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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα μελετά την αυτεπάρκεια και τις δυσκολίες λήψης απόφασης ως 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη σταδιοδρομία στο 

χώρο της επιστήμης των μηχανικών, καθώς και τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών 

παραγόντων εξετάζοντας παράλληλα και την επιρροή δημογραφικών στοιχείων. Για 

το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση και για τη συλλογή 

των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών Λήψης 

Επαγγελματικής Απόφασης (CDDQ) και το Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας 

σχετικά με τη Λήψη Επαγγελματικής Απόφασης- Σύντομη Μορφή (CDSES-SF), όπως 

και σύντομο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων/-ουσών. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 455 φοιτητές και 

φοιτήτριες των τμημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Πολιτικών 

Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τέλος, των Χημικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι φοιτητές/-ριες 

αντιμετωπίζουν μετρίου βαθμού δυκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, ενώ 

ως σημαντικές αναδείχθηκαν οι δυσκολίες της έλλειψης πληροφόρησης. Ως προς τις 

υποκλίμακες υψηλότερες τιμές εμφάνισαν η αναποφασιστικότητα, η έλλειψη 

πληροφόρησης για τα επαγγέλματα και η έλλειψη πληροφόρησης για τη διαδικασία 

λήψης πληροφοριών. Αναφορικά με τον βαθμό της αυτεπάρκειας στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης οι φοιτητές/-ριες εμφάνισαν υψηλό επίπεδο, ενώ στην 

εξέταση της σχέσης της αυτεπάρκειας με τις δυσκολίες λήψης επαγγελματικής 

απόφασης βρέθηκε αναμενόμενη μεταξύ τους αρνητική συσχέτιση. Αναφορικά με 

τους δημογραφικούς παράγοντες η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως ο βαθμός 

της αυτεπάρκειας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα με τους άνδρες να εμφανίζουν τον υψηλότερο 

μέσο όρο. Παράλληλα, η ηλικία συσχετίζεται αρνητικά με το συνολικό σκορ του 

CDDQ και θετικά με το CDSES, ενώ το μορφωτικό επίπεδο των γονιών δεν 

παρουσίασε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ούτε με την αυτεπάρκεια ούτε και με 

το συνολικό βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης. Η συμβολή της 

παρούσας έρευνας έγκειται στον εντοπισμό των δυσκολιών και της αυτεπάρκειας που 

αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι μηχανικοί στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και 
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παρέχει σημαντικά στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών της επαγγελματικής 

συμβουλευτικής. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτεπάρκεια λήψης επαγγελματικής απόφασης, δυσκολίες λήψης 

επαγγελματικής απόφασης, φοιτητές, μηχανικοί 

Abstract 

The present study examines the career decision-making self efficacy and the career 

decision making difficulties as factors involved in the decision-making process for 

engineering students. It also investigates the correlation between these two factors as 

well as the influence of demographics on them. In this quantative research career 

decision-making difficulties quiestionnaire (CDDQ), career decision-making self-

efficacy scale-short form (CDSES) and short improvised questionnaire that examines 

the demographics were used as tools to collect data. The sample of the study included 

455 university students, selected from the population of Aristoteles University of the 

Thessaloniki, from School of Electrical and Computer Engineering, School of 

Mechanical Engineering, School of Civil Engineering, School of Architecture, and 

School of Chemical Engineering. The results revealed that engineering students face 

moderate difficulty in career decision making. Among the three dimensions measured 

by CDDQ, lack of information was the main factor that most of the students encounter 

in career decision making. Subdifficulties such as indecisiveness, lack of information 

about occupations and lack of information about the ways of obtaining information 

were also identified. The results showed also high levels of career decision-making 

self-efficacy and negative correlation between career decision- making difficulties 

and career decision- making self-efficacy. Regarding the demographics the research 

showed that a statistically significant difference between men and women exists 

regarding career decision- making self-efficacy, with men having a higher average 

score. Age was negatively correlated with the general score of CDDQ and positively 

with CDSES, but parents’ educational level was not significant correlated with neither 

of the two variables. According to the results implications for career councelors were 

also proposed.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επιλογή σταδιοδρομίας είναι μια από τις πρώτες και, ίσως, πιο σημαντικές επιλογές 

που αναμένεται να κάνει ένας άνθρωπος, καθώς η άσκηση των επαγγελμάτων, πλέον, 

δε γίνεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση εισοδήματος, αλλά αποτελεί μέρος της 

ταυτότητας του ατόμου και δίνει νόημα στη ζωή του. Η κρισιμότητα της επιλογής 

αυτής οδηγεί συχνά σε πολυδιάστατες δυσκολίες κατά τη λήψη της επαγγελματικής 

απόφασης. Το ποσοστό των φοιτητών/-τριών που εισάγονται στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και δεν έχουν αποφασίσει ποιον τομέα/κατεύθυνση σπουδών θα 

ακολουθήσουν αυξάνεται συνεχώς και, παράλληλα, ο μισός τουλάχιστον πληθυσμός 

εκείνων που έχουν αποφασίσει αλλάζουν γνώμη σε κάποια στιγμή της 

επαγγελματικής τους πορείας (ACT, 2002). 

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν δυσκολότερη τη 

λήψη επαγγελματικών αποφάσεων σε σύγκριση με παλαιότερα. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά εργασίας και η παγκοσμιοποίησή της 

αποτελούν μόνο κάποιους από τους παράγοντες που οδηγούν σε επιπλέον δυσκολία 

ως προς τη λήψη απόφασης λόγω της αύξησης των εναλλακτικών λύσεων. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών διευκολύνει την πρόσβαση σε 

πληροφορίες, όμως η υπερπληθώρα πληροφοριών, οι οποίες είναι συχνά αμφιβόλου 

αξιοπιστίας, δεν κάνει ευκολότερη τη γνώση της αγοράς εργασίας (Σιδηροπούλου-

Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2008). Καθίσταται, λοιπόν, σαφής η 

σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης και της 

ανίχνευσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι/-ες ως προς αυτό τον τομέα, η 

οποία θα συμβάλει στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβατικών προγραμμάτων. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/-τριες του Πολυτεχνείου στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης, καθώς και η εξέταση της αντιληπτής τους αυτεπάρκειας 

σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. Το δείγμα της 

έρευνας προέρχεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και τα δεδομένα συλλέχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Οι 

φοιτητές/-τριες του Πολυτεχνείου επιλέχθηκαν ως πληθυσμός-στόχος διότι οι 

Επιστήμες Μηχανικών είναι ένας από τους κλάδους στους οποίους υπάρχουν πολλές 



9 
 

και διαφορετικές μεταξύ τους επιλογές σταδιοδρομίας, γεγονός που είναι πιθανό να 

οδηγεί σε μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. 

Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, 

περιλαμβάνει τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και τη θεωρητική θεμελίωση της 

έρευνας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, αρχικά περιγράφεται η 

μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματά 

της και σε επόμενο κεφάλαιο σχολιάζονται και ερμηνεύονται. Τέλος, ακολουθούν τα 

συμπεράσματα της έρευνας και ο σχολιασμός της σημασίας των ευρημάτων για το 

σχεδιασμό και τη βελτίωση των προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.Εννοιoλογικές αποσαφηνίσεις: σταδιοδρομία, επαγγελματική 

συμβουλευτική και ανάπτυξη 

 

O όρος σταδιοδρομία (career) επιδέχεται διάφορες εννοιολογικές αποδόσεις και έχει 

διατυπωθεί για αυτόν πληθώρα ορισμών από τους μελετητές. H σταδιοδρομία είναι η 

ακολουθία των θέσεων εργασίας, των ρόλων, δραστηριοτήτων και εμπειριών που 

συνάντησε ένα άτομο στη ζωή του (Arnold, 1997·Sears, 1982) ενώ καλύπτει, επίσης, 

τόσο το σύνολο της προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή, όσο και την άσκηση 

συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή και την πιθανή μετάβαση σε άλλες 

(Κασσωτάκης, 2002). Ο όρος σταδιοδρομία δεν ταυτίζεται με τον όρο επάγγελμα, 

αφού ο πρώτος θεωρείται ό,τι καλύπτει όλους τους ρόλους ζωής και τον τρόπο ζωής 

ενός ατόμου, ενώ από την άλλη ο όρος επάγγελμα εξετάζεται ως ένα μόνο μέρος της 

σταδιοδρομίας (Hansen & Gysbers, 1975). Ωστόσο, η σύγχρονη σταδιοδρομία δεν 

είναι μια ευθύγραμμη πορεία στη ζωή του ατόμου, αλλά μια ασταθής πορεία με 

πολυάριθμες εργασιακές αλλαγές, βήματα προόδου αλλά και οπισθοδρομήσεις και με 

αυξημένες απαιτήσεις για δεξιότητες των εργαζομένων (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 

2016). Γενικά, η σταδιοδρομία περιλαμβάνει την αλληλουχία των εργασιών, μάθησης 

και δραστηριοτήτων αναψυχής στις οποίες εμπλέκεται ένα άτομο σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του ενώ είναι μοναδική για τον καθένα και έχει δυναμική. Στη σταδιοδρομία 

περιλαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ 

αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας αλλά και των προσωπικών ρόλων ζωής 

(Canadian Career Development Foundation, 2002). 

Με τα ζητήματα που απασχολούν το άτομο στην πορεία της σταδιοδρομίας 

του  ασχολείται η επαγγελματική συμβουλευτική (vocational counselling). Εφόσον, η 

σταδιοδρομία δεν είναι έννοια στατική, η επαγγελματική συμβουλευτική δεν 

υποστηρίζει το άτομο σε μια και μόνη επιλογή αλλά διά βίου, και ο σχεδιασμός της 

σταδιοδρομίας στον οποίο και γενικότερα αποσκοπεί γίνεται με βάθος χρόνου και 

επηρεάζεται από τους εκάστοτε στόχους επιθυμίες αλλά και ικανότητες του 

ανθρώπου (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012). Συγκεκριμένα, η επαγγελματική συμβουλευτική 

ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ένας σύμβουλος συνεργάζεται με 

συμβουλευόμενους/σπουδαστές για να τους βοηθήσει να αποσαφηνίσουν, 
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προσδιορίσουν και εφαρμόσουν αποφάσεις σχετικά με την εργασία τους, καθώς και να 

προσαρμοστούν σε αυτές. Η επαγγελματική συμβουλευτική εξετάζει την αλληλεπίδραση 

της εργασίας με άλλους ρόλους στη ζωή (Amundson, Harris-Bowlsbey, & Niles, 

2009:9). 

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής παρέχουν οι επαγγελματικοί 

σύμβουλοι1, οι οποίοι έχουν λάβει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και 

διαθέτουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα να βοηθούν τους ανθρώπους να 

εξερευνήσουν, να κυνηγήσουν και να πετύχουν τους στόχους σταδιοδρομίας τους 

(UNESCO, 2002). Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Κrumboltz, Becher-Haven και  

Burnett (1979), ο ρόλος των συμβούλων σταδιοδρομίας αφορά στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων του ατόμου σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, στην ανάπτυξη της 

επαγγελματικής του ωριμότητας, στην αλλαγή της φύσης και της ποιότητας των 

επιλογών του ατόμου, στη βελτίωση των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας και στην 

αύξηση της απόδοσης στην εργασία και της ικανοποίησης από αυτήν. Επιπροσθέτως, 

ανάμεσα στους στόχους συγκαταλέγεται η είσοδος στον κόσμο της εργασίας, η 

παραγωγικότητα στην εργασία, η επαγγελματική ανέλιξη και βελτίωση, καθώς και οι 

ρεαλιστικοί στόχοι στην αναζήτηση και επιλογή της εργασίας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2012). Πρόκειται, πιο συνοπτικά, για μια πολυδιάστατη προσπάθεια στήριξης των 

ανθρώπων στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με το σύνολο των 

επαγγελματικών τους επιλογών (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2002). Επιπροσθέτως, η 

επαγγελματική συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της συμβουλευτικής 

διαδικασίας, ενώ παράλληλα προσθέτει πληροφορίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 

φύσης (Nathan & Hill, 2006: 13). 

Παρομοίως για τη Σιδηροπούλου- Δημακάκου (2006), η Επαγγελματική 

Συμβουλευτική είναι ένας ευρύς όρος και αναφέρεται στη διαδικασία που αποσκοπεί 

στο να βοηθήσει τους ανθρώπους στην αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία 

σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή τα 

προβλήματα προσαρμογής στο επάγγελμα. Αντί του όρου αυτού, συχνά 

χρησιμοποιείται ο όρος Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Συμβουλευτική για τη 

Σταδιοδρομία (Career Counselling) ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως την υποστήριξη 

που παρέχεται στα άτομα, τα οποία βρίσκονται ήδη ενταγμένα σε κάποιο επάγγελμα. 

Με άλλα λόγια, ο όρος Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αναφέρεται όχι στη 

                                                           
1 Για τον όρο του συμβούλου σταδιοδρομίας χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία εναλλακτικά οι όροι: 

career counsellor, career adviser αλλά και guidance counsellor (UNESCO, 2002). 
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συμβουλευτική διαδικασία που μπορεί στηρίξει τα άτομα σε όλα τα στάδια της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης, αλλά στα στάδια που ακολουθούν την είσοδο στην 

αγορά εργασίας και αφορούν στην επαγγελματική εξέλιξη και πορεία. Τα τελευταία 

χρόνια χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι, όπως  Αγωγή Σταδιοδρομίας, Επαγγελματική 

Διαπαιδαγώγηση, Οδηγητική (Guidance2) ή Καθοδήγηση, οι οποίοι υποδηλώνουν 

άλλες μεθόδους παροχής βοήθειας (Κασσωτάκης, 2002), καθώς και οι όροι 

προπόνηση ή  προπόνηση για τη σταδιοδρομία (career coaching), οι οποίοι 

αναφέρονται περισσότερο σε προσπάθειες των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας εκ 

μέρους των ιθυνόντων προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, 2006). 

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας διευκολύνει τα άτομα στην εκμάθηση 

δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, πεποιθήσεων, αξιών, συνηθειών εργασίας και 

προσωπικών ιδιοτήτων, ενώ τους δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν 

ικανοποιητικό τρόπο ζωής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας 

(Krumboltz & Worthington, 1999). Επίσης, η διαδικασία παροχής υπηρεσιών 

σταδιοδρομίας επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ατόμων, όχι να επιλέξουν, αλλά 

να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους (Watts, 2000). 

Οι παρεμβάσεις σε θέματα σταδιοδρομίας έχουν πρωταρχική σημασία στο ρόλο 

που διαδραματίζουν οι σύμβουλοι στο περιβάλλον του σχολείου και του 

πανεπιστημίου,  και δεν είναι τυχαίο ότι η Επαγγελματική Συμβουλευτική θεωρείται 

ο ακρογωνιαίος λίθος του επαγγέλματος της Συμβουλευτικής (Amundson et al., 

2009). Αυτή, λοιπόν, η σκόπιμη ενέργεια σύμφωνα με τη Σιδηροπούλου-Δημακάκου 

(2008) αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 

 τη δόμηση μιας στενής σχέσης μεταξύ συμβούλου και πελάτη 

 την αξιολόγηση του είδους του προβλήματος 

 τον καθορισμό των στόχων 

 την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων 

 την επιλογή και την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης 

 την αξιολόγηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και τη λήξη της 

                                                           
2 Ο όρος συναντάται περισσότερο στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία και έχει περισσότερο 

κατευθυντική διάσταση σε σύγκριση με τη Συμβουλευτική που αφορά περισσότερο την παροχή 

υποστηρικτικής βοήθειας (Κοσμίδου- Hardy & Γαλανουδάκη- Ράπτη, όπως αναφέρεται στο 

Kασσωτάκης, 2002) 
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Σε μερικές περιπτώσεις στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος Επαγγελματική 

Συμβουλευτική χρησιμοποιείται αντί του όρου Επαγγελματικός Προσανατολισμός, 

παρόλο που, αν και υπάρχουν εννοιολογικές επικαλύψεις, δεν είναι απόλυτα 

ταυτόσημοι όροι. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Κασσωτάκης (2002:51), «η 

Επαγγελματική Συμβουλευτική έχει περισσότερο ψυχολογική χροιά και αναφέρεται στις 

διαδικασίες υποβοήθησης και στήριξης του ατόμου και της λήψης αποφάσεων, ενώ στο 

πεδίο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού υπεισέρχονται και άλλα ζητήματα που 

αφορούν στον τομέα της Οικονομίας και της Απασχόλησης». Επισήμως, στη χώρα μας 

έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται πλέον ο όρος Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός (Συ.Ε.Π3.), ο οποίος καλύπτει όλες τις σχετικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται στον χώρο. 

Στον ελληνικό χώρο οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού είναι περιορισμένες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης. Στο χώρο της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση λειτουργεί από το 1978 ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ενώ το 1997 ιδρύονται τα Κέντρα Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π4) και τα Γραφεία Σ.Ε.Π. (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π5.). Σχετικά με την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα η συμβουλευτική 

και ο προσανατολισμός λαμβάνουν χώρα μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης Σπουδών 

και Σταδιοδρομίας, τα οποία ιδρύθηκαν το 1994 και παρέχουν υπηρεσίες κυρίως 

πληροφοριακού χαρακτήρα σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης, προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες αλλά και υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής από ειδικό προσωπικό. Αναφορικά με το χώρο της απασχόλησης ο 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) παρέχει υπηρεσίες 

κυρίως σε άτομα που χρειάζονται επαγγελματική πληροφόρηση και αναζητούν 

εργασία. Τέλος, τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες επαγγελματικής 

                                                           
3 Ο όρος -με την συντομογραφία Συ.Ε.Π.- χρησιμοποιείται τόσο από τον ΕΟΠΠΕΠ,  από την Ελληνική 

Εταιρεία Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού αλλά και στους επιστημονικούς κύκλους. Συχνά 

χρησιμοποιείται και ο όρος Συμβουλευτική και Προσανατολισμός (Συ.Π.). 
4 Τα ΚΕ.ΣΥ.Π. παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε μαθητές/-

τριες και νέους/-ες έως 25 ετών, καθώς και σε γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο, σε ατομικό ή ομαδικό 

πλαίσιο (Βάγγερ, 2002) 
5 Τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. στηρίζουν την εφαρμογή του θεσμού του Σ.Ε.Π. στη σχολική μονάδα  διαθέτοντας 

πληροφοριακό υλικό για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες των μαθητών/-τριών και 

συνεργάζονται με το ΚΕ.ΣΥ.Π. και με άλλους φορείς της απασχόλησης και εκπαίδευσης του νομού 

(Bάγγερ, 2002:431). Ωστόσο, από το 2011 ο εν λόγω θέσμος δε λειτουργεί πια καθώς έχει καταργηθεί. 
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συμβουλευτικής μπορούν να απευθυνθούν και σε διάφορα ιδιωτικά κέντρα 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2006). 

Ωστόσο, κάθε συζήτηση για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό, ως επιστημονικών πεδίων που ανήκουν στους βασικούς θεσμούς της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης, επιβάλλεται να είναι ολική και κριτική αν πράγματι 

τα συγκεκριμένα αυτά επιστημονικά πεδία, με τις θεωρητικές τους προσεγγίσεις και τις 

προτάσεις τους για εφαρμογή στην πράξη, αποσκοπούν να συμβάλουν στην προσωπική 

και στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, των εργαζομένων και των πολιτών, αλλά 

και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας (Κοσμίδου-Hardy & Μπούκα, 

2007:11).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη (career development) αποτελεί την εξελικτική πορεία 

του ατόμου όσον αφορά τον προσανατολισμό του στο χώρο εργασίας και τις 

αποφάσεις του για το επάγγελμα, ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί ή επιδιώκει να 

ακολουθήσει. Η χρήση του όρου αυτού έχει ως στόχο να γίνει φανερό ότι η είσοδος 

σε ένα επάγγελμα δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης αλλά μιας 

μακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας που συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξη 

του ατόμου (Κάντας & Χαντζή, 1991), ενώ περιλαμβάνει ψυχολογικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, σωματικούς αλλά και τυχαίους 

παράγοντες, οι οποίοι συνδυάζονται με τη σειρά τους και διαμορφώνουν τελικά τη 

σταδιοδρομία του ατόμου (Sears, 1982). Η επαγγελματική ανάπτυξη εμπεριέχει 

ολόκληρη τη ζωή του ατόμου και όχι μόνο την απασχόληση, το επάγγελμα. Αφορά 

ολόκληρο το άτομο… και πέρα από αυτό αφορά το άτομο εντός των  διαρκώς 

μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων της ζωής του. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και οι 

περιορισμοί, οι δεσμοί που το δένουν με τους ‘σημαντικούς άλλους’, οι ευθύνες προς τα 

παιδιά και τους ηλικιωμένους, η συνολική δομή των συγκεκριμένων συνθηκών κάθε 

ατόμου, είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίζονται. Υπό αυτούς τους 

όρους η επαγγελματική ανάπτυξη και η προσωπική ανάπτυξη συγκλίνουν. Ο Εαυτός και 

οι Συνθήκες ξετυλίγονται, εξελίσσονται, αλλάζουν σε αμοιβαία αλληλεπίδραση και 

τελικά δημιουργούν το επίκεντρο και τη δράση της επαγγελματικής ανάπτυξης (Wolfe & 

Kolb, 1980: 1-2). Είναι μια διά βίου διαδικασία που οδηγεί στη διαμόρφωση των 

εργασιακών αξιών, της επιλογής επαγγέλματος ή επαγγελμάτων, της δημιουργίας 

επαγγελματικών προτύπων, του τρόπου λήψης αποφάσεων, της επαγγελματικής 

ταυτότητας, καθώς και της επαγγελματικής ωριμότητας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 

2006). 
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Από την άλλη ο όρος επαγγελματική επιλογή (career choice) ορίζει την επιλογή 

από ένα άτομο του επαγγέλματος το οποίο θα ασκήσει. Αφορά τους στόχους της  

σταδιοδρομίας ενός ατόμου με βάση τα προσωπικά του προσόντα, τις ικανότητες, τις 

φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες της 

αγοράς εργασίας και της προσωπικής του κατάστασης (Career Guidance and 

Counselling Glossary). Με τον όρο αυτό γίνεται αναφορά κυρίως στην είσοδο στο 

επάγγελμα αλλά συχνά δε γίνεται επαρκής διαχωρισμός από τον όρο επαγγελματική 

προτίμηση, ο οποίος αναφέρεται στο προτιμώμενο επάγγελμα με το οποίο το άτομο 

μπορεί και να μην ασχοληθεί, για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους (Κάντας 

& Χαντζή, 1991). Οι δυο αυτοί όροι είναι συνώνυμοι και όχι ταυτόσημοι, αν και 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.  

