ πράγµατι συσχετίζεται µε τις
άλλες δύο µεταβλητές, ενώ ειδικά οι διαστάσεις της χρήσης και της ρύθµισης των συναισθηµάτων
µπορούν να λειτουργήσουν ως προβλεπτικοί παράγοντες της εργασιακής συναισθηµατικότητας.
Επιπλέον, ειδικά όσον αφορά το γυναικείο φύλο, η διάσταση της αξιολόγησης και της αναγνώρισης
των συναισθηµάτων των άλλων σχετίζεται µε την εργασιακή ικανοποίηση. Παράλληλα, στην ίδια
µελέτη οι ερευνητές εξέτασαν το βαθµό στον οποίο τα συναισθήµατα που βιώνει κάποιος (στην
εργασία του) µπορούν να επηρεάσουν την επίδραση της ΣΝ στην εργασιακή ικανοποίηση. Αυτό
που διαπίστωσαν λοιπόν είναι ότι τα θετικής φύσης συναισθήµατα παρουσιάζουν ισχυρότερη
επιρροή σε αυτήν τη σχέση συγκριτικά µε τα αρνητικά.
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Χρησιµοποιώντας δείγµα 112 ατόµων, οι Kravvariti, Maridaki-Kassotaki και Kravvaritis
(2010) διαπίστωσαν πως υπάρχει σχέση ανάµεσα στη ΣΝ των ατόµων και την εκδήλωση της
στεφανιαίας νόσου. Ειδικότερα, τα ευρήµατα της µελέτης έδειξαν πως τα άτοµα τα οποία νοσούσαν
από τη συγκεκριµένη ασθένεια χαρακτηρίζονταν από χαµηλότερα επίπεδα στις διαστάσεις της
ρύθµισης και της χρήσης των συναισθηµάτων, συγκριτικά µε τα υγιή άτοµα. Αντιθέτως, οι
υπόλοιπες διαστάσεις της ΣΝ δε φάνηκε να µπορούν να διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο στην
κατάσταση της καρδιακής υγείας των συµµετεχόντων.
Οι Zampetakis και Moustakis (2011) θέλησαν να εξετάσουν αν η ΣΝ των µεσαίων στελεχών
σε µία δηµόσια υπηρεσία, όπως είναι παραδείγµατος χάριν τα πανεπιστήµια και οι νοµαρχίες,
αφενός επιδρά στην εργασιακή ικανοποίηση των υφισταµένων τους ως σύνολο, και αφετέρου
ταυτίζεται µε τα επίπεδα ΣΝ που υποθέτουν οι υφιστάµενοί τους ότι έχουν (τα µεσαία στελέχη).
Στη µελέτη αυτή λοιπόν, στην οποία συµµετείχαν συνολικά 291 άτοµα, διαπιστώθηκε πως η ΣΝ
των µεσαίων στελεχών όντως ταυτίζεται µε τις συναισθηµατικές δεξιότητες που νοµίζουν οι
υφιστάµενοί τους ότι έχουν. Ταυτόχρονα, βρέθηκε ότι η ικανοποίηση που λαµβάνουν από την
εργασία τους τα υφιστάµενα στελέχη επηρεάζεται, µε έµµεσο ωστόσο τρόπο, από τη ΣΝ των
συγκεκριµένων προϊσταµένων.
Με συνολικό δείγµα 212 διευθυντές σχολείων, δασκάλους και καθηγητές, οι Kafetsios,
Nezlek και Vassiou (2011) ερεύνησαν τη σχέση της ΣΝ µε την εργασιακή ικανοποίηση και
εξουθένωση, όπως και µε τα συναισθήµατα που βιώνει κάποιος στον εργασιακό του χώρο.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, και στις δύο πειραµατικές οµάδες βρέθηκε να
υφίσταται θετική συσχέτιση της ΣΝ των ατόµων µε την εργασιακή ικανοποίηση που νιώθουν από
τη µία, και µε τα συναισθήµατα που βιώνουν στο χώρο εργασίας τους από την άλλη. Την ίδια
στιγµή, η ΣΝ των διευθυντών των σχολείων φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε την εργασιακή
ικανοποίηση και τη συναισθηµατική κατάσταση των δασκάλων και καθηγητών. Για την ακρίβεια, η
έρευνα έδειξε πως η διάσταση της χρήσης των συναισθηµάτων των προϊσταµένων σχετίζεται
θετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση των υφισταµένων, όπως και µε τα συναισθήµατα θετικής
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φύσης στην εργασία. Αντιθέτως, τα επίπεδα των προϊσταµένων στη συγκεκριµένη συναισθηµατική
διάσταση παρουσιάζουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση µε τα αρνητικά συναισθήµατα των
υφισταµένων και τη διάσταση της αποπροσωποίησης. Επιπλέον, αντιστρόφως ανάλογη σχέση
διαπιστώθηκε µεταξύ της διάστασης της ρύθµισης των συναισθηµάτων των προϊσταµένων και της
εργασιακής ικανοποίησης των υφισταµένων. Από την άλλη, όσο υψηλότερα επίπεδα παρουσιάζουν
οι διευθυντές σχολείων σε αυτήν τη διάσταση, τόσο υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποίησης,
συναισθηµατικής εξουθένωσης και αρνητικών συναισθηµάτων βιώνουν οι υφιστάµενοι καθηγητές
και οι δάσκαλοι. Ακόµη, η διάσταση της αξιολόγησης και της έκφρασης των συναισθηµάτων του
εαυτού των προϊστάµενων φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά µε τη διάσταση της προσωπικής
επίτευξης των υφισταµένων και θετικά µε τη διάσταση της αποπροσωποίησης.
Οι Platsidou και Salman (2012) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ της εργασιακής εξουθένωσης
και ικανοποίησης µε τα επίπεδα της ΣΝ σε δείγµα 92 δικηγόρων. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα
έδειξαν πως η ΣΝ των συγκεκριµένων ατόµων σχετίζεται άµεσα µε τις άλλες δύο µεταβλητές, ενώ
δύναται ακόµη και να προβλέψει τα επίπεδά τους. Όσον αφορά ειδικά την εργασιακή ικανοποίηση,
η διάσταση της ρύθµισης των συναισθηµάτων µπορεί να προβλέψει το επίπεδο των παραγόντων
παρακίνησης του ατόµου, ενώ η διάσταση της αξιολόγησης των συναισθηµάτων των άλλων
δύναται να προβλέψει τα επίπεδα των παραγόντων παρακίνησης όπως και των παραγόντων
υγιεινής. Από την άλλη, σχετικά µε την εργασιακή εξουθένωση, η διάσταση της ρύθµισης των
συναισθηµάτων λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας για την αποπροσωποίηση και την
προσωπική επίτευξη του ατόµου, ενώ η αξιολόγηση των συναισθηµάτων του εαυτού και των
άλλων προβλέπουν αντιστοίχως τα επίπεδα της προσωπικής επίτευξης και της συναισθηµατικής
εξουθένωσης.

2.5. Εκµάθηση ξένης γλώσσας και συναισθηµατική νοηµοσύνη
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, η σχολική επίδοση του ατόµου συνδέεται άµεσα µε τα
επίπεδα της ΣΝ του, και µάλιστα τις περισσότερες φορές µε θετικό τρόπο (Bar-On, 1997b, 2003·

50

Swart, 1996· Parker κ.ά., 2004, όπως αναφέρονται στον Bar-On, 2006· Πλατσίδου, 2005). Το ίδιο
φαίνεται να συµβαίνει και για την περίπτωση της εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας (Motallebzadeh,
2009· Pishghadam, 2009· Zarezadeh, 2013· Lou & Wu, 2012· Talebinejad & Fard, 2012).
Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα του Pishghadam (2009), όπου συµµετείχαν 508 σπουδαστές
πανεπιστηµιακών σχολών, στα πλαίσια των οποίων χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά την αγγλική
γλώσσα και παράλληλα την µάθαιναν ως ξένη, βρέθηκε πως η συνολική ΣΝ των ατόµων σχετίζεται
θετικά µε την ακαδηµαϊκή τους επίδοση4, όπως και µε τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης
προφορικού λόγου. Παρόµοια ευρήµατα καταγράφηκαν για τις διαστάσεις της γενικής διάθεσης,
των ενδοπροσωπικών και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων ξεχωριστά. Παράλληλα, διαπιστώθηκε
πως η διάσταση της διαχείρισης του άγχους σχετίζεται θετικά µε την ακαδηµαϊκή επίδοση των
ατόµων, όπως και µε όλες τις επιµέρους γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή την παραγωγή και την
κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου. Αντιθέτως, η διάσταση της προσαρµοστικότητας
βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µόνο µε την ακαδηµαϊκή επίδοση των σπουδαστών.
Επιπροσθέτως, ο Pishghadam (2009) ανέλυσε περαιτέρω τα παραπάνω ερευνητικά
δεδοµένα και διαπίστωσε πως, πέρα από τις προαναφερόµενες συσχετίσεις, υπάρχουν κάποιες
διαφορές µεταξύ αυτών µε το υψηλότερο και το χαµηλότερο επίπεδο στην ξένη γλώσσα. Σύµφωνα
µε τα ερευνητικά ευρήµατα λοιπόν, τα άτοµα που παρουσιάζουν υψηλότερη ακαδηµαϊκή επίδοση
χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα αφενός στη συνολική τους ΣΝ, και αφετέρου στις
επιµέρους διαστάσεις των ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων, της διαχείρισης του άγχους και της γενικής
διάθεσης. Ακόµη, τα άτοµα που έχουν υψηλή επίδοση στην κατανόηση του γραπτού λόγου
χαρακτηρίζονται παράλληλα και από υψηλά επίπεδα στις διαστάσεις της διαχείρισης του άγχους,
της προσαρµοστικότητας, και της γενικής διάθεσης, ενώ τα άτοµα που παρουσιάζουν υψηλή
επίδοση στην παραγωγή του γραπτού λόγου χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα στις διαστάσεις
της διαχείρισης του άγχους και της προσαρµοστικότητας µόνο. Επιπλέον, οι εκπαιδευόµενοι που
έχουν υψηλές δεξιότητες στην κατανόηση του προφορικού λόγου φαίνεται να έχουν και υψηλά

4 Η ακαδηµαϊκή επίδοση προέκυψε από το µέσο όρο όλων των µαθηµάτων του ακαδηµαϊκού έτους.
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επίπεδα όσον αφορά τη συνολική τους ΣΝ και τις διαστάσεις της διαχείρισης του άγχους και των
ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων. Από την άλλη, τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλές δεξιότητες
στην παραγωγή του προφορικού λόγου παρουσιάζουν και υψηλά επίπεδα στη συνολική τους ΣΝ
και τις διαστάσεις της γενικής διάθεσης, και των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, ο Pishghadam (2009) υποστηρίζει πως ως προβλεπτικοί
παράγοντες της επίδοσης στην ξένη γλώσσα δύναται να λειτουργήσουν οι ενδοπροσωπικές
δεξιότητες, όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή επίδοση και στις δεξιότητες της κατανόησης και
παραγωγής του προφορικού λόγου, και η διάσταση της διαχείρισης του άγχους, όσον αφορά στις
δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου.
Μία ανάλογη µε την προαναφερόµενη έρευνα πραγµατοποίησε η Zarezadeh (2013), στα
πλαίσια της οποίας συµµετείχαν 330 τελειόφοιτοι σπουδαστές ξενόγλωσσης φιλολογίας (αγγλικής).
Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν πως η ΣΝ των ατόµων, συνολικά και ανά διάσταση,
σχετίζεται θετικά µε την εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε πως η
συνολική ΣΝ των ατόµων και οι ενδοπροσωπικές τους δεξιότητες σχετίζονται θετικά µε την
παραγωγή του προφορικού λόγου, ενώ η διάσταση της γενικής διάθεσης σχετίζεται θετικά µε την
κατανόηση του γραπτού λόγου και µε την παραγωγή του προφορικού λόγου. Επιπλέον, οι
διαστάσεις της διαχείρισης του άγχους και της προσαρµοστικότητας παρουσιάζουν µια ανάλογη
σχέση µε τη συνολική επίδοση στην ξένη γλώσσα και την κατανόηση του γραπτού λόγου. Με βάση
λοιπόν αυτά τα ευρήµατα, η Zarezadeh (2013) υποστηρίζει ότι η ΣΝ των εκπαιδευοµένων
επηρεάζει την εκµάθηση της ξένης γλώσσας, και όσο υψηλότερα επίπεδα παρουσιάζει κανείς σε
αυτήν τόσο καλύτερη επίδοση έχει στη γλώσσα-στόχο.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα των Talebinejad και Fard (2012) και Motallebzadeh (2009)
επιβεβαίωσαν κάποια από τα παραπάνω ευρήµατα. Ειδικότερα, η µελέτη των Talebinejad και Fard
(2012) είχε ως στόχο να εξετάσει, ανάµεσα σε άλλα, τη σχέση της ΣΝ µε την επίδοση των ατόµων
ειδικά στην κατανόηση του γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα. Το δείγµα αυτής της έρευνας
αποτέλεσαν 80 έφηβες µαθήτριες, οι οποίες µάθαιναν την αγγλική γλώσσα ως ξένη και άνηκαν στο

52

ίδιο γλωσσικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, τα άτοµα που παρουσιάζουν
υψηλότερα επίπεδα ΣΝ χαρακτηρίζονται και από υψηλότερα επίπεδα αναγνωστικής δεξιότητας
στην ξένη γλώσσα. Τον ίδιο ερευνητικό στόχο είχε και η έρευνα του Motallebzadeh (2009), στην
οποία συµµετείχαν 170 άτοµα τα οποία επίσης µάθαιναν την αγγλική γλώσσα ως ξένη και είχαν σε
αυτήν µέτριο γλωσσικό επίπεδο. Τα ευρήµατα αυτής της µελέτης έδειξαν πως η συνολική ΣΝ των
ατόµων, όπως και όλες οι επιµέρους συναισθηµατικές δεξιότητές τους (πλην της κοινωνικής
ευθύνης και της ενσυναίσθησης), σχετίζονται θετικά µε την επίδοση τους στην κατανόηση του
γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα.
Με τη σχέση της ΣΝ και της αναγνωστικής δεξιότητας στην ξένη γλώσσα ασχολήθηκαν και
οι Rahimi, Sadighi και Hosseiny Fard (2011). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους ωστόσο ήρθαν σε
αντίθεση µε τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνητών. Σύµφωνα µε τη µελέτη τους, στην οποία
συµµετείχαν 90 σπουδάστριες ξενόγλωσσης φιλολογίας (αγγλικής), µετρίου γλωσσικού επιπέδου,
δε φαίνεται να υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ της κατανόησης του γραπτού λόγου και της ΣΝ,
είτε συνολικά είτε ανά διάσταση. Στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν το συγκεκριµένο εύρηµα, οι
ερευνητές υποστήριξαν πως η επίδοση των ατόµων στην ανάγνωση πιθανότατα να σχετίζεται µε τη
φύση του κειµένου προς κατανόηση στη γλώσσα-στόχο. Αυτό σηµαίνει ότι πιθανότατα η εµπλοκή
της ΣΝ των σπουδαστριών να µη χρειάστηκε καθόλου για την κατανόηση του συγκεκριµένου
κειµένου, φέροντας ως αποτέλεσµα παρόµοια επίδοση στη συγκεκριµένη ικανότητα από άτοµα που
χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα ΣΝ. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα µπορεί να ήταν τελείως
διαφορετικά αν για την κατανόηση του κειµένου ήταν απαραίτητη η εµπλοκή της ΣΝ (Rahimi κ.ά.,
2011).
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και έρευνες των οποίων τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι η ΣΝ κάθε άλλο παρά σχετίζεται θετικά µε την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας
(Heydari & Azari, 2009· Zarafshan & Ardeshiri, 2012). Ενδεικτικά αναφέρεται η µελέτη των
Zarafshan και Ardeshiri (2012), στην οποία συµµετείχαν 135 σπουδαστές ξενόγλωσσης φιλολογίας
(αγγλικής), και όπου διαπιστώθηκε πως η σχέση µεταξύ αυτών των δύο µεταβλητών είναι
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αντιστρόφως ανάλογη.

2.6. Συναισθηµατική νοηµοσύνη και στρατηγικές (γλωσσικής) εκµάθησης
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στη σχέση που µπορεί να
παρουσιάζει η ΣΝ µε τις στρατηγικές µάθησης γενικά και τις ΣΓΕ ειδικότερα. Με βάση λοιπόν τα
αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών, ο αριθµός των οποίων ωστόσο είναι πολύ περιορισµένος,
φαίνεται πως οι µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους και µάλιστα τις περισσότερες φορές µε θετικό
τρόπο (Aghasafari, 2006, όπως αναφέρεται στο Motallebzadeh, 2009· Fouladi, 2012· Alavinia &
Mollahossein, 2012a, 2012b· Hasanzadeh & Shahmohamadi, 2011· Lou & Wu, 2012· Rastegar &
Karami, 2013· Fernandez, Salamonson, & Griffiths, 2012· Rahmani, Sadeghi, & Khanlari, 2013).
Η έρευνα των Hasanzadeh και Shahmohamadi (2011) είναι µία από τις µελέτες που
εξέτασαν τη σχέση της ΣΝ µε τις µαθησιακές στρατηγικές. Στην έρευνα αυτή ακολουθήθηκε η
προσέγγιση των Weinstein και Palmer (2002, όπως αναφέρεται στους Hasanzadeh &
Shahmohamadi, 2011) για τις µαθησιακές στρατηγικές, σύµφωνα µε την οποία οι στρατηγικές
διακρίνονται στις εξής τρεις επιµέρους κατηγορίες: σε αυτές που σχετίζονται µε α) τις δεξιότητες
του ατόµου, β) τη θέληση του ατόµου, και γ) την αυτορρύθµιση του ατόµου. Το δείγµα της έρευνας
αποτέλεσαν 100 φοιτητές διαφόρων πανεπιστηµιακών σχολών και τα αποτελέσµατά της έδειξαν
πως η ΣΝ και οι µαθησιακές στρατηγικές όντως παρουσιάζουν µια θετική συσχέτιση µεταξύ τους,
ανεξαρτήτως του φύλου των υποκειµένων.
Ακόµη, οι Fernandez κ.ά. (2012) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ της ΣΝ και των µαθησιακών
στρατηγικών σε 81 φοιτητές ταχύρρυθµου µαθήµατος νοσηλευτικής. Οι ερευνητές υιοθέτησαν την
προσέγγιση των Pintrich, Smith, Garcia και McKeachie (1991, όπως αναφέρεται στους Fernandez
κ.ά., 2012) για τις στρατηγικές µάθησης, και ως εκ τούτου εξέτασαν τις στρατηγικές που
σχετίζονται µε στόχους εξωτερικής υποκίνησης, οµότιµη-συνεργατική µάθηση, αναζήτηση
βοήθειας και κριτική σκέψη. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα αυτής της µελέτης, η συνολική ΣΝ των
ατόµων φαίνεται να παρουσιάζει θετική σχέση µε όλες τις προαναφερόµενες στρατηγικές µάθησης,
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εκτός αυτών που σχετίζονται µε στόχους εξωτερικής υποκίνησης.
Μία από τις πρώτες µελέτες που εξέτασαν ειδικά τις ΣΓΕ και τη σχέση τους µε τη ΣΝ ήταν
αυτή της Aghasafari (2006, όπως αναφέρεται στο Motallebzadeh, 2009), στην οποία διαπιστώθηκε
ότι µεταξύ αυτών των δύο µεταβλητών υφίσταται σηµαντική θετική συσχέτιση. Στο ίδιο εύρηµα
κατέληξαν και οι Lou και Wu (2012), σύµφωνα µε την έρευνα των οποίων η χρήση των ΣΓΕ,
συνολικά και επιµέρους, παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τη συνολική ΣΝ των ατόµων. Τα
παραπάνω ευρήµατα έρχονται σε µερική συµφωνία µε τα ερευνητικά δεδοµένα της Fouladi (2012),
σύµφωνα µε την οποία µόνο οι µνηµονικές, οι γνωστικές και οι αντισταθµιστικές στρατηγικές
παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε µία µόνο συναισθηµατική διάσταση, αυτή της ευζωΐας. Ακόµη,
η Fouladi (2012) υποστηρίζει πως, όταν το δείγµα της έρευνας διακριθεί στα άτοµα που έχουν
υψηλή και χαµηλή ΣΝ, καµία συσχέτιση δεν παρουσιάζεται µεταξύ ΣΝ και επιλογής ΣΓΕ, πλην
µίας εξαιρέσεως. Ειδικότερα, θετική συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει µεταξύ της ΣΝ και των
γνωστικών στρατηγικών, αλλά µόνο στα άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ΣΝ.
Οι Alavinia και Mollahossein (2012a) εξειδίκευσαν ακόµη περισσότερο την έρευνά τους και
εστίασαν στη σχέση που µπορεί να υφίσταται µεταξύ της ΣΝ και της χρήσης των µεταγνωστικών
ακουστικών στρατηγικών (του σχεδιασµού, της παρακολούθησης, και της αξιολόγησης) κατά την
εκµάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η ΣΝ σχετίζεται θετικά
µε τη συγκεκριµένη κατηγορία ΣΓΕ, συνολικά και ανά διάσταση/οµάδα. Ειδικότερα, η οµάδα των
στρατηγικών που σχετίζονται µε το σχεδιασµό παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τις διαστάσεις των
διαπροσωπικών δεξιοτήτων, της προσαρµοστικότητας, και της γενικής διάθεσης, ενώ οι
στρατηγικές παρακολούθησης σχετίζονται θετικά µε όλες τις επιµέρους διαστάσεις της ΣΝ.
Επιπλέον, θετική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ της οµάδας των στρατηγικών που σχετίζονται µε την
αξιολόγηση και της διάστασης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Ακόµη, σε µία άλλη παρόµοια
µελέτη των ίδιων ερευνητών, διαπιστώθηκε ότι οι διαστάσεις των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και
της προσαρµοστικότητας µπορούν να λειτουργήσουν ως προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης των
µεταγνωστικών ακουστικών στρατηγικών (Alavinia & Mollahossein, 2012b).
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Από την άλλη, οι Rahmani κ.ά. (2013) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ της ΣΝ και των
συναισθηµατικών και αντισταθµιστικών στρατηγικών κατά την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. Τα
αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι µόνο οι συναισθηµατικές στρατηγικές παρουσιάζουν
συσχέτιση µε τη συνολική ΣΝ των ατόµων, και µάλιστα θετική, σε αντίθεση µε τις
αντισταθµιστικές στρατηγικές. Ακόµη, θετική σχέση φαίνεται να υφίσταται µεταξύ των
συναισθηµατικών στρατηγικών από τη µία και των δεξιοτήτων της επίλυσης προβληµάτων, της
ανεξαρτησίας, της ρεαλιστικής αποτίµησης της πραγµατικότητας, και της διεκδικητικότητας από
την άλλη. Όσον αφορά τις αντισταθµιστικές στρατηγικές, αυτές παρουσιάζουν θετική σχέση µε τις
δεξιότητες της επίλυσης προβληµάτων, της ευτυχίας, και της διεκδικητικότητας, ενώ φαίνεται να
έχουν αρνητική σχέση µε τη δεξιότητα της ευελιξίας. Τέλος, αξίζει ακόµα να αναφερθεί ή έρευνα
των Rastegar και Karami (2013), σύµφωνα µε τα ευρήµατα της οποίας φαίνεται να υφίσταται
θετική συσχέτιση µεταξύ της συνολικής ΣΝ των ατόµων και της χρήσης των συναισθηµατικών και
κοινωνικών στρατηγικών.

2.7. Η µελέτη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην παρούσα έρευνα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της ΣΝ
στην παρούσα έρευνα είναι το WLEIS (Wong & Law, 2002), το οποίο έχει βασιστεί στο θεωρητικό
µοντέλο των Salovey και Mayer (1990) και αντιµετωπίζει τη ΣΝ ως µία αποκλειστικά γνωστική
ικανότητα η οποία συνίσταται από τέσσερις διαστάσεις (Mayer & Salovey, 1997). Σχετικά µε τους
στόχους αυτής της έρευνας, εξετάζεται ποιος είναι ο βαθµός της ΣΝ των ενηλίκων που µαθαίνουν
µία ξένη γλώσσα και κατά πόσο αυτός ο βαθµός µπορεί να επηρεαστεί από την ηλικία, το φύλο,
την οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο του ατόµου. Παράλληλα, έχοντας ως
αφόρµηση τη σχετική βιβλιογραφία, διερευνάται ποια σχέση υφίσταται µεταξύ του βαθµού χρήσης
των ΣΓΕ και της ΣΝ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

3.1. Ορισµός στόχων επίτευξης
Όπως αναφέρεται στους Matos, Lens και Vansteenkiste (2007, σελ. 52), «οι στόχοι επίτευξης
αναφέρονται στους σκοπούς ή τους λόγους εµπλοκής σε συµπεριφορά επίτευξης, και τους τρόπους
µε τους οποίους το άτοµο αποκρίνεται σε αυτές τις καταστάσεις επίτευξης (Ames, 1992b·
Linnenbrink & Pintrich, 2000· Pintrich & Schunk, 1996)». Οι στόχοι αυτοί µπορούν να διακριθούν
σε επιµέρους κατηγορίες ανάλογα α) µε το πώς χαρακτηρίζονται και β) µε το αν αφορούν την
επιδίωξη ή την αποφυγή ενός αποτελέσµατος (Elliot & McGregor, 2001). Στην πλειοψηφία των
σχετικών θεωρητικών µοντέλων, οι στόχοι επίτευξης (ΣΕ) διακρίνονται σε στόχους µάθησης και
στόχους επίδοσης (Elliot & McGregor, 2001). Σε γενικές γραµµές, οι στόχοι που σχετίζονται µε τη
µάθηση αφορούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόµου και η διαφορά τους από τους στόχους
επίδοσης έγκειται στο ότι δεν «εστιάζουν στην επίδειξη της ικανότητας σε σχέση µε τους άλλους»
(Elliot & McGregor, 2001, σελ. 501). Όσον αφορά στο δεύτερο κριτήριο κατηγοριοποίησής τους,
το οποίο χρησιµοποιείται στις πιο πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι στόχοι µπορούν να
διακριθούν σε αυτούς που επιδιώκουν αφενός την επίτευξη της µάθησης ή της επίδειξης
µέσων/υψηλών ικανοτήτων, και αφετέρου την αποφυγή της µάθησης ή της επίδειξης
ανύπαρκτων/χαµηλών ικανοτήτων (Elliot & McGregor, 2001).
Ακόµη, η Ames (1992b) ανέφερε ότι οι ΣΕ µπορούν να καθορίσουν τον τρόπο που το άτοµο
συµπεριφέρεται και αποδίδει, το πώς νιώθει, τις επιδιώξεις του (Weiner, 1986), και κατ' επέκταση
τον τρόπο µε τον οποίο εµπλέκεται στην εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων (Ames, 1992a·
Dweck & Leggett, 1988). Τα ερευνητικά δεδοµένα στην πλειοψηφία τους έχουν δείξει ότι, σε
αντίθεση µε τους στόχους αποφυγής της επίδοσης, οι στόχοι µε προσανατολισµό στη µάθηση
αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα για το άτοµο (όπως είναι η ύπαρξη θετικών συναισθηµάτων κατά
τη µαθησιακή διαδικασία και η καλύτερη βαθµολόγηση σε ακαδηµαϊκό επίπεδο), ενώ τα ευρήµατα
για τους στόχους προσέγγισης της επίδοσης είναι αντικρουόµενα (Wolters, 2004· Botsas &
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Padeliadu, 2003· Elliot & Church, 1997· Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto, & Elliot, 1997, όπως
αναφέρονται στους Matos κ.ά., 2007).

