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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στον έλεγχο της παραγοντικής εγκυρότητας 

του Career Decision Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) για τον ελληνικό 

φοιτητικό πληθυσμό και τον εντοπισμό των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας για 

φοιτητές σχολών με ανθρωπιστικό προσανατολισμό. Για τη συλλογή των δεδομένων 

αξιοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή του CDDQ, το οποίο συμπληρώθηκε από 817 

φοιτητές και φοιτήτριες ανθρωπιστικών σπουδών, από τμήματα που οδηγούν, κατά 

κανόνα, στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού (ΠΤΔΕ, ΤΕΠΑΕ, ΕΚΠ, Φιλολογίας, 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Θεολογίας, Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με διερευνητική και 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων. Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 

κατέληξε στην απόρριψη του θεωρητικού μοντέλου, όπου βασίζεται το CDDQ, ενώ η 

διερευνητική ανάλυση ταυτοποίησε επτά από τους δέκα αναμενόμενους παράγοντες. 

Οι επτά παράγοντες (τύποι δυσκολιών) που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές για την πρόβλεψη της συνολικής δυσκολίας επιλογής 

επαγγέλματος και του επιπέδου ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας, με την 

εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης και ιεραρχικής λογιστικής παλινδρόμησης 

αντίστοιχα. Ως σημαντικότερες δυσκολίες αναδείχθηκαν η έλλειψη γνώσης για τον 

εαυτό και οι δυσλειτουργικοί μύθοι, καθώς επηρεάζουν και τις δύο παραπάνω 

μεταβλητές. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις των δυσκολιών επιλογής 

επαγγέλματος με ορισμένες ατομικές διαφορές, όπως η επιρροή από τους 

σημαντικούς άλλους, τα κίνητρα επιλογής σπουδών και η εργασιακή εμπειρία, από 

όπου προέκυψαν ορισμένες σημαντικές διαφορές στις δυσκολίες επιλογής. Είναι 

ενδιαφέρον ότι οι δυσλειτουργικοί μύθοι παρουσιάζουν συστηματικά μη 

αναμενόμενη θεωρητικά συμπεριφορά. Η συμβολή της παρούσας έρευνας στο πεδίο 

έγκειται στον έλεγχο της παραγοντικής δομής του CDDQ για τον ελληνικό φοιτητικό 

πληθυσμό με αυστηρές στατιστικές μεθόδους και στην αποτύπωση των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες/-ουσες ως προς την επιλογή σταδιοδρομίας, 

ευρήματα σημαντικά για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και τη σχετική έρευνα.  

 

Λέξεις-κλειδιά: δυσκολίες στην επιλογή σταδιοδρομίας, φοιτητές, μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί, CDDQ, διερευνητική παραγοντική ανάλυση, επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σταδιοδρομίας. 
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ABSTRACT 

 

This study tested the applicability of the CDDQ scale in Greek population and 

the career decision-making difficulties that Greek students face. The CDDQ inventory 

has been widely used to assess the career decision-making difficulties; however the 

Greek version has not been analyzed adequately, while studies on its factorial validity 

have not been reported. In this work the 32-item CDDQ questionnaire was used with 

university teacher students (N=817) and it was analyzed with exploratory (EFA) and 

confirmatory factors analysis (CFA). The results of EFA identified seven of the ten 

anticipated factors corresponding to types of problems. The identified seven distinct 

factors -types of problems- were used as independent variables to predict the overall 

difficulty of decision making and the decision status of the students by means of 

linear regression and ordinal logistic regression. Lack of knowledge about self and 

dysfunctional beliefs were shown to be the most important factors as they contribute 

to the prediction of both decision status and overall difficulty. Moreover correlation of 

participants' career-decision-making difficulties with some individual differences, 

such as motivation for choosing the field of studies, the influence of significant others 

and work experience are provided. It is noteworthy that dysfunctional career beliefs 

had constantly opposite effects than those theoretically expected. Finally, 

interpretation of the results and its implications for use of the CDDQ in career 

counseling and further research are highlighted and discussed.  

 

Key words: career decision-making difficulties, students, future teachers, CDDQ, 

exploratory factor analysis, confirmatory factors analysis, dysfunctional career beliefs.  
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Εισαγωγή 
 

 

Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μία κρίσιμη στιγμή για το άτομο, καθώς 

πρόκειται να προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής του. Η μεγάλη σημασία 

που της αποδίδεται αποτελεί συχνά μία ψυχοπιεστική παράμετρο, η οποία μπορεί να 

ενισχύσει τυχόν προϋπάρχουσες δυσκολίες σε εκείνους που καλούνται να λάβουν 

επαγγελματικές αποφάσεις.  

Από στατιστικά στοιχεία είναι γνωστό ότι υπάρχει μία διαχρονική τάση 

υποαπασχόλησης των αποφοίτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία έχει 

ενταθεί εξαιτίας της μείωσης των διορισμών στο δημόσιο, που αποτελεί τον 

παραδοσιακό τομέα απασχόλησης αυτών των πτυχιούχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

όσοι αποφοίτησαν έως το 1990 είχαν περίπου 54% πιθανότητα για εργασία στο 

δημόσιο, ενώ για τους πτυχιούχους των ετών 1999-2004 το ποσοστό αυτό ήταν 33%. 

Με δεδομένη τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας, εύλογα μπορεί να υποθέσει 

κανείς ότι σήμερα αυτή η πιθανότητα έχει σχεδόν εκμηδενιστεί, με αποτέλεσμα οι 

φοιτητές και φοιτήτριες των σχολών με ανθρωπιστικό προσανατολισμό να καλούνται 

ήδη από την εγγραφή τους να αρχίσουν να σκέφτονται τι επάγγελμα θα 

ακολουθήσουν μετά την αποφοίτησή τους.  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την 

κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως προς την επιλογή σταδιοδρομίας 

οι φοιτητές και φοιτήτριες ανθρωπιστικών σπουδών, κυρίως όσων σχολών οδηγούν 

στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 2013-14 στα πανεπιστήμια της 

Θεσσαλονίκης και σε αυτή συμμετείχαν 817 άτομα. Η εργασία διαρθώνεται σε δύο 

μέρη, την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και την εμπειρική διερεύνηση και 

κλείνει με συζήτηση επί των αποτελεσμάτων. 
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1. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

 

Πριν την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου Επαγγελματική Συμβουλευτική, 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή αναφέρεται σε μία δυναμική διαδικασία, τον 

επαγγελματικό σχεδιασμό, ο οποίος περικλείει το στοιχείο της ατομικής εξέλιξης. Ο 

εξελικτικός του χαρακτήρας πιστοποιείται από την παρατήρηση ότι ο επαγγελματικός 

σχεδιασμός ενός ατόμου δεν εξαντλείται στην απόφαση μίας δεδομένης χρονικής 

στιγμής, αλλά, αντιθέτως, καθορίζεται από πληθώρα αποφάσεων που λαμβάνονται 

στο πέρασμα των ετών (Tolbert, 1978
. 
Κοσμίδου, 1986). Ως εκ τούτου, προκρίθηκε 

έντονα η χρήση του όρου επαγγελματική ανάπτυξη, που εξαίρει την εξελικτικότητα 

της επαγγελματικής πορείας του ατόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαγγελματική πορεία 

θεωρείται ότι δεν ολοκληρώνεται, αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου 

και συμβαδίζει με την ψυχολογική του εξέλιξη (Κάντας & Χαντζή, 1991
.
 

Δημητρόπουλος, 1994). 

Ο όρος Επαγγελματική Συμβουλευτική προσδιορίζει έναν κλάδο της 

Συμβουλευτικής, εξειδικευμένο σε ζητήματα σχετικά με την επαγγελματική ζωή του 

συμβουλευόμενου κάθε ηλικίας. Ως μέσο αξιοποιεί μία συστηματική και σκόπιμη 

παρέμβαση που στοχεύει να υποβοηθήσει το άτομο κατά την επιλογή σταδιοδρομίας 

ή επιμόρφωσης, την ένταξη στην αγορά εργασίας, την αντιμετώπιση σχετικών 

προβλημάτων και, γενικότερα, την επαγγελματική του ανάπτυξη. Αυτές οι δράσεις 

είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ατομικά ή σε ομάδες και συμπεριλαμβάνουν 

παροχή πληροφοριών για τις προοπτικές σταδιοδρομίας, δραστηριότητες 

αυτογνωσίας και συμβουλευτικές συνεδρίες (OECD, 2004
.
 Nathan & Hill, 2006).  

Στον ερευνητή που θα επιχειρήσει την ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής 

βιβλιογραφίας γίνεται γρήγορα εμφανές ότι υπάρχει σύγχυση στον τρόπο απόδοσης 

των ξενόγλωσσων ορισμών στη νεοελληνική, κυρίως αναφορικά με τους όρους 

counseling και guidance. Συνήθως ο πρώτος αποδίδεται ως «συμβουλευτική», με την 

ευρεία της έννοια, ενώ ο δεύτερος έχει περισσότερο κατευθυντική διάσταση και 

συχνά ταυτίζεται με την «καθοδήγηση» (Δημητρόπουλος, 1999
.
 Κατσανέβας, 2006). 

Ειδικά στο πεδίο της επαγγελματικής συμβουλευτικής, η πληθώρα των αγγλικών 

όρων και η επιθυμία των ειδικών να αποδώσουν στα ελληνικά με τον ακριβέστερο 

τρόπο το περιεχόμενό τους, έχει δημιουργήσει σοβαρή εννοιολογική απόκλιση στους 

ευρέως χρησιμοποιούμενους όρους, δημιουργώντας αλληλεπικαλύψεις και δυσκολία 
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στην ταυτοποίησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον όρο Επαγγελματική 

Συμβουλευτική αποδίδεται τόσο το Career Counseling (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 

2006) όσο και το Vocational Counseling (Κασσωτάκης, 2002), ενώ ο όρος Career 

Counseling έχει μεταφραστεί και ως Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (Δημητρόπουλος, 

1999),  

Στο ίδιο πλαίσιο, στην ελληνική βιβλιογραφία παρατηρείται σοβαρή διάσταση 

μεταξύ της αποδιδόμενης νοηματικής ευρύτητας στους όρους Επαγγελματική 

Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Η Σιδηροπούλου-Δημακάκου 

(2006) υποστηρίζει ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι περισσότερο 

περιοριστικός και δεσμευτικός όρος, καθώς αναφέρεται στη συμβουλευτική 

διαδικασία που σχετίζεται με εκείνα τα στάδια που ακολουθούν την είσοδο στην 

εργασία και αφορά σε άτομα ήδη ενταγμένα σε κάποιο επάγγελμα, ενώ η 

επαγγελματική συμβουλευτική λειτουργεί γενικότερα, καλύπτοντας και τις φάσεις 

προετοιμασίας για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή. Στον αντίποδα, ο 

Δημητρόπουλος (2002) υποβιβάζει την επαγγελματική συμβουλευτική σε επιμέρους 

κλάδο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, η οποία συμπεριλαμβάνει επιπλέον την 

Εκπαιδευτική Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  

Συχνά, ο όρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός χρησιμοποιείται αντί της 

επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας αποδεικνύει ότι στην επιστημονική κοινότητα επικρατεί 

προβληματισμός σχετικά με την άκριτη εναλλαγή τους, δεδομένου ότι δεν 

ταυτίζονται ως προς την εννοιολογική τους συνάφεια. Πράγματι, ενώ η 

επαγγελματική συμβουλευτική έχει κυρίως ψυχολογικές προεκτάσεις, καθώς ενισχύει 

το άτομο στη διαδικασία λήψης απόφασης και, γενικότερα, στην επαγγελματική του 

ανάπτυξη, ο επαγγελματικός προσανατολισμός υπεισέρχεται και σε ζητήματα σχετικά 

με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές, ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει οργανωμένες και συστηματικές 

προσπάθειες, προσεγγιζόμενες ως δραστηριότητες διαπαιδαγώγησης, οι οποίες 

προορίζονται να ενισχύσουν τους επωφελούμενους στην προσπάθειά τους να 

καταστούν ικανοί να επιλέξουν την επαγγελματική τους πορεία και ανάπτυξη 

αυτόνομα και με πλήρη γνώση των συνεπειών της επιλογής του (Κασσωτάκης, 2002
.
 

Nathan & Hill, 2006).  

Η Δια Βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΥ.Ε.Π.) 

αποτελεί μία διαρκή διαδικασία, η οποία καλύπτει όλες εκείνες τις δραστηριότητες 
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που σχεδιάζονται με σκοπό να υποστηρίξουν τους συμβουλευόμενους, οποιασδήποτε 

ηλικίας, να λάβουν αποφάσεις αναφορικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους, 

δηλαδή να αποφασίσουν για την εκπαίδευση, το επάγγελμα ή την περαιτέρω 

κατάρτιση που έχουν ανάγκη. Η παροχή ΣΥ.Ε.Π. περιλαμβάνει λειτουργίες 

πληροφόρησης, προσδιορισμού σχεδίων δράσης, αναγνώρισης των αξιών, των 

ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του συμβουλευόμενου, ακόμη και διδασκαλίας 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Οι δράσεις αυτές 

μπορούν να πραγματοποιηθούν ατομικά ή ομαδικά, με συνεδρίες διά ζώσης, 

διαδικτυακές ή τηλεφωνικές (Council of the European Union, 2008). Η 

επαγγελματική καθοδήγηση των ενηλίκων, ειδικότερα, οργανώνεται σε πέντε 

βασικούς άξονες: αρχικά καταγράφεται η εκτίμηση της κατάστασης, έπειτα 

αναλύεται η κατάσταση του ατόμου, στη συνέχεια αναζητούνται οι δυνατότητες 

επιλογής και εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης, ενώ, με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ακολουθεί αξιολόγηση (López-Sánchez, 2010). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης 

αποτελεί μία πολυδιάστατη διαδικασία, που εγγενώς περιλαμβάνει τη συμβουλή και 

την πληροφόρηση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της λήψης κατάλληλων αποφάσεων 

από τους επωφελούμενους (Ford, 2007). Με βάση αυτή την παρατήρηση, οι Mitton 

και Hull (2011), συνεξέτασαν την καθοδήγηση (guidance-G) την παροχή 

πληροφόρησης (information-I) και συμβουλών (advice-A), δημιουργώντας τελικά το 

αρκτικόλεξο IAG, το οποίο ενσωματώνει τις τρεις έννοιες. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

καθοδήγηση αντιμετωπίζεται ως μία βαθιά δράση, η οποία εποπτεύεται από το 

σύμβουλο και προϋποθέτει τα στάδια της πληροφόρησης και της συμβουλής.  

Ο προβληματισμός στο συγκεκριμένο πεδίο δεν εξαντλείται στην αποσαφήνιση 

των σχετικών όρων, αλλά επεκτείνεται και στη σχέση του συμβουλευόμενου με τις 

υποστηρικτικές δομές, όπου παρατηρούνται δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις. Από τη μία 

βρίσκονται εκείνες που αντιμετωπίζουν το άτομο ως «πελάτη», ο οποίος προσφεύγει 

στις συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση του προσωπικού του 

οφέλους, ενώ, οι άλλες εστιάζουν στον ενεργό ρόλο του επωφελούμενου και στη 

διαδραστική του σχέση με την πολιτεία, θεωρώντας ότι ο ατομικός προσδιορισμός 

στόχων δεν είναι ανεξάρτητος από την κοινωνική αλληλεγγύη (Sultana, 2011). 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, αναδείχθηκε με τον 

πλέον ευκρινή τρόπο η πολυσημία των εννοιών που σχετίζονται με τη ΣΥ.Ε.Π. και η 

απουσία μίας ευρέως αποδεκτής ορολογίας τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή 
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χώρο, με αποτέλεσμα την, πολλές φορές, άστοχη χρήση τους. Η κατάσταση αυτή, 

όπως έχει δημιουργηθεί έως τώρα, είναι αναγκαίο να μεταβληθεί, ώστε, με τη 

δημιουργία μίας κοινής εννοιολογικής βάσης, να προωθηθεί η εξέλιξη του 

συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. 

Η ΣΥ.Ε.Π., όπως αναφέρθηκε ήδη, αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν διεπιστημονικό 

κλάδο, ο οποίος έχει τα ερείσματά του στην ψυχολογία, στις επιστήμες της αγωγής, 

στην κοινωνιολογία και τις οικονομικές επιστήμες. Από την ψυχολογία δανείζεται το 

θεωρητικό της υπόβαθρο, τα διάφορα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και 

την τροποποίηση της προσέγγισης του συμβούλου αναλόγως του ψυχολογικού 

προφίλ του επωφελούμενου. Οι επιστήμες της αγωγής συνεισφέρουν μέσω της 

αγωγής σταδιοδρομίας και του σχεδιασμού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ η 

κοινωνιολογία μέσω της μελέτης των κοινωνικών παραγόντων που προσδιορίζουν τις 

επαγγελματικές επιλογές των ατόμων. Τέλος, οι οικονομικές επιστήμες συμβάλλουν 

μέσω της Οικονομικής της Εργασίας και με τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας και 

των δυνατοτήτων απασχόλησης (Παπαβασιλείου, 2013).  

Παρότι ο γενικός σκοπός της ΣΥ.Ε.Π. ταυτίζεται με εκείνον της 

συμβουλευτικής, ο οποίος είναι η υποστήριξη του συμβουλευόμενου στην 

προσπάθειά του για φυσιολογική ανάπτυξη, αυτοπραγμάτωση και επιτυχή 

προσαρμογή (Δημητρόπουλος, 1999), ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της ΣΥ.Ε.Π. 

έχει οδηγήσει σε πληθώρα ειδικότερων στόχων, οι οποίοι θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν σε δύο επίπεδα, το ατομικό και το κοινωνικοοικονομικό. Αναφορικά με 

το άτομο, η παροχή ΣΥ.Ε.Π. μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην αυτοπραγμάτωση, 

καθώς οι ρητοί της στόχοι περιλαμβάνουν την κατανόηση του εαυτού και των 

ατομικών χαρακτηριστικών, όπως επίσης και η διερεύνηση των αξιών, των στάσεων 

και των ιδιαίτερων αναγκών του. Μέσω αυτών των διαδικασιών, ενισχύεται η 

αυτογνωσία και αναπτύσσεται η προσωπική και επαγγελματική ωριμότητα, με 

αποτέλεσμα, τελικά, τη βελτίωση των σχέσεων του ατόμου με το περιβάλλον του. 

Από την άποψη της οικονομίας, η ΣΥ.Ε.Π. στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για 

την αγορά εργασίας και στην υποστήριξη του ατόμου κατά την επιλογή 

επαγγελματικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, με την ανάδειξη των 

εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο, η 

ΣΥ.Ε.Π. αποσκοπεί στη διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται από 

την αγορά εργασίας, ώστε να ενισχυθεί ο συμβουλευόμενος κατά την είσοδο στην 

αγορά εργασίας ή τη μετάβαση από μία θέση σε μία άλλη. Οι παραπάνω επιμέρους 
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στόχοι είναι δυνατό να ενισχύσουν την ικανοποίηση από την εργασία και, εν τέλει, 

την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Συνεπώς, ως απώτατος σκοπός της ΣΥ.Ε.Π. 

αναφορικά με το οικονομικό πεδίο ανάγεται η καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού 

δυναμικού. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σημαντικότερος, ίσως, στόχος της, 

όπου συγκεράζονται τα ατομικά και οικονομικά αιτήματα, είναι η ομαλή προσαρμογή 

του ατόμου στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον, η οποία ενισχύει και 

την κοινωνική συνοχή (Dupont, 1975). Οι στόχοι της ΣΥ.Ε.Π. συμβαδίζουν με 

ορισμένους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στα 

επίσημα κείμενά της (για παράδειγμα στη Λευκή Βίβλο και τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας). Τέτοιοι στόχοι είναι η προαγωγή της δια βίου μάθησης, η 

αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση, η αποτελεσματικότητα της αγοράς 

εργασίας, η κοινωνική ενσωμάτωση και η οικονομική ανάπτυξη των κρατών-μελών 

(Wannan & McCarthy, 2005
.
 Ε.Κ.Ε.Π., 2008).  

Η ΣΥ.Ε.Π. εστιάζεται μάλλον στο ίδιο το άτομο ως σύνολο και στην ενίσχυσή 

του κατά τη διαδικασία επιλογής παρά στην επιλογή καθ’ αυτή, γεγονός που σημαίνει 

ότι η επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δε 

συνυπολογιστούν όλες οι διαφορετικές πλευρές της ζωής του. Από τα παραπάνω 

καθίσταται εμφανές ότι στη βάση του, ο θεσμός αυτός τελικά συμβάλλει στην 

οικοδόμηση μιας αρμονικής σχέσης τόσο με το περιβάλλον του όσο και με τον εαυτό 

(Dupont, 1975). Συνεπώς, η παροχή ΣΥ.Ε.Π. δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 

ενήλικη ζωή, αλλά, υπό τη μορφή της επαγγελματικής αγωγής, να ξεκινάει ήδη από 

την προσχολική ηλικία και να επεκτείνεται σε όλη τη ζωή του ατόμου (Tolbert, 

1978). 

Η παροχή υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π., για να είναι αποτελεσματική και να 

επιτυγχάνονται με τον καλύτερο τρόπο οι στόχοι της, είναι απαραίτητο να διέπεται 

από ορισμένες βασικές αρχές. Μία από τις πλέον κρίσιμες είναι ότι πρέπει να 

αποτελεί μία μη κατευθυντική μορφή συμβουλευτικής, η οποία μπορεί να θεωρηθεί 

παρεμβατική μόνο ως προς το ότι οδηγεί τον επωφελούμενο στην κατανόηση του 

εαυτού και του περιβάλλοντος. Το χαρακτηριστικό αυτό σημαίνει ότι το άτομο 

γίνεται αντικείμενο σεβασμού στην προσπάθεια που καταβάλει, ώστε να επιτύχει την 

αυτοπραγμάτωσή του. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε είδους παρέμβαση από πρόσωπα 

αναφοράς θεωρείται απορριπτέα (McLeod, 2005
.
 Nathan & Hill, 2006). 

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), 

του επίσημου φορέα Euroguidance στην Ελλάδα, οι βασικοί άξονες της ΣΥ.Ε.Π. είναι 
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η επικέντρωση στους δικαιούχους, η ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, η βελτίωση στην 

πρόσβαση και η διασφάλιση της ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές που 

περιλαμβάνονται στην επικέντρωση στους δικαιούχους είναι ο σεβασμός στην 

ανεξαρτησία και την ελευθερία επιλογής του συμβουλευόμενου, η εμπιστευτικότητα, 

η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους και η ολιστική παρέμβαση. Η ανάδειξη των 

ικανοτήτων επικεντρώνεται στην ενεργό ανάμειξη του επωφελούμενου και τη 

χειραφέτησή του. Παράλληλα, ο άξονας βελτίωση στην πρόσβαση αποσκοπεί στην 

προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π., στη δημιουργία 

κλίματος κατανόησης, καθώς επίσης στη σαφήνεια και τη δεκτικότητα (η παροχή των 

υπηρεσιών μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεθόδων). Τέλος, η δέσμη αρχών της 

διασφάλισης της ποιότητας εστιάζεται στο ικανό προσωπικό, στην καταλληλότητα 

(από άποψη επιστημονικής μεθοδολογίας) και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Σε αυτό τον άξονα είναι εξαιρετικά σημαντική η δυνατότητα 

επανόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα διαμαρτυρίας του επωφελούμενου, στην 

περίπτωση που δεν ικανοποιείται από τις υπηρεσίες (Ε.Κ.Ε.Π., 2008). Παρόμοιες 

αρχές αναγνωρίζονται και από το CEDEFOP, το οποίο προσδιορίζει ως κεντρικές 

έννοιες της ΣΥ.Ε.Π. την επικέντρωση στον συμβουλευόμενο, τη δημιουργία 

κινήτρων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη διασφάλιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών (Wannan & McCarthy, 2005). 

 

 

2. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης/ επιλογής και μοντέλα λήψης 

απόφασης 

 

Στην προσπάθεια των ερευνητών να κατανοήσουν και να περιγράψουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή και τους λόγους που οδηγούν 

σε αυτή, κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλές θεωρίες και μοντέλα. Μολονότι κάθε 

μοντέλο αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα σε διαφορετικούς συντελεστικούς 

παράγοντες, απώτατος σκοπός όλων των ανταγωνιστικών προσεγγίσεων είναι ο 

εντοπισμός των συγκεκριμένων παραγόντων που καθορίζουν τις επαγγελματικές 

επιλογές, ώστε να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματική παροχή ΣΥ.Ε.Π. από τους 

αρμόδιους φορείς.  
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Συνήθως οι θεωρίες διακρίνονται σε κοινωνικο-οικονομικές, ψυχολογικές και 

γενικές. Πιο αναλυτικά, οι οικονομικές θεωρίες τοποθετούν την επιλογή 

επαγγέλματος σε κάποιο σύστημα έξω από τον έλεγχο του ατόμου, κυρίως στην τύχη 

και την αντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενώ οι κοινωνικές 

τοποθετούν στο επίκεντρο τις αξίες του κοινωνικού και οικογενειακού περίγυρου και 

την πίεση που αυτές ασκούν στο άτομο. Οι θεωρίες αυτές έχουν υποστεί κριτική ως 

προς το ότι αγνοούν τους ατομικούς παράγοντες (προσωπικότητα, αξίες, 

ενδιαφέροντα) στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος, προεξοφλώντας ουσιαστικά 

το επαγγελματικό μέλλον των πολιτών (Χαντζή, 1987
.
 Κάντας & Χαντζή, 1991). 

Οι ψυχολογικές θεωρίες δίνουν έμφαση στο ίδιο το άτομο, χωρίς, ωστόσο, να 

αποκλείουν την επίδραση εξωτερικών παραγόντων στην τελική απόφαση. Οι 

σημαντικότερες κατηγορίες ψυχολογικών θεωριών είναι οι εξελικτικές, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν την επιλογή επαγγέλματος ως μία αναπτυξιακή διαδικασία με 

διακριτά στάδια, ενώ οι ψυχοδυναμικές επικεντρώνονται στα κίνητρα που παρωθούν 

το άτομο στην επιλογή του. Τέλος, οι γενικές θεωρίες, εξαίρουν το δυναμικό 

χαρακτήρα της επαγγελματικής επιλογής και υποστηρίζουν ότι αυτή επηρεάζεται από 

πληθώρα κοινωνικών, οικονομικών, βιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων, χωρίς 

να αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποια κατηγορία από αυτές. Ως εκ τούτου, 

οι θεωρητικοί που έχουν ασπαστεί τις αρχές της παρουσιάζουν γενικά σχήματα 

αναφορικά με την επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου (Μαρκουλής, 1981).  

 

2.1 Επαγγελματική απόφαση 

Η λήψη απόφασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί έναν από τους 

αποδεκτούς στόχους της παροχής ΣΥ.Ε.Π. (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2004), με 

φυσικό επακόλουθο η διερεύνηση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και των 

ενδεχόμενων προβλημάτων σε αυτή τη διαδικασία να αναδεικνύεται σε ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα στο χώρο της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής 

Ψυχολογίας. Πράγματι, η σημασία, που έχει η ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων 

για την προσαρμογή του ατόμου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

δημιούργησε με το πέρασμα των ετών ένα διακριτό αντικείμενο ερευνητικού 

ενδιαφέροντος από την άποψη πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων, γεγονός που 

οδήγησε στον εμπλουτισμό της σχετικής θεωρίας. Βάση για τη διαμόρφωση των 

θεωριών είναι το θεωρητικό παράδειγμα (paradigm), δηλαδή το ευρύτερο φιλοσοφικό 
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πλαίσιο αναφοράς που υιοθετείται κάθε φορά από τους ερευνητές (Kelly & Lee, 

2002). Ιδιαίτερα η θεωρία λήψης αποφάσεων, η οποία ξεκίνησε από την οικονομική 

επιστήμη, άρχισε να αξιοποιείται στο χώρο της ψυχολογίας κατά τη δεκαετία του 

1960, οπότε αποδείχθηκε ότι η θεωρία αυτή μπορούσε να αποτελέσει το ερμηνευτικό 

πλαίσιο για τη διαδικασία επαγγελματικής επιλογής. 

Η λήψη απόφασης (decision making) αποτελεί μία διαδικασία αναγνώρισης και 

επίλυσης προβλημάτων, όπου το άτομο καλείται να επιλέξει μία συγκεκριμένη 

δράση, μεταξύ ενός αριθμού εναλλακτικών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

που έχουν τεθεί (Simon, 1960
.
 Thoresen & Mehrens, 1967

.
 Miller & Byrnes, 2001). 

Ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο όρος αυτός δεν περιορίζεται στη διαδικασία 

επιλογής, αλλά αναφέρεται και στο αποτέλεσμά της (Δημητρόπουλος, 2003). Ως εκ 

τούτου, σωστή απόφαση θεωρείται η λογική απόφαση, εκείνη δηλαδή που έχει τη 

μέγιστη προσδοκώμενη αξία (Arnold, 2005).  

Σύμφωνα με τη γενική θεωρία λήψης απόφασης, τα αναπόσπαστα στοιχεία της 

Κατάστασης Λήψης Απόφασης (decision situation) είναι α) ένα άτομο ή ομάδα που 

έχει την ανάγκη ή την υποχρέωση να λάβει μία απόφαση (decision-maker), β) η 

συνειδητοποίηση της ανάγκης αυτής, γ) το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνεται η 

απόφαση και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των ατόμων, δ) οι απαιτούμενες 

πληροφορίες, ε) η ύπαρξη τουλάχιστον δύο εναλλακτικών και, τέλος, στ) η νοητική 

επεξεργασία των πιθανών αποτελεσμάτων με βάση είτε την πιθανότητα να 

πραγματοποιηθούν είτε την ωφελιμότητα για τον λαμβάνοντα την απόφαση (Jepsen 

& Dilley, 1974
. 
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997).  

Στην καθημερινή ζωή δεν έχουν όλες οι αποφάσεις την ίδια βαρύτητα. Η 

σημαντικότητα μιας απόφασης καθορίζεται από την αναγκαιότητά της, τον χρόνο που 

χρειάζεται να επενδύσει το άτομο ώστε να την υλοποιήσει, το βαθμό στον οποίο έχει 

επείγον χαρακτήρα, διότι τότε δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να εξεταστούν 

επαρκώς όλες οι εναλλακτικές, τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται, καθώς και από τον 

κίνδυνο επιπτώσεων από αυτή (Tolbert, 1974). Ιδιαίτερα στον τομέα της 

επαγγελματικής απόφασης, κάθε λανθασμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική επιλογή 

δημιουργεί προβλήματα στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου, όπως 

επίσης και στον στενό οικογενειακό του περίγυρο, εφόσον για να διορθωθεί 

απαιτούνται χρόνος, ενέργεια και, συχνά, χρήματα. Παράλληλα, οι λανθασμένες 

επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών επηρεάζουν το σύνολο του εκπαιδευτικού 

συστήματος και, γενικότερα, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, διότι διαταράσσουν 
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τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, όλοι αυτοί οι λόγοι 

που αναπτύχθηκαν παραπάνω αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που έχει η λήψη 

αποτελεσματικών αποφάσεων για όλους τους τομείς του επιστητού (Sinoir, 1968).  

Πιο συγκεκριμένα, επαγγελματικές αποφάσεις είναι εκείνες οι επιλογές του 

ατόμου που σχετίζονται με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του, δηλαδή επιλογές για 

το επάγγελμα, την εκπαίδευση, την περαιτέρω κατάρτιση και την απασχόλησή του 

(Sampson et al., 2004). Πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία, που συνίσταται τόσο 

στην επιλογή του επαγγέλματος όσο και στη δέσμευση σε αυτή την επιλογή και τις 

ενέργειες που κάνει το άτομο για να τις υλοποιήσει (Peterson et al., 1996). 