Η πορεία της  επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως και οι άλλες όψεις της 

ανάπτυξης, είναι μια συνεχής, δυναμική και αδιάλειπτη, ενώ περιλαμβάνει ζητήματα 

σταδιοδρομίας αλλά όχι μόνο αυτά (Δημητρόπουλος, 2002· Σιδηροπούλου-

Δημακάκου, 2006). Και εφόσον γίνεται λόγος για μια διά βίου διαδικασία, κυρίως 

στη σύγχρονη εποχή και αγορά, όπου διευρυμένα προσόντα και δεξιότητες είναι 

απαραίτητα, η ανάγκη για υπηρεσίες μιας διά βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

αντίστοιχα, οι οποίες θα συνοδεύουν το άτομο σε όλες τις φάσεις μετάβασης, από την 

τυπική εκπαίδευση ως την συνταξιοδότηση και μετά από αυτήν, είναι αποδεκτή 

(Παπαβασιλείου- Αλεξίου, 2009:113). 

Η μελέτη των θεωριών που αναφέρονται στην επαγγελματική ανάπτυξη και 

επιλογή κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι οι θεωρίες αυτές προσφέρουν στους 

συμβούλους ένα πλαίσιο σχεδιασμού των συμβουλευτικών τους παρεμβάσεων 

(Amundson et al., 2009). Γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο στο σημείο αυτό να γίνει λόγος 

για αυτές τις θεωρίες. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη έχει απασχολήσει ερευνητές και επιστήμονες από 

διάφορους κλάδους, όπως την επιστήμη της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και των 

Οικονομικών Επιστημών και έχουν διατυπωθεί αντίστοιχα αρκετές θεωρίες που 

έδωσαν έμφαση σε παραμέτρους που ενδιαφέρουν περισσότερο καθεμιά από αυτές 

τις επιστήμες. Οι διάφορες ταξινομήσεις των θεωριών αυτών προσπαθούν να 

συμπεριλάβουν και να κατατάξουν την πληθώρα των διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τον τομέα της επαγγελματικής επιλογής και 

ανάπτυξης. H ποικιλία των ταξινομήσεων αυτών καταδεικνύει και την 

πολυπλοκότητα του θέματος. Ωστόσο, στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι η 



16 
 

αναλυτική παρουσίαση των θεωριών αλλά μια σύντομη περιγραφή τους, καθώς θα 

γίνει πιο εκτενής αναφορά στα θεωρητικά σχήματα που ασχολούνται με την 

επαγγελματική επιλογή του ατόμου αλλά εστιάζουν περισσότερο στη λήψη 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.  

Με ένα γενικό διαχωρισμό των θεωριών αυτών οι Κάντας και Χαντζή (1991) 

αναφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ψυχολογικές θεωρίες και τις 

κοινωνιολογικές. Οι ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής επιλογής συγκεντρώνουν 

την προσοχή τους στο άτομο, παραμελώντας άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε 

μικρότερο βαθμό το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται οι επιλογές και  τους 

περιορισμούς που το πλαίσιο αυτό επιβάλλει στις ατομικές αυτές επιλογές. Από την 

άλλη, οι κοινωνιολογικές θεωρίες τονίζουν κυρίως αυτούς τους περιορισμούς που 

επιβάλλει στο άτομο το κοινωνικό πλαίσιο ενώ σε γενικές γραμμές έχουν την τάση να 

βλέπουν το άτομο ως παθητικό παρατηρητή και δέκτη των επιδράσεων αυτού του 

κοινωνικού πλαισίου. Με άλλα λόγια οι θεωρίες αυτές μελετούν την ανάλυση των 

δομών στο μακρο-επίπεδο της κοινωνίας και όχι στο μικρο-επίπεδο του ατόμου και 

της συμπεριφοράς του (Κοσμίδου- Hardy & Mπούκα, 2007). Οι περισσότερες 

θεωρητικές προτάσεις ξεκινούν από τον καθορισμό της επιλογής αποφάσεων σχετικά 

με τη σταδιοδρομία ως μια διαδικασία αλληλοεπίδρασης του ατόμου και του 

περιβάλλοντος, τονίζοντας ωστόσο κάποια ή κάποιες όψεις του θέματος ή 

διαφορετικά σημεία του φαινομένου (Κρίβας, 1987). 

Κατά τον Δημητρόπουλο (1999, 2003) οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

 Κυρίως Ψυχολογικές Θεωρίες:  

1. Η θεωρία των Χαρακτηριστικών και Παραγόντων 

2. Οι Ψυχοδυναμικές θεωρίες 

3. Οι θεωρίες αναγκών (Roe, Hoppock) 

4. H Tυπολογική θεωρία του Holland 

5. Oι Εξελικτικές Θεωρίες (Ginzberg, Super, Tiedeman και O’Hara, 

Gottfredson) 

6. Θεωρίες Μάθησης (O’Hara, Miller, Krumboltz). 

Οι εν λόγω θεωρίες δίνουν έμφαση στο ρόλο που παίζουν παράγοντες, όπως είναι τα 

ενδιαφέροντα και οι αξίες του ατόμου και επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος. Οι 

ψυχολογικές θεωρίες είναι πολλές και έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους καθώς 

εστιάζουν σε διαφορετικά στοιχεία (Σιδηροπούλου-Δημακάκου,2008). Συγκεκριμένα, 
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οι αναπτυξιακές θεωρίες, όπως του Super, οι οποίες ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία, αναγνωρίζουν τη σημασία και  τα στάδια της επαγγελματικής ανάπτυξης 

και ωρίμανσης και για το λόγο αυτό τονίζουν την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων οι 

οποίες θα διευκολύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία των ατόμων κατά τα διάφορα 

στάδια της ζωής τους (Κοσμίδου-Hardy & Μπούκα, 2007). 

 Μη Ψυχολογικές Θεωρίες: 

1. H Θεωρία της Τύχης 

2. Οικονομολογικές Θεωρίες 

3. Κοινωνιολογικές – Πολιτιστικές Θεωρίες (Lipsett, Roberts).  

Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική επιλογή αποδίδεται σε 

εξωτερικούς προς το άτομο παράγοντες, όπως είναι οι τυχαίοι, οικονομικοί και οι 

κοινωνικοί- πολιτιστικοί παράγοντες (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008). 

 Γενικές Θεωρίες: Οι θεωρίες του Blau, των Super & Bachrach, του Law, των 

Ζωντανών Συστημάτων, της Αντιστοίχισης.  

Οι Γενικές Θεωρίες εξηγούν την επαγγελματική πορεία εστιάζοντας σε πολλές 

κατηγορίες παραγόντων και την επίδρασή που έχουν αυτοί μεταξύ τους 

(Σιδηροπούλου- Δημακάκου, 2008). 

Οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης διαφοροποιούνται από τις θεωρίες 

λήψης επαγγελματικής απόφασης για τις οποίες θα γίνει λόγος παρακάτω. Οι 

τελευταίες ασχολούνται κυρίως με τα χαρακτηριστικά του ατόμου που καλείται να 

πάρει μια απόφαση και τις υποχρεώσεις (tasks) που αντιμετωπίζει σε κάθε στάδιο ή 

περίοδο της ζωή του. Όμως, οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης έχουν μια 

γενικότερη σκοπιά και κατά συνέπεια δίνουν μικρότερη προσοχή στην εσωτερική 

ψυχολογική διεργασία που βιώνει το άτομο προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές 

τις υποχρεώσεις (Harren, 1979). 

Οι παραπάνω θεωρίες συγκαταλέγονται στα επονομαζόμενα ‘παραδοσιακά’ 

θεωρητικά μοντέλα συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Τη δεκαετία του ’90 

δέχονται, όμως, έντονη κριτική σχετικά με την εφαρμοστικότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Παπαβασιλείου- 

Αλεξίου, 2009). Πιο συγκεκριμένα, θεωρήθηκε πως διαμορφώθηκαν για να 

καλύψουν τις ανάγκες του λευκού άνδρα των δυτικών κοινωνιών. Από την άλλη, 

ανταποκρίνονται ελλιπώς στις ανάγκες πληθυσμιακών ομάδων, όπως πολιτισμικές 

και εθνικές μειονότητες, οι οποίες είναι φορείς διαφορετικού πολιτισμού, καθώς 
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επίσης δε λαμβάνεται υπόψιν ο παράγοντας φύλο στην επαγγελματική ανάπτυξη 

(Flores & Hepner, 2002). Ως απάντηση στις υπάρχουσες θεωρίες αναπτύχθηκαν νέες 

σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιχειρούν να συμπεριλάβουν πολλά 

σημεία των μέχρι τώρα θεωριών για τη σταδιοδρομία, αλλά με σκοπό να 

αντεπεξέρχονται καλύτερα στις ανάγκες πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι εθνοτικές 

μειονότητες ή οι γυναίκες (Leong, 1995). Ανάμεσα στις σύγχρονες προσεγγίσεις της 

συμβουλευτικής και του προσανατολισμού συγκαταλέγονται η κοινωνικογνωστική 

θεωρία για τη σταδιοδρομία (Social Cognitive Career Theory, SCCT) των Lent, 

Brown και Hackett, η θεωρία της περιχαράκωσης και του συμβιβασμού (Theory of 

Circumscription and Compromise) της Gottfredson, η θεωρία της επαγγελματικής 

αυτεπάρκειας (Career Self-Efficacy Theory) των Betz και Taylor, η πολυπολιτισμική 

συμβουλευτική και θεραπεία (Theory of Multicultural Counseling and Therapy) των 

Sue, Ivey και Pederson, η συστημική θεωρία (Systems Theory Framework of Career 

Development, STF) των Patton και McΜahon, η θεωρία του χάους (The Chaos 

Theory of Careers, CTC) των Pryor και Bright, η θεωρία του τυχαίου του Krumboltz, 

και η εποικοδομητική θεωρία (Constructive Career Theory) του Savickas (Flores & 

Hepner, 2002· Leung, 2008·Patton & McMahon 2014). 

2. Λήψη επαγγελματικής απόφασης 

 

H λήψη αποφάσεων είναι καθημερινή πραγματικότητα κάθε ατόμου σε κάθε 

κοινωνία (Μπρούζος, 1998). Σχετικά με την έννοια της απόφασης είναι πολλές οι 

έννοιες και οι ορισμοί που δίνονται. Σύμφωνα με τους Thoresen και Mehrens (1967) 

είναι η διαδικασία επιλογής μια κατεύθυνσης δραστηριοτήτων ανάμεσα σε έναν αριθμό 

εναλλακτικών λύσεων. Ωστόσο, η απόφαση δεν αναφέρεται μόνο στη διαδικασία αλλά 

και στην έκβαση της διαδικασίας αυτής ∙ είναι μια ολοκληρωμένη επιλογή μεταξύ 

συγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων (Δημητρόπουλος, 2003). 

Ιδιαίτερης σημασίας στη συζήτηση για την έννοια της απόφασης είναι η 

έννοια κατάσταση λήψης απόφασης (decision making situation). Η κατάσταση αυτή 

στοιχειοθετείται στην περίπτωση που περιλαμβάνει τα εξής βασικά και αναπόσπαστα 

στοιχεία: 1) υπάρχει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων (decision maker)6 που έχει την 

                                                           
6 Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2003), στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο διεθνοποιημένος 

όρος “decision maker” για να καλύψει την ανάγκη αναφοράς σ’αυτόν που καλείται να πάρει μια 
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υποχρέωση/ανάγκη/καθήκον να λάβει μια απόφαση, 2) υπάρχει η συνειδητοποίηση 

της ανάγκης από την πλευρά του λήπτη αποφάσεων για να λάβει μια απόφαση, 3) 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, 4) 

υπάρχουν οι σχετικές με την απόφαση πληροφορίες, 5) υπάρχουν περισσότερες από 

μια εναλλακτικές λύσεις και τέλος, 6) υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανές 

εκβάσεις (Jepsen & Dilley, 1974∙ Kάντας & Χαντζή, 1991). Τα στοιχεία αυτά 

φαίνεται να διέπουν τις περισσότερες καταστάσεις λήψης απόφασης (Gati & Saka, 

2001α·Katz, 1966). 

Σχετικά με τις αποφάσεις έχουν διατυπωθεί πολλές και ποικίλες θεωρητικές 

προτάσεις από τους ερευνητές και τους μελετητές. Στη βιβλιογραφία συναντάται 

άλλοτε ο όρος θεωρία και άλλοτε μοντέλο. Από τις θεωρητικές αυτές, όμως, 

προτάσεις μερικές είναι ευρείας αποδοχής και άλλες είναι πιο περιορισμένης. 

Αντίστοιχα, άλλες είναι πιο συστηματοποιημένες και χαρακτηρίζονται ως «θεωρίες 

αποφάσεων» ενώ άλλες είναι λιγότερο συστηματοποιημένες για τις οποίες προτιμάται 

ο όρος «μοντέλο αποφάσεων» (Δημητρόπουλος, 2003). 

Όπως έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη, 

αντίστοιχα έχουν προταθεί και ποικίλες για τη διαδικασία λήψης απόφασης. Στην 

ουσία κάθε θεωρία προβαίνει και στη δική της πρόταση. Ειδικά με τη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών- επαγγελματικών αποφάσεων έχουν ασχοληθεί επίσης πολλοί 

θεωρητικοί. 

Για τους Janis και Mann (1977) οι διαδικασίες λήψης απόφασης χωρίζονται σε 

δυο γενικές φάσεις: α) την χρονική περίοδο που προηγείται του σημείου που το άτομο 

ανακοινώνει την απόφασή του και β) την χρονική περίοδο που καλύπτει το μέρος 

μετά τη ληφθείσα απόφαση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει πέντε στάδια: 

1. την αξιολόγηση της πρόκλησης  

2. την εξέταση εναλλακτικών λύσεων 

3. την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

4. την εκτίμηση της δέσμευσης 

5. την επιμονή στην απόφαση παρά την αρνητική ανατροφοδότηση  

 

Οι Tiedeman & O’ Hara (1963) επηρεασμένοι από τις εξελικτικές θεωρίες του  

Super και του Ginzberg και αναδιαμορφώνοντας την αρχική θεωρία του Tiedeman 

                                                                                                                                                                      
απόφαση. Ένας όρος, που δεν έχει μεν παγιωθεί ακόμη, αλλά που έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στην 

ελληνική γλώσσα είναι ο όρος «λήπτης αποφάσεων».  
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(1961) διατύπωσαν μια θεωρία στην οποία η επαγγελματική επιλογή παρουσιάζεται 

ως μια πορεία λήψης αποφάσεων και χωρίζεται στη διάρκεια δυο φάσεων: α) τη φάση 

της προσδοκίας (anticipation) ή προεπαγγελματικής (preoccupation) περιόδου και β) 

της φάση της υλοποίησης (implementation) ή  προσαρμογής  (adjustment). H πρώτη 

περίοδος περιλαμβάνει τα στάδια της διερεύνησης, της αποκρυστάλλωσης, της 

επιλογής και της διασάφησης ενώ η δεύτερη φάση, όπου το άτομο είναι έτοιμο να 

εφαρμόσει τις επιλογές του περιλαμβάνει τα στάδια της εισόδου, της αναμόρφωσης 

και της ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία το άτομο ακολουθεί δυο 

διαφορετικές διαδικασίες , της διαφοροποίησης, όπου το άτομο διαφοροποιείται και 

απορρίπτει διάφορες εναλλακτικές λύσεις, και της ταύτισης, όπου ταυτίζεται με 

πρόσωπα ή επιλογές. Στην πορεία της διαδικασίας αυτής το άτομο μπορεί να 

ξαναγυρίσει σε κάποιο στάδιο από τα προηγούμενα, να αναθεωρήσει και να 

επαναλάβει την πορεία. 

Επηρεασμένος από τη θεωρία των Tiedeman & O’ Hara ο Harren (1979) 

διατύπωσε τη θεωρία του αναφορικά με τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, η 

οποία κατά αυτόν περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα διαδοχικά στάδια: την επίγνωση 

(awareness), το σχεδιασμό (planning), τη δέσμευση (commitment), και την υλοποίηση 

(implementation).  Μέσα σε κάθε στάδιο το άτομο συμμετέχει σε ορισμένα ζητήματα 

και ανησυχίες, η επίλυση των οποίων τελικά οδηγεί στην μετάβαση στο επόμενο 

στάδιο. Ο Ηarren (1979:122) αναφέρει χαρακτηριστικά πως η πρόοδος προς τα 

επόμενα στάδια είναι συνήθως προς τα εμπρός. Ο αποκλεισμός σε ένα δεδομένο στάδιο 

ή η ανακύκλωση μέσα στα στάδια είναι δυνατή και εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες. 

Για τους Klaczynski, Byrnes και Jacobs (2001) η λήψη απόφασης είναι μια 

πολυδιάστατη διαδικασία που ξεκινά με την αναγνώριση της ασυμφωνίας μεταξύ της 

τρέχουσας κατάστασης του ατόμου και τους επιθυμητούς του στόχους. Αυτή η 

διαδικασία περιλαμβάνει την αναγνώριση και την αξιολόγηση των διάφορων 

εναλλακτικών επιλογών, την επιλογή και το σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση, και τέλος την ανατροφοδότηση σχετικά με το πόσο 

αποτελεσματική είναι η συγκεκριμένη δράση. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το μοντέλο PIC των Gati και Asher (2001) η 

διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας χωρίζεται σε τρία στάδια, το καθένα με 

διαφορετικούς στόχους και στρατηγικές: α) το στάδιο της προεργασίας (Prescreening) 

αφορά τον περιορισμό των επαγγελματικών εναλλακτικών με βάση τα ατομικά 
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ενδιαφέροντα και τον εντοπισμό ενός συνόλου πιθανών επιλογών (‘promising’ 

options), β) το στάδιο της εις βάθος διερεύνησης (In-depth exploration) των πιθανών 

επιλογών, όπου ο λήπτης απόφασης καταλήγει σε λίγες κατάλληλες εναλλακτικές 

λύσεις και, γ) το στάδιο της επιλογής (Choice), όπου το άτομο που λαμβάνει μια 

απόφαση επιλέγει τελικά την πιο κατάλληλη εναλλακτική λύση, βασισμένο σε μια 

λεπτομερή σύγκριση όλων των κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών. 

 

2.1. Θεωρίες και μοντέλα λήψης επαγγελματικής απόφασης  

 

Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων μέχρι τη δεκαετία του 1950 είχαν κυρίως ανάπτυξη 

στο χώρο των οικονομικών επιστημών. Κατά τη δεκαετία όμως του 1960 αρχίζει να 

γίνεται φανερό πως η σχετική αυτή θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πιο συγκεκριμένα της διαδικασίας της 

επαγγελματικής επιλογής (Κάντας & Χαντζή, 1991).  