3.2. Μοντέλα στόχων επίτευξης
Από το 1970 και έπειτα, αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τους ΣΕ (Murayama, Elliot, &
Friedman, 2012). Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Murayama κ.ά. (2012), οι κυριότεροι ανάµεσα στους
θεωρητικούς θεµελιωτές τους είναι οι Dweck, Nicholls, Ames, Elliot και Harackiewicz, και Elliot
και McGregor. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις αυτών θα παρουσιαστούν παρακάτω, ενώ παράλληλα
αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές αποτελούν ουσιαστικά τη θεωρητική µετάβαση από ένα
διχοτοµηµένο µοντέλο ΣΕ, σε ένα τριχοτοµηµένο και τελικά σε ένα τετραχοτοµηµένο µοντέλο
αυτών.

3.2.1. Μοντέλο της Dweck
Σύµφωνα µε τη Dweck (1986), οι ΣΕ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους στόχους µάθησης και
στους στόχους επίδοσης5. Αναλυτικότερα, οι στόχοι µάθησης αφορούν στην προσπάθεια του ατόµου
να αποκτήσει ή να αναπτύξει µία ικανότητα, ενώ οι στόχοι επίδοσης σχετίζονται µε την επιδίωξη
του ατόµου να τύχει επιδοκιµασιών, και όχι αποδοκιµασιών, για τις ικανότητές του (Nicholls,
1984b· Dweck & Elliott, 1983· Nicholls & Dweck, 1979, όπως αναφέρονται στη Dweck, 1986).
Μάλιστα, η Dweck (1986) υποστήριξε πως τα άτοµα τείνουν να επιλέγουν είτε τη µία
κατηγορία στόχων είτε την άλλη, ανάλογα µε την αντίληψη που έχουν για τη νοηµοσύνη
γενικότερα. Αυτό σηµαίνει πως τα άτοµα τα οποία προτιµούν τους στόχους µάθησης θεωρούν ότι η
νοηµοσύνη δεν αποτελεί ένα σταθερό γνώρισµα, αλλά δύναται να µεταβληθεί (Dweck, 1986).
Επιπλέον, αναζητούν όσες περισσότερες ευκαιρίες µπορούν για να αναπτύξουν τις ικανότητες που
θέλουν, ακόµα και αν χαρακτηρίζονται από χαµηλή αυτοπεποίθηση σχετικά µε την εκάστοτε
ικανότητα προς ανάπτυξη (Dweck, 1986). Αντιθέτως, τα άτοµα που πιστεύουν ότι η νοηµοσύνη δεν

5 Απόδοση των όρων learning goals και performance goals αντιστοίχως.
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αλλάζει προτιµούν τους στόχους επίδοσης, ενώ η επιµονή τους να αναπτύξουν µια ικανότητα
µεταβάλλεται µε τρόπο ανάλογο της αυτοπεποίθησής τους (Dweck, 1986). Συνεπώς, όταν νιώθουν
πως υστερούν σε κάποια ικανότητα τείνουν να αποφεύγουν τις ευκαιρίες βελτίωσής της, ενώ όταν
θεωρούν πως έχουν υψηλό επίπεδο σε αυτήν προσπαθούν να εκµεταλλευτούν κάθε περίσταση για
να την αναπτύξουν (Dweck, 1986).
Στα πλαίσια αυτής της θεωρητικής προσέγγισης, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, οι ΣΕ
επηρεάζουν άµεσα την επιλογή του ατόµου όσον αφορά στις δραστηριότητες προς
πραγµατοποίηση (Dweck, 1986). Εκτός αυτού, φαίνεται πως ασκούν επιρροή ακόµη και στη
διαδικασία διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων, και µάλιστα σε πολλαπλά επίπεδα (Dweck, 1986).
Ειδικότερα, ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύει κανείς την επίδοσή του, η ικανοποίηση που αντλεί
από την εκτέλεση µιας δραστηριότητας, και η εσωτερική παρακίνησή του µεταβάλλονται ανάλογα
µε το αν το άτοµο είναι προσανατολισµένο προς στόχους µάθησης ή επίδοσης (Dweck, 1986). Τα
άτοµα µε στόχους µάθησης, αντιµετωπίζουν την όποια αποτυχία τους κριτικά και χωρίς αισθήµατα
µειονεξίας, εντείνοντας τις προσπάθειές τους να επιτύχουν (Ames, 1984· Leggett, 1986· Elliott &
Dweck, 1985, όπως αναφέρονται στη Dweck, 1986). Αντιθέτως, τα άτοµα µε στόχους επίδοσης
τηρούν την εκ διαµέτρου αντίθετη στάση (Covington & Omelich, 1979· Elliott & Dweck, 1985,
όπως αναφέρονται στη Dweck, 1986). Ακόµη, η ικανοποίηση που βιώνουν τα άτοµα µε στόχους
µάθησης από την εκτέλεση µιας δραστηριότητας πηγάζει από την έκταση της προσπάθειας που
κατέβαλλαν, ενώ για τα άτοµα που είναι προσανατολισµένα σε στόχους επίδοσης απορρέει από την
επιτυχή έκβαση της δραστηριότητας (Dweck, 1986). Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί πως τα άτοµα µε
στόχους επίδοσης ερµηνεύουν την καταβολή ελάχιστης προσπάθειας για την εκτέλεση µιας
δραστηριότητας ως ένδειξη υψηλών ικανοτήτων (Leggett, 1986· Surber, 1984, όπως αναφέρονται
στη Dweck, 1986). Παράλληλα, ο προσανατολισµός σε στόχους επίδοσης φαίνεται να επηρεάζει,
και µάλιστα µε τρόπο αρνητικό, την εσωτερική παρακίνηση των ατόµων (Dweck, 1986).
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3.2.2. Μοντέλο του Nicholls
Το θεωρητικό µοντέλο του Nicholls (1984a) για τους ΣΕ φαίνεται να ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό
µε το µοντέλο της Dweck (1986). Πρόκειται για ένα διχοτοµηµένο µοντέλο, στα πλαίσια του
οποίου οι ΣΕ µπορούν να διακριθούν αφενός σε αυτούς που είναι προσανατολισµένοι στο έργο6, και
οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε τους στόχους µάθησης της προηγούµενης προσέγγισης, και αφετέρου
σε

αυτούς

που

είναι

προσανατολισµένοι

στο

εγώ7,

οι

οποίοι

προσοµοιάζουν στους

προαναφερόµενους στόχους επίδοσης (Nicholls, 1984a).
Αναλυτικότερα, οι στόχοι οι οποίοι είναι προσανατολισµένοι στο έργο έχουν ως απώτερο
σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων του ατόµου, ενώ η όποια βελτίωση
επιτυγχάνεται µόνο µέσα από την καταβολή προσπάθειας (Nicholls, 1984a). Μάλιστα, οι
δραστηριότητες που δεν απαιτούν ιδιαίτερο κόπο για την πραγµατοποίησή τους εκλαµβάνονται ως
ανώφελες, καθώς θεωρείται ότι η µάθηση και οι ικανότητες του ατόµου αυξάνονται µε τρόπο
ανάλογο της προσπάθειας που καταβάλλει για την εκτέλεση ενός έργου (Nicholls, 1984a).
Επιπλέον, η επίτευξη της µάθησης στα πλαίσια των συγκεκριµένων στόχων φέρει θετικά
συναισθήµατα στο άτοµο, γεγονός που οδηγεί στην υψηλή εσωτερική παρακίνησή του (Nicholls,
1984a).
Από την άλλη, στην περίπτωση των στόχων οι οποίοι είναι προσανατολισµένοι στο εγώ, η
καταβολή προσπάθειας για την επίτευξη της µάθησης δεν αποτελεί τον αυτοσκοπό αλλά το µέσο
που χρησιµοποιεί το άτοµο προκειµένου να καταφέρει να επιδείξει τις ικανότητές του (Nicholls,
1984a). Ωστόσο, η επίδειξη υψηλοτέρων ικανοτήτων (συγκριτικά πάντα µε τις ικανότητες των
άλλων) επιτυγχάνεται µόνο όταν η µάθηση πραγµατοποιείται µε τη µικρότερη δυνατή καταβολή
προσπάθειας εκ µέρους του ατόµου (Nicholls, 1984a). Παράλληλα, η επιδίωξη των συγκεκριµένων
στόχων φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από εξωγενή παρά από εγγενή κίνητρα (Kruglanski,
1975· Deci & Ryan, 1980, όπως αναφέρονται στο Nicholls, 1984a).
Όπως και στο µοντέλο της Dweck (1986), στην προσέγγιση του Nicholls (1984a)

6 Απόδοση του όρου task involvement.
7 Απόδοση του όρου ego involvement.
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υποστηρίζεται ότι τα άτοµα τείνουν να επιλέγουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν
επηρεαζόµενα από τον προσανατολισµό των στόχων τους. Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα των οποίων
οι στόχοι είναι προσανατολισµένοι στο έργο θα προτιµήσουν να εκτελέσουν δραστηριότητες στις
οποίες θα επιδείξουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο των ικανοτήτων τους και στις οποίες έχουν
ίδιες πιθανότητες να τις επιτελέσουν είτε επιτυχηµένα ή αποτυχηµένα (Nicholls, 1984a). Όσον
αφορά στα άτοµα που έχουν στόχους µε προσανατολισµό στο εγώ, αυτά τείνουν να επιλέγουν
διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα µε το αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων τους (Nicholls, 1984a).
Ειδικότερα, τα άτοµα που θεωρούν ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ικανοτήτων θα
προτιµήσουν έργα τα οποία είναι µέτριας ή υψηλής δυσκολίας και στα οποία πιστεύουν ότι έχουν
µέτριες πιθανότητες να τα φέρουν εις πέρας (Nicholls, 1984a). Από την άλλη, τα άτοµα που
πιστεύουν πως χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων θα επιλέξουν δραστηριότητες µε
είτε υψηλή είτε πολύ χαµηλή πιθανότητα επιτυχίας (Nicholls, 1984a).
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα αρκετών ερευνών επιβεβαιώνουν τη θεώρηση του Nicholls
(1984a) σύµφωνα µε την οποία ακόµη και η επίδοση των ατόµων στις διάφορες δραστηριότητες
µεταβάλλεται ανάλογα µε τον προσανατολισµό των στόχων τους. Αναλυτικότερα, στην εκτέλεση
δραστηριοτήτων µέτριας δυσκολίας έχει διαπιστωθεί ότι η απόδοση και η προσπάθεια που
καταβάλλεται από άτοµα µε υψηλό αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων και µε προσανατολισµό στόχων
στο εγώ επηρεάζονται αφενός από το κατά πόσο θέλουν να έχουν µια καλή επίδοση συγκριτικά µε
τους άλλους και αφετέρου από το κατά πόσο πιστεύουν ότι µπορούν τελικά να επιτύχουν αυτήν την
επίδοση (Nicholls, 1984a). Από την άλλη, τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο
προσανατολισµό στόχων αλλά από χαµηλό αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων παρουσιάζουν µειωµένη
επίδοση στις δραστηριότητες αυτής της δυσκολίας (Nicholls, 1984a). Αντιθέτως, το αντιληπτό
επίπεδο ικανοτήτων δε φαίνεται να επηρεάζει καθόλου την επίδοση των ατόµων µε
προσανατολισµό στόχων στο έργο (Nicholls, 1984a).
Αξίζει να σηµειωθεί πως οι στόχοι των παιδιών περίπου µέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών
είναι προσανατολισµένοι στο έργο, καθώς εστιάζουν εξίσου στην προσπάθεια που χρειάζεται να
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καταβάλλουν όπως και στη µάθηση που επιτυγχάνεται κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
(Nicholls, 1976, 1978, 1980· Jagacinski & Nicholls, 1984, 1987, όπως αναφέρονται στους
Murayama κ.ά., 2012). Αντιθέτως, από την ηλικία αυτήν και έπειτα οι στόχοι των ατόµων µπορεί να
είναι προσανατολισµένοι είτε στο έργο είτε στο εγώ (Nicholls, 1984a, 1989, όπως αναφέρονται
στους Murayama κ.ά., 2012). Παράλληλα, τα άτοµα επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων µε
προσανατολισµό στο εγώ, και όχι στο έργο, όταν θεωρούν πως οι δραστηριότητες οι οποίες
εκτελούν αποτελούν ουσιαστικά τα µέσα για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους (Nicholls,
1984a). Ακόµη, προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να οδηγεί η πρόκληση της επίγνωσης των
δυνατοτήτων και των αδυναµιών του ατόµου, όπως και η ύπαρξη ανταγωνισµού ανάµεσα σε αυτό
και τους άλλους (Nicholls, 1984a).

3.2.3. Μοντέλο της Ames
Η θεώρηση της Ames (1992b) για τους ΣΕ συνάδει µε την προσέγγιση που ακολούθησαν τα
προαναφερόµενα θεωρητικά µοντέλα και πρεσβεύει ότι υπάρχουν δύο επιµέρους κατηγορίες ΣΕ, οι
στόχοι µάθησης και οι στόχοι επίδοσης8. Μάλιστα, η Ames (1992b, σελ. 262) υποστηρίζει ότι τα
άτοµα που υιοθετούν στόχους διαφορετικών κατηγοριών χαρακτηρίζονται παράλληλα και από
«διαφορετικούς τρόπους θεώρησης του εαυτού, της δραστηριότητας που εκτελεί κανείς, και των
αποτελεσµάτων της δραστηριότητας (Butler, 1987, 1988· Corno & Rohrkemper, 1985· Nicholls,
1984a)». Ακόµη, τα άτοµα µε στόχους µάθησης διαφέρουν από τα άτοµα µε στόχους επίδοσης
αφενός στους λόγους για τους οποίους εκτελούν τις διάφορες δραστηριότητες επίτευξης και
αφετέρου στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται την επιτυχία γενικότερα (Ames, 1992b).
Όπως αναφέρεται στην Ames (1992b), τα άτοµα µε στόχους µάθησης χαρακτηρίζονται από
την ύπαρξη κινήτρων για µάθηση και από την υιοθέτηση µιας µακροπρόθεσµης θεώρησης της
σχέσης µεταξύ της προσπάθειας που καταβάλλει κανείς και των αποτελεσµάτων αυτής (Weiner,
1979, 1986). Στα πλαίσια αυτών των στόχων, η µαθησιακή διαδικασία καθεαυτή αποτιµάται

8 Απόδοση των όρων mastery goals και performance goals αντιστοίχως.
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θετικά, ο προσανατολισµός είναι στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα θεωρείται ότι η
επίτευξη της µάθησης µπορεί να επέλθει µέσω της καταβολής προσπάθειας (Ames & Archer,
1988). Ακόµη, τα άτοµα µε στόχους µάθησης επιθυµούν και επιδιώκουν την ενεργή εµπλοκή τους
στη µαθησιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα δε φοβούνται να αναλάβουν δύσκολα έργα, αντιθέτως
το επιδιώκουν (Ames & Archer, 1988· Elliott & Dweck, 1988, όπως αναφέρονται στην Ames,
1992b). Παράλληλα, τείνουν να χρησιµοποιούν στρατηγικές αυτορρύθµισης «οι οποίες σχετίζονται
µε την προσοχή, την επεξεργασία, την αυτό-παρακολούθηση, και τη βαθύτερη επεξεργασία των
λεκτικών πληροφοριών» (Nolen, 1987, 1988· Ames & Archer, 1988· Nolen, & Haladyna, 1990·
Meece, Blumenfeld, & Hoyle, 1988, όπως αναφέρονται στην Ames, 1992b, σελ. 263).
Οι στόχοι επίδοσης, από την άλλη, όπως και στις προαναφερόµενες προσεγγίσεις (Dweck,
1986· Nicholls, 1984a), εστιάζουν στην επίδειξη των ικανοτήτων του ατόµου (Ames & Archer,
1988). Συνεπώς, τα άτοµα µε αυτόν τον προσανατολισµό στόχων προσπαθούν να δείξουν αφενός
ότι έχουν υψηλότερες ικανότητες από ότι οι άλλοι και αφετέρου να αποδείξουν ότι είναι
επιτυχηµένα, και µάλιστα, ει δυνατόν, µε την καταβολή ελάχιστης προσπάθειας (Ames & Archer,
1988). Όπως είναι αναµενόµενο, η αυτοεκτίµησή τους επηρεάζεται άµεσα από το µέγεθος της
προσπάθειας που καταβάλλουν, καθώς θεωρούν ότι η υψηλή καταβολή προσπάθειας υποδηλώνει
χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων (Covington & Omelich, 1984, όπως αναφέρεται στην Ames, 1992b).
Παράλληλα, τα άτοµα αυτά αντιλαµβάνονται τη µάθηση ως µόνον ένα µέσο για την επίτευξη των
σκοπών τους, και όχι ως αυτοσκοπό (Nicholls, 1979, 1989, όπως αναφέρονται στην Ames, 1992b).
Για αυτόν το λόγο, δεν αναλαµβάνουν την εκτέλεση έργων τα οποία χαρακτηρίζονται ως δύσκολα
και µε αβέβαιη έκβαση, αποφεύγοντας έτσι κάθε πιθανότητα να αποτύχουν (Dweck, 1986· Dweck
& Leggett, 1988· Elliott & Dweck, 1988, όπως αναφέρονται στην Ames, 1992b). Επιπλέον, σε
αντίθεση µε όσους έχουν στόχους µε προσανατολισµό στη µάθηση, προτιµούν µαθησιακές
στρατηγικές οι οποίες είναι επιφανειακές και µε βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα, όπως είναι
παραδείγµατος χάριν η αποµνηµόνευση (Nolen, 1988· Ryan & Grolnick, 1986· Meece κ.ά., 1988,
όπως αναφέρονται στην Ames, 1992b).
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Ακόµη, όπως και στη θεώρηση του Nicholls (1984a), ο προσανατολισµός των στόχων του
ατόµου και τα κίνητρά του φαίνεται να επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τα πλαίσια µέσα στα
οποία λειτουργεί (Ames, 1992b). Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ειδικότερα, έχει
διαπιστωθεί πως τα άτοµα τείνουν να προσανατολίζονται σε στόχους µάθησης αφενός όταν
νιώθουν πως θα ωφεληθούν από την ενεργή εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία και αφετέρου
όταν τους προσφέρεται ποικιλία δραστηριοτήτων προς εκτέλεση, διαφορετικών µεταξύ τους
(Nicholls, 1989· Corno & Rohrkemper, 1985· Marshall & Weinstein, 1984, όπως αναφέρονται στην
Ames, 1992b). Παράλληλα, την ανάπτυξη των στόχων µάθησης ευνοεί η συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων στη διαµόρφωση της µαθησιακής διαδικασίας (Ames, 1992b). Μάλιστα, αυτό
φαίνεται να συµβαίνει όταν οι επιλογές των εκπαιδευόµενων βασίζονται στην αξιολόγηση της
προσπάθειας που καταβάλλει κανείς και όχι στην εκτίµηση της επίδοσής/ικανότητάς του (Ames,
1992b). Από την άλλη, τα άτοµα προσανατολίζονται σε στόχους επίδοσης όταν κατά τη µαθησιακή
διαδικασία α) είναι έντονο το στοιχείο της κοινωνικής σύγκρισης, β) υπάρχει συνεχής
βαθµολόγηση, η οποία γίνεται γνωστή και σε άλλους πέραν του άµεσα ενδιαφερόµενου, και γ) η
έµφαση δίνεται, όχι στη µάθηση καθεαυτή, αλλά στην αλάνθαστη εκτέλεση των δραστηριοτήτων
(Ames, 1992b).

3.2.4. Μοντέλο των Elliot και Harackiewicz
Οι Elliot και Harackiewicz (1996) όρισαν τους στόχους µάθησης και τους στόχους επίδοσης µε τον
ίδιο τρόπο που ορίζονται και στις προαναφερόµενες θεωρητικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, το µοντέλο
τους διαφέρει από τα προηγούµενα µοντέλα, καθώς στα πλαίσιά του επιχειρήθηκε η τριχοτόµηση
των ΣΕ. Ειδικότερα, οι Elliot και Harackiewicz (1996) πρότειναν την επέκταση των ήδη
υπαρχόντων θεωρητικών µοντέλων, µέσα από τη διάσπαση των στόχων επίδοσης σε δύο επιµέρους
οµάδες στόχων. Η θεωρητική τους πρόταση λοιπόν περιελάµβανε συνολικά τρεις οµάδες ΣΕ, τους
στόχους µάθησης, τους στόχους προσέγγισης της επίδοσης και τους στόχους αποφυγής της επίδοσης9.

9 Απόδοση των όρων mastery goals, performance-approach goals, και performance-avoidance goals αντιστοίχως.
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Επιπλέον, υποστήριξαν ότι ανάλογα µε τον προσανατολισµό των στόχων το άτοµο ρυθµίζει τη
συµπεριφορά του µε διαφορετικό τρόπο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την πυροδότηση
διαφορετικών διαδικασιών. Ειδικότερα, προκαλείται είτε «µια σειρά συναισθηµατικών και
αντιληπτικών-διαγνωστικών διαδικασιών οι οποίες διευκολύνουν τη βέλτιστη συµµετοχή στη
δραστηριότητα», για την περίπτωση των δύο πρώτων οµάδων στόχων, είτε µια σειρά
«αυτοπροστατευτικών διαδικασιών οι οποίες παρεµβαίνουν ή εµποδίζουν τη βέλτιστη συµµετοχή
στη δραστηριότητα», για την τελευταία οµάδα στόχων (Elliot & Harackiewicz, 1996, σελ. 462).
Τα άτοµα µε στόχους µάθησης και στόχους προσέγγισης της επίδοσης, λοιπόν, ρυθµίζουν τη
συµπεριφορά τους µε τρόπο που να οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα, δηλαδή είτε στην επίτευξη της
µάθησης είτε στην επίδειξη ενός µέσου επιπέδου ικανοτήτων (Elliot & Harackiewicz, 1996).
Ακόµη, τα άτοµα αυτά αντιµετωπίζουν τη µαθησιακή διαδικασία καθεαυτή ως κάτι θετικό και
αντλούν ιδιαίτερη ευχαρίστηση από την εκτέλεση δραστηριοτήτων (Elliot & Harackiewicz, 1996).
Επιπλέον, αποφεύγουν τις εύκολες δραστηριότητες και επιλέγουν αυτές που έχουν ένα µέτριο
βαθµό δυσκολίας, ενώ δεν αποθαρρύνονται όταν αποτυγχάνουν (Elliot & Harackiewicz, 1996). Από
τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τη συµµετοχή τους στις
διάφορες δραστηριότητες ευνοεί την ανάπτυξη εγγενών κινήτρων (Elliot & Harackiewicz, 1996).
Με άλλα λόγια, τα άτοµα αισθάνονται ικανοποίηση µέσα από την εκτέλεση και µόνο των διαφόρων
έργων (Elliot & Harackiewicz, 1996). Ωστόσο, στην περίπτωση των στόχων προσέγγισης της
επίδοσης, η εσωτερική υποκίνηση του ατόµου µπορεί να επηρεαστεί είτε µε θετικό είτε µε αρνητικό
τρόπο, από την θετική αποτίµηση της ικανότητας του ατόµου ή την εξωτερική αξιολόγηση
αντιστοίχως (Elliot & Harackiewicz, 1996).
Από την άλλη, όταν τα άτοµα υιοθετούν στόχους αποφυγής της επίδοσης ρυθµίζουν τη
συµπεριφορά τους προσβλέποντας στην αποφυγή καταστάσεων στις οποίες µπορεί να
χαρακτηριστούν ως ανίκανα ή ως έχοντα χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων (Elliot & Harackiewicz,
1996). Τα άτοµα µε αυτούς τους στόχους δεν επιλέγουν δραστηριότητες µέτριας δυσκολίας, αλλά
προτιµούν αυτές που ανήκουν στα άκρα, αντλούν ελάχιστη ευχαρίστηση από την εκτέλεση έργων,
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ενώ τυχόν αποτυχία οδηγεί στην παραίτησή τους (Elliot & Harackiewicz, 1996). Παράλληλα,
θεωρούν πως η χαµηλή επίδοση είναι ενδεικτική της έλλειψης ικανοτήτων εκ µέρους του ατόµου
(Elliot & Harackiewicz, 1996). Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι αποτέλεσµα αυτού του
προσανατολισµού (στην αποφυγή) είναι η καταστολή των διαδικασιών που αναπτύσσουν την
εσωτερική υποκίνηση του ατόµου (Elliot & Harackiewicz, 1996).
Πέρα από το διαχωρισµό των στόχων επίδοσης σε στόχους προσέγγισης και αποφυγής της
επίδοσης, η διαφορά αυτού του µοντέλου από τα προηγούµενα έγκειται στο ότι αναγνωρίζει την
ύπαρξη εσωτερικής υποκίνησης στο άτοµο και στην περίπτωση των στόχων προσέγγισης της
επίδοσης (Elliot & Harackiewicz, 1996). Μάλιστα, οι Elliot και Harackiewicz (1996) υποστήριξαν
ότι τα άτοµα που επιδιώκουν στόχους µάθησης και στόχους προσέγγισης της επίδοσης
χαρακτηρίζονται από τον ίδιο βαθµό εµπλοκής στην εκτέλεση δραστηριοτήτων, και κατά συνέπεια
και από παρόµοιο επίπεδο εγγενών κινήτρων. Από την άλλη, τα άτοµα µε στόχους αποφυγής της
επίδοσης παρουσιάζουν χαµηλή εσωτερική υποκίνηση (Elliot & Harackiewicz, 1996). Σύµφωνα µε
τους Elliot και Harackiewicz (1996, σελ. 472), λοιπόν, «ο προσανατολισµός προς την προσέγγιση ή
την αποφυγή δύναται να επηρεάσει τις διαδικασίες κινήτρων ανεξαρτήτως του αντιληπτού επιπέδου
ικανοτήτων» των ατόµων. Αντιθέτως, όλες οι προηγούµενες θεωρητικές προσεγγίσεις πρέσβευαν
πως µόνο οι στόχοι µάθησης ευνοούν την ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων, ενώ οι στόχοι
επίδοσης λειτουργούν αποτρεπτικά σε αυτήν (Elliot & Harackiewicz, 1996).