Αναφορικά με τα στάδιά της, μεταξύ άλλων, έχει προταθεί και το μοντέλο PIC 

(Prescreening, In-depth exploration and Choice), που εξετάζει την επιλογή 

σταδιοδρομίας από γνωστική άποψη. Σε αυτό η Προεργασία (Prescreening) 

περιγράφει τον περιορισμό των διαθέσιμων εναλλακτικών με βάση τις εργασιακές 

αξίες του λήπτη απόφαση, η Εις βάθος διερεύνηση (In-depth exploration) σχετίζεται 

με την ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών που προέκυψαν και τον 

περιορισμό τους σε δύο έως τέσσερις. Τέλος, η Επιλογή (Choice) έχει να κάνει με την 

τελική επιλογή της καταλληλότερης εναλλακτικής, όπως προέκυψε από την 

προηγούμενη διαδικασία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δραστηριοποίηση του ατόμου, 

ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση (Gati & Asher, 2001). 

Η ανάπτυξη του ατόμου έχει απασχολήσει ερευνητικά πολλές επιστήμες, με 

προεξάρχουσα την Εξελικτική Ψυχολογία, η οποία αποδέχεται ότι η προσωπικότητα 

δεν είναι μονοδιάστατη, αντιθέτως αποτελείται από διάφορους τομείς, όπως ο 

συναισθηματικός, ο κοινωνικός, ο επαγγελματικός κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, ως 

επαγγελματικός τομέας της προσωπικότητας θεωρείται εκείνη η πτυχή της συνολικής 

συμπεριφοράς που αναφέρεται στην επαγγελματική ζωή του ατόμου (Isaacson & 

Brown, 1993). Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίζεται στην άσκηση επαγγέλματος, αλλά 

συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την επαγγελματική του ανάπτυξη (career development), 

δηλαδή την εξελικτική πορεία του ατόμου που ξεκινάει από την παιδική ηλικία και 

έχει να κάνει με τον προσανατολισμό στο χώρο εργασίας και τις αποφάσεις για τη 

σταδιοδρομία που επιθυμεί να ακολουθήσει (Nathan & Hill, 2006). Η σταδιοδρομία, 

ως θεωρητικός όρος, σχετίζεται στενά με την επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς 

περιγράφει τη διαδικασία διαχείρισης της μάθησης και της εργασίας του ατόμου, 

ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό 

και κοινωνικό περιβάλλον (Dupont, 1975). 
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Ως κεντρική έννοια στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας θεωρείται η επαγγελματική 

επιλογή (career choice), η οποία αναφέρεται στην επιλογή του επαγγέλματος που ένα 

άτομο θα ασκήσει, όπως επίσης και στην είσοδό του σε αυτό. Η επαγγελματική 

επιλογή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης ή απόρροια των 

κοινωνικο-οικονομικών περιορισμών και διακρίνεται από την επαγγελματική 

προτίμηση ως προς το ότι η προτίμηση προς κάποιο επάγγελμα δε συνεπάγεται 

αυτομάτως την άσκησή του, καθώς ενδέχεται να προκύψουν εμπόδια, αντικειμενικά ή 

υποκειμενικά (Κάντας & Χαντζή, 1991). 

Μολονότι φαίνεται ότι η επαγγελματική επιλογή πραγματοποιείται σε μία 

δεδομένη χρονική περίοδο στη ζωή του ατόμου, συνήθως στην εφηβεία, στην 

πραγματικότητα αποτελεί μία μακροπρόθεσμη διαδικασία, η οποία διαμορφώνεται 

από προηγούμενες εμπειρίες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τους κοινωνικούς 

κανόνες (Nathan & Hill, 2006). Έως τη δεκαετία του 1950, η κοινή αντίληψη ήταν 

ότι η επιλογή του επαγγέλματος είναι μία μοναδική και δεσμευτική πράξη, που 

λαμβάνει χώρα με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με το πέρασμα των ετών, 

ωστόσο, έχει επικρατήσει η άποψη ότι, αν μία επαγγελματική επιλογή αποδειχθεί 

ακατάλληλη, υπάρχει η δυνατότητα επανόρθωσης και αλλαγής επαγγελματικής 

κατεύθυνσης, καθώς επίσης και ότι οι βάσεις της επαγγελματικής πορείας τίθενται 

στην παιδική ηλικία (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2004).  

 

 

2.2 Θεωρίες επαγγελματικής επιλογής 

 

Η θεωρία των χαρακτηριστικών και παραγόντων του T. Parsons 

Η θεωρία των χαρακτηριστικών και παραγόντων διατυπώθηκε το 1909 από τον 

Parsons και βασίζεται στην ψυχολογία των ατομικών διαφορών και την ανάλυση των 

επαγγελμάτων. Σκοπός της είναι η αντιστοίχιση των συγκεκριμένων επαγγελματικών 

προδιαγραφών με τα ατομικά χαρακτηριστικά και, μολονότι αναφέρεται συχνά ως η 

πρώτη θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης, στην πραγματικότητα αποτελεί θεωρία 

επαγγελματικής επιλογής (Parsons, 1909). 

Η θεωρία αυτή αποδέχεται ότι οι διατομικές διαφορές ως προς τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις 

προτιμήσεις αποτελούν τη βάση επιλογής επαγγέλματος, καθώς τα άτομα έλκονται 
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από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν με τους προσωπικούς τους παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Parsons (1909), η επιλογή επαγγέλματος εκτίνεται σε τρία στάδια, 

την κατανόηση του ατόμου για τα ατομικά του χαρακτηριστικά (αξίες, φιλοδοξίες, 

υφιστάμενοι περιορισμοί), τη γνώση αναφορικά με τα επαγγέλματα και τα 

γνωρίσματά τους (απαιτήσεις, διαδικασίες εισόδου, προοπτικές) και τη λογική 

απόφαση, η οποία εξαρτάται από τη νοητική επεξεργασία των δύο ομάδων 

δεδομένων. Υπό αυτή την προοπτική, η παροχή ΣΥ.Ε.Π. θα πρέπει να ενισχύει την 

αυτογνωσία του ατόμου και τη γνώση του επαγγελματικού κόσμου, ώστε να λάβει 

μία ρεαλιστική απόφαση (Κάντας & Χαντζή, 1991). 

Η θεωρία του Parsons γνώρισε μεγάλη απήχηση και κυριάρχησε στην πρακτική 

του Προσανατολισμού για περισσότερα από 50 χρόνια. Η κριτική που της ασκήθηκε, 

κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της επιλογής 

επαγγέλματος ως στιγμιαίας απόφασης και στην κατανομή των ατόμων στις 

επαγγελματικές ομάδες με βάση το δείκτη νοημοσύνης (Crites, 1969˙ Super & Bohn, 

1971). Ωστόσο, παρά τις όποιες κριτικές, οι βασικές αρχές της παρσονικής θεωρίας 

επιβιώνουν ρητά ή άρρητα σε όλες τις νεότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. 

 

Η εξελικτική θεωρία του E. Ginzberg 

Ως εξελικτική, η θεωρία του Ginzberg υποστηρίζει ότι η επαγγελματική 

επιλογή δεν είναι μία στιγμιαία απόφαση, αλλά αποτελεί στην πραγματικότητα μία 

μακροχρόνια διαδικασία ανάπτυξης. Μετά από εμπειρική διερεύνηση, οι Ginzberg, 

Ginsbourg, Axelrad και Herma (1951) διατύπωσαν τις βασικές αρχές της θεωρίας 

τους, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον μακροχρόνιο χαρακτήρα της επαγγελματικής 

επιλογής και με την αντιμετώπισή της ως μη αναστρέψιμης διαδικασίας, που 

ολοκληρώνεται με συμβιβασμό μεταξύ των επιθυμιών του ατόμου και των 

πραγματικών συνθηκών της αγοράς εργασίας (Tinsley, 1992). 

Η διαδικασία αυτή καθορίζεται από το προσωπικό σύστημα αξιών του νέου, το 

οποίο οδηγεί σε συγκεκριμένες επιλογές, τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπική 

του ταυτότητα, την εκπαίδευση που έχει λάβει ώστε να είναι σε θέση να εξετάσει 

διάφορες επιλογές, όπως επίσης και από την εξωτερική και επαγγελματική 

πραγματικότητα. Συνεπώς, γίνεται κατανοητή η έμφαση που αποδίδεται στην 

ουσιαστική ενημέρωση του ατόμου σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά εργασίας (Δημητρόπουλος, 2004) 
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Η εξελικτική θεωρία του D. Super 

Ο Donald Super αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεωρητικούς σε 

ζητήματα επαγγελματικής επιλογής. Στις έρευνές του επηρεάστηκε σημαντικά από τη 

θεωρία της αυτοαντίληψης, τη Διαφορική Ψυχολογία, την Εξελικτική Ψυχολογία και 

τη θεωρία του Ginzberg, με συνέπεια να αντιμετωπίζει την επαγγελματική επιλογή ως 

μία συνεχή, μη αναστρέψιμη διαδικασία, η οποία αποτελεί την έκβαση του 

συμβιβασμού ατομικών επιθυμιών και επαγγελματικής πραγματικότητας 

(Δημητρόπουλος, 2004). Ωστόσο, αντίθετα με τη θεωρία του Ginzberg, που 

περιορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη στην πρώτη ώριμη ηλικία, ο Super 

διατύπωσε ένα μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο η 

επαγγελματική επιλογή αποτελεί μία δια βίου διαδικασία, που οδηγεί στην 

αυτοαντίληψη του ατόμου. Επιπροσθέτως, για να προσδιοριστεί το επίπεδο της 

επαγγελματικής εξέλιξης, εισάγεται και η έννοια της επαγγελματικής ωριμότητας, 

ενώ για την ακριβέστερη μέτρηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, κατασκευάστηκε 

και ένα ψυχομετρικό εργαλείο, το Τεστ Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Career 

Development Inventory-CDI) (Thompson et al., 1981). 

Για τον Super, η επιλογή επαγγέλματος, που συμπεριλαμβάνει έννοιες όπως η 

προτίμηση, η είσοδος στο επάγγελμα και η προσαρμογή σε αυτό, γίνεται αντιληπτή 

ως διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της θεωρίας του, ανέπτυξε 

ένα σχήμα εξελικτικών σταδίων, σύμφωνα με το οποίο η επαγγελματική πορεία του 

ατόμου διακρίνεται στα στάδια της ανάπτυξης, της διερεύνησης, της δημιουργίας, της 

συντήρησης και της παρακμής. Πιο συγκεκριμένα, στο στάδιο της ανάπτυξης (0-14 

ετών) πραγματοποιείται ο σχηματισμός και η κατανόηση του εαυτού, ενώ, 

παράλληλα, το άτομο προσανατολίζεται και προς τον κόσμο της εργασίας. Στο 

επόμενο στάδιο, της διερεύνησης (14-24 ετών), αποκρυσταλλώνεται η επαγγελματική 

κατεύθυνση, ο έφηβος εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση, διερευνά τα χαρακτηριστικά 

του επαγγέλματος που το ενδιαφέρει, οργανώνει το σχέδιο δράσης του, για να 

επιτύχει την είσοδο στο επάγγελμα και το θέτει σε εφαρμογή. Το στάδιο της 

δημιουργίας (25-44 ετών) χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του νέου να 

σταθεροποιηθεί και να εξελιχθεί στο επάγγελμά του, ενώ στο στάδιο της συντήρησης 

(45-64 ετών) προσπαθεί να διατηρήσει τα επαγγελματικά του κεκτημένα. Τέλος, στο 

στάδιο της παρακμής (μετά τα 65 έτη), το άτομο, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη 
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αποδέσμευσης από τις εργασιακές δραστηριότητες, αναζητά νέα ενδιαφέροντα και 

ρόλους, προς αντικατάσταση των επαγγελματικών. Μεταξύ αυτών των σταδίων, 

σημαντικότερα θεωρούνται εκείνα της διερεύνησης και της δημιουργίας (Super, 

1953). 

Η κριτική που έχει ασκηθεί στη θεωρία του Super, μολονότι αυτή περιλαμβάνει 

αρκετά σημαντικά και αξιοπρόσεκτα στοιχεία, πλημμελή διατύπωση πολλών σημείων 

της και την έλλειψη εμπειρικών στοιχείων. Αργότερα, ο Super αναδιατύπωσε τη 

θεωρία του, χρησιμοποιώντας, για την καλύτερη αναπαράσταση των απόψεών του, τη 

μεταφορά ενός ουράνιου τόξου σταδιοδρομίας (career rainbow), όπου τοποθετούνται 

τα αναπτυξιακά στάδια, ενώ παράλληλα, απέδωσε μεγαλύτερη έμφαση στους ρόλους 

που το άτομο αναλαμβάνει σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, σε όλους τους χώρους που 

δραστηριοποιείται (οικογένεια-παιδί/γονέας, εκπαίδευση-μαθητής/φοιτητής, εργασία 

- εργαζόμενος/εργοδότης/συνταξιούχος, κοινωνία-πολίτης). Τέλος, ένα από τα 

σημαντικότερα σημεία διαφοροποίησης από την αρχική διατύπωση της θεωρίας του 

ήταν ότι επεσήμανε την αναστρεψιμότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης, 

υποστηρίζοντας ότι το άτομο μπορεί να ξεκινά νέες πορείες από οποιοδήποτε στάδιο 

ανάπτυξης (Super, 1984
.
 Tinsley, 1992). 

 

Η εξελικτική θεωρία των D. Tiedeman και R. O’ Hara 

Οι Tiedeman και O’ Hara (1963), έχοντας ως αφετηρία τις θεωρητικές θέσεις 

των Ginzberg και Super και βασιζόμενοι επιπλέον στη θεωρία της κοινωνικής 

ανάπτυξης του Erickson, διατύπωσαν το δικό τους εξελικτικό μοντέλο 

επαγγελματικής επιλογής. Σύμφωνα με αυτό, η επαγγελματική ανάπτυξη 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια δύο εξελικτικών σταδίων, της προσμονής 

(anticipation) ή προετοιμασίας (preoccupation) και της υλοποίησης (implementation) 

ή προσαρμογής (adjustment). Από αυτό φαίνεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη, 

σύμφωνα με τους Tiedeman και O’ Hara (1963), αποτελεί μία εξελικτική πορεία, που 

ξεκινά από την εξέταση πολλαπλών επιλογών και, μέσω του περιορισμού τους, 

καταλήγει σε μία συγκεκριμένη επιλογή, στα χαρακτηριστικά της οποίας το άτομο 

καλείται να προσαρμοστεί. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η επαγγελματική επιλογή 

δε θεωρείται μία γραμμική και προδιαγεγραμμένη διαδικασία, καθώς αποδέχονται 

την πιθανότητα επαναφοράς σε προηγούμενο στάδιο. 
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Η τυπολογική θεωρία του J. Holland 

Η θεωρία του Holland, μία από τις πλέον γνωστές και διαδεδομένες θεωρίες 

στην πράξη της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, οριστικοποιήθηκε το 1985 και 

αποτελεί το επιστέγασμα της εμπειρίας του ως συμβούλου σταδιοδρομίας σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα μακροχρόνιων ερευνών. Στην πραγματικότητα 

συγκαταλέγεται στις θεωρίες προσωπικότητας και, πιο συγκεκριμένα, σε εκείνες που 

χαρακτηρίζονται ως θεωρίες ‘ταιριάσματος’ των ανθρώπινων γνωρισμάτων με τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Χωρίς να παραβλέπει τις επιδράσεις του 

περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας, ο Holland αποδέχεται την άποψη ότι η 

επαγγελματική επιλογή αποτελεί μία διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου, από 

ψυχολογικής άποψης, επαγγελματικού περιβάλλοντος, δηλαδή εκείνο που 

εναρμονίζεται κατά το δυνατό περισσότερο στον τύπο προσωπικότητας του ατόμου, 

ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχημένης ανταπόκρισης στις εργασιακές 

απαιτήσεις. Για να καταλήξει αυτή η διαδικασία στο επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι 

απαραίτητο να προηγείται μία ρεαλιστική εκτίμηση της αγοράς εργασίας και του 

εαυτού (Holland, 1985
.
 Amundson et al., 2009).  

Η θεωρία του Holland στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές, που αποτελούν 

τον πυρήνα της, όπως ότι η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί έκφραση της 

προσωπικότητας του ατόμου και, συνεπώς, τα διάφορα τεστ ενδιαφερόντων είναι 

στην πραγματικότητα τεστ προσωπικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται ότι οι 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα εργασίας έχουν 

χαρακτηριστικά και προσωπική εξέλιξη, που παρουσιάζουν μεγάλου βαθμού 

ομοιότητες, επομένως αναμένεται ότι θα αντιδρούν με παρόμοιο τρόπο στα 

προβλήματα που προκύπτουν. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε ήδη, η ικανοποίηση που 

αντλείται από το εργασιακό περιβάλλον, η οποία προσδιορίζει την εργασιακή 

επιτυχία και σταθερότητα, εξαρτάται από το κατά πόσο υπάρχει αρμονία μεταξύ του 

επαγγελματικού περιβάλλοντος και της προσωπικότητας του εργαζόμενου και, τέλος, 

θεωρείται ότι τα επαγγελματικά στερεότυπα αποτελούν αξιόπιστα στοιχεία για τη 

διατύπωση τόσο ψυχολογικών όσο και κοινωνικών ερμηνειών (Holland, 1985). Οι 

συνέπειες της θεωρίας για την επαγγελματική πράξη είναι ότι τελικά η επιλογή 

πραγματοποιείται με γνώμονα το βαθμό στον οποίο τα χαρακτηριστικά του 

εργασιακού περιβάλλοντος είναι σύμφωνα με τις αξίες του ατόμου και επιτρέπουν 

την πλήρη έκφραση του δυναμικού του, παρατήρηση που σημαίνει ότι η 
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αλληλεπίδραση προσωπικότητας και περιβάλλοντος προσδιορίζει την επαγγελματική 

συμπεριφορά, καθώς τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα θεωρούνται μία πτυχή της 

προσωπικότητας (Κρίβας 1987). 

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της θεωρίας του Holland για τη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας είναι η δημιουργία μίας ταξινομίας έξι τύπων προσωπικότητας, 

καθένας από τους οποίους έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα και εκδηλώνει διαφορετικές 

μορφές συμπεριφοράς. Για να καταλήξει σε αυτή την τυπολογία, ο Holland 

αξιοποίησε ποσοτικά δεδομένα, που συνέλεξε με τη χρήση σταθμισμένων 

δοκιμασιών, όπως επίσης και ποιοτικά στοιχεία, που σχετίζονται με την εκδηλωμένη 

προτίμηση, τον χρόνο ενασχόλησης με ορισμένες δραστηριότητες κ.ο.κ. Η 

διαμόρφωση του τύπου προσωπικότητας στο εκάστοτε άτομο αποτελεί το μοναδικό 

συνδυασμό κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όμως όσο περισσότερο 

ταυτίζεται κάποιος με ένα συγκεκριμένο τύπο τόσο περισσότερο αναμένεται να 

παρουσιάζει ανάλογα ατομικά γνωρίσματα και συμπεριφορά. Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία, οι τύποι προσωπικότητας είναι: 

1. Ο ρεαλιστικός-πρακτικός τύπος (realistic). Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όσοι 

επιλέγουν πρακτικές δραστηριότητες και ακολουθούν έναν πρακτικό 

προσανατολισμό κατά την επίλυση προβλημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί εκτιμούν 

ιδιαίτερα αξίες όπως το χρήμα, η ισχύς και η κοινωνική τάξη, με αποτέλεσμα 

συχνά να στερούνται της ικανότητας για λεπτούς χειρισμούς αναφορικά με τις 

ανθρώπινες σχέσεις. Συνήθως αποφεύγουν τα κοινωνικά επαγγέλματα και 

στρέφουν την προσοχή τους προς εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα. 

2. Ο ερευνητικός τύπος (investigative). Πρόκειται για άτομα με ικανότητες 

παρατήρησης και οργάνωσης. Τις περισσότερες φορές αποφεύγουν τις 

κοινωνικές δραστηριότητες και επιλέγουν επιστημονικές δραστηριότητες, που 

απαιτούν παρατήρηση και έρευνα.  

3. Ο κοινωνικός τύπος (social). Σε αυτό τον τύπο ανήκουν όσοι προτιμούν 

εκπαιδευτικά ή κοινωνικά επαγγέλματα (διδασκαλία, παροχή συμβουλευτικής 

κ.ά.), που συνεπάγονται κοινωνικές σχέσεις, ενώ, παράλληλα, αποφεύγουν τις 

χειρωνακτικές ή στερεοτυπικές δραστηριότητες, που συμπεριλαμβάνουν 

μηχανές, εργαλεία και υλικά. 

4. Ο καλλιτεχνικός τύπος (artistic). Στον τύπο αυτό περιλαμβάνονται άτομα που 

προτιμούν ελεύθερες, μη συστηματικές δραστηριότητες, χωρίς πρόγραμμα, οι 

οποίες ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους και οδηγούν σε πρωτότυπα προϊόντα. 
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Συνήθως επιλέγουν δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, το δράμα, τη 

συγγραφή και την τέχνη γενικότερα. 

5. Ο επιχειρηματικός τύπος (enterprising). Πρόκειται για άτομα με ηγετικές 

ικανότητες, που έχουν πειθώ, και χαρακτηρίζονται ως φιλόδοξα, δραστήρια, 

κοινωνικά και δημοφιλή. Αποφεύγουν τις επιστημονικές δραστηριότητες και 

επιλέγουν ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς, όπου επιδιώκουν να αποκτήσουν 

επιρροή και αναγνώριση με κάθε μέσο, ακόμη και εκμεταλλευόμενοι τους 

άλλους.  

6. Ο συμβατικός τύπος (conventional). Σε αυτόν εντάσσονται εκείνοι που δείχνουν 

ιδιαίτερη προτίμηση στην τάξη, τη συστηματική τήρηση και οργάνωση αρχείων 

και υλικών. Αυτά τα άτομα αποφεύγουν τις δραστηριότητες που δεν είναι 

συστηματοποιημένες και επιλέγουν δραστηριότητες με βασικά γνωρίσματα την 

ακρίβεια, τη συστηματικότητα και την τάξη. Συνήθως στρέφονται προς 

υπαλληλικά επαγγέλματα (Holland, 1985
.
 Amundson et al., 2009).  

Κάθε τύπος από τους παραπάνω έχει διαφορετικές ικανότητες και ενδιαφέροντα 

και, ως εκ τούτου, τείνουν να επιλέγουν και να διαμορφώνουν εργασιακές συνθήκες 

που προσιδιάζουν στην προσωπικότητά τους (Δημητρόπουλος, 1994). Έτσι, κατ’ 

αναλογία με την τυπολογία προσωπικότητας, ο Holland αναγνωρίζει επιπλέον έξι 

κατηγορίες επαγγελματικού περιβάλλοντος: το ρεαλιστικό-πρακτικό, το ερευνητικό, 

το κοινωνικό, το καλλιτεχνικό, το επιχειρηματικό και το συμβατικό, κατάταξη, η 

οποία προέκυψε από τον τύπο προσωπικότητας εργαζομένων στο εκάστοτε 

επάγγελμα (Meier, 1991
.
 Farmer, Rottela, Anderson & Wardrop, 1998).  

Ορισμένες από τις έννοιες που εισήγαγε ο Holland είναι η ταυτότητα (identity), 

δηλαδή το κατά πόσο οι στόχοι και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, αλλά και τα 

καθήκοντα και οι αμοιβές του περιβάλλοντος είναι ξεκάθαρα και σταθερά, η 

διαφοροποίηση (differentiation), που σχετίζεται με το αν και σε ποιο βαθμό είναι 

σαφώς καθορισμένοι οι τύποι προσωπικότητας και περιβάλλοντος, η συνέπεια 

(consistency), που προσδιορίζει το βαθμό συγγένειας μεταξύ του τύπου 

προσωπικότητας και του τύπου εργασιακού περιβάλλοντος, η σύμπτωση 

(congruence), δηλαδή ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά του τύπου 

προσωπικότητας συμπίπτουν με εκείνα του περιβάλλοντος, και, τέλος, ο λογισμός 

(calculus), που σχετίζεται με την εξαγωνική διάταξη των τύπων και των 

περιβαλλόντων (Amundson et al., 2009). 
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Η θεωρία ανάπτυξης σταδιοδρομίας και επιλογής επαγγέλματος του Holland 

έχει υπάρξει η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη από τους συμβούλους σταδιοδρομίας, 

καθώς πρόκειται για μία σαφή θεωρία, που διευκολύνει το έργο του 

προσανατολισμού. Ο σύμβουλος που ακολουθεί αυτή την προσέγγιση οφείλει να 

ενισχύσει το συμβουλευόμενο πρόσωπο στην προσπάθειά του να αναγνωρίσει ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά του (ταυτότητα, διαφοροποίηση, συνέπεια) και ποιες οι 

επαγγελματικές του αξίες, καθώς η διαδικασία αυτή θα το καταστήσει ικανό να 

διακρίνει τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες που επιθυμεί να αξιοποιήσει στην 

επαγγελματική του ζωή από εκείνα που θέλει να ασκεί μόνο στην προσωπική του 

ζωή, διαδικασία που απαιτεί υψηλού βαθμού αυτογνωσία. Επιπλέον, για την 

ενίσχυση του επαγγελματία συμβούλου ή κάποιου ατόμου που επιθυμεί να 

προσδιορίσει τον τύπο προσωπικότητας που ανήκει, προσφέρονται ορισμένα 

εργαλεία, όπως το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Προτιμήσεων (Vocational 

Preference Inventory-VPI, Holland, 1970) και η Αυτοκατευθυνόμενη Αναζήτηση (Self 

Directed Search-SDS, Holland, 1985). 

Η θεωρία αυτή δέχεται κριτική ως προς το ότι εξαιτίας της προϋποτιθέμενης 

αυτογνωσίας καθίσταται αναποτελεσματική σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν 

χαμηλή αυτοαντίληψη και αυτοαποτελεσματικότητα, ενώ, παράλληλα, δε λαμβάνει 

καθόλου υπόψη ότι το μεταβλητό χαρακτήρα των προσωπικών και περιβαλλοντικών 

γνωρισμάτων. Ακόμη, τα δεδομένα αναφορικά με το στοιχείο της ομοιογένειας δεν 

είναι επαρκώς ερευνητικά επιβεβαιωμένα, ούτε και η σχέση που διέπει τους τύπους 

προσωπικότητας και επαγγελμάτων με την ικανοποίηση από την εργασία. Τέλος, δεν 

έχει κατορθώσει να ερμηνεύσει το μηχανισμό διαμόρφωσης των τύπων 

προσωπικότητας (Κρίβας, 1987). Όλα αυτά τα μειονεκτήματα έχουν οδηγήσει τα 

τελευταία χρόνια στον παραγκωνισμό της μεθόδου και την επιλογή εναλλακτικών, 

περισσότερο εξατομικευμένων, προσεγγίσεων. 

 

Το μοντέλο δομής κοινωνικών παραγόντων του Κ. Roberts 

Ο Κ. Roberts, έχοντας μελετήσει τις θεωρίες των Super και Ginzberg, 

αμφισβήτησε τη θεώρηση της επαγγελματικής επιλογής ως αποτέλεσμα της ατομικής 

φιλοδοξίας και υιοθέτησε μία κοινωνιολογική οπτική. Σύμφωνα με το μοντέλο 

ευκαιριών στο πλαίσιο των κοινωνικών διαρθρώσεων που εισηγήθηκε, η είσοδος του 

νέου σε κάποιο επάγγελμα καθορίζεται μάλλον από τις συνθήκες του κοινωνικού του 



 

 29 

περιβάλλοντος (οικογένεια, ομάδα ομηλίκων, εκπαιδευτικό σύστημα, κοινωνική 

προέλευση κ.λπ.) και από δομικούς περιορισμούς (όπως είναι η οικονομία και η 

αγορά εργασίας) παρά από τις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες. Με αφετηρία 

αυτή τη θέση, υποστήριξε ότι, στην πραγματικότητα, οι φιλοδοξίες των νέων 

σχηματίζονται μέσα από τη δομή των ευκαιριών που τους είναι διαθέσιμες και το 

βαθμό προσπέλασης που έχουν στα διάφορα επαγγέλματα, με συνέπεια να επιλέγουν 

μεταξύ εκείνων των επαγγελμάτων που θεωρείται ότι αρμόζουν στην κοινωνική τάξη 

από την οποία προέρχονται, καθώς η πρόσβαση σε αυτά παρουσιάζει μικρότερου 

βαθμού δυσκολίες. Τα παραπάνω συνεπάγονται ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

δεν είναι σε θέση να βοηθήσει το νέο κατά την επαγγελματική επιλογή, καθώς τον 

προσανατολίζει σε εξωπραγματικές επιλογές (Roberts, 1977). 

Η θεωρία του Roberts διαφέρει από τις ψυχολογικές ως προς το ότι 

απομακρύνει το σημείο ενδιαφέροντος από το άτομο και το επανατοποθετεί στις 

κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες αποδίδει τον πρωτεύοντα ρόλο κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας και υλοποίησης των επαγγελματικών φιλοδοξιών. Μολονότι η θέση αυτή 

είναι κατά βάση ρεαλιστική, η κριτική που της ασκείται επικεντρώνεται στη 

μονομέρειά της σχετικά με το ρόλο της δομής ευκαιριών, όπως επίσης και στο 

γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται και, μάλιστα, 

με τέτοιο τρόπο, ώστε συχνά να οδηγούν στην κατεύθυνση που επιθυμεί το άτομο 

(Κασιμάτη, 1991). 

 

Η κοινωνιογνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομία των R. Lent, S. Brown 

και G. Hackett 

Η κοινωνιογνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομία (Social Cognitive Career 

Theory-SCCT), με εισηγητές τους Lent, Brown και Hackett (1994), είναι ένα 

ολοκληρωμένο θεωρητικό σχήμα, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της 

κοινωνιογνωστικής θεωρίας της συμπεριφοράς και στοχεύει στην περιγραφή και 

ερμηνεία της διαδικασίας διαμόρφωσης των ενδιαφερόντων, των στόχων και της 

απόδοσης αναφορικά με την επαγγελματική ζωή του ατόμου (Lent, Brown & Hackett, 

1996, 2000, 2002).  

Η θεωρία αυτή υιοθετεί τις υποθέσεις και τα ερευνητικά πορίσματα άλλων 

γνωστικών και περιβαλλοντικών μοντέλων επαγγελματικής και ακαδημαϊκής 

συμπεριφοράς, όπως η θεωρία προσδοκίας του Vroom και η θεωρία στοχοθέτησης 
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των Locke και Latham. Επιπλέον, επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στο πεδίο των 

γενετικών επιδράσεων στη συμπεριφορά και την κλινική ψυχολογία, ενώ τα 

θεωρητικά της σχήματα προήλθαν από τη μεταφορά της θεωρίας του Bandura στο 

πεδίο της επιλογής σταδιοδρομίας, τη θεωρία του Krumboltz για την κοινωνική 

μάθηση και την εφαρμογή της θεωρητικής έννοιας της αυτοαποτελεσματικότητας 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών από τις Hackett και Betz (Lent et al., 

1994, 1996, 2002).  

Η σημαντικότερη διαφορά της από τις υπόλοιπες θεωρίες είναι ότι, ενώ τα 

περισσότερα μοντέλα αντιμετωπίζουν την επαγγελματική επιλογή ως ένα παράγωγο 

που προκύπτει από τη στενή αλληλεπίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών 

στοιχείων, η συγκεκριμένη θεωρία υποδεικνύει την ύπαρξη και τη λειτουργία των 

διάφορων κοινωνικο-γνωστικών μηχανισμών, ως παραγόντων που προσδιορίζουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά (Lent et al., 1994
.
 Lent et al., 1996

.
 Lent et al., 2002).  