Η λήψη απόφασης (decision making) είναι ένας από τους τέσσερις βασικούς 

άξονες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανάμεσα στην αυτογνωσία, την 

πληροφόρηση και τη διευκόλυνση μετάβασης (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2016), για 

αυτό άλλωστε και η λήψη επαγγελματικής απόφασης συνιστά ένα από τα 

σπουδαιότερα θέματα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (Kelly & Lee, 2002∙ 

Κασσωτάκης, 2002). Oι αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία είναι από τις 

πιο σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους, αφού αυτού του είδους οι επιλογές έχουν σημαντικές και μακροχρόνιες 

επιπτώσεις στον τρόπο ζωής των ατόμων, στον συναισθηματικό κόσμο, στην 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση, στην αίσθηση της προσωπικής 

παραγωγικότητας και συνεισφοράς προς την κοινωνία (Gati & Tal, 2007). Εύλογα, 

λοιπόν, η λήψη επαγγελματικής απόφασης έχει γίνει αντικείμενο μελέτης διαφόρων 

Επιστημών, όπως της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της 

Κοινωνιολογίας, καθώς και των Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, ενώ 

υπάρχει πληθώρα θεωριών για τη μελέτη της διαδικασίας αυτής σχετικά με την 

επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές-επαγγελματικές αποφάσεις τα θεωρητικά 

σχήματα που τις έχουν μελετήσει μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη φύση και το 

περιεχόμενό τους στις εξής κατηγορίες: α) στα θεωρητικά σχήματα που αφορούν 
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κυρίως την επαγγελματική ανάπτυξη, β) στα μοντέλα που αφορούν κυρίως τη λήψη 

αποφάσεων και γ) στις μικτές θεωρητικές προτάσεις. Τα θεωρητικά σχήματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης ασχολούνται με το σύνολο της πορείας που ακολουθεί το 

άτομο κατά την επαγγελματική του εξέλιξη μέσα στην οποία εντάσσονται οι 

αποφάσεις, ενώ τα μοντέλα επαγγελματικών αποφάσεων μελετούν κυρίως τις ίδιες τις 

αποφάσεις, μη δίνοντας έμφαση σχεδόν καθόλου στο τι προηγείται ή τι έπεται της 

απόφασης. Οι μικτές, τέλος, θεωρητικές προτάσεις δεν κάνουν κάποια διάκριση 

ανάμεσα στις δυο καταστάσεις ή καλύπτουν και τις δυο (Δημητρόπουλος, 2003). Από 

την άλλη, για τους Gati και Tal (2007) οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

εστιάζουν περισσότερο στις μεταβολές των ατομικών ενδιαφερόντων, τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας και τις δεξιότητες λήψης απόφασης και λιγότερο στην 

πραγματική διαδικασία λήψης απόφασης. Τα μοντέλα λήψης επαγγελματικής 

απόφασης επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία της απόφασης κατά μήκος της 

αναπτυξιακής πορείας, παρέχοντας ένα καλά καθορισμένο πλαίσιο για τη λήψη 

αποφάσεων που μπορεί να ταιριάζουν σε κάθε σχετική κατάσταση (Gati & Tal, 

2007:163). 

Στο πλαίσιο εξέτασης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, οι 

θεωρίες μπορούν να ενταχθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: σε αυτές που φέρουν τον 

τίτλο Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης [Theories of Career Development] του 

ατόμου, και στις Θεωρίες Επαγγελματικών Αποφάσεων [Career Decision Theories]. 

Οι Επαγγελματικές Αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις αποφάσεις που αφορούν 

σπουδές ή κατάρτιση, δηλαδή με τις Εκπαιδευτικές Αποφάσεις, μέσω των οποίων το 

άτομο επιλέγει και οδηγείται τελικά σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Γι’ αυτό και 

συχνά συναντάμε τη χρήση του τίτλου Εκπαιδευτικές- Επαγγελματικές Αποφάσεις 

(Δημητρόπουλος, 2003). 

Συμπερασματικά, εφόσον η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου θεωρείται 

ότι ενσωματώνει μια σειρά από τέτοιες αποφάσεις, οι θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης αναγκαστικά αναφέρονται και στις σχετικές αποφάσεις  που το άτομο 

λαμβάνει. Άλλες θεωρίες αναφέρονται και διερευνούν τη διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων σε μικρότερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό (Δημητρόπουλος, 

1999,2003).  

Ωστόσο, σε μια κριτική θεώρηση των σχημάτων που αφορούν τη λήψη 

επαγγελματικών αποφάσεων, οι θεωρίες και τα μοντέλα δεν ασχολούνται με το πώς 

διαμορφώθηκαν οι αξιολογήσεις και προτιμήσεις του ατόμου, αλλά με το πώς 
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υφίστανται νοητική επεξεργασία την ώρα της απόφασης και πώς την επηρεάζουν και 

τη διαμορφώνουν. Ενώ χαρακτηρίζοντας τα μοντέλα αυτά, από επιστημονική πλευρά, 

οι Κάντας και Χαντζή (1991) ισχυρίζονται ότι αποσκοπούν στην πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς, ενώ από την πρακτική πλευρά, αποσκοπούν στη διαμόρφωση 

συστήματος υποβοήθησης και καθοδήγησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα λήψης απόφασης τα οποία ποικίλλουν 

ανάλογα με το βαθμό γενικότητας ή εξειδίκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή 

τους στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη σταδιοδρομία και το επάγγελμα (Κάντας, 

& Xαντζή, 1991:60). Για τον Harren (1979:119) ένα μοντέλο λήψης απόφασης αφορά 

την περιγραφή μιας ψυχολογικής διεργασίας στην οποία το άτομο οργανώνει τις 

πληροφορίες, μελετά τις εναλλακτικές και προβαίνει σε μια δέσμευση με μια σειρά από 

δράσεις. 

Τα μοντέλα λήψης αποφάσεων είναι πιο εστιασμένα στον τρόπο με τον οποίο 

το άτομο συμπεριφέρεται, όταν παίρνει αποφάσεις (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997), 

και χωρίζονται στα: α) περιγραφικά (descriptive), τα οποία εστιάζουν στην περιγραφή 

του τρόπου με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις από το άτομο, β) στα κανονιστικά 

(normative), τα οποία εστιάζουν στο πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις, ώστε 

να είναι οι σωστές, και γ) στα μικτά/ρυθμιστικά (prescriptive), τα οποία είναι μοντέλα 

που θα μπορούσαν να ενταχθούν με κάποιον τρόπο και στις δυο κατηγορίες και έχουν 

οριστεί ως κατηγορία σχετικά πρόσφατα (Bell, Raiffa, & Tversky, 1988· Jepsen & 

Dilley, 1974· Plous,1993). 

 

2.1.1. Κανονιστικά και Περιγραφικά μοντέλα λήψης απόφασης 

 

O Katz ανέπτυξε τις απόψεις του σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία του νέου και τα 

ειδικότερα τα χρονικά σημεία κατά τα οποία πρέπει να ληφθεί μια επαγγελματική 

απόφαση σε ένα κανονιστικό θεωρητικό σχήμα (Κάντας & Χαντζή, 1991). Το 

μοντέλο του Katz (1966) που ονομάστηκε στην πορεία «μοντέλο για καθοδήγηση στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη σταδιοδρομία» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 

προσωπικές αξίες, στις πληροφορίες και στην πρόβλεψη πιθανών αποτελεσμάτων. Το 

άτομο αξιολογεί και ιεραρχεί τις εναλλακτικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη την 

πιθανότητα επιτυχίας και την αξία που τους έχει προσδώσει ενώ καλύτερη λύση 

κρίνεται αυτή με τη μεγαλύτερη προσδοκώμενη αξία (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 

Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2008). 
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O Gelatt διατύπωσε, επίσης, ένα κανονιστικό θεωρητικό σχήμα το οποίο 

αποβλέπει στην παροχή επαγγελματικής καθοδήγησης στους νέους επηρεασμένος 

από τις απόψεις του Katz (Κάντας & Χαντζή, 1991). Για τον Gelatt η απόφαση που 

λαμβάνει το άτομο είναι είτε τερματική (τελική) είτε διερευνητική. Πρόκειται στην 

ουσία για μια κυκλική διαδικασία η οποία αποτελείται από σειρά διερευνητικών 

αποφάσεων που καταλήγουν στην τερματική. Στην περίπτωση που το άτομο 

πρόκειται να πάρει μια απόφαση αντιμετωπίζει τουλάχιστον δυο εναλλακτικές 

πορείες ανάμεσα στις οποίες πρέπει να κάνει την επιλογή του. Στη συνέχεια, συλλέγει 

στοιχεία, προβλέπει και εκτιμά τα πιθανά αποτελέσματα, έπειτα εκτιμά τη προσωπική 

σημασία που έχουν αυτά τα αποτελέσματα και, τέλος καταλήγει σε μια διερευνητική 

ή τελική απόφαση. Αν η απόφαση είναι διερευνητική τότε αναζητά νέες πληροφορίες, 

ξεκινά, συνεπώς, μια νέα κυκλική διαδικασία, μέχρι να καταλήξει σε μια τελική 

απόφαση. Στο θεωρητικό σχήμα του Gelatt έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος των 

πληροφοριών, καθώς η ανακάλυψη νέων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει το άτομο 

σε προηγούμενο σημείο, και επανάληψη του σταδίου αυτού της διαδικασίας λήψης 

απόφασης (Δημητρόπουλος, 2003∙ Κάντας & Χαντζή, 1991). 

Ένα άλλο μοντέλο για τη λήψη αποφάσεων το οποίο συγκαταλέγεται στην 

κατηγορία των κανονιστικών μοντέλων είναι των Kaldor και Zytowski, και 

χαρακτηρίζεται ως οικονομικο-ψυχολογικό. Οι Kaldor και Zytowski (1969) 

προτείνουν ένα μοντέλο βάσει του οποίου οι επαγγελματικές επιλογές του ατόμου 

επηρεάζονται από το σύστημα των επαγγελματικών του προτιμήσεων (οccupational 

preference system), τα μέσα-είσοδοι (inputs) που διαθέτει, και ο προβλεπόμενος 

βαθμός ικανοποίησης από τα αποτελέσματα της κάθε επιλογής. Η διαδικασία 

επαγγελματικής επιλογής τίθεται στο πλαίσιο μια διαδικασίας «εισερχόμενων- 

εξερχόμενων», όπου «εισερχόμενα ή μέσα» είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου 

(φυσικές και διανοητικές ικανότητες) ενώ «εξερχόμενα ή αποτελέσματα» αφορούν 

τις συνέπειες των επιλογών. Το άτομο συγκρίνει τα εισερχόμενα με τα εξερχόμενα 

και το συνολικό κόστος αποδίδεται με μια τελική καθαρή αξία (net value) για κάθε 

εναλλακτική πορεία (Kaldor & Zytowski, 1969· Κάντας & Χαντζή, 1991). 

Το μοντέλο του Hilton βασίζεται στη λογική επιλογή (rational choice) όπως 

αυτή εξετάζεται στα οικονομικά από τον Simon  και στην έννοια της «γνωστικής 

ασυμφωνίας» (cognitive dissonance) όπως εξετάζεται στην ψυχολογία από το 

Festinger (Κάντας & Χαντζή, 1991). Πρόκειται για ένα περιγραφικό μοντέλο το 

οποίο ισχυρίζεται πως, όταν το άτομο υιοθετεί στάσεις που είναι μη συμβατές μεταξύ 
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τους ή όταν οι πεποιθήσεις και η πραγματική του συμπεριφορά βρίσκονται σε 

διάσταση, εμφανίζεται γνωστική ασυμφωνία (Hilton, 1962).  Η διαδικασία λήψης 

απόφασης ξεκινά με κάποιο εισερχόμενο ερέθισμα από το περιβάλλον, το οποίο 

φέρνει το άτομο σε κατάσταση μη ισορροπίας και σε αυτήν την περίπτωση 

ενεργοποιείται ο μηχανισμός αποκατάστασης της νοητικής ισορροπίας. Σε πρώτη 

φάση γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει γνωστική ασυμφωνία. Αν δεν 

υπάρχει τότε η λήψη απόφασης είναι εύκολη, σε αντίθετη περίπτωση, ενεργοποιείται το 

σύστημα επανεξέτασης και αναπροσαρμογής του ερεθίσματος των πληροφοριών  για 

ανατροφοδότηση στην είσοδο και δημιουργία ενός σχεδίου δοκιμαστικής απόφασης. 

Μια σειρά τέτοιων διαδικασιών οδηγεί στην τελική ενέργεια που επαναφέρει την 

ισορροπία (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2008:8). 

Το θεωρητικό σχήμα του Vroom (1964) είναι, επίσης, ένα περιγραφικό 

μοντέλο λήψης αποφάσεων και βασίζεται στα κίνητρα εργασίας. Είναι ένα 

πολύπλοκο μαθηματικο-στατιστικό μοντέλο και φέρει τον τίτλο «μοντέλο 

προσδοκίας» (expectancy model), όπου γίνεται διάκριση μεταξύ της επαγγελματικής 

προτίμησης, της επαγγελματικής επιλογής και της επαγγελματικής κατάληξης 

(Lunenburg, 2011∙ Δημητρόπουλος, 2003). To συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα έχει 

δυο επιμέρους μοντέλα, το μοντέλο του σθένους (valence) που μπορεί να χρησιμεύσει 

για την πρόγνωση της επαγγελματικής προτίμησης και το μοντέλο της δύναμης 

(force) που μπορεί να χρησιμεύσει για την πρόγνωση της επαγγελματικής επιλογής 

και επιπλέον της προσπάθειας που θα καταβληθεί από το άτομο στον τομέα της 

εργασίας (Vroom, 1964∙ Lunenburg, 2011). 

2.1.2. Τρόποι λήψης απόφασης- Προφίλ συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων 

 

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και θα ήταν χρήσιμη η 

εφαρμογή αρκετών διαφορετικών προσεγγίσεων. Άλλωστε το κάθε άτομο έχει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και τη δική του τακτική και μέθοδο στη λήψη αποφάσεων. 

Είναι θα λέγαμε μια προσωπική υπόθεση, αφού κανένα άτομο δεν είναι ίδιο με το 

άλλο και παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά σε όμοιες καταστάσεις ή μπροστά 

σε όμοια προβλήματα (Pervin & John, 1999). 

  Η διαδικασία λήψης απόφασης απαιτεί την ενεργοποίηση τόσο της 

διαίσθησης όσο και της λογικής (Amundson et al.,2009) ενώ ο όρος decision making 

style που συναντάται στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται από πολλούς ερευνητές 
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συνδυαστικά και αναφέρεται τόσο στον γνωστικό τομέα όσο και στον 

συναισθηματικό. 

O Ηarren (1979) είναι ένας από τους θεωρητικούς που ερεύνησε τον τρόπο 

που παίρνουν τα άτομα τις αποφάσεις και κατέληξε πως υπάρχουν τρία πρότυπα 

συμπεριφοράς ως τρόποι λήψης αποφάσεων: o λογικός (rational), ο διαισθητικός 

(intuitive) και εξαρτημένος (dependent) τρόπος. O λογικός τρόπος αφορά την 

ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους. Το 

άτομο προβλέπει την ανάγκη να πάρει μια μελλοντική απόφαση και προετοιμάζεται 

μέσω της αναζήτησης πληροφοριών ενώ η απόφαση λαμβάνεται προσεκτικά και 

λογικά. Ο διαισθητικός τρόπος αφορά λιγότερο τη λογική και περισσότερο τη 

διαίσθηση και οι αποφάσεις αυτού του τύπου είναι αυθόρμητες και απαιτούν λίγο 

χρόνο, λίγες πληροφορίες και ελάχιστο σχεδιασμό (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 

Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2008). Ο τρόπος αυτός χαρακτηρίζεται περισσότερο από 

τη χρήση της φαντασίας και την προσοχή για παρουσίαση συναισθημάτων. Συνήθως 

το άτομο που αποφασίζει κατά αυτόν τον τρόπου δε μπορεί να εξηγήσει πώς έχει 

αποφασίσει, αφού η δέσμευση σε μια σειρά δράσεων έχει γίνει αυθόρμητα και 

γρήγορα. Τέλος, ο εξαρτημένος τρόπος, σε αντίθεση με τους άλλους δύο τρόπους, 

διέπεται από μια άρνηση προσωπικής ευθύνης για τη λήψη απόφασης καθώς το άτομο 

μεταθέτει την ευθύνη αυτή σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Το άτομο, επίσης, 

επηρεάζεται σημαντικά από τις προσδοκίες και τις επιθυμίες άλλων, τείνει να είναι 

παθητικό και υποχωρητικό ενώ είναι έντονη η ανάγκη του για κοινωνική αποδοχή 

(Harren, 1979:125). Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ως ένα πλαίσιο με 

αυστηρές και περιορισμένες επιλογές.  

Επίσης, η Arroba (1978) σε έρευνα που διεξήγαγε σε 35 διευθυντές και 29 

χειρώνακτες εργάτες, κατέληξε να κατηγοριοποιήσει τα άτομα σε έξι κατηγορίες 

τρόπων λήψης απόφασης ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας που δίνουν στην 

απόφασή τους. Σύμφωνα με την Arroba (1978), διακρίνεται: 1) o «χωρίς σκέψη» 

(‘non thought’) τρόπος λήψης, με τον οποίο το άτομο αποφασίζει όταν κρίνει ότι το 

εξεταζόμενο θέμα δεν αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, 2) ο «συμβιβαστικός» 

(‘compliant’),  o οποίος δηλώνει μια παθητικότητα εκ μέρους του λήπτη απόφασης, 

καθώς και μια συμμόρφωση με τις προσδοκίες τρίτων προσώπων, 3) ο «λογικός» 

(‘logical’) τρόπος που βασίζεται στην αντικειμενικότητα, την εξέταση των στόχων 

και την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης ως βέλτιστη επιλογή, 4) ο 

«συναισθηματικός» (‘emotional’) τρόπος που βασίζεται στα συναισθήματα και τις 
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επιθυμίες του λήπτη, 5) ο «διαισθητικός» (‘intuitive’) τρόπος, με τον οποίο το άτομο 

αποφασίζει διασθητικά και δε μπορεί να εξηγήσει την απόφασή του, και 6) ο 

«διστακτικός» (‘hesitant’), ο οποίος υποδηλώνει ένα βαθμό δυσκολίας από την 

πλευρά του λήπτη να δεσμευτεί στη ληφθείσα απόφαση έστω και μετά από μια 

χρονοβόρα εξέταση.  

Ωστόσο, οι Gati, Landman, Davidovitch, Asulin-Peretz και Gadassi (2010) σε 

μελέτη τους υποστηρίζουν πως τα άτομα υιοθετούν περισσότερους από έναν τρόπους 

λήψης απόφασης σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και χρησιμοποιούν διαφορετικές 

στρατηγικές. Στην ουσία είναι υπεραπλούστευση να λαμβάνεται ένα κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό των ατόμων για να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίον 

λαμβάνεται μια απόφαση, και πρόκειται για ένα συνδυασμό τρόπων. Για το λόγο 

αυτό προτείνουν ένα εναλλακτικό πολυδιάστατο μοντέλο προκειμένου να 

κατηγοριοποιήσουν τους τρόπους λήψης απόφασης, υιοθετώντας τον όρο προφίλ 

(profile) αντί του όρου τρόπος (style) σχετικά με τη λήψη απόφασης. Για τον Gati και 

τους συνεργάτες του (2010), ο όρος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από 

προηγούμενους μελετητές εστιάζει περισσότερο σε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου, ενώ ο όρος προφίλ αναφέρεται τόσο στην 

προσωπικότητα όσο και σε εξωτερικές παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά λήψης αποφάσεων.  

Αυτή η ποικιλομορφία των τρόπων με τους οποίους τα άτομα αποφασίζουν 

επηρεάζει αντίστοιχα και τις στρατηγικές και πρακτικές της συμβουλευτικής 

διαδικασίας. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας οφείλουν να σχεδιάζουν κατάλληλες 

παρεμβάσεις συμβουλευτικής που θα ικανοποιούν τις μοναδικές ανάγκες του/της 

κάθε ωφελούμενου/ης αλλά και να τις προσαρμόζουν στο προσωπικό στυλ λήψης 

επαγγελματικής απόφασης τους. Πράγματι, κατανοώντας οι σύμβουλοι 

σταδιοδρομίας το πώς αποφασίζει συνήθως έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν το 

όφελος που θα αποκομίσει ο/η ο/η ωφελούμενος/η από τη διαδικασία της 

συμβουλευτικής παρέμβασης, καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν 

δυσκολίες που θα συναντήσει ή ήδη συναντά το συμβουλευόμενο άτομο (Gati  & Tal, 

2007). Έτσι, οι παρεμβάσεις αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

λήψης απόφασης αλλά και διευκολύνουν το άτομο να αποφασίζει με βάση τον τρόπο 

που ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα και τις δυνατότητές του  (Σιδηροπούλου-

Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2011). 
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2.2. Δυσκολίες λήψης επαγγελματικής απόφασης 

 

Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της εργασίας αυξάνουν αυτόματα και τις μεταβάσεις 

στις οποίες προβαίνουν τα άτομα κατά τη διάρκεια της ζωή τους. Είναι φυσικό ότι τα 

άτομα στα διάφορα στάδια της ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωπα με επιλογές που 

αφορούν τη σταδιοδρομία (Gati, Saka, & Krausz, 2001· Super, 1980). Η ποιότητα 

των επαγγελματικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των 

μεταβάσεων είναι καθοριστική τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία. Ωστόσο, 

η λήψη επαγγελματικής απόφασης είναι μια σύνθετη διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι 

μερικοί άνθρωποι παίρνουν εύκολα τέτοιες αποφάσεις, τουλάχιστον φαινομενικά, 

άλλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων για τη σταδιοδρομία τους, και 

πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν επαγγελματική βοήθεια. Ένας από τους κεντρικούς 

στόχους της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι να διευκολυνθεί η διαδικασία 

λήψης επαγγελματικών αποφάσεων για τους/τις συμβουλευόμενους/-ες  και, ιδίως, να 

τους/τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας  (Gati, Krausz & Osipow, 1996·Amir, Gati, & Kleiman, 2008).  