3.2.5. Μοντέλο των Elliot και McGregor
Οι Elliot και McGregor (2001) προέβησαν στην αναθεώρηση του µοντέλου των Elliot και
Harackiewicz (1996) και υποστήριξαν πως οι ΣΕ µπορούν να διακριθούν σε συνολικά τέσσερις
κατηγορίες, µέσα από την περαιτέρω διάσπαση των στόχων µάθησης σε δύο οµάδες. Σύµφωνα µε
αυτό το µοντέλο, οι στόχοι µπορούν να διακριθούν σε στόχους προσέγγισης/αποφυγής της µάθησης
και προσέγγισης/αποφυγής της επίδοσης10 (Elliot & McGregor, 2001).

10 Απόδοση των όρων mastery approach/avoidance goal και performance approach/avoidance goal αντιστοίχως.
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Οι Elliot και McGregor (2001) κατέληξαν σε αυτήν την πρόταση µέσα από την κριτική
θεώρηση της διάστασης της ικανότητας, η οποία αποτελεί κεντρική έννοια σε όλες τις θεωρίες των
ΣΕ. Αναλυτικότερα, υποστήριξαν πως η ικανότητα ορίζεται αφενός µέσα από την αξιολόγησή της
και αφετέρου µέσα από τη φόρτισή της (Elliot & McGregor, 2001). Σχετικά µε το πρώτο σκέλος, η
ικανότητα του ατόµου µπορεί να αξιολογηθεί σε σχέση µε α) «τις απαιτήσεις της ίδιας της
δραστηριότητας», β) «την παλαιότερη επίδοση του ατόµου ή τη µέγιστη δυνατή επίδοσή του», και
γ) «την επίδοση των άλλων» (Elliot & McGregor, 2001, σελ. 501). Όπως γίνεται αντιληπτό, τα δύο
πρώτα κριτήρια αφορούν τους στόχους µάθησης, ενώ το τελευταίο τους στόχους επίδοσης (Elliot &
McGregor, 2001). Όσον αφορά τη φόρτιση της ικανότητας, αυτή µπορεί να ερµηνευθεί είτε ως
θετική και να αφορά την επίτευξη ενός επιθυµητού αποτελέσµατος, είτε ως αρνητική και να
σχετίζεται µε την αποφυγή ενός αποτελέσµατος (Elliot & McGregor, 2001). ∆εδοµένου λοιπόν ότι
η ικανότητα συνιστά τον πυρήνα των ΣΕ, οι Elliot και McGregor (2001, σελ. 502) υποστήριξαν πως
δε γίνεται να υπάρχει ΣΕ «ο οποίος να µην περιλαµβάνει, ρητά ή άρρητα, πληροφορίες σχετικά µε
το πώς η ικανότητα ορίζεται και είναι φορτισµένη». Κατ' επέκταση, οι ΣΕ διακρίνονται στους
στόχους α) προσέγγισης της µάθησης, όπου η ικανότητα αξιολογείται µε κριτήρια αυτό-αναφοράς
και είναι θετικά φορτισµένη, β) αποφυγής της µάθησης, όπου η ικανότητα αξιολογείται µε κριτήρια
αυτό-αναφοράς και είναι αρνητικά φορτισµένη, γ) προσέγγισης της επίδοσης, όπου η ικανότητα
αξιολογείται µε κριτήρια σύγκρισης και είναι θετικά φορτισµένη, και δ) αποφυγής της επίδοσης,
όπου η ικανότητα αξιολογείται µε κριτήρια σύγκρισης και είναι αρνητικά φορτισµένη (Elliot &
McGregor, 2001).
Ο διαχωρισµός των στόχων µάθησης σε δύο επιµέρους οµάδες και κατά συνέπεια η ύπαρξη
στόχων µάθησης µε αρνητική φόρτιση αποτελούν την καινοτοµία αυτού του θεωρητικού µοντέλου
(Elliot & McGregor, 2001). Αναλυτικότερα, οι στόχοι αποφυγής της µάθησης αφορούν στην
επιδίωξη του ατόµου να αποφύγει την πιθανότητα είτε να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας, είτε να παρουσιάσει επίδοση χαµηλότερη από αυτήν που
παρουσίαζε στο παρελθόν ή από τη µέγιστη δυνατή που θα µπορούσε να παρουσιάσει (Elliot &
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McGregor, 2001).
Ακόµη, όπως και στη θεώρηση του Nicholls (1976, 1978, 1980, όπως αναφέρονται στους
Murayama κ.ά., 2012), υποστηρίζεται ότι οι στόχοι των παιδιών είναι αποκλειστικά
προσανατολισµένοι στη µάθηση και η αξιολόγηση που πραγµατοποιούν δε βασίζεται στη σύγκριση
µε άλλους, αλλά µόνο στο αν καταφέρνουν ή όχι να επιτελέσουν/κατανοήσουν το κάθε έργο που
αναλαµβάνουν (Elliot & McGregor, 2001). Ωστόσο, οι δύο θεωρητικές προσεγγίσεις διαφέρουν
στην ηλικία όπου θεωρούν ότι αυτό παύει να υφίσταται, και ως εκ τούτου τα παιδιά χρησιµοποιούν
πέρα από τους στόχους µάθησης και τους στόχους επίδοσης. Ειδικότερα, οι Elliot, McGregor και
Thrash (2002, όπως αναφέρεται στους Elliot & McGregor, 2001) υποστηρίζουν ότι αυτό συµβαίνει
από την ηλικία των επτά ετών και έπειτα, ενώ ο Nicholls (1976, 1978, 1980, όπως αναφέρονται
στους Murayama κ.ά., 2012) µεταθέτει αυτό το όριο κατά πέντε έτη αργότερα.

3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τους στόχους επίτευξης
Οι ΣΕ του ατόµου δύνανται να επηρεαστούν από πληθώρα παραγόντων. Οι µεταβλητές που έχουν
αυτήν τη δυνατότητα και έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία είναι το φύλο, η πεποίθηση των
ατόµων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους (αν είναι σταθερά ή µπορούν να
µεταβληθούν), η πίστη των ατόµων στις ικανότητές τους, τα διαφορετικά είδη κινήτρων (όπως
είναι παραδείγµατος χάριν η αυτό-διάθεση του ατόµου, η ανάγκη για επίτευξη, ο φόβος της
αποτυχίας), το εκπαιδευτικό περιβάλλον και η ανατροφοδότηση από τους γονείς.
Σύµφωνα µε έρευνες, το φύλο µπορεί να επηρεάσει τον προσανατολισµό των στόχων του
ατόµου. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί πως οι γυναίκες επιδιώκουν σε µεγαλύτερο βαθµό στόχους
µάθησης, ενώ οι άνδρες χαρακτηρίζονται συχνότερα από την υιοθέτηση στόχων προσέγγισης της
επίδοσης (Elliot & McGregor, 2001· Matos κ.ά., 2007).
Η πεποίθηση ότι τα χαρακτηριστικά των ατόµων είναι αµετάβλητα συνδέεται µε την
υιοθέτηση στόχων αποφυγής της µάθησης και της επίδοσης (Elliot & McGregor, 2001). Από την
άλλη, η αντίθετη θεώρηση βρέθηκε να λειτουργεί αποτρεπτικά για την επιδίωξη των στόχων

68

αποφυγής της µάθησης (Elliot & McGregor, 2001). Όσον αφορά την πίστη των ατόµων στις
ικανότητές τους, έχει βρεθεί πως τα άτοµα µε υψηλή αντίληψη της αυτό-αποτελεσµατικότητάς τους
επιλέγουν στόχους µάθησης και προσέγγισης της επίδοσης, ενώ αποφεύγουν τους στόχους
αποφυγής της επίδοσης (Liem, Lau, & Nie, 2008).
Ακόµη, τα διαφορετικά είδη κινήτρων επηρεάζουν µε διαφορετικούς τρόπους τους ΣΕ. Πιο
συγκεκριµένα, οι Elliot και McGregor (2001) διαπίστωσαν πως, όταν το άτοµο χαρακτηρίζεται από
υψηλή διάθεση για αυτονοµία και ελεύθερη επιλογή, τείνει να επιλέγει τους στόχους προσέγγισης
της µάθησης και να αποφεύγει τους στόχους αποφυγής της µάθησης και της επίδοσης. Ακόµη, η
ανάγκη για επίτευξη µπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός παράγοντας για την ύπαρξη στόχων
προσέγγισης της µάθησης και της επίδοσης (Elliot & McGregor, 2001). Παράλληλα, όπως ήταν
αναµενόµενο, έχει διαπιστωθεί πως όταν τα άτοµα κινητοποιούνται από το φόβο της αποτυχίας
τείνουν να επιλέγουν στόχους αποφυγής της µάθησης και της επίδοσης, όπως και προσέγγισης της
επίδοσης (Elliot & McGregor, 2001).
Επιπλέον, τα ερευνητικά αποτελέσµατα έδειξαν πως όταν µια τάξη είναι ενδιαφέρουσα και
προσελκύει την προσοχή των εκπαιδευοµένων η ανάπτυξη των στόχων προσέγγισης της µάθησης,
όπως και αποφυγής της µάθησης, επηρεάζεται µε θετικό τρόπο (Elliot & McGregor, 2001). Ακόµη,
τα άτοµα που φοιτούν σε δηµόσια σχολεία παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ΣΕ γενικά,
ανεξαρτήτως προσανατολισµού δηλαδή, σε σχέση µε τα άτοµα που προέρχονται από ιδιωτικά
σχολεία (Matos κ.ά., 2007).
Τέλος, όσον αφορά την ανατροφοδότηση από τους γονείς, έχει διαπιστωθεί πως, όταν κανείς
λαµβάνει ανατροφοδότηση η οποία είναι αρνητική και εστιάζει στο άτοµο (είτε από τον πατέρα
είτε από τη µητέρα του), τείνει να επιλέγει στόχους αποφυγής της µάθησης και της επίδοσης (Elliot
& McGregor, 2001). Ακόµη, η θετική ανατροφοδότηση του πατέρα η οποία εστιάζει στο άτοµο,
όπως και η αποδοχή των γονέων υπό προϋποθέσεις, οδηγούν τα παιδιά στην επιδίωξη στόχων
προσέγγισης της επίδοσης (Elliot & McGregor, 2001).
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3.4. Η µέτρηση των στόχων επίτευξης µε το ερωτηµατολόγιο AGQ
Το προσαρµοσµένο στα ελληνικά AGQ (Achievement Goal Questionnaire) (Elliot & McGregor,
2001) είναι το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση
των ΣΕ των ατόµων. Το συγκεκριµένο εργαλείο µέτρησης προέκυψε από τη θεωρητική προσέγγιση
των Elliot και McGregor (2001), σύµφωνα µε την οποία οι ΣΕ διακρίνονται σε στόχους
προσέγγισης της µάθησης, στόχους αποφυγής της µάθησης, στόχους προσέγγισης της επίδοσης και
στόχους αποφυγής της επίδοσης (ακολουθεί αναλυτική παρουσίασή του σε επόµενη ενότητα). Το
AGQ αποτελεί µία συχνή επιλογή των ερευνητών για τη µελέτη των ΣΕ και ως εκ τούτου έχει
χρησιµοποιηθεί σε διάφορες έρευνες παγκοσµίως, είτε στην αρχική του µορφή είτε ελαφρώς
τροποποιηµένο (Eren, 2009· Belenky & Nokes-Malach, 2013· Blakeslee & Goff, 2007· Kahraman
& Sungur-Vural, 2012· Ghavam, Rastegar, & Razmi, 2011· Lochbaum, Stevenson, & Hilario, 2009·
Wang, Liu, & Chye, 2010· Kadivar, Dasta, Jvadi, & Farzad, 2010· Nietfeld, Minogue, Spires, &
Lester, 2013· Sproule κ.ά., 2013). Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από τις πιο
πρόσφατες έρευνες.
Οι Kahraman και Sungur-Vural (2012) µελέτησαν το αν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή
ακόµη και να επηρεαστούν οι ΣΕ των παιδιών στις θετικές επιστήµες, από τους ΣΕ που νοµίζουν
ότι θέτουν για αυτά οι γονείς τους. Η έρευνα αυτή εστίαζε ειδικά στους στόχους προσέγγισης της
µάθησης και της επίδοσης, και όχι στους αποφυγής, και είχε ως δείγµα 295 µαθητές δηµοτικού. Τα
αποτελέσµατά της έδειξαν πως τα παιδιά υιοθετούν σε υψηλό βαθµό στόχους προσέγγισης της
µάθησης όταν αντιλαµβάνονται πως οι γονείς τους έχουν για αυτά υψηλούς στόχους προσέγγισης
είτε της µάθησης είτε της επίδοσης. Από την άλλη, φαίνεται πως τα παιδιά επιδιώκουν στόχους
προσέγγισης της επίδοσης µόνο όταν πιστεύουν πως οι γονείς τους έχουν για αυτά τους ίδιους
στόχους, και όχι στόχους προσέγγισης της µάθησης.
Ένας από τους ερευνητικούς στόχους της µελέτης των Wang κ.ά. (2010) ήταν να
διαπιστωθεί αν οι φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών αποτελούν µία οµοιογενή οµάδα όσον αφορά
τον προσανατολισµό των ΣΕ τους ή όχι. Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, στην οποία
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συµµετείχαν 1359 άτοµα, βρέθηκε πως οι συγκεκριµένοι φοιτητές µπορούν να διακριθούν σε πέντε
οµάδες οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η πρώτη οµάδα αποτελείται από
αυτούς που έχουν υψηλά επίπεδα στόχων προσέγγισης της µάθησης, µέτρια επίπεδα στόχων
επίδοσης, και πολύ χαµηλά επίπεδα στόχων αποφυγής της µάθησης. Η δεύτερη οµάδα αποτελείται
από φοιτητές µε υψηλά επίπεδα στόχων προσέγγισης της µάθησης, µέτρια επίπεδα στόχων
αποφυγής της µάθησης, και πολύ χαµηλά επίπεδα στόχων επίδοσης. Στην τρίτη οµάδα ανήκουν
όσοι παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα στόχων επίδοσης και χαµηλά επίπεδα στόχων προσέγγισης της
µάθησης, ενώ αντίθετα στην τέταρτη και την πέµπτη οµάδα εντάσσονται όσοι χαρακτηρίζονται από
υψηλά και χαµηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες των ΣΕ, αντιστοίχως. Ακόµη, στα πλαίσια της
ίδιας έρευνας, οι ερευνητές προέβησαν στην εξακρίβωση της σχέσης των ΣΕ των ατόµων κάθε µίας
από τις προαναφερόµενες οµάδες µε την πεποίθηση που έχουν όσον αφορά τη φύση της
νοηµοσύνης, δηλαδή αν αυτή αποτελεί σταθερό ή µεταβαλλόµενο γνώρισµα. Αυτό στο οποίο
κατέληξαν ήταν ότι η προσέγγιση της νοηµοσύνης ως ένα γνώρισµα των ατόµων που δύναται να
αλλάξει συντάσσεται απόλυτα µε την επιδίωξη στόχων προσέγγισης της µάθησης, ενώ αντίθετα η
αντιµετώπισή της ως ένα χαρακτηριστικό µη µεταβαλλόµενο δεν παρουσιάζει συσχέτιση µε τους
στόχους επίδοσης. Επιπλέον, οι Wang κ.ά. (2010) θέλησαν να διαπιστώσουν αν το να ανήκει
κάποιος σε µία από αυτές τις οµάδες µπορεί να επηρεάσει αφενός την προσπάθεια που καταβάλλει
και αφετέρου την ευχαρίστηση που νιώθει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όπως και την αξία
που θεωρεί ότι φέρει η φοίτησή του. Σύµφωνα µε την ανάλυση των δεδοµένων τους, τα άτοµα που
ανήκουν στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη οµάδα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα και στις τρεις
προαναφερόµενες µεταβλητές, ενώ τα άτοµα των άλλων δύο οµάδων παρουσιάζουν χαµηλά
επίπεδα σε αυτές. Με βάση όλα τα ευρήµατα, οι Wang κ.ά. (2010) υποστήριξαν ότι ο υψηλός
προσανατολισµός σε στόχους προσέγγισης της µάθησης οδηγεί στην καλύτερη δυνατή
κινητοποίηση των φοιτητών.
Τέλος, σε σύνολο 224 µαθητών, οι Sproule κ.ά. (2013) µελέτησαν µεταξύ άλλων τους ΣΕ
των εφήβων πριν και µετά τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες οι οποίες, παρόλο που είναι εντός
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εκπαιδευτικού πλαισίου, πραγµατοποιούνται σε χώρο εκτός των εκπαιδευτικών δοµών, έχουν
συνολική διάρκεια δώδεκα ηµέρες, και εµπεριέχουν το χαρακτηριστικό της περιπέτειας. Τα
ερευνητικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι το συγκεκριµένο δείγµα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο
στόχων µε προσανατολισµό στην προσέγγιση της µάθησης και στις δύο συνθήκες (δηλαδή πριν και
µετά τη συµµετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες), ενώ το υψηλό επίπεδο στόχων αποφυγής της
επίδοσης που εντοπίζεται πριν τη συµµετοχή των εφήβων σε αυτές τις δραστηριότητες µειώνεται
αρκετά µετά από αυτήν την εµπειρία. Ακόµη, παρόµοια µείωση διαπιστώνεται στην περίπτωση των
στόχων µε προσανατολισµό στην αποφυγή της µάθησης, όπως και στους στόχους προσέγγισης της
επίδοσης.

3.5. Έρευνες σε ελληνόφωνο πληθυσµό σχετικά µε τους στόχους επίτευξης
Η µελέτη των ΣΕ έχει προσελκύσει αρκετά το ενδιαφέρον των ερευνητών στον ελλαδικό χώρο
(Sideridis, 2006· Γεώργαινας & ∆αρόγλου, 2008· Dina & Efklides, 2009· Gorozidis &
Papaioannou, 2011· Leondari & Gonida, 2008· Papaioannou & Christodoulidis, 2007· Papaioannou
& Siskos, 2008· Sideridis & Kaplan, 2011· Βουλαλά, Γωνίδα, & Κιοσέογλου, 2004·
Christodoulidis, Papaioannou, & Digelidis, 2001· Mouratidis, Vansteenkiste, Lens, & Auweele,
2009· Mouratidis, Vansteenkiste, Michou, & Lens, 2013). Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να
παρουσιαστούν ενδεικτικά κάποιες από τις έρευνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε
ελληνόφωνους συµµετέχοντες και είχαν ως στόχο τη µελέτη των ΣΕ, όπως ακριβώς και στην
παρούσα εργασία. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν εντοπίστηκαν σχετικές µελέτες στις οποίες να
χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο AGQ, η παρουσίαση περιλαµβάνει έρευνες ανεξαρτήτως
εργαλείου µέτρησης των ΣΕ.
Οι Γεώργαινας και ∆αρόγλου (2008) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των ΣΕ και του
αντιληπτού κλίµατος παρακίνησης σε συνολικά 307 αθλητές χειροσφαίρισης. Τα αποτελέσµατα της
έρευνάς τους έδειξαν πως, όσο αυξάνεται η επιδίωξη στόχων µε προσανατολισµό στο έργο, τόσο
αυξάνεται και το κλίµα κινήτρων για µάθηση, ενώ αντίθετα µειώνεται το κλίµα κινήτρων για
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απόδοση. Από την άλλη, φαίνεται πως η υιοθέτηση στόχων µε προσανατολισµό στον εαυτό φέρει
τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα, οδηγεί δηλαδή σε ανάλογη µείωση του κλίµατος κινήτρων για
µάθηση και αύξηση του κλίµατος κινήτρων για απόδοση. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση έδειξε
πως οι αθλητές που επιδιώκουν στόχους µε υψηλό προσανατολισµό στον εαυτό χαρακτηρίζονται
από ανάλογα επίπεδα στο κλίµα κινήτρων για µάθηση, µόνο εφόσον επιδιώκουν ταυτόχρονα σε
µέτριο ή υψηλό επίπεδο στόχους προσανατολισµένους στο έργο.
Η έρευνα των Βουλαλά κ.ά. (2004) είχε ως στόχο να ερευνήσει, ανάµεσα σε άλλα, τη σχέση
των ΣΕ 427 εφήβων µαθητών µε τους ΣΕ που θεωρούν ότι έχει θέσει για αυτούς το σχολείο στο
οποίο φοιτούν και µε τη συµµετοχή τους στη σχολική τάξη (σε επίπεδο συµπεριφοράς και
συναισθηµατικής εµπλοκής). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, οι έφηβοι τείνουν να
υιοθετούν στόχους µάθησης όταν θεωρούν ότι οι στόχοι του σχολείου είναι προσανατολισµένοι
προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ η επιδίωξη στόχων προσέγγισης και αποφυγής της επίδοσης
προβλέπεται από τον προσανατολισµό του σχολείου είτε σε στόχους µάθησης, είτε επίδοσης.
Ακόµη, ο προσανατολισµός των εφήβων σε στόχους µάθησης και σε στόχους προσέγγισης της
επίδοσης φαίνεται να λειτουργεί ως θετικός προβλεπτικός παράγοντας της συµµετοχής αυτών στην
τάξη τόσο σε επίπεδο συµπεριφοράς όσο και συναισθηµατικής εµπλοκής, αντίθετα από τον
προσανατολισµό σε στόχους αποφυγής της επίδοσης, ο οποίος επιδρά αρνητικά.
Ακόµη, οι Papaioannou και Christodoulidis (2007) ερεύνησαν τους ΣΕ των ατόµων που
εργάζονται στον εκπαιδευτικό τοµέα, όπως και τη σχέση µεταξύ των ΣΕ και της εργασιακής
ικανοποίησης αυτών των ατόµων. Πιο συγκεκριµένα, το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν συνολικά
430 δάσκαλοι και καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων, δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά ευρήµατα, η επιδίωξη στόχων µάθησης από τους εκπαιδευτικούς
σχετίζεται θετικά µε την εργασιακή τους ικανοποίηση, ενώ η υιοθέτηση στόχων προσέγγισης της
επίδοσης δε φαίνεται να παρουσιάζει καµία σχέση µε αυτήν. Από την άλλη, όσο υψηλότερα
επίπεδα στόχων αποφυγής της επίδοσης παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο µειώνεται η
εργασιακή ικανοποίησή τους. Επιπλέον, οι καθηγητές των µαθηµατικών είναι αυτοί που
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παρουσιάζουν τα χαµηλότερα επίπεδα στόχων αποφυγής της επίδοσης, συγκριτικά µε τους
δασκάλους και τους καθηγητές γυµναστικής και ξένων γλωσσών.
Στόχος της έρευνας των Sideridis και Kaplan (2011), στην οποία συµµετείχαν 97 φοιτητές
ψυχολογίας, ήταν αφενός να µελετηθεί η σχέση µεταξύ των ΣΕ και της επιµονής που επιδεικνύουν
τα άτοµα στην εκτέλεση δραστηριοτήτων, και αφετέρου να διαπιστωθεί τι επίδραση έχει η τυχόν
επιτυχία ή αποτυχία τους πάνω σε αυτές τις µεταβλητές. Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι τα άτοµα
µε προσανατολισµό σε στόχους αποφυγής της επίδοσης είναι αυτά που επιδεικνύουν τη λιγότερη
επιµονή, ενώ η αποτυχία επιταχύνει την παραίτησή τους, σε αντίθεση µε τα άτοµα µε στόχους
µάθησης, τα οποία επιµένουν περισσότερο και δεν επηρεάζονται αρνητικά από την αποτυχία. Όσον
αφορά στα άτοµα µε στόχους προσέγγισης της επίδοσης, η επιµονή τους φαίνεται να επηρεάζεται
τόσο από την επιτυχία όσο και την αποτυχία. Ωστόσο η συχνή αποτυχία των τελευταίων αποτρέπει
τη διατήρηση της επιµονής στα υψηλά επίπεδα που επιδεικνύουν τα άτοµα µε προσανατολισµό σε
στόχους µάθησης.