Ωστόσο, η θέαση ατόμου-περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο δεν μπορεί να 

αναδείξει πλήρως τη δυναμική αυτής της αλληλεπίδρασης, ενώ, παράλληλα, σε 

κάποιο βαθμό υποβαθμίζει την ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσεται, να 

μεταβάλλεται και να αυτορυθμίζεται. Αντιλαμβανόμενοι αυτή την αδυναμία και 

προκειμένου η κοινωνιογνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομία να συμπεριλάβει και 

να περιγράψει αυτές τις αλληλεπιδράσεις, οι εισηγητές της υιοθέτησαν το τριαδικό 

μοντέλο αμοιβαίας αιτιότητας (Triadic Reciprocal Model of Causality) του Bandura 

(1986). Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ότι α) τα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

γνωστική και συναισθηματική κατάσταση), β) οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και γ) 

η συμπεριφορά που εκδηλώνεται αποτελούν μηχανισμούς που συνεργάζονται και 

αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα να αλληλοεπηρεάζονται (Lent et al., 1994, 1996, 

2002). Αυτό σημαίνει ότι η εξωτερικευμένη συμπεριφορά είναι ένας 

συμπροσδιοριστικός παράγοντας, καθώς η εκδήλωση κάποιας συμπεριφοράς επιδρά 

στις καταστάσεις και, στη συνέχεια, αυτές ασκούν επίδραση στη συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου και, τελικά, στην ίδια του τη συμπεριφορά. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι άνθρωποι αποτελούν τόσο παράγωγα όσο και συνδιαμορφωτές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (Lent et al., 1996). 

Η κοινωνιογνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομία περιλαμβάνει τρία (διακριτά 

και ταυτόχρονα αλληλοσυσχετιζόμενα) μοντέλα που περιγράφουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου: α) το μοντέλο ανάπτυξης των ενδιαφερόντων, β) το μοντέλο 
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της επιλογής σταδιοδρομίας και γ) το μοντέλο της συμπεριφοράς-επίδοσης (Lent et 

al., 1994, 2002).  

Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η κοινωνικογνωστική προσέγγιση της 

σταδιοδρομίας ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη ως μία συνεχής, δυναμική και 

κυκλική αλληλεπίδραση, που προκύπτει από το συνδυασμό προσωπικών, γνωστικών, 

αλλά και περιβαλλοντικών παραγόντων. Το σημείο διαφοροποίησής της από άλλες 

θεωρητικές προσεγγίσεις έγκειται στην ανάδειξη των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσματικότητας και των προσδοκιών αποτελέσματος ως 

συμπροσδιοριστικούς παράγοντες των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των 

αντίστοιχων στόχων.  

 

 

2.3 Μοντέλα λήψης αποφάσεων 

Η θεωρία λήψης αποφάσεων μεταφέρθηκε στον τομέα της ψυχολογίας από την 

οικονομική επιστήμη, ώστε να αξιοποιηθεί για την ερμηνεία της εργασιακής 

συμπεριφοράς υπό ένα ψυχολογικό πρίσμα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 

έγινε μία συστηματική προσπάθεια ερμηνείας και της διαδικασίας επιλογής 

σταδιοδρομίας στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας. Από αυτή την προσπάθεια 

δημιουργήθηκαν οι Θεωρίες Επαγγελματικών Αποφάσεων (Career Decision Theories), 

οι οποίες αποτελούν το θέμα του παρόντος κεφαλαίου. Τα μοντέλα αυτά 

επικεντρώνονται τόσο στη διαδικασία και τα στάδια λήψης απόφασης όσο και στη 

συμπεριφορά του ατόμου κατά τη διάρκειά της και διακρίνονται σε περιγραφικά, που 

διερευνούν και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συνήθως πραγματοποιείται η 

λήψη απόφασης, και κανονιστικά, που εστιάζουν στον τρόπο που πρέπει να 

λαμβάνονται οι αποφάσεις για να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια (Δημητρόπουλος, 2003). 

 

2.3.1. Περιγραφικά μοντέλα λήψης απόφασης 

Οι θεωρίες του Lindblom (1959) για τη σταδιακή και τη στρατηγική ανάλυση 

της διαδικασίας λήψης απόφασης αξιοποιούν τη βασική φιλοσοφική οπτική της 

συστημικής θεώρησης, προσεγγίζοντας τη διαδικασία με πλουραλιστικό τρόπο. Η 

θεωρία της Σταδιακής Ανάλυσης (Serial Analysis) υποστηρίζει ότι, λόγω του 

εξαιρετικά πολυδιάστατου χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης απόφασης. είναι 

απαραίτητη η εξαρχής οριστική ανάλυση του συνόλου της. Ως εκ τούτου, 
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προκρίνεται η σταδιακή ανάλυση της διαδικασίας και η αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων τη στιγμή που αυτά παρουσιάζονται, προσέγγιση που συνεπάγεται ότι 

η λήψη απόφασης θεωρείται ευέλικτη διαδικασία, που στερείται αυστηρού 

προγραμματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κριτήρια επιλογής δεν μπορεί να είναι 

‘βελτιστοποιητικά’ (optimizing), αλλά ‘ικανοποιητικά’ (satisficing). 

Η θεωρία της Διαφοροποίησης και Κρυστάλλωσης του Svenson (1992) 

αναγνωρίζει ως αφετηρία της διαδικασίας λήψης απόφασης τη διαπίστωση της 

ανάγκης να ληφθεί μία απόφαση και τη διακρίνει στη φάση που προηγείται και σε 

εκείνη που έπεται της επιλογής. Στη φάση πριν την επιλογή, το άτομο προσπαθεί να 

διαφοροποιήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε εναλλακτικής, ώστε να 

επιλέξει μεταξύ τους. Ο Svenson υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρία είδη 

διαφοροποίησης: α) η ολική διαφοροποίηση, δηλαδή μια αρχική, αδρομερής και, κατά 

κανόνα, διαισθητική επιλογή, βασισμένη σε εμπειρίες και παλιότερες γνώσεις του 

ατόμου, β) η διαδικαστική διαφοροποίηση, που στηρίζεται στην επεξεργασία των 

διαθέσιμων πληροφοριών και αποτελεί το χρονικό σημείο όπου πραγματοποιείται και 

η διαφοροποίηση των κριτηρίων επιλογής, που θα αξιοποιηθούν για τη λήψη 

απόφασης και, τέλος, γ) η δομική διαφοροποίηση, διαδικασία που αναφέρεται στην 

αναδόμηση της αναπαράστασης του προβλήματος που απαιτεί τη λήψη απόφασης. Η 

αναδόμηση ενδέχεται να αφορά στον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η ελκυστικότητα 

των εναλλακτικών, στην ερμηνεία των γεγονότων που σχετίζονται με την ίδια την 

απόφαση, στην αδρή διαφοροποίηση που προηγήθηκε ή στην τροποποίηση των 

κριτηρίων επιλογής. Η φάση μετά την επιλογή είναι η φάση της κρυστάλλωσης και 

αναφέρεται στη σταθεροποίηση της επιλογής, ώστε το άτομο να εμμείνει σε αυτή και 

να μη χρειαστεί να την επανεξετάσει και να παλινδρομήσει στο στάδιο της 

διαφοροποίησης. Η κρυστάλλωση εξαρτάται από το βαθμό σαφήνειας της 

διαφοροποίησης που προηγήθηκε. 

Ο Connolly (1988) υποστηρίζει ότι, όταν υφίσταται μία κατάσταση απόφασης, 

οι διαστάσεις του προβλήματος είναι στενά εξαρτημένες, καθώς οποιαδήποτε 

επενέργεια σε μία από αυτές αυτόματα προκαλεί μεταβολές και στις υπόλοιπες. 

Συνεκτιμώντας, μάλιστα, τα γνωστικά και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου, τα οποία αποτελούν εκείνα τα στοιχεία που απηχούν τις αξίες και τους 

σκοπούς του, ο Connolly προτείνει το μοντέλο του ‘κύκλου απόφασης’. Σε αυτό, το 

άτομο που καλείται να αποφασίσει τοποθετείται μέσα στο πλαίσιο της απόφασης και 

συγκεντρώνει πληροφορίες για την προβληματική κατάσταση. Οι γνώσεις που θα 
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αποκομίσει κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών επιφέρουν αλλαγές όχι 

μόνο στο γνωστικό αλλά και στο συναισθηματικό τομέα του ατόμου, με αποτέλεσμα 

να οδηγείται τελικά στην απόφαση και την υλοποίησής της. Από τα παραπάνω γίνεται 

φανερό ότι η παθητική αποδοχή πληροφοριών δεν είναι δυνατό να οδηγήσει στην 

κατάλληλη απόφαση, καθώς απαιτείται προσεκτική και ενεργητική διερεύνηση της 

προβληματικής κατάστασης. 

 

2.3.2. Κανονιστικά μοντέλα λήψης απόφασης 

Ο Hilton (1962), έχοντας ως αφετηρία τις θεωρίες της Γνωστικής Ψυχολογίας, 

αλλά και τη θεωρία Πεδίου του Lewin, υποστήριξε ότι οι όποιες δυσκολίες κατά την 

επαγγελματική επιλογή προκύπτουν από τη ‘νοητική ασυμφωνία’ ή αλλιώς 

‘δυσαρμονία’ που δημιουργείται στο άτομο εξαιτίας της πίεσης να λάβει κάποια 

απόφαση. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια του ατόμου να αποκαταστήσει αυτή τη 

γνωστική-νοητική ανισορροπία ανάγεται σε ρυθμιστή και κατ’ εξοχήν 

προσδιοριστικό παράγοντα της επαγγελματικής επιλογής.  

Η θεωρία του Mitchell (1975) βασίζεται στην υπόθεση ότι η λήψη απόφασης 

είναι ουσιαστικά μία διαδικασία σύγκρισης μεταξύ της κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται το άτομο και της ιδανικής. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι για να καταλήξει 

κανείς στην επιλογή συγκρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων 

εναλλακτικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες. 

Πρόκειται για α) τους απόλυτους όρους κάθε εναλλακτικής, οι οποίοι είναι αναγκαίο 

να διασφαλίζονται, προκειμένου αυτή να καθίσταται βιώσιμη, β) τα θετικά ή 

επιθυμητά χαρακτηριστικά της, γ) τα αρνητικά ή ανεπιθύμητα και δ) τα ουδέτερα, που 

θεωρείται ότι δεν επιδρούν στην επιλογή. Με τη διαδικασία της σύγκρισης, το άτομο 

επιλέγει ή απορρίπτει εναλλακτικές, μέχρι να οδηγηθεί στην τελική του απόφαση.  

Στο θεωρητικό σχήμα του Gelatt οι αποφάσεις του ατόμου διακρίνονται σε 

διερευνητικές και τερματικές-τελικές, ενώ η επιλογή προσδιορίζεται ως μία σειρά 

διερευνητικών αποφάσεων, επιστέγασμα των οποίων είναι η τερματική. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η στρατηγική επιλογής ξεκινά με τον υπολογισμό επιτυχίας κάθε 

εναλλακτικής. Ακολουθεί πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της και, τέλος, 

πραγματοποιείται η εκτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων για το ίδιο το άτομο βάσει 

του προσωπικού αξιολογικού του συστήματος, ώστε να καταλήξει στην επιθυμητή 

πορεία (Gelatt, 1962
.
 Gelatt & Clark, 1967). 
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Ο Vroom (1964) διατύπωσε το μοντέλο προσδοκίας (expectancy model) στην 

επαγγελματική επιλογή, βασισμένος στην ψυχολογία των κινήτρων και δεχόμενος 

επιρροή από τον Lewin. Στο συγκεκριμένο μοντέλο η επαγγελματική προτίμηση 

διακρίνεται από την επαγγελματική επιλογή και την επαγγελματική κατάληξη. Αυτό 

σημαίνει ότι, μολονότι το άτομο προτιμά από τις διαθέσιμες επιλογές αυτή με το 

μεγαλύτερο σθένος (valence), καθώς τα προβλεπόμενα αποτελέσματά της είναι πιο 

συμβατά με τις προσωπικές αξίες και αντιλήψεις, επιλέγει τη λύση για την οποία έχει 

μεγαλύτερες προσδοκίες (expectancies) επιτυχίας, εκείνη που θεωρεί ότι θα του 

προσδώσει μεγαλύτερη ισχύ (force). Ωστόσο, η εναλλακτική όπου θα καταλήξει είναι 

εκείνη που προσφέρει πιο ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας. 

 

 

 

 

3. Δυσκολίες κατά την επιλογή σταδιοδρομίας – Θεωρητικό 

υπόβαθρο και ανασκόπηση ερευνών 

 

Η επαγγελματική ζωή έχει αναγνωριστεί από τους ερευνητές ως ένα από τα 

κυρίαρχα στοιχεία της κοινωνικής υπόστασης και της ταυτότητας ενός ατόμου. Αυτό 

συμβαίνει διότι η επιλογή ενός επαγγέλματος είναι σε θέση να προσδιορίσει σε 

μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής, τον κοινωνικό και φιλικό περίγυρο και επιδρά άμεσα 

τόσο στην ικανοποίηση που αντλείται από την εργασία όσο και στη διαμόρφωση των 

βαθύτερων προσωπικών αξιών (Δημητρόπουλος, 2003). Με δεδομένο ότι σε κάθε 

άνθρωπο δεν ταιριάζουν όλα τα επαγγέλματα που δυνητικά θα τον ενδιέφεραν, η 

επαγγελματική επιλογή αποτελεί μία σοβαρή απόφαση που το ιδανικό είναι να μη 

λαμβάνεται επιπόλαια, αλλά, ως αποτέλεσμα ώριμης σκέψης, όπως επίσης και 

κατάλληλης και, κατά το δυνατό, αντικειμενικής αυτοαξιολόγησης.  

Ωστόσο, αυτό δεν καθίσταται πάντοτε δυνατό, με αποτέλεσμα συχνά να 

παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. 

Αυτές οι δυσκολίες μπορούν να ταξινομηθούν με πολλούς τρόπους, όπως, για 

παράδειγμα, το είδος τους, το χρονικό σημείο στο οποίο εμφανίζονται, τις δυνητικές 

τους συνέπειες ή την παρέμβαση που απαιτείται για την αντιμετώπισή τους (Gati, 

Krausz & Osipow, 1996
.
 Amir, Gati & Kleiman, 2008). Στη συνέχεια, παρατίθενται 
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ορισμένοι παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας και 

μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά για αυτή, ενώ το θεωρητικό μέρος κλείνει με 

την παρουσίαση της ταξινομίας των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας του Gati και 

των συνεργατών του (1996), πάνω στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του εργαλείου 

συλλογής δεδομένων της παρούσας έρευνας.  

 

 

3.1 Παράγοντες ενίσχυσης των δυσκολιών  

 

Συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών  

Η διαθεσιμότητα καθώς και ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των 

πληροφοριών αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρο στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης. Η απουσία κατάλληλων, αληθών και πρόσφατων 

πληροφοριών μπορεί εύκολα να οδηγήσει στον αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση, 

ενώ η αδυναμία να συνυπολογιστούν όλες οι πληροφορίες μπορεί να περιορίσει τις 

εναλλακτικές, οδηγώντας σε λανθασμένη επιλογή (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995).  

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραμελείται ο σοβαρός ρόλος που διαδραματίζουν 

οι προσωπικές αξίες. Κατά τη διαδικασία συλλογής των πληροφοριών, το άτομο 

συχνά επιλέγει να επεξεργαστεί, μεταξύ των διαθέσιμων πληροφοριών, εκείνες που 

είναι σύμφωνες με τις πεποιθήσεις, τα κίνητρα και τις στάσεις του, αγνοώντας τις 

υπόλοιπες, ενώ υπάρχει πάντοτε και η πιθανότητα της ασυνείδητης παραποίησης των 

πληροφοριών, με σημαντικές συνέπειες στην καταλληλότητα της τελικής επιλογής 

(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995). 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος του συμβούλου 

σταδιοδρομίας, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει στη συλλογή και την επεξεργασία 

των πληροφοριών, είναι καίριος για την επαγγελματική επιλογή. Ιδιαίτερα χρήσιμη 

μπορεί να είναι η συμβολή του τόσο στην αυτοαξιολόγηση των δυνατοτήτων του 

ατόμου όσο και στη διαφοροποίηση μεταξύ των επαγγελματικών φιλοδοξιών και των 

επαγγελματικών προσδοκιών, όρος που αντικατοπτρίζει την πιθανότητα πραγμάτωσης 

των φιλοδοξιών (Farmer & Chung,1995
.
 Johnson, 1995). 
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Η ωριμότητα στην επαγγελματική ανάπτυξη 

Η έννοια της ωριμότητας είναι πολυσύνθετη και περιλαμβάνει, εκτός από τη 

βιολογική, και διαστάσεις όπως η νοητική, η ψυχική, η συναισθηματική και η 

κοινωνική. Η κατάκτηση της ωριμότητας σημαίνει ότι το άτομο έχει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις και ικανότητες για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, την επαγγελματική 

απασχόληση και την πολιτική κοινωνικοποίησή του. Πρόκειται, δηλαδή, για την 

ψυχική σταθεροποίηση ενός ανθρώπου σε συνδυασμό με την απόκτηση της 

ικανότητας να ικανοποιεί τις ανάγκες του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

(Παπαδόπουλος, 1982).  

Η κοινωνική πτυχή της ωριμότητας συμπεριλαμβάνει την επαγγελματική 

ωριμότητα (career maturity), δηλαδή το βαθμό κατοχής διάφορων δεξιοτήτων που 

μπορούν να καθοδηγήσουν το άτομο στη λήψη ορθών επαγγελματικών αποφάσεων. 

Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με ειδικές γνώσεις και πληροφορίες που απαιτούνται 

από την εργασία, καθώς και την επίδειξη συμπεριφοράς ανάλογης με το στάδιο 

επαγγελματικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται (Super, 1957). Θεωρείται, μάλιστα, 

ότι, αντίστοιχα προς τη νοητική ηλικία, ο βαθμός επαγγελματικής ωριμότητας μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως επαγγελματική ηλικία (Super, 1955).  

Η κατάκτηση της επαγγελματικής ωριμότητας επέρχεται βαθμιαία στην 

εφηβική ηλικία, με την ωρίμανση των γνωστικών ικανοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν 

στους εφήβους να αναγνωρίσουν την ανάγκη επιλογής ενός επαγγέλματος, να 

κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους και να τα συγκεράσουν με τις 

συνθήκες της αγοράς εργασίας (Super, 1957).  

 

Δυσλειτουργικές σκέψεις σταδιοδρομίας 

Στη διαδικασία λήψης απόφασης, οι σκέψεις (thoughts, thinking, cognitions) 

του ατόμου αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή 

της. Είναι χαρακτηριστικό ότι συχνά ορισμένοι συμβουλευόμενοι εκφράζουν σκέψεις 

σχετικά με τη σταδιοδρομία που καθιστούν δυσκολότερη την επαγγελματική επιλογή.  

Η ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται αυτού του είδους οι σκέψεις 

γίνεται εύκολα αντιληπτή αν εξετάσει κανείς τους ορισμούς που τους αποδίδονται 

από διάφορους ερευνητές. Έτσι, όταν αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, 

οι σκέψεις αυτές αποκαλούνται δυσλειτουργικές σκέψεις (dysfunctional cognitions) 

από τους Corbishley και Yost, (1989), δυσλειτουργικές σκέψεις σταδιοδρομίας 
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(dysfunctional career thinking) από τους Saunders, Peterson, Sampson και Reardon 

(2000), δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σταδιοδρομίας (dysfunctional career beliefs) από 

τον Krumboltz (1990), αρνητικές σκέψεις σταδιοδρομίας (negative career thinking) 

από τους Sampson, Peterson, Lenz, Reardon και Saunders (1996), ανεπαρκείς 

πεποιθήσεις σταδιοδρομίας (poor career beliefs) από τον Enright (1996), παράλογες 

προσδοκίες (irrational expectations) από τον Nevo (1987) ή μύθοι (myths) από τους 

Dorn και Welch (1985), αλλά και τους Lewis και Gilhousen (1981).  

Από την άλλη, όταν τίθεται στο επίκεντρο των ερευνητών το ίδιο το άτομο, οι 

δυσλειτουργικές σκέψεις σταδιοδρομίας έχουν χαρακτηριστεί ως δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις για τον εαυτό (dysfunctional self-beliefs) από τους Borders και Archadel 

(1987), ηττοπαθείς δηλώσεις (self-defeating statements) από τους Strawser και Figler 

(1986), ηττοπαθείς πεποιθήσεις (self-defeating beliefs) από τους Sweeney και Schill 

(1998) ή ιδιωτικοί κανόνες (private rules) από τον Krumboltz (1983). 

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των ορισμών είναι ότι αναφέρονται σε σκέψεις 

που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και προκαταβάλουν αρνητικά την έκβαση 

της κατάστασης. Πρόκειται μάλιστα για ένα ιδιοσυγκρασιακό γνώρισμα, το οποίο 

οδηγεί γενικότερα σε δυσπροσαρμοστικότητα. Το δυσκολότερο σημείο στην 

αντιμετώπισή τους είναι ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ λειτουργικών και 

δυσλειτουργικών σκέψεων είναι λεπτή, καθιστώντας αναγκαίο το ρόλο του 

συμβούλου σταδιοδρομίας (Lam & Cheng, 2001). 

 

Επαγγελματική αναποφασιστικότητα 

Όπως έχει γίνει κατανοητό, η επαγγελματική επιλογή αποτελεί μία περίπλοκη 

διαδικασία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πολλές δυσκολίες στο άτομο που 

καλείται να την πραγματοποιήσει. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να εμφανιστεί η 

επαγγελματική αναποφασιστικότητα (career indecisiveness), όρος που έχει 

απασχολήσει κατά κόρον τους ερευνητές και υποδηλώνει την αδυναμία λήψης 

οποιαδήποτε απόφασης (Osipow, 1999
.
 Germeijs & De Boeck, 2003).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία διάκριση μεταξύ της 

αναποφασιστικότητας (indecisiveness) και της διστακτικότητας (indecision). Η 

διστακτικότητα θεωρείται μία φυσιολογική αναπτυξιακή φάση, από την οποία 

διέρχεται το άτομο που προσπαθεί να καταλήξει σε μία απόφαση. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η επαγγελματική διστακτικότητα εκλαμβάνεται ως μία προσωρινή 
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κατάσταση, που εμφανίζεται όταν προκύπτει ανάγκη απόφασης και μετά από τη λήψη 

της υποχωρεί, για να ξαναπαρουσιαστεί στην επόμενη μεταβατική περίοδο. Με την 

πάροδο των ετών, η συχνότητα που καλείται το άτομο να λάβει επαγγελματικές 

αποφάσεις μειώνεται και, κατά συνέπεια, μειώνεται και η επαγγελματική 

διστακτικότητα. Αντιθέτως, η επαγγελματική αναποφασιστικότητα θεωρείται ως 

τμήμα της γενικότερης αναποφασιστικότητας που διακατέχει κάποιον σε συνθήκες 

λήψης οποιασδήποτε απόφασης (Osipow, 1999).  

Σε γενικές γραμμές, οι παράγοντες ή εμπόδια που σχετίζονται και επιδρούν 

στην επαγγελματική αναποφασιστικότητα διακρίνονται σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί παράγοντες συνήθως αποτελούν εμπόδια που ξεκινούν 

από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις πεποιθήσεις ή τα συναισθήματα του 

ατόμου και παρεμβάλλονται στη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης. Από την 

άλλη, οι εξωτερικοί παράγοντες βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του ατόμου 

και, μολονότι επισημαίνεται ότι σχετίζονται με την αναποφασιστικότητα, δεν είναι 

ακόμη ξεκάθαρος ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο την επηρεάζουν στην 

πραγματικότητα. Τις περισσότερες φορές εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια 

αλληλεπιδρούν (Nathan & Hill, 2006). 

 

3.2 Η ταξινομία των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας κατά τους I. Gati, 

M. Krausz και S.H. Osipow (1996) 

 

Μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και 

επιλογή έχει αφιερωθεί στην κατηγοριοποίηση και τον έλεγχο των προβλημάτων που 

επιδρούν στην επαγγελματική αναποφασιστικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Gati, 

Krausz και Osipow (1996) αυτές οι έρευνες έδιναν μονομερή έμφαση είτε στο 

θεωρητικό υπόβαθρο χωρίς την απαραίτητη εμπειρική διερεύνηση είτε στην 

εμπειρική πραγματικότητα, αγνοώντας όποιον θεωρητικό προσανατολισμό. Σε αυτό 

το πλαίσιο, οι ίδιοι ερευνητές, για την ανίχνευση και την αποτελεσματικότερη 

κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα άτομο κατά την επιλογή 

σταδιοδρομίας, ανέπτυξαν μία ταξινομία των δυσκολιών, σύμφωνα με την οποία η 

αναποφασιστικότητα δεν είναι ένα πρόβλημα με πολλά συμπτώματα, αλλά, 

αντιθέτως, πρόκειται για ένα σύνολο προβληματικών διαστάσεων, οι οποίες οδηγούν 
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σε κοινό αποτέλεσμα, την αναποφασιστικότητα (Lancaster, Rudolph, Perkins & 

Patten, 1999).  

 

3.2.1. Θεωρητικό μοντέλο 

Το μοντέλο τους βασίστηκε στη θεωρητική κατασκευή του ιδανικού λήπτη 

αποφάσεων σταδιοδρομίας (ideal career decision maker), δηλαδή ενός ατόμου που 

αναγνωρίζει την ανάγκη επιλογής, είναι πρόθυμο να την πραγματοποιήσει και 

παράλληλα ικανό να πάρει τη βέλτιστη απόφαση. Ο ιδανικός λήπτης απόφασης, 

μάλιστα, επιλέγει την εναλλακτική που έχει την υψηλότερη υποκειμενική αξία, ενώ 

το αναποφάσιστο άτομο αντιμετωπίζει προβλήματα σε πολλά επίπεδα της λήψης 

επαγγελματικής απόφασης, μεταξύ των οποίων είναι οι αόριστοι στόχοι, οι ασαφείς 

εναλλακτικές και η αδυναμία να διακρίνει τι θα ήταν χρήσιμο για εκείνο. Ως εκ 

τούτου, κάθε απόκλιση από το πρότυπο είναι ενδεχόμενη πηγή προβλημάτων (Gati, 

1990
.
 Gati et al., 1996).  

Το μοντέλο που προτείνεται είναι ιεραρχικό, καθώς οι ευρύτερες κατηγορίες 

χωρίζονται σε τρεις κύριες διαστάσεις και αυτές με τη σειρά τους σε 10 παράγοντες, 

οι οποίοι προκύπτουν από λεπτομερέστερες διακρίσεις. Οι δυσκολίες που 

συμπεριλαμβάνονται κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον χρόνο που εμφανίζονται, 

την πηγή της δυσκολίας, το αποτέλεσμά της και τον τύπο της παρέμβασης που 

απαιτείται για να ξεπεραστούν. Η αναποφασιστικότητα ενδέχεται να προκαλείται είτε 

από μία μοναδική δυσκολία είτε από το συνδυασμό περισσότερων (Gati et al., 1996).  

Ο βασικός διαχωρισμός που εισάγουν οι ερευνητές αναφέρεται στις δυσκολίες 

που εμφανίζονται «πριν τη διαδικασία επιλογής» (έλλειψη κινήτρου) και σε εκείνες 

που παρουσιάζονται «κατά τη διάρκεια της διαδικασίας» (έλλειψη πληροφόρησης και 

ασυνεπής πληροφόρηση). Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία Έλλειψη ετοιμότητας 

συμπεριλαμβάνονται δυσκολίες που προκαλούνται από ενδεχόμενη έλλειψη κινήτρου 

για εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, από τη γενική 

αναποφασιστικότητα του ατόμου αναφορικά με όλες τις περιπτώσεις λήψης απόφασης 

και τους δυσλειτουργικούς μύθους, δηλαδή παράλογες προσδοκίες από τη 

σταδιοδρομία και τη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 

Έλλειψη πληροφόρησης γίνεται διάκριση μεταξύ της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά 

με i. τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας (τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν), 

ii. τον εαυτό (αυτογνωσία και επαγγελματικές προτιμήσεις), iii. τα επαγγέλματα 

(ποικιλία και χαρακτηριστικά) και iv. τους τρόπους λήψης επιπλέον πληροφόρησης, 
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ώστε η τελική επιλογή να είναι η καταλληλότερη. Θεωρητικά υπάρχει η υπόθεση ότι 

οι δύο τελευταίες κατηγορίες είναι στενότερα συνδεδεμένες μεταξύ τους σε σύγκριση 

με τη δεύτερη, καθώς αναφέρονται σε αντικειμενικούς, εξωγενείς παράγοντες. Η 

έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία παρουσιάζεται ως ασυσχέτιστη με τις υπόλοιπες, 

διότι κατά την αρχική ταξινόμηση, πριν την εμπειρική της διερεύνηση, αυτή η 

κατηγορία θεωρείτο ότι ανήκε στους παράγοντες που δυσκολεύουν τα άτομα πριν να 

εμπλακούν στη διαδικασία επιλογής. Τέλος, στην κατηγορία Ασυνεπής πληροφόρηση 

διακρίνονται οι δυσκολίες που προέρχονται από αναξιόπιστη πληροφόρηση (δηλαδή 

από ασαφή και συγκεχυμένη ενημέρωση για τα επαγγέλματα και τον εαυτό) και 

συγκρούσεις, εσωτερικές (όταν σχετίζονται με το ίδιο το άτομο) και εξωτερικές (όταν 

προκαλούνται από τη σχέση του με το περιβάλλον του και ειδικά με τους 

σημαντικούς άλλους). Θεωρητικά, αναμενόταν οι παράγοντες των συγκρούσεων να 

είναι περισσότερο συσχετισμένοι μεταξύ τους, παρά με τον παράγοντα της 

αναξιόπιστης πληροφόρησης (βλ. Διάγραμμα 1) (Gati et al., 1996). 

 

 

Για τον έλεγχο της θεωρητικής ταξινομίας, θεωρήθηκε απαραίτητη η 

κατασκευή ενός ερευνητικού εργαλείου, όπου οι ερωτήσεις-εμπειρικοί δείκτες να 

αντιπροσωπεύουν ξεχωριστούς τύπους προβλημάτων. Η επιλογή και η 

κατηγοριοποίηση των εμπειρικών δεικτών πραγματοποιήθηκε με βάση τις θεωρητικές 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα και τη σημασία τους για την πράξη της 

συμβουλευτικής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός διαφοροποίησης των 

Διάγραμμα 1: Η τροποποιημένη θεωρητική ταξινομία των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας (Gati et al., 1996: 520)  

[μετάφραση της συγγραφέως]. 
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ερωτήσεων δεν είναι ίσος και για τους δέκα παράγοντες, π.χ. για την Έλλειψη 

Ετοιμότητας (συμπεριλαμβανομένης της υποκατηγορίας έλλειψη γνώσης για τη 

διαδικασία – βλ. παραπάνω) δε θεωρήθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία 

συστηματική διαδικασία διάκρισης σε πιο ειδικές υποκατηγορίες ερωτήσεων, λόγω 

της απουσίας θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, στις κατηγορίες 

της Έλλειψης πληροφόρησης και της Ασυνεπούς πληροφόρησης εφαρμόστηκε μία 

τέτοια διαδικασία. Ειδικότερα:  

1) Έλλειψη γνώσης για τον εαυτό: πραγματοποιήθηκε διάκριση μεταξύ της 

έλλειψης γνώσης σχετικά με τις επαγγελματικές προτιμήσεις και τις ικανότητες 

που το άτομο αντιλαμβάνεται ότι έχει. Αυτές οι δύο υποκατηγορίες 

ταξινομήθηκαν περαιτέρω σε δυσκολίες αναφορικά με το παρόν (π.χ. δεν ξέρω 

τι θέλω) και σε δυσκολίες αναφορικά με το μέλλον (π.χ. δεν ξέρω πώς θα είναι 

οι προτιμήσεις μου στο μέλλον).  

2) Έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα: ενσωματώθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την 

έλλειψη γνώσης αφενός για την ύπαρξη των επαγγελμάτων κι αφετέρου για τα 

χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, εισήχθη εκ νέου η διάκριση των δυσκολιών 

αυτών σχετικά με το παρόν και το μέλλον.  

3) Έλλειψη γνώσης σχετικά με τους τρόπους απόκτησης επιπλέον πληροφόρησης: 

πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση με βάση το αν οι ερωτήσεις αφορούν σε 

τρόπους απόκτησης επιπλέον πληροφόρησης για τον εαυτό ή τα επαγγέλματα.  

4) Αναξιόπιστη πληροφόρηση: θεωρήθηκε ότι υπάρχουν τρεις τύποι δυσκολιών 

σχετικά με την αναξιόπιστη πληροφόρηση, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις 

προτιμήσεις, τις αντιληπτές ικανότητες του ατόμου και τις επαγγελματικές 

εναλλακτικές. 

5) Εσωτερικές συγκρούσεις: πραγματοποιήθηκε διάκριση μεταξύ των δυσκολιών 

που προκαλούνται από τις ασυμβίβαστες προτιμήσεις και από τη διάσταση 

μεταξύ προτιμήσεων και ικανοτήτων. Επιπλέον, οι ασυμβίβαστες προτιμήσεις 

διακρίθηκαν περαιτέρω βάσει του αν προκαλούνται από συγκρούσεις μεταξύ 

των επαγγελματικών πτυχών που θεωρούνται σημαντικές (π.χ. οι προτιμήσεις 

δε συνδυάζονται σε ένα επάγγελμα), από συγκρούσεις μεταξύ των 

επαγγελμάτων (π.χ. εξίσου ελκυστικές εναλλακτικές) και από συγκρούσεις 

μεταξύ ενός επαγγέλματος και ορισμένων χαρακτηριστικών του (π.χ. ύπαρξη 

ενός ανεπιθύμητου χαρακτηριστικού σε ένα επιθυμητό επάγγελμα). Η 

υποκατηγορία των δυσκολιών που προκαλούνται από τη διάσταση 
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προτιμήσεων και ικανοτήτων κατηγοριοποιήθηκε περαιτέρω βάσει του αν τα 

προβλήματα προέρχονται λόγω ελλιπών ή πλεοναζουσών ικανοτήτων για το 

επιθυμητό επάγγελμα. 

6) Εξωτερικές συγκρούσεις: πραγματοποιήθηκε διάκριση μεταξύ των δυσκολιών 

που δημιουργούνται από τη σύγκρουση εξωτερικών πηγών (π.χ. δύο 

σημαντικών άλλων) και εκείνων που προκαλούνται από τη σύγκρουση ατόμου-

περιβάλλοντος. Καθεμία από αυτές τις υποκατηγορίες χωρίστηκε επιπλέον σε 

συγκρούσεις που σχετίζονται με τις εναλλακτικές (π.χ. ποιες εναλλακτικές θα 

πρέπει να εξεταστούν) ή με τις συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας επιλογής 

(π.χ. ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη) (Gati et al., 1996). 

Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε το Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών Επιλογής 

Σταδιοδρομίας (Career decision-making difficulties questionnaire, εφεξής CDDQ), το 

οποίο αξιοποιείται ως εργαλείο συλλογής δεδομένων στην παρούσα έρευνα. Το 

CDDQ δέχεται κριτική σχετικά με την περιορισμένη εστίασή του στις γνωστικές 

διαδικασίες της επιλογής σταδιοδρομίας, αλλά και τη χαμηλή εσωτερική αξιοπιστία 

του παράγοντα Έλλειψη Ετοιμότητας (Tien, 2005
.
 Creed & Yin, 2006

.
 Vahedi et al., 

2012).  

Παρά τις όποιες κριτικές, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πρόκειται για ένα 

ερωτηματολόγιο με σαφές θεωρητικό υπόβαθρο, όπου συμπεριλαμβάνονται 

ορισμένες βασικές διακρίσεις για τη θεωρία λήψης απόφασης, όπως η διάκριση 

μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών και των χαρακτηριστικών των επαγγελμάτων, 

μεταξύ της ελλιπούς πληροφόρησης και των τρόπων απόκτησης επιπλέον 

πληροφόρησης, μεταξύ προτιμήσεων και ικανοτήτων, όπως επίσης και μεταξύ της 

πληροφόρησης στο παρόν και στο μέλλον, όπου ενυπάρχει η αβεβαιότητα (Gati et al., 

1996). Εκτός από τα θεωρητικά του πλεονεκτήματα, αποτελεί ένα γρήγορο και 

συστηματικό τρόπο αξιολόγησης των προβλημάτων επιλογής σταδιοδρομίας που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα και επιπλέον παρέχει το πλεονέκτημα ότι αξιοποιήθηκε σε 

πληθώρα ερευνών ανά τον κόσμο, επιτρέποντας τη συγκρισιμότητα των 

αποτελεσμάτων και τη σύνδεσή τους με τη διεθνή βιβλιογραφία
1
. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η παρούσα μελέτη έρχεται να συμβάλει στο σχετικό διάλογο, θέτοντας στο επίκεντρο 

                                                           
1
 Το CDDQ έχει μεταφραστεί και αξιοποιηθεί σε έρευνες στα αραβικά, κινέζικα, αγγλικά, φλαμανδικά, 

γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, εβραϊκά, ιταλικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, τούρκικα και 

στη γλώσσα της Ουγκάντα (Ugandan) (Gati, 2011). 
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τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα, δηλαδή 

τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.  

 

3.2.2. Ανασκόπηση των σχετικών εμπειρικών ερευνών  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το CDDQ αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο 

εργαλείο, το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε πληθώρα μελετών και δημοσιεύσεων ανά τον 

κόσμο. Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της παρούσας έρευνας και 

για τη στοιχειοθέτηση του σκεπτικού και των ερωτημάτων της ακολουθεί 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 

πρόκειται για εξαντλητική ανασκόπηση, αλλά για την σύντομη παρουσίαση 35 

άρθρων επιλεγμένων για το ιδιαίτερο θεωρητικό ή ερευνητικό τους ενδιαφέρον. Για 

καθεμία από αυτές αναφέρονται τα βασικά της συμπεράσματα. 

Οι έρευνες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: εκείνες που έχουν 

ως θέμα τη μέτρηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του CDDQ, εκείνες που το 

αξιοποιούν ως εργαλείο συλλογής δεδομένων και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν 

στον ελληνικό πληθυσμό. Στο παράρτημα υπάρχει ένας συγκεντρωτικός πίνακας με 

τις εμπειρικές έρευνες αυτού του κεφαλαίου, τα χαρακτηριστικά τους και τη 

συνεισφορά τους στο πεδίο (βλ. Πίνακα 31). 

 

Μέτρηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του CDDQ 

Η θεωρητική ταξινομία των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας του Gati και 

των συνεργατών του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1996. Στην ίδια δημοσίευση 

έγινε προσπάθεια εμπειρικού ελέγχου της με τη χρήση του CDDQ σε Αμερικανούς 

και Ισραηλινούς. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν τη θεωρητική 

ταξινομία ως προς τους δέκα παράγοντες δυσκολιών, με τη μέθοδο ιεραρχικής 

ανάλυσης κατά συστάδες ADDTREE (hierarchical cluster analysis) και στα δύο 

δείγματα. Η δομή των δυσκολιών, όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, 

ήταν σχεδόν ταυτόσημη στους δύο πληθυσμούς, με εξαίρεση τον παράγοντα 

εξωτερικές συγκρούσεις, εύρημα που υποδεικνύει ότι το CDDQ είναι μερικώς 

ευαίσθητο στις πολιτισμικές διαφορές (Gati al., 1996). 

Τρία χρόνια αργότερα, οι Lancaster, Rudolph, Perkins και Patten (1999) 

επιχείρησαν να αναπαράγουν την έρευνα του Gati και των συνεργατών του (1996) 

και να εξετάσουν την παραγοντική εγκυρότητα του CDDQ. Το θεωρητικό μοντέλο 
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που προέκυψε από την ανάλυση ADDTREE βρέθηκε ότι ταιριάζει με το πρωτότυπο 

(Lancaster et al., 1999). 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Gati και Saka (2001
β
) διεξήγαγαν έρευνα που αποσκοπούσε 

στη μελέτη και τη σύγκριση της έντυπης και της διαδικτυακής έκδοσης του CDDQ σε 

Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Σε αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά η εκδοχή του 

ερωτηματολογίου με τις 34 ερωτήσεις. Από τις αναλύσεις, βρέθηκαν παρόμοια 

μοτίβα απαντήσεων τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση. Επιπλέον, 

η δομή που προέκυψε με τη μέθοδο ADDTREE ήταν παρόμοια με τη δομή του 

πρωτότυπου μοντέλου και για τους δύο πληθυσμούς (Gati & Saka, 2001
β
). 

Αντίστοιχα, οι Osipow και Gati (1998) επιχείρησαν να διερευνήσουν την 

παραγοντική και τη συγχρονική εγκυρότητα (construct and concurrent validity) του 

CDDQ, σε συσχέτιση με το Career Decision Scale και το Career Decision Making 

Self Efficacy Scale σε αμερικανικό πληθυσμό. Οι σχετικές αναλύσεις με τη μέθοδο 

ADDTREE επιβεβαίωσαν την παραγοντική δομή που προέκυψε για τον αμερικανικό 

πληθυσμό στην έρευνα του Gati και των συνεργατών του (1996). Ως προς τη 

συγχρονική εγκυρότητα, βρέθηκε ότι το CDDQ έχει υψηλή θετική συσχέτιση με το 

CDS και μέτρια αρνητική συσχέτιση με το CDMSES (Osipow & Gati, 1998). 

Για να εντοπιστούν διαφορές στις δομή των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας 

σε διαφορετικές καταστάσεις λήψης απόφασης, οι Gati και Saka (2001
α
) διεξήγαγαν 

έρευνα σε Ισραηλινούς εφήβους. Από τις αναλύσεις με τη μέθοδο ADDTREE, 

επιβεβαιώθηκε η δομή του πρωτότυπου μοντέλου, ενώ από την περαιτέρω εξέταση 

των μεταβλητών βρέθηκε ότι τα αγόρια είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες αναφορικά με 

τις εξωτερικές συγκρούσεις και τους δυσλειτουργικούς μύθους από τα κορίτσια, 

εύρημα που επιβεβαιώνει εκείνο της Albion (2000) (Gati & Saka, 2001
α
). 

Η εγκυρότητα του CDDQ διερευνήθηκε επιπλέον στην εργασία των Gati, 

Osipow, Krausz και Saka (2000), η οποία πραγματεύεται μία έρευνα στο Ισραήλ όπου 

συνέκριναν τις εκτιμήσεις 5 συμβούλων σταδιοδρομίας για τις δυσκολίες των 95 

συμβουλευόμενών τους, με τις απαντήσεις των τελευταίων στο CDDQ. Η συσχέτισή 

τους ήταν μέτρια θετική. Από τις περαιτέρω αναλύσεις με τη μέθοδο ADDTREE 

προέκυψε ότι η δομή των δυσκολιών ήταν παρόμοια με εκείνη που ανέφεραν ο Gati 

και οι συνεργάτες του (1996).  

Στο ίδιο πνεύμα, η έρευνα των Hijazi, Tatar και Gati (2004) αποσκοπούσε στη 

διερεύνηση του μοτίβου των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο CDDQ, στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους Άραβες 
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μαθητές που προέρχονταν από την Ανατολική Ιερουσαλήμ (αμφισβητούμενη 

περιοχή), τη Δυτική Όχθη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παλαιστινιακών αρχών 

και το Ισραήλ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γενική δομή των δυσκολιών ήταν 

παρόμοια στις τρεις ομάδες και, μάλιστα, επιβεβαίωνε το θεωρητικό μοντέλο, ενώ 

διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν μόνο ως προς το βαθμό των δυσκολιών, παρά τις 

πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφορές (Hijazi et al., 2004). 

Πολλές είναι οι έρευνες που αποκοπούν στη διερεύνηση της δομής των 

δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας στον κινεζικό πληθυσμό. Η έρευνα του Mau 

(2001) αποτελεί την πρώτη προσπάθεια μελέτης του ζητήματος με αυστηρότερες 

στατιστικές μεθόδους. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση της εγκυρότητας του CDDQ 

και για την επίτευξή του αξιοποιήθηκαν οι μέθοδοι της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων και των μοντέλων δομικών εξισώσεων. Περαιτέρω επεξεργασία των 

δεδομένων με την εφαρμογή της ανάλυσης διαδρομών έδειξε ότι πράγματι ο 

παράγοντας της έλλειψης ετοιμότητας προηγείται της έλλειψης πληροφόρησης ή της 

ασυνεπούς πληροφόρησης.  

Ως συνέχεια της προηγούμενης δουλειάς του, ο Mau (2004) πραγματοποίησε 

μία δημοσίευση, όπου παρουσιάζονται δύο έρευνες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ με 

σκοπό την εξέταση των πολιτισμικών διαστάσεων των δυσκολιών επιλογής 

σταδιοδρομίας. Οι πολιτισμικές ομάδες που ελέγχθηκαν ήταν οι Λευκοί, οι 

Αφρικανοί, οι Ισπανοί και οι Ασιάτες. Τα αποτελέσματα με τις μεθόδους της 

επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων και των μοντέλων δομικών εξισώσεων, 

έδειξαν ότι οι τρεις ομάδες έχουν παρόμοια δομή δυσκολιών.  

Παράλληλα με την εργασία του Mau (2001), πραγματοποιήθηκε και η έρευνα 

του Tien, η οποία αφορούσε στον ίδιο πληθυσμό. Ο σκοπός της ήταν να 

κατασκευάσει την κινεζική εκδοχή του CDDQ, να εξετάσει την κατηγοριοποίηση των 

δυσκολιών που υπάρχει στη βιβλιογραφία και να εντοπίσει σε ποιους τομείς 

παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες οι φοιτητές από την Ταϊβάν. Από τις 

αναλύσεις προέκυψε ότι η εμπειρική δομή του CDDQ αντιστοιχεί στο πρωτότυπο 

μοντέλο (Tien, 2001). Σε συνέχεια της εργασίας του, ο Tien (2005) διεξήγαγε νέα 

έρευνα σχετικά με την παραγοντική δομή του CDDQ, όπου συμμετείχαν φοιτητές 

κολλεγίων από την Ταϊβάν. Για τους σκοπούς των αναλύσεων, οι συμμετέχοντες 

διακρίθηκαν σε αποφασισμένους και αναποφάσιστους. Τα αποτελέσματα, μετά την 

εφαρμογή των μεθόδων της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων, των μοντέλων 

δομικών εξισώσεων και της ανάλυσης ADDTREE, έδειξαν ότι για τους 
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αποφασισμένους το CDDQ παρουσιάζει σε γενικές γραμμές παρόμοια δομή με το 

θεωρητικό μοντέλο (Gati et al., 1996). Στους αναποφάσιστους, η κλίμακα των 

δυσλειτουργικών μύθων ήταν μία ανεξάρτητη κατηγορία, ενώ η έλλειψη ετοιμότητας 

διαλύθηκε και οι παράγοντές της τοποθετήθηκαν στις άλλες κλίμακες (Tien, 2005). 

Οι Creed και Yin (2006), εντοπίζοντας ένα ερευνητικό κενό ως προς τη 

διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του CDDQ σε Κινέζους μαθητές λυκείου. 

Η ανάλυση με τις μεθόδους της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων και των 

μοντέλων δομικών εξισώσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο μόνο 

σταθεροί παράγοντες, καθώς δεν εντοπίστηκε ο παράγοντας έλλειψη ετοιμότητας, 

εύρημα που επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφικά καταγεγραμμένη χαμηλή εσωτερική 

συνέπεια αυτής της κλίμακας. Ως εκ τούτου, η παραγοντική ανάλυση κατέληξε σε 

μερική υποστήριξη του πρωτότυπου μοντέλου.  

Προσπάθεια ελέγχου της παραγοντικής δομής του CDDQ πραγματοποιήθηκε 

και σε άλλες χώρες. Πράγματι, η δημοσίευση των Albion και Fogarty (2002) 

πραγματεύεται δύο διαφορετικές έρευνες που διεξήχθησαν με σκοπό τον έλεγχο της 

παραγοντικής εγκυρότητας του CDDQ σε Αυστραλούς μαθητές λυκείου και 

ενηλίκους. Η επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο των μοντέλων δομικών 

εξισώσεων έδειξε ότι το πρωτότυπο θεωρητικό μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή 

στα δεδομένα και, ως εκ τούτου, προτείνεται ένα απλούστερο μοντέλο πέντε 

παραγόντων, χωρίς περαιτέρω ομαδοποίηση σε ανώτερα επίπεδα.  

Η τελευταία βιβλιογραφικά καταγεγραμμένη έρευνα για τον έλεγχο της 

παραγοντικής δομής των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας ήταν εκείνη του Vahedi 

και των συνεργατών του (2012), όπου συμμετείχαν 511 προπτυχιακοί φοιτητές από το 

Ιράν, αποσκοπούσε στην εξέταση της εγκυρότητας της δομής του CDDQ στην 

ιρανική κουλτούρα. Από τη διερευνητική και την επιβεβαιωτική ανάλυση 

παραγόντων προέκυψε ότι το μοντέλο των τριών (δεύτερης τάξης) παραγόντων που 

πρότειναν ο Gati και οι συνεργάτες του (1996) έχει επαρκή προσαρμογή στα 

δεδομένα. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής επιβεβαίωσαν προηγούμενα ευρήματα 

σχετικά με τη χαμηλή εσωτερική συνέπεια της κλίμακας της έλλειψης ετοιμότητας, 

ενώ οι δείκτες για τις άλλες δύο κλίμακες ήταν καλοί.  

Από την ανασκόπηση που προηγήθηκε είναι εμφανές ότι, μολονότι έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες για τον έλεγχο της παραγοντικής δομής του 

CDDQ, εντούτοις συνήθως δεν ακολουθείται μία αυστηρή στατιστική μεθοδολογία. 

Πράγματι, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την 
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παραγοντική δομή ανάλυση συστάδων και όχι παραγοντική ανάλυση. Ωστόσο, ακόμη 

και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση, είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι σε καμία από αυτές δεν ελέγχθηκαν όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, καθώς 

τουλάχιστον ένα από αυτά θεωρήθηκε δεδομένο. 

 

Το CDDQ ως εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το CDDQ αποτελεί ένα από τα περισσότερο αξιοποιημένα ερωτηματολόγια για 

την ανίχνευση των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας διεθνώς και έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών ως εργαλείο συλλογής δεδομένων για τον 

έλεγχο υποθέσεων. Μία από τις πρώτες έρευνες σε αυτό το πεδίο ήταν εκείνη της 

Albion (2000). Από τις αναλύσεις δεν προέκυψαν διαφορές στα γενικότερα επίπεδα 

αποφασιστικότητας. Ωστόσο, τα αγόρια ανέφεραν λιγότερες δυσκολίες λόγω 

έλλειψης πληροφόρησης, ενώ τα κορίτσια ήταν λιγότερο πιθανό να δυσκολεύονται 

εξαιτίας έλλειψης κινήτρου. Είναι σημαντικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων αντιμετώπιζε δυσκολίες εξαιτίας των δυσλειτουργικών μύθων, με τα 

κορίτσια να αναφέρουν μικρότερες δυσκολίες.  

Στη συνέχεια, διεξήχθη η έρευνα των Morgan και Ness (2003), με σκοπό τη 

διερεύνηση της ταξινομίας του Gati και των συνεργατών του (1996) σε δείγμα 

Καναδών φοιτητών σε σχέση με την αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας ως προς 

την επιλογή σταδιοδρομίας, τον προσδιορισμό του ρολικού προτύπου του φύλου και το 

στάδιο ανάπτυξης της ταυτότητας. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν τις αναμενόμενες 

υποθέσεις, καθώς υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας συσχετίζονται με 

μικρότερες δυσκολίες κατά την επιλογή σταδιοδρομίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, όσοι 

ακολουθούσαν το ‘αρσενικό’ ή ‘ανδρόγυνο’ πρότυπο, ανέφεραν μικρότερες 

δυσκολίες επιλογής επαγγέλματος από εκείνους που ακολουθούσαν το ‘θηλυκό’ ή δεν 

είχαν κάποιο κυρίαρχο (Morgan & Ness, 2003). 

Η συνεξέταση της αυτοαποτελεσματικότητας αποτέλεσε το θέμα και της 

εργασίας των Amir και Gati (2006) αποσκοπούσε στην εξέταση της σχέσης μεταξύ 

των μετρούμενων και των εκφρασμένων δυσκολιών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε 

ότι υπήρχε διακύμανση ως προς την επίγνωση, καθώς σε ορισμένες κατηγορίες οι 

διαφορές ήταν μικρές ενώ σε άλλες οι συμμετέχοντες είτε υπερεκτιμούσαν τις 

δυσκολίες τους είτε τις υποεκτιμούσαν (Amir & Gati, 2006). 
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Το CDDQ έχει αξιοποιηθεί και σε έρευνες που εξετάζουν τις πολιτισμικές 

διαφορές, όπως εκείνη των Zhou και Santos (2007), η οποία επιπλέον αποσκοπούσε 

και στον εντοπισμό των διαφορών φύλου αναφορικά με τις δυσκολίες επιλογής 

επαγγέλματος σε Βρετανούς φοιτητές και Κινέζους φοιτητές που σπούδαζαν στη 

Βρετανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άντρες ήταν πιο σίγουροι για την επιλογή 

τους και ανέφεραν μικρότερη συνολική δυσκολία επιλογής επαγγέλματος, ενώ οι 

γυναίκες μάλιστα δήλωναν λιγότερο έτοιμες να κάνουν κάποια επιλογή. Επιπλέον, 

εμφανίζονταν περισσότερο αναποφάσιστες και είχαν περισσότερες δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις. Ως προς την επίδραση του πολιτισμικού υπόβαθρου, δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στη σιγουριά επιλογής ή στο συνολικό σκορ.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η Lease (2004) εξέτασε την επίδραση που έχουν οι φυλετικές 

διαφορές, το φύλο και ο τύπος του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο πεδίο ελέγχου 

σχετικά με το επάγγελμα (work locus of control), την επαγγελματική καθοδήγηση και 

τις δυσκολίες επιλογής σταδιοδρομίας σε φοιτητές πανεπιστημίων και κολλεγίων. 

Από τις αναλύσεις επιβεβαιώθηκε η αναμενόμενη υπόθεση ότι οι Αφροαμερικανοί 

φοιτητές είχαν περισσότερο εξωτερικό πεδίο ελέγχου, ενώ, αντίθετα με τα 

αναμενόμενα, ανέφεραν ότι είχαν μεγαλύτερη γνώση για τον κόσμο της εργασίας σε 

σύγκριση με τους Λευκούς συμμετέχοντες.  

Μια μικρή ομάδα ερευνών θέτει ως πληθυσμό-στόχο τους αθλητές. Πράγματι, η 

έρευνα των Albion και Fogarty (2005) αποσκοπούσε στην εξέταση των δυσκολιών 

επιλογής επαγγέλματος που αντιμετωπίζουν οι μαθητές λυκείου στην Αυστραλία, 

συγκρίνοντας αθλητές και μη-αθλητές. Επιπλέον, μετρήθηκε η αθλητική τους 

ταυτότητα με την αξιοποίηση της Κλίμακας Μέτρησης Αθλητικής Ταυτότητας. Από τα 

δεδομένα προέκυψε ότι η αθλητική ταυτότητα σχετίζεται θετικά με τη γενική 

αναποφασιστικότητα, την έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, τις εσωτερικές 

συγκρούσεις και την έλλειψη γνώσης για την απόκτηση περαιτέρω πληροφόρησης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, σκοπός της έρευνας των Fogarty και McGregor-Bayne (2008) ήταν 

η εξέταση των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας σε αθλητές που ανήκουν στην ελίτ 

του Αυστραλιανού αθλητισμού, σε σχέση και με τις αντιλήψεις επαγγελματικής 

αυτοαποτελεσματικότητας. Από τις αναλύσεις βρέθηκε ότι, αντίθετα με τα πορίσματα 

της βιβλιογραφίας, οι αθλητές δε διέφεραν από το γενικό πληθυσμό ως προς την 

επαγγελματική αναποφασιστικότητα.  

Το CDDQ έχει χρησιμοποιηθεί και σε συσχέτιση με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη και την προσωπικότητα. Η έρευνα των Di Fabio και Palazzeschi (2009) 
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αποσκοπούσε στην εις βάθος κατανόηση του ρόλου της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ως προς τις δυσκολίες 

επιλογής σταδιοδρομίας. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση του 

συνολικού σκορ στο CDDQ και των τριών διαστάσεων δευτέρου επιπέδου με την 

εξωστρέφεια και θετική με το νευρωτισμό, ευρήματα αντίστοιχα με τη βιβλιογραφία. 

Ακόμη, χαμηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται με μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην επιλογή επαγγέλματος, τόσο ως προς την έλλειψη κινήτρου όσο και 

ως προς την έλλειψη πληροφόρησης και την ασυνεπή πληροφόρηση. Αντίστοιχα, στη 

δημοσίευση των Di Fabio και Saklofske (2014) επιχειρήθηκε η διερεύνηση του εάν η 

συναισθηματική νοημοσύνη, μετρημένη με διάφορα εργαλεία, συνεισφέρει, μαζί με 

τη γνωστική νοημοσύνη και τους πέντε βασικούς παράγοντες προσωπικότητας, στην 

ερμηνεία των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας και της αναποφασιστικότητας. Από 

τις σχετικές αναλύσεις επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, 

μπορεί να εξηγήσει ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης των δυσκολιών 

επιλογής. 

Άλλες έρευνες επιχειρούν τη συσχέτιση του CDDQ με διαφορετικού τύπου 

εργαλεία, όπως το Career Thoughts Inventory και το Zimbardo Time Perspective 

Inventory. Πράγματι, η εργασία του Kleiman και των συνεργατών του (2004) στόχευε 

στη μελέτη των σχέσεων που διέπουν το CDDQ με το Career Thoughts Inventory. 

Κατόπιν αναλύσεων, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 

αποφασισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν μικρότερο βαθμό δυσκολιών και ότι 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της έντασης των δυσκολιών και του έτους 

φοίτησης. Παράλληλα, μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες έρευνες ήταν εκείνη του 

Taber (2013), που αποσκοπούσε στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η προοπτική 

του χρόνου (μετρημένη με το Zimbardo Time Perspective Inventory) σχετίζεται με τις 

δυσκολίες επιλογής σταδιοδρομίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, εκτός από την 

αντίληψη του μέλλοντος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και η αντίληψη του 

παρελθόντος και του παρόντος, ενώ διαφορετικά μοτίβα ως προς την προοπτική του 

χρόνου σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους δυσκολιών κατά τη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης.  

Το CDDQ έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα για την πράξη της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας, καθώς έχει και κλινικές εφαρμογές, όπως αποδεικνύεται από σχετικές 

έρευνες. Για παράδειγμα, η δημοσίευση των Amir, Gati και Kleiman (2008) 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πέντε επιμέρους ερευνών που διεξήχθησαν στο 
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Ισραήλ με γενικό σκοπό την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εμπειρικό έλεγχο ενός 

μοντέλου ερμηνείας του προφίλ των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας. Στις πρώτες 

τέσσερις επιμέρους μελέτες, οι συγγραφείς περιέγραψαν και έλεγξαν το προτεινόμενο 

μοντέλο και στην τελευταία το εφάρμοσαν. Σε συνέχεια αυτής της έρευνας, οι Gati 

και Amir (2010) δημοσίευσαν μία εργασία, όπου αποδείχθηκε ότι η προτεινόμενη 

διαδικασία είναι πράγματι κατάλληλη για τον εντοπισμό και την ερμηνεία των 

δυσκολιών των συμμετεχόντων.  

Η δυνατότητα αξιοποίησης του CDDQ στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας δε 

σταματά στην πρόσωπο-με-πρόσωπο συμβουλευτική, καθώς μπορεί να λειτουργήσει 

και ως εργαλείο αξιολόγησης ενός προγράμματος. Πράγματι, η έρευνα των Gati, Saka 

και Krausz (2001) εξέτασε το μοτίβο των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας που 

αντιμετώπιζαν νεαροί Ισραηλινοί, οι οποίοι, στο πλαίσιο συμβουλευτικής, 

χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά συστήματα παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

(CACGSs). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που κατατάχθηκαν στο 

στάδιο της προεργασίας είχαν τις περισσότερες δυσκολίες, ενώ εκείνα που 

βρίσκονταν στο στάδιο της επιλογής ανέφεραν τις λιγότερες.  

Επιπλέον, η δημοσίευση της Fouad και των συνεργατών της (2006) 

αποσκοπούσε στη διερεύνηση του κατά πόσο οι φοιτητές βίωναν ψυχολογική πίεση ή 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην επιλογή σταδιοδρομίας, αν έχουν ανάγκη την παροχή 

συμβουλευτικής, εάν γνωρίζουν τις σχετικές υπηρεσίες και εάν έχουν απευθυνθεί σε 

αυτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων αντιμετωπίζει 

προβλήματα σχετικά με την επιλογή σταδιοδρομίας και βιώνει ψυχολογική πίεση 

εξαιτίας τους. Παράλληλα, το άρθρο των Reese και Miller (2006) αποτελεί άλλη μία 

προσπάθεια αξιοποίησης του CDDQ με σκοπό την αξιολόγηση ενός προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Από τις αναλύσεις βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων αυξήθηκαν μετά την παρακολούθηση 

του προγράμματος, ενώ σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερο σκορ στην κλίμακα των 

εσωτερικών συγκρούσεων (Reese & Miller, 2006). 

Τέλος, μία από τις πλέον, ενδιαφέρουσες έρευνες ήταν εκείνη των Kelly και 

Lee (2002), πρωταρχικός σκοπός της οποίας δημοσίευσης ήταν η διερεύνηση του 

πεδίου των προβλημάτων κατά την επιλογή σταδιοδρομίας. Για την επίτευξή του, 

πραγματοποιήθηκε συνολική ανάλυση παραγόντων σε τρία πολύ γνωστά 

ερωτηματολόγια στο χώρο, το CDDQ, το Career Decision Scale και το Career 

Factors Inventory, ώστε να προκύψει ένα κοινό εργαλείο. Η διαδικασία αυτή 
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κατέληξε σε έξι παράγοντες, την έλλειψη πληροφόρησης, την ανάγκη για 

πληροφόρηση, την αναποφασιστικότητα ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, τη 

διαφωνία με τους άλλους, τη διάχυση ταυτότητας και την ανησυχία για την επιλογή. 

Επιπλέον, με τη διενέργεια ανάλυσης κατά συστάδες με τη μέθοδο Ward, προέκυψαν 

τρεις παράγοντες δευτέρου επιπέδου (Kelly & Lee, 2002). 

Φαίνεται λοιπόν ότι το CDDQ αποτελεί ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο για τη 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας τόσο ως προς την ερευνητική όσο και την πρακτική 

της διάσταση. Πρόκειται μάλιστα για ένα εργαλείο που έχει αξιοποιηθεί σε πληθώρα 

ερευνών ανά τον κόσμο, γεγονός που διευκολύνει τη συσσώρευση γνώσης στο 

σχετικό πεδίο.  