  Ως εκ τούτου, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι καλούνται να εντοπίσουν τα 

προβλήματα που εμποδίζουν τα ίδια τα άτομα από την λήψη μια απόφασης και αυτό 

είναι  ένα από τα πρώτα και ουσιαστικά βήματα της επαγγελματικής συμβουλευτικής 

(Osipow,1999). Το πιο κοινό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι 

επαγγελματικοί σύμβουλοι είναι η αναποφασιστικότητα των συμβουλευομένων. 

Αυτό μπορεί απλώς να σημαίνει ότι ο/η συμβουλευόμενος/-η δεν έχει τις 

επαγγελματικές πληροφορίες που του χρειάζονται για να βασίσει την απόφασή του, 

ωστόσο η αδυναμία να ληφθεί μια απόφαση είναι πιθανό να προέρχεται και από 

άλλους παράγοντες. Τέτοια μπορεί να είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης, οι πιέσεις από 

τρίτους, η σύγκρουση δυο διαφορετικών πλευρών του εαυτού, η μη ανάληψη 

ευθύνης, η σύγκρουση ανάμεσα στις επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες, ο 

φόβος αποτυχίας ή η χρόνια αναποφασιστικότητα (Nathan & Hill, 2006). 

 

2.2.1. Επαγγελματική αναποφασιστικότητα 

 

Η επαγγελματική αναποφασιστικότητα απασχολεί ιδιαίτερα τους εργασιακούς 

ψυχολόγους εδώ και πολλά χρόνια και θεωρείται ένα από τα βασικά προβλήματα που 
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αντιμετωπίζει το άτομο σχετικά με τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων (Kelly & 

Lee, 2002∙ Betz,1992). Αρχικά, οι μελετητές επικεντρώθηκαν στο πρόβλημα της 

λήψης επαγγελματικών αποφάσεων κυρίως των φοιτητών/-ριών, ωστόσο το θέμα 

περιλαμβάνει πλέον ένα ευρύ φάσμα της ζωής, λόγω της αυξημένης συχνότητας των 

γεγονότων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν τις διά βίου 

επαγγελματικές τους αποφάσεις (Osipow,1999).  

Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση του όρου επαγγελματική 

αναποφασιστικότητα (career indecision) και γενικευμένη αναποφασιστικότητα 

(indecisiveness) (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αλεξοπούλου, Αργυροπούλου, Δρόσος 

& Ταμπούρη, 2008). H επαγγελματική αναποφασιστικότητα είναι μια κατασκευή που 

αναφέρεται στην εμφάνιση προβλημάτων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

θεωρείται ότι είναι μια φυσιολογική μεταβατική φάση από την οποία περνάει σχεδόν 

ο καθένας κάποια στιγμή στη ζωή του. (Gati et al. 1996∙ Osipow, 1999∙ Di Fabio, 

Palazzeschi, Asulin-Peretz, & Gati, 2013). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η 

επαγγελματική αναποφασιστικότητα εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την 

επαγγελματική αυτοαποτελεσματικότητα και με την αυτοαποτελεσματικότητα στη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης (Creed, Patton, Bartrum, 2004∙ Di Fabio et al.,2013∙ 

Guay, Senecal, Gauthier, & Fernet, 2003). Αντίθετα, η γενικευμένη ή χρόνια 

αναποφασιστικότητα αφορά μια χρόνια δυσκολία του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις 

σε διάφορες καταστάσεις, είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του και 

εμφανίζεται και πριν την έναρξη της διαδικασίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

(Gati et al., 1996∙ Germeijs & De Boeck, 2002∙ Osipow, 1999).  

 

2.2.2. Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις-σκέψεις σταδιοδρομίας 

 

Οι σκέψεις (cognitions, thinking, thoughts) γενικά αναγνωρίζονται ως σημαντικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τη σταδιοδρομία ενός ατόμου, τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και τη συνολική επαγγελματική του ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι σκέψεις για 

τη σταδιοδρομία (career thoughts) αφορούν τα αποτελέσματα της σκέψης του ατόμου 

σχετικά με τις υποθέσεις, τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τις πεποιθήσεις, τα 

συναισθήματα, τα σχέδια, και / ή στρατηγικές που σχετίζονται με το ζήτημα της 

σταδιοδρομίας και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (Sampson, Peterson, Lenz, 

Reardon, & Saunders, 1998). Οι δυσλειτουργικές σκέψεις για τη σταδιοδρομία 
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(dysfunctional career thoughts) αναφέρονται σε προκατειλημμένες πεποιθήσεις για τη 

σταδιοδρομία, παράλογες προσδοκίες, διάφορους μύθους, αρνητικές εκτιμήσεις 

σχετικά με τις προσωπικές ενέργειες και οι οποίες επηρεάζουν τις φιλοδοξίες και τις 

δράσεις του ατόμου. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί εσφαλμένα να αποδίδει τα 

γεγονότα στον εαυτό του/της, ενώ δεν υπάρχει απολύτως καμία λογική βάση για μια 

τέτοια σύνδεση (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou, & Tampouri, 

2012). Σύμφωνα με τον Krumboltz (1994:424), οι άνθρωποι αποφασίζουν για τη 

σταδιοδρομία τους, αναζήτηση θέσης εργασίας, ανάλογα με το τι πιστεύουν για τον 

εαυτό τους και τον κόσμο της εργασίας. Εάν οι πεποιθήσεις τους είναι ακριβείς και 

εποικοδομητικές, τότε ενεργούν με τρόπο που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν τους 

στόχους τους. Εάν,όμως οι πεποιθήσεις τους είναι ανακριβείς και αυτοκαταστροφικές, 

θα ενεργούν με τρόπο δεν μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους 

(π.χ. Φοβάμαι να μιλήσω στην τάξη, άρα γνωρίζω ότι δεν μπορώ ποτέ να γίνω 

δικηγόρος). Ως εκ τούτου, τέτοιες δυσλειτουργικές σκέψεις είναι δυνατόν να 

αναγκάσουν το άτομο να αποφύγει μια διαδικασία λήψης απόφασης  ή να μεταφέρει 

την ευθύνη της επιλογής στους ‘σημαντικούς άλλους’ (Sidiropoulou-Dimakakou et 

al., 2012). 

2.2.3. Εσωτερικές- εξωτερικές συγκρούσεις 

 

Η δυσκολία στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων μπορεί να επηρεαστεί, επίσης, και 

από παράγοντες που αφορούν το ίδιο το άτομο αλλά και εξωτερικούς παράγοντες. 

Ειδικότερα, οι Nathan και Hill (2006:77) κάνουν διάκριση μεταξύ των «εξωτερικών» 

και «εσωτερικών» εμποδίων. Τα «εξωτερικά» εμπόδια είναι παράγοντες που το άτομο 

δε μπορεί να ελέγξει, όπως η κυβερνητική πολιτική, οι οικονομικές συγκυρίες, ενώ τα 

«εσωτερικά» εμπόδια αφορούν παράγοντες της προσωπικότητας του ατόμου, όπως 

συναισθήματα ή πεποιθήσεις που εμποδίζουν την επαγγελματική του ανάπτυξη. Από την 

άλλη, ο Δημητρόπουλος (2003) κάνει λόγο για τρία είδη ψυχολογικών συγκρούσεων 

που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή αδυναμία στη λήψη απόφασης. 

Πρόκειται για συγκρούσεις: α) τύπου «προσέγγιση- προσέγγιση (approach-approach), 

τις οποίες βιώνει το άτομο όταν επιθυμεί στον ίδιο βαθμό ταυτόχρονα δυο αντίθετα 

πράγματα, β) τύπου «αποφυγή-αποφυγή» (avoidance- avoidance), οι οποίες 

προκαλούνται στο άτομο, όταν δυο πράγματα είναι ανεπιθύμητα ταυτόχρονα και στον 

ίδιο βαθμό, και γ) τύπου «προσέγγιση- αποφυγή» (approach-avoidance), οι οποίες  
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δημιουργούνται από καταστάσεις, στις οποίες  το άτομο επιδιώκει να αποκτήσει κάτι 

που επιθυμεί αλλά ταυτόχρονα θέλει να αποφύγει κάτι που του είναι ανεπιθύμητο 

στον ίδιο βαθμό. 

2.2.4. Έλλειψη πληροφόρησης 

 

Ο παράγοντας της ελλιπούς πληροφόρησης φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό 

στοιχείο για τη χρόνια αναποφασιστικότητα αλλά και για την επαγγελματική 

αναποφασιστικότητα (Gati et al.,1996∙ Kelly & Shin, 2009). Η έλλειψη σωστής 

πληροφόρησης όσον αφορά την αγορά εργασίας μπορεί, επίσης, να προκαλέσει 

σύγχυση, αφού ενδέχεται η πληροφορία που κάποιος χρησιμοποιεί να μην είναι  

πρόσφατη ή να μην παρουσιάζεται σωστά από την πηγή προέλευσής της, ενώ υπάρχει 

και η περίπτωση το άτομο να επηρεάζεται και από οποιαδήποτε προσωπική στάση, 

πεποιθήσεις και αξίες (Sidiropoulou-Dimakakou et al., 2012). Παράλληλα, οι Janis 

και Mann (1977) εκτιμούν πως περιορισμοί του ανθρώπινου νου μπορούν να 

οδηγήσουν σε προβλήματα πληροφόρησης, καθώς αυτός δε διαθέτει απεριόριστες 

αντιληπτικές ικανότητες για επεξεργασία δεδομένων, όπως στοιχεία και πληροφορίες. 

Επιπρόσθετα, έλλειψη γνώσης του εαυτού, όπως ενδιαφέροντα και ικανότητες, 

οδηγούν επίσης το άτομο σε σύγχυση και εμποδίζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης 

(Samspon et al., 1998). Βασικό ρόλο στην πληροφόρηση διαδραματίζει και η 

επεξεργασία των πληροφοριών. Ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών αλλά και 

άλλοι παράγοντες, όπως  τα συναισθήματα, οι αξίες,τα κίνητρα και οι προκαταλήψεις 

επηρεάζουν από την πλευρά τους την αντικειμενικότητα επεξεργασίας των 

πληροφοριών (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2002). 

2.2.5. Επαγγελματική  ωριμότητα 

 

Ο παράγοντας της επαγγελματικής ωριμότητας θεωρείται στοιχείο που επηρεάζει τη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης και έχει μελετηθεί η σχέση του τόσο με την αυτεπάρκεια 

στη λήψη επαγγελματική απόφασης, η οποία ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα, όσο 

και με την αναποφασιστικότητα (Prideaux & Creed, 2001). 

 Στη θεωρία του Super θεμελιώδης έννοια εκτός από την αυτοαντίληψη συνιστά η 

έννοια της επαγγελματικής ωριμότητας. Στις θέσεις του αναφέρει την επαγγελματική 

ωριμότητα ως μια εννοιολογική κατασκευή που δείχνει το βαθμό ετοιμότητας του 

ατόμου να επιτελέσει τους επαγγελματικούς στόχους που αντιστοιχούν στο κάθε 
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στάδιο της εξελικτικής του πορείας (Super, Savickas, & Super, 1996∙ Super, 1980, 

1990∙ Prideaux & Creed, 2001). Πιο συγκεκριμένα, ο Super (1955:153) δίνει πρώτος 

τον ορισμό της επαγγελματικής ωριμότητας (vocational maturity) ως το βαθμό 

ανάπτυξης που το άτοµο έχει φθάσει πάνω στη γραµµή της επαγγελµατικής ανάπτυξης, 

από τη διερεύνηση (exploration) µέχρι την παρακμή (disengagement). Σύμφωνα με τον 

Super (1990) υπάρχουν πέντε διαστάσεις της επαγγελματικής ωριμότητας: α) ο 

προσανατολισμός προς κάποια επαγγελματική επιλογή, β) πληροφόρηση και 

προγραμματισμός πάνω στην προτιμηθείσα απασχόληση, γ) συνέπεια στις 

επαγγελματικές προτιμήσεις, δ) σταθεροποίηση των ατομικών χαρακτηριστικών, και 

ε) συνέπεια στις επαγγελματικές προτιμήσεις. 

  Στο σημείο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αναφορά στο θεωρητικο μοντέλο 

του Crites για την επαγγελματική ωριμότητα, καθώς από αυτό δανείστηκαν στοιχεία 

για την δημιουργία του ερωτηματολογίου σχετικά με την αξιολόγηση της 

αυτεπάρκειας λήψης επαγγελματικής απόφασης (CDSES7) οι Betz, Klein και Taylor 

(1996) και το οποίο αποτέλεσε ένα από τα εργαλεία της παρούσας έρευνας. 

To θεωρητικό μοντέλο του Crites (1969,1971,1973) για την επαγγελματική 

ωριμότητα και κυρίως οι μελέτες του σχετικά με την ανάγκη να γίνει διάκριση των 

δύο διαστάσεων της επαγγελματικής απόφασης, συνεισέφεραν σημαντικά στον κλάδο 

της επαγγελματικής συμβουλευτικής (Δρόσος, 2011). Οι δύο διαστάσεις που δίνει ο 

Crites είναι : α) το περιεχόμενο της επαγγελματικής επιλογής και β) η διαδικασία της 

επαγγελματικής επιλογής (Crites, 1969). Οι ερευνητές ωστόσο ασχολήθηκαν 

περισσότερο με τη δεύτερη διάσταση η οποία χωρίζεται σε δυο ομάδες παραγόντων: 

α) τις δεξιότητες επαγγελματικής επιλογής (career choice competencies) και β) τις 

στάσεις επαγγελματικής επιλογής (career choice attitudes) (Crites, 1973).  

Ειδικότερα, οι δεξιότητες επαγγελματικής επιλογής  περιλαμβάνουν πέντε 

παράγοντες: α) την αυτοαξιολόγηση (self-appraisal), β) την επαγγελματική 

πληροφόρηση (occupational information), γ) την επιλογή στόχου (goal selection), δ) το 

σχεδιασμό (planning) και ε) την επίλυση προβλημάτων (problem solving) (Crites, 

1973,1978∙ Betz & Hackett, 2006). Από την άλλη οι στάσεις επαγγελματικής 

επιλογής περιλαμβάνουν άλλους πέντε παράγοντες: α) το βαθμό αποφασιστικότητας 

(decisiveness), β) το βαθμό εμπλοκής του ατόμου στη διαδικασία λήψης απόφασης 

(involvement), γ) το βαθμό ανεξαρτησίας του ατόμου στη λήψης απόφασης 

                                                           
7 Career decision-making self-efficacy scale (CDSES) 
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(independence), δ) τον προσανατολισμό προς την εργασία (orientation) και, τέλος 3) 

το βαθμό συμβιβασμού των προσωπικών αναγκών του ατόμου με την 

πραγματικότητα (compromise) (Crites, 1973∙ Prideaux & Creed, 2001). O Crites για 

τη μέτρηση της διάστασης της διαδικασίας επαγγελματικής επιλογής σύμφωνα με το 

θεωρητικό του μοντέλο ανέπτυξε το ερωτηματολόγιο Career Maturity Inventory 

(CMI; Crites, 1973∙ Prideaux & Creed, 2001). Η αξιολόγηση της επαγγελματικής 

ωριμότητας έχει τη δυνατότητα να καταδείξει τις κατάλληλες συμβουλευτικές 

παρεμβάσεις, αφού ο/η σύμβουλος μπορεί με μεγαλύτερη σιγουριά να αποφασίσει 

ποια του δράση θα είναι πιο αποτελεσματική (Δρόσος, 2011). 

Η επαγγελµατική ωριµότητα είναι γενικά μια έννοια πολυδιάστατη και 

διαφορετική από την έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, η 

επαγγελματική ωριμότητα είναι πιο περιεκτική από την έννοια της επαγγελµατικής 

επιλογής και για το περιεχόµενό της δεν υπάρχει µια συµφωνία ανάμεσα στους 

ερευνητές. Ωστόσο, οι περισσότεροι συγκλίνουν σε μια εξελικτική θεώρηση της 

έννοιας και κατά συνέπεια, όλες οι πτυχές της προσωπικότητας θεωρούνται ότι 

εξελίσσονται δυναµικά σε µια συνεχή εξελικτική πορεία (∆ηµητρόπουλος, 2002). 

Παρόλο όμως που ερευνητές συμφωνούν ότι η επαγγελματική ωριμότητα είναι μια 

έννοια με πολλές διαστάσεις, διαφοροποιήθηκαν αρκετά ως προς τις διαστάσεις που 

οι ίδιοι πρότειναν. Συγκεκριμένα, και ο Super αλλά και ο Crites διαχωρίζουν δυο 

μεγάλες κατηγορίες παραγόντων που συνθέτουν την επαγγελματική ωριμότητα: α) η 

διάσταση των στάσεων και β) τη γνωστική διάσταση. Ωστόσο, φωτίζουν τις 

διαστάσεις αυτές με διαφορετικούς υποπαράγοντες. Από τη μια ο Crites δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση σε περισσότερες πτυχές της διαδικασίας λήψης απόφασης από 

ό,τι ο Super. Ειδικότερα, ο Crites τονίζει το βαθμό αποφασιστικότητας, το βαθμό 

ανεξαρτησίας στη λήψη απόφασης, το βαθμό συμβιβασμού μεταξύ των προσωπικών 

αναγκών του ατόμου και της πραγματικότητας και όχι μόνο στην ικανότητα λήψης 

ορθολογικών αποφάσεων όπως ο Super (Δρόσος, 2011). 

Είναι φανερό ότι η επιλογή σταδιοδρομίας αποτελεί μία διαδικασία δύσκολη 

και συγκεχυμένη που μπορεί να καθηλώσει σε μια κατάσταση αναποφασιστικότητας, 

με αρνητικές στο μέλλον συνέπειες στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική 

ζωή των ατόμων (Οsipow,1999). Oι Gati, Krausz και Osipow προχώρησαν στην 

ταξινόμηση των δυσκολιών που το άτομο ενδέχεται να αντιμετωπίζει στη λήψη 

επαγγελματικών αποφάσεων. Παρακάτω θα γίνει μια παρουσίαση αυτού του 

θεωρητικού μοντέλου. 



34 
 

2.3. Θεωρητικό μοντέλο των Krausz, Gati και Osipow για τις δυσκολίες 

λήψης επαγγελματικής απόφασης 

 

Oι Gati, Krausz και Osipow (1996:511) ανέπτυξαν για πρώτη φορά ένα θεωρητικό 

μοντέλο του «ιδανικού λήπτη επαγγελματικής απόφασης» (‘ideal career decision 

maker’). Ο όρος αυτός αναφέρεται στο άτομο που έχει επίγνωση της ανάγκης να πάρει 

μια απόφαση σταδιοδρομίας, είναι πρόθυμο να το κάνει, ικανό να λάβει τη «σωστή» 

απόφαση (δηλαδή, μία απόφαση μέσα από μια κατάλληλη διαδικασία και συμβατή με 

τους προσωπικούς τους στόχους). Οι ερευνητές αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας λήψης επαγγελματικής απόφασης και ως εκ τούτου θεωρούν ότι είναι 

δύσκολο για τους περισσότερους ανθρώπους να είναι οι «ιδανικοί λήπτες 

επαγγελματικής απόφασης», και συνεχίζοντας ισχυρίζονται πως οποιαδήποτε 

απόκλιση από αυτόν μπορεί να επηρεάσει την διαδικασία λήψης απόφασης με δυο 

πιθανούς τρόπους: α) εμποδίζοντας το άτομο από το να πάρει μια απόφαση, και β) να 

καταλήξει το άτομο σε μια λιγότερο βέλτιστη απόφαση (Gati et al.,1996:511). 