3.6. Εκµάθηση ξένης γλώσσας και στόχοι επίτευξης
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, φαίνεται πως ο προσανατολισµός των ΣΕ δύναται να
επιδράσει πάνω στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. Ωστόσο, γενικά συµπεράσµατα δεν µπορούν
να εξαχθούν µε ασφάλεια, καθώς ο αριθµός των µελετών που εστιάζουν αποκλειστικά στη σχέση
µεταξύ αυτών των µεταβλητών είναι αρκετά µικρός. Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των
Mirhasani, Akbari και Dehgan (2007), στην οποία συµµετείχαν 127 Ιρανοί φοιτητές, όπου
διαπιστώθηκε ότι η επιδίωξη στόχων µε προσανατολισµό στη µάθηση παρουσιάζει µια σηµαντική
σχέση µε το επίπεδο των ατόµων στην ξένη γλώσσα. Παράλληλα, η υιοθέτηση αυτών των στόχων
βρέθηκε να λειτουργεί ως θετικός προβλεπτικός παράγοντας της γλωσσικής ικανότητάς τους.
Αντιθέτως, η επιδίωξη τόσο στόχων προσέγγισης της επίδοσης όσο και αποφυγής της δεν
παρουσίασε καµία σηµαντική σχέση µε τη γλωσσική επάρκεια στην ξένη γλώσσα.
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3.7. Στόχοι επίτευξης και στρατηγικές (γλωσσικής) εκµάθησης
Οι Ames και Archer (1988) υποστήριξαν ότι ο προσανατολισµός των ΣΕ του ατόµου πιθανότατα να
σχετίζεται µε τη συχνότητα χρήσης και την επιλογή των µαθησιακών στρατηγικών. Ειδικότερα,
έχει διαπιστωθεί ότι τα άτοµα µε στόχους µάθησης τείνουν να χρησιµοποιούν τις µαθησιακές
στρατηγικές µε µεγαλύτερη συχνότητα από ότι τα άτοµα µε στόχους επίδοσης (Ames & Archer,
1988). Όσον αφορά τη σχέση των ΣΕ (ανά οµάδα) µε τις µαθησιακές στρατηγικές γενικά και µε τις
µαθησιακές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας
ειδικά, παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών. Η µοναδική
οµάδα στόχων που δεν αναφέρεται καθόλου είναι αυτή της αποφυγής της µάθησης, καθώς δεν
εντοπίστηκαν σχετικές µελέτες.
Τα αποτελέσµατα λοιπών κάποιων ερευνών έδειξαν πως η υιοθέτηση στόχων µάθησης από
τους εκπαιδευόµενους συνοδεύεται συνήθως από τη χρήση γνωστικών στρατηγικών, όπως και
στρατηγικών αυτορρύθµισης (Wolters, Yu, & Pintrich, 1996). Επιπλέον, η χρήση στρατηγικών
αυτοδιδασκαλίας και αυτό-παρακολούθησης ευνοείται ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
όπου η εστίαση βρίσκεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόµου µέσω της καταβολής
προσπάθειας και όπου η αξιολόγηση δεν είναι συγκριτική, αλλά γίνεται µε κριτήρια αυτόαναφοράς (Ames, 1984· Bandura & Schunk, 1981· Diener & Dweck, 1978· Schunk & Cox, 1986,
όπως αναφέρεται στους Ames & Archer, 1988).
Από την άλλη, τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε τους στόχους προσέγγισης της
επίδοσης δεν ταυτίζονται απόλυτα. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν µελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε
η συσχέτιση αυτών των στόχων µε τη χρήση επιφανειακών µαθησιακών στρατηγικών (Elliot,
McGregor, & Gable, 1999, όπως αναφέρεται στους Matos κ.ά., 2007) και άλλες που εντόπισαν
συσχέτιση µε τη χρήση µαθησιακών στρατηγικών βαθύτερου επιπέδου (Al-Emadi, 2001· Pintrich,
2000· Wolters κ.ά., 1996, όπως αναφέρονται στους Matos κ.ά., 2007). Ενδεικτικά αναφέρεται η
έρευνα των Wolters κ.ά. (1996), στην οποία βρέθηκε πως τα άτοµα µε αυτούς τους στόχους
επιλέγουν να κάνουν χρήση στρατηγικών αυτορρύθµισης και γνωστικών στρατηγικών.
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Όσον αφορά ειδικά στις µαθησιακές στρατηγικές κατά την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας,
πληθώρα ερευνών έδειξε πως η χρήση αυτών σχετίζεται άµεσα µε τους ΣΕ του ατόµου. Πιο
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έρευνα του Nakano (2012) φαίνεται πως όσο υψηλότερο επίπεδο
στόχων µε προσανατολισµό στη µάθηση έχουν τα άτοµα, τόσο περισσότερο τείνουν να
χρησιµοποιούν τις ΣΓΕ που ανήκουν στις κατηγορίες των µεταγνωστικών και των κοινωνικών
στρατηγικών, όπως και τις στρατηγικές οργάνωσης και µαντέµατος. Παρόµοια ευρήµατα
διαπιστώθηκαν και στις µελέτες των Nakayama, Heffernan, Matsumoto και Hiromori (2012) και
του Nakayama (2005, όπως αναφέρεται στους Nakayama κ.ά., 2012). Αναλυτικότερα, στην πρώτη
περίπτωση βρέθηκε ότι η συγκεκριµένη οµάδα στόχων µπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός
παράγοντας της χρήσης των κοινωνικών στρατηγικών, όπως και των στρατηγικών που σχετίζονται
µε την οργάνωση, το µάντεµα, την νοητική οπτικοποίηση των πληροφοριών και τη χρήση οπτικόακουστικών βοηθηµάτων για την εκµάθηση της γλώσσας-στόχου (Nakayama κ.ά., 2012). Στη
δεύτερη µελέτη διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλή πίστη στις ικανότητές
τους και υιοθετούν στόχους µάθησης, επιλέγουν τη χρήση στρατηγικών που σχετίζονται µε την
προφορά, την οργάνωση, και τη µεταγνώση (Nakayama, 2005, όπως αναφέρεται στους Nakayama
κ.ά., 2012). Επιπλέον, οι έρευνες των Matos κ.ά. (2007) και Liem κ.ά. (2008) έδειξαν πως όσο
υψηλότερο επίπεδο στόχων µάθησης έχει το άτοµο, µε τόσο µεγαλύτερη συχνότητα επιλέγει και
χρησιµοποιεί επιφανειακές ΣΓΕ (επαναλαµβανόµενη εξάσκηση), όπως και ΣΓΕ βαθύτερου
επιπέδου (επεξεργασία, οργάνωση, κριτική σκέψη και µεταγνώση). Οι Liem κ.ά. (2008)
υποστήριξαν πως αυτό το εύρηµα πιθανότατα αφορά µόνο τα άτοµα που δεν ανήκουν στις δυτικές
κοινωνίες, καθώς σε αυτές τις κοινωνίες θεωρείται ότι οι συγκεκριµένες κατηγορίες ΣΓΕ
αλληλοαναιρούνται και δε γίνεται να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα.
Σχετικά µε τους στόχους προσέγγισης της επίδοσης, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πως η
υψηλή επιδίωξή τους συνοδεύεται από την υψηλή χρήση επιφανειακών ΣΓΕ και ΣΓΕ βαθύτερου
επιπέδου (Matos κ.ά., 2007). Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί πως, παρά το γεγονός ότι τα υψηλά
επίπεδα χρήσης των προαναφερόµενων στρατηγικών σχετίζονται θετικά τόσο µε τους στόχους
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µάθησης, όσο και προσέγγισης της επίδοσης, φαίνεται πως η οµάδα των στόχων µάθησης µπορεί να
λειτουργήσει καλύτερα ως προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης αυτών (Matos κ.ά., 2007). Από
την άλλη, η µελέτη των Liem κ.ά. (2008) έδειξε ότι η συγκεκριµένη κατηγορία στόχων µπορεί να
οδηγήσει στη χρήση µόνο των ΣΓΕ βαθύτερου επιπέδου. Ακόµη, µε βάση τα ερευνητικά τους
δεδοµένα, οι Nakayama κ.ά. (2012) υποστηρίζουν ότι η επιδίωξη στόχων προσέγγισης της επίδοσης
συνεπάγεται από τη µία τη χρήση στρατηγικών µαντέµατος και νοητικής οπτικοποίησης των
πληροφοριών, ενώ από την άλλη την αποφυγή των κοινωνικών στρατηγικών και των στρατηγικών
που σχετίζονται µε τη χρήση οπτικό-ακουστικών βοηθηµάτων για την εκµάθηση της γλώσσαςστόχου.
Το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα φαίνεται να έχει η υιοθέτηση στόχων αποφυγής της
επίδοσης, αφού η επιδίωξή τους οδηγεί σε χρήση των κοινωνικών στρατηγικών και των
στρατηγικών που σχετίζονται µε τη χρήση οπτικό-ακουστικών βοηθηµάτων (Nakayama κ.ά., 2012).
Ακόµη, βρέθηκε ότι οι συγκεκριµένοι στόχοι σχετίζονται θετικά µε τη χρήση επιφανειακών
στρατηγικών, όπως είναι παραδείγµατος χάριν η επαναλαµβανόµενη εξάσκηση (Liem κ.ά., 2008·
Matos κ.ά., 2007). Στην προσπάθειά τους να ερµηνεύσουν το τελευταίο εύρηµα, οι ερευνητές
υποστήριξαν πως αυτό ίσως να οφείλεται στην επιθυµία των ατόµων να επιδείξουν τις ικανότητές
τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίτευξη της µάθησης (Matos κ.ά., 2007). Από την άλλη, οι
στόχοι αποφυγής της επίδοσης σχετίζονται αρνητικά µε τις στρατηγικές οργάνωσης και µαντέµατος
(Nakayama κ.ά., 2012).

3.8. Η µελέτη των στόχων επίτευξης στην παρούσα έρευνα
Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η προσέγγιση των Elliot και McGregor (2001) για τους ΣΕ.
Κατ' επέκταση, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση αυτών ήταν το AGQ
(Elliot & McGregor, 2001). Ειδικότερα, σε αυτήν την έρευνα διερευνάται ποιος είναι ο βαθµός
επιδίωξης των ΣΕ σε ενήλικες που µαθαίνουν µία ξένη γλώσσα, όπως και αν επιδρούν σε αυτόν τα
διάφορα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων (παραδείγµατος χάριν η οικογενειακή
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κατάσταση). Ακόµη, λόγω του ότι έχει αναφερθεί συχνά στη βιβλιογραφία η σχέση µεταξύ του
προσανατολισµού των ΣΕ και του βαθµού χρήσης των ΣΓΕ, εξετάζεται ποια σχέση υφίσταται
µεταξύ αυτών των δύο µεταβλητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί εµπειρική έρευνα, είναι να µελετήσει τις ΣΓΕ, τη
ΣΝ και τους ΣΕ των ενηλίκων, κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας. Όσον αφορά τους
επιµέρους ερευνητικούς στόχους, η µελέτη θα εστιάσει στο αν τα προσωπικά χαρακτηριστικά των
ατόµων (παραδείγµατος χάριν το φύλο) που ανήκουν στο συγκεκριµένο πληθυσµό µπορούν να
επηρεάσουν το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, τη ΣΝ και τους ΣΕ αυτών. Παράλληλα, στοχεύει να
εντοπίσει αν υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στη ΣΝ και τις ΣΓΕ των ατόµων. Το ερώτηµα αυτό
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι έρευνες δείχνουν πως υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα
στη συνολική ΣΝ και τη χρήση των ΣΓΕ, καθώς κάποιες από τις ΣΓΕ σχετίζονται µε συγκεκριµένες
υποκλίµακες της ΣΝ. Από την άλλη, φαίνεται να υπάρχει µια ασυµφωνία στα ερευνητικά ευρήµατα
όσον αφορά ειδικά στις µεταγνωστικές στρατηγικές και τη σχέση τους µε τη ΣΝ. Τέλος, η έρευνα
στοχεύει να εξετάσει ποια είναι η σχέση ανάµεσα στις ΣΓΕ και τους ΣΕ, δεδοµένου ότι σύµφωνα
µε προηγούµενες έρευνες ο προσανατολισµός των ΣΕ του ατόµου επηρεάζει την επιλογή των ΣΓΕ
όπως και τη συχνότητα µε την οποία τις χρησιµοποιεί.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά
ερωτήµατα:

Σε ενήλικες που µαθαίνουν µία ξένη γλώσσα
-ποιος είναι ο βαθµός χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ;
-πώς σχετίζεται ο βαθµός χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ µε την ηλικία, το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο;
-ποια είναι η σχέση ανάµεσα στις ΣΓΕ και τη ΣΝ;
-ποια είναι η σχέση µεταξύ των ΣΓΕ και των ΣΕ;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΜΕΘΟ∆ΟΣ

5.1. Συµµετέχοντες
Το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από 187 συµµετέχοντες µε µητρική γλώσσα την ελληνική, που
µάθαιναν την τρέχουσα περίοδο την αγγλική γλώσσα ως ξένη. Από αυτούς οι 94 ήταν άνδρες
(50,3%) και οι 93 γυναίκες (49,7%). Σε ότι αφορά την ηλικία τους, ήταν όλοι ενήλικες από 18 έως
53 ετών (M.Ο.= 27,47 χρόνια, Τ.Α.=7,952).
Οι

περισσότεροι

είχαν

πανεπιστηµιακή

εκπαίδευση,

σε

ποσοστό

89,8%

(168

συµµετέχοντες), ενώ το µικρότερο ποσοστό το κατείχαν τα άτοµα που είχαν ολοκληρώσει µόνο την
εκπαίδευση λυκείου, δηλαδή 10,2% (19 συµµετέχοντες). Ειδικότερα, οι έχοντες εκπαίδευση σε
επίπεδο Τ.Ε.Ι. ήταν 40 (21,4%), σε επίπεδο Α.Ε.Ι. 97 (51,9%), σε επίπεδο µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών 28 (15%), και σε επίπεδο διδακτορικού τίτλου σπουδών 3 (1,6%). Στο δείγµα δεν υπήρχε
κανένας συµµετέχων που να έχει λάβει εκπαίδευση µόνο έως τη βαθµίδα του δηµοτικού ή του
γυµνασίου (Γράφηµα 1). Τέλος, όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, οι ανύπαντροι
συµµετέχοντες ήταν 151 (80,7%), οι παντρεµένοι 34 (18,2%), και οι διαζευγµένοι 2 (1,1%).

Γράφηµα 1. Μορφωτικό επίπεδο συµµετεχόντων
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5.2. Ερευνητικά εργαλεία
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της έρευνας ήταν τρία
ερωτηµατολόγια αυτό-αναφορών. Ειδικότερα,
για τη µέτρηση των ΣΓΕ χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο SILL (Oxford, 1990),
προσαρµοσµένο στα ελληνικά από την Πλατσίδου (χ.χ.),
για τη µέτρηση της ΣΝ χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο WLEIS (Wong & Law, 2002),
προσαρµοσµένο στα ελληνικά από τον Kafetsios (Kafetsios & Zampetakis, 2008), και
τέλος
για τη µέτρηση των ΣΕ χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο AGQ (Elliot & McGregor,
2001), προσαρµοσµένο στα ελληνικά από τη γράφουσα.

SILL
Το SILL (Oxford, 1990) είναι ένα ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφορών, µέσω του οποίου δύναται να
υπολογιστεί ο βαθµός χρήσης των διαφόρων ΣΓΕ από το άτοµο (Oxford & Burry-Stock, 1995).
Ειδικότερα, το άτοµο καλείται µε τη χρήση µιας πενταβαθµιαίας κλίµακας, στην οποία το 1
αντιστοιχεί στο ποτέ ή σχεδόν ποτέ αληθινή για µένα και το 5 στο πάντα ή σχεδόν πάντα αληθινή για
µένα, να αναφέρει το βαθµό στον οποίο χρησιµοποιεί από σύνολο 50 ΣΓΕ, την κάθε ΣΓΕ
ξεχωριστά (Oxford & Burry-Stock, 1995). ∆εδοµένου ότι το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο
δηµιουργήθηκε µε βάση τη θεωρητική προσέγγιση της Oxford (1990), οι ΣΓΕ που περιλαµβάνει
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 6 επιµέρους οµάδες στρατηγικών. Πιο συγκεκριµένα, το
ερωτηµατολόγιο µετρά το βαθµό χρήσης:
των µνηµονικών στρατηγικών (9 ερωτήσεις), όπως είναι παραδείγµατος χάριν η χρήση της
οµοιοκαταληξίας (ερώτηση 5: «Χρησιµοποιώ οµοιοκαταληξίες για να θυµάµαι τις
καινούριες Αγγλικές λέξεις»),
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των γνωστικών στρατηγικών (14 ερωτήσεις), όπως είναι παραδείγµατος χάριν η ανάλυση και
η περίληψη (ερώτηση 21: «Βρίσκω το νόηµα µιας Αγγλικής λέξης χωρίζοντάς τη σε µέρη τα
οποία κατανοώ» και ερώτηση 23: «Κάνω περιλήψεις από πληροφορίες που ακούω ή
διαβάζω στα Αγγλικά» αντιστοίχως),
των αντισταθµιστικών στρατηγικών (6 ερωτήσεις), όπως είναι παραδείγµατος χάριν η χρήση
των συµφραζόµενων προκειµένου να βρεθεί το νόηµα µιας άγνωστης λέξης (ερώτηση 24:
«Για να κατανοήσω τις άγνωστες Αγγλικές λέξεις, µαντεύω»),
των µεταγνωστικών στρατηγικών (9 ερωτήσεις), όπως είναι παραδείγµατος χάριν ο
προγραµµατισµός της µάθησης και η αυτοαξιολόγηση της προόδου (ερώτηση 34:
«Κανονίζω το πρόγραµµά µου ώστε να έχω αρκετό χρόνο για να µελετήσω Αγγλικά» και
ερώτηση 38: «Σκέφτοµαι την πρόοδό µου στην εκµάθηση Αγγλικών» αντιστοίχως),
των συναισθηµατικών στρατηγικών (6 ερωτήσεις), όπως είναι παραδείγµατος χάριν ο
συνειδητός περιορισµός του άγχους (ερώτηση 39: «Προσπαθώ να χαλαρώσω κάθε φορά
που νιώθω ότι φοβάµαι να χρησιµοποιήσω τα Αγγλικά»), και τέλος
των κοινωνικών στρατηγικών (6 ερωτήσεις), όπως είναι παραδείγµατος χάριν η εξάσκηση
της γλώσσας-στόχου µε άλλους (ερώτηση 47: «Εξασκώ τα Αγγλικά µου µε άλλους
µαθητευόµενους»)
(Oxford & Burry-Stock, 1995· Πλατσίδου, χ.χ.).
Ακόµη, θα πρέπει να αναφερθεί πως η αξιοπιστία του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου
φέρεται να είναι αρκετά υψηλή, αφού ο δείκτης Cronbach α για το σύνολο του ερωτηµατολογίου
κυµαίνεται από 0,91 έως 0,94, αναλόγως του γλωσσικού πλαισίου στο οποίο συµπληρώνεται
(Oxford & Burry-Stock, 1995).

WLEIS
Το ερωτηµατολόγιο WLEIS είναι ένα ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφορών µέσω του οποίου µπορούν
να υπολογιστούν, αφενός, το επίπεδο της συνολικής ΣΝ του ατόµου και, αφετέρου, τα επίπεδα των
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επιµέρους διαστάσεων αυτής (Wong & Law, 2002). Για τη δηµιουργία του, οι Wong και Law
(2002) βασίστηκαν στη θεωρητική προσέγγιση των Mayer και Salovey (1997). Ως εκ τούτου, το
WLEIS αποτελείται από 16 ερωτήσεις οι οποίες µετρούν την ικανότητα
της εκτίµησης των συναισθηµάτων του εαυτού (4 ερωτήσεις), η οποία αφορά την
αναγνώριση και την έκφραση των συναισθηµάτων του ατόµου (παραδείγµατος χάριν,
ερώτηση 5: «Έχω µια καλή κατανόηση των συναισθηµάτων µου»),
της εκτίµησης των συναισθηµάτων των άλλων (4 ερωτήσεις), η οποία σχετίζεται µε την
αναγνώριση και την κατανόηση της συναισθηµατικής κατάστασης των άλλων
(παραδείγµατος χάριν, ερώτηση 14: «Έχω µια καλή κατανόηση των συναισθηµάτων των
ανθρώπων γύρω µου»),
της ρύθµισης των συναισθηµάτων (4 ερωτήσεις), η οποία αφορά τη ρύθµιση των
συναισθηµάτων του ατόµου µε τρόπο που να οδηγεί στην ψυχολογική του ανάκαµψη το
συντοµότερο δυνατό (παραδείγµατος χάριν, ερώτηση 12: «Όταν θυµώνω, πάντα µπορώ να
ηρεµήσω γρήγορα»), και τέλος
της χρήσης των συναισθηµάτων (4 ερωτήσεις), η οποία σχετίζεται µε την εποικοδοµητική
διαχείριση των συναισθηµάτων του ατόµου (παραδείγµατος χάριν, ερώτηση 7: «Πάντα ‘λέω
στον εαυτό µου’ ότι είµαι ένα άξιο και ικανό άτοµο»).
Η µέτρηση των ανωτέρω γίνεται µε τη χρήση µίας επταβαθµιαίας κλίµακας, στην οποία το 1
αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα και το 7 στο συµφωνώ απόλυτα (Wong & Law, 2002).
Όσον αφορά την αξιοπιστία του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, αυτή φαίνεται να είναι
υψηλή. Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των Wong και Law (2002), στην οποία οι δείκτες
αξιοπιστίας (coefficient alphas) ήταν 0,89 για τη διάσταση της εκτίµησης των συναισθηµάτων του
εαυτού, 0,85 για τη διάσταση της εκτίµησης των συναισθηµάτων των άλλων, 0,76 για τη διάσταση
της ρύθµισης των συναισθηµάτων, και 0,88 για τη διάσταση της χρήσης των συναισθηµάτων.
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AGQ
Η µέτρηση των ΣΕ έγινε µε το AGQ, ένα ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφορών το οποίο έχει βασιστεί
στο θεωρητικό µοντέλο των Elliot και McGregor (2001) και περιλαµβάνει συνολικά 12 δηλώσεις.
Το άτοµο καλείται να αναφέρει µε τη χρήση µίας επταβαθµιαίας κλίµακας, στην οποία το 1
αντιστοιχεί στο δεν αληθεύει καθόλου στην περίπτωσή µου και το 7 στο αληθεύει σε πολύ µεγάλο
βαθµό στην περίπτωσή µου, σε ποιο βαθµό αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τους δικούς του ΣΕ.
Αναλυτικότερα, το AGQ µετρά
τους στόχους προσέγγισης της µάθησης (3 ερωτήσεις), όπου το άτοµο εστιάζει στην µέγιστη
δυνατή επίτευξη της µάθησης [παραδείγµατος χάριν, ερώτηση 9: «Επιθυµώ να µάθω τέλεια
το υλικό αυτού του µαθήµατος (αγγλικών)»],
τους στόχους αποφυγής της µάθησης (3 ερωτήσεις), οι οποίοι έχουν ως κύριο στοιχείο την
ανησυχία και το φόβο του ατόµου ότι δε θα µάθει όλα όσα θα ήθελε ή θα µπορούσε να
µάθει [παραδείγµατος χάριν, ερώτηση 4: «Ανησυχώ ότι µπορεί να µη µάθω όλα όσα
ενδεχοµένως θα µπορούσα σε αυτό το µάθηµα (αγγλικών)»],
τους στόχους προσέγγισης της επίδοσης (3 ερωτήσεις), οι οποίοι εστιάζουν στην επίδειξη
υψηλότερων ικανοτήτων εκ µέρους του ατόµου συγκριτικά µε τους άλλους (παραδείγµατος
χάριν, ερώτηση 1: «Είναι σηµαντικό για εµένα να τα πηγαίνω καλύτερα στα µαθήµατα από
άλλους/ες µαθητές/ήτριες»), και τέλος
τους στόχους αποφυγής της επίδοσης (3 ερωτήσεις), οι οποίοι επικεντρώνονται στην
αποφυγή και το φόβο της επίδειξης χαµηλού επιπέδου ικανοτήτων εκ µέρους του ατόµου
[παραδείγµατος χάριν, ερώτηση 12: «Ο φόβος µου µήπως τα πάω άσχηµα σε αυτό το
µάθηµα (αγγλικών) είναι συχνά αυτό που µου παρέχει το κίνητρο για µάθηση»].
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως, λόγω του ότι δε βρέθηκε κάποια ελληνική έκδοση
του ερωτηµατολογίου, η προσαρµογή του χρειάστηκε να γίνει από την γράφουσα. Αρχικά λοιπόν
µεταφράστηκε στα ελληνικά και έπειτα ελέγχθηκε η απόδοσή του από επαγγελµατία στο χώρο της
µετάφρασης.
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Τέλος, η αξιοπιστία αυτού του ερωτηµατολογίου φαίνεται να είναι υψηλή. Ειδικότερα, στη
µελέτη των Elliot και McGregor (2001) ο δείκτης Cronbach α ήταν 0,87 για τους στόχους
προσέγγισης της µάθησης, 0,89 για τους στόχους αποφυγής της µάθησης, 0,92 για τους στόχους
προσέγγισης της επίδοσης, και 0,83 για τους στόχους αποφυγής της επίδοσης.

5.3. ∆ιαδικασία
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ένας µεγάλος αριθµός συµµετεχόντων στην έρευνα, που θα
προέρχονταν παράλληλα από ποικίλα υπόβαθρα και θα βρίσκονταν σε όλα τα δυνατά επίπεδα κατά
τη διαδικασία εκµάθησης αγγλικών, επελέχθη η ηλεκτρονική διανοµή του ερωτηµατολογίου.
Αρχικά το ερωτηµατολόγιο ανέβηκε στη σελίδα εγγράφων του Google και εν συνεχεία, µέσω
αναρτήσεων σε πληθώρα ιστότοπων που προσελκύουν ανθρώπους µε διαφορετικά ενδιαφέροντα,
υπήρξε ενηµέρωση για το σκοπό της έρευνας και ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο να
συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο ανώνυµα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013, ενώ
πριν την διεξαγωγή της υπήρξε και πιλοτική διανοµή του ερωτηµατολογίου έτσι ώστε να ελεγχθεί η
λειτουργικότητά του και να προληφθούν τυχόν προβλήµατα. Σε όσες περιπτώσεις οι συµµετέχοντες
χρειάστηκαν περαιτέρω επεξηγήσεις, η επικοινωνία διεξήχθη διαµέσου των ιστότοπων και υπό τη
µορφή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Τέλος, εξαιρέθηκαν από τη στατιστική ανάλυση όσα
ερωτηµατολόγια δεν πληρούσαν τις απαιτούµενες προδιαγραφές (10 ερωτηµατολόγια, από σύνολο
197).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ11

6.1. Έλεγχος της παραγοντικής δοµής και της αξιοπιστίας των ερωτηµατολογίων
Ο πρώτος στόχος αυτής της έρευνας αφορούσε τη διερεύνηση του βαθµού χρήσης των ΣΓΕ, της
ΣΝ και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, κρίθηκε πρωτίστως αναγκαία η διερεύνηση της παραγοντικής δοµής των τριών
ερωτηµατολογίων, ο έλεγχος της εσωτερικής τους αξιοπιστίας, ο εντοπισµός των διαφόρων
διαστάσεων καθώς και ο βαθµός αυτών. Η περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν για το κάθε ερωτηµατολόγιο ξεχωριστά ακολουθεί στις παρακάτω
υποενότητες.