 

Η αξιοποίηση του CDDQ σε ελληνικές έρευνες 

Το ενδιαφέρον στην Ελλάδα σχετικά με τη διερεύνηση των δυσκολιών επιλογής 

σταδιοδρομίας με τη χρήση του CDDQ πιστοποιείται από τη διεξαγωγή αυξανόμενου 

αριθμού μελετών τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη προσπάθεια ελέγχου της 

παραγοντικής δομής του CDDQ για τον ελληνικό πληθυσμό έγινε από τους 

Koumoundourou και Kassotakis (2007), με δείγμα μαθητές λυκείου. Από τις 

περιορισμένες δημοσιευμένες πληροφορίες, καθώς πρόκειται για περίληψη 

συνεδρίου, φαίνεται ότι οι ερευνητές εφάρμοσαν επιβεβαιωτική ανάλυση 

παραγόντων μόνο ως προς το δεύτερο επίπεδο των τριών παραγόντων δεύτερης 

τάξης. Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι το μοντέλο των τριών παραγόντων έχει 

επαρκή προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας.  

Μία δεύτερη προσπάθεια αξιοποίησης του CDDQ στην Ελλάδα έγινε από τους 

Koumoundourou, Tsaousis και Kounenou (2011). Σκοπός της έρευνας ήταν η 

εξακρίβωση της επιρροής που έχουν το φύλο, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και 

η πυρηνική αυτοαξιολόγηση (core self-evaluations) στο σχηματισμό της 

σταδιοδρομίας των εφήβων στην Ελλάδα. Σε αυτή συμμετείχαν μαθητές Γ’ 

Γυμνασίου, οι οποίοι συμπλήρωσαν το CDDQ, το Core Self-Evaluations Scale, το 

Parental Authority Questionnaire και το Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales III. Από τις σχετικές αναλύσεις προέκυψε ότι για τα αγόρια ο 

συνδυασμός της οικογενειακής συνοχής και των γονέων που ασκούν το ρόλο τους με 

αυταρχικό ή ανεκτικό τρόπο δρα προληπτικά για την εμφάνιση δυσκολιών 

επαγγελματικής επιλογής, ενώ οι δυσκολίες τους δε φαίνεται να εξαρτώνται από τα 
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χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης. Ως προς τα κορίτσια, η αυτοαξιολόγηση 

παρουσιάζεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας επιρροής στις δυσκολίες επιλογής.  

Ακόμη, η έρευνα των Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou και 

Tampouri (2012), όπου συμμετείχαν τελειόφοιτοι Έλληνες φοιτητές, αποσκοπούσε 

στη διερεύνηση της σχέσης που διέπει τις δυσκολίες επιλογής σταδιοδρομίας με τις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και τη γενικευμένη αυτοαποτελεσματικότητα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών 

παραγόντων του CDDQ και του συνολικού σκορ στο Career Thoughts Inventory 

(CTI), ενώ το CDDQ και η γενικευμένη αυτοαποτελεσματικότητα, η οποία σχετίζεται 

αρνητικά με τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, μπορούν να λειτουργήσουν ως 

προβλεπτικοί παράγοντες για τις διαστάσεις του CTI. Η συγκεκριμένη έρευνα 

αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ενδελεχούς εξέτασης της σχέσης των 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων με τις δυσκολίες επιλογής σταδιοδρομίας στον 

ελληνικό χώρο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δειγματοληψία της περιορίστηκε στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά αποτελεί τον σημαντικότερο περιορισμό της και 

δημιουργεί την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης σε φοιτητές διαφορετικών 

επιστημονικών τομέων. 

Τέλος, η έρευνα των Κοντζίνου και Κουμουνδούρου (2013) αποσκοπούσε στην 

εξέταση του τρόπου με τον οποίο η συναισθηματική νοημοσύνη και η 

αυτοαποτελεσματικότητα επιδρούν στη διαδικασία λήψης απόφασης για την 

επαγγελματική σταδιοδρομία των Ελλήνων εφήβων. Σε αυτή συμμετείχαν μαθητές 

και οι σχετικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας 

αποτελούν διαμεσολαβητικό παράγοντα στη σχέση που διέπει τη συναισθηματική 

νοημοσύνη  με τις δυσκολίες επιλογής σταδιοδρομίας.  

Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι, μολονότι έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες στην Ελλάδα με τη χρήση του CDDQ, εντούτοις 

δεν έχει προηγηθεί μία συστηματική προσπάθεια ελέγχου της παραγοντικής του 

δομής, τουλάχιστον δημοσιευμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
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4. Μεθοδολογία έρευνας  

 

4.1. Αναγκαιότητα, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, που ακολουθήθηκε στο νέο ελληνικό 

κράτος από την ίδρυσή του και βασίστηκε στην ανάπτυξη του τριτογενούς 

οικονομικού τομέα, έθεσε τις βάσεις για την απορρόφηση των πτυχιούχων κατά κύριο 

λόγο από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή 

δημιουργήθηκε μία μη αναμενόμενη οικονομική δομή: η Ελλάδα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μία κατ’ επίφαση μεταβιομηχανική κοινωνία, όπου ο τριτογενής 

τομέας είναι ο μεγαλύτερος, ενώ συγχρόνως ουσιαστικά δεν υφίσταται ο 

βιομηχανικός. Σταδιακά η πλειοψηφία των αποφοίτων επέλεγε να απασχολείται σε 

κάποια θέση στον υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα (ακόμη κι αν αυτή είχε 

χαμηλότερες οικονομικές απολαβές σε σύγκριση με μία αντίστοιχη στον ιδιωτικό), 

φαινόμενο που διαμόρφωσε την ευρέως αποδεκτή κοινωνική αντίληψη ότι θα πρέπει 

να υπάρχει αντιστοιχία ‘ένα-προς-ένα’ μεταξύ πτυχίου και απασχόλησης, ενισχύοντας 

τη ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, η μαζικοποίηση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού 

υπερεκπαιδευμένων ατόμων που αναγκάζονται να απασχολούνται σε εργασίες που 

στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από άτομα με λιγότερα 

προσόντα, δημιουργώντας ουσιαστικά μία τάση διολίσθησης των εκπαιδευτικών 

τίτλων (credential creep). Ως εκ τούτου, η κατοχή ενός πτυχίου όχι απλώς δεν 

αποτελεί πλέον εγγύηση κοινωνικοοικονομικών προνομίων, αλλά, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, δεν εγγυάται ούτε την απασχόληση των αποφοίτων (Κασσωτάκης & 

Παπαγγελή-Βουλιουρή, 1996
.
 Gouvias, 1998

.
 Μορφωτική Πρωτοβουλία, 2009). 

Μάλιστα, στην προσπάθεια ικανοποίησης της κοινωνικής ζήτησης για περισσότερη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση παρασύρθηκαν από νωρίς ακόμη και ορισμένοι 

πανεπιστημιακοί, όπως οι Ψαχαρόπουλος και Καζαμίας (1985), οι οποίοι, αφού 

σχολίασαν ότι η κοινωνική ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση ικανοποιείται σε 

μικρό βαθμό, πρότειναν να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των εισακτέων σε σχολές 

των κοινωνικών επιστημών (λόγω του μικρότερου κόστους εκπαίδευσης), 

παραβλέποντας τόσο την κατάσταση που είχε ήδη δημιουργηθεί όσο και τις 

αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας, ενάντια σε κάθε παραγωγικό προσανατολισμό. 
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Από στατιστικά στοιχεία είναι γνωστό ότι υπάρχει μία διαχρονική τάση 

υποαπασχόλησης των αποφοίτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία έχει 

ενταθεί εξαιτίας της μείωσης των διορισμών στο δημόσιο, που αποτελεί τον 

παραδοσιακό τομέα απασχόλησης αυτών των πτυχιούχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

όσοι αποφοίτησαν έως το 1990 είχαν περίπου 54% πιθανότητα για εργασία στο 

δημόσιο, ενώ για τους πτυχιούχους των ετών 1999-2004 το ποσοστό αυτό ήταν 33% 

(Μορφωτική Πρωτοβουλία, 2009). Με δεδομένη τη βαθιά ύφεση της ελληνικής 

οικονομίας, εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι σήμερα αυτή η πιθανότητα έχει 

σχεδόν εκμηδενιστεί, με αποτέλεσμα οι φοιτητές και φοιτήτριες των σχολών με 

ανθρωπιστικό προσανατολισμό να καλούνται ήδη από την εγγραφή τους να αρχίσουν 

να σκέφτονται τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν μετά την αποφοίτησή τους.  

Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, κρίθηκε χρήσιμη η διερεύνηση των 

δυσκολιών κατά την επιλογή σταδιοδρομίας για τους νέους στον ελλαδικό χώρο. Από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο 

εργαλείο γι’ αυτό το σκοπό είναι το Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών Επιλογής 

Σταδιοδρομίας (Career Decision-making Difficulties Questionnaire - CDDQ). Στην 

Ελλάδα η σχετική έρευνα έχει επικεντρωθεί στο μαθητικό πληθυσμό 

(Koumoundourou, Tsaousis, & Kounenou, 2011
.
 Κοντζίνου & Κουμουνδούρου, 

2013), όπου και έγινε προσπάθεια ελέγχου της παραγοντικής του δομής 

(Koumoundourou & Kassotakis, 2007). Πράγματι, η μοναδική έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί σε φοιτητές στην Ελλάδα (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, 

Argyropoulou & Tampouri, 2012) στόχευε στον τομέα των οικονομικών σπουδών, 

καθώς διεξήχθη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Στην έρευνα αυτή το 

CDDQ χρησιμοποιήθηκε θεωρούμενο εκ των προτέρων έγκυρο.  

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι υπάρχει ερευνητικό κενό σε δύο 

επιμέρους ζητήματα: τον έλεγχο της παραγοντική εγκυρότητας του CDDQ για τον 

ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό (με τη χρήση ισχυρών στατιστικών μεθόδων) και την 

εξέταση των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας για φοιτητές σχολών με 

ανθρωπιστικό προσανατολισμό.  

Από το σκεπτικό της έρευνας και την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

αποφασίστηκε η διεξαγωγή μίας έρευνας με σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/-τριες ανθρωπιστικών σπουδών ως προς την επιλογή 

σταδιοδρομίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα πρέπει να εξεταστούν τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, να ελεγχθεί η παραγοντική δομή του εργαλείου 
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συλλογής δεδομένων και να γίνει προσπάθεια ανίχνευσης των συγκεκριμένων 

δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας για τον υπό διερεύνηση πληθυσμό. Ως εκ τούτου, 

τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Ποιες είναι οι ψυχομετρικές ιδιότητες του CDDQ; Αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο 

για τον συγκεκριμένο πληθυσμό; 

2. Ποιες είναι οι δυσκολίες κατά την επιλογή σταδιοδρομίας για τους φοιτητές των 

ανθρωπιστικών σπουδών και πώς επηρεάζονται από τις ατομικές διαφορές; 

 

4.2. Μεθοδολογία και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών 

Επιλογής Σταδιοδρομίας. Επιπλέον, μετρήθηκαν ορισμένες άλλες σημαντικές έννοιες 

(βλ. παρακάτω), ενώ συμπεριλήφθησαν και ερωτήσεις δημογραφικού τύπου, ώστε να 

λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών Επιλογής Σταδιοδρομίας 

Ως κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων αξιοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο 

Δυσκολιών Επιλογής Σταδιοδρομίας (Career Decision-making Difficulties 

Questionnaire - CDDQ) των Gati et al. (1996), μετά τη λήψη σχετικής άδειας από τον 

κ. Itamar Gati και την παροχή της ελληνικής έκδοσης από την κα. Γεωργία Α. 

Κουμουνδούρου. Το ερωτηματολόγιο αρχικά αποτελείτο από μία σελίδα με γενικές 

πληροφορίες και 44 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ωστόσο, για λόγους 

προσβασιμότητας, αποκλείστηκαν 12 ερωτήσεις. Η τροποποίηση αυτή βασίστηκε στη 

διερεύνηση των δηλώσεων και προέκυψε συμπτύσσοντας τις ερωτήσεις που 

παρουσίαζαν πολύ υψηλό βαθμό συσχέτισης κι απομακρύνοντας τις ερωτήσεις που 

αποδείχθηκε ότι δε συνέβαλλαν στην εσωτερική συνέπεια της κλίμακας (Gati & Saka, 

2001).  

Σήμερα το CDDQ αποτελείται από μία σελίδα όπου οι συμμετέχοντες/-ουσες 

δίνουν γενικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και από 32 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Κάθε ερώτηση αντιπροσωπεύει κάποια συγκεκριμένη δυσκολία (π.χ. 

«Πιστεύω ότι υπάρχει μόνο μία σταδιοδρομία που μου ταιριάζει») και οι 

συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να βαθμολογήσουν κατά πόσο τους ταιριάζει η 

περιγραφόμενη κατάσταση σε μία κλίμακα από το 1 έως το 9 (όπου 1=δεν με 
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περιγράφει καθόλου και 9=με περιγράφει καλά)
2
. Η τελική βαθμολογία προκύπτει 

από το συνολικό σκορ που συγκεντρώνεται σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία: 

μεγαλύτερο σκορ σημαίνει μεγαλύτερη δυσκολία (Lancaster et al., 1999). Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνονται δύο ερωτήσεις ως έλεγχος αξιοπιστίας (ερωτήσεις 9 και 14, Gati 

& Saka, 2001
β
). 

 

Επίσης μετρήθηκαν 

 Βαθμός σιγουριάς για την επιλογή: Διαστημική μεταβλητή από το 1 έως το 9 

(1=δεν με περιγράφει καθόλου και 9=με περιγράφει καλά) 

 Γενικός βαθμός δυσκολίας απόφασης: Διαστημική μεταβλητή από το 1 έως το 9 

(1=δεν με περιγράφει καθόλου και 9=με περιγράφει καλά) 

 Επίπεδο ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας: Τακτική μεταβλητή, όπου οι 

συμμετέχοντες/-ουσες αυτοκατατάσσονται στην κατηγορία που τους περιγράφει 

περισσότερο σύμφωνα με την εργασία του Tien (2005). Δυνατότητα μίας επιλογής 

μεταξύ των:  

1) Δεν είμαι σίγουρος/η για το τι θα κάνω στο μέλλον και δεν ανησυχώ γι’ αυτό. 

Όλα θα πάνε καλά (διάχυση ταυτότητας) 

2) Προβληματίζομαι σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον μου. Ακόμη 

κι όταν έχω επαρκή πληροφόρηση, είναι δύσκολο για μένα να πάρω μία 

απόφαση (αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας) 

3) Δεν είμαι σίγουρος/η για το μέλλον μου. Αν μπορέσω να αποκτήσω 

περισσότερη πληροφόρηση για τον εαυτό μου και τον κόσμο της εργασίας, θα 

είναι ευκολότερο για μένα να πάρω μία απόφαση (ερευνητικός τύπος 

αναποφασιστικότητας) 

4) Ξέρω τι θα κάνω με το επάγγελμά μου στο μέλλον και δεν προβληματίστηκα 

ποτέ γι’ αυτό (κατασταλαγμένος) 

5) Ανησυχούσα για το μέλλον μου και έκανα μεγάλη διερεύνηση. Τώρα είμαι 

ξεκάθαρος/η και έχω αποφασίσει τι θα κάνω σχετικά με το επάγγελμά μου 

(επίτευξη ταυτότητας). 

 

  

                                                           
2
 Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://kivun 

im.huji.ac.il/eng-quest/cddq.html. 

http://kivunim.huji.ac.il/eng-quest/cddq.html
http://kivunim.huji.ac.il/eng-quest/cddq.html
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Ανεξάρτητες μεταβλητές 

 Απόφαση για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν: Δίτιμη κατηγορική μεταβλητή 

(πιθανές απαντήσεις ‘ναι’ ή ‘όχι’) 

 Προτεραιότητα επιλογής του αντικειμένου σπουδών: Τακτική μεταβλητή (πιθανές 

απαντήσεις ‘πρώτη’ επιλογή, ‘δεύτερη-τρίτη’ ή ‘τέταρτη και κάτω’) 

 Επιρροή από σημαντικούς άλλους: Δίτιμη κατηγορική μεταβλητή (πιθανές 

απαντήσεις ‘ναι’ ή ‘όχι’) 

 Κίνητρα επιλογής σπουδών: Δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές (πιθανές απαντήσεις 

‘ναι’ ή ‘όχι’). Οι συμμετέχοντες/-ουσες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερα από ένα μεταξύ των: 

1) Ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών 

2) Ενδιαφέρον για τις προοπτικές εύρεσης εργασίας 

3) Ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

4) Για προσωπική καλλιέργεια και μόρφωση. 

 Άσκηση έμμισθης εργασίας: Κατηγορική μεταβλητή (πιθανές απαντήσεις ‘όχι’,  

‘ναι άσχετη με το αντικείμενο σπουδών’ ή ‘ναι, σχετική’) 

 Συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής: Δίτιμη κατηγορική μεταβλητή 

(πιθανές απαντήσεις ‘ναι’ ή ‘όχι’) 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

 Φύλο: Δίτιμη κατηγορική μεταβλητή (πιθανές απαντήσεις ‘γυναίκα’ ή ‘άντρας’) 

 Ηλικία: Διαστημική μεταβλητή (χωρίς προδιατυπωμένες απαντήσεις) 

 Έτος σπουδών: Τακτική μεταβλητή (πιθανές απαντήσεις ‘πρώτο’, ‘δεύτερο’, 

‘τρίτο’, ‘τέταρτο’ ή ‘επί πτυχίω’) 

 Επίπεδο σπουδών: Τακτική μεταβλητή (πιθανές απαντήσεις ‘πρώτο πτυχίο’ ή 

‘δεύτερο πτυχίο’) 

 Τμήμα: Κατηγορική μεταβλητή, δυνατότητα μίας επιλογής μεταξύ των τμημάτων 

που συμμετείχαν στην έρευνα 

 Βαθμός αστικοποίησης του τόπου καταγωγής: Τακτική μεταβλητή, δυνατότητα μίας 

επιλογής μεταξύ των:  

1) Χωριό έως 1.000 κάτοικοι 

2) Πόλη έως 10.000 κάτοικοι 

3) Πόλη έως 100.000 κάτοικοι 

4) Πόλη άνω των 100.000 κατοίκων 
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4.3. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Όπως αναφέρθηκε στο σκεπτικό της έρευνας που προηγήθηκε, ένα από τα 

βασικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος των 

ψυχομετρικών ιδιοτήτων του CDDQ.  

Αναφορικά με την παραγοντική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, δεν υπάρχει 

βιβλιογραφικά καταγεγραμμένος κάποιος συστηματικός έλεγχός της, με αυστηρές 

στατιστικές μεθόδους, όπου να ελέγχεται πλήρως η ιεραρχική του δομή. Αντιθέτως, 

συνήθως η παραγοντική εγκυρότητα επιβεβαιώνεται με μεθόδους ταξινόμησης 

(ADDTREE). Στην παρούσα έρευνα, ο έλεγχος παραγοντικής εγκυρότητας με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων κατέληξε σε απόρριψη του θεωρητικού 

μοντέλου και στην πρόταση ενός νέου μοντέλου, επτά παραγόντων πρώτης τάξης και 

δύο παραγόντων δεύτερης τάξης.  

Ο έλεγχος αξιοπιστίας, με τη χρήση του συντελεστή εσωτερική συνέπειας 

Cronbach’s alpha, έχει δείξει ότι η τιμή του κυμαίνεται συνήθως από 0,40 έως 0,91, 

με τον παράγοντα Έλλειψη ετοιμότητας να έχει συστηματικά τη χαμηλότερη 

αξιοπιστία. Στην παρούσα έρευνα ο συντελεστής α έχει τιμές μεταξύ 0,59 (έλλειψη 

κινήτρου) έως 0,86 (έλλειψη γνώσης για τον εαυτό και έλλειψη γνώσης για τα 

επαγγέλματα).  

 

4.4. Διεξαγωγή της έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδομένων διενεργήθηκε έρευνα επισκόπησης κατά το 

διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014 στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες/-ουσες κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων τους, με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων/-ουσών, συνοδευόμενο 

από ένα σημείωμα, όπου αναγραφόταν ο σκοπός της έρευνας, παρέχονταν οδηγίες για 

τη συμπλήρωση και τονιζόταν η διασφάλιση της ανωνυμίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας η ερευνήτρια βρισκόταν στην αίθουσα για τυχόν απορίες. Σε αυτή 

συμμετείχαν τελικά 817 άτομα. 

 

4.5. Πληθυσμός-στόχος, δείγμα της έρευνας 

Ομάδα-στόχος της έρευνας ήταν οι φοιτητές και φοιτήτριες των τμημάτων των 

ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα. Από τα σχετικά τμήματα επιλέχθηκαν το 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, το τμήμα Θεολογίας και το 

τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας από το Α.Π.Θ., καθώς επίσης και το 

τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται από 817 συμμετέχοντες/-

ουσες (Ν=817, γυναίκες 78,1%) και προέκυψε από δειγματοληψία ευκολίας σε 8 

τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης
3
. Το εύρος 

της ηλικίας τους είναι 18-50 έτη (μ=21,5±3,5) και η κατανομή στα τμήματα φαίνεται 

στον Πίνακα 1.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανομή των συμμετεχόντων/-ουσών στα Τμήματα 

  

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

ΠΤΔΕ 106 13,0 13,0 13,0 

ΤΕΠΑΕ 76 9,3 9,3 22,3 

ΕΚΠ 117 14,3 14,3 36,6 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας 50 6,1 6,1 42,7 

Φιλολογίας 117 14,3 14,3 57,0 

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 134 16,4 16,4 73,4 

Θεολογίας 113 13,8 13,8 87,3 

Ποιμαντικής & Κοιν. Θεολογίας 104 12,7 12,7 100,0 

Σύνολο 817 100,0 100,0   

 

 

Από το μέσο όρο ηλικίας προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες/-ουσες 

φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου (92,7%), ενώ έγινε προσπάθεια ώστε η 

πλειοψηφία τους να φοιτά στα τελευταία έτη σπουδών, όπου η πίεση για επιλογή 

είναι εντονότερη, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται τα υπόλοιπα. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζεται η κατανομή ανά έτος σπουδών.  

  

                                                           
3
 Αποφασίστηκε ο πληθυσμός να περιοριστεί στα τμήματα που οδηγούν κυρίως στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού σε δημόσιο σχολείο. Ως εκ τούτου, αποκλείστηκαν τα τμήματα μουσικών σπουδών, 

της σχολής καλών τεχνών και του θεάτρου. Επιπλέον, δε συμπεριλήφθηκαν οι ξενόγλωσσες 

φιλολογίες, καθώς οι απόφοιτοί τους έχουν διαφορετικό προφίλ και περισσότερες επαγγελματικές 

προοπτικές από τα τμήματα που τελικά επιλέχθηκαν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κατανομή των συμμετεχόντων/-ουσών ανά έτος σπουδών 

  

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Πρώτο έτος 95 11,6 11,7 11,7 

Δεύτερο έτος 151 18,5 18,6 30,3 

Τρίτο έτος 159 19,4 19,6 49,9 

Τέταρτο έτος 273 33,4 33,7 83,6 

Επί πτυχίω 133 16,3 16,4 100,0 

Σύνολο 811 99,3 100,0  

Missing 6 0,7    

Σύνολο 817 100,0    

 

 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες προέρχονται από περιοχές με διαφορετικό βαθμό 

αστικοποίησης (βλ. Γράφημα 1), επιτρέποντας τον έλεγχο του εάν και κατά πόσο ο 

τόπος καταγωγής επηρεάζει τις δυσκολίες κατά την επιλογή επαγγέλματος. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 1. Τόπος καταγωγής των συμμετεχόντων 

 

 

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων/-ουσών (78,5%) το 

αντικείμενο σπουδών υπήρξε έως τρίτη επιλογή κατά την κατάθεση του 

μηχανογραφικού δελτίου, ενώ το 61,1% θεωρεί ότι κατά την επιλογή σπουδών δεν 

επηρεάστηκε από σημαντικούς άλλους. Επιπλέον, μόλις το 44% έχει συμμετάσχει σε 

οποιασδήποτε μορφής πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

Αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες/-ουσες 

(52,9%) δεν έχουν ασκήσει κάποια αμειβόμενη εργασία κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Το 26,1% ασκεί ή ασκούσε κάποια εργασία άσχετη με το αντικείμενο 

σπουδών και μόλις το 21% αμείφθηκε για εργασία σχετική με τις σπουδές.  

Μεταξύ των συμμετεχόντων/-ουσών, μόλις 34 άτομα σπούδαζαν για την 

απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Τα περισσότερα (Ν=10) φοιτούσαν στο τμήμα 
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Θεολογίας και στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Ν=6). Παρότι ο αριθμός 

τους είναι μικρός, προκαλεί εντύπωση ότι η επιλογή της Θεολογίας για δεύτερο 

πτυχίο, καθώς τα τμήματα της Θεολογικής Σχολής είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετεχόντων/-ουσών που δήλωσαν ότι το αντικείμενο των σπουδών τους ήταν 

κάτω από την τέταρτη επιλογή τους στο μηχανογραφικό δελτίο που κατέθεσαν (βλ. 

Πίνακα 3). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Κατανομή των συμμετεχόντων/-ουσών στα τμήματα  

ως προς τη σειρά επιλογής του αντικειμένου σπουδών 

  

  

Πρώτη 

επιλογή 

Δεύτερη-τρίτη 

επιλογή 

Τέταρτη επιλογή 

και κάτω 
Σύνολο 

ΠΤΔΕ 88 (87,1%) 13 (12,9%) 0 101 (13,0%) 

ΤΕΠΑΕ 45 (61,6%) 24 (32,9%) 4 (3,6%) 73 (9,4%) 

ΕΚΠ 65 (67,0%) 41 (36,0%) 8 (7,0%) 114 (14,7%) 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας 19 (40,4%) 24 (51,1%) 4 (8,5%) 47 (6,1%) 

Φιλολογίας 75 (67,6%) 32 (28,8%) 4 (3,6%) 111 (14,3%) 

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 45 (35,7%) 64 (50,8%) 17 (13,5%) 126 (16,3%) 

Θεολογίας 21 (19,3%) 23 (21,1%) 65 (59,6%) 109 (14,1%) 

Ποιμαντικής & Κοινωνικής 

Θεολογίας 
21 (22,6%) 10 (10,8%) 62 (66,7%) 93 (12,0%) 

Σύνολο 379 (49%) 231 (29,8%) 164 (21,2%) 774 (100%) 

 
 

Η επιρροή στις αποφάσεις των συμμετεχόντων/-ουσών από τους σημαντικούς 

άλλους γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής στις περιπτώσεις των τμημάτων που τα τελευταία 

χρόνια οδηγούσαν σε επαγγέλματα με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, όπως το 

ΠΤΔΕ και η κατεύθυνση της ειδικής αγωγής στο ΕΚΠ (βλ. Πίνακα 4).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κατανομή των συμμετεχόντων/-ουσών στα τμήματα  

ως προς την επιρροή από τους σημαντικούς άλλους 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 

του συνόλου 

ΠΤΔΕ 55 54,5 7,1 

ΤΕΠΑΕ 13 17,6 1,7 

ΕΚΠ 52 46,0 6,7 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας 18 39,1 2,3 

Φιλολογίας 40 36,0 5,2 

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 54 42,9 7,0 

Θεολογίας 35 32,1 4,5 

Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 35 38,0 4,5 

Σύνολο 302  39,1 
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Τα κίνητρα επιλογής των σπουδών, που εξετάστηκαν, διαφέρουν ανά τμήμα. 

Κατά κανόνα, το συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο είναι το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο σπουδών (βλ. Πίνακα 5). Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

συμμετέχοντες/-ουσες από το ΠΤΔΕ, όπου υφίσταται μία ιδιόρρυθμη κατάσταση 

λόγω της μεγάλης απορρόφησης των αποφοίτων τα προηγούμενα χρόνια, το 

συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο είναι το ενδιαφέρον για το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού και ακολουθεί το ενδιαφέρον για τις προοπτικές απασχόλησης, 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε κάποια άλλη χρονική περίοδο 

ενδεχομένως θα επέλεγαν κάποια άλλη καθηγητική σχολή. Αντίστοιχα, σε όλα τα 

υπόλοιπα τμήματα, εκτός του ΕΚΠ και του ΠΤΔΕ, οι προοπτικές απασχόλησης 

αποτελούν το τελευταίο αναφερόμενο κίνητρο. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 

συμμετέχοντες/-ουσες από το τμήμα Θεολογίας δηλώνουν ότι επέλεξαν το τμήμα 

αυτό για λόγους προσωπικής καλλιέργειας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Διαγραμματική απεικόνιση των κινήτρων επιλογής σπουδών κατά τμήμα 

  
  

  

  

  

1= ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών 

2= ενδιαφέρον για τις προοπτικές απασχόλησης 

3= ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

4= προσωπική καλλιέργεια και μόρφωση 

 

Ως προς την εργασιακή εμπειρία, φαίνεται ότι με το πέρασμα των ετών αυτή 

αυξάνεται (βλ. Πίνακα 6). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Ποσοστό εργαζόμενων συμμετεχόντων/-ουσών κατά έτος σπουδών 

Πρώτο έτος 23,9% 

Δεύτερο έτος 32,4% 

Τρίτο έτος 47,7% 

Τέταρτο έτος 56,4% 

Επί πτυχίω 61,9% 
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5. Ανάλυση δεδομένων 

 

Προτού ξεκινήσει η ανάλυση δεδομένων, κρίθηκε απαραίτητο να αποκλειστούν 

ορισμένοι συμμετέχοντες/-ουσες που απάντησαν με αμφισβητήσιμο τρόπο στις 

ερωτήσεις που τέθηκαν, διαδικασία που ακολουθείται στη βιβλιογραφία.  

Για τον προσδιορισμό των ερωτήσεων που θα λειτουργούσαν ως κριτήρια 

αποκλεισμού, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για όλες τις 

ερωτήσεις (εκτός των 9 και 14) και επιλέχθηκαν τα δύο ζεύγη ερωτήσεων που είχαν 

υψηλότερη τιμή του r. Πρόκειται για τις ερωτήσεις 18-19 (r=0,75, p<0,0001) και τις 

22-23 (r=0,82, p<0,0001). Στη συνέχεια, βρέθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες 

που στις απαντήσεις τους είχαν τουλάχιστον πέντε μονάδες απόκλιση στα 

συγκεκριμένα ζεύγη και αποκλείστηκαν. Το τελικό δείγμα για τις λοιπές αναλύσεις 

είναι 780 άτομα.  

 

5.1. Ψυχομετρικές ιδιότητες του CDDQ 

 

5.1.1. Έλεγχος της παραγοντικής εγκυρότητας στο μοντέλο των Gati, Krausz & 

Osipow (1996) 

 Έγινε προσπάθεια επιβεβαίωσης του μοντέλου με ένα Παραγοντικό Μοντέλο 

Δεύτερης Τάξης (Second Order Factor Model), για να διαπιστωθεί εάν αυτό έχει καλή 

προσαρμογή τόσο αναφορικά με τους 10 παράγοντες πρώτης τάξης όσο και με τους 

τρεις της δεύτερης τάξης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι, μολονότι 

υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις με θέμα τη διερεύνηση της παραγοντικής δομής του 

CDDQ (βλ. Mau, 2001
.
 Albion & Fogarty, 2002

.
 Hijazi, Tatar & Gati, 2004

.
 Creed & 

Yin, 2005
.
 Tien, 2005

.
 Vahedi et al., 2012) ακόμη και για τον ελληνικό πληθυσμό 

(Koumoundourou & Kassotakis, 2007), σε καμία από αυτές δεν έχει ακολουθηθεί η 

διαδικασία επιβεβαίωσης με τη χρήση Παραγοντικού Μοντέλου Δεύτερης Τάξης, 

ώστε να φανεί αν ισχύει η προτεινόμενη ιεραρχική δομή. Αντιθέτως, σε όλες 

επιχειρήθηκε η επιβεβαίωση μόνο της τριμερούς κατηγοριοποίησης (Έλλειψη 

ετοιμότητας, Έλλειψη πληροφόρησης, Ασυνεπής πληροφόρηση), χωρίς να 

συνυπολογίζονται οι δέκα υποκατηγορίες τους.  