Ο Gati και οι συνεργάτες του προτείνουν στο θεωρητικό τους μοντέλο μια 

ιεραρχική ταξινόμηση των δυσκολιών αυτών σε ευρείες κατηγορίες και στη συνέχεια 

σε υποκατηγορίες με βάση λεπτότερες διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη 

προτεινόμενη αυτή ταξινομία οι δυσκολίες διαιρούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

την έλλειψη ετοιμότητας, την έλλειψη πληροφόρησης, και τις αντιφατικές πληροφορίες 

και αυτές οι κατηγορίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε 10 υποκατηγορίες. Αρχικά, 

πρέπει να αναφέρουμε πως οι ερευνητές προχώρησαν στην κατάταξη των δυσκολιών 

σε κατηγορίες με βάση κάποια κριτήρια. Οι δυσκολίες που περιλαμβάνονται στην 

ίδια κατηγορία (α) ανήκουν στο ίδιο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη 

σταδιοδρομία, (β) έχουν ομοιότητες ως προς την πηγή, (γ) έχουν ομοιότητα σχετικά 

με  υποτιθέμενες πιθανές επιπτώσεις  (δηλαδή, εμποδίζουν τη διαδικασία ή οδηγούν 

σε μια λιγότερο βέλτιστη απόφαση), και (δ) έχουν ομοιότητες με το είδος της 

παρέμβασης που απαιτείται προκειμένου να ξεπεραστούν (Gati et al., 1996). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι δυσκολίες καταρχήν και με βάση το χρόνο 

που εμφανίζονται χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: α) σε αυτές που 

εμφανίζονται πριν την έναρξη της διαδικασίας λήψης απόφασης, και β) σε αυτές που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία, η 

έλλειψη ετοιμότητας (lack of readiness) περιλαμβάνει την έλλειψη κινήτρου (lack of 

motivation) που αφορά την έλλειψη προθυμίας του ατόμου να πάρει μια απόφαση τη 
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δεδομένη στιγμή, ή με άλλα λόγια την απουσία κινήτρου να συμμετάσχει το άτομο 

στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, την γενική αναποφασιστικότητα 

(indecisiveness) που ορίζεται ως μια γενική δυσκολία του ατόμου να παίρνει 

αποφάσεις, και τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις (dysfunctional beliefs) που αφορούν 

παράλογες προσδοκίες και μια διαστρεβλωμένη αντίληψη της διαδικασίας λήψης 

επαγγελματικών αποφάσεων (π.χ. «πιστεύω δεν υπάρχει ιδανικό επάγγελμα για 

μενα»). Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία που αφορά δυσκολίες κατά τη διαδικασία της 

λήψης απόφασης χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες: α) την έλλειψη πληροφόρησης 

(lack of information), και β) τις αντιφατικές πληροφορίες (inconsistent information). Η 

υποκατηγορία έλλειψη πληροφόρησης περιλαμβάνει απουσία πληροφοριών σχετικά 

με: i. τον εαυτό, ii. τα επαγγέλματα, iii. τον τρόπο λήψης περαιτέρω πληροφόρησης, και 

iv.τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. Η υποκατηγορία αντιφατικές 

πληροφορίες αποτελείται απο τρεις υποδιαιρέσεις: 1) τις αναξιόπιστες πληροφορίες, η 

οποία περιλαμβάνει δυσκολίες που σχετίζονται με τη μη έγκυρη ή ασαφή 

πληροφόρηση, 2) τις εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

συγκρούσεις «μέσα» στο ίδιο το άτομο, και 3) τις εξωτερικές συγκρούσεις (δηλαδή 

συγκρούσεις με το περιβάλλον), οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρούσεις που αφορούν 

την επίδραση των σημαντικών άλλων. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι οι δύο τελευταίες 

υποκατηγορίες που αφορούν τις συγκρούσεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες μεταξύ 

τους παρά με την πρώτη (Gati et al., 1996∙ Gati & Saka, 2001α,2001β).  

Επιπλέον,ο Gati και οι συνεργάτες του υποθέτουν ότι το άτομο μπορεί να έχει 

μία μόνο δυσκολία ή ένα συνδυασμό δυσκολιών ενταγμένες σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες. Επιπροσθέτως, προβλήματα από διαφορετικές κατηγορίες μπορούν 

επίσης να συνδέονται με ορισμένες περιπτώσεις, καθώς οι  κατηγορίες δεν μπορεί και 

δεν πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους (Gatiet al.,1996). Παρακάτω 

παρατίθεται σχηματικά το τροποποιημένο από το αρχικό μοντέλο ταξινομίας των 

δυσκολιών στη λήψη επαγγελματικής απόφασης (Σχήμα 1). 
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Career decision-making difficulties 

 

Σχήμα 1. The revised theoretical taxonomy of career decision-making difficulties (Gati, Krausz, & 

Osipow, 1996:512). 

 

Με βάση αυτό το θεωρητικό μοντέλο ταξινομίας των δυσκολιών 

κατασκευάστηκε αρχικά το ερωτηματολόγιο Δυσκολιών στη Λήψη Επαγγελματικής 

Απόφασης (Career Decision- Making Difficulties Questionnaire- CDDQ από τους 

Gati, Krausz και Osipow (1996). Η αρχική μορφή του περιλάμβανε 44 ερωτήματα, 

ωστόσο οι Gati και Saka (2001) το τροποποίησαν και δημιούργησαν μια νέα μορφή 

ερωτηματολογίου με 34 ερωτήματα, το οποίο και χρησιμοποιείται στην παρούσα 

έρευνα. Το CDDQ σύμφωνα με τους δημιουργούς του προτείνεται να χρησιμοποιηθεί 

για αρχική διαγνωστική αξιολόγηση των συμβουλευομένων, ώστε να γίνει 

παραπομπή ανάλογα με τις τρεις μεγάλες κατηγορίες και τις 10 υποκατηγορίες σε 

αντίστοιχη παρέμβαση, σε αρχική διάγνωση των δυσκολιών, σε αξιολόγηση αναγκών 

μιας συγκεκριμένης ομάδας, όπως για παράδειγμα μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, μειονοτική ομάδα (Gati &Saka, 2001), αξιολόγηση των παρεμβάσεων 

(όπως σύγκριση δυσκολιών πριν και μετά την παρέμβαση) (Gati, Saka, & Krausz, 

2001∙ Fouad, Cotter, & Kantamneni,2009). 

Το CDDQ παρέχει αξιολόγηση τόσο για καθεμιά από τις δέκα αυτές 

κατηγορίες όσο και για τις ευρύτερες ενότητες/διαστάσεις, όπως τις  δυσκολίες πριν 

την έναρξη της διαδικασίας λήψης επαγγελματικής απόφασης, την έλλειψη 

Prior to Beginning 

the Process 

Lack of Readiness 

due to 

 Indecis-

iveness 
Dysfunc-

tional 

myths 

During the Process 

Lack of Information 

about 

Cdm 

process 

Self Occupa

tions 

Ways of 

obtaining 

informati

on 

Inconsistent 

Information due to  

Unreliable 

Information 

Internal 

conflicts 
External 

conflicts 

Lack of 

motivation 



37 
 

πληροφόρησης και τις αντιφατικές πληροφορίες. Επίσης, η βαθμολογία που 

προκύπτει από το σύνολο τριαντατεσσάρων  (34)  ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

αντιστοιχεί στο γενικό βαθμό της δυσκολίας που αντιμετωπίζει το άτομο στη λήψη 

απόφασης για τη σταδιοδρομία του (Σταλίκας, Τριλίβα, & Ρούσση, 2012). 

Το CDDQ έχει δημοσιευθεί σε μελέτες και έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα 

ερευνών παγκοσμίως για να αξιολογήσει τόσο τις δυσκολίες κυρίως μαθητών αλλά 

και φοιτητών/-ριών και ενηλίκων, καθώς και σε συνδυασμό αξιολόγησης άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν την λήψη επαγγελματικής απόφασης (Amir & Gati, 

2006 ∙ Bullock-Yowell, McConnell, & Schedin, 2014∙ Di Fabio & Palazzeschi, 2009∙ 

Gaffner & Hazler, 2002∙ Kelly & Lee, 2002).  

3. Κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura για την αυτεπάρκεια 

 

O όρος «κοινωνικογνωστική θεωρία» χρησιμοποιείται από τον Bandura για να 

δηλώσει τόσο τους κοινωνικούς παράγοντες που καθορίζουν το μεγαλύτερο μέρος 

της συμπεριφοράς και της δράσης του ανθρώπου, όσο και τους γνωστικούς 

παράγοντες, δηλαδή τις διαδικασίες σκέψης που καθοδηγούν και διαμορφώνουν τα 

κίνητρα,τις πράξεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου (Κολιάδης, 1995). Η θεωρία 

του Bandura (1977) εστιάζει στην έμμεση μάθηση (vicarious learning), η οποία 

επιτελείται με την παρατήρηση των άλλων (observation learning), των προτύπων 

(models). Αυτή η παρατήρηση είναι που οδηγεί το άτομο στην ανάπτυξη γνωστικών 

προσδοκιών σχετικά με την πιθανή του επίδοση και επιτυχία σε μελλοντικές 

συμπεριφορές (effective performance). Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το άτομο προβαίνει 

σε αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του. 

Ο Bandura στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτήν ακριβώς τη διαδικασία 

θέτει στο κέντρο της θεωρίας του την έννοια της αυτεπάρκειας 8 (self-efficacy), την 

οποία ορίζει  ως την υποκειμενική κρίση του ατόμου σχετικά με την ικανότητά του να 

αναλάβει και να ολοκληρώσει μια σειρά δράσεων που θα αποδειχθεί αποτελεσματική 

μελλοντικά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.[...] Αφορά, με άλλα λόγια, την εκτίμηση 

της δυνατότητας του ατόμου να οργανώσει και να εκτελέσει μια σειρά ενεργειών (ένα 

                                                           
8 Ο όρος self-efficacy συναντάται στην ελληνική βιβλιογραφία κυρίως ως αυτεπάρκεια ή 

αυτοαποτελεσματικότητα. Οι όροι είναι συνώνυμοι και οπότε και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και 

στην παρούσα εργασία. Σε άλλα σημεία της ελληνικής βιβλιογραφίας, για παράδειγμα στον Κολιάδη 

(1991) ο σχετικός όρος συναντάται ως αξιοσύνη. 
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σχέδιο δράσης) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης 

(για την επίτευξη προκαθορισμένων επιπέδων επίδοσης). Πιο συνοπτικά, είναι η κρίση 

του κάθε ατόμου ως προς την ικανότητά του να επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

συμπεριφοράς (Bandura, 1986:391). Για να επιτύχει, όμως, το άτομο αυτή την 

επιθυμητή συμπεριφορά απαιτείται να προβεί σε ανάλογες δράσεις, που όμως για να 

το κάνει αυτό χρειάζεται να πιστεύει ότι έχει την επάρκεια να το πραγματοποιήσει. 

Κατά συνέπεια, διαμορφώνει τις προσδοκίες του από συγκεκριμένες ενέργείες του, 

γεγονός πολύ σημαντικό για το τι σκοπούς τελικά θέτει (Δημητρόπουλος, 2005). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να πούμε πως η αυτεπάρκεια δεν 

αναφέρεται στο κατά πόσο ένα άτομο είναι ικανό αντικειμενικά, αλλά στις 

προσωπικές πεποιθήσεις για το αν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες να εκτελέσει 

ένα έργο κάτω από διάφορες συνθήκες, με όποιες ικανότητες κι αν έχει (Bandura, 

1997).  Σύμφωνα με τους Lent, Brown και Hackett (1994) οι προσωπικές αυτές 

πεποιθήσεις αλληλεπιδρούν πολύπλοκα με άλλους παράγοντες ατομικούς, 

περιβαλλοντικούς και συμπεριφοράς. 

O Bandura δίνει τρεις διαστάσεις για τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας: το επίπεδο, τη δύναμη, και τη γενικευσιμότητα. Αρχικά, το 

επίπεδο αναφέρεται στο βαθμό δυσκολίας του έργου που το άτομο αισθάνεται ικανό 

να εκτελέσει. Η δύναμη αναφέρεται στην εμπιστοσύνη που το άτομο έχει στο να 

εκτιμά την απόδοσή του και τέλος, η γενικευσιμότητα αφορά το εύρος των 

καταστάσεων στις οποίες ένα άτομο θεωρεί τον εαυτό του  αποτελεσματικά (Lent & 

Hacket,1987).  

Το θεωρητικό μοντέλο του Bandura (1977) στηρίζεται στην έννοια της 

προσδοκίας, η οποία αποτελείται από δυο βασικά συστατικά στοιχεία: τις προσδοκίες 

της ικανότητας (efficacy expectations) και τις προσδοκίες του αποτελέσματος (outcome 

expectations). H προσδοκία της ικανότητας ορίζεται από τον Bandura ως η 

βεβαιότητα ότι το άτομο έχει τις απαιτούμενες δυνατότητες και ικανότητες να 

εκδηλώσει μια συμπεριφορά για να επιτύχει ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Από την 

άλλη, η προσδοκία του αποτελέσματος περιλαμβάνει την υποκειμενική εκτίμηση ότι 

μια συγκεκριμένη συμπεριφορά θα οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι 

Lent και Hackett (1987) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι προσδοκίες του 

αποτελέσματος διαφοροποιούνται από τις πεποιθήσεις της αυτοαποτελεσματικότητας. 

Οι τελευταίες απαντούν στο ερώτημα «μπορώ να το κάνω αυτό;» δίνοντας έτσι μια 

εκτίμηση των δυνατοτήτων σχετικά με την εκτέλεση ενός έργου. Από την άλλη, οι 
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προσδοκίες αποτελέσματος αναφέρονται σε αντιλήψεις σχετικά με τις συνέπειες μετά 

την ολοκλήρωση αυτού του έργου απαντώντας στο ερώτημα «αν το κάνω αυτό, τι θα 

συμβεί;», το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μια πρόβλεψη των συνεπειών που 

ενδεχομένως θα προκύψουν από αυτή την συμπεριφορά. 

Για τον Bandura υπάρχει μια λειτουργική σχέση των δυο μορφών προσδοκίας, 

η οποία αποτυπώνεται σε μια γραμμική σχέση. Ωστόσο, οι δυο μορφές προσδοκίας 

διαχωρίζονται η μία από την άλλη. Πιο συγκεκριμένα, η προσδοκία της ικανότητας 

είναι μεν βασικός όρος της προσδοκίας του αποτελέσματος αλλά δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα και την ύπαρξη της τελευταίας. Η δύναμη των ατομικών πεποιθήσεων του 

ανθρώπων για την αυταποτελεσματικότητά τους καθορίζει το αν θα προσπαθήσουν να 

αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν 

απειλητικές καταστάσεις που πιστεύουν ότι οι ίδιοι αδυνατούν να χειριστούν, ενώ 

συμπεριφέρονται θετικά όταν κρίνουν ότι οι ίδιοι βρίσκονται σε θέση να χειρίζονται με 

επιτυχία τις καταστάσεις που υπο άλλες συνθήκες θα τους φόβιζαν (Bandura,1977:80). 

Με άλλα λόγια όσο πιο χαμηλές προσδοκίες και ως προς την ικανότητα και ως προς 

το αποτέλεσμα έχει το άτομο, τόσο πιο εύκολα διακατέχεται από απογοητεύσεις ενώ 

οι υψηλές και θετικές προσδοκίες κινητοποιούν το άτομο να περιμένει θετικές 

εκβάσεις και να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχει το στόχο ή να 

επιλύσει κάποιο πρόβλημα.  

Σύμφωνα με τη θεωρία και τις έρευνες του Bandura, το άτομο αντλεί 

πληροφορίες με βάση τις οποίες διαμορφώνει τις πεποιθήσεις του ως προς την 

αυτεπάρκειά του, και οι οποίες είναι οι εξής τέσσερις (Bandura,1977,1986∙ Betz, 

1992∙ Betz 2000∙Betz & Hackett,2006): 

α) Oι εμπειρίες σχετικά με προηγούμενες επιδόσεις του (performance 

accomplishments), οι οποίες αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή καθώς βασίζονται σε 

προσωπικές εμπειρίες. Προηγούμενες επιτυχίες χτίζουν μια ισχυρή πίστη από το 

άτομο για την προσωπική του αποτελεσματικότητα ενώ οι αποτυχίες τη μειώνουν. 

 β) H έμμεση μάθηση (vicarious learning), είναι μια πηγή από όπου το άτομο μπορεί 

να αποκτήσει εμπειρίες παρατηρώντας τις ενέργειες και τις συνέπειες των ενεργειών 

άλλων κοινωνικών προτύπων (social models) που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Όταν αυτά τα κοινωνικά πρότυπα πετυχαίνουν στις δραστηριότητές τους μετά από 

συνεχή προσπάθεια, οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου- 

παρατηρητή αυξάνονται, αφού θεωρεί ότι κατέχει τις ίδιες ικανότητες για να επιτύχει 
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σε μια ανάλογη δραστηριότητα. Η επιρροή αυτή της μοντελοποίησης9 στην αντιληπτή 

αποτελεσματικότητα του ατόμου επηρεάζεται έντονα από την αντιληπτή ομοιότητα με τα 

πρότυπα που αυτό παρατηρεί (Bandura, 1994).  

γ) H λεκτική πειθώ (verbal persuasion), είναι η τρίτη πηγή τροφοδότησης της 

αυτεπάρκειας του ατόμου. Είναι η λεκτική ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση από τον 

κοινωνικό περίγυρο ότι το άτομο κατέχει τις ικανότητες για να επιτύχει ένα στόχο, να 

ολοκληρώσει μια δράση ή να επιλύσει μια προβληματική κατάσταση. Ωστόσο, οι 

προσδοκίες αποτελεσματικότητας τονίζεται ότι μπορεί να είναι μειωμένες σε ένταση και 

διάρκεια (Bandura,1977).  

δ) η συναισθηματική διέγερση (emotional arousal) ως τέταρτη πηγή πληροφόρησης 

για τις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας του ατόμου, μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες 

αυτεπάρκειας σε καταστάσεις όπου το ίδιο βιώνει αρνητικά συναισθήματα σχετικά με 

τις ικανότητές του. Το άτομο όταν φοβάται ή ανησυχεί να επιτελέσει ένα έργο, επειδή 

δεν πιστεύει στις ικανότητές του, μειώνονται οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσματικότητάς του και του προστίθεται άγχος και πίεση.  

Η θεωρία αποτελεσματικότητας στηρίζεται στη βάση ενός τριαδικού 

σχήματος παραγόντων (γνωστικών, συναισθηματικών, βιολογικών). Πρόκειται για 

μια αλληλεπιδραστική σχέση συνεχούς και  αμοιβαίας αιτιοκρατίας (triadic reciprocal 

causation), σύμφωνα με την οποία οι πηγές της αποτελεσματικότητας των 

πληροφοριών που οδηγούν στην αρχική ανάπτυξη των προσδοκιών 

αποτελεσματικότητας αλληλεπιδρούν στην πάροδο του χρόνου, επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν τόσο την αίσθηση της αυτεπάρκειας όσο και την απόδοση του ατόμου 

(Bandura,1986,1989,1999∙ Betz & Hackett, 2006). Mε άλλα λόγια, τα ατομικά 

χαρακτηριστικά, όπως εσωτερικές γνωστικές και συναισθηματικές καταστάσεις και 

σωματικά χαρακτηριστικά, εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και η έκδηλη 

συμπεριφορά (διαχωρισμένη από εσωτερικά και σωματικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου) αλληλεπιδρούν αμοιβαία και διαδραστικά, σ’ ένα μηχανισμό που το ένα 

επηρεάζει το άλλο αμφίδρομα (Bandura, 1999:23). 

Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις, λοιπόν, κατά την Betz (2000) έχουν ως 

σκοπό να διαφοροποιήσουν τις πηγές αυτές που τροφοδοτούν τις αντιλήψεις της 

αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου. Αυτό σημαίνει πως προκειμένου να 

ενισχυθούν οι προσδοκίες αποτελέσματος σχετικά με ένα συγκεκριμένο πεδίο 

                                                           
9 Ο όρος μοντελοποίηση μπορεί να ειπωθεί και ως αξιοποίηση της μίμησης προτύπου (Δημητρόπουλος, 

2005). 
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συμπεριφοράς απαιτούνται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πρόβλεψη των 

τέσσερων αυτών πηγών τροφοδότησης της αυτεπάρκειας (Betz, 1992).  

Οι πεποιθήσεις των ατόμων για την αυτεπάρκειά τους λειτουργούν ως ένα 

σύνολο παραγόντων οι οποίοι ενεργοποιούν και επηρεάζουν κάποιες λειτουργικές 

διαδικασίες (efficacy-activated processes). Ο Bandura (1989,1994) αναφέρει πως 

υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες ψυχολογικών διεργασιών μέσα από τις οποίες 

οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη λειτουργία και 

συμπεριφορά: πρώτη κατηγορία είναι οι γνωστικές διεργασίες (cognitive processes), 

δεύτερη, οι διεργασίες υποκίνησης (motivational processes), τρίτη, οι συναισθηματικές 

διεργασίες (affective processes) και τελευταία, οι διεργασίες επιλογής (selection 

processes).  

Οι επιπτώσεις από τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας στις γνωστικές 

διεργασίες έχει διάφορες μορφές. Σύμφωνα με τον Bandura (1993), οι κρίσεις που 

κάνει το άτομο για τις ικανότητές του επηρεάζουν τις διαδικασίες της σκέψης, όπως 

είναι η αντίληψη, η μνήμη, η λήψη απόφασης. Συνολικά, το μεγαλύτερο μέρος της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς ρυθμίζεται από μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι 

επηρεάζουν την αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου. Όσο  ισχυρότερη 

είναι αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα, τόσο υψηλότεροι είναι οι στόχοι που θέτει 

το άτομο και η δέσμευσή του σε αυτούς. Aκόμη, το άτομο που έχει υψηλή αντίληψη 

αυτεπάρκειας οραματίζεται πιθανές επιτυχίες και καταβάλλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια για επιτύχει το στόχο του, ενώ από την άλλη το άτομο που έχει χαμηλή 

αντίληψη αυτεπάρκειας τείνει να διαβλέπει διαρκώς αποτυχίες, κάτι που το οδηγεί 

στο να καταβάλει μικρότερη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του (Bandura, 

1994). Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία, οι πεποιθήσεις της αποτελεσματικότητας 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αυτορρύθμιση των κινήτρων. Οι ίδιοι οι άνθρωποι 

παρακινούν και καθοδηγούν τις ενέργειές τους προληπτικά. Διαμορφώνουν 

πεποιθήσεις σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν και αναμένουν πιθανά 

αποτελέσματα των μελλοντικών τους δράσεων (Bandura,1994). Όσο πιο πολύ 

πιστεύει το άτομο στις ικανότητές του τόσο πιο έντονες προσπάθειες θα καταβάλει 

για να επιτύχει τους στόχους του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή υπάρχει 

χαμηλή αυτεπάρκεια, το άτομο σε ενδεχόμενες δυσκολίες μειώνει την προσπάθειά 

του για την πραγματοποίηση του στόχου του ή την εγκαταλείπει (Bandura 

1988,1991). Περνώντας στην κατηγορία των συναισθηματικών διεργασιών, 

υπογραμμίζει ο Bandura (1994) πως η αντιληπτή αυτoαποτελεσματικότητα του 
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ατόμου επηρεάζει τις συναισθηματικές του αντιδράσεις, καθώς και το επίπεδο 

υποκίνησής του, κυρίως σε καταστάσεις όπου νιώθει ότι απειλείται ή απλώς 

δυσάρεστες καταστάσεις. Στην ουσία έχει να κάνει με τη σχέση της αυτεπάρκειας και 

τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, όπου τα ατόμα που πιστεύουν ότι μπορούν να 

ελέγξουν οποιαδήποτε απειλή δεν διακατέχονται από φόβο ή ένταση, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση ο τρόπος σκέψης αυτών με χαμηλή αυτεπάρκεια οδηγεί σε 

ψυχοσωματικές αντιδράσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους (Bandura, 1988). 