ΣΓΕ
Για τη διερεύνηση της παραγοντικής δοµής του ερωτηµατολογίου των ΣΓΕ, τα δεδοµένα
υποβλήθηκαν σε µια διερευνητική ανάλυση παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) µε
ορθογώνια περιστροφή αξόνων στις 50 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Ωστόσο, δεν κατέστη
δυνατή η οµαδοποίηση των µεταβλητών µε αυτόν τον τρόπο και για αυτό ακολουθήθηκε η
κατηγοριοποίηση των µεταβλητών στους παράγοντες που προτείνει η δηµιουργός του
ερωτηµατολογίου (Oxford, 1990). Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για 6 παράγοντες οι οποίοι είναι οι
µνηµονικές στρατηγικές (ΜνΣ, 9 ερωτήσεις), οι γνωστικές στρατηγικές (ΓΣ, 14 ερωτήσεις), οι
αντισταθµιστικές στρατηγικές (ΑΣ, 6 ερωτήσεις), οι µεταγνωστικές στρατηγικές (ΜΣ, 9 ερωτήσεις),
οι συναισθηµατικές στρατηγικές (ΣΣ, 6 ερωτήσεις) και οι κοινωνικές στρατηγικές (ΚΣ, 6 ερωτήσεις).
Όσον αφορά την εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου, αυτή κρίθηκε ικανοποιητική
ή επαρκής σε γενικές γραµµές αφού ο δείκτης Cronbach α για τις ΜνΣ ήταν 0,613, για τις ΓΣ
0,784, για τις ΑΣ 0,602, για τις ΜΣ 0,881, για τις ΣΣ 0,597 και για τις ΚΣ 0,710. Όπως συνάγεται
και από τα παραπάνω µόνο στην περίπτωση των ΣΣ ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν χαµηλός. Στον

11 Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων βασίστηκε στην προσέγγιση που
ακολούθησε η Αγαγιώτου (2011, Κεφάλαιο 8) για την παρουσίαση των αντίστοιχων δεδοµένων.
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πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία.

Πίνακας 1. Αξιοπιστία παραγόντων και ερωτηµατολογίου
Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης

∆είκτης αξιοπιστίας

ΜνΣ

ΓΣ

ΑΣ

ΜΣ

ΣΣ

ΚΣ

0,613

0,784

0,602

0,881

0,597

0,710

Cronbach α

ΣΝ
Για τη διερεύνηση της παραγοντικής δοµής του ερωτηµατολογίου της ΣΝ, τα δεδοµένα
υποβλήθηκαν σε µια διερευνητική ανάλυση παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) µε
ορθογώνια περιστροφή αξόνων στις 16 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε 4 παράγοντες που εξηγούν το 65,33% της
συνολικής διακύµανσης. Ειδικότερα, οι 4 αυτοί παράγοντες είναι η ρύθµιση των συναισθηµάτων
(ΡΣ, 4 ερωτήσεις), η εκτίµηση των συναισθηµάτων των άλλων (ΕΣΑ, 4 ερωτήσεις), η εκτίµηση των
συναισθηµάτων του εαυτού (ΕΣΕ, 4 ερωτήσεις), και η χρήση των συναισθηµάτων (ΧΣ, 4 ερωτήσεις).
Η παραγοντική δοµή του ερωτηµατολογίου, λοιπόν, συµφωνεί απόλυτα µε την κατηγοριοποίηση
που δίνουν στις ερωτήσεις οι δηµιουργοί του ερωτηµατολογίου (Wong & Law, 2002).
Όσον αφορά την εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου, αυτή κρίθηκε ικανοποιητική
αφού ο δείκτης Cronbach α ήταν για τη ΡΣ 0,816, για την ΕΣΑ 0,769, για την ΕΣΕ 0,790, και για τη
ΧΣ 0,738. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2) παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα
προαναφερόµενα στοιχεία.
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Πίνακας 2. Παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου της ΣΝ και αξιοπιστία παραγόντων και
ερωτηµατολογίου

Ερωτήσεις
Είµαι απόλυτα ικανός να ελέγξω
τα συναισθήµατά µου.
Όταν θυµώνω, πάντα µπορώ να
ηρεµήσω γρήγορα.
Μπορώ µε την λογική να ελέγξω
τον θυµό µου και να αντεπεξέλθω
τις δυσκολίες
Έχω καλό έλεγχο των
συναισθηµάτων µου.
Είµαι καλός παρατηρητής των
συναισθηµάτων των άλλων.
Πάντα µπορώ να καταλάβω πως
αισθάνονται οι φίλοι µου µε βάση
την συµπεριφορά τους.
Έχω µια καλή κατανόηση των
συναισθηµάτων των ανθρώπων
γύρω µου.
Είµαι ευαίσθητος στα
συναισθήµατα και την
συγκινησιακή κατάσταση των
άλλων ανθρώπων.
Τις περισσότερες φορές
καταλαβαίνω (έχω µια καλή
αίσθηση) το γιατί αισθάνοµαι τα
συναισθήµατα που νοιώθω (έτσι
όπως αισθάνοµαι).
Πάντα γνωρίζω αν είµαι
χαρούµενος ή όχι.
Πάντα καταλαβαίνω πώς
αισθάνοµαι πραγµατικά.
Έχω µια καλή κατανόηση των
συναισθηµάτων µου.
Πάντα παρακινώ τον εαυτό µου να
καταφέρει το καλύτερο.
Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό
µου και µετά βάζω τα δυνατά µου
για να τους πετύχω.
Είµαι ένα άτοµο µε ισχυρά
κίνητρα.
Πάντα ‘λέω στον εαυτό µου’ ότι
είµαι ένα άξιο και ικανό άτοµο.
Ποσοστό εξηγούµενης
διακύµανσης
Συνολικό ποσοστό εξηγούµενης
διακύµανσης
∆είκτης αξιοπιστίας Cronbach α

ΡΣ
0,810

Συναισθηµατική νοηµοσύνη
ΕΣΑ
ΕΣΕ

ΧΣ

0,770
0,735

0,717
0,852
0,802

0,781

0,498

0,793

0,735
0,667
0,662
0,869
0,800

0,712
0,482
34,58

13,01

9,18

8,56

0,790

0,738

65,33
0,816
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0,769

ΣΕ
Για τη διερεύνηση της παραγοντικής δοµής του ερωτηµατολογίου των ΣΕ τα δεδοµένα
υποβλήθηκαν σε µια διερευνητική ανάλυση παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) µε
ορθογώνια περιστροφή αξόνων στις 12 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε 4 παράγοντες που εξηγούν το 81,64% της
συνολικής διακύµανσης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία µια δεύτερη ανάλυση παραγόντων, καθώς η
ερώτηση 12 βρέθηκε να φορτώνει σε δύο παράγοντες. Συνεπώς, πραγµατοποιήθηκε εκ νέου η
διαδικασία χωρίς την παραπάνω ερώτηση, και το νέο µοντέλο εξηγεί το 85,22% της συνολικής
διακύµανσης. Οι 4 παράγοντες που βρέθηκαν είναι οι στόχοι προσέγγισης της µάθησης (ΣΠΜ, 3
ερωτήσεις), οι στόχοι προσέγγισης της επίδοσης (ΣΠΕ, 3 ερωτήσεις), οι στόχοι αποφυγής της
µάθησης (ΣΑΜ, 3 ερωτήσεις), και οι στόχοι αποφυγής της επίδοσης (ΣΑΕ, 2 ερωτήσεις). Η
παραγοντική δοµή που δίνουν οι δηµιουργοί του ερωτηµατολογίου (Elliot & McGregor, 2001)
συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε αυτήν που προκύπτει από τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας.
Όσον αφορά την εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου, αυτή κρίθηκε ικανοποιητική
αφού ο δείκτης Cronbach α ήταν για τους ΣΠΜ 0,919, για τους ΣΠΕ 0,920, για τους ΣΑΜ 0,872,
και για τους ΣΑΕ 0,853. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3) παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα
προαναφερόµενα στοιχεία.
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Πίνακας 3. Παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου των ΣΕ και αξιοπιστία παραγόντων και
ερωτηµατολογίου

Ερωτήσεις
Θέλω να µάθω όσο το δυνατόν
περισσότερα σε αυτό το µάθηµα
(αγγλικών).
Είναι σηµαντικό για εµένα να
κατανοήσω το περιεχόµενο αυτού
του µαθήµατος (αγγλικών) όσο το
δυνατόν καλύτερα.
Επιθυµώ να µάθω τέλεια το υλικό
αυτού του µαθήµατος (αγγλικών).
Είναι σηµαντικό για εµένα να τα
πάω καλά συγκριτικά µε άλλους/ες
σε αυτό το µάθηµα (αγγλικών).
Ο στόχος µου σε αυτό το µάθηµα
(αγγλικών) είναι να πάρω έναν
καλύτερο βαθµό από την
πλειοψηφία των άλλων
µαθητών/τριών.
Είναι σηµαντικό για εµένα να τα
πηγαίνω καλύτερα στα µαθήµατα
από άλλους/ες µαθητές/ήτριες.
Συχνά ανησυχώ ότι µπορεί να µη
µάθω όλα όσα θα µπορούσε
κάποιος/α να µάθει σε αυτό το
µάθηµα (αγγλικών).
Μερικές φορές φοβάµαι ότι ίσως
δε θα κατανοήσω το περιεχόµενο
αυτού του µαθήµατος (αγγλικών)
τόσο καλά όσο θα ήθελα.
Ανησυχώ ότι µπορεί να µη µάθω
όλα όσα ενδεχοµένως θα µπορούσα
σε αυτό το µάθηµα (αγγλικών).
Ο στόχος µου είναι να αποφύγω
την κακή επίδοση σε αυτό το
µάθηµα (αγγλικών).
Θα ήθελα να αποφύγω τη χαµηλή
επίδοση σε αυτό το µάθηµα
(αγγλικών).
Ποσοστό εξηγούµενης
διακύµανσης
Συνολικό ποσοστό εξηγούµενης
διακύµανσης
∆είκτης αξιοπιστίας Cronbach α

ΣΠΜ
0,915

Στόχοι επίτευξης
ΣΠΕ
ΣΑΜ

ΣΑΕ

0,896

0,862
0,934

0,897

0,897

0,901

0,895

0,832

0,893

0,882

40,60

18,27

16,84

9,51

0,872

0,853

85,22
0,919
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0,920

6.2. ∆ιερεύνηση του βαθµού χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την
εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας

ΣΓΕ
Από τον υπολογισµό των µέσων όρων για κάθε παράγοντα διαπιστώθηκε πως ο βαθµός χρήσης των
ΣΓΕ ήταν µέτριος (ΜνΣ: Μ.Ο.=2,52, Τ.Α.=0,54/ ΓΣ: Μ.Ο.=3,09, Τ.Α.=0,62/ ΑΣ: Μ.Ο.=3,06,
Τ.Α.=0,66/ ΜΣ: Μ.Ο.=3,19, Τ.Α.=0,81/ ΣΣ: Μ.Ο.=2,51, Τ.Α.=0,65/ ΚΣ: Μ.Ο.=2,96, Τ.Α.=0,79). Σε
αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ξανά πως οι συµµετέχοντες έδιναν τις απαντήσεις τους
χρησιµοποιώντας µία πενταβαθµιαία κλίµακα, όπου το 1 αντιστοιχούσε στο ποτέ ή σχεδόν ποτέ
αληθινή για µένα και το 5 στο πάντα ή σχεδόν πάντα αληθινή για µένα. Στον πίνακα που ακολουθεί
(Πίνακας 4) παρουσιάζονται αναλυτικά οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. των παραγόντων.

Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου των ΣΓΕ
Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης
ΜνΣ

ΓΣ

ΑΣ

ΜΣ

ΣΣ

ΚΣ

Μ.Ο.

2,52

3,09

3,06

3,19

2,51

2,96

Τ.Α.

0,54

0,62

0,66

0,81

0,65

0,79

ΣΝ
Μετά τον υπολογισµό των µέσων όρων για κάθε παράγοντα διαπιστώθηκε πως το επίπεδο της ΡΣ
ήταν µέτριο (Μ.Ο.=4,87, Τ.Α.=1,22), της ΕΣΑ ήταν υψηλό (Μ.Ο.=5,3, Τ.Α.=1,01), της ΕΣΕ ήταν
υψηλό (Μ.Ο.=5,37, Τ.Α.=1,04) και της ΧΣ ήταν υψηλό (Μ.Ο.=5,27, Τ.Α.=1,03). Υπενθυµίζεται
πως οι συµµετέχοντες έδιναν τις απαντήσεις τους χρησιµοποιώντας µία επταβαθµιαία κλίµακα,
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όπου το 1 αντιστοιχούσε στο διαφωνώ απόλυτα και το 7 στο συµφωνώ απόλυτα. Στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 5) παρουσιάζονται αναλυτικά οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. των παραγόντων.

Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου της ΣΝ
Συναισθηµατική νοηµοσύνη
ΡΣ

ΕΣΑ

ΕΣΕ

ΧΣ

Μ.Ο.

4,87

5,3

5,37

5,27

Τ.Α.

1,22

1,01

1,04

1,03

ΣΕ
Μετά τον υπολογισµό των µέσων όρων για κάθε παράγοντα διαπιστώθηκε πως ο βαθµός επιδίωξης
των ΣΠΜ ήταν υψηλός (Μ.Ο.=5,36, Τ.Α.=1,41), των ΣΠΕ µέτριος (Μ.Ο.=4,24, Τ.Α.=1,64), των
ΣΑΜ µέτριος (Μ.Ο.=3,94, Τ.Α.=1,57), και των ΣΑΕ υψηλός (Μ.Ο.=5,49, Τ.Α.=1,45). Σε αυτό το
σηµείο θα αναφερθεί πάλι πως οι συµµετέχοντες έδιναν τις απαντήσεις τους χρησιµοποιώντας µία
επταβαθµιαία κλίµακα, όπου το 1 αντιστοιχούσε στο δεν αληθεύει καθόλου στην περίπτωσή µου και
το 7 στο αληθεύει σε πολύ µεγάλο βαθµό στην περίπτωσή µου. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας
6) παρουσιάζονται αναλυτικά οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. των παραγόντων.

Πίνακας 6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου των ΣΕ
Στόχοι επίτευξης
ΣΠΜ

ΣΠΕ

ΣΑΜ

ΣΑΕ

Μ.Ο.

5,36

4,24

3,94

5,49

Τ.Α.

1,41

1,64

1,57

1,45
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6.3. Ατοµικές διαφορές ως προς τη χρήση των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την
εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας
Ο επόµενος στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν οι δηµογραφικοί παράγοντες, δηλαδή το
φύλο, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν το βαθµό χρήσης
των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού πραγµατοποιήθηκε σειρά
στατιστικών αναλύσεων, όπως συσχετίσεις και ANOVA. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των
σχέσεων που υφίστανται µεταξύ των ανεξάρτητων (δηµογραφικοί παράγοντες) και των
εξαρτηµένων µεταβλητών (παράγοντες ΣΓΕ, ΣΝ και ΣΕ).

Φύλο
Για να διαπιστωθεί αν το φύλο επηρεάζει το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (ANOVA). Αυτό που παρατηρήθηκε
ήταν µια στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς αρκετούς από τους
παράγοντες των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ.
Σχετικά µε τις ΣΓΕ, φαίνεται ότι οι γυναίκες τείνουν να χρησιµοποιούν την πλειοψηφία
αυτών σε υψηλότερα επίπεδα από ότι οι άνδρες. Αυτό αφορά τη χρήση των ΜνΣ
(F(1,185)=21,537, p = 0,000), τις οποίες οι γυναίκες επιλέγουν συχνότερα (Μ.Ο.=2,7, Τ.Α.=0,53)
από ότι οι άνδρες (Μ.Ο.=2,35, Τ.Α.=0,49), και τη χρήση των ΓΣ (F(1,185)=5,078, p = 0,025), οι
οποίες προτιµώνται περισσότερο από τις γυναίκες (Μ.Ο.=3,19, Τ.Α.=0,59) και λιγότερο από τους
άνδρες (Μ.Ο.=2,99, Τ.Α.=0,65). Επιπλέον, αφορά τη χρήση των ΜΣ (F(1,185)=14,162, p = 0,000)
τις οποίες οι γυναίκες επιλέγουν συχνότερα (Μ.Ο.=3,41, Τ.Α.=0,77) από ότι οι άνδρες (Μ.Ο.=2,98,
Τ.Α.=0,79), και τέλος τη χρήση των ΣΣ (F(1,185)=24,365, p = 0,000), τις οποίες οι γυναίκες
χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο.=2,73, Τ.Α.=0,6) συγκριτικά µε τους άνδρες
(Μ.Ο.=2,29, Τ.Α.=0,63).
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Όσον αφορά τους διάφορους παράγοντες της ΣΝ, τα δύο φύλα και πάλι διαφοροποιούνται,
αλλά µόνο σε δύο από αυτούς. Πιο συγκεκριµένα, εντοπίστηκε µια στατιστικώς σηµαντική
διαφορά ως προς την ΕΣΑ (F(1,185)=5,033, p = 0,026), όπου οι γυναίκες φαίνεται να υπερτερούν
(Μ.Ο.=5,46, Τ.Α.=0,9) έναντι των ανδρών (Μ.Ο.=5,14, Τ.Α.=1,09), και ως προς την ΡΣ
(F(1,185)=7,539, p = 0,007), όπου οι άνδρες υπερτερούν (Μ.Ο.=5,11, Τ.Α.=1,15) έναντι των
γυναικών (Μ.Ο.=4,63, Τ.Α.=1,25).
Σχετικά µε τους παράγοντες των ΣΕ, όλοι φαίνεται να επηρεάζονται από το φύλο.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους ΣΠΜ (F(1,185)=17,688, p = 0,000), αυτοί εντοπίζονται σε
µεγαλύτερο βαθµό στις γυναίκες (Μ.Ο.=5,78, Τ.Α.=1,25) από ότι στους άνδρες (Μ.Ο.=4,95,
Τ.Α.=1,44), όπως και οι ΣΑΜ (F(1,185)=8,333, p = 0,004), οι οποίοι επιδιώκονται περισσότερο
στην περίπτωση των γυναικών (Μ.Ο.=4,27, Τ.Α.=1,57) από ότι των ανδρών (Μ.Ο.=3,61,
Τ.Α.=1,52). Ακόµη, οι ΣΠΕ (F(1,185)=5,875, p = 0,016) υιοθετούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από
τις γυναίκες (Μ.Ο.=4,53, Τ.Α.=1,66) συγκριτικά µε τους άνδρες (Μ.Ο.=3,95, Τ.Α.=1,58), και οι
ΣΑΕ (F(1,185)=11,750, p = 0,001) προτιµώνται περισσότερο από τις γυναίκες (Μ.Ο.=5,85,
Τ.Α.=1,29) και λιγότερο από τους άνδρες (Μ.Ο.=5,14, Τ.Α.=1,51).

Ηλικία
Για να διαπιστωθεί αν η ηλικία επηρεάζει το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ
πραγµατοποιήθηκε

ανάλυση

συσχέτισης

(two-tailed

bivariate

Pearson

correlation).

Τα

αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η ηλικία δε σχετίζεται σχεδόν µε καµία από τις µεταβλητές
που µελετώνται. Ειδικότερα, η ηλικία δεν σχετίζεται καθόλου µε τους επιµέρους παράγοντες των
ΣΓΕ και των ΣΕ, ενώ όσον αφορά τους παράγοντες της ΣΝ, µόνο η ΕΣΕ φαίνεται να σχετίζεται µε
την ηλικία και συγκεκριµένα να παρουσιάζει µια χαµηλή θετική συσχέτιση (r = 0,197, p < 0,01).
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω.
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Μορφωτικό επίπεδο
Για να διαπιστωθεί αν το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των
ΣΕ πραγµατοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης (two-tailed bivariate Pearson correlation). Σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης το µορφωτικό επίπεδο όντως επηρεάζει αρκετές από τις επιµέρους
µεταβλητές προς εξέταση.
Όσον αφορά τις ΣΓΕ, το µορφωτικό επίπεδο παρουσιάζει µια µέτρια θετική συσχέτιση µε
τις ΓΣ (r = 0,307, p < 0,01), µια µέτρια θετική συσχέτιση µε τις ΜΣ (r = 0,328, p < 0,01), και µια
χαµηλή θετική συσχέτιση µε τις ΚΣ (r = 0,208, p < 0,01). Παράλληλα, παρουσιάζει µια χαµηλή
θετική συσχέτιση µε την ΕΣΕ (r = 0,153, p < 0,05), µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε τους ΣΠΜ (r
= 0,151, p < 0,05), και µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε τους ΣΑΕ (r = 0,152, p < 0,05). Οι
υπόλοιποι παράγοντες της ΣΝ και των ΣΕ δε φαίνεται να συσχετίζονται µε το µορφωτικό επίπεδο.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7) παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα προαναφερόµενα
στοιχεία.
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Πίνακας 7. ∆είκτες συνάφειας (Pearson r) µεταξύ των παραγόντων των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ µε
την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο
Ηλικία

Μορφωτικό επίπεδο

Στρατηγικές
γλωσσικής εκµάθησης
ΜνΣ

-0,041

0,116

ΓΣ

0,032

0,307**

ΑΣ

-0,101

0,107

ΜΣ

-0,012

0,328**

ΣΣ

-0,024

0,141

ΚΣ

0,022

0,208**

Συναισθηµατική
νοηµοσύνη
ΕΣΕ

0,197**

0,153*

ΕΣΑ

0,083

0,124

ΧΣ

0,115

0,109

ΡΣ

0,083

0,109

Στόχοι
επίτευξης
ΣΠΜ

0,025

0,151*

ΣΑΜ

0,109

-0,049

ΣΠΕ

-0,003

0,070

ΣΑΕ

-0,037

0,152*

Σηµείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε ** είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p <
0,01. Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε * είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p < 0,05.

Οικογενειακή κατάσταση
Για να διαπιστωθεί αν η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και
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των ΣΕ πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (ANOVA), αφού πρώτα
εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις των διαζευγµένων (n=2). Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε καµία στατιστικώς
σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους παντρεµένους και τους ανύπαντρους, γεγονός που δείχνει ότι η
οικογενειακή κατάσταση δεν επηρεάζει προς καµία κατεύθυνση τις εξαρτηµένες µεταβλητές της
έρευνας.

6.4. ∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ και της ΣΝ σε ενήλικες, κατά την
εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας
Προκειµένου να φέρουµε εις πέρας τον επόµενο ερευνητικό στόχο, κρίθηκε απαραίτητη αρχικά η
διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων όπως είναι η ανάλυση συσχέτισης (two-tailed bivariate Pearson
correlation).

Πίνακας 8. ∆είκτες συνάφειας (Pearson r) µεταξύ των παραγόντων των ΣΓΕ και της ΣΝ
Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης
ΜνΣ

ΓΣ

ΑΣ

ΜΣ

ΣΣ

ΚΣ

ΕΣΕ

0,041

0,066

-0,051

0,069

-0,007

0,097

ΕΣΑ

0,149*

0,096

0,075

0,167*

0,105

0,207**

ΧΣ

0,139

0,087

0,026

0,186*

0,139

0,232**

ΡΣ

-0,126

-0,055

-0,156*

-0,065

-0,158*

-0,099

Συναισθηµατική
νοηµοσύνη

Σηµείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε ** είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p <
0,01. Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε * είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p < 0,05.
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Σύµφωνα µε τον Πίνακα 8, φαίνεται να υπάρχουν κάποιες στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις
µεταξύ των παραγόντων. Πιο συγκεκριµένα, οι ΜνΣ παρουσιάζουν µια χαµηλή θετική συσχέτιση
µε την ΕΣΑ (r = 0,149, p < 0,05), και οι ΑΣ µια χαµηλή αρνητική συσχέτιση µε τη ΡΣ (r = -0,156, p
< 0,05). Οι ΜΣ έχουν µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε την ΕΣΑ (r = 0,167, p < 0,05) και µε τη ΧΣ
(r = 0,186, p < 0,05), ενώ οι ΣΣ παρουσιάζουν µια χαµηλή αρνητική συσχέτιση µε τη ΡΣ (r = 0,158, p < 0,05). Σε ότι αφορά τις ΚΣ, αυτές φαίνεται να συσχετίζονται χαµηλά θετικά µε την ΕΣΑ
(r = 0,207, p < 0,01) και µε την ΧΣ (r = 0,232, p < 0,01).
Για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι παράγοντες της ΣΝ µπορούν να προβλέψουν τη
χρήση των ΣΓΕ, εφαρµόστηκε µια σειρά αναλύσεων πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης κατά
βήµατα (stepwise multiple regression analysis). Συγκεκριµένα στα µοντέλα που εξετάστηκαν οι
εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν οι ΜνΣ, οι ΓΣ, οι ΑΣ, οι ΜΣ, οι ΣΣ και οι ΚΣ, και οι ανεξάρτητες
µεταβλητές ήταν η ΕΣΕ, η ΕΣΑ, η ΧΣ και η ΡΣ.
Τα αποτελέσµατα του πρώτου µοντέλου έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές
µεταβλητές στην πρόβλεψη της χρήσης των ΜνΣ. Ειδικότερα, οι στατιστικά σηµαντικές
µεταβλητές στην περίπτωση των ΜνΣ ήταν η ΕΣΑ και η ΡΣ, µε την ΕΣΑ να λειτουργεί ως θετικός
προβλεπτικός παράγοντας για τη χρήση των ΜνΣ (beta=0,193, t=2,603), και τη ΡΣ να δρα
αρνητικά στην πρόβλεψη της χρήσης τους (beta=-0,175, t=-2,360). Συνεπώς, το υψηλότερο
επίπεδο της ΕΣΑ υποδηλώνει και υψηλότερη χρήση των ΜνΣ, ενώ όσο µεγαλύτερο επίπεδο ΡΣ
παρουσιάζει ένα άτοµο, τόσο λιγότερο χρησιµοποιεί τις ΜνΣ (Πίνακας 9).

98

Πίνακας 9. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων της ΣΝ πάνω στη µεταβλητή των ΜνΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R2

R

R2

εισόδου

F

Change

F

Beta

t

P

Change

ΕΣΑ

0,149

0,022

0,022

4,195

4,195

0,193

2,603

0,010

ΡΣ

0,226

0,051

0,029

4,935

5,571

-0,175 -2,360

0,019

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι οι ΓΣ δεν έχουν κάποιο προβλεπτικό παράγοντα που να
σχετίζεται µε τη ΣΝ. Αντίθετα, η πρόβλεψη της χρήσης των ΑΣ επηρεάζεται αρνητικά από τη ΡΣ
(beta=-0,156, t=-2,144). Αυτό δείχνει λοιπόν ότι το µεγαλύτερο επίπεδο ΡΣ προβλέπει χαµηλότερο
βαθµό χρήσης ΑΣ (Πίνακας 10).