Η διερεύνηση της πλήρους παραγοντικής δομής του συγκεκριμένου εργαλείου 

με την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis) κατέληξε 
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στο συμπέρασμα ότι το θεωρητικό μοντέλο (Gati et al., 1996) δεν επιβεβαιώνεται για 

το συγκεκριμένο πληθυσμό, καθώς οι δείκτες καλής προσαρμογής ήταν πολύ 

χαμηλότεροι σε σχέση με τα αποδεκτά όρια (βλ. Πίνακα 7). Ως εκ τούτου, κρίθηκε 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί διερευνητική ανάλυση παραγόντων (Exploratory 

Factor Analysis), ώστε να βρεθεί το μοντέλο που παρουσιάζει τη βέλτιστη 

προσαρμογή στα δεδομένα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Δείκτες καλής προσαρμογής για τον έλεγχο του μοντέλου των Gati et al. (1996) 

 χ
2
 df p χ

2
/ df GFI ΑGFI CFI RMSEA NFI NNFI 

Αρχικό 

μοντέλο 
2960 448 0,000 6,60 0,57 0,50 0,89 0,15 0,86 0,87 

Σημείωση. GFI = goodness-of-fit index, ΑGFI = adjusted goodness-of-fit index, CFI = comparative 

fit index, RMSEA = root mean square of approximation, NFI = normed fit index, NNFI = 

non-normed fit index. 

n =780 

 

 

5.1.2. Διερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στο προτεινόμενο 

μοντέλο 

Μετά την απόρριψη του αρχικού μοντέλου και για τον προσδιορισμό της 

πιθανής παραγοντικής δομής του CDDQ, διενεργήθηκε διερευνητική ανάλυση 

παραγόντων (Exploratory Factor Analysis – EFA). Για τους σκοπούς αυτής της 

ανάλυσης, το δείγμα χωρίστηκε με τυχαίο τρόπο σε δύο ισοδύναμες ομάδες των 390 

ατόμων.  

Στην ομάδα Α πραγματοποιήθηκε η διερευνητική ανάλυση παραγόντων, με τη 

μέθοδο Principal Axis Factoring (PAF) με πλάγια περιστροφή (direct oblimin), καθώς 

αυτή χρησιμοποιείται στη σχετική βιβλιογραφία. Να σημειωθεί ότι στα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας εφαρμόστηκε και Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal 

Component Analysis) με περιστροφή Varimax. Και οι δύο διαδικασίες υπέδειξαν 

συμφωνούν στον αριθμό των εξαγόμενων παραγόντων, ωστόσο για τη 

συγκρισιμότητα με τη διεθνή βιβλιογραφία επιλέχθηκε η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την PAF.  

Στην ανάλυση συμπεριλήφθησαν και οι 32 ερωτήσεις (αποκλείστηκαν οι 

ερωτήσεις 9 και 14, οι οποίες λειτουργούν ως έλεγχος αξιοπιστίας). Για τον 

προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου 

scree plot, το κριτήριο των Kaiser–Guttman για ιδιοτιμές (eigenvalues) μεγαλύτερες 

του 1, τα φορτία των ερωτήσεων στους παράγοντες και η συνολική δυνατότητα 
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ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Κατά την επεξεργασία, απορρίφθηκαν όλες οι 

ερωτήσεις που είχαν φορτία <0,35. Ο υπολογισμός του δείκτη Kaiser–Meyer–Olkin, 

ο οποίος ήταν 0,99, υπέδειξε ότι το μέγεθος του δείγματος ήταν επαρκές, ενώ το τεστ 

σφαιρικότητας του Bartlett, που ήταν στατιστικά σημαντικό (p<0,001), οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι τα δεδομένα ήταν κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση.  

Με βάση τα βάρη των ερωτήσεων στους παράγοντες και τις ιδιοτιμές, 

ταυτοποιήθηκαν επτά παράγοντες με τιμή Eigenvalue>1. Ωστόσο, για να αυξηθεί η 

καταλληλότητα του μοντέλου, απομακρύνθηκαν οι ερωτήσεις που είχαν χαμηλά 

φορτία. Στην τελική παραγοντική δομή συμπεριλήφθησαν 25 ερωτήσεις από το 

αρχικό εργαλείο και από αυτές προέκυψαν επτά παράγοντες, οι οποίοι αντιστοιχούν 

σε διαφορετικούς τύπους προβλημάτων. 

 Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες του νέου μοντέλου. Σε 

αυτόν φαίνεται ότι ο πρώτος παράγοντας μετά την περιστροφή έχει τιμή Eigenvalue 

7,70 και εξηγεί από μόνος του το 30,8% της διακύμανσης, ανάγοντάς τον στον 

ισχυρότερο παράγοντα του μοντέλου, ενώ οι υπόλοιποι έξι συνεισφέρουν σε 

μικρότερο βαθμό (από 4 έως 9,8% ο καθένας). Τελικά, το προτεινόμενο μοντέλο είναι 

σε θέση να εξηγήσει το 68% του συνόλου της διακύμανσης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Συνολική εξηγούμενη διακύμανση του προτεινόμενου μοντέλου 

Παράγοντας Eigenvalue % Διακύμανσης Αθροιστικό % 

1 7,698 30,792 30,792 

2 2,451 9,805 40,596 

3 1,931 7,723 48,319 

4 1,575 6,299 54,619 

5 1,235 4,939 59,558 

6 1,109 4,435 63,993 

7 1,003 4,012 68,005 

Μέθοδος εξαγωγής: Principal Axis Factoring 

 

Στον Πίνακα 12, εμφανίζεται η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων στους νέους 

παράγοντες. Ως όριο για την αποδοχή τέθηκε η ύπαρξη φορτίου τουλάχιστον 0,35. 

Επισημαίνεται ότι συμπεριλαμβάνονται οι δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε 

ερώτηση, καθώς επίσης και το όνομα
4
 του παράγοντα, όπου αυτή ανήκε στο αρχικό 

μοντέλο του Gati και των συνεργατών του (1996), ώστε να είναι εμφανέστερες οι 

μετακινήσεις ορισμένων ερωτήσεων σε άλλους παράγοντες.  

                                                           
4
 Επιλέχθηκε η διατήρηση των ακρωνυμίων με το λατινικό αλφάβητο, ώστε να υπάρχει συμβατότητα 

με τη διεθνή βιβλιογραφία.  



 

 68 

Τα ακρωνύμια με αρχικό γράμμα το ‘R’ αντιστοιχούν στον παράγοντα Έλλειψη 

ετοιμότητας λόγω απουσίας κινήτρου (RM), γενικότερης αναποφασιστικότητας (RI) ή 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων (RD). Αναφορικά με την επόμενη κατηγορία, τα 

ακρωνύμια με το αρχικό γράμμα ‘L’ αντιστοιχούν στον παράγοντα Έλλειψης 

πληροφόρησης σχετικά με τον εαυτό (LS), τα επαγγέλματα (Lo), τη διαδικασία (LP) ή 

τους τρόπους απόκτησης επιπλέον πληροφόρησης (LA). Τέλος, οι παράγοντες που 

ξεκινούν από ‘I’ αντιστοιχούν στον παράγοντα ασυνεπής πληροφόρηση και πρόκειται 

για την αναξιόπιστη πληροφόρηση (IU) και τις εξωτερικές συγκρούσεις (IE). 

Από τον Πίνακα 12 φαίνεται ότι, σε σύγκριση με το αρχικό μοντέλο, 

παρέμειναν αμετάβλητοι οι τρεις παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη 

ετοιμότητας (RM, RI, RD), ο παράγοντας LP και ο παράγοντας Ιe. Σε αυτούς οι 

ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν στον καθένα σύμφωνα με το αρχικό μοντέλο 

ομαδοποιούνται με τον ανάλογο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί η απομάκρυνση κάποιας. 

Αντιθέτως, οι παράγοντες LA (Έλλειψη γνώσης για τους τρόπους απόκτησης 

επιπλέον πληροφόρησης), IU (Αναξιόπιστη πληροφόρηση) και II (Εσωτερικές 

συγκρούσεις) δεν είναι παρόντες στο νέο μοντέλο.  

Συγκεκριμένα, οι παράγοντες LA και IU διαχωρίστηκαν. Ο παράγοντας LA 

αποτελείτο αρχικά από τις ερωτήσεις 25 και 26. Ωστόσο, το χαμηλό φορτία της 25 

υποχρέωσε στον αποκλεισμό της. Με αυτό το δεδομένο, η ερώτηση 26, η οποία 

αναφέρεται στην πληροφόρηση αναφορικά με τα επαγγέλματα, φόρτωσε μαζί με τις 

ερωτήσεις του αντίστοιχου παράγοντα, του LO.  

Από την άλλη, οι ερωτήσεις του παράγοντα IU δε φόρτωσαν όλες μαζί, αλλά η 

καθεμία σε διαφορετικό παράγοντα, υποδηλώνοντας ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός 

δεν τις αντιμετώπισε ως συνεπή ομάδα ερωτήσεων, αλλά αναγνώρισε σε αυτές άλλες, 

λανθάνουσες, διαστάσεις. Αυτές είναι η διάσταση της ελλιπούς πληροφόρησης 

σχετικά με τον εαυτό στην ερώτηση 27 («διαρκώς αλλάζουν οι επαγγελματικές μου 

προτιμήσεις»), η οποία φόρτωσε στον αντίστοιχο παράγοντα LS, όπως επίσης και η 

διάσταση της ελλιπούς πληροφόρησης σχετικά με τα επαγγέλματα στην ερώτηση 29 

(«έχω αντικρουόμενα δεδομένα για την ύπαρξη ή τα χαρακτηριστικά ενός 

επαγγέλματος»), που φορτώνει στον παράγοντα LO. Η ερώτηση 28 δεν είχε μεγάλο 

φορτίο και, ως εκ τούτου, αποκλείστηκε.  

Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι οι ερωτήσεις 30, 31, 32, 33 και 34, οι οποίες 

αντιστοιχούσαν όλες στον παράγοντα II (ασυνεπής πληροφόρηση – εσωτερικές 
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συγκρούσεις) δεν είχαν μεγάλο φορτίο σε κανέναν από τους παράγοντες του 

προτεινόμενου μοντέλου.  

Από την παραπάνω ανάλυση, γίνεται εμφανές ότι υπάρχουν κάποιες σοβαρές 

μεταβολές στην παραγοντική δομή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της παρούσας 

έρευνας. Ακολουθεί η παρουσίαση των ονομασιών των παραγόντων που προέκυψαν 

από τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων, όπως επίσης και η αγγλική ορολογία και 

το λατινικό ακρωνύμιο. Σημειώνεται ότι τα αρκτικόλεξα δεν άλλαξαν σε κανένα 

παράγοντα, για να διατηρηθεί η συμβατότητα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 

παράγοντες θα ονομάζονται στο εξής (σε αντιστοιχία με τη σειρά του Πίνακα 9): 

1. Έλλειψη γνώσης για τον εαυτό (LS) 

2. Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις (RD) 

3. Ελλιπής πληροφόρηση για τα επαγγέλματα (LO) 

4. Γενική αναποφασιστικότητα (RI) 

5. Εξωτερικές συγκρούσεις (IE) 

6. Ελλιπής πληροφόρηση για τη διαδικασία (LP) 

7. Έλλειψη κινήτρου (RM)
 5

. 

Σε συνέχεια της EFA, έγινε προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης των δεδομένων 

με εξαναγκασμένη λύση (forced solution) σε δομή δύο, τριών ή τεσσάρων 

παραγόντων, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται σε σχετικές έρευνες. 

Συγκεκριμένα, στο μοντέλο 2 παραγόντων, όλες οι ερωτήσεις φόρτωναν σε έναν, ενώ 

στον δεύτερο τοποθετούνταν μόνο οι ερωτήσεις των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων. 

Όταν γινόταν προσπάθεια εξαγωγής 3 παραγόντων, και πάλι οι δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις αποτελούσαν έναν παράγοντα, ενώ στον δεύτερο συμπεριλαμβάνονταν 

οι ερωτήσεις της έλλειψης γνώσης για των εαυτό, της έλλειψης κινήτρου και 

ορισμένες από την έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, και στον τρίτο, οι ερωτήσεις 

της γενικής αναποφασιστικότητας, της έλλειψης γνώσης για τα επαγγέλματα και οι 

εναπομείνουσες της έλλειψης γνώσης για τη διαδικασία. Όταν επιχειρήθηκε η 

εξαγωγή 4 παραγόντων, η τοποθέτηση των ερωτήσεων ήταν ακανόνιστη και δεν 

προέκυπτε κάποια ερμηνεύσιμη δομή. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι συνεπή με τα 

                                                           
5
  LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό (Lack of information about self - LS),  

RD=δυσλειτουργικές πεποιθήσεις (Lack of readiness due to dysfunctional beliefs - RD),  

LO=έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα (Lack of information about occupations - LO),  

RI=γενική αναποφασιστικότητα (Lack of readiness due to general indecisiveness - RI),  

IE=εξωτερικές συγκρούσεις (External conflicts - Ie), 

LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία (Lack of information about process),  

RM=έλλειψη κινήτρου (Lack of readiness due to lack of motivation - LP). 
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καταγεγραμμένα βιβλιογραφικά ευρήματα από έρευνες σε άλλους πολιτισμούς (π.χ. 

Lancaster et al., 1999
.
 Albion & Fogarty, 2002

.
 Creed & Yin, 2006

.
 Vahedi et al., 

2012), αλλά ούτε και για τα ελληνικά δεδομένα (Koumoundourou & Kassotakis, 

2007).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Παράγοντες που προέκυψαν από τη Διερευνητική ανάλυση παραγόντων 

 Ερωτήσεις (συμπτυγμένες) 

Δυσκολεύομαι να επιλέξω σταδιοδρομία διότι: 
Παράγοντες 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ελλιπής πληροφόρηση για τον εαυτό (LS)              

E19Ls δεν είμαι σίγουρος για τις επαγγελματικές μου προτιμήσεις 0,685       

E18Ls δεν ξέρω ακόμη ποια επαγγέλματα με ενδιαφέρουν 0,685 
  

 
   

E20Ls 
δεν έχω επαρκή πληροφόρηση για τις ικανότητες/ 

χαρακτηριστικά μου 
0,534 

  
 

   

E21Ls 
δεν ξέρω πώς θα είναι οι ικανότητες/ χαρακτηριστικά μου στο 

μέλλον 
0,481 

  
 

   

E27Iu διαρκώς αλλάζουν οι επαγγελματικές μου προτιμήσεις 0,461 
      

2. Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις (RD)   
     

E12Rd 
πιστεύω ότι μέσα από το επάγγελμα θα υλοποιήσω όλες τις 

προσδοκίες μου 
 0,678      

E11Rd πιστεύω ότι υπάρχει ένα μόνο επάγγελμα που μου ταιριάζει 
 

0,664 
     

E13Rd 
πιστεύω ότι δεσμευόμαστε με την επιλογή επαγγέλματος για 

ολόκληρη τη ζωή μας  
0,642 

     

E10Rd 
πιστεύω ότι η είσοδος στο επάγγελμα θα λύσει και τα 

προσωπικά μου προβλήματα  
0,489 

     

3. Ελλιπής πληροφόρηση για τα επαγγέλματα (LO)    
    

E22Lo 
δεν έχω επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την ποικιλία των 

επαγγελμάτων 
  -0,916     

E23Lo 
δεν έχω επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

των επαγγελμάτων   
-0,882 

    

E26La 
δεν ξέρω πώς να αποκτήσω έγκυρες πληροφορίες για τα 

επαγγέλματα   
-0,672 

    

E24Lo δεν ξέρω ποια μορφή θα έχουν τα επαγγέλματα στο μέλλον 
  

-0,610 
    

E29Iu 
έχω αντικρουόμενα δεδομένα για την ύπαρξη ή τα 

χαρακτηριστικά ενός επαγγέλματος   
-0,412 

    

4. Γενική αναποφασιστικότητα (RI)     
   

E08Ri συνήθως φοβάμαι ότι θα αποτύχω    -0,810    

E07Ri συνήθως χρειάζομαι υποστήριξη για τις αποφάσεις μου  
   

-0,619 
   

E06Ri συνήθως μου είναι δύσκολο να παίρνω αποφάσεις 
   

-0,444 
   

5. Εξωτερικές συγκρούσεις (IE)      
  

E36Ie 
υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των επαγγελματικών συμβουλών 

που δίνουν οι σημαντικοί άλλοι  
    -0,912   

E35Ie οι σημαντικοί άλλοι δεν εγκρίνουν τις αποφάσεις μου     -0,694   

6. Ελλιπής πληροφόρηση για τη διαδικασία (LP)        

E16Lp δεν ξέρω ποιους παράγοντες να λάβω υπόψη      -0,878  

E15Lp δεν ξέρω ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω 
     

-0,781 
 

E17Lp 
δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τις πληροφορίες για τον εαυτό με 

τις πληροφορίες για τα επαγγέλματα      
-0,400 

 

7. Έλλειψη κινήτρου (RM)        

E05Rm ο χρόνος θα με οδηγήσει στην κατάλληλη επιλογή       0,673 

E04Rm η δουλειά δεν είναι το σημαντικότερο στη ζωή       0,413 

E03Rm μου λείπει το κίνητρο για να αποφασίσω 
      

0,386 

Μέθοδος εξαγωγής παραγόντων: Principal Axis Factoring.  

Μέθοδος περιστροφής: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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Για τον έλεγχο της καλής προσαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου των επτά 

παραγόντων, πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory 

Factor Analysis) στα δεδομένα της ομάδας Β. Ως κριτήρια αξιολόγησης της 

προσαρμογής του μοντέλου επιλέχθηκαν οι δείκτες αναλογία χ
2
/df, GFI, CFI, 

RMSEA, NFI και NNFI. Γενικώς, τιμές μεγαλύτερες από 0,90 στους δείκτες GFI, 

CFI, NFI και NNFI υποδεικνύουν επαρκή προσαρμογή στα δεδομένα. Παρότι η 

ιδανική αναλογία χ
2
/df είναι κοντά στο 1, το μοντέλο γίνεται αποδεκτό εάν αυτή είναι 

μικρότερη του 2 (Hatcher, 1994). Αναφορικά με το RMSEA, τέλεια προσαρμοσμένο 

θεωρείται το μοντέλο που έχει μηδενική τιμή, ενώ τιμή έως 0,05 υποδεικνύει καλή 

προσαρμογή. Ωστόσο, οι Browne και Cudeck (1993) προτείνουν την αποδοχή του 

μοντέλου εάν η σχετική τιμή είναι κάτω από 0,08.  

Τα αποτελέσματα, όπως αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 10, έδειξαν ότι η 

αναλογία χ
2
/df είναι 1,18. Αντίστοιχα, το CFI, το NFI και το NNFI είναι πάνω από 

0,90, ενώ η τιμή του GFI είναι ελάχιστα χαμηλότερη από αυτό το όριο. Λαμβάνοντας 

υπόψη το σύνολο των δεικτών και τη βιβλιογραφία (Creed & Yin, 2005
.
 Vahedi et al., 

2012), το προτεινόμενο μοντέλο γίνεται αποδεκτό. Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται το 

αντίστοιχο επιβεβαιωτικό παραγοντικό μοντέλο για το προτεινόμενο μοντέλο των 

επτά παραγόντων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Δείκτες καλής προσαρμογής για τον έλεγχο του προτεινόμενου μοντέλου επτά παραγόντων 

 χ
2
 df p χ

2
/ df GFI CFI RMSEA NFI NNFI 

Προτεινόμενο 

μοντέλο 
273 231 0,03 1,18 0,890 0,990 0,032 0,952 0,988 

Σημείωση. GFI = goodness-of-fit, CFI = comparative fit index, RMSEA = root mean square of 

approximation, NFI = Normed Fit Index, NNFI = Non-Normed Fit Index. 

n =250 
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Διάγραμμα 2: Το προτεινόμενο μοντέλο επτά παραγόντων πρώτης τάξης για τον ελληνικό πληθυσμό 

(Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων) 
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Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων και οι 

δείκτες εσωτερικής συνέπειας σε αυτούς, όπως επίσης και τα περιγραφικά στατιστικά 

του συνολικού ελληνικού CDDQ (τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των επτά 

παραγόντων και των επιμέρους ερωτήσεων βρίσκονται στον Πίνακα 32 στο 

Παράρτημα Α’). Καθένας από αυτούς τους παράγοντες, που προέκυψαν, αντιστοιχεί 

σε έναν τύπο δυσκολιών και στη συνέχεια θα αναφέρονται ως παρατηρούμενες 

δυσκολίες, καθώς στις επόμενες αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Πίνακας συσχετίσεων των επτά παραγόντων, το συνολικό σκορ, οι 

αντίστοιχοι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας και ο αριθμός των ερωτήσεων 

στον καθένα 

 RM RI RD LS LP LO IE  a Ερωτήσεις 

RM 1,00       0,59 3 

RI 0,217
**

 1,00      0,74 3 

RD 0,005 0,091
*
 1,00     0,69 4 

LS 0,446
**

 0,400
**

 -0,093** 1,00    0,86 5 

LP 0,404
**

 0,504
**

 0,0059 0,592
**

 1,00   0,85 3 

LO 0,306
**

 0,370
**

 -0,049 0,568
**

 0,586
**

 1,00  0,86 5 

IE 0,308
**

 0,294
**

 0,077
*
 0,404

**
 0,354

**
 0,329

**
 1,00 0,76 2 

Μ.Ο. 2,74 4,53 4,08 3,91 3,06 4,34 2,42   

Τ.Α. 1,51 1,94 1,68 1,85 1,71 1,78 1,8   

CDDQ Σύνολο        0,88 25 

Σημείωση. ***p <0,001, **p <0,01, *p <0,05 

 

Έπειτα, υπολογίστηκαν τα σκορ των επτά παραγόντων (RM, RI, RD, LS, LP, 

LO και IE) με τη χρήση του μέσου όρου των αντίστοιχων ερωτήσεων και έγινε εκ 

νέου προσπάθεια ελέγχου της παραγοντικής δομής με την αξιοποίηση της 

επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων, για τα μοντέλα των δύο ή τριών παραγόντων 

δεύτερης τάξης, ώστε να φανεί αν υπάρχει κάποιου είδους ιεραρχική δομή. Σε αυτό, 

οι επτά παράγοντες λειτούργησαν ως παρατηρήσιμες μεταβλητές, ενώ οι 

αναμενόμενοι παράγοντες δεύτερης τάξης ως λανθάνουσες.  

Η σχετική ανάλυση ήταν δυνατό να συγκλίνει μόνο σε ένα μοντέλο δύο 

παραγόντων δεύτερης τάξης (Έλλειψη ετοιμότητας και Έλλειψη πληροφόρησης).  

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η παραγοντική δομή πρώτης 

τάξης με τους επτά παράγοντες επιβεβαιώνεται, ενώ οι ίδιοι παράγοντες 

ομαδοποιούνται περαιτέρω σε δύο παράγοντες δεύτερης τάξης, την έλλειψη 

ετοιμότητας και την έλλειψη πληροφόρησης. Ο τρίτος παράγοντας δεύτερης τάξης, 

της ασυνεπούς πληροφόρησης, ο οποίος αντιπροσωπεύεται μόνο από τον παράγοντα 

των εξωτερικών συγκρούσεων, δεν ήταν δυνατό να ενσωματωθεί στο μοντέλο, 
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οδηγώντας στην απόρριψη του αρχικού μοντέλου και στην πρόταση ενός νέου για τον 

συγκεκριμένο πληθυσμό (βλ. Πίνακα 12 και Διάγραμμα 3). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Δείκτες καλής προσαρμογής για τον έλεγχο του προτεινόμενου  

μοντέλου παραγόντων δεύτερης τάξης 

 χ
2
 df p χ

2
/ df GFI CFI RMSEA NFI NNFI 

Προτεινόμενο 

μοντέλο 
19,00 12 0,09 1,58 0,96 0,98 0,06 0,96 0,94 

Σημείωση. GFI = goodness-of-fit, CFI = comparative fit index, RMSEA = root mean square of 

approximation, NFI = Normed Fit Index, NNFI = Non-Normed Fit Index. 

n =250 

 

 

 

 
Διάγραμμα 3: Το προτεινόμενο μοντέλο δεύτερης τάξης για τον ελληνικό πληθυσμό  

(Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων) 
 

 

Με δεδομένο ότι στο προτεινόμενο μοντέλο επιβεβαιώνονται μόνο δύο παράγοντες 

δεύτερης τάξης, καθίσταται περιττή οποιαδήποτε προσπάθεια επιβεβαίωσης των 

παραγόντων τρίτης τάξης (Πριν την επιλογή και Κατά τη διάρκεια της επιλογής). 
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5.2. Επίδραση των ατομικών διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της επίδρασης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών στις επτά διαστάσεις των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας που 

προέκυψαν από τον έλεγχο της παραγοντικής εγκυρότητας του μοντέλου. Για τον 

υπολογισμό του σκορ κάθε συμμετέχοντα/-ουσας στις επιμέρους δυσκολίες 

χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των αντίστοιχων εμπειρικών δεικτών.  

Οι συμμετέχοντες/-ουσες που έχουν αποφασίσει σχετικά με το επάγγελμα που 

θα ακολουθήσουν μετά το πέρας των σπουδών τους φαίνεται ότι διαφέρουν σε 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο ως προς όλες τις παρατηρούμενες δυσκολίες από 

εκείνα που δεν έχουν αποφασίσει. Από τα δεδομένα του Πίνακα 13, είναι φανερό ότι 

οι συμμετέχοντες-ουσες που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει έχουν μεγαλύτερες 

παρατηρούμενες δυσκολίες σε όλους τους τομείς εκτός από το RI.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς την απόφαση σχετικά 

με το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν 

 
N M.O. Τ.Α. Τιμή t p 

LS 
Ναι 691 2,84 1,55 

-11,69 0,00 
Όχι 81 5,09 1,65 

RD 
Ναι 691 4,16 1,67 

4,09 0,00 
Όχι 81 3,38 1,60 

LO 
Ναι 691 4,21 1,75 

-6,50 0,00 
Όχι 81 5,49 1,67 

RI 
Ναι 691 4,54 1,94 

0,01 0,99 
Όχι 81 4,53 1,98 

IE 
Ναι 688 2,34 1,72 

-4,17 0,00 
Όχι 81 3,21 2,23 

LP 
Ναι 691 3,79 1,82 

-6,24 0,00 
Όχι 81 5,06 1,72 

RM 
Ναι 691 2,64 1,47 

-5,88 0,00 
Όχι 81 3,72 1,58 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη 

γνώσης για τα επαγγέλματα, RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές 

συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου 

 

Ο βαθμός σιγουριάς όσων συμμετεχόντων/-ουσών έχουν αποφασίσει τι 

επάγγελμα θα ακολουθήσουν σχετίζεται αρνητικά με όλες τις παρατηρούμενες 

δυσκολίες, εκτός από τους δυσλειτουργικούς μύθους, διάσταση που σχετίζεται θετικά 

με τη σιγουριά, υποδηλώνοντας ότι ο παράγοντας αυτός επιδρά ενισχυτικά κι όχι 

ανασταλτικά στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος (βλ. Πίνακα 14). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Συσχέτιση του βαθμού σιγουριάς για την επιλογή επαγγέλματος με τις 

παρατηρούμενες δυσκολίες 

LS RD LO RI IE LP RM 

-0,479
**

 0,317
**

 -0,275
**

 -0,185
**

 -0,251
**

 -0,324
**

 -0,281
**

 

** p=0,01 
Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη 

γνώσης για τα επαγγέλματα, RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές 

συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου 

 

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και με τη συσχέτιση του γενικότερου βαθμού 

δυσκολίας επιλογής με τις παρατηρούμενες δυσκολίες. Όλες οι επιμέρους δυσκολίες 

σχετίζονται θετικά με τη γενικότερη δυσκολία, ενώ το RD σχετίζεται αρνητικά (βλ. 

Πίνακα 15).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Συσχέτιση του γενικότερου βαθμού δυσκολίας επιλογής 

επαγγέλματος με τις παρατηρούμενες δυσκολίες 

LS RD LO RI IE LP RM 

0,549
**

 -0,122** 0,451
**

 0,308
**

 0,317
**

 0,442
**

 0,309
**

 

** p<0,01 
Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, 

LO=έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, RI=γενική 

αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές συγκρούσεις, LP=έλλειψη 

γνώσης για τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου  

 

 

Οι παρατηρούμενες δυσκολίες διαφοροποιούνται στατιστικά ως προς τα 

επίπεδα ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 16. Και 

σε αυτή την περίπτωση οι δυσλειτουργικοί μύθοι παρουσιάζουν μη αναμενόμενη 

συμπεριφορά, καθώς στα ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης ταυτότητας καταγράφονται 

υψηλότερες τιμές στην αντίστοιχη κατηγορία. Οι πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των 

πέντε κατηγοριών έδειξαν ότι οι ομάδες «Κατασταλαγμένος» και «Επίτευξη 

ταυτότητας» διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο από τις υπόλοιπες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Διαφορές των παρατηρούμενων δυσκολιών  

μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας 
  Μ.Ο. Τ.Α. Τιμή F p 

LS 

1. Διάχυση ταυτότητας
4,5

 3,25 1,63 

47,03 0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 3,68 1,74 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 3,68 1,71 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 1,94 0,95 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 2,08 1,12 

Σύνολο 3,06 1,69 

RD 

1. Διάχυση ταυτότητας
4,5

 3,97 1,55 

10,62 0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 3,72 1,34 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 3,80 1,55 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 4,75 2,12 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 4,53 1,78 

Σύνολο 4,08 1,68 

LO 

1. Διάχυση ταυτότητας
3,4,5

 4,21 1,74 

39,61 0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 4,65 1,72 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
1,4,5

 5,14 1,56 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 3,28 1,58 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 3,46 1,55 

Σύνολο 4,34 1,77 

RI 

1. Διάχυση ταυτότητας
2,3,4,5

 4,24 1,85 

20,35 0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
1,4,5

 5,38 1,77 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
1,4,5

 4,87 1,82 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 3,86 2,04 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 3,80 1,84 

Σύνολο 4,53 1,93 

IE 

1. Διάχυση ταυτότητας
4,5

 2,71 1,96 

6,48 0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 2,76 1,89 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 2,54 1,84 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 1,94 1,37 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 2,00 1,54 

Σύνολο 2,42 1,78 

 

 

 

LP 

1. Διάχυση ταυτότητας
4,5

 3,86 1,76 

 

 

 

36,18 

 

 

 

0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 4,42 1,79 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 4,61 1,71 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 2,81 1,78 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 2,99 1,50 

Σύνολο 3,91 1,84 

RM 

1. Διάχυση ταυτότητας
4,5

 3,28 1,65 

15,62 0,00 

2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 2,95 1,52 

3. Ερευνητικός τύπος αναποφασιστικότητας
4,5

 2,99 1,42 

4. Κατασταλαγμένος
1,2,3

 2,30 1,41 

5. Επίτευξη ταυτότητας
1,2,3

 2,14 1,32 

Σύνολο 2,74 1,50 
Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, 

RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, 

RM=έλλειψη κινήτρου 

Οι εκθέτες δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων. 