Συνεπώς, αν τα άτομα θέλουν να αλλάξουν την επάρκειά τους, θα πρέπει να 

μειώσουν το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα, καθώς και τη λανθασμένη 

ερμηνεία που δίνουν στις σωματικές τους ενδείξεις (Bandura, 1991). Τέλος, σχετικά 

με τη διεργασία της επιλογής,  ο άνθρωπος ως μέρος και προϊόν του περιβάλλοντος 

στο οποίο ζει, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να επηρεάζει τη δομή του 

περιβάλλοντος αυτού. Οι άνθρωποι αποφεύγουν δραστηριότητες και καταστάσεις που 

πιστεύουν ότι υπερβαίνουν τις δυνατότητες να τις χειριστούν ή να προσαρμοστούν σε 

αυτές, ενώ στην αντίθεση περίπτωση που νιώθουν ικανοί, αναλαμβάνουν άμεσα να 

εκτελέσουν προκλητικές δραστηριότητες και επιλέγουν ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες. Με τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι καλλιεργούν διαφορετικές 

ικανότητες, ενδιαφέροντα και αναπτύσσουν διαφορετικό αντίστοιχα κοινωνικό 

δίκτυο που επηρεάζει την πορεία της προσωπικής τους ανάπτυξης. 

Φαίνεται, λοιπόν, κατά τον Bandura (1977) πως η αυτοαποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με κάποιες συγκεκριμένες συνέπειες στη συμπεριφορά του ατόμου. Στο 

θεωρητικό μοντέλο για την αυτεπάρκεια τοποθετεί τις συνέπειες αυτές σε τρεις 

κατηγορίες: πρόκεται για α) την επιλογή, σύμφωνα με την οποία το άτομο επιλέγει να 

κάνει κάποιες ενέργειες και δεν τις αποφεύγει, όταν οι προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας είναι υψηλές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όταν εκτιμά ότι 

δε μπορεί να ανταποκριθεί σε μια δραστηριότητα την αποφεύγει (choice: approach 

versus avoidance), β) την επίδοση (performance) του ατόμου αναφορικά με την 

ένταση και τη διάρκεια των προσπαθειών του κατά την εκτέλεση ενός έργου, και 

τέλος, γ) την επιμονή (persistence) στην αντιμετώπιση εμποδίων και δυσκολιών. 

Σύμφωνα με τη Betz (1992:23) oι συνέπειες αυτές είναι σημαντικές επειδή 

παρέχουν υποθέσεις ως προς το πού οι χαμηλές προσδοκίες αποτελεσματικότητας 

ενδέχεται να περιορίζουν το άτομο και πώς θα μπορούσαν, συνεπώς, να βελτιωθούν. 

Έτσι, οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις έχοντας εντοπίσει το είδος των επιπτώσεων 
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που επιφέρει ο χαμηλός βαθμός αυτεπάρκειας του ατόμου μπορούν να γίνουν πιο 

στοχευμένες και αποτελεσματικές.  

  Συμπερασματικά, η επαγγελματική επιλογή και ανάπτυξη δεν είναι παρά ένα 

παράδειγμα της δύναμης των πεποιθήσεων της αυτοαποτελεσματικότητας να 

επηρεάζουν τα μονοπάτια της ζωής. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της αντιληπτής 

αυτοαποτελεσματικότητας των ανθρώπων τόσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των 

επιλογών σταδιοδρομίας που έχουν να εξετάσουν σοβαρά, τόσο μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον τους σε αυτές, και τόσο καλύτερα προετοιμάζονται εκπαιδευτικά για να 

πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, γεγονός που αδιαμφισβήτητα 

επηρεάζει την προσωπική τους ανάπτυξη (Bandura,1994∙ Betz & Hackett, 1986∙ Lent 

& Hackett, 1987). 

Η αυτοαποτελεσματικότητα, όμως, δεν είναι όμοια για κάθε δραστηριότητα ή 

πρόβλημα γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο να οριστεί με ποιο πεδίο δραστηριοτήτων 

συνδέεται κάθε φορά (Betz, 1992· Betz & Hackett, 1986, 2006∙ Lent, Brown, & 

Hackett, 1994)). Πιο συγκεκριμένα η Betz (2000) αναφέρει πως οι πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζονται σε μια συγκεκριμένη και όχι γενική 

συμπεριφορά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αναφέρονται σε αντιληπτή αυτο-

αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα μαθηματικά, τις κοινωνικές σχέσεις, την 

επένδυση σε μετοχές, ή την επισκευή ενός λάστιχου. 

Οι Betz και Hackett (1981α) βασισμένες στη θεωρία της αυτεπάρκειας του 

Bandura είναι οι πρώτες που εφάρμοσαν τις θέσεις του στο πεδίο της επαγγελματικής 

συμπεριφοράς σε μια πρωτοποριακή μελέτη σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη 

των γυναικών. Υιοθετούν τον όρο αυτεπάρκεια για την σταδιοδρομία ή αλλιώς 

επαγγελματική αυτεπάρκεια (career self-efficacy). Ο όρος αυτεπάρκεια για την 

σταδιοδρομία είναι ένας γενικός όρος που επιδιώκει να συνοψίσει την πιθανότητα ότι 

οι χαμηλές προσδοκίες της αποτελεσματικότητας σε σχέση με κάποια πτυχή της 

επαγγελματικής συμπεριφοράς μπορεί να αποβεί επιζήμια για την επιλογή 

σταδιοδρομίας και την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου (Betz & Hacket,1986). Στο 

ίδιο έργο οι Betz και Hackett προέβησαν σε έναν διαχωρισμό σχετικά με την 

επαγγελματική επιλογή σε περιεχόμενο επαγγελματικής επιλογής (career choice 

content)  και σε διαδικασία επαγγελματικής επιλογής (career choice process) και 

αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη έννοια αυτεπάρκειας, στην αυτεπάρκεια περιεχομένου, 

η οποία αφορά  συγκεκριμένους τομείς της σταδιοδρομίας, όπως είναι τα 

μαθηματικά, η γραφή, ή επιστήμη και στην αυτεπάρκεια διαδικασίας λήψης απόφασης 
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(career decision-making self-efficacy), η οποία επικεντρώνεται στην χρήση 

στρατηγικών που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διερεύνηση κατά τη λήψη 

αποφάσεων (Betz & Hackett,1981α∙ Betz, 1992,2000). Οι Betz και Hackett παρόλο 

που μελέτησαν αρχικά την επίδραση της αντιληπτής αυτεπάρκειας των γυναικών στο 

πεδίο της σταδιοδρομίας, απέδειξαν πως οι επαγγελματικές αποφάσεις, οι επιτυχίες 

και η συμπεριφορά επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας τόσο στους 

άντρες όσο και στις γυναίκες (Prideaux & Creed, 2001).   

Για τη μέτρηση της αντιληπτής αυτοαποτελεσματικότητας οι Taylor και Betz 

(1983) κατασκεύασαν την κλίμακα Αυτεπάρκειας στη Διαδικασία Λήψης 

Εκπαιδευτικής- Επαγγελματικής Απόφασης (Career Decision- Making Self-Efficacy–

CDMSE)10 η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Career Decision Self-Efficacy –

CDSE) και είναι διαθέσιμη στη μορφή των 50 ερωτήσεων. Αργότερα οι Betz, Klein 

και Taylor (1996) προέβησαν στη κατασκευή μια σύντομης μορφής της κλίμακας οι 

οποία περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις (Career Decision Self- Efficacy Scale- Short Form- 

CDSES-SF11). Παρόλο που η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura 

(1997) συνιστά την κύρια θεωρητική βάση του CDMSE οι ερευνήτριες δανείστηκαν 

στοιχεία από το μοντέλο της επαγγελματικής ωριμότητας του Crites (1978) το 

πλαίσιο για τον καθορισμό των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες,  ώστε το άτομο να 

προβεί σε μια ορθή επαγγελματική απόφαση. Οι διαστάσεις που αξιολογούνται με 

την κλίμακα αυτή είναι: 1) η επαγγελματική διερεύνηση (career exploration), 2) οι 

δεξιότητες ρεαλιστικής αυτοεκτίμησης (realistic self- appraisal skills), 3) η επιλογή 

στόχου (goal selection), 4) οι δεξιότητες σχεδιασμού (planning skills) και τέλος, 5) οι 

ικανότητες για την επίλυση προβλήματος (problem- solving capabilities) (Betz, 2000∙ 

Betz & Luzzo,1996α).  

Οι αντιλήψεις για την αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζονται  με τις εμπειρίες 

πριν τη λήψη μιας επαγγελματικής  απόφασης, τη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία 

λήψης μιας επαγγελματικής απόφασης (career decision-making process), καθώς  και 

με τη λήψη της απόφασης (Betz, 2000∙ Betz & Hackett, 1997).  

Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών-επαγγελματικών αποφάσεων, είτε ενθαρρύνουν είτε 

εμποδίζουν τα άτομα να πραγματοποιήσουν μια επιλογή αναφορικά με τη 

                                                           
10 H κλίμακα Career Decision-Making Self- Efficacy Scale (CDMSES) μετονομάστηκε από τους 

δημιουργούς της αργότερα σε Career Decision Self-Efficacy Scale – CDSES. 
11 Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου. Μετάφραση – 

Προσαρμογή: Κασσωτάκης, Μ., & Ασβεστάς, Τ., 2003. 
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σταδιοδρομία τους, καθώς και τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους στον τομέα 

αυτό. Η μελέτη, λοιπόν, της έννοιας αυτής και των παραγόντων που λειτουργούν 

διαμορφωτικά σε αυτήν μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη ερμηνεία της 

συμπεριφοράς κατά τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, ιδίως 

σε ό,τι σχετίζεται με τα προβλήματα ή τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν και 

να επηρεάσουν την ικανότητα των ατόμων σε αυτήν την διαδικασία (Taylor & Betz, 

1983). 

Στο συγκεκριμένο πεδίο, λοιπόν, της σταδιοδρομίας και ειδικότερα της 

διαδικασίας για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων οι 

πεποιθήσεις επαγγελματικής αυτοαποτελεσματικότητας διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο (Di Fabio et al., 2013). Γενικότερα, κύριος σκοπός της παρέμβασης με βάση την 

κοινωνικογνωστική θεωρία είναι πάντα η βελτίωση της αυτεπάρκειας και μέσω αυτής 

η επίτευξη ειδικότερων στόχων (Δημητρόπουλος, 2005). 

4. Αυτεπάρκεια και δυσκολίες στη λήψη επαγγελματικής απόφασης: 

Ερευνητικά δεδομένα 

 

Διάφορα ερευνητικά δεδομένα επαληθεύουν τη σύνδεση των πεποιθήσεων της 

αυτοαποτελεσματικότητας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης (Career 

Decision Self-Efficacy; CDSE) με άλλους παράγοντες και θέματα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Πιο συγκεκριμένα, η  CDSE μολονότι δε σχετίζεται εννοιολογικά με το περιεχόμενο 

μιας επαγγελματικής επιλογής είναι ωστόσο ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας 

της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας (career indecisiveness) (Betz & Luzzo, 

1996α), της επαγγελματικής ωριμότητας (Creed & Patton, 2003α), της διάθεσης για 

διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών (Blustein, 1989) αλλά και της 

επαγγελματικής επιλογής, ακαδημαϊκής επίδοσης και της επιμονής των ατόμων στην 

επιδίωξη των επαγγελματικών τους στόχων (Betz & Hackett, 1997). Επίσης, η CDSE 

σύμφωνα με τη Betz (2000) παρουσιάζει θετική συνάφεια με την επαγγελματική 

αποφασιστικότητα (career decidedness) και αντίστοιχα αρνητική με την 

επαγγελματική αναποφασιστικότητα (Betz & Voyten, 1997· Creed & Patton, 2003α· 

Gati, Krausz, & Osipow, 1996· Taylor & Betz, 1983· Taylor & Popma, 1990) και με 

τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις για τη σταδιοδρομία (Sidiropoulou-Dimakakou et 

al., 2012). Τέλος, η CDSE φαίνεται να σχετίζεται και με τον τρόπο λήψης απόφασης 
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(Sidiropoulou-Dimakakou & Argyropoulou, 2006) σε έρευνα που διεξήχθη σε 

Έλληνες φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσης, έχει μελετηθεί σε 

Έλληνες/-ίδες μαθητές/-ριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το ρόλο 

των ατομικών παραγόντων και των υποστηρικτικών μηχανισμών (Χαροκοπάκη, 

2012). 

 Οι δυσκολίες στη λήψη επαγγελματικής απόφασης έχουν γίνει αντικείμενο 

πολλών μελετών κυρίως στο διεθνή και λιγότερο στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, 

έρευνες έχουν εξετάσει τις δυσκολίες λήψης επαγγελματικής απόφασης σε σχέση με 

την επαγγελματική αυτεπάρκεια και τις αρνητικές σκέψεις φοιτητών-τριών (Bullock-

Yowell et al., 2014), καθώς και τη σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη και 

στοιχεία προσωπικότητας (Di Fabio & Palazzeschi, 2009). Σε έρευνα που εξέταζε 

διαφορές φύλου φάνηκε πως οι άντρες είναι περισσότερο σίγουροι για το επάγγελμα 

επιλογής τους από τις γυναίκες (Zhou & Santos, 2007) ενώ έρευνες έχουν βρει 

αρνητική συσχέτιση των δυσκολιών λήψης απόφασης με την ηλικία, καθώς έχουν 

διερευνηθεί τόσο σε μαθητές/-ριες όσο και σε φοιτητές/-ριες (Αlbion & Fogarty, 

2002∙ Hijazi, Tatar & Gati, 2004∙ Tien, 2005). Επίσης, οι δυσκολίες λήψης απόφασης 

έχουν μελετηθεί σε σχέση με τη γενικευμένη αναποφασιστικότητα και την 

επαγγελματική αναποφασιστικότητα φοιτητών/-τριών (Gaffner & Hazler, 2002), 

όπως και τα προβλήματα κατά την επιλογή σταδιοδρομίας (Kelly & Lee, 2002). Στον 

ελληνικό χώρο έχουν επίσης ερευνηθεί οι δυσκολίες στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης σε εφήβους από τους Koumoundourou, Tsaousis και Kounenou (2011), 

ενώ σε τελειόφοιτους/-ες φοιτητές/-ριες εξετάστηκε, επίσης, η σχέση των δυσκολιών 

λήψης επαγγελματικής απόφασης με τις δυσλειτουργικές σκέψεις και τη γενικευμένη 

αυτοαποτελεσματικότητα (Sidiropoulou-Dimakakou et al., 2012). Επίσης, σε 

πρόσφατη έρευνα σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό κατά τον έλεγχο της 

παραγοντικής εγκυρότητας του CDDQ ερευνήθηκαν οι δυσκολίες λήψης 

επαγγελματικής απόφασης και η συσχέτισή τους με ατομικές διαφορές (Βαϊοπούλου, 

2014). 

Έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση της αυτεπάρκειας και 

των δυσκολιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σταδιοδρομία. Αυτό σημαίνει 

πως όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός αυτεπάρκειας, τόσο μειώνεται η δυσκολία στη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, οι Creed και Yin (2006), οι 

οποίοι μελέτησαν εφήβους, οι Amir και Gati (2006), οι οποίοι ερεύνησαν νέους 

ενήλικες πριν φοιτήσουν σε κολλέγιο ή πανεπιστήμιο, αλλά και οι  Morgan και Ness 
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(2003) σε έρευνα σε πρωτοετείς φοιτητές επιβεβαιώνουν αυτήν την αρνητική 

συσχέτιση. Παράλληλα, οι Di Fabio, Palazzeschi, Asulin-Peretz και Gati (2013), 

εξετάζοντας τη διάκριση μεταξύ της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας και της 

γενικευμένης αναποφασιστικότητας καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. 

Επιπροσθέτως, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνει ακόμη μια έρευνα σε φοιτητές, όπου 

οι αναποφάσιστοι φοιτητές παρουσίασαν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και 

χαμηλότερο βαθμό αυτεπάρκειας στη λήψη απόφασης σε σχέση με τους 

αποφασιστικούς φοιτητές (Osipow & Gati, 1998). Σύμφωνα με τους Amir και Gati 

(2006), η αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτεπάρκειας και δυσκολίας λήψης 

επαγγελματικής απόφασης οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που έχουν υψηλότερη 

αυτεπάρκεια βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο της διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο PIC (Gati 

& Asher, 2001) το οποίο περιγράφει τα τρία στάδια της επιλογής σταδιοδρομίας 

(Prescreening, In-depth exploration, Choice), επισημαίνουν πως τα άτομα που έχουν 

υψηλά επίπεδα αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης είναι πιο 

πιθανό να βρίσκονται στο στάδιο της προεργασίας (prescreening) ή της εις βάθος 

διερεύνησης (in-depth exploration), δηλαδή να βρίσκονται κοντά στο τελικό στάδιο 

της διαδικασίας επιλογής σταδιοδρομίας (Amir & Gati, 2006). 

Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, το φύλο αποτελεί έναν παράγοντα η 

επίδραση του οποίου διερευνάται πολύ συχνά ως προς τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης. Με μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

διαπιστώνει κανείς ότι οι γυναίκες εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα αυτεπάρκειας ως 

προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης σε επαγγέλματα που θεωρούνται κατεξοχήν 

«ανδρικά», ενώ σε πληθυσμούς που απασχολούνται σε επαγγέλματα στερεοτυπικά 

συνδεδεμένα με το γυναικείο φύλο παρατηρείται η αντίστροφη εικόνα, καθώς οι 

γυναίκες είναι εκείνες που έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτεπάρκειας (Betz, 1992˙ Betz 

& Hackett, 1981β). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως οι φοιτητές/-τριες 

της Πολυτεχνικής Σχολής ασχολούνται με έναν κατά βάση «ανδρικό» τομέα, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η πλειοψηφία των φοιτητών/-τριών των Πολυτεχνικών 

Σχολών είναι άνδρες (Μαραγκουδάκη, 2007). Παράλληλα, τα στοιχεία του Bureau of 

Labor Statistics (2015) δείχνουν πως, στη διεθνή αγορά εργασίας, μόνο το 14,42% 

του συνόλου των εργαζομένων στις Επιστήμες Μηχανικών είναι γυναίκες. Από την 

άλλη, στον ελληνικό χώρο και σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2009) 
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αν και η συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο των μηχανικών έχει αυξηθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες, οι γυναίκες αποτελούν το 27% των διπλωματούχων μηχανικών 

ενώ οι άνδρες το 73%. Μεταξύ των νέων μηχανικών που απέκτησαν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος από το 2006 και έπειτα το ποσοστό των γυναικών είναι  38% ενώ 

στους μηχανικούς που απέκτησαν άδεια πριν το 1985 δεν ξεπερνούσε το 20%. 

Σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο είναι η εκπροσώπηση των γυναικών στην 

ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων (50%), ενώ  «ανδρικές»  ειδικότητες παραμένουν οι 

Ναυπηγοί  (10%),  οι Μηχανολόγοι  (12%)  και οι Ηλεκτρολόγοι  (14%). Οι Shivy 

και Sullivan (2005) επισημαίνουν πως οι φοιτήτριες των Πολυτεχνικών Σχολών 

θεωρούν ότι το επάγγελμά τους προσδίδει κύρος, λόγω της αντίληψης που επικρατεί 

ότι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται θεωρείται «ανδρικό». Επιπλέον, άτομα 

και των δύο φύλων υποστηρίζουν πως για τους άνδρες υπάρχουν περισσότερες 

ευκαιρίες για απασχόληση στον κλάδο και, παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες 

που απασχολούνται σε αντίστοιχα επαγγέλματα είναι περισσότερο πιθανό σε 

σύγκριση με τους άνδρες να μην έχουν κάνει οικογένεια (Jagacinski, 1987). Ωστόσο, 

σε έρευνα των Burger, Raelin, Reisberg, Bailey και Whitman (2010), στην οποία 

μελετήθηκαν τα επίπεδα διαφόρων ειδών αυτεπάρκειας σε φοιτητές/-τριες 

Πολυτεχνικών Σχολών των Η.Π.Α., διαπιστώθηκαν μεν υψηλότερα επίπεδα 

ακαδημαϊκής αυτεπάρκειας12 στους άνδρες, αλλά υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

αυτεπάρκειας13 στις γυναίκες. Η υψηλότερη επαγγελματική αυτεπάρκεια των 

γυναικών οφείλεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, στο γεγονός ότι οι γυναίκες της 

έρευνας δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι δέχονται υποστήριξη από υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής, αλλά και από το οικογενειακό και φιλικό τους 

περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την Betz (1992), το χαμηλότερο επίπεδο αυτεπάρκειας που 

παρατηρείται στις γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες, στους πληθυσμούς που 

ασχολούνται με επαγγέλματα συνδεδεμένα κυρίως με το ανδρικό φύλο, οφείλεται 

στις εμπειρίες κοινωνικοποίησης των ατόμων καθώς διαμορφώνουν την ταυτότητα 

                                                           
12  Ακαδημαϊκή αυτεπάρκεια (academic self-efficacy) είναι η αντιλαμβανόμενη ικανότητα από το 

άτομο να χειρίζεται τη δική του συμπεριφορά κατά τη μαθησιακή διαδικασία, να έχει τον έλεγχο των 

ακαδημαϊκών αντικειμένων και να εκπληρώνει τους ακαδημαϊκούς στόχους (Νεοκοσμίδου, 2012). 