Πίνακας 10. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων της ΣΝ πάνω στη µεταβλητή των ΑΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

F

Beta

t

P

0,156

0,024

4,596

-0,156

-2,144

0,033

εισόδου
ΡΣ

Όσον αφορά τις ΜΣ, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µοναδική στατιστικά σηµαντική
µεταβλητή στην πρόβλεψή τους ήταν η ΧΣ. Πιο συγκεκριµένα, η ΧΣ δρα ως θετικός προβλεπτικός
παράγοντας της χρήσης των ΜΣ (beta=0,186, t=2,582) (Πίνακας 11).
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Πίνακας 11. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων της ΣΝ πάνω στη µεταβλητή των ΜΣ
Μεταβλητές
R

R2

F

Beta

t

P

0,186

0,035

6,664

0,186

2,582

0,011

κατά σειρά
εισόδου
ΧΣ

Οι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές στην περίπτωση των ΣΣ ήταν η ΡΣ και η ΧΣ, µε την
ΧΣ να λειτουργεί ως θετικός προβλεπτικός παράγοντας για τη χρήση των ΣΣ (beta=0,212, t=2,816)
και τη ΡΣ να λειτουργεί αρνητικά στην πρόβλεψη της χρήσης τους (beta=-0,226, t=-3,004). Αυτό
σηµαίνει πως όσο περισσότερο το άτοµο ρυθµίζει τα συναισθήµατά του, τόσο λιγότερο
χρησιµοποιεί τις ΣΣ, ενώ αντίθετα το υψηλότερο επίπεδο ΧΣ προβλέπει και υψηλότερο βαθµό
χρήσης ΣΣ (Πίνακας 12).

Πίνακας 12. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων της ΣΝ πάνω στη µεταβλητή των ΣΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

εισόδου

R2

F

F

Beta

t

P

Change

Change

ΡΣ

0,158

0,025

0,025

4,724

4,724

-0,226 -3,004

0,003

ΧΣ

0,255

0,065

0,040

6,416

7,931

0,212

0,005

2,816

Τέλος, οι ΚΣ φαίνεται να έχουν τους περισσότερους προβλεπτικούς παράγοντες συγκριτικά
µε τις άλλες ΣΓΕ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές στην
περίπτωση των ΚΣ είναι η ΧΣ, η ΡΣ, και η ΕΣΑ. Ειδικότερα, η ΧΣ λειτουργεί ως θετικός
προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης των ΚΣ (beta=0,233, t=2,949), όπως και η ΕΣΑ
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(beta=0,165, t=2,128), ενώ αντίθετα η ΡΣ φαίνεται να λειτουργεί αρνητικά στην πρόβλεψη της
χρήσης τους (beta=-0,216, t=-2,903) (Πίνακας 13).

Πίνακας 13. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων της ΣΝ πάνω στη µεταβλητή των ΚΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R2

R

εισόδου

R2

F

Change

F

Beta

t

P

Change

ΧΣ

0,232

0,054

0,054

10,561 10,561

0,233

2,949

0,004

ΡΣ

0,296

0,088

0,034

8,853

6,813

-0,216 -2,903

0,004

ΕΣΑ

0,331

0,110

0,022

7,525

4,528

0,165

0,035

2,128

6.5. ∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την
εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας
Για να µελετήσουµε τον επόµενο ερευνητικό στόχο, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή στατιστικών
αναλύσεων όπως είναι η ανάλυση συσχέτισης (two-tailed bivariate Pearson correlation). Όπως
φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 14), αρκετοί από τους παράγοντες των ΣΓΕ και
των ΣΕ συσχετίζονται µεταξύ τους. Ειδικότερα, οι ΜνΣ έχουν χαµηλή θετική συσχέτιση µε τους
ΣΠΜ (r = 0,274, p < 0,01) και µε τους ΣΑΕ (r = 0,197, p < 0,01). Περίπου το ίδιο µοτίβο
απαντάται και στην περίπτωση των ΓΣ, οι οποίες φαίνεται να συσχετίζονται µέτρια θετικά µε τους
ΣΠΜ (r = 0,357, p < 0,01) και χαµηλά θετικά µε τους ΣΑΕ (r = 0,220, p < 0,01). Οι ΜΣ
παρουσιάζουν µια υψηλή θετική συσχέτιση µε τους ΣΠΜ (r = 0,567, p < 0,01), µια χαµηλή θετική
συσχέτιση µε τους ΣΠΕ (r = 0,175, p < 0,05) και µια µέτρια θετική συσχέτιση µε τους ΣΑΕ (r =
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0,364, p < 0,01). Ακόµη, οι ΣΣ είναι οι µόνες που συσχετίζονται µε όλους τους παράγοντες των ΣΕ.
Πιο συγκεκριµένα έχουν µια µέτρια θετική συσχέτιση µε τους ΣΠΜ (r = 0,318, p < 0,01), µια
µέτρια θετική συσχέτιση µε τους ΣΑΜ (r = 0,366, p < 0,01), µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε τους
ΣΠΕ (r = 0,182, p < 0,05) και µια µέτρια θετική συσχέτιση µε τους ΣΑΕ (r = 0,325, p < 0,01). Οι
ΚΣ παρουσιάζουν µια µέτρια θετική συσχέτιση µε τους ΣΠΜ (r = 0,446, p < 0,01) και µε τους ΣΑΕ
(r = 0,349, p < 0,01).

Πίνακας 14. ∆είκτες συνάφειας (Pearson r) µεταξύ των παραγόντων των ΣΓΕ και των ΣΕ
Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης
ΜνΣ

ΓΣ

ΑΣ

ΜΣ

ΣΣ

ΚΣ

ΣΠΜ

0,274**

0,357**

-0,070

0,567**

0,318**

0,446**

ΣΑΜ

0,106

-0,002

0,053

0,059

0,366**

0,129

ΣΠΕ

0,099

0,052

0,013

0,175*

0,182*

0,126

ΣΑΕ

0,197**

0,220**

-0,022

0,364**

0,325**

0,349**

Στόχοι
επίτευξης

Σηµείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε ** είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p <
0,01. Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε * είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p < 0,05.

Για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι παράγοντες των ΣΕ µπορούν να προβλέψουν τη
χρήση των ΣΓΕ, εφαρµόστηκε µια σειρά αναλύσεων πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης κατά
βήµατα (stepwise multiple regression analysis). Συγκεκριµένα στο µοντέλο που εξετάστηκε οι
εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν οι ΜνΣ, οι ΓΣ, οι ΑΣ, οι ΜΣ, οι ΣΣ και οι ΚΣ, και οι ανεξάρτητες
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µεταβλητές ήταν οι ΣΠΜ, οι ΣΑΜ, οι ΣΠΕ και οι ΣΑΕ.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ΣΠΜ αποτελούν τη µοναδική στατιστικά σηµαντική
µεταβλητή στην πρόβλεψη της χρήσης των ΜνΣ. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι η επιδίωξη ΣΠΜ
συνυπάρχει µε τη χρήση των ΜνΣ (beta=0,274, t=3,880) (Πίνακας 15).

Πίνακας 15. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων των ΣΕ πάνω στη µεταβλητή των ΜνΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

F

Beta

t

P

0,274

0,075

15,054

0,274

3,880

0,000

εισόδου
ΣΠΜ

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των ΓΣ. Ο µοναδικός θετικός προβλεπτικός
παράγοντας για τη χρήση τους φαίνεται να είναι οι ΣΠΜ (beta=0,357, t=5,200) (Πίνακας 16).

Πίνακας 16. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων των ΣΕ πάνω στη µεταβλητή των ΓΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

F

Beta

t

P

0,357

0,128

27,038

0,357

5,200

0,000

εισόδου
ΣΠΜ

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι οι ΑΣ δεν έχουν κάποιο προβλεπτικό παράγοντα που να
σχετίζεται µε τους ΣΕ, σε αντίθεση µε τις ΜΣ οι οποίες έχουν ως θετικό προβλεπτικό παράγοντα
την υιοθέτηση ΣΠΜ (beta=0,606, t=9,593) και ως αρνητικό την υιοθέτηση ΣΑΜ (beta=-0,127, t=2,016). ∆ηλαδή, όσο περισσότερο το άτοµο προσανατολίζεται σε ΣΠΜ, τόσο περισσότερο θα κάνει
και χρήση ΜΣ, ενώ αντίθετα ο προσανατολισµός σε ΣΑΜ σηµαίνει και χαµηλότερη συχνότητα
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χρήσης των συγκεκριµένων στρατηγικών (Πίνακας 17).

Πίνακας 17. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων των ΣΕ πάνω στη µεταβλητή των ΜΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

εισόδου

R2

F

Change

F

Beta

t

P

Change

ΣΠΜ

0,567

0,321

0,321

87,483 87,483

0,606

9,593

0,000

ΣΑΜ

0,579

0,336

0,015

46,497

-0,127 -2,016

0,045

4,063

Οι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές στην περίπτωση των ΣΣ ήταν οι ΣΑΜ και οι ΣΑΕ.
Ειδικότερα, οι ΣΑΜ (beta=0,320, t=4,792) και οι ΣΑΕ (beta=0,271, t=4,055) λειτουργούν
προβλεπτικά µε θετικό τρόπο για τη χρήση των ΣΣ. Συνεπώς, όσο περισσότερο το άτοµο επιδιώκει
στόχους µε αυτόν τον προσανατολισµό, τόσο περισσότερο φαίνεται να χρησιµοποιεί και τις ΣΣ
(Πίνακας 18).

Πίνακας 18. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων των ΣΕ πάνω στη µεταβλητή των ΣΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

εισόδου

R2

F

Change

F

Beta

t

P

Change

ΣΑΜ

0,366

0,134

0,134

28,545 28,545

0,320

4,792

0,000

ΣΑΕ

0,452

0,205

0,071

23,687 16,445

0,271

4,055

0,000

Τέλος, οι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές στην περίπτωση των ΚΣ είναι οι ΣΠΜ και
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ΣΑΕ. Πιο συγκεκριµένα, οι ΣΠΜ παρουσιάζουν µια θετικά προβλεπτική σχέση µε τη χρήση των
ΚΣ (beta=0,362, t=4,928), όπως και οι ΣΑΕ (beta=0,179, t=2,428). Εποµένως, υψηλότερα επίπεδα
ΣΠΜ και ΣΑΕ προβλέπουν υψηλότερο βαθµό χρήσης ΚΣ (Πίνακας 19).

Πίνακας 19. Πολλαπλή παλινδρόµηση των διαστάσεων των ΣΕ πάνω στη µεταβλητή των ΚΣ
Μεταβλητές
κατά σειρά

R

R2

εισόδου

R2

F

Change

F

Beta

t

P

Change

ΣΠΜ

0,446

0,199

0,199

46,021 46,021

0,362

4,928

0,000

ΣΑΕ

0,473

0,224

0,025

26,568

0,179

2,428

0,016
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5,896

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η συζήτηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν µετά τη
στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Αρχικά, παρουσιάζεται και σχολιάζεται η παραγοντική δοµή
και αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων, ενώ εν συνεχεία συζητώνται τα σχετικά µε τους
ερευνητικούς στόχους ευρήµατα. Ειδικότερα, πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να
µελετήσει το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ σε ενήλικες που µαθαίνουν µία ξένη
γλώσσα, ενώ στη συνεχεία διερευνήθηκε το πώς σχετίζεται ο βαθµός χρήσης αυτών των
µεταβλητών µε την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο των
εκπαιδευοµένων. Επιπλέον, εξετάστηκε ποια σχέση υφίσταται ανάµεσα στις ΣΓΕ και τη ΣΝ, όπως
και µεταξύ των ΣΓΕ και των ΣΕ.

7.1. Παραγοντική δοµή και αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων
Προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, κρίθηκε αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί πρώτα η
διερεύνηση της παραγοντικής δοµής των επιµέρους ερωτηµατολογίων και ο έλεγχος της
εσωτερικής τους αξιοπιστίας. Σε γενικές γραµµές, η παραγοντική δοµή των ερευνητικών εργαλείων
ταυτίστηκε µε αυτήν που προτείνουν οι δηµιουργοί τους ή/και µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών,
ενώ η εσωτερική αξιοπιστία αυτών κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική.

SILL
Η οµαδοποίηση των µεταβλητών που περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο SILL δεν κατέστη δυνατή
µέσω της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων και για αυτόν το λόγο προτιµήθηκε η
κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων του στις στρατηγικές που προτείνει η Oxford (1990). Η δυσκολία
αυτή έχει εντοπιστεί και από άλλους ερευνητές, οι οποίοι αναφέρουν πως η παραγοντική δοµή του
ερωτηµατολογίου φαίνεται να διαφέρει ανάλογα µε τα µαθησιακά περιβάλλοντα (Park, 2011). Πιο
συγκεκριµένα, στην έρευνα των Nyikos και Oxford (1993, όπως αναφέρεται στον Park, 2011), στην
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οποία συµµετείχαν φοιτητές πανεπιστηµίων στην Κορέα και τις Η.Π.Α., η διερευνητική ανάλυση
παραγόντων έδειξε 5 παράγοντες. Αντίθετα, στην έρευνα των Robson και Midorikawa (2001, όπως
αναφέρεται στον Park, 2011), της οποίας το δείγµα αποτέλεσαν φοιτητές ιαπωνικών
πανεπιστηµίων, εντοπίστηκαν συνολικά 15 παράγοντες. Κατά συνέπεια, κρίθηκε προτιµότερη η
οµαδοποίηση των δεδοµένων σε 6 επιµέρους στρατηγικές, τις ΜνΣ, τις ΓΣ, τις ΑΣ, τις ΜΣ, τις ΣΣ,
και τις ΚΣ.
Για να διαπιστωθεί ο βαθµός της εσωτερικής αξιοπιστίας των ερευνητικών εργαλείων
υπολογίσθηκε ο δείκτης Cronbach α συνολικά και ανά στρατηγική. Η εσωτερική αξιοπιστία του
SILL κρίθηκε ικανοποιητική, αφού ο δείκτης Cronbach α είχε τιµές πάνω από το αποδεκτό όριο
τόσο συνολικά όσο και ανά στρατηγική (εκτός των ΣΣ). Ειδικότερα, για το σύνολο του
ερωτηµατολογίου η τιµή του δείκτη ήταν 0,900, τιµή υψηλή και ανάλογη µε αυτήν που έχει
εντοπιστεί σε παρόµοιες έρευνες µε ελληνόφωνο δείγµα (0,943 στην έρευνα των Αργυροπούλου &
Καµπάκη-Βουγιουκλή, 2010· 0,9073 στη µελέτη των Psaltou-Joycey & Kantaridou, 2009). Μόνη
εξαίρεση αποτελεί η µελέτη των Gavriilidou και Papanis (2010a), στην οποία αναφέρθηκε µια
αρκετά χαµηλότερη τιµή (Cronbach α = 0,786), η οποία όµως τιµή βρίσκεται εντός αποδεκτών
ορίων. Σε διεθνές επίπεδο, ο δείκτης Cronbach α βρέθηκε να είναι 0,86 για την αραβική και 0,94
για την κινέζικη εκδοχή του ερωτηµατολογίου (Khalil, 2005· Yang, 1999, όπως αναφέρονται στον
Park, 2011), ενώ παρόµοια ευρήµατα διαπιστώθηκαν τόσο για την ιαπωνική όσο και την κορεάτικη
µετάφρασή του, µε το δείκτη Cronbach α να είναι 0,92 και 0,91 αντίστοιχα (Oh, 1992· Watanabe,
1990, όπως αναφέρονται στις Oxford & Burry-Stock, 1995). Όσον αφορά τις επιµέρους
στρατηγικές του SILL, στην παρούσα εργασία ο δείκτης Cronbach α βρέθηκε να είναι για τις ΜνΣ
0,613, για τις ΓΣ 0,784, για τις ΑΣ 0,602, για τις ΜΣ 0,881, για τις ΣΣ 0,597 και για τις ΚΣ 0,710.
Ανάλογες τιµές αναφέρθηκαν στην έρευνα του Park (2011), στην οποία ο δείκτης ήταν για τις ΜνΣ
0,69, για τις ΓΣ 0,75, για τις ΑΣ 0,43, για τις ΜΣ 0,78, για τις ΣΣ 0,45 και για τις ΚΣ 0,70. Σε
αντίθεση µε την παρούσα µελέτη, στην έρευνα του Park (2011) εντοπίστηκε χαµηλό επίπεδο
εσωτερικής αξιοπιστίας, πέρα από τις ΣΣ, και για την περίπτωση των ΑΣ. Από την άλλη, στην
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έρευνα των Αργυροπούλου και Καµπάκη-Βουγιουκλή (2010) αναφέρθηκαν υψηλότερες τιµές του
δείκτη για όλες τις στρατηγικές, µε τις ΜνΣ να παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη απόκλιση. Πιο
αναλυτικά, η τιµή του δείκτη Cronbach α ήταν για τις ΜνΣ 0,808, για τις ΓΣ 0,819, για τις ΑΣ
0,674, για τις ΜΣ 0,922, για τις ΣΣ 0,731 και για τις ΚΣ 0,782 (Αργυροπούλου & ΚαµπάκηΒουγιουκλή, 2010). Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, τα ερευνητικά ευρήµατα ταυτίζονται σε µεγάλο
βαθµό και δείχνουν ότι το SILL χαρακτηρίζεται από υψηλή εσωτερική αξιοπιστία ανά στρατηγική,
όσον αφορά τουλάχιστον τις ΜνΣ, τις ΓΣ, τις ΜΣ και τις ΚΣ, ενώ υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των
ερευνών σχετικά µε τις ΑΣ και τις ΣΣ.

WLEIS
Η παραγοντική δοµή που προέκυψε από τα δεδοµένα αυτής της έρευνας για το WLEIS ταυτίζεται
απόλυτα αφενός µε την κατηγοριοποίηση που δίνουν στις ερωτήσεις οι δηµιουργοί του (Wong &
Law, 2002), και αφετέρου µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών (Kafetsios & Zampetakis, 2008·
Platsidou & Salman, 2012· Zampetakis & Moustakis, 2011· Kafetsios κ.ά., 2011). Ως εκ τούτου, οι
παράγοντες προς διερεύνηση ήταν η ΡΣ, η ΕΣΑ, η ΕΣΕ, και η ΧΣ.
Ακόµη, ο δείκτης Cronbach α είχε υψηλές τιµές τόσο συνολικά, όσο και ανά παράγοντα,
γεγονός που έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών. Ειδικότερα, για το
σύνολο του ερωτηµατολογίου η τιµή του δείκτη ήταν 0,860, τιµή ανάλογη µε αυτές που έχουν
εντοπιστεί σε διάφορες µελέτες στις οποίες χρησιµοποιήθηκε το ίδιο ερευνητικό εργαλείο.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι έρευνες των Zampetakis και Moustakis (2011) και Platsidou και Salman
(2012) στις οποίες η τιµή του δείκτη ήταν 0,88 και 0,83 αντίστοιχα. Σχετικά µε την εσωτερική
αξιοπιστία των επιµέρους παραγόντων, αυτή κρίθηκε ικανοποιητική αφού ο δείκτης Cronbach α
ήταν για τη ΡΣ 0,816, για την ΕΣΑ 0,769, για την ΕΣΕ 0,790, και για τη ΧΣ 0,738. Τα ίδια επίπεδα
τιµών αναφέρθηκαν σε µεγάλο αριθµό ερευνών, όπως παραδείγµατος χάριν στις έρευνες των
Zampetakis και Moustakis (2011) και Kafetsios κ.ά. (2011), όπου ο δείκτης Cronbach α ήταν
αντιστοίχως για τη ΡΣ 0,76 και 0,83, για την ΕΣΑ 0,76 και 0,77, για την ΕΣΕ 0,78 και 0,83, και για
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τη ΧΣ 0,71 και 0,79.

AGQ
Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων στην οποία υποβλήθηκε το AGQ υπέδειξε την ύπαρξη 4
παραγόντων, των ΣΠΜ, των ΣΠΕ, των ΣΑΜ, και των ΣΑΕ. Συνεπώς, τόσο η παραγοντική δοµή
που δίνουν οι δηµιουργοί του ερωτηµατολογίου (Elliot & McGregor, 2001) όσο και αυτή που
αναφέρεται σε άλλες έρευνες (Eren, 2009· Lochbaum κ.ά., 2009) συµφωνούν απόλυτα µε τους
παράγοντες που προκύπτουν από τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας.
Επιπλέον, η εσωτερική αξιοπιστία του AGQ ήταν αρκετά ικανοποιητική δεδοµένου ότι ο
δείκτης Cronbach α έλαβε υψηλές τιµές συνολικά και ανά παράγοντα, γεγονός που έχει
επαναληφθεί σε διάφορες έρευνες διεθνώς. Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα η τιµή του
δείκτη για το σύνολο του ερωτηµατολογίου ήταν 0,847, ενώ στη µελέτη των Ghavam κ.ά. (2011) η
τιµή του Cronbach α ήταν 0,82. Ακόµη, ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας για τους επιµέρους
παράγοντες ήταν για τους ΣΠΜ 0,919, για τους ΣΠΕ 0,920, για τους ΣΑΜ 0,872, και για τους ΣΑΕ
0,853. Στην πλειοψηφία των ερευνών, οι αντίστοιχες τιµές είναι επίσης πάνω από το αποδεκτό όριο
του 0,60 και υποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας του AGQ (Blakeslee & Goff,
2007· Wang κ.ά., 2010· Sproule κ.ά., 2013). Παραδείγµατος χάριν, στην έρευνα των Lochbaum κ.ά.
(2009) ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν για τους ΣΠΜ 0,89, για τους ΣΠΕ 0,90, για τους ΣΑΜ 0,87, και
για τους ΣΑΕ 0,82, ενώ στη µελέτη του Eren (2009) ήταν 0,85 για τους ΣΠΜ, 0,83 για τους ΣΠΕ,
0,87 για τους ΣΑΜ, και 0,77 για τους ΣΑΕ. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες έρευνες στις οποίες οι τιµές
του δείκτη Cronbach α βρέθηκαν να είναι αρκετά χαµηλότερες από τις προαναφερόµενες, χωρίς
ωστόσο το γεγονός αυτό να συνιστά τον κανόνα (Kadivar κ.ά., 2010).

7.2. Βαθµός χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την εκµάθηση µίας ξένης
γλώσσας
Ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθµός που χρησιµοποιεί ο
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συγκεκριµένος πληθυσµός τις επιµέρους ΣΓΕ, και τη ΣΝ, όπως και τι προσανατολισµό έχουν οι ΣΕ
που επιδιώκει. Σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι ενήλικες κατά την εκµάθηση
µίας ξένης γλώσσας κάνουν µέτρια χρήση των ΣΓΕ, χαρακτηρίζονται από µέτριο ή υψηλό επίπεδο
στις επιµέρους διαστάσεις της ΣΝ, ενώ επιδιώκουν σε µέτριο ή υψηλό βαθµό ΣΕ όλων των
προσανατολισµών.

ΣΓΕ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο συγκεκριµένος πληθυσµός χαρακτηρίζεται από ένα µέτριο βαθµό χρήσης
όλων των κατηγοριών των ΣΓΕ ξεχωριστά. Το ίδιο εύρηµα έχει αναφερθεί ξανά τόσο στην
ελληνική βιβλιογραφία σε ενήλικες που έχουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική και µαθαίνουν
κάποια ξένη γλώσσα (Psaltou-Joycey & Kantaridou, 2009), όσο και στη διεθνή σε ενήλικες µε
διάφορες µητρικές γλώσσες που µαθαίνουν την αγγλική ως ξένη (Al-Natour, 2012· Anugkakul,
2011· Park, 1994, όπως αναφέρεται στις Oxford & Burry-Stock, 1995). Ωστόσο, τα ευρήµατα των
µελετών δεν ταυτίζονται απόλυτα. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν έρευνες στις οποίες διαπιστώθηκε
πως οι ενήλικες που µαθαίνουν την αγγλική γλώσσα ως ξένη χρησιµοποιούν κάποιες από τις
διάφορες κατηγορίες των ΣΓΕ τόσο σε υψηλό (Anugkakul, 2011· Fouladi, 2012· Mullins, 1992,
όπως αναφέρεται στις Oxford & Burry-Stock, 1995· Yilmaz, 2010· Zarafshan & Ardeshiri, 2012)
όσο και σε χαµηλό βαθµό (Kitakawa, 2008· Oh, 1992, όπως αναφέρεται στις Oxford & BurryStock, 1995), και ως εκ τούτου δεν µπορεί να εξαχθεί ένα γενικό συµπέρασµα.
Ακόµη, η σειρά προτίµησης των επιµέρους κατηγοριών των ΣΓΕ φαίνεται να διαφέρει
ανάµεσα στις έρευνες. Ειδικότερα, το δείγµα της παρούσας εργασίας δήλωσε πως προτιµά µε
φθίνουσα σειρά τις ΜΣ, τις ΓΣ, τις ΑΣ, τις ΚΣ, τις ΜνΣ, και τέλος τις ΣΣ. Στη µελέτη των PsaltouJoycey και Kantaridou (2009) διαπιστώθηκε πως οι Έλληνες φοιτητές πανεπιστηµίου επιλέγουν µε
φθίνουσα σειρά τις ΑΣ, τις ΜΣ και τις ΚΣ, τις ΓΣ, τις ΣΣ, και τέλος τις ΜνΣ. Από την άλλη, στη
µελέτη της Kazamia (2003, όπως αναφέρεται στις Psaltou-Joycey και Kantaridou, 2009) βρέθηκε
πως οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι που µαθαίνουν αγγλικά επιλέγουν µε φθίνουσα σειρά τις ΜΣ,
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τις ΚΣ, τις ΑΣ, τις ΓΣ, τις ΜνΣ, και τέλος τις ΣΣ. Με βάση λοιπόν τα ευρήµατα των
προαναφερόµενων ερευνών, και ειδικά της παρούσας έρευνας και της µελέτης της Kazamia (2003,
όπως αναφέρεται στις Psaltou-Joycey και Kantaridou, 2009), φαίνεται πως οι ενήλικες κατά την
εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας ακολουθούν ένα συγκεκριµένο µοτίβο επιλογής των ΣΓΕ, στο οποίο
οι ΜΣ χρησιµοποιούνται συχνότερα, σε αντίθεση µε τις ΜνΣ και τις ΣΣ οι οποίες επιλέγονται µε τη
µικρότερη συχνότητα.
Αντιθέτως, σε διεθνές επίπεδο δεν είναι δυνατό να εξαχθεί ένα γενικό συµπέρασµα, καθώς
δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο µοτίβο στη σειρά προτίµησης των ΣΓΕ που χρησιµοποιούν γενικά οι
ενήλικες, οι οποίοι έχουν ως µητρική κάποια γλώσσα πέραν της ελληνικής και µαθαίνουν την
αγγλική ως ξένη. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ευρήµατα κάποιων σχετικών µελετών στον Πίνακα
20.