 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι ευκρινείς και στη διαγραμματική απεικόνιση 

που προέκυψε από την ανάλυση διακύμανσης. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 17, 
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ενώ οι περισσότερες δυσκολίες παρουσιάζουν παρόμοιο μοτίβο, όταν συνεξετάζονται 

με το επίπεδο ανάπτυξης της ταυτότητας, οι δυσλειτουργικοί μύθοι έχουν αντίστροφο 

μοτίβο, υποδεικνύοντας ότι υψηλές τιμές στην αντίστοιχη κλίμακα σχετίζονται με 

υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης ταυτότητας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες μεταξύ των 

επιπέδων ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας 
  

 
LS 

 
RD 

  

 
LO 

 
RI 

  

 
IE 

 
LP 

  

 
RM 

 

Ομάδες. 1. Διάχυση ταυτότητας, 2. Αγχώδης τύπος αναποφασιστικότητας, 3. Ερευνητικός τύπος 

αποφασιστικότητας, 4. Κατασταλαγμένος, 5. Επίτευξη ταυτότητας  

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη γνώσης για τα 

επαγγέλματα, RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για 

τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου 
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Από τις σχετικές αναλύσεις, καταγράφονται διαφορές σε ορισμένες από τις 

παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς το φύλο. Στατιστική διαφοροποίηση των μέσων 

όρων, με υπεροχή των αντρών, υπάρχει όταν εξετάζονται οι δυσλειτουργικοί μύθοι 

(t=2,83, p<0,0001) και η έλλειψη κινήτρου (t=4,16, p<0,0001). Οι γυναίκες 

εμφανίζουν περισσότερες δυσκολίες αναφορικά με τη γενική αναποφασιστικότητα 

(t=-3,06, p<0,0001). Στις υπόλοιπες διαστάσεις δεν παρουσιάζονται διαφορές φύλου.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης, ώστε να 

φανεί αν υπάρχει συσχέτιση των επιμέρους δυσκολιών με την ηλικία. Από τα 

αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι στατιστικά σημαντική συσχέτιση προκύπτει μόνο με 

τις διαστάσεις έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα (r=-0.106, p<0,01), έλλειψη 

γνώσης για τη διαδικασία (r=-0.103, p<0,01) και γενική αναποφασιστικότητα (r=-

0.112, p<0,01). Ωστόσο, οι ασθενείς συσχετίσεις υποδηλώνουν ότι η στατιστική 

σημαντικότητα είναι μάλλον πλασματική λόγω του μεγέθους του δείγματος.  

Για να φανούν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους δυσκολιών και του 

έτους φοίτησης, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. Όλες οι 

σχετικές αναλύσεις έδωσαν αποτελέσματα στατιστικά μη σημαντικά. 

Αναφορικά με τις διαφορές στις δυσκολίες ως προς το αντικείμενο φοίτησης 

των συμμετεχόντων, τα τμήματα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: Παιδαγωγικά 

(ΠΤΔΕ, ΤΕΠΑΕ, ΕΚΠ), Φιλοσοφική (Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής) και Θεολογική (Θεολογίας, Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας). Από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψε ότι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μόνο στους παράγοντες έλλειψη γνώσης για τον 

εαυτό, δυσλειτουργικοί μύθοι, εξωτερικές συγκρούσεις και έλλειψη κινήτρου. Τα 

σχετικά διαγράμματα περιλαμβάνονται στον Πίνακα 18 και δείχνουν σαφώς τις πολύ 

μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές της Θεολογικής σχολής.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες μεταξύ των 

αντικειμένων σπουδών 
  

 
LS 

 
RD 

  

 
RM 

 
IE 

Ομάδες. 1. Παιδαγωγικά, 2. Φιλοσοφική, 3. Θεολογική  

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, RM=έλλειψη κινήτρου, IE=εξωτερικές 

συγκρούσεις 

 

 

Ο βαθμός αστικοποίησης του τόπου καταγωγής των συμμετεχόντων/-ουσών δε 

συνεπάγεται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις παρατηρούμενες 

δυσκολίες, όπως προέκυψε από τη σχετική ανάλυση διακύμανσης.  

Αντιθέτως, η συνεξέταση της σειράς προτεραιότητας του τμήματος φοίτησης 

στο μηχανογραφικό δελτίο των συμμετεχόντων/-ουσών υπέδειξε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους για όλες τις δυσκολίες, εκτός 

από τους δυσλειτουργικούς μύθους και τη γενικότερη αναποφασιστικότητα. Από τα 

σχετικά διαγράμματα είναι εμφανές ότι χαμηλότερη προτεραιότητα του τμήματος 

φοίτησης στις επιλογές των συμμετεχόντων/-ουσών συνδέεται με μεγαλύτερη 

δυσκολία σε όλες τις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 19).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες  

ως προς την προτεραιότητα επιλογής του αντικειμένου σπουδών 

  

 
LS 

 
LO 

  

 
IE 

 
LP 

  

 
RM 

 

Ομάδες. 1. Πρώτη επιλογή, 2. Δεύτερη-τρίτη επιλογή, 3. Τέταρτη επιλογή και κάτω  

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, LO=έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, IE=εξωτερικές 

συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου 

 

 

Από τις σχετικές αναλύσεις φαίνεται ότι η επιρροή των σημαντικών άλλων κατά 

την επιλογή των σπουδών είναι σε θέση να ενισχύσει όλες τις παρατηρούμενες 

δυσκολίες εκτός από τους δυσλειτουργικούς μύθους και την έλλειψη κινήτρου (βλ. 

Πίνακα 20). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς το αν οι 

συμμετέχοντες/-ουσες είχαν επηρεαστεί από τους σημαντικούς άλλους 

 
N M.O. Τ.Α. Τιμή t p 

LS 
Ναι 302 3,40 1,79 

4,38 0,00 
Όχι 470 2,85 1,62 

RD 
Ναι 302 4,01 1,64 

-1,09 0,28 
Όχι 470 4,15 1,71 

LO 
Ναι 302 4,62 1,73 

3,39 0,00 
Όχι 470 4,17 1,79 

RI 
Ναι 302 4,91 1,94 

4,41 0,00 
Όχι 470 4,29 1,90 

IE 
Ναι 301 2,88 2,06 

5,35 0,00 
Όχι 467 2,14 1,54 

LP 
Ναι 302 4,23 1,89 

3,74 0,00 
Όχι 470 3,73 1,80 

RM 
Ναι 302 2,86 1,52 

1,84 0,07 
Όχι 470 2,65 1,50 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη 

γνώσης για τα επαγγέλματα, RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές 

συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου 

 

Η εργασιακή εμπειρία σχετίζεται με στατιστικά σημαντικές διαφορές 

αναφορικά μόνο με τους παράγοντες έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, δυσλειτουργικοί 

μύθοι και γενική αναποφασιστικότητα (βλ. Πίνακα 21). Οι συμμετέχοντες/-ουσες με 

εμπειρία σε εργασία σχετική με το αντικείμενο σπουδών παρουσιάζουν σημαντικά 

χαμηλότερες δυσκολίες στον τομέα της έλλειψης γνώσης για τον εαυτό σε σύγκριση 

με εκείνους που δεν είχαν καμία εμπειρία, οι οποίοι δε διαφέρουν από εκείνους που 

απασχολήθηκαν σε άσχετα επαγγέλματα. Αντίστοιχα, η γενική αναποφασιστικότητα 

φαίνεται ότι μειώνεται με την ανάληψη εργασιακών καθηκόντων, ωστόσο, ο τύπος 

του επαγγέλματος δε σχετίζεται με διαφορές στο συγκεκριμένο παράγοντα. 

Αναφορικά με τους δυσλειτουργικούς μύθους, οι συμμετέχοντες/-ουσες που δεν είχαν 

εργασιακή εμπειρία δε διαφέρουν από εκείνα που εργάζονται σε επάγγελμα σχετικό 

με τις σπουδές τους. Αντιθέτως, όσα ασκούσαν άσχετη εργασία σημείωσαν 

σημαντικά χαμηλότερα σκορ στον παράγοντα αυτό, υποδηλώνοντας ότι μάλλον 

έχουν απομυθοποιήσει τους σχετικούς μύθους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες  

ως προς την εργασιακή εμπειρία 
  

 
LS 

 
RD 

  

 
RI 

 

 

Ομάδες. 1. Καμία εργασιακή εμπειρία, 2. Άσχετη εργασία, 3. Σχετική εργασία 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, RI=γενική αναποφασιστικότητα 

 

 

Ένα μη αναμενόμενο εύρημα είναι ότι η συμμετοχή σε προγράμματα 

συμβουλευτικής δε σχετίζεται με στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με τις 

παρατηρούμενες δυσκολίες, εκτός από την έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα. 

Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι οι συμμετέχοντες/-ουσες που έλαβαν κάποιας μορφής 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας δήλωσαν περισσότερες δυσκολίες (M=4,48) έναντι 

εκείνων που δεν έλαβαν (M=4,23), με τη διαφορά αυτή να κρίνεται στατιστικά 

σημαντική (t=1,98, p<0,05). 

 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς τα κίνητρα επιλογής σπουδών 

Η επιλογή του τμήματος φοίτησης, όταν προέρχεται από ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο σπουδών, φαίνεται ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την 

εμφάνιση δυσκολιών σχετικά με το επάγγελμα, με μόνη εξαίρεση τους 

δυσλειτουργικούς μύθους (βλ. Πίνακα 22). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο σπουδών 

 
N M.O. Τ.Α. Τιμή t p 

LS 
Ναι 486 2,84 1,59 

-4,23 0,00 
Όχι 278 3,40 1,82 

RD 
Ναι 486 4,10 1,62 

-0,02 0,99 
Όχι 278 4,10 1,79 

LO 
Ναι 486 4,19 1,78 

-3,08 0,00 
Όχι 278 4,60 1,75 

RI 
Ναι 486 4,41 1,93 

-1,87 0,06 
Όχι 278 4,68 1,94 

IE 
Ναι 482 2,24 1,66 

-3,71 0,00 
Όχι 278 2,76 2,00 

LP 
Ναι 486 3,68 1,78 

-4,41 0,00 
Όχι 278 4,28 1,88 

RM 
Ναι 486 2,57 1,41 

-3,56 0,00 
Όχι 278 2,99 1,66 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη 

γνώσης για τα επαγγέλματα, RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές 

συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου 

 

Αντιθέτως, το ενδιαφέρον για τις προοπτικές απασχόλησης ενισχύει την 

έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, ενώ συνεπάγεται λιγότερες δυσκολίες σχετικές με 

τους δυσλειτουργικούς μύθους (βλ. Πίνακα 23).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς το ενδιαφέρον για τις 

προοπτικές απασχόλησης 

 
N M.O. Τ.Α. Τιμή t p 

LS 
Ναι 216 3,32 1,77 

2,74 0,01 
Όχι 549 2,93 1,65 

RD 
Ναι 216 3,78 1,59 

-3,39 0,00 
Όχι 549 4,22 1,70 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι 

 

Με δεδομένο ότι οι εξεταζόμενες σχολές οδηγούν κατά κύριο λόγο στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί και ο τρόπος με τον 

οποίο σχετίζεται αυτή η παράμετρος με τις παρατηρούμενες δυσκολίες. Από τον 

Πίνακα 24 προκύπτει ότι η επιλογή σπουδών από ενδιαφέρον για το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού σχετίζεται με μικρότερες δυσκολίες στους παράγοντες έλλειψη 

γνώσης για τον εαυτό, εξωτερικές συγκρούσεις και έλλειψη κινήτρου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς το ενδιαφέρον για το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

 
N M.O. Τ.Α. Τιμή t p 

LS 
Ναι 386 2,90 1,64 

-2,41 0,02 
Όχι 378 3,19 1,74 

IE 
Ναι 385 2,25 1,63 

-2,76 0,01 
Όχι 375 2,61 1,96 

RM 
Ναι 386 2,46 1,41 

-4,88 0,00 
Όχι 378 2,99 1,58 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, IE=εξωτερικές συγκρούσεις, RM=έλλειψη 

κινήτρου 

 

 

Τέλος, η επιλογή σπουδών λόγω του ενδιαφέροντος για προσωπική καλλιέργεια 

και μόρφωση σχετίζεται με μικρότερες δυσκολίες αναφορικά με την έλλειψη γνώσης 

για τη διαδικασία (M=3,68) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες/-ουσες που δήλωσαν 

ότι η προσωπική καλλιέργεια δεν ανήκε στα κίνητρά τους (M=4,28, t=-1,86, p<0,1, 

two-tailed), χωρίς να εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές στους υπόλοιπους 

τομείς δυσκολιών.  

 

 

Συσχετίσεις της γενικότερης δυσκολίας επιλογής επαγγέλματος με τις 

ατομικές διαφορές 
Από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν φάνηκε ότι η γενικότερη δυσκολία 

επιλογής επαγγέλματος, όπως προσδιορίστηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες/-

ουσες σε σχετική ερώτηση, δεν διαφέρει σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο ως προς το 

έτος, το τμήμα σπουδών ή τον τόπο καταγωγής. Επιπλέον, η γενικότερη δυσκολία δε 

συσχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο ούτε με την ηλικία. Ωστόσο, εκείνο 

που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ούτε όταν συνεξετάζεται με τη συμμετοχή σε προγράμματα 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

Από την άλλη, η γενικότερη δυσκολία παρουσιάζεται μειωμένη όταν οι 

συμμετέχοντες/-ουσες δηλώνουν ότι επέλεξαν το αντικείμενο των σπουδών λόγω 

ενδιαφέροντος για το ίδιο το αντικείμενο (t=-3,740, p<0,0001) και λόγω 

ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (t=-2,521, p<0,05).  

Επιπλέον, η γενικότερη δυσκολία ενισχύεται από την επιρροή από τους 

σημαντικούς άλλους (t=4,462, p<0,0001), ενώ η σειρά επιλογής του αντικειμένου 
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σπουδών στο μηχανογραφικό δελτίο σχετίζεται με μεγαλύτερη γενική δυσκολία 

επιλογής επαγγέλματος (βλ. Πίνακα 25). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Η γενικότερη δυσκολία επιλογής επαγγέλματος ως προς τη σειρά επιλογής του τμήματος 

  

  
Συχνότητα Μ.Ο. Τ.Α. Τιμή F p 

Πρώτη επιλογή
2,3

 275 4,35 2,400 

10,328 0,000 
Δεύτερη-τρίτη επιλογή

1
 168 5,12 2,303 

Τέταρτη επιλογή και κάτω
1
 106 5,40 2,092 

Σύνολο 549 4,79 2,353 

Σημείωση. Οι εκθέτες δείχνουν τις στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων. 

 

Αντίστοιχα, η εργασιακή εμπειρία, και μάλιστα σε εργασία σχετική με το 

αντικείμενο σπουδών, σχετίζεται με μικρότερη γενική δυσκολία (βλ. Πίνακα 26).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Η γενικότερη δυσκολία επιλογής επαγγέλματος ως προς την εργασιακή εμπειρία 

  

  
Συχνότητα Μ.Ο. Τ.Α. Τιμή F p 

Καμία 294 4,99 2,318 

3,977 0,019 
Ναι, άσχετη 150 4,82 2,408 

Ναι, σχετική 105 4,24 2,285 

Σύνολο 549 4,80 2,349 

 

 

Συσχετίσεις του σταδίου ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας με τις 

ατομικές διαφορές 

Το στάδιο ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας, όπως αυτό καθορίζεται 

από τον αυτοπροσδιορισμό των συμμετεχόντων/-ουσών στα αντίστοιχα επίπεδα, 

σύμφωνα την εργασία του Tien (2005), δε συσχετίζεται άμεσα σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό με το φύλο, το τμήμα σπουδών, το έτος σπουδών, τον τόπο 

καταγωγής, τη σειρά επιλογής του τμήματος σπουδών, την εργασιακή εμπειρία ή τη 

συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής. Αντιθέτως, η μόνη από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές της έρευνας, η οποία συσχετίζεται με το επίπεδο ανάπτυξης της 

ταυτότητας είναι η επιλογή σπουδών λόγω του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο 

(Mann-Whitney U Test, p<0,05). 
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Επίδραση των επιμέρους δυσκολιών στη γενικότερη δυσκολία επιλογής 

επαγγέλματος 

Για να φανεί η επίδραση των επιμέρους δυσκολιών στη γενικότερη δυσκολία 

επιλογής επαγγέλματος πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

(Multiple Linear Regression). Το μοντέλο που προέκυψε εξηγεί το 35% της 

διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής [R2=0,35, F(6, 554)=58,9, p<0,0001] και 

δείχνει ότι η έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, οι δυσλειτουργικοί μύθοι, η έλλειψη 

γνώσης για τα επαγγέλματα και η έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία αποτελούν 

στατιστικά σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τη γενικότερη δυσκολία 

επιλογής επαγγέλματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 27.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Επιδράσεις των επιμέρους δυσκολιών στη γενικότερη δυσκολία επιλογής 

επαγγέλματος  

 Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 
Beta t p 

[95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης] 

LS 0,498 0,063 0,371 7,904*** 0,000 0,374
.
  0,621 

RD -0,151 0,050 -0,107 -3,050** 0,002 -0,249
.
 -0,054 

LO 0,207 0,060 0,157 3,465** 0,001 0,090
.
  0,324 

LP 0,163 0,060 0,129 2,718** 0,007 0,045
.
  0,280 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, LO=έλλειψη γνώσης για τα 

επαγγέλματα, LP=έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία 

 

 

Επίδραση των επιμέρους δυσκολιών στο στάδιο ανάπτυξης επαγγελματικής 

ταυτότητας 

 

Για την ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν στο στάδιο ανάπτυξης της 

επαγγελματικής ταυτότητας, εφαρμόστηκε ιεραρχική λογιστική παλινδρόμηση 

(Ordered Logistic Regression)
6
. Το μοντέλο που προέκυψε υποδεικνύει ότι 

στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες αυτής της μεταβλητής είναι η 

                                                           
6
 Η λογιστική εξίσωση αυτού του μοντέλου περιέχει το λογάριθμο της πιθανότητας να βρεθεί ένα 

άτομο σε ένα ή πάνω από ένα επίπεδο της εξαρτημένης μεταβλητής (τακτικής κλίμακας) προς την 

πιθανότητα να βρεθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, σε συνάρτηση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

(διαστημικής κλίμακας) (Hilbe, 2009). 
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έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, οι δυσλειτουργικοί μύθοι, η γενική 

αναποφασιστικότητα και η έλλειψη κινήτρου (βλ. Πίνακα 28). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Επιδράσεις των επιμέρους δυσκολιών στο επίπεδο ανάπτυξης της 

επαγγελματικής ταυτότητας  

 Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 
z P>|z| 

[95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης] 

LS -0,2180761 0,0459074 -4,75 0,000 -0,3080531,  -0,1280992 

RD 0,1723176 0,0390703 4,41 0,000 0,0957413,  0,2488939 

RI -0,1088044 0,0366612 -2,97 0,003 -0,180659,  -0,0369498 

RM -0,1740977 0,0485167 -3,59 0,000 -0,2691887, -0,0790067 

Ordered logistic regression       

Number of obs =780 LR chi2(4)= 119,19 Prob > chi2=0,000  

Log likelihood =-1185,5 Pseudo R2=0,05 

Σημείωση. LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικοί μύθοι, RI=γενική 

αναποφασιστικότητα, RM=έλλειψη κινήτρου 
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6. Συζήτηση - Συμπεράσματα   

 

6.1. Συζήτηση 

Στην έρευνα εξετάστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία 

επιλογής σταδιοδρομίας οι φοιτητές και φοιτήτριες των ανθρωπιστικών σπουδών. Στο 

παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μία συνοπτική ανασκόπηση των ευρημάτων, η 

σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία και η παρουσίαση της αξίας των συμπερασμάτων 

για την έρευνα και την πρακτική της συμβουλευτικής.  

 

Ψυχομετρικές ιδιότητες του CDDQ 

Σημαντικότερος στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση της παραγοντικής 

δομής του CDDQ για τον ελληνικό πληθυσμό και, πιο συγκεκριμένα, για τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες των ανθρωπιστικών σπουδών. Από την επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων, που εφαρμόστηκε για το πρωτότυπο μοντέλο του Gati και των 

συνεργατών του (1996), φάνηκε ότι η βιβλιογραφικά καταγεγραμμένη παραγοντική 

δομή δεν επιβεβαιώθηκε για το συγκεκριμένο πληθυσμό. 

Ως εκ τούτου, αναδείχθηκε η ανάγκη διεξαγωγής διερευνητικής ανάλυσης 

παραγόντων, ώστε να βρεθεί το παραγοντικό μοντέλο που θα είχε καλύτερη 

προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Η ανάλυση αυτή έδειξε, ότι από τους δέκα 

παράγοντες πρώτης τάξης, που αναμένονταν, επιβεβαιώθηκαν μόνο επτά, οι οποίοι 

αντιστοιχούν στους τύπους δυσκολιών: RD, RM, RI, LS, LO, LP, και IE
7
. Ο 

προσδιορισμός των παραγόντων πραγματοποιήθηκε μετά την απομάκρυνση επτά 

ερωτήσεων (Ε25, Ε28, Ε30, Ε31, Ε32, Ε33, Ε34)
8
, διότι αυτές είτε δεν φόρτωναν σε 

κανένα παράγοντα είτε είχαν χαμηλά φορτία, εύρημα που υποδεικνύει ότι δεν 

επρόκειτο για έγκυρους εμπειρικούς δείκτες της υπό διερεύνηση θεωρητικής 

κατασκευής. Το μοντέλο, μετά τη διεξαγωγή επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων, 

έδειξε πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα και επιλέχθηκε ως προτεινόμενο για τον 

ελληνικό πληθυσμό. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας ήταν μεταξύ 0,69 και 0,86, (με 

εξαίρεση το α=0,59 για τον παράγοντα έλλειψης κινήτρου) που είναι αποδεκτοί 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Η εσωτερική συνέπεια που είχε ο παράγοντας των 

                                                           
7
 LS=έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, RD=δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, LO=έλλειψη γνώσης για τα 

επαγγέλματα, RI=γενική αναποφασιστικότητα, IE=εξωτερικές συγκρούσεις, LP=έλλειψη γνώσης για 

τη διαδικασία, RM=έλλειψη κινήτρου. 
8
 Οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 33 

(Παράρτημα Α). 
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δυσλειτουργικών μύθων (α=0,69) ήταν υψηλότερη από αυτή που καταγράφεται 

συνήθως (π.χ. Gati et al., 1996, α=0,29, 0,40
.
 Gati & Saka

α
, 2001, α=0.40

.
 Gati & 

Saka, 2001
β
, α=0,28, 0,64, 0,66

.
 Hijazi et al., 2004, α=0,44

.
 Lancaster et al., 1999, 

α=0,34
.
 Mau, 2001, α=0,33).  

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμη μία συζήτηση σχετικά με τις ερωτήσεις που 

απομακρύνθηκαν κατά τη διαδικασία της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων, ώστε 

να ερμηνευτούν καλύτερα τα ευρήματα. Από τις 32 ερωτήσεις του αρχικού μοντέλου, 

οι ερωτήσεις που τελικά απομακρύνθηκαν ανήκαν στους παράγοντες της έλλειψης 

γνώσης για τους τρόπους απόκτησης περαιτέρω πληροφόρησης, της αναξιόπιστης 

πληροφόρησης και των εσωτερικών συγκρούσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα 

πρώτα στάδια της διαδικασίας οι ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν στις εσωτερικές και 

τις εξωτερικές συγκρούσεις ομαδοποιούνταν στον ίδιο παράγοντα, υποδηλώνοντας 

ότι ο ελληνικός φοιτητικός πληθυσμός αναγνωρίζει όλα τα είδη συγκρούσεων ως μία 

κατηγορία. Ωστόσο, οι ερωτήσεις των εσωτερικών συγκρούσεων απομακρύνθηκαν 

στο τελικό μοντέλο εξαιτίας των χαμηλών τους φορτίων (<0,35). Αναφορικά με τις 

ερωτήσεις του παράγοντα της αναξιόπιστης πληροφόρησης, μία ερώτηση 

απομακρύνθηκε (Ε28), ενώ οι άλλες δύο (Ε26, Ε27) μετακινήθηκαν σε άλλους 

παράγοντες. Η Ε27 ομαδοποιήθηκε στον παράγοντα έλλειψης γνώσης για τον εαυτό, 

μία λογική τοποθέτηση, αν συνυπολογιστεί ότι αναφέρεται στις προσωπικές 

προτιμήσεις. Αντίστοιχα, η Ε26, που αναφέρεται πρωτίστως στα επαγγέλματα, 

κατηγοριοποιήθηκε στον παράγοντα έλλειψης γνώσης για τα επαγγέλματα, όπου 

συμπεριλήφθηκε επιπλέον η Ε29. 

Ερώτημα τίθεται σχετικά με την απουσία εγκυρότητας των Ε25, Ε28, Ε30, Ε31, 

Ε32, Ε33 και Ε34. Η εκ των υστέρων εξέτασή τους μπορεί να προσφέρει μία πιθανή 

ερμηνεία. Η Ε25 και η Ε28
9
 αποδείχθηκε ότι ήταν μάλλον δυσνόητες για τους 

συμμετέχοντες/-ουσες ενδεχομένως εξ αιτίας πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Πράγματι, 

στην Ελλάδα δεν είναι συνηθισμένο να ερωτώνται οι νέοι και νέες για τις ικανότητές 

τους ώστε να αποφασίσουν για κάποιο επάγγελμα, καθώς, κατά γενική ομολογία, η 

επιλογή επαγγέλματος στηρίζεται μάλλον στις προτιμήσεις παρά στην ικανότητα 

επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Οι Ε30-Ε34, που αντιστοιχούν στον παράγοντα 

των εσωτερικών συγκρούσεων αποδείχθηκε ότι δεν είναι κατάλληλες για την 

                                                           
9
 «Δυσκολεύομαι να αποφασίσω σχετικά με το μελλοντικό μου επάγγελμα, γιατί έχω αντικρουόμενα 

δεδομένα για τις ικανότητες και/ή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου (π.χ., πιστεύω ότι 

είμαι υπομονετικός/ή με τους ανθρώπους αλλά οι άλλοι μού λένε ότι δεν έχω υπομονή κ.λπ.).» 
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απόκτηση πληροφοριών με αυτό το θέμα, καθώς οι συμμετέχοντες/-ουσες είτε δεν 

συνεργάστηκαν ως προς αυτές τις ερωτήσεις είτε δεν αναγνώρισαν ως πρόβλημα τις 

εσωτερικές συγκρούσεις, καθώς το μοτίβο των απαντήσεών τους χαρακτηρίζεται από 

τυχαιότητα. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες ερωτήσεις απομακρύνθηκαν κατά τη 

διαδικασία ελέγχου της παραγοντικής δομής.  

Στη συνέχεια, για τη διερεύνηση της ιεραρχικής δομής του πρωτότυπου 

μοντέλου, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί αν οι επτά 

παράγοντες ομαδοποιούνται περαιτέρω σε τρεις διαστάσεις (αντίστοιχες με εκείνες 

της Έλλειψης ετοιμότητας, Έλλειψης γνώσης και Ασυνεπούς πληροφόρησης) ή σε 

δύο (σύμφωνα με το αν οι δυσκολίες προκύπτουν πριν ή κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επιλογής). Το πρωτότυπο μοντέλο δεν επιβεβαιώθηκε στο σύνολο του. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ελάχιστες εργασίες έχουν ακολουθήσει την επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων (Mau, 2001
.
 Tien, 2005

.
 Creed & Yin, 2005), ενώ τις 

περισσότερες φορές η επιβεβαίωση της ιεραρχικής δομής έγινε με την ιεραρχική 

ανάλυση κατά συστάδες (Gati et al., 1996
.
 Osipow & Gati, 1998

.
 Lancaster et al., 

1999
. 

Gati et al., 2000
.
 Gati & Saka, 2001

α.
 Gati & Saka, 2001

β
). Τελικά οι έξι 

παράγοντες RD, RM, RI, LS, LO, και LP κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε δύο 

ομάδες, την Έλλειψη ετοιμότητας και την Έλλειψη γνώσης αντίστοιχα, ενώ το ΙΕ, 

που αρχικά ανήκε σε άλλη διάσταση, δεν ομαδοποιείται στο νέο μοντέλο. Στο 

Διάγραμμα 6 φαίνεται συνολικά η διαφορά του προτεινόμενου μοντέλου που 

επιβεβαιώθηκε στον ελληνικό πληθυσμό από το αρχικό μοντέλο (Gati et al., 1996).  

Συμπερασματικά, από τις αναλύσεις προέκυψε ότι το αρχικό μοντέλο 

επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς, καθώς πράγματι υπάρχει κάποια αντιστοιχία μεταξύ 

του αρχικού και του προτεινόμενου μοντέλου, αλλά όχι το σύνολο της ιεραρχικής του 

δομής. Οι παράγοντες που ταυτοποιήθηκαν στο προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο είχε 

σημαντικά καλύτερους δείκτες από το αρχικό, αναφέρονται ως παρατηρούμενες 

δυσκολίες και είναι οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές για να εξηγήσουν τη γενικότερη δυσκολία και το επίπεδο ανάπτυξης 

επαγγελματικής ταυτότητας. 
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Διάγραμμα 4: Η διαφορά του προτεινόμενου παραγοντικού μοντέλου  

από το αρχικό μοντέλο των Gati et al. (1996) 

 

 

Οι δυσκολίες στην επιλογή σταδιοδρομίας και η σχέση τους με τις 

ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων/-ουσών 

Από τις σχετικές αναλύσεις φάνηκε ότι πολλές από τις ατομικές διαφορές των 

συμμετεχόντων/-ουσών επηρεάζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την 

επιλογή σταδιοδρομίας. Οι περισσότερες από αυτές τις ατομικές διαφορές δεν 

εξετάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό πάντοτε να 

συνδέονται με αυτή.  

Αρχικά, εκείνοι/-ες που, κατά δήλωσή τους, έχουν σκεφτεί ποιο επάγγελμα θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν μετά την αποφοίτησή τους αντιμετωπίζουν μικρότερες 

παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς την έλλειψη κινήτρου, τις εξωτερικές 

συγκρούσεις και την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό και τη διαδικασία. Επιπλέον, ο 

βαθμός σιγουριάς για την επιλογή, όπως αναμενόταν, συσχετίζεται αρνητικά με τις 

παρατηρούμενες δυσκολίες. Ωστόσο, οι δυσλειτουργικοί μύθοι εκδηλώνουν 

θεωρητικά μη αναμενόμενη συμπεριφορά, καθώς αφενός είναι ενισχυμένοι στα 

άτομα που δήλωσαν ότι έχουν αποφασίσει σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα 

κι αφετέρου σχετίζονται θετικά με την αίσθηση σιγουριάς για το επάγγελμα που 

έχουν επιλέξει. Εδώ εντοπίζεται μία πρώτη εμπειρική μαρτυρία για τον ιδιαίτερο 

ρόλο των δυσλειτουργικών μύθων που συζητείται και παρακάτω. 
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Ανάλογη είναι και η σχέση που εμφανίζεται μεταξύ των παρατηρούμενων 

δυσκολιών και του γενικού βαθμού δυσκολίας επιλογής, με τον οποίο όλες οι 

δυσκολίες συσχετίζονται θετικά, ενώ οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις αρνητικά. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι ο ρόλος των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων στη θεωρία 

των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι 

συγκαταλέγεται στις δυσκολίες που εντοπίζονται πριν τη διαδικασία επιλογής και, 

κατ’ επέκταση, υποτίθεται ότι λειτουργούν ανασταλτικά για τη λήψη της κατάλληλης 

απόφασης (Gati et al., 1996). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι πεποιθήσεις τέτοιου 

είδους μπορούν να λειτουργήσουν και θετικά, υπό την έννοια ότι θα αποτελέσουν τη 

βάση για μεγαλύτερη διερεύνηση των εναλλακτικών, μείωση της γενικότερης 

δυσκολίας και για περισσότερη σιγουριά κατά την τελική επιλογή. 