 

13 Η επαγγελματική αυτεπάρκεια (career self-efficacy) ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη από το άτομο 

ικανότητα να ακολουθεί συμπεριφορές τέτοιες ώστε να το οδηγήσουν στις επαγγελματικές του 

επιλογές, στην επαγγελματική του ανάπτυξη και στην ικανότητα για επαγγελματική προσαρμογή 

(Anderson & Betz, 2001∙Niles & Sowa, 1992) 
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του φύλου τους. Οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες του περιβάλλοντος των ατόμων, 

όταν ήδη βρίσκονται στην ηλικία κατά τη διάρκεια της οποίας διαμορφώνουν την 

ταυτότητα του φύλου τους, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις τους για τις ικανότητές τους στα αντικείμενα που θεωρούνται 

παραδοσιακά ως «ανδρικά» ή «γυναικεία». Παράλληλα, οι έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί στην Ελλάδα με σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης των νέων καταλήγουν επανειλημμένα στο 

συμπέρασμα πως οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι το φύλο, 

το οικογενειακό περιβάλλον και οι επικρατούσες αξίες επηρεάζουν έντονα την 

επιλογή σταδιοδρομίας (Κασιμάτη, 1998˙ Kounenou, 2014).  

Η χαμηλότερη αυτεπάρκεια των γυναικών σε σύγκριση με τα επίπεδα των 

ανδρών, καθώς και οι εντονότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς τη 

δυσκολία λήψης επαγγελματικής απόφασης, μπορούν, επίσης, να ερμηνευθούν υπό το 

πρίσμα της θεωρίας της Περιχαράκωσης και του Συμβιβασμού (theory of 

Circumscription and Compromise) του Gottfredson (1996). Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή, οι διαθέσιμες επαγγελματικές επιλογές για το κάθε άτομο είναι οριοθετημένες 

και αυτό είναι αποτέλεσμα της αυτοαντίληψής του, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 

από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα 

επαγγέλματα. Η «περιχαράκωση» αυτή περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων 

επιλογών και, συνεπώς, οδηγεί σε ταχύτερη λήψη απόφασης. Έτσι, υπάρχει η 

πιθανότητα τα άτομα που παίρνουν αποφάσεις κατ’ αυτό τον τρόπο να νιώθουν 

μεγαλύτερη σιγουριά για την επιλογή τους. Εάν, όμως, υπάρχει έκθεση σε «μη 

παραδοσιακές» επαγγελματικές επιλογές, οι πληροφορίες που δέχεται το άτομο 

μπορεί να οδηγήσουν στη λήψη περισσότερο ποιοτικών αποφάσεων, αλλά να 

επιβραδύνουν τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. Είναι γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγαλύτερη ελαστικότητα στη συγκρότηση των 

γυναικείων ταυτοτήτων σε σύγκριση με παλαιότερα, καθώς, πλέον, θεωρείται 

περισσότερο αποδεκτό για τις γυναίκες να υιοθετούν συμπεριφορές και ρόλους που 

ταυτίζονται παραδοσιακά με το ανδρικό φύλο. Αντιθέτως, για τους άνδρες, ακόμη και 

σήμερα, γίνεται λιγότερο αποδεκτό να υιοθετούν ρόλους που είναι παραδοσιακά 

ταυτισμένοι με το γυναικείο φύλο (Baudelot & Establet, 2009). Όλα τα παραπάνω 

είναι πιθανό να οδηγούν τους άνδρες σε ταχύτερη λήψη επαγγελματικής απόφασης 

και σε λιγότερη αναποφασιστικότητα, καθώς είναι πιθανό να απορρίπτουν τις 

επιλογές τις οποίες που θεωρούνται περισσότερο κατάλληλες για το γυναικείο φύλο 
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(στις Επιστήμες Μηχανικών, για παράδειγμα, κλάδους όπως ο αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός και οι εικαστικές τέχνες, η διακόσμηση κ.λπ.). 

Πράγματι, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και τη 

διερευνούν σε μεγαλύτερο βάθος σε σύγκριση με τα αγόρια και τους άνδρες, οι 

οποίοι λαμβάνουν πιο σύντομα τις αποφάσεις τους (Gati, Ryzhik, & Vertsberger, 

2013˙ Gati, Landman, Davidovitch, Asulin-Peretz, & Gadassi, 2010˙ Ginevra, Nota, 

Soresi, & Gati, 2012˙ Jagacinski, 1987). Έτσι, η αφιέρωση περισσότερου χρόνου και 

προσπάθειας από πλευράς των γυναικών στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης μπορεί να αιτιολογεί τα υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας ενώ, παράλληλα, 

έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλότερων επιπέδων επαγγελματικής ωριμότητας 

στις γυναίκες και την επακόλουθη λήψη περισσότερο ποιοτικών αποφάσεων (Luzzo, 

1995β˙ Khan & Alvi, 1984˙ Nevill & Super, 1988˙ Wallace-Broscious, Serafica, & 

Osipow, 1994). Ωστόσο, σε πολιτισμικά περιβάλλοντα όπου η ελευθερία των 

γυναικών είναι περιορισμένη και τα έμφυλα στερεότυπα επηρεάζουν έντονα τη ζωή 

των γυναικών, έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν 

μικρότερη δυσκολία ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης (Creed & Yin, 

2006˙ Herr & Cramer, 1992), γεγονός που επιβεβαιώνει τη θεωρία της 

περιχαράκωσης και του συμβιβασμού ως ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των δύο 

φύλων στην αυτεπάρκεια και τη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

5. Μεθοδολογία της έρευνας 

5.1. Αναγκαιότητα, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα  

Ο μαθητής στην πορεία της σχολικής σταδιοδρομίας του είναι υποχρεωμένος να 

πάρει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις. Η πρώτη σημαντική και 

καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του απόφαση είναι εκείνη που ο μαθητής καλείται 

να πάρει μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Μπρούζος, 1998).  Οι 

μαθητές/-τριες, όμως, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτοί κυρίως που 

καλούνται να επιλέξουν εκπαιδευτικό και κατά συνέπεια επαγγελματικό 

προσανατολισμό, γεγονός που επηρεάζει τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους ευκαιρίες (Gati & Saka, 2001). Οι εναλλακτικές λύσεις που 

δύναται να επιλέξει ο μαθητής σε αυτήν τη  χρονική περίοδο είναι, είτε να 

εγκαταλείψει εντελώς το σχολείο και να αναζητήσει διεξόδους στην αγορά εργασίας, 

είτε να συνεχίσει τη φοίτησή του σε κάποια δημόσια ή ιδιωτική τεχνική 

επαγγελματική σχολή, είτε να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα του δημόσιου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση συνιστούσε πάντα µια πολύ σηµαντική διαδικασία για την ελληνική 

πραγματικότητα αφού το πτυχίο μιας πανεπιστημιακής σχολής είναι το µέσον για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ένταξη και ανέλιξη του ατόµου. 

Ωστόσο, και οι φοιτητές/-τριες αφού έχουν εισαχθεί σε κάποια σχολή της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους καλούνται να 

επιλέξουν κατεύθυνση/ειδίκευση ή τομέα. Συγκεκριμένα, στην Πολυτεχνική Σχολή 

του Α.Π.Θ. όπου πραγματοποιήθηκε και η παρούσα έρευνα, οι φοιτητές/-τριες 

ανάλογα με το τμήμα στο οποίο φοιτούν άλλοτε υποχρεούνται να επιλέξουν κύκλο 

σπουδών που θα τους παράσχει ειδικότερη γνώση και εξειδίκευση και άλλοτε απλώς 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα συγκεκριμένων τομέων ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους χωρίς να είναι υποχρεωτική αυτή η επιλογή 

(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών14, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών15, Τμήμα 

                                                           
14 Το τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών είναι διαρθρωμένο σε 4 τομείς: Τομέας Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Κατασκευών, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τομέας Γεωτεχνικής 

Μηχανικής και Τομέας Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης. 
15 Το τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς: Ενεργειακός Τομέας, 

Κατασκευαστικός Τομέας και Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης. 
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Αρχιτεκτόνων Μηχανικών16, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών17, Τμήμα Χημικών Μηχανικών18, Τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων 

Μηχανικών 19, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης20). Σε κάθε περίπτωση 

όμως έρχονται αντιμέτωποι/-ες με μια απόφαση η οποία μπορεί να διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς πολλές φορές η 

κατεύθυνση η οποία θα επιλέξουν σχετίζεται άμεσα με συγκεκριμένο επαγγελματικό 

αντικείμενο στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.  

H ελληνική οικονομία, από την άλλη, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια 

τροχιά οξείας κρίσης, γεγονός που έχει επηρεάσει όλους τους επαγγελματικούς 

κλάδους. Ιδιαίτερα, η κάμψη στο χώρο της οικοδομής και των δημοσίων έργων 

φαίνεται να έχει επηρεάσει δραματικά το επάγγελμα των μηχανικών. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2009) οι διπλωματούχοι 

μηχανικοί της χώρας βιώνουν την μεγαλύτερη ανεργία από το 1997. Σχεδόν διπλάσια 

από το 2006 και τετραπλάσια από το 2003. Συνολικά, οι μη απασχολούμενοι αυτή 

την περίοδο σύμφωνα με την έρευνα διπλωματούχοι μηχανικοί φτάνουν στο 13%21 

(7% άνεργοι και 6% προσωρινά άνεργοι), με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 5% 

το 1997, μόλις το 3% το 2003 και 8% το 2006. Θεωρώντας ότι η πιο πρόσφατη 

έρευνα αναφέρεται στο 2009 και ότι η οικονομία της χώρας, άρα και ο κλάδος των 

μηχανικών δεν έχει ακόμη ανακάμψει, τα ποσοστά αυτά λογικά έχουν αυξηθεί. 

Ενώ τα τελευταία χρόνια υφίστανται στον ελληνικό χώρο έρευνες που έχουν 

μελετήσει δυσκολίες λήψης επαγγελματικής απόφασης και αυτεπάρκεια στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης σε μαθητές/-τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 

                                                           
16 Το τμήμα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι διαρθρωμένο σε 5 τομείς: Τομέας Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών, Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, Τομέας 

Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας 

Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης και Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και 

Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας. 
17 Το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι διαρθρωμένο σε 3 

τομείς: Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Τομέας 

Τηλεπικοινωνιών. 
18 Το τμήμα των Χημικών Μηχανικών Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 4 τομείς: Τομέας Χημείας, 

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων, Τομέας 

Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Τομέας Τεχνολογιών. 
19 Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς: Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τομέας 

Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών 

Έργων. 
20 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης δε διαρθρώνεται σε τομείς, ωστόσο στον 3ο 

κύκλο σπουδών (εξάμηνα 7,8,9,10) εισάγονται τα μαθήματα επιλογής τα οποία χωρίς να έχουν τον 

χαρακτήρα εξειδίκευσης παρέχουν τη δυνατότητα προσανατολισμού του ατομικού προγράμματος των 

φοιτητών/τριών σε επί μέρους γνωστικά πεδία. 
21 Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από δημοσκόπηση που έγινε από την Public Issue για λογαριασμό 

του ΤΕΕ, σε δείγμα 2.517 διπλωματούχων μηχανικών σε όλη τη χώρα (ΤΕΕ, 2009). 
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φοιτητές/-τριες ανθρωπιστικών επιστημών, των οικονομικών επιστημών 

(Κoumoundourou et al., 2011· Koumoundourou, Kounenou, & Siavara, 2012· 

Βαϊοπούλου, 2014· Sidiropoulou- Dimakakou et al., 2012), δεν υπάρχει έρευνα που 

να έχει εξετάσει το χώρο της επιστήμης των μηχανικών (engineering) τόσο σχετικά 

με τις δυσκολίες επαγγελματικής απόφασης όσο και με την αντιληπτή αυτεπάρκεια 

στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. Η απουσία σχετικών ερευνών 

κίνησε το ενδιαφέρον της ερευνήτριας για την κάλυψη αυτού του κενού υπό το 

πρίσμα των δυσχερειών που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, για τους 

επαγγελματίες μηχανικούς. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το βαθμό αυτεπάρκειας 

καθώς και το βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης ως παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη σταδιοδρομία των φοιτητών και 

φοιτητριών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Επίσης, σκοπός είναι να  εξεταστεί 

ο βαθμός συσχέτισης των δυο αυτών μεταβλητών, καθώς και το αν αυτοί 

επηρεάζονται από δημογραφικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, προκύπτουν τέσσερα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιος είναι ο βαθμός αυτεπάρκειας των φοιτητών και φοιτητριών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. ως προς τη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης; 

2. Ποιες είναι οι δυσκολίες επαγγελματικής απόφασης που αντιμετωπίζει η 

ομάδα-στόχος; 

3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αυτεπάρκειας και των δυσκολιών λήψης 

επαγγελματικής απόφασης; 

4. Επηρεάζεται η αυτεπάρκεια και οι δυσκολίες λήψης επαγγελματικής 

απόφασης από δημογραφικούς παράγοντες; 

 

5.2. Δείγμα της έρευνας 

Η ομάδα-στόχος της έρευνας ήταν οι φοιτητές/-τριες της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 455 

φοιτητές και φοιτήτριες (235 φοιτητές και 220 φοιτήτριες) και προέκυψε από 

δειγματοληψία ευκολίας. Το εύρος των ηλικιών των υποκειμένων του δείγματος είναι 

18-43 έτη, με μέση ηλικία τα 21 έτη (σ= 2,94). Τα τμήματα φοίτησης από τα οποία 

προέρχονται οι φοιτητές/-τριες του δείγματος είναι το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
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Μηχανικών (Ν=83), το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Ν=100), το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών (Ν=128), το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ν=39) και το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ν=105) (βλ. Σχήμα 1). Οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από όλα τα έτη 

φοίτησης που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος, αλλά και πέρα 

από την προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης (βλ. Σχήμα 2). 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ερευνήτρια στους φοιτητές/-τριες 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους στο εαρινό εξάμηνο 2015-2016, κατόπιν 

συνεννόησης με τους/τις διδάσκοντες/-σκουσες καθηγητές/-τριες. Πριν τη χορήγηση 

των ερωτηματολογίων οι φοιτητές/-τριες ενημερώθηκαν για την ανωνυμία των 

ερωτηματολογίων και για τον αποκλειστικά ερευνητικό σκοπό τους. Τέλος, δόθηκαν 

οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις σε έντυπο ενημερωτικό σημείωμα που 

συνόδευε τα δύο ερωτηματολόγια. 

 

Σχήμα 1: Κατανομή των υποκειμένων του δείγματος ανά τμήμα φοίτησης 
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Σχήμα 2: Κατανομή των υποκειμένων του δείγματος ανά έτος φοίτησης 

5.3. Τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων 

Για τη μελέτη των δυσκολιών λήψης απόφασης για τη σταδιοδρομία 

χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών στη Λήψη Επαγγελματικής 

Απόφασης (Career Decision-Making Difficulties Questionnaire [CDDQ]) των Gati 

και Saka (2001). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 34 ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Οι συμμετέχοντες/-χουσες καλούνται να βαθμολογήσουν (σε μια κλίμακα από το 1 

έως το 9) το βαθμό στον οποίο η δυσκολία, την οποία αντιπροσωπεύει κάθε ερώτηση 

(π.χ., «Είναι συνήθως δύσκολο για μένα να λάβω μια απόφαση»), τους περιγράφει 

(όπου 1=δεν με περιγράφει και 9=με περιγράφει καλά). Τέλος, οι συμμετέχοντες/-

χουσες καλούνται να βαθμολογήσουν το συνολικό βαθμό των δυσκολιών τους στη 

λήψη μιας απόφασης σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα (από 1=χαμηλός έως 

9=υψηλός). 

Αναφορικά με τη σημασία των δηλούμενων τιμών (Amir, Gati & Kleiman, 

2007), οι κατηγορίες που παίρνουν τιμές από 6,34 και άνω δηλώνουν υψηλό βαθμό 

δυσκολίας ως προς τη συνιστώσα που μετρούν, οι τιμές κάτω από 3,33 δηλώνουν 

μικρή δυσκολία και οι τιμές που κυμαίνονται στο διάστημα μεταξύ 3,33 και 6,34 

δηλώνουν μέτριου βαθμού δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης ως προς 

την εκάστοτε συνιστώσα που μετρούν. 

Για τη διερεύνηση του βαθμού της αυτεπάρκειας, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα 

Αυτοαποτελεσματικότητας στη Διαδικασία Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης – 

Σύντομη Μορφή (Career Decision Self-Efficacy Scale – Short Form [CDSES-SF]) 
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(Betz, Klein, & Taylor, 1996), η οποία αξιολογεί την υποκειμενική αντίληψη του 

ατόμου ως προς την επάρκειά του να ανταποκριθεί σε ποικίλα ζητήματα που 

συνδέονται με τη σταδιοδρομία του. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 25 

ερωτήματα, στα οποία οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να βαθμολογήσουν σε μια 

κλίμακα από το 1 έως το 5 ανάλογα με την εμπιστοσύνη που έχουν στον εαυτό τους, 

ώστε να κάνουν αυτό που περιγράφει η ερώτηση (π.χ. «Να βρω πληροφορίες στη 

βιβλιοθήκη σχετικά με τα επαγγέλματα που με ενδιαφέρουν»). 

Επιπροσθέτως, κατασκευάσθηκε σύντομο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο για τα 

δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος εξετάζοντας το φύλο, την ηλικία, 

το τμήμα σπουδών, το εξάμηνο φοίτησης, τον τόπο καταγωγής, καθώς και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Επιπλέον, το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο εξετάζει  

σε ποια σειρά προτίμησης είχαν τοποθετήσει οι φοιτητές/-τριες στο μηχανογραφικό 

τους δελτίο το τμήμα στο οποίο φοιτούν, εάν έχουν επιλέξει τομέα/κατέυθυνση 

σπουδών, εάν έχουν δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής στο 

παρελθόν, εάν γνωρίζουν ότι υπάρχουν στα Πανεπιστήμια υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής (Γραφεία Διασύνδεσης), εάν θα ζητούσαν στο μέλλον στήριξη για 

τις επαγγελματικές τους αποφάσεις και, τέλος, εάν έχουν επιλέξει ποιο επάγγελμα θα 

ακολουθήσουν και κατά πόσο είναι σίγουροι/-ες για την επιλογή αυτή. 

 

5.3.1. Εγκυρότητα των εργαλείων συλλογής των δεδομένων 

Η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου Δυσκολιών Λήψης Επαγγελματικής 

Απόφασης (CDDQ) στηρίζεται στο θεωρητικό μοντέλο ταξινόμησης των δυσκολιών 

κατά τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης των Gati, Krausz και Osipow 

(1996). Έτσι, οι τρεις διαστάσεις του ερωτηματολογίου είναι (1) η έλλειψη 

ετοιμότητας, (2) η έλλειψη πληροφόρησης και (3) οι αντιφατικές πληροφορίες. Για 

την πρώτη διάσταση οι επιμέρους υποκλίμακες είναι (α) η έλλειψη κινήτρου, (β) η 

αναποφασιστικότητα και (γ) οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. Για τη δεύτερη 

διάσταση, την έλλειψη πληροφόρησης, οι επιμέρους υποκλίμακες είναι (α) η έλλειψη 

πληροφόρησης αναφορικά με την ίδια τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης, (β) η έλλειψη πληροφόρησης για τον εαυτό, (γ) η έλλειψη πληροφόρησης 

για τα επαγγέλματα και (δ) η έλλειψη πληροφόρησης για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί κανείς να λάβει περαιτέρω πληροφορίες. Για την τρίτη διάσταση, οι επιμέρους 

υποκλίμακες είναι (α) οι αναξιόπιστες πληροφορίες, (β) οι συγκρούσεις με το 
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εξωτερικό περιβάλλον (τους σημαντικούς άλλους) και (γ) οι εσωτερικές συγκρούσεις 

(Gati, Krausz, & Osipow, 1996). Η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου έχει 

επιβεβαιωθεί και για τα ελληνικά δεδομένα (Σταλίκας, Τριλίβα, & Ρούσση, 2012), 

επομένως λαμβάνεται υπόψη και στην παρούσα έρευνα. 