Πίνακας 20. Σειρά προτίµησης των ΣΓΕ που χρησιµοποιούν οι ενήλικες, οι οποίοι έχουν ως µητρική
κάποια γλώσσα πέραν της ελληνικής και µαθαίνουν την αγγλική ως ξένη
Έρευνα
Al-Natour

Εργαλείο
µέτρησης
SILL

Συµµετέχ.
Ιορδανοί

(2012)
Anugkakul

SILL

Κινέζοι

(2011)
Anugkakul

SILL

Ταϊβανέζοι

(2011)
Fouladi

SILL

Ιρανοί

(2012)
Kitakawa

SILL

Ιάπωνες

(2008)
Yilmaz

SILL

Τούρκοι

(2010)
Zarafshan &
Ardeshiri

SILL

Ιρανοί

ΣΓΕ σε φθίνουσα σειρά προτίµησης
ΜΣ

ΑΣ

ΚΣ

ΣΣ

ΜνΣ

ΓΣ

(3,23)

(3,11)

(3,09)

(3,01)

(2,96)

(2,93)

ΑΣ

ΓΣ

ΚΣ

ΣΣ

ΜΣ

ΜνΣ

(4,08)

(3,88)

(3,61)

(3,55)

(3,47)

(3,30)

ΜΣ

ΣΣ

ΚΣ

ΑΣ

ΓΣ

ΜνΣ

(3,16)

(3,08)

(2,77)

(2,69)

(2,63)

(2,55)

ΜΣ

ΚΣ

ΓΣ

ΑΣ

ΜνΣ

ΣΣ

(3,79)

(3,58)

(3,48)

(3,34)

(3,16)

(3,10)

ΓΣ

ΑΣ

ΜΣ

ΚΣ

ΣΣ

ΜνΣ

(2,86)

(2,81)

(2,74)

(2,61)

(2,34)

(2,29)

ΑΣ

ΜΣ

ΓΣ

ΚΣ

ΜνΣ

ΣΣ

(3,97)

(3,80)

(3,50)

(3,41)

(3,30)

(3,19)

ΜΣ

ΣΣ

ΜνΣ

ΓΣ

ΑΣ

ΚΣ

(4,23)

(3,82)

(3,49)

(3,43)

(3,21)

(2,87)

(2012)
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ΣΝ
Σε γενικές γραµµές, η ΣΝ των συµµετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα οριακά
υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά την κάθε διάσταση ξεχωριστά, διαπιστώθηκε πως το επίπεδο της ΡΣ
ήταν µέτριο, ενώ της ΕΣΑ, της ΕΣΕ και της ΧΣ ήταν υψηλό. Το οριακά υψηλό επίπεδο έχει
αναφερθεί αρκετές φορές σε µελέτες όπου το δείγµα αποτελείτο από ενήλικες Έλληνες, τόσο για τη
συνολική ΣΝ τους (Kafetsios & Zampetakis, 2008· Zampetakis & Moustakis, 2011· Zampetakis,
Beldekos, & Moustakis, 2009), όσο και για τις επιµέρους διαστάσεις (Platsidou & Salman, 2012).
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση των ενηλίκων, µε µητρική γλώσσα κάποια άλλη
εκτός της ελληνικής, οι οποίοι µαθαίνουν την αγγλική ως ξένη. Ενδεικτικά αναφέρεται η µελέτη
της Fouladi (2012), στην οποία οι συµµετέχοντες επέδειξαν ένα οριακά µέτριο προς υψηλό επίπεδο
ΣΝ συνολικά και ανά διάσταση.

ΣΕ
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα παρουσίασαν µέτριο προς υψηλό βαθµό επιδίωξης ΣΕ όλων των
προσανατολισµών, µε το επίπεδο υιοθέτησης των ΣΠΜ και των ΣΑΕ συγκεκριµένα να είναι
υψηλό, ενώ των ΣΠΕ και των ΣΑΜ µέτριο. Τα αποτελέσµατα άλλων µελετών στις οποίες
συµµετείχαν πάλι ενήλικες Έλληνες φαίνεται να έρχονται σε µερική συµφωνία µε τα ευρήµατα της
παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, στη µελέτη των Sideridis και Kaplan (2011), ο προσανατολισµός
των στόχων των συµµετεχόντων ήταν σε µέτριο επίπεδο προς στόχους µάθησης και ΣΠΕ, ενώ
αντίθετα η επιδίωξη των ΣΑΕ χαρακτηρίστηκε ως οριακά χαµηλή προς µέτρια. Αντιθέτως, στις
µελέτες των Papaioannou και Christodoulidis (2007) και Gorozidis και Papaioannou (2011) οι
συµµετέχοντες επεδίωκαν σε υψηλό επίπεδο στόχους µάθησης και σε µέτριο επίπεδο ΣΠΕ και
ΣΑΕ. Από τα παραπάνω µπορεί να υποστηριχθεί πως πιθανότατα οι ενήλικες Έλληνες επιδιώκουν
σε µέτριο προς υψηλό βαθµό ΣΠΜ και ΣΑΜ, και σε µέτριο επίπεδο ΣΠΕ, ενώ δε φαίνεται να
υπάρχει συµφωνία όσον αφορά το βαθµό υιοθέτησης των ΣΑΕ στο συγκεκριµένο πληθυσµό.
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Όσον αφορά τους ενήλικες που µαθαίνουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα και έχουν µητρική
κάποια άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, οι Nakayama κ.ά. (2012) αναφέρουν πως αυτοί
επιδιώκουν σε µέτριο προς υψηλό βαθµό στόχους µάθησης, σε υψηλό βαθµό ΣΠΕ και σε χαµηλό
βαθµό ΣΑΕ. Από την άλλη, οι συµµετέχοντες στη µελέτη του Nakano (2012) επεδίωκαν σε µέτριο
βαθµό τόσο στόχους µάθησης όσο και ΣΠΕ και ΣΑΕ. Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα
προαναφερόµενα ευρήµατα, µπορεί να ειπωθεί πως πιθανώς οι ενήλικες που µαθαίνουν την
αγγλική ως ξένη γλώσσα, ανεξαρτήτως του αν η µητρική τους γλώσσα είναι η ελληνική ή όχι,
επιδιώκουν σε µέτριο προς υψηλό βαθµό στόχους µάθησης, σε µέτριο επίπεδο ΣΠΕ, ενώ για τους
ΣΑΕ δεν είναι δυνατό να εξαχθεί ένα γενικό συµπέρασµα.

7.3. Ατοµικές διαφορές ως προς το βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ σε ενήλικες,
κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας
Ο επόµενος ερευνητικός στόχος ήταν να εξετασθεί αν συγκεκριµένοι δηµογραφικοί παράγοντες,
δηλαδή το φύλο, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση, επηρεάζουν το
βαθµό χρήσης των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πως το φύλο και το
µορφωτικό επίπεδο είναι οι µόνοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν όλες τις
προαναφερόµενες µεταβλητές, ενώ η ηλικία επιδρά µόνο σε µία εκ των διαστάσεων της ΣΝ.
Αντιθέτως, η οικογενειακή κατάσταση δεν παρουσιάζει καµία επίδραση στο συγκεκριµένο
πληθυσµό όσον αφορά τη χρήση των ΣΓΕ, τη ΣΝ και τους ΣΕ.

Φύλο
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, το φύλο φαίνεται να επηρεάζει το βαθµό χρήσης
των ΣΓΕ. Ειδικότερα, οι γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερο βαθµό χρήσης κάποιων εκ των
κατηγοριών των ΣΓΕ (ΜνΣ, ΓΣ, ΜΣ, ΣΣ) συγκριτικά µε τους άνδρες. Παρόµοια ευρήµατα έχουν
αναφερθεί και σε άλλες έρευνες, στις οποίες διαπιστώθηκε η συχνότερη εκ µέρους των γυναικών
χρήση των ΜνΣ (Dongyue, 2004· Kaylani, 1996, όπως αναφέρονται στους Božinovic & Sindik,
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2011· Božinovic & Sindik, 2011· Wen & Wang, 1996, όπως αναφέρεται στον Khamkhien, 2010),
των ΓΣ (Kaylani, 1996, όπως αναφέρεται στους Božinovic & Sindik, 2011· Božinovic & Sindik,
2011· Liyanage & Bartlett, 2012), των ΜΣ (Božinovic & Sindik, 2011· Liyanage & Bartlett, 2012·
Wen & Wang, 1996, όπως αναφέρεται στον Khamkhien, 2010), και των ΣΣ (Dongyue, 2004·
Kaylani, 1996, όπως αναφέρονται στους Božinovic & Sindik, 2011· Yilmaz, 2010· Hong-Nam &
Leavell, 2006). Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως η επίδραση του γυναικείου φύλου στη χρήση
των ΣΓΕ δεν επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες (Endaweke, 2008· McMullen, 2008· Shmais,
2003, όπως αναφέρονται στην Anugkakul, 2011· Αργυροπούλου & Καµπάκη-Βουγιουκλή, 2010·
Gavriilidou, & Papanis, 2010a· Tahriri & Divsar, 2011).
Όσον αφορά τις διάφορες διαστάσεις της ΣΝ, τα ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν πως οι
γυναίκες χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα ΕΣΑ, ενώ οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερα
επίπεδα στη ΡΣ. Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στις επιµέρους διαστάσεις της ΣΝ έχουν
εντοπιστεί σε πολλές έρευνες, ωστόσο µε διαφορετικά κάθε φορά ευρήµατα (Bar-On, 1997b, όπως
αναφέρεται στον Bar-On, 2006· Platsidou, 2010· Nasir & Masrur, 2010· Shi & Wang, 2007). Η
υπεροχή των γυναικών στην εκτίµηση των συναισθηµάτων γενικά έχει αναφερθεί σε πολλές
έρευνες (Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000· Extremera κ.ά., 2006), ενώ η υπεροχή τους ειδικά στην
ΕΣΑ δεν εντοπίζεται σε όλες (Yunus, 2012· Shi & Wang, 2007). Μάλιστα, η έρευνα των Shi και
Wang (2007) έδειξε πως οι άνδρες είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα στην
ΕΣΑ, και όχι οι γυναίκες. Από την άλλη, η υπεροχή των ανδρών στη ΡΣ δε διαπιστώθηκε σε άλλες
µελέτες (Yunus, 2012· Shi & Wang, 2007), ενώ υπάρχουν έρευνες στις οποίες εντοπίστηκε
επίδραση του φύλου και στις άλλες διαστάσεις της ΣΝ, στοιχείο που δεν επιβεβαιώθηκε στην
παρούσα έρευνα (Yunus, 2012· Petrides & Furnham, 2000· Slaski & Cartwright, 2002· Shi &
Wang, 2007· Yunus, Ishak, Mustapha, & Othman, 2010).
Τέλος, τα αποτελέσµατα έδειξαν πως και οι ΣΕ του ατόµου επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό
από το φύλο, µε τις γυναίκες να επιδιώκουν όλους τους επιµέρους ΣΕ σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι
οι άνδρες. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρθηκαν εν µέρει και στην έρευνα των Howell και Buro
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(2009), η οποία έδειξε ότι οι γυναίκες υιοθετούν σε υψηλότερο βαθµό από ότι οι άνδρες όλους τους
επιµέρους ΣΕ, εκτός των ΣΠΕ. Αντιθέτως, στις µελέτες των Elliot και McGregor (2001) και Finney
και Davis (2003) διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες επιδιώκουν σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι άνδρες
µόνο τους ΣΠΜ. Από την άλλη, στην έρευνα των Papaioannou και Christodoulidis (2007)
διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες επιδιώκουν περισσότερο από ότι οι άνδρες µόνο τους ΣΑΕ. Με βάση
τα ερευνητικά τους δεδοµένα, οι Matos κ.ά. (2007) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες υιοθετούν σε
υψηλότερο επίπεδο στόχους µάθησης, σε αντίθεση µε τους ΣΠΕ τους οποίους επιδιώκουν σε
χαµηλότερο επίπεδο, συγκριτικά µε τους άνδρες. Ο κοινός τόπος όλων των προαναφερόµενων
ερευνών, έγκειται στο ότι η επιδίωξη των στόχων µάθησης, και ειδικά των ΣΠΜ, γίνεται σε
υψηλότερο βαθµό από τις γυναίκες, ενώ παρόµοια ευρήµατα αναφέρθηκαν και για τους ΣΑΕ.

Ηλικία
Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, η ηλικία δεν σχετίζεται καθόλου µε τη χρήση
των ΣΓΕ και την επιδίωξη ΣΕ. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν το αντίθετο και θεωρούν
πως η ηλικία είναι ένας παράγοντας που δύναται να επηρεάσει την επιλογή των ΣΓΕ (Oxford, 1982,
1989· Oxford & Ehrman, 1993, όπως αναφέρονται στις Oxford & Ehrman, 1995· Tragant &
Victori, 2006, όπως αναφέρεται στις Tragant & Victori, 2012). Το ίδιο ισχύει και για τους ΣΕ,
καθώς σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκε η επίδραση της ηλικίας στην υιοθέτηση των ΣΕ, τόσο σε
παιδιά και εφήβους, όσο και σε ενήλικες (Akin, 2012· Bong, 2009· Hau & Salili, 1990· Van Yperen
& Orehek, 2013· de Lange, Van Yperen, an der Heijden, & Bal, 2010· Dekker κ.ά., 2012).
Ενδεικτικά θα αναφερθούν τα ευρήµατα των µελετών των Howell και Buro (2009), των Van Yperen
και Orehek (2013) και του Akin (2012), λόγω του ότι το δείγµα αυτών αποτελείτο από άτοµα στις
κοντινότερες ηλικιακές οµάδες µε αυτό της παρούσας έρευνας (έφηβοι άνω των 15 και ενήλικοι).
Στην πρώτη έρευνα, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι όσο τα άτοµα µεγαλώνουν τόσο λιγότερο
επιδιώκουν ΣΑΕ (Howell & Buro, 2009), ενώ στη δεύτερη βρέθηκε ότι τα άτοµα που επιδιώκουν
κυρίως ΣΑΜ είναι µεγαλύτερα ηλικιακά από τα άτοµα που δεν επιδιώκουν κάποιο ΣΕ ή επιδιώκουν
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ως επί το πλείστον κάποιον άλλον από τους υπόλοιπους επιµέρους ΣΕ (Van Yperen & Orehek,
2013). Από την άλλη, η µελέτη του Akin (2012) έδειξε ότι τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας
επιδιώκουν σε υψηλότερο βαθµό ΣΠΜ και ΣΑΜ από ότι τα νεότερα άτοµα, ενώ τα τελευταία
φαίνεται να υιοθετούν σε µεγαλύτερο βαθµό ΣΠΕ και ΣΑΕ συγκριτικά µε τα άτοµα µεγαλύτερης
ηλικίας. Συνεπώς, τα ερευνητικά ευρήµατα συµφωνούν στο ότι όσο τα άτοµα µεγαλώνουν
επιδιώκουν περισσότερο ΣΑΜ και λιγότερο ΣΑΕ.
Όσον αφορά τις διαστάσεις της ΣΝ, µόνο η ΕΣΕ βρέθηκε να σχετίζεται µε την ηλικία και
µάλιστα µε θετικό τρόπο. Η θετική συσχέτιση της ηλικίας µε την εκτίµηση των συναισθηµάτων
γενικά (Extremera κ.ά., 2006) και τη ΣΝ συνολικά ή ανά τις διαστάσεις της (Bar-On, 2006·
Extremera κ.ά., 2006· Fariselli κ.ά., 2006, όπως αναφέρεται στους Nasir & Masrur, 2010)
διαπιστώθηκε σε κάποιες έρευνες, ενώ σε άλλες όχι (Nasir & Masrur, 2010· Shi & Wang, 2007·
Slaski & Cartwright, 2002). Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να εξαχθούν περαιτέρω συµπεράσµατα
καθώς στην πλειοψηφία των σχετικών µελετών είτε η εστίαση ήταν στη σχέση της ηλικίας µε τη
συνολική ΣΝ (και όχι µε τις επιµέρους διαστάσεις αυτής), είτε χρησιµοποιήθηκαν άλλα εργαλεία
µέτρησης της ΣΝ, πράγµα που καθιστά αδύνατη την απευθείας σύγκριση των αποτελεσµάτων.

Μορφωτικό επίπεδο
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα έδειξαν πως όσο υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο έχει κανείς τόσο
συχνότερα χρησιµοποιεί τις ΓΣ, τις ΜΣ και τις ΚΣ. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα
αποτελέσµατα της έρευνας των Abbasian, Khajavi και Mardani (2012) στην οποία διαπιστώθηκε
ότι οι φοιτητές µικρότερων ετών κάνουν υψηλότερη χρήση των ΑΣ, των ΚΣ, και των ΜΣ
συγκριτικά µε τους φοιτητές µεγαλύτερων ετών. Ακόµη, στις µελέτες των Ambrosi-Randić και
Kostić-Bobanović (2008) και Psaltou-Joycey και Sougari (2010) βρέθηκε ότι, συγκριτικά µε τους
µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι µαθητές δηµοτικού κάνουν συχνότερη χρήση των ΜνΣ,
των ΓΣ, των ΜΣ, των ΣΣ και των ΚΣ. Ωστόσο, δεν µπορεί να γίνει απευθείας σύγκριση των
αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας µε αυτά των προαναφερόµενων µελετών (Ambrosi-Randić
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& Kostić-Bobanović, 2008· Psaltou-Joycey & Sougari, 2010), καθώς οι συµµετέχοντες σε αυτές
ανήκουν σε τελείως διαφορετικές ηλικιακές οµάδες (ανήλικοι-ενήλικες), στοιχείο που σύµφωνα µε
τη βιβλιογραφία συνιστά σηµαντικό παράγοντα διαφοροποίησης στη συχνότητα χρήσης των ΣΓΕ.
Σχετικά µε τις διαστάσεις της ΣΝ, διαπιστώθηκε πως όσο υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο
έχει κάνεις, τόσο υψηλότερα επίπεδα παρουσιάζει στην ΕΣΕ, ενώ οι άλλες διαστάσεις δεν
επηρεάζονται από αυτόν τον παράγοντα. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται εν µέρει από τη µελέτη
των Suliman και Al-Shaikh (2007), στην οποία βρέθηκε πως όσο αυξάνει το µορφωτικό επίπεδο
του ατόµου, τόσο αυξάνει και η συνολική ΣΝ του. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχουν έρευνες στις
οποίες διαπιστώθηκε πως το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων δεν έχει ούτε θετική ούτε αρνητική
επιρροή στη συνολική ΣΝ τους (Salami, 2008· Rozell, Pettijohn, & Parker, 2004).
Όσον αφορά τους ΣΕ, τα αποτελέσµατα έδειξαν πως όσο υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο
έχει κανείς, τόσο περισσότερο επιδιώκει ΣΠΜ και ΣΑΕ. Η επίδραση του µορφωτικού επιπέδου
στην επιδίωξη των διαφόρων ΣΕ είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει αναφερθεί ξανά στη βιβλιογραφία
(Roebken, 2007· Van Yperen & Orehek, 2013). Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της µελέτης των Van
Yperen και Orehek (2013) έδειξαν ότι τα άτοµα που επιδιώκουν κυρίως ΣΠΕ και ΣΠΜ
χαρακτηρίζονται από υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο συγκριτικά µε τα άτοµα που υιοθετούν κυρίως
ΣΑΕ και ΣΑΜ. Ακόµη, σε µία άλλη µελέτη διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που βρίσκονται στα
τελευταία έτη της φοίτησής τους προσανατολίζονται κυρίως σε στόχους µάθησης ή σε στόχους
µάθησης/στόχους επίδοσης, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο πρώτο έτος επιδιώκουν κυρίως
στόχους επίδοσης/στόχους αποφυγής της εργασίας (Roebken, 2007).

Οικογενειακή κατάσταση
Ο τελευταίος δηµογραφικός παράγοντας που εξετάστηκε ήταν η οικογενειακή κατάσταση, η οποία
δε φάνηκε να επηρεάζει προς καµία κατεύθυνση τις εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας. Σχετικές
έρευνες όσον αφορά ειδικά τις ΣΓΕ και τους ΣΕ δεν εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή κάποια σύγκριση. Σχετικά µε τις διαστάσεις της ΣΝ, τα αποτελέσµατα άλλων
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µελετών επιβεβαιώνουν εν µέρει τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, δεδοµένου ότι στις µελέτες
αυτές δε διαπιστώθηκε κάποια σχέση µεταξύ της συνολικής ΣΝ και της οικογενειακής κατάστασης
των ατόµων (Rahim & Malik, 2010· Suliman & Al-Shaikh, 2007· Rozell κ.ά., 2004).

7.4. Σχέση µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ και της ΣΝ σε ενήλικες, κατά την εκµάθηση µίας
ξένης γλώσσας
Ο επόµενος ερευνητικός στόχος αφορούσε τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ
και της ΣΝ σε ενήλικες, κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας. Η στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι επιµέρους διαστάσεις των µεταβλητών προς µελέτη σχετίζονται
αρκετά. Μάλιστα, κάποιες από τις διαστάσεις της ΣΝ δύνανται να προβλέψουν τη χρήση επιµέρους
ΣΓΕ. Σε γενικές γραµµές, τα ευρήµατα αυτά φαίνεται να βρίσκονται σε συµφωνία µε τα
αποτελέσµατα άλλων µελετών (Aghasafari, 2006, όπως αναφέρεται στο Motallebzadeh, 2009·
Fouladi, 2012· Alavinia & Mollahossein, 2012a, 2012b· Lou & Wu, 2012· Rastegar & Karami,
2013· Rahmani κ.ά., 2013).
Όσον αφορά κάθε κατηγορία ΣΓΕ ξεχωριστά, διαπιστώθηκε ότι η ΕΣΑ και η ΡΣ
λειτουργούν ως θετικός και ως αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης των ΜνΣ,
αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα ΕΣΑ
χρησιµοποιούν συχνότερα τις ΜνΣ, ενώ η υψηλότερη χρήση της ΡΣ υποδηλώνει χαµηλότερη
χρήση των ΜνΣ. Η υφιστάµενη θετική σχέση µεταξύ των προαναφερόµενων µεταβλητών
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών, στις οποίες εντοπίστηκε θετική
συσχέτιση των ΜνΣ είτε µε τη συνολική ΣΝ ή µε κάποιες από τις επιµέρους διαστάσεις αυτής
(Fouladi, 2012· Lou & Wu, 2012).
Από την άλλη, οι ΓΣ δε βρέθηκαν να συσχετίζονται µε καµία από τις διαστάσεις της ΣΝ,
ενώ ούτε κάποια από τις διαστάσεις της ΣΝ φάνηκε να µπορεί να προβλέψει τη χρήση των ΓΣ.
Ωστόσο, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας έρχονται σε αντίθεση µε αυτά της Fouladi (2012) και
των Lou και Wu (2012), σύµφωνα µε τα οποία µεταξύ των ΣΓΕ και της ΣΝ, είτε συνολικά είτε ανά
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διαστάσεις, υφίσταται µια θετική συσχέτιση.
Οι ΑΣ παρουσίασαν µια χαµηλή αρνητική συσχέτιση µε τη ΡΣ. Η ΡΣ βρέθηκε να λειτουργεί
ως αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης αυτών. Συνεπώς, όσο υψηλότερο επίπεδο ΡΣ
παρουσιάζει κανείς, τόσο λιγότερο χρησιµοποιεί τις ΑΣ. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι το
εύρηµα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα άλλων µελετών. Ειδικότερα, στην
έρευνα των Lou και Wu (2012) εντοπίστηκε µια θετική συσχέτιση µεταξύ των ΑΣ και της
συνολικής ΣΝ, ενώ παράλληλα στη µελέτη της Fouladi (2012) διαπιστώθηκε µια θετική συσχέτιση
µεταξύ της συγκεκριµένης κατηγορίας ΣΓΕ και της διάστασης της ευζωΐας. Από την άλλη, η µελέτη
των Rahmani κ.ά. (2013) έδειξε ότι οι συνολική ΣΝ δε σχετίζεται µε τη χρήση των ΑΣ, ενώ την ίδια
στιγµή κάποιες από τις διαστάσεις της ΣΝ (αυτές της επίλυσης προβληµάτων, της ευτυχίας, και της
διεκδικητικότητας) βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά µε τις ΑΣ, και άλλες αρνητικά (αυτή της
ευελιξίας).
Επιπλέον, οι ΜΣ παρουσίασαν µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε την ΕΣΑ και µε τη ΧΣ, ενώ
ο µοναδικός προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης αυτών φάνηκε να είναι η ΧΣ. Συνεπώς, τα
υψηλότερα επίπεδα ΕΣΑ και ΧΣ συνδέονται µε τη συχνότερη χρήση των ΜΣ. Το εύρηµα αυτό
έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Lou και Wu (2012), στην οποία
διαπιστώθηκε µια θετική συσχέτιση µεταξύ των συγκεκριµένων ΣΓΕ και της συνολικής ΣΝ.
Ακόµη, στη µελέτη των Alavinia και Mollahossein (2012a) βρέθηκε πως οι συγκεκριµένες ΣΓΕ
σχετίζονται θετικά τόσο µε τη συνολική ΣΝ, όσο και µε επιµέρους διαστάσεις αυτής, ενώ
παράλληλα οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν σε µία άλλη παρόµοια µελέτη ότι συγκεκριµένες
διαστάσεις της ΣΝ (αυτές των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της προσαρµοστικότητας) δρουν ως
προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης συγκεκριµένων ΜΣ (Alavinia & Mollahossein, 2012b).
Όσον αφορά τις ΣΣ, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι αυτές συσχετίζονται χαµηλά
και µε αρνητική κατεύθυνση µε τη ΡΣ, ενώ η ΡΣ βρέθηκε να λειτουργεί ως αρνητικός προβλεπτικός
παράγοντας της χρήσης των πρώτων. Αντίθετα, η ΧΣ φάνηκε να λειτουργεί ως θετικός
προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης των ΣΣ. Εποµένως, τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από
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υψηλότερα επίπεδα ΧΣ χρησιµοποιούν συχνότερα τις ΣΣ, ενώ το υψηλότερο επίπεδο της ΡΣ
υποδηλώνει και χαµηλότερη χρήση αυτών. Ακόµη, σε άλλες έρευνες εντοπίστηκε µόνο µια θετικά
φορτισµένη σχέση των συγκεκριµένων ΣΓΕ είτε µε τη συνολική ΣΝ είτε µε κάποιες εκ των
διαστάσεων αυτής (Lou & Wu, 2012· Rastegar & Karami, 2013· Rahmani κ.ά., 2013). Αξίζει να
αναφερθεί πως το εύρηµα που ήταν αντίθετο µε τις προβλέψεις της έρευνας, αλλά και µε τη
σχετική βιβλιογραφία, ήταν η αρνητική σχέση µεταξύ των ΣΣ και της ΡΣ. Το αναµενόµενο θα ήταν
αυτές οι δύο µεταβλητές να συσχετίζονται θετικά, και κατ' επέκταση η ΡΣ να λειτουργεί ως θετικός
προβλεπτικός παράγοντας της χρήσης των ΣΣ, λόγω του ότι η χρήση των ΣΣ εµπεριέχει το στοιχείο
της διαχείρισης των συναισθηµάτων. Βέβαια, από την άλλη, πιθανόν τα άτοµα που έχουν ήδη
υψηλό βαθµό στη διάσταση της ΡΣ, να µη χρειάζονται πλέον να χρησιµοποιούν τις ΣΣ. Με άλλα
λόγια, πιθανότατα όσο ικανότερος είναι κάποιος στο να ρυθµίζει τα συναισθήµατά του, τόσο
λιγότερο θα χρησιµοποιεί τις ΣΣ. Επιπλέον, αναµένετο να εντοπιστεί µια θετική σχέση µεταξύ των
ΣΣ και των υπολοίπων διαστάσεων της ΣΝ, και ειδικότερα της ΕΣΕ και της ΧΣ, δεδοµένου ότι τα
άτοµα που χρησιµοποιούν τις ΣΣ αρχικά εκτιµούν και αξιολογούν τα συναισθήµατά τους, ενώ εν
συνεχεία τα διαχειρίζονται εποικοδοµητικά.
Τέλος, οι ΚΣ παρουσίασαν µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε την ΕΣΑ και µε τη ΧΣ, ενώ
παράλληλα είχαν τους περισσότερους προβλεπτικούς παράγοντες συγκριτικά µε τις άλλες ΣΓΕ.
Αναλυτικότερα, η ΕΣΑ και η ΧΣ βρέθηκαν να δρουν ως θετικοί προβλεπτικοί παράγοντες της
χρήσης των ΚΣ, σε αντίθεση µε τη ΡΣ, η οποία φάνηκε να λειτουργεί αρνητικά στην πρόβλεψη της
χρήσης αυτών. Κατά συνέπεια, όσο υψηλότερα επίπεδα ΕΣΑ και ΧΣ παρουσιάζει το άτοµο, τόσο
περισσότερο χρησιµοποιεί τις στρατηγικές που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΣ, ενώ αντίθετα τα
άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ΡΣ χρησιµοποιούν µε µικρή συχνότητα τις ΚΣ. Τα
ευρήµατα αυτά ταυτίζονται µερικώς µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών, στις οποίες διαπιστώθηκε
µόνο µια θετική συσχέτιση µεταξύ των συγκεκριµένων ΣΓΕ και της συνολικής ΣΝ (Lou & Wu,
2012· Rastegar & Karami, 2013). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η θετική σχέση µεταξύ των ΚΣ µε
την ΕΣΑ και τη ΧΣ δεν αποτελεί έκπληξη, αντιθέτως. Τα άτοµα που αναγνωρίζουν και κατανοούν
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τη συναισθηµατική κατάσταση των άλλων, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται εποικοδοµητικά τα δικά
τους συναισθήµατα, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση και µπορούν να χρησιµοποιήσουν µε
µεγαλύτερη επιτυχία τις ΚΣ, συγκριτικά µε τα άτοµα που δεν παρουσιάζουν αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Με βάση τα παραπάνω, και δεδοµένου ότι η υψηλή χρήση των ΣΓΕ συνδέεται θετικά µε την
εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, µπορεί να ειπωθεί πως οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ωφεληθούν
αρκετά από την ανάπτυξη της ΣΝ τους. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της ΕΣΑ και της ΧΣ θα έχει ως
άµεσο αποτέλεσµα την υψηλότερη συχνότητα χρήσης αρκετών εκ των ΣΓΕ, ενώ την ίδια στιγµή θα
βοηθήσει εµµέσως στη δηµιουργία ενός µαθησιακού κλίµατος στα πλαίσια του οποίου αφενός οι
εκπαιδευόµενοι θα νιώθουν ασφαλείς και αφετέρου θα προωθείται η συνεργατική µάθηση.