Αντίστοιχα, τα επίπεδα ανάπτυξης ταυτότητας διαφοροποιούνται ως προς τις 

παρατηρούμενες δυσκολίες. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/-ουσες που κατατάσσονται 

στα ανώτερα επίπεδα («Κατασταλαγμένος» και «Επίτευξη ταυτότητας») 

αντιμετωπίζουν μικρότερες δυσκολίες από τα υπόλοιπα επίπεδα ως προς όλες τις 

δυσκολίες. Και σε αυτή την περίπτωση οι δυσλειτουργικοί μύθοι παρουσιάζουν 

ενδιαφέρουσα συμπεριφορά, καθώς στα ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης ταυτότητας 

εμφανίζονται ισχυρότεροι. Το εύρημα αυτό συνάδει με σχετικό πόρισμα των Albion 

και Fogarty (2005), οι οποίοι σε έρευνά τους σε αθλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι οι δυσλειτουργικοί μύθοι έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση με την αθλητική 

ταυτότητα. 

Η επίδραση του φύλου καταγράφεται σε ορισμένες από τις παρατηρούμενες 

δυσκολίες. Συγκεκριμένα, οι άντρες εμφανίζονται να έχουν περισσότερα προβλήματα 

ως προς την έλλειψη κινήτρου και τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, ενώ οι γυναίκες 

δυσκολεύονται κυρίως εξαιτίας της γενικής τους αναποφασιστικότητας, ευρήματα 

που αντιστοιχούν σε εκείνα της βιβλιογραφίας (Albion, 2001
.
 Gati & Saka, 2001

α. 

Hijazi et al., 2004
.
 Tien, 2005

.
 Zhou & Santos, 2007). 

Η συνεξέταση της σειράς προτεραιότητας του τμήματος φοίτησης στο 

μηχανογραφικό δελτίο με τις παρατηρούμενες δυσκολίες υπέδειξε ότι σε γενικές 

γραμμές όσο χαμηλότερη είναι η προτεραιότητα επιλογής του τμήματος φοίτησης, 

τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες/-ουσες, με εξαίρεση 

τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και τη γενικότερη αναποφασιστικότητα, όπου δεν 

παρατηρούνται διαφορές. Αντίστοιχα, η επιρροή των σημαντικών άλλων σχετίζεται 

με υψηλότερες δυσκολίες σε όλους τους παράγοντες εκτός από τις δυσλειτουργικές 
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πεποιθήσεις και την έλλειψη κινήτρου. Το γεγονός ότι οι παρατηρούμενες δυσκολίες 

είναι υψηλές στην περίπτωση της χαμηλής προτίμησης και της επιρροής άλλων είναι 

λογικά ερμηνεύσιμο. Από την άλλη, το εύρημα ότι οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, η 

γενικότερη αναποφασιστικότητα και η έλλειψη κινήτρου δεν σχετίζονται άμεσα ούτε 

με τις προσωπικές προτιμήσεις ούτε την επιρροή άλλων δηλώνει ότι αυτές αποτελούν 

βαθύτερες δομές που πιθανόν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή 

σταδιοδρομίας.  

 Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επιδρά στην 

εμφάνιση κάποιων από τις παρατηρούμενες δυσκολίες. Η είσοδος στην αγορά 

εργασίας δρα ανασταλτικά στην εμφάνιση δυσκολιών ως προς τη γενική 

αναποφασιστικότητα και την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, εύρημα που 

επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία (Sidiropoulou-Dimakakou et al., 2012). Μάλιστα ως 

προς την τελευταία είναι σημαντικό και το είδος της εργασίας, μιας και όταν αυτή 

σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών η παρατηρούμενη δυσκολία είναι σημαντικά 

μικρότερη. Διαφορετικό μοτίβο εμφανίζουν οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, οι 

οποίες δε διαφέρουν μεταξύ εκείνων που δεν εργάζονται και εκείνων που έχουν 

σχετική με το αντικείμενο εργασία, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερες για όσους 

απασχολούνται σε εργασία άσχετη με το αντικείμενο σπουδών, εύρημα που 

ενδεχομένως υποδεικνύει ένα μεγάλο βαθμό απομυθοποίησης πεποιθήσεων όπως 

«Υπάρχει μόνο ένα επάγγελμα που μου ταιριάζει». 

Ως προς την επίδραση των κινήτρων επιλογής στις παρατηρούμενες δυσκολίες, 

φαίνεται ότι σημαντικότερο κίνητρο είναι το ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών, 

καθώς σχετίζεται με χαμηλότερες δυσκολίες σε όλους τους παράγοντες εκτός από 

τους δυσλειτουργικούς μύθους. Αναμενόμενο εύρημα είναι ότι το ενδιαφέρον για τις 

προοπτικές απασχόλησης ενισχύει την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, διότι 

ενδεχομένως συνεπάγεται ότι το οικονομικό κίνητρο υπερισχύει της διεξοδικής 

αναζήτησης επαγγέλματος βάσει των ενδιαφερόντων. Ωστόσο, το γεγονός ότι το 

κίνητρο αυτό σχετίζεται με υψηλότερες τιμές δυσλειτουργικών πεποιθήσεων 

υποδεικνύει άλλη μία φορά ότι αυτός ο τύπος ‘δυσκολιών’ μπορεί να λειτουργεί και 

θετικά. Όταν εξετάζεται το ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, το οποίο 

αφορά σε περισσότερο εσωτερικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, 

παρατηρούνται μικρότερες δυσκολίες ως προς την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, τις 

εξωτερικές συγκρούσεις και την έλλειψη κινήτρου, ίσως διότι οι συμμετέχοντες/-
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ουσες είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι, εύρημα που αντιστοιχεί με το 

υψηλότερο επίπεδο σιγουριάς που έχουν για την επιλογή τους.  

Η συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας δε φαίνεται να 

επηρεάζει τη γενικότερη δυσκολία επιλογής, τη σιγουριά για την επιλογή και τις 

παρατηρούμενες δυσκολίες, με εξαίρεση την έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, 

όπου φαίνεται να επιδρά αρνητικά. Το εύρημα αυτό, μολονότι παράδοξο, μπορεί να 

ερμηνευτεί με βάση το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας οι συμμετέχοντες/-ουσες αντιλαμβάνονται το μέγεθος των δυσκολιών 

ή της άγνοιάς τους. Ειδικά για τη γνώση σχετικά με τα επαγγέλματα, η επαφή με την 

πληθώρα των επαγγελμάτων κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής μπορεί να 

οδηγήσει τους συμβουλευόμενους/-ες στην αίσθηση ότι έχουν ανεπαρκείς γνώσεις 

για το θέμα αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ερώτηση που τέθηκε ήταν 

εάν οι συμμετέχοντες/-ουσες είχαν συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ο 

τύπος των προγραμμάτων και, κατ’ επέκταση, να γίνει λόγος για την ποιότητα ή την 

αποτελεσματικότητά τους.  

Αναφορικά με την ηλικία, εντοπίστηκε αρνητική συσχέτιση με τους παράγοντες 

έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα και τη διαδικασία, όπως επίσης και με τη γενική 

αναποφασιστικότητα, ευρήματα συνεπή με τη διεθνή βιβλιογραφία (Albion & 

Fogarty, 2002). Στους υπόλοιπους παράγοντες δεν εντοπίστηκαν συσχετίσεις. Το έτος 

σπουδών και ο βαθμός αστικοποίησης της πόλης καταγωγής δεν έχουν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις με καμία παρατηρούμενη δυσκολία.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκε το τρόπος που επιδρούν κάποιες ανεξάρτητες 

μεταβλητές στη γενικότερη δυσκολία επιλογής επαγγέλματος. Από τις σχετικές 

αναλύσεις φάνηκε ότι ο τόπος καταγωγής, το έτος και το τμήμα σπουδών δε 

συσχετίζονται με αυτή. Αντιθέτως, η επιρροή των σημαντικών άλλων και η 

χαμηλότερη προτεραιότητα του σχετικού αντικειμένου στο μηχανογραφικό δελτίο 

σχετίζονται με μεγαλύτερη γενικότερη δυσκολία. Στον αντίποδα, επιλογή του 

αντικειμένου σπουδών λόγω ενδιαφέροντος για το ίδιο το αντικείμενο ή του 

ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δρουν ανασταλτικά στη 

γενικότερη δυσκολία επιλογής, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση επιδρά και η 

εργασιακή εμπειρία, η οποία, ειδικά όταν πρόκειται για εργασία σχετική με το 

αντικείμενο, σχετίζεται με μικρότερη δυσκολία. 
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Το επίπεδο ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας δε συσχετίζεται άμεσα 

με κάποια από τις παραπάνω μεταβλητές. Μόνο η επιλογή του αντικειμένου φοίτησης 

λόγω του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη 

επαγγελματικής ταυτότητας, εύρημα που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι 

συμμετέχοντες/-ουσες που επέλεξαν σύμφωνα με αυτό το κριτήριο είχαν 

πραγματοποιήσει μεγαλύτερη διερεύνηση πριν την επιλογή τους.  

Τέλος, από τις σχετικές αναλύσεις προέκυψε ότι η γενική δυσκολία επιλογής 

επαγγέλματος είναι δυνατό να προβλεφθεί από τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 

σταδιοδρομίας και την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, τα επαγγέλματα και τη 

διαδικασία. Αντίστοιχα, το επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας 

προβλέπεται από τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, την έλλειψη γνώσης για τον 

εαυτό, την έλλειψη ετοιμότητας και τη γενική αναποφασιστικότητα, παράγοντες που 

θεωρούνται μείζονος σημασίας για τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας. 

 

6.2. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Καταληκτικά, η παρούσα έρευνα έχει απαντήσει στα δύο κύρια ερωτήματα που 

τέθηκαν στην αρχή. Από τις προηγηθείσες αναλύσεις προέκυψε ότι το CDDQ δεν 

αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο για τον ελληνικό πληθυσμό και, ως εκ τούτου, 

προτάθηκε μία νέα, τροποποιημένη έκδοσή του. Με τη χρήση του νέου εργαλείου 

πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/-

τριες ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα κατά την επιλογή σταδιοδρομίας, 

συνεισφέροντας σημαντικά στον πρωταρχικό σκοπό της έρευνας, δηλαδή στην 

κατανόηση των δυσκολιών τους.  

Πράγματι, βρέθηκε ότι οι τρεις σημαντικότερες δυσκολίες του συγκεκριμένου 

πληθυσμού εντοπίζονται στους τομείς της γενικής αναποφασιστικότητας, της 

έλλειψης γνώσης για τα επαγγέλματα και των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων 

σταδιοδρομίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες δυσκολίες 

επηρεάζονται από τις ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων/-ουσών. 

Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε ορισμένα πορίσματα που μπορούν 

αξιοποιηθούν στην πρακτική της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Κατ’ αρχάς 

προτείνεται η χρήση του τροποποιημένου μοντέλου στον ελληνικό πληθυσμό για τη 

μέτρηση και αξιολόγηση των δυσκολιών επιλογής επαγγέλματος και του επιπέδου 

ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας. Δεδομένου ότι οι φοιτητές αναφέρουν 
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συχνότερα δυσκολίες σχετικά με τη γενικότερη αναποφασιστικότητα, τις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και την έλλειψη γνώσης σχετικά με τα επαγγέλματα 

(παράγοντας μάλιστα που δεν επηρεάζεται θετικά από τη συμμετοχή σε προγράμματα 

συμβουλευτικής), οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερη 

προσοχή σε αυτές τις δυσκολίες. Επιπλέον, το εύρημα ότι η επιρροή των σημαντικών 

άλλων και η χαμηλή προτεραιότητα επιλογής του αντικειμένου σπουδών σχετίζονται 

με μεγαλύτερη δυσκολία στους περισσότερους τύπους δυσκολιών υποδεικνύει ότι τα 

σημεία αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθούν κατά την αξιολόγηση των 

συμβουλευόμενων και τη διαδικασία συμβουλευτικής. Τέλος, η θετική επίδραση της 

εργασιακής εμπειρίας, ιδιαίτερα της σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, στις 

παρατηρούμενες δυσκολίες, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι περίπου οι μισοί 

συμμετέχοντες/-ουσες δεν έχουν κάποια εργασιακή εμπειρία, επισημαίνει ότι υπάρχει 

ανάγκη επέκτασης των θεσμών των ανταποδοτικών υποτροφιών και της πρακτικής 

άσκησης, καθώς και εκτενέστερη ενημέρωση γι’ αυτούς.  

Όπως φάνηκε παραπάνω, το CDDQ δεν αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο για τον 

ελληνικό πληθυσμό. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το προτεινόμενο εργαλείο αξιοποιεί τις 

ερωτήσεις του αρχικού και ότι αυτό είναι πολιτισμικά ευαίσθητο (Mau, 2001), ο 

επανασχεδιασμός των ερωτήσεων που απομακρύνθηκαν μπορεί να αποτελέσει το 

αντικείμενο μελλοντικών ερευνών, ώστε το ερωτηματολόγιο να γίνει περισσότερο 

ολοκληρωμένο και καταλληλότερα προσαρμοσμένο για τον ελληνικό πληθυσμό. 

Πρόκειται για μία περίπτωση όπου η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση είναι σε θέση 

να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κατανόηση της αιτίας αποκλεισμού των 

συγκεκριμένων παραγόντων, ενώ ενδεχομένως θα μπορούσαν να προστεθούν και 

άλλες διαστάσεις που σχετίζονται για παράδειγμα με την ανησυχία ή άλλους 

συναισθηματικούς παράγοντες, όπως έχει προταθεί και σε άλλες έρευνες (Kelly & 

Lee, 2012). Περαιτέρω διερεύνηση είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί και ως προς 

την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συμβουλευτικής 

αναφορικά με τη μείωση των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας και του σταδίου 

ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας.  

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε ήδη, με δεδομένο ότι η παρούσα μελέτη είναι 

μόλις η δεύτερη στην Ελλάδα, όπου εξετάζονται οι δυσκολίες επιλογής 

σταδιοδρομίας των φοιτητών, είναι αναγκαία η διεξαγωγή νέων ερευνών σχετικά με 

τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό.  
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Τέλος, ένα σημαντικό θέμα για περαιτέρω διερεύνηση είναι ο ρόλος των 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων στη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας. Αντίθετα με 

τη γενικότερη αντίληψη, στην παρούσα εργασία δόθηκαν ικανοποιητικές εμπειρικές 

μαρτυρίες, μέσω διαφορετικών στατιστικών αναλύσεων, που υποδεικνύουν ότι οι 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις φαίνεται να επηρεάζουν θετικά αυτή τη διαδικασία. 

Πρόκειται για ένα εύρημα με σοβαρές θεωρητικές προεκτάσεις, καθώς η διαπίστωση 

ότι πεποιθήσεις αυτού του τύπου ενδέχεται να επιδρούν καθοριστικά στη διαδικασία 

επιλογής επαγγέλματος σε ορισμένα πολιτισμικά περιβάλλοντα, μπορεί να 

δημιουργήσει ένα νέο πεδίο έρευνας.  

 

6.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Τα συμπεράσματα εξήχθησαν από στατιστικές αναλύσεις και ισχύουν με τους 

επιστημολογικούς και μεθοδολογικούς περιορισμούς που καθορίζουν εκείνες, δηλαδή 

την αδυναμία αναγνώρισης της αιτιότητας (η οποία τίθεται λογικά), την αποδοχή της 

προϋπόθεσης ότι οι κατανομές είναι κανονικές και την απώλεια πληροφορίας σχετικά 

με ανάδειξη παραλλήλων επιδράσεων πολλών μεταβλητών. Επιπλέον, η έρευνα 

περιορίζεται δειγματοληπτικά στο χώρο των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, 

διαδικασία που ενδεχομένως να επηρέασε τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Ωστόσο, η διαπίστωση ότι οι συμμετέχοντες/-ουσες έλκουν την καταγωγή τους από 

περιοχές με διαφορετικό βαθμό αστικοποίησης μειώνει τη μεροληψία της 

δειγματοληψίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Συγκεντρωτική κατάσταση των εμπειρικών ερευνών που σχετίζονται με το CDDQ 

  Συγγραφείς Έτος Τίτλος Περιοδικό Χώρα Συμμετέχοντες Συνεισφορά 

1 
Gati, Krausz & 
Osipow  

1996 
A taxonomy of difficulties in 
career decision-making 

Journal of Counseling 
Psychology 

Ισραήλ, 
ΗΠΑ 

259 νεαροί ενήλικοι 
Ισραηλινοί,  
304 Αμερικανοί φοιτητές 

Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο και πρώτη παρουσίαση 
της ταξινομίας 

2 Osipow & Gati  1998 
Construct and concurrent validity 
of the CDDQ 

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 403 φοιτητές 
Αναλύσεις με διάκριση μεταξύ «αποφασισμένων», 
«σχεδόν αναποφάσιστων» και «αναποφάσιστων»  

3 
Lancaster, 
Rudolph, Perkins 
& Patten  

1999 
The reliability and validity of the 
CDDQ 

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 268 φοιτητές 
Το CDDQ μετράει την ίδια κατασκευή με το Career 
Decision Scale, είναι ευαίσθητο στην ανησυχία και 
επηρεάζεται από την κοινωνική σκοπιμότητα 

4 Albion  2000 
Career Decision Making 
Difficulties of adolescent boys 
and girls 

Australian Journal of 
Career Development 

Αυστραλία 347 μαθητές λυκείου Ενδελεχής εξέταση των διαφορών φύλου 

5 
Gati, Osipow, 
Krausz & Saka  

2000 
Validity of the CDDQ. Counselee 
versus career counselor 
perceptions 

Journal of Vocational 
Behavior 

Ισραήλ 
95 συμβουλευόμενοι,  
259 νεαροί ενήλικοι,  
5 σύμβουλοι  

Σύγκριση εκτιμήσεων των συμβούλων με τις αναφορές 
των συμβουλευόμενων 

6 Gati & Saka 2001α 
 High school students’ Career 
Decision Making Difficulties 

Journal of Counseling 
& Development 

Ισραήλ 1,843 έφηβοι Χρήση διαφορετικού ερωτηματολογίου για κάθε τάξη 

7 Gati & Saka 2001β 

Internet-based versus paper-and-
pencil assessment. Measuring 
Career Decision Making 
Difficulties 

Journal of Career 
Assessment 

Ισραήλ, 
ΗΠΑ 

Ισραήλ: 417 
συμβουλευόμενοι και 
837 άτομα. ΗΠΑ: 403 
φοιτητές και 182 άτομα 

Παρουσίαση της έκδοσης με τις 34 ερωτήσεις. Εξέταση 
του αν διαφέρουν τα αποτελέσματα στην έντυπη ή τη 
διαδικτυακή μορφή του ερωτηματολογίου. 

8 
Gati, Saka & 
Krausz 

2001 
Should I use a computer-assisted 
career guidance system 

British Journal of 
Guidance & 
Counselling 

Ισραήλ 417 νεαροί ενήλικοι 
Παρουσίαση μοντέλου PIC, αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων CACGSs 

9 Mau  2001 
Assessing Career Decision Making 
Difficulties A cross-cultural study 

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ, 
Ταϊβάν 

1.566 προπτυχιακοί 
φοιτητές (540 
Αμερικανοί, 1.026 από 
την Ταϊβάν) 

Πρώτη προσπάθεια διερεύνησης με αυστηρότερες 
στατιστικές μεθόδους. Πρώτη εφαρμογή σε κινεζικό 
πληθυσμό, διερεύνηση πολιτισμικών διαφορών. 

10 Tien  2001 
Career Decision Making 
Difficulties Perceived by College 
Students in Taiwan 

Bulletin of 
Educational 
psychology 

Ταϊβάν 
774 προπτυχιακοί 
φοιτητές  

Ανάλυση με βάση τους τύπους εξέλιξης της ταυτότητας 

11 
Albion & 
Fogarty 

2002 
Factors influencing Career 
Decision Making Difficulties in 
adolescents and adult 

Journal of Career 
Assessment 

Αυστραλία 
121 μαθητές λυκείου,  
127 ενήλικοι 

Ολοκληρωμένη προσπάθεια προσέγγισης με την 
αξιοποίηση των τύπων προσωπικότητας, των 
ενδιαφερόντων, της διανοητικής λειτουργίας και του 
τύπου φύλου. 

12 Kelly & Lee 2002 
Mapping the domain of career 
decision problems 

Journal of Vocational 
Behavior 

ΗΠΑ 434 πρωτοετείς φοιτητές 
Παραγοντική ανάλυση με τρία ερωτηματολόγια (CDDQ, 
CDS,CFI). Συμβολή στην ενοποίηση των θεωριών 

13 Morgan & Ness 2003 
Career Decision Making 
Difficulties of first-year students 

The Canadian Journal 
of Career 
Development  

Καναδάς 149 πρωτοετείς φοιτητές 
Συσχετισμός με την ανάπτυξη ταυτότητας, 
διαχωρισμός συμμετεχόντων που άλλαξαν αντικείμενο  
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14 
Hijazi, Tatar & 
Gati 

2004 

Career Decision Making 
Difficulties among Israeli & 
Palestinian Arab high-school 
seniors 

Professional School 
Counseling 

Ισραήλ, 
Ανατολική 
Ιερουσαλήμ, 
Δυτική Όχθη 

1.613 Άραβες μαθητές 
λυκείου 

Εξέταση των διαφορών σε αυτές τις περιοχές  

15 

Kleiman, Gati, 
Peterson, 
Sampson, 
Reardon & Lenz 

2004 
Dysfunctional thinking and 
difficulties in Career Decision 
Making  

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 192 φοιτητές 
Συσχετισμός με το Career Thoughts Inventory. Τα δύο 
εργαλεία επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό.  

16 Lease 2004 

Effect of Locus of Control, Work 
Knowledge, and Mentoring on 
Career Decision Making 
Difficulties  

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 475 φοιτητές 
Εξέταση για πρώτη φορά των διαφορών στο πεδίο 
ελέγχου και της γνώσης για την εργασία 

17 Mau  2004 
Cultural Dimensions of Career 
Decision-Making Difficulties 

The Career 
Development 
Quarterly 

ΗΠΑ 
361 μαθητές λυκείου, 
513 φοιτητές 

Ενδελεχής εξέταση των φυλετικών διαφορών 

18 
Albion & 
Fogarty 

2005 
Career Decision-Making for 
Young Elite Athletes: Are We 
Ahead on Points? 

Australian Journal of 
Career Development 

Αυστραλία 
226 αθλητές, 272 
μαθητές λυκείου 

Συσχετισμός με την ανάπτυξη αθλητικής ταυτότητας, 
αλλαγή των ερωτήσεων στους δυσλειτουργικούς 
μύθους ώστε να αντιστοιχούν στους αθλητές 

19 Tien 2005 
The validation of the CDDQ in a 
Chinese culture 

Journal of Career 
Assessment 

Ταϊβάν 521φοιτητές 
Τύποι εξέλιξης της ταυτότητας, διάκριση 
αποφασισμένων & αναποφάσιστων στις αναλύσεις 

20 Amir & Gati 2006 
Facets of career decision-making 
difficulties 

British Journal of 
Guidance & 
Counselling 

Ισραήλ 
299 νεαροί ενήλικοι σε 
προ-πανεπιστημιακό 
πρόγραμμα 

Σύγκριση των καταγεγραμμένων δυσκολιών με τις 
ρητές. Αξιοποίηση για πρώτη φορά του Psychometric 
Entrance Test (PET) και του Vocational Decision Style 
Indicator. 

21 Creed & Yin 2006 

Reliability and Validity of a 
Chinese Version of the Career 
Decision-Making Difficulties 
Questionnaire 

International Journal 
for Educational and 
Vocational Guidance 

Λαϊκή 
Δημοκρατία 
της Κίνας 

514 έφηβοι 
πρώτη έρευνα με Κινέζους μαθητές, προκύπτουν μόνο 
δύο παράγοντες (χάνεται η ετοιμότητα) /// 
Occupational Barriers Scale 

22 

Fouad, Guillen, 
Harris-Hodge, 
Henry, Novakovic, 
Terry & 
Kantamneni 

2006 
Need, Awareness, and Use of 
Career Services for College 
Students 

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 694 φοιτητές 
Χρήση για την αξιολόγηση προγράμματος 
συμβουλευτικής στο πανεπιστήμιο 

23 Reese & Miller 2006 

Effects of a university career 
development course on 
CareerDecision-Making self-
efficacy 

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 96 φοιτητές  
Εφαρμογή οιονεί πειράματος, ανάδειξη της ανάγκης 
προγραμμάτων συμβουλευτικής με σαφές θεωρητικό 
υπόβαθρο 

24 
Koumoundourou 
& Kassotakis  

2007 

The greek version of the career 
decision-making difficulties 
questionnaire: a preliminary 
psychometric investigation 

Conference: Guidance 
and Diversity  
Research and 
Application 

Ελλάδα 269 μαθητές λυκείου 
Παραγοντική ανάλυση και στάθμιση για τους Έλληνες 
μαθητές 

25 Zhou & Santos  2007 
Career Decision-Making 
Difficulties of British and Chinese 
international university students 

British Journal of 
Guidance & 
Counselling 

Μεγάλη 
Βρετανία 

109 Βρετανοί και 86 
Κινέζοι διεθνείς φοιτητές 

Συμπεριλαμβάνονται προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 
υποψήφιοι διδάκτορες. Σύγκριση με το Cross-Cultural 
Adjustment Questionnaire 

26 
Amir, Gati & 
Kleiman 

2008 
Understanding and Interpreting 
Career Decision-Making 
Difficulties 

Journal of Career 
Assessment 

Ισραήλ, 
ΗΠΑ 

Ισραήλ: 179 σύμβουλοι, 
965 φοιτητές και 4.030 
άλλοι. ΗΠΑ: 452 φοιτητές 
κολλεγίου και 745 άλλοι. 

Παρουσίαση ενός μοντέλου τεσσάρων σταδίων για την 
ερμηνεία των προφίλ που προκύπτουν από το CDDQ 
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27 
Fogarty & 
McGregor-Bayne  2008 

Factors that Influence Career 
Decision Making Among Elite 
Athletes 

Australian Journal of 
Career Development 

Αυστραλία 117 αθλητές  
Χρήση για πρώτη φορά του Work Locus of Control 
Scale και αξιοποίηση 18 ερωτήσεων του CDDQ  

28 
Di Fabio & 
Palazzeschi 

2009 
Emotional intelligence, 
personality traits and career 
decision difficulties 

International Journal 
for Educational and 
Vocational Guidance 

Ιταλία 296 ασκούμενοι 
Διερεύνηση του ρόλου της συναισθηματικής 
νοημοσύνης και των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας  

29 Gati & Amir  2010 
Applying a Systemic Procedure to 
Locate career decision-making 
difficulties 

The Career 
Development 
Quarterly 

ΗΠΑ 626 φοιτητές 
Περιγραφή και παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου 
των τεσσάρων σταδίων των Amir et al. (2008) 

30 
Koumoundourou, 
Tsaousis, & 
Kounenou 

2011 
Parental influences on Greek 
adolescents’ career decision-
making difficulties 

Journal of Career 
Assessment 

Ελλάδα 
289 μαθητές γ' 
γυμνασίου 

Εξέταση του ρόλου της οικογένειας στις δυσκολίες 
επιλογής σταδιοδρομίας στην εφηβεία 

31 

Sidiropoulou-
Dimakakou, 
Mylonas, 
Argyropoulou & 
Tampouri 

2012 

Career Decision-making 
Difficulties, Dysfunctional 
Thinking & Generalized Self-
Efficacy of University Students in 
Greece 

World Journal of 
Education 

Ελλάδα 
260 τελειόφοιτοι 
φοιτητές 

Πρώτη προσπάθεια ενδελεχούς εξέτασης της σχέσης 
των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων με τις δυσκολίες 
επιλογής σταδιοδρομίας στον ελληνικό χώρο 

32 
Vahedi, Farrokhi, 
Mahdavi & Moradi 

2012 

Exploratory and Confirmatory 
Factor Analysis of the Career 
Decision-Making Difficulties 
Questionnaire 

Iran Journal of 
Psychiatry 

Ιράν 511 φοιτητές  Στάθμιση και εγκυροποίηση στον ιρανικό πληθυσμό 

33 
Κοντζίνου & 
Κουμουνδούρου  

2013 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και 
αντιλήψεις αυτο-
αποτελεσματικότητας. Η σχέση 
τους στη διαδικασία λήψης 
επαγγελματικής απόφασης: 
Εμπειρική έρευνα σε Έλληνες 
μαθητές Λυκείου 

Επιθεώρηση 
Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού 

Ελλάδα 215 μαθητές  
Εξέταση του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

34 Taber  2013 
Time Perspective and Career 
Decision-Making Difficulties in 
Adults 

Journal of Career 
Assessment 

ΗΠΑ 
195 ενήλικοι που 
αναζητούσαν 
συμβουλευτική 

Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) 

35 
Di Fabio & 
Saklofske 

2014 

Comparing ability and self-report 
trait emotional intelligence, fluid 
intelligence, and personality 
traits in career decision 

Personality and 
Individual 
Differences 

Ιταλία 194 μαθητές λυκείου 
Ενδελεχής διερεύνηση του ρόλου της συναισθηματικής 
νοημοσύνης με την αξιοποίηση πολλαπλών εργαλείων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

Περιγραφικά στατιστικά μέτρα των επτά 

παραγόντων και των επιμέρους ερωτήσεων  

  Μ.Ο. Τ.Α. 

RM 2,74 1,51 

E03Rm 3,09 2,23 

E04Rm 2,16 1,71 

E05Rm 2,97 2,13 

RI 4,53 1,94 

E06Ri 4,19 2,41 

E07Ri 5,15 2,42 

E08Ri 4,25 2,34 

RD 4,08 1,68 

E10Rd 4,30 2,44 

E11Rd 3,44 2,37 

E12Rd 5,12 2,09 

E13Rd 3,47 2,38 

LP 3,91 1,85 

E15Lp 3,89 2,10 

E16Lp 4,10 2,07 

E17Lp 3,76 2,14 

LS 3,06 1,71 

E18Ls 2,92 2,17 

E19Ls 3,15 2,20 

E20Ls 3,10 2,14 

E21Ls 3,60 2,14 

E27Iu 2,54 1,98 

LO 4,34 1,78 

E22Lo 4,47 2,28 

E23Lo 4,49 2,28 

E24Lo 5,23 2,34 

E26La 4,18 2,22 

E29Iu 3,33 1,93 

IE 2,42 1,80 

E35Ie 2,22 2,00 

E36Ie 2,62 2,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

Οι ερωτήσεις που απομακρύνθηκαν κατά την παραγοντική ανάλυση 

 Δυσκολεύομαι αποφασίσω σχετικά με το μελλοντικό μου επάγγελμα, διότι: 

Ε25La 
δε γνωρίζω πώς να αποκτήσω επιπρόσθετες πληροφορίες για τον εαυτό μου (π.χ., για τις ικανότητες ή 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου κ.λπ.). 

Ε28Iu 

έχω αντικρουόμενα δεδομένα για τις ικανότητες και/ή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου 

(π.χ., πιστεύω ότι είμαι υπομονετικός/ή με τους ανθρώπους αλλά οι άλλοι μού λένε ότι δεν έχω 

υπομονή κ.λπ.). 

Ε30Ii με ελκύουν στον ίδιο βαθμό μια σειρά επαγγελμάτων και μου είναι δύσκολο να επιλέξω ένα από αυτά. 

Ε31Ii 
δε μου αρέσει κανένα από τα επαγγέλματα ή τα προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

στα οποία θα μπορούσα να γίνω δεκτός/ή. 

Ε32Ii 
το επάγγελμα που με ενδιαφέρει περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά που με ενοχλούν (π.χ., με 

ενδιαφέρει η ιατρική, αλλά δε θέλω να σπουδάζω τόσα πολλά χρόνια κ.λπ.). 

Ε33Ii 

οι προτιμήσεις μου δεν μπορούν να συνδυαστούν όλες σε ένα επάγγελμα, και δε θέλω να εγκαταλείψω 

καμία τους (π.χ., θα μου άρεσε να εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα 

να έχω κι ένα σταθερό εισόδημα κ.λπ.). 

Ε34Ii 
οι ικανότητες και οι δεξιότητες που έχω δεν ταιριάζουν με αυτές που απαιτούνται για το επάγγελμα το 

οποίο με ενδιαφέρει. 