Η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου Αυτοαποτελεσματικότητας όσον 

αφορά τη Διαδικασία Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης (CDSES-SF) δεν 

επαληθεύεται από τις επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις που έχουν γίνει από 

προηγούμενες έρευνες που το έχουν χρησιμοποιήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 

άλλες χώρες (βλ. Σταλίκας et al., 2012˙ Betz et al., 1996˙ Creed, Patton, & Watson, 

2002˙ Hampton, 2006˙ Peterson & DelMas, 1998). Ως εκ τούτου, στην παρούσα 

έρευνα αξιοποιείται αποκλειστικά η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου. 

 

5.3.2. Αξιοπιστία των εργαλείων συλλογής των δεδομένων 

Η μέτρηση του βαθμού αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης έγινε βάσει του ερωτηματολογίου CDSES-SF. Ο δείκτης εσωτερικής 

συνέπειας του Cronbach για το ερωτηματολόγιο είναι α=0,893, άρα το εργαλείο 

παρουσιάζει πολύ καλή αξιοπιστία. Η αξιοπιστία των συνιστωσών του 

ερωτηματολογίου CDSES-SF δεν ελέγχθηκε, διότι, όπως έχει προαναφερθεί, οι 

επιμέρους συνιστώσες του ερωτηματολογίου δε λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα 

έρευνα, λόγω της διαπίστωσης μη παραγοντικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου 

από προηγούμενες μελέτες. 

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας του Cronbach για το ερωτηματολόγιο CDDQ, 

το οποίο μετρά το βαθμό δυσκολίας ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης, 

είναι α=0,917, άρα το εργαλείο παρουσιάζει πολύ καλή αξιοπιστία. Ο υπολογισμός 

του δείκτη εσωτερικής συνέπειας για την κάθε συνιστώσα του ερωτηματολογίου 

έδειξε ότι στη συνιστώσα «έλλειψη ετοιμότητας» υπάρχει χαμηλή αξιοπιστία 

(α=0,178), ενώ στις συνιστώσες «έλλειψη πληροφόρησης» (α=0,863) και 

«αντιφατικές πληροφορίες» (α=0,761) υπάρχει υψηλή αξιοπιστία. Οι δείκτες 

εσωτερικής συνέπειας για τις υποκλίμακες των τριών συνιστωσών που 

προαναφέρθηκαν εμφανίζουν όλες επαρκή βαθμό αξιοπιστίας (βλ. Πίνακα 1). 
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Εργαλείο ή συνιστώσα Cronbach’s α 

CDSES-SF (Αυτεπάρκεια στη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής απόφασης) 
0,893 

CDDQ (Δυσκολίες λήψης επαγγελματικής 

απόφασης) 0,917 

Έλλειψη ετοιμότητας 0,178 

Έλλειψη κινήτρου 0,561 

Αναποφασιστικότητα 0,778 

Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 0,602 

Έλλειψη πληροφόρησης 0,863 

Για τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 
0,878 

Για τον εαυτό 0,787 

Για τα επαγγέλματα 0,791 

Για τον τρόπο λήψης περαιτέρω πληροφοριών 0,635 

Αντιφατικές πληροφορίες 0,761 

Αναξιόπιστες πληροφορίες 0,676 

Εσωτερικές συγκρούσεις 0,737 

Εξωτερικές συγκρούσεις 0,671 

Πίνακας 1: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α) για την αξιοπιστία των 

εργαλείων μέτρησης και των συνιστωσών τους 
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6. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Κατανομή των φοιτητών/-τριών με βάση την επιλογή ή μη τομέα/κατεύθυνσης 

σπουδών 

Όσον αφορά την επιλογή της κατεύθυνσης/τομέα που θέλουν να ακολουθήσουν οι 

φοιτητές/-τριες, ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων του δείγματος (60,2%) δεν έχει 

επιλέξει ακόμα τομέα αλλά έχει σκεφτεί ποιον τομέα θα ήθελε να ακολουθήσει. 

Επιπλέον, το 19,6% του δείγματος έχει επιλέξει κατεύθυνση σπουδών, ενώ το 20,2% 

δεν έχει αποφασίσει ποιον τομέα θα ήθελε να ακολουθήσει (βλ. Σχήμα 3).  

 

Σχήμα 3: Απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση εάν έχουν επιλέξει 

τομέα/κατεύθυνση σπουδών 

Σειρά επιλογής του τμήματος φοίτησης των φοιτητών/τριών στο μηχανογραφικό 

τους δελτίο 

Η σχολή στην οποία φοιτούν τα υποκείμενα της έρευνας είναι από τις πρώτες 

επιλογές που είχαν κάνει κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, 

καθώς, στην ερώτηση «σε ποια σειρά επιλογής είχατε τοποθετήσει το τμήμα στο 

οποίο φοιτάτε, κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας δελτίου;», ένα 

σημαντικά υψηλό ποσοστό των ατόμων του δείγματος απάντησε ότι την είχε 

τοποθετήσει στην πρώτη θέση (Ν=294, f=64,6%). Ακολουθούν οι απαντήσεις «στη 

δεύτερη θέση» (Ν=83, f=18,2%) και «στην τρίτη θέση» (Ν=37, f=8,1%), ενώ το 
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υπόλοιπο των φοιτητών/-τριών (Ν=39, f=9,1%) απάντησε ότι είχε τοποθετήσει το 

τμήμα στο οποίο φοιτά στην τέταρτη θέση ή σε μεγαλύτερη (βλ. Σχήμα 4). 

 

Σχήμα 4: Κατανομή των υποκειμένων ανά σειρά επιλογής του τμήματος φοίτησής τους 

στο μηχανογραφικό τους δελτίο 

 

Οι απαντήσεις των φοιτητών/-τριών όσον αφορά τις υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής 

Σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες, τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι το 28,4% (Ν=129) των ατόμων του δείγματος έχουν δεχθεί στο 

παρελθόν στήριξη από ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής (βλ. Σχήμα 5). 

Επιπλέον, οι μισοί/-ές περίπου συμμετέχοντες/-ουσες γνωρίζουν ότι τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα διαθέτουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής 

(Ν=231, f=50,8%, βλ. Σχήμα 6). Σχετικά με τη θέλησή τους να ζητήσουν στήριξη 

στις μελλοντικές τους επαγγελματικές αποφάσεις από συμβούλους επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το 81,1% απάντησε ότι θα 

ζητούσε τέτοιου είδους στήριξη, ενώ το 18,7% των ατόμων δε θα ήθελε να λάβει 

υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (βλ. Σχήμα 7). 
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Σχήμα 5: Κατανομή των φοιτητών/-τριών με βάση την παροχή ή μη στους ίδιους/-ες 

στο παρελθόν υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής 

 

 

Σχήμα 6: Κατανομή των υποκειμένων με βάση τη γνώση ή μη για την ύπαρξη των 

γραφείων διασύνδεσης στα Πανεπιστήμια 
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Σχήμα 7: Κατανομή των υποκειμένων με βάση τη θέληση ή μη να δεχθούν υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής στο μέλλον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

 

Σιγουριά των φοιτητών/-τριών για το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν 

Από την ανάλυση των δεδομένων γίνεται εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων/-ουσών της έρευνας είναι σίγουροι/-ες για το επάγγελμα που θέλουν 

να ακολουθήσουν μετά την περάτωση των σπουδών τους (Ν= 395, f=86,8%), ενώ ένα 

ποσοστό της τάξεως του 13,2% (Ν=60) αναφέρει ότι δεν έχει σκεφτεί ποιο ακριβώς 

είναι το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει. τα αποτελέσματα αυτά παρατίθενται 

στο Σχήμα 8. Η διερεύνηση της συσχέτισης της μεταβλητής αυτής με το φύλο και με 

το τμήμα φοίτησης κατέληξε σε στατιστικώς ασήμαντα αποτελέσματα (βλ. Πίνακες 2 

και 3). 
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Σχήμα 8: Κατανομή των υποκειμένων με βάση το αίσθημα σιγουριάς ή μη για το 

επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση, μεταξύ των δύο φύλων, του πλήθους των υποκειμένων με βάση 

το αίσθημα ή μη σιγουριάς για το επάγγελμα που θέλουν να επιλέξουν 

 

Είστε σίγουρος/η για το 

επάγγελμα που θέλετε να 

επιλέξετε; Σύνολο x2 

Ναι Όχι 

Φύλο 
Άνδρας 204 31 235 

0,000 Γυναίκα 191 29 220 

Σύνολο 395 60 455 

 

 

Πίνακας 3: Σύγκριση, μεταξύ των τμημάτων φοίτησης, του πλήθους των υποκειμένων 

με βάση το αίσθημα ή μη σιγουριάς για επάγγελμα που θέλουν να επιλέξουν 

 

Είστε σίγουρος/η 

για το επάγγελμα 

που θέλετε να 

επιλέξετε; 
Σύνολο x2 

Ναι Όχι 
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Τμήμα 

φοίτησης 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 72 11 83 

0,803 

Χημικών Μηχανικών 88 12 100 

Πολιτικών Μηχανικών 111 17 128 

Μηχανολόγων Μηχανικών 35 4 39 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 

89 16 105 

Σύνολο 395 60 455 

 

Ο μέσος όρος του βαθμού στον οποίο τα άτομα του δείγματος δηλώνουν ότι 

είναι σίγουρα για την επιλογή τους (αφορά μόνο τα άτομα που απάντησαν ότι έχουν 

σκεφτεί ποιο επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν μετά την περάτωση των σπουδών 

τους), είναι x̅=6,7 με τυπική απόκλιση σ=1,73. Η τιμή αυτή φάνηκε ότι 

διαφοροποιείται εάν λάβουμε υπόψη τον παράγοντα του φύλου, καθώς οι άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο από τις γυναίκες (t=4,612, df=367, p<0,001, βλ. 

Πίνακα 4). Η τιμή της εν λόγω μεταβλητής δεν φάνηκε να διαφοροποιείται σε 

στατιστικώς σημαντικό βαθμό μεταξύ των τμημάτων φοίτησης της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. (βλ. Πίνακα 5). 

Πίνακας 4: Σύγκριση, μεταξύ των δύο φύλων, του βαθμού αισθήματος σιγουριάς για το 

επάγγελμα που θέλουν να επιλέξουν  

Φύλο N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση (σ) 
t-test 

Άνδρας 203 7,08 1,500 
4,612* 

Γυναίκα 192 6,29 1,861 

                   *p<0,001 

 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση, μεταξύ των τμημάτων φοίτησης, του βαθμού αισθήματος 

σιγουριάς για το επάγγελμα που θέλουν να επιλέξουν  

Τμήμα φοίτησης N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση 

(σ) 

F 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 73 6,96 1,767 2,220 



65 
 

Χημικών Μηχανικών 88 6,25 1,949 

Πολιτικών Μηχανικών 111 6,70 1,703 

Μηχανολόγων Μηχανικών 35 6,74 1,421 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 
88 6,90 1,547 

 

Οι τιμές των μεταβλητών που εξετάζουν τις δυσκολίες λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τη δυσκολία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/-τριες της Πολυτεχνικής Σχολής έδειξαν 

ότι οι εν λόγω φοιτητές/-τριες αντιμετωπίζουν μετρίου βαθμού δυσκολία ως προς 

αυτό τον τομέα, καθώς ο μέσος όρος όλων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, 

αλλά και οι μέσοι όροι της κάθε διάστασης ξεχωριστά, δεν παίρνουν τιμές 

μεγαλύτερες του 6,34. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τους 

Amir, Gati και Kleiman (2007), οι κατηγορίες που παίρνουν τιμές από 6,34 και άνω 

δηλώνουν υψηλό βαθμό δυσκολίας ως προς τη συνιστώσα που μετρούν, οι τιμές 

κάτω από 3,33 δηλώνουν μικρή δυσκολία και οι τιμές που κυμαίνονται στο διάστημα 

μεταξύ 3,33 και 6,34 δηλώνουν μέτριου βαθμού δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης ως προς την εκάστοτε συνιστώσα που μετρούν. Έτσι, λοιπόν, στην 

παρούσα έρευνα, ο μέσος όρος όλων των απαντήσεων ανήκει στο διάστημα των 

τιμών που δείχνουν μέτρο βαθμό δυσκολίας στην λήψη επαγγελματικής απόφασης, 

αλλά βρίσκεται κοντά στο κατώτατο όριο του διαστήματος (x̅=3,564, σ=1,206). Όσον 

αφορά την κάθε διάσταση ξεχωριστά, οι μέσοι όροι των τιμών των απαντήσεων 

δηλώνουν κι εκείνοι μέτριο βαθμό δυσκολίας – ο οποίοι όμως βρίσκονται κοντά στο 

κατώτατο όριο του διαστήματος – που να οφείλεται στην έλλειψη ετοιμότητας 

(x̅=3,758, σ=1,075) και στην έλλειψη πληροφόρησης (x̅=3,904, σ=1,631) και μικρού 

βαθμού δυσκολία που να οφείλεται στην αποδοχή αντιφατικών πληροφοριών 

(x̅=2,921, σ=1,396). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τις επιμέρους υποκλίμακες των τριών 

βασικών διαστάσεων της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης έδειξαν ότι οι 

φοιτητές/-τριες αντιμετωπίζουν μέτριο ή μικρό βαθμό δυσκολίας στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης που να οφείλεται σε καθεμιά από τις επιμέρους 

κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τη διάσταση «έλλειψη ετοιμότητας», ο 
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μέσος όρος των τιμών για την έλλειψη κινήτρου δηλώνει χαμηλού βαθμού δυσκολία 

(x̅= 3,166 με σ=1,563), ενώ για την αναποφασιστικότητα (x̅=4,465 με σ=2,092) και 

για τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις (x̅=3,645 με σ=1,529) οι τιμές δηλώνουν μέτριου 

βαθμού δυσκολία ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Σε ό,τι αφορά τη 

διάσταση «έλλειψη πληροφόρησης», φαίνεται ότι οι τιμές των επιμέρους κατηγοριών 

δείχνουν, επίσης, μέτρια δυσκολία ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης που 

να οφείλεται σε καθεμία από αυτές (x̅= 4,289 με σ=2,055 για την έλλειψη 

πληροφόρησης ως προς τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, x̅=3,301 με 

σ=1,729 για την έλλειψη πληροφόρησης για τον εαυτό, x̅= 4,477 με σ=2,019 για την 

έλλειψη πληροφόρησης για τα επαγγέλματα και x̅=3,547 με σ=1,925 για την έλλειψη 

πληροφόρησης ως προς την ίδια τη λήψη πληροφοριών). Επιπλέον, όλες οι επιμέρους 

υποκλίμακες της συνιστώσας «αντιφατικές πληροφορίες» παίρνουν τιμές που 

δείχνουν μικρή δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης που να οφείλεται σε 

αυτές (x̅= 3,155 με σ=1,712 για την κατηγορία αναξιόπιστες πληροφορίες, x̅=3,302 

με 1,206 για την κατηγορία εσωτερικές συγκρούσεις και x̅=2,305 με 1,778 για την 

κατηγορία εξωτερικές συγκρούσεις). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου 

μέτρησης της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης (CDDQ) 

Μεταβλητή Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

(x̅) 

Τυπική 

απόκλιση  

(σ) 

Έλλειψη ετοιμότητας 453 1,00 7,81 3,758 1,075 

Έλλειψη κινήτρου 453 1,00 8,33 3,166 1,563 

Αναποφασιστικότητα 454 1,00 9,00 4,465 2,092 

Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 454 1,00 9,00 3,645 1,529 

Έλλειψη πληροφόρησης 454 1,00 8,19 3,904 1,631 

Για τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 
454 1,00 9,00 4,289 2,055 

Για τον εαυτό 454 1,00 8,19 3,301 1,729 

Για τα επαγγέλματα 454 1,00 9,00 4,477 2,019 
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Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω πληροφοριών 
454 1,00 9,00 3,547 1,925 

Αντιφατικές πληροφορίες 454 1,00 8,19 2,921 1,396 

Αναξιόπιστες πληροφορίες 454 1,00 8,67 3,155 1,712 

Εσωτερικές συγκρούσεις 454 1,00 8,40 3,302 1,595 

Εξωτερικές συγκρούσεις 454 1,00 9,00 2,305 1,778 

Σύνολο (Δυσκολία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης) 
453 1,05 8,07 3,564 1,206 

 

Ο βαθμός της αυτεπάρκειας των φοιτητών/-τριών στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 

Ο βαθμός της αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης μετρήθηκε 

αποκλειστικά από το μέσο όρο όλων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, διότι, 

όπως έχει προαναφερθεί, δεν έχει ελεγχθεί η παραγοντική του εγκυρότητα για τα 

ελληνικά δεδομένα. Έτσι, ο μέσος όρος του βαθμού της αυτεπάρκειας των φοιτητών/-

τριών ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης είναι x̅=3,567 με σ=0,490 (βλ. 

Πίνακα 7), ο οποίος δείχνει υψηλά επίπεδα αυτεπάρκειας. 

 

Πίνακας 7: Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την αυτεπάρκεια στη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Μεταβλητή Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

(x̅) 

Τυπική 

απόκλιση  

(σ) 

Αυτεπάρκεια στη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής 

απόφασης  
454 2,28 5,00 3,567 0,490 

 

 

Διαφορές φύλων στο βαθμό της δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών στους μέσους όρους στη δυσκολία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης ως προς την κάθε διάσταση ξεχωριστά, με βάση το φύλο 

των φοιτητών/-τριών. Ο βαθμός της δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, 
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όπως προκύπτει συνολικά από όλες τις ερωτήσεις του εργαλείου μέτρησής της, 

διαφέρει σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο ανάμεσα στα δύο φύλα, με τους άνδρες 

να εμφανίζουν χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας από τις γυναίκες (t=-2,806, df=419, 

p<0,01). Επιπλέον, εξετάζονται ξεχωριστά την κάθε συνιστώσα διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν κι εκεί στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο βαθμός της έλλειψης ετοιμότητας διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα 

σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο (t=-2,592, df=424, p<0,01), με τις γυναίκες να 

εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο όρο. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στη διάσταση 

«έλλειψη πληροφόρησης» (t=-3,188, df=430, p<0,01), ενώ στη διάσταση 

«αντιφατικές πληροφορίες» δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων. Εξετάζοντας ξεχωριστά την κάθε υποκλίμακα των τριών 

διαστάσεων, διαπιστώθηκε ότι, σχετικά με τη διάσταση «έλλειψη ετοιμότητας», στην 

έλλειψη κινητοποίησης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων, ενώ στην υποκλίμακα «αναποφασιστικότητα» βρέθηκαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές με τις γυναίκες να εμφανίζουν τον υψηλότερο 

βαθμό δυσκολίας (t=-6,101, df=452, p<0,001) και στην υποκλίμακα 

«δυσλειτουργικές πεποιθήσεις» τους άνδρες να εμφανίζουν τον υψηλότερο βαθμό 

δυσκολίας (t=-2,499, df-=452, p<0,01). Επιπροσθέτως, σε όλες τις υποκλίμακες της 

διάστασης «έλλειψη πληροφόρησης», οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι 

στατιστικώς σημαντικές με τις γυναίκες να εμφανίζουν και πάλι τους υψηλότερους 

μέσους όρους (t=-2,127, df=438, p<0,05 για την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με 

τη διαδικασία λήψης των πληροφοριών, t=-2,118, df=452, p<0,01 για την έλλειψη 

πληροφόρησης σχετικά με τον εαυτό, t=-2,923, df=452, p<0,01 για την έλλειψη 

πληροφόρησης σχετικά με τα επαγγέλματα και t=-3,569, df=432, p<0,001 για την 

έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο λήψης περαιτέρω πληροφοριών). 

Τέλος, όλες οι επιμέρους υποκλίμακες της διάστασης «αντιφατικές πληροφορίες» 

εμφανίζουν στατιστικώς ασήμαντες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

 

Πίνακας 8: Σύγκριση, μεταξύ των δύο φύλων, των τιμών των μεταβλητών δυσκολίας 

λήψης επαγγελματικής απόφασης  

Μεταβλητή Φύλο N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση 

(σ) 

t-test 

Έλλειψη ετοιμότητας Άνδρας 234 3,631 0,9669 -2,592** 
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Γυναίκα 219 3,893 1,166 

Έλλειψη κινήτρου 
Άνδρας 234 3,170 1,541 

0,045 
Γυναίκα 219 3,163 1,589 

Αναποφασιστικότητα 
Άνδρας 234 3,906 1,905 

-6,101*** 
Γυναίκα 220 5,059 2,121 

Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 
Άνδρας 234 3,818 1,495 

2,499** 
Γυναίκα 220 3,461 1,548 

Έλλειψη πληροφόρησης 
Άνδρας 234 3,668 1,482 

-3,188** 
Γυναίκα 220 4,154 1,744 

Για τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 

Άνδρας 234 4,089 1,927 
-2,127* 

Γυναίκα 220 4,500 2,166 

Για τον εαυτό 
Άνδρας 234 3,135 1,616 

-2,118** 
Γυναίκα 220 3,477 1,829 

Για τα