7.5. Σχέση µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την εκµάθηση µίας
ξένης γλώσσας
Ο τελευταίος στόχος της έρευνας αφορούσε τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της χρήσης των ΣΓΕ
και των ΣΕ σε ενήλικες, κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας. Όπως και στην περίπτωση των
διαστάσεων της ΣΝ, η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε αφενός ότι οι επιµέρους
διαστάσεις των µεταβλητών αυτών σχετίζονται αρκετά, και αφετέρου ότι η επιδίωξη κάποιων από
τους ΣΕ µπορεί να προβλέψει τη χρήση επιµέρους ΣΓΕ. Τα ευρήµατα αυτά φαίνεται να έρχονται σε
µερική συµφωνία µε τα αποτελέσµατα αρκετών άλλων ερευνών (Nakano, 2012· Nakayama, 2005,
όπως αναφέρεται στους Nakayama κ.ά., 2012· Matos κ.ά., 2007· Wolters κ.ά., 1996· Nakayama
κ.ά., 2012).
Αρχικά, οι ΜνΣ παρουσίασαν µια χαµηλή θετική συσχέτιση µε τους ΣΠΜ και µε τους ΣΑΕ,
ενώ οι ΣΠΜ αποτέλεσαν τη µοναδική στατιστικά σηµαντική µεταβλητή για την πρόβλεψη της
χρήσης αυτών. Ως εκ τούτου, τα άτοµα που επιδιώκουν σε υψηλό επίπεδο ΣΠΜ και ΣΑΕ θα
παρουσιάζουν και αρκετά συχνή χρήση των ΜνΣ. Το εύρηµα αυτό ήταν εν µέρει αναµενόµενο,
καθώς οι ΜνΣ αποτελούν στρατηγικές επιφανειακού επιπέδου που δεν έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα
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την επίτευξη της µάθησης, αλλά των οποίων ρόλος είναι να βοηθούν στην αποθήκευση και την
ανάκληση των νέων πληροφοριών (Oxford, 1990). Κατά συνέπεια, τα άτοµα που επιδιώκουν ΣΑΕ
θα χρησιµοποιούν συχνά αυτές τις ΣΓΕ προκειµένου να επιδείξουν ότι έχουν κάποιες γνώσεις και
ότι δεν χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων, ακόµη και χωρίς να έχουν ουσιαστικά
γνώση του εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου. Βέβαια, µε βάση τα παραπάνω, µια ανάλογη θετική
σχέση θα έπρεπε να βρεθεί και µεταξύ των ΜνΣ και των ΣΠΕ, καθώς τα άτοµα που υιοθετούν τους
τελευταίους προσπαθούν να επιδείξουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων, και πάλι ανεξαρτήτως του αν
έχει επιτευχθεί ή όχι η µάθηση. Παράλληλα, σχετικά µε την ερµηνεία της σχέσης που διαπιστώθηκε
µεταξύ των ΣΠΜ και των ΜνΣ, πιθανότατα αυτή να οφείλεται στο ότι οι ΜνΣ που περιγράφονται
στο ερωτηµατολόγιο της Oxford (1990) φαίνεται να εστιάζουν στην επίτευξη της µάθησης, έστω σε
ένα πρώτο, επιφανειακό επίπεδο.
Όσον αφορά τις ΓΣ, διαπιστώθηκε ότι αυτές συσχετίζονται µέτρια θετικά µε τους ΣΠΜ και
χαµηλά θετικά µε τους ΣΑΕ. Ωστόσο, µόνο οι ΣΠΜ λειτουργούν ως προβλεπτικοί παράγοντες της
χρήσης αυτών. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι τα υψηλότερα επίπεδα υιοθέτησης ΣΠΜ και
ΣΑΕ οδηγούν σε υψηλότερο βαθµό χρήσης ΓΣ. Παρόµοια ευρήµατα αναφέρθηκαν και στη µελέτη
των Wolters κ.ά. (1996), στην οποία η επιδίωξη τόσο στόχων µάθησης, όσο και στόχων επίδοσης
φάνηκε να συνιστά σηµαντικό θετικό παράγοντα στην πρόβλεψη της χρήσης των ΓΣ. Αξίζει να
σηµειωθεί πως αναµένετο να εντοπιστεί µια θετική σχέση µεταξύ των ΣΠΜ και των ΓΣ, λόγω του
ότι ο απώτερος στόχος αµφοτέρων είναι η απόκτηση της ζητούµενης γνώσης, η επίτευξη της
µάθησης.
Αντίθετα, οι ΑΣ δε συσχετίζονται µε κανέναν από τους ΣΕ, ούτε κάποιος από τους
τελευταίους συνιστά προβλεπτικό παράγοντα της χρήσης των ΑΣ. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να
αναφερθεί πως το συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις της έρευνας.
Ειδικότερα, αναµένετο να βρεθεί θετική συσχέτιση µεταξύ των ΑΣ µε τους ΣΠΕ και τους ΣΑΕ,
δεδοµένου ότι οι ΑΣ χρησιµοποιούνται από τα άτοµα µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τα ελλείµµατα
που παρουσιάζουν στη γλώσσα-στόχο (Oxford, 1990). Εποµένως, τα άτοµα που υιοθετούν ΣΠΕ και
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ΣΑΕ είναι αυτά που παρουσιάζουν το καταλληλότερο προφίλ για τη χρήση αυτών των
στρατηγικών.
Ακόµη, οι ΜΣ παρουσίασαν µια υψηλή θετική συσχέτιση µε τους ΣΠΜ, µια χαµηλή θετική
συσχέτιση µε τους ΣΠΕ και µια µέτρια θετική συσχέτιση µε τους ΣΑΕ. Όσον αφορά τους
παράγοντες που µπορούν να προβλέψουν τη χρήση της συγκεκριµένης κατηγορίας ΣΓΕ,
διαπιστώθηκε ότι η επιδίωξη ΣΠΜ και ΣΑΜ δρουν ως θετικός και ως αρνητικός προβλεπτικός
παράγοντας αντίστοιχα. Συνεπώς, ο υψηλός βαθµός επιδίωξης ΣΠΜ, ΣΠΕ και ΣΑΕ οδηγεί σε
υψηλή χρήση ΜΣ, ενώ αντίθετα η υψηλή υιοθέτηση ΣΑΜ σε χαµηλότερη συχνότητα χρήσης των
συγκεκριµένων ΣΓΕ. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι ΜΣ έχουν ως απώτερο σκοπό τον έλεγχο της
διαδικασίας της γλωσσικής εκµάθησης (Oxford, 1990), το αναµενόµενο ήταν να διαπιστωθεί µία
θετική σχέση µεταξύ των ΜΣ µε τους ΣΠΜ και τους ΣΑΜ, και καµία σχέση µεταξύ των ΜΣ µε
τους ΣΠΕ και ΣΑΕ. Ακόµη, θα πρέπει να αναφερθεί πως τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης
φαίνεται να µην ταυτίζονται µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ειδικότερα, τα ευρήµατα άλλων
ερευνών δείχνουν ότι όσο υψηλότερο βαθµό στόχων έχουν τα άτοµα µε προσανατολισµό στη
µάθηση µόνο, τόσο περισσότερο τείνουν να χρησιµοποιούν τις ΜΣ (Nakano, 2012), ιδιαίτερα αν
χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα και από υψηλή πίστη στις ικανότητές τους (Nakayama, 2005, όπως
αναφέρεται στους Nakayama κ.ά., 2012). Παράλληλα, η χρήση στρατηγικών αυτοδιδασκαλίας και
αυτό-παρακολούθησης ευνοείται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπου ο προσανατολισµός των
στόχων είναι στη µάθηση και όχι στην επίδοση (Ames, 1984· Bandura & Schunk, 1981· Diener &
Dweck, 1978· Schunk & Cox, 1986, όπως αναφέρεται στους Ames & Archer, 1988). Από την άλλη,
σύµφωνα µε τη µελέτη των Matos κ.ά. (2007) οι ΜΣ σχετίζονται θετικά µε την υιοθέτηση στόχων
µάθησης, όπως και µε την υιοθέτηση ΣΠΕ και ΣΑΕ. Ωστόσο ανάµεσα στους στόχους µάθησης και
τους ΣΠΕ, οι πρώτοι βρέθηκαν να λειτουργούν ως καλύτεροι προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης
των ΜΣ (Matos κ.ά., 2007).
Όσον αφορά τις ΣΣ, ήταν η µοναδική κατηγορία ΣΓΕ η οποία βρέθηκε να συσχετίζεται
θετικά µε όλους τους παράγοντες των ΣΕ σε µέτριο ή χαµηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα η επιδίωξη
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ΣΑΜ και οι ΣΑΕ φάνηκε να λειτουργεί προβλεπτικά της χρήσης αυτών. Εποµένως, όσο
περισσότερο το άτοµο επιδιώκει ΣΕ (ανεξαρτήτως προσανατολισµού), τόσο περισσότερο θα
χρησιµοποιεί την ίδια στιγµή και τις ΣΣ. ∆εδοµένου ότι µόνο τα άτοµα µε στόχους µάθησης δεν
επηρεάζονται από τυχόν αποτυχίες κατά την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων (Ames,
1984· Leggett, 1986· Elliott & Dweck, 1985, όπως αναφέρονται στη Dweck, 1986), µπορούν
δηλαδή να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τα (αρνητικά σε αυτήν την περίπτωση) συναισθήµατά
τους, το αναµενόµενο θα ήταν οι ΣΣ να σχετίζονται θετικά µόνο µε τους στόχους µάθησης και
αρνητικά µε τους στόχους επίδοσης.
Τέλος, οι ΚΣ παρουσίασαν µια µέτρια θετική συσχέτιση τόσο µε τους ΣΠΜ, όσο και µε
τους ΣΑΕ, οι οποίοι αµφότεροι λειτουργούν και ως προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης αυτών.
Αυτό σηµαίνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα επιδίωξης ΣΠΜ και ΣΑΕ συνοδεύονται από υψηλότερο
βαθµό χρήσης της συγκεκριµένης κατηγορίας ΣΓΕ. Η θετική σχέση µεταξύ των ΚΣ και των ΣΠΜ
αναµένετο να βρεθεί, καθώς τα άτοµα µε αυτούς τους στόχους επιδιώκουν τη µάθηση ακόµα και
διαµέσου της συνεργασίας µε τους άλλους και της λήψης βοήθειας από αυτούς (σε αντίθεση µε
όσους επιδιώκουν στόχους επίδοσης). Ακόµη, ανάµεσα στα ερευνητικά ευρήµατα της παρούσας
µελέτης και άλλων ερευνών παρουσιάζονται κάποιες αποκλίσεις. Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα
του Nakano (2012) βρέθηκε πως η χρήση των ΚΣ αυξάνεται ανάλογα µε το επίπεδο επιδίωξης
στόχων µε προσανατολισµό στη µάθηση, ενώ δεν παρουσιάζει καµία συσχέτιση ούτε µε τους ΣΠΕ,
ούτε µε τους ΣΑΕ. Αντίθετα, στη µελέτη των Nakayama κ.ά. (2012) διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι
µάθησης και ΣΑΕ δρουν ως θετικοί προβλεπτικοί παράγοντες της συγκεκριµένης κατηγορίας ΣΓΕ,
ενώ οι ΣΠΕ ως αρνητικοί.
Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της σχετικής µε τους ΣΕ βιβλιογραφίας, σε γενικές
γραµµές η υιοθέτηση στόχων µάθησης είναι αυτή που θα πρέπει να επιδιώκεται από τους
εκπαιδευόµενους, καθώς ο απώτερος στόχος αυτών είναι η ουσιαστική επίτευξη της µάθησης, και
όχι η επιφανειακή επίδειξη ικανοτήτων. Παράλληλα, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δηµιουργούν ένα
µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα υιοθετούνται ως επί το πλείστον ΣΠΜ, καθώς η επιδίωξη
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αυτών ευνοεί περισσότερο τη χρήση των ΣΓΕ (που µε τη σειρά τους σχετίζονται θετικά µε την
εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας) από ότι η επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου ΣΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

8.1. Συµπεράσµατα
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των ΣΓΕ, της ΣΝ, και των
ΣΕ, σε ενήλικες κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας. ∆ιαπιστώθηκε πως ο συγκεκριµένος
πληθυσµός χαρακτηρίζεται από µέτρια χρήση των ΣΓΕ, από µέτριο ή υψηλό βαθµό στις επιµέρους
διαστάσεις της ΣΝ, και από µέτριο ή υψηλό βαθµό επιδίωξης ΣΕ όλων των προσανατολισµών.
Παράλληλα, από τους δηµογραφικούς παράγοντες µόνο το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο
επιδρούν σε κάποιες από τις επιµέρους διαστάσεις όλων των προαναφερόµενων µεταβλητών, η
ηλικία επιδρά µόνο σε µία εκ των διαστάσεων της ΣΝ, ενώ η οικογενειακή κατάσταση δεν επιδρά
σε καµία από τις επιµέρους διαστάσεις των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ. Ακόµη, σχετικά µε τη
διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στις ΣΓΕ και τη ΣΝ, και τις ΣΓΕ και τους ΣΕ, διαπιστώθηκε ότι οι
επιµέρους διαστάσεις των µεταβλητών σχετίζονται αρκετά, ενώ κάποιες από τις διαστάσεις της ΣΝ
και η επιδίωξη κάποιων από τους ΣΕ δύνανται να προβλέψουν τη χρήση επιµέρους ΣΓΕ.
Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η χρήση των ΣΓΕ, τα επίπεδα της ΣΝ, και η
επιδίωξη συγκεκριµένων ΣΕ φαίνεται να επηρεάζουν την επίδοση των ατόµων στην ξένη γλώσσα,
να επιδρούν δηλαδή στην εκµάθηση αυτής. Συνεπώς, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευοµένου και να προσαρµόζουν κάθε φορά τη
διδασκαλία τους ανάλογα µε αυτά, ή ακόµα και να επενδύουν ένα µέρος από τον εκπαιδευτικό
χρόνο για την υλοποίηση προγραµµάτων ειδικά σχεδιασµένων για την ανάπτυξη κάθε µίας από τις
παραπάνω µεταβλητές. Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, λοιπόν, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά
καθώς καταδεικνύουν τους παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν αυτές τις µεταβλητές, και ως
εκ τούτου τα µαθησιακά αποτελέσµατα.
Σχετικά λοιπόν µε την αύξηση της συχνότητας χρήσης των ΣΓΕ ως ζητούµενο, οι
εκπαιδευτές θα πρέπει σε ένα πρώτο στάδιο να λαµβάνουν υπόψη το φύλο των εκπαιδευοµένων. Σε
περίπτωση που αυτοί είναι άνδρες, θα ήταν καλό οι εκπαιδευτές να προωθούν µέσα από τη

126

διδασκαλία τους ιδιαίτερα τη χρήση των ΓΣ, των ΜΣ και των ΣΣ, των ΣΓΕ δηλαδή τις οποίες οι
άνδρες χρησιµοποιούν µε χαµηλότερη συχνότητα από ότι οι γυναίκες. Ακόµη, θα ωφελούσε να
γνωρίζουν οι εκπαιδευτές το µορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευοµένων τους, έτσι ώστε να εστιάζουν
στην ανάπτυξη της χρήσης των ΓΣ, των ΜΣ και των ΚΣ σε όσους χαρακτηρίζονται από χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο.
Όσον αφορά ειδικά τη ΣΝ, η θετική επίδρασή της στην επίδοση των εκπαιδευοµένων έχει
αναφερθεί αρκετά συχνά στη βιβλιογραφία. Με βάση λοιπόν τα ευρήµατα αυτής της έρευνας θα
πρέπει οι εκπαιδευτές να εστιάσουν στην ανάπτυξη της ΣΝ των εκπαιδευοµένων, τόσο συνολικά
όσο και ανά επιµέρους διαστάσεις, δίνοντας µάλιστα µια περαιτέρω έµφαση στην ανάπτυξη της
ΕΣΑ και της ΡΣ για την περίπτωση των ανδρών και των γυναικών αντιστοίχως. Ακόµη, θα ήταν
ιδιαίτερα ωφέλιµη η ανάπτυξη της ΕΣΕ ειδικά στους νεότερους εκπαιδευοµένους, όπως και σε
αυτούς που έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ευεργετική επίδραση της
υιοθέτησης στόχων µάθησης στην επίδοση των εκπαιδευοµένων και να προωθούν την υιοθέτηση
αυτών σε όσο το δυνατόν υψηλότερο βαθµό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να κινητοποιούν τους άνδρες
εκπαιδευόµενους προς αυτήν την κατεύθυνση µε ακόµη µεγαλύτερο ζήλο, καθώς αυτοί φαίνεται να
παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό επιδίωξης των στόχων µάθησης συγκριτικά µε τις γυναίκες.
Παράλληλα, θα ήταν καλό οι εκπαιδευτές να εστιάζουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των ΣΠΜ στα
άτοµα που χαρακτηρίζονται από χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Ακόµη, διαπιστώθηκε ότι για να αυξηθεί η συχνότητα χρήσης των ΣΓΕ, και έτσι να
υποβοηθηθεί η διαδικασία της εκµάθησης της ξένης γλώσσας στα άτοµα που ανήκουν στο
συγκεκριµένο πληθυσµό, θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη συγκεκριµένων διαστάσεων της ΣΝ
των εκπαιδευόµενων, όπως και η υιοθέτηση ή η αποφυγή συγκεκριµένων ΣΕ. Ειδικότερα,
προκειµένου να επιτευχθεί η συχνότερη χρήση των ΜνΣ θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη της
ΕΣΑ, και η επιδίωξη ΣΠΜ και ΣΑΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως τα υψηλά επίπεδα
χρήσης αυτών των ΣΓΕ καλό θα ήταν να µην αποτελούν πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο, αλλά να
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χρησιµοποιούνται για πολύ συγκεκριµένους µαθησιακούς λόγους (όπως είναι παραδείγµατος χάριν
η εκµάθηση λεξιλογίου σε ένα αρχάριο στάδιο), καθώς η χρήση των ΜνΣ δεν οδηγεί σε ουσιαστική
εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Όσον αφορά τις ΓΣ και τις ΑΣ, η επιδίωξη ΣΠΜ και ΣΑΕ θα
οδηγήσει σε συχνότερη χρήση των πρώτων. Ακόµη, η χρήση των ΜΣ σε µεγαλύτερη συχνότητα θα
επέλθει µέσα από την ανάπτυξη της ΕΣΑ και της ΧΣ, την επιδίωξη ΣΠΜ, ΣΠΕ και ΣΑΕ, και την
αποφυγή ΣΑΜ. Από την άλλη, η αύξηση των επιπέδων της ΧΣ, και η επιδίωξη ΣΕ (ανεξαρτήτως
προσανατολισµού), θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της χρήσης των ΣΣ, ενώ η συχνότερη
χρήση των ΚΣ θα επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη της ΕΣΑ και της ΧΣ, την επιδίωξη ΣΠΜ και
ΣΑΕ. Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται πως σε γενικές γραµµές η απόκτηση υψηλότερων επιπέδων
ΕΣΑ και ΧΣ θα οδηγήσει στη συχνότερη χρήση κάποιων από τις επιµέρους ΣΓΕ. Από την άλλη,
παρόµοια αποτελέσµατα θα φέρει και η επιδίωξη ΣΕ γενικά σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο,
και ακόµα περισσότερο η επιδίωξη ΣΠΜ και ΣΑΕ. [Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 21)
παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι στατιστικές σχέσεις από τις οποίες προέκυψαν τα
προαναφερόµενα στοιχεία].
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Πίνακας 21. Παρουσίαση των στατιστικών σχέσεων (συσχετίσεις και προβλεπτικοί παράγοντες)
µεταξύ των ΣΓΕ και α) της ΣΝ, και β) των ΣΕ
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη
Στρατηγικές
Γλωσσικής
Εκµάθησης

Προβλεπτικός
Συσχέτιση
Θετική

ΜνΣ

Στόχοι Επίτευξης

Παράγοντας

Προβλεπτικός
Συσχέτιση

Παράγοντας

Αρνητική Θετικός Αρνητικός Θετική Αρνητική Θετικός Αρνητικός

ΕΣΑ

ΕΣΑ

ΡΣ

ΣΠΜ

ΣΠΜ

ΣΑΕ

ΓΣ

ΣΠΜ

ΣΠΜ

ΣΑΕ

ΑΣ

ΜΣ

ΡΣ

ΕΣΑ

ΡΣ

ΧΣ

ΣΠΜ

ΧΣ

ΣΠΜ

ΣΑΜ

ΣΠΕ
ΣΑΕ

ΣΣ

ΡΣ

ΧΣ

ΡΣ

ΣΠΜ

ΣΑΜ

ΣΑΜ

ΣΑΕ

ΣΠΕ
ΣΑΕ

ΚΣ

ΕΣΑ

ΕΣΑ

ΧΣ

ΧΣ

ΡΣ

ΣΠΜ

ΣΠΜ

ΣΑΕ

ΣΑΕ

8.2. Περιορισµοί της έρευνας
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει κάποιους περιορισµούς και για αυτόν το λόγο η γενίκευση των
συµπερασµάτων θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Παραδείγµατος χάριν, δε λήφθηκαν
υπόψη ποικίλες παράµετροι, όπως είναι το γλωσσικό επίπεδο των ατόµων στη γλώσσα-στόχο, η
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γνώση άλλων γλωσσών, η κατεύθυνση των σπουδών, κ.ά., παράµετροι δηλαδή που θα µπορούσαν
να οδηγήσουν σε τελείως διαφορετικά δεδοµένα, και κατ' επέκταση σε τελείως διαφορετικά
ευρήµατα. Συνεπώς, θα ήταν ωφέλιµο αν σε µελλοντικές απόπειρες µελέτης της σχέσης που
υφίσταται µεταξύ των ΣΓΕ, της ΣΝ και των ΣΕ, αντιµετωπίζονταν οι προαναφερόµενοι
περιορισµοί. Τέλος, η χρήση άλλων ερευνητικών εργαλείων, πέραν αυτών που χρησιµοποιήθηκαν
στην παρούσα έρευνα, θα βοηθούσε στην πληρέστερη απεικόνιση της σχέσης µεταξύ των
µεταβλητών.
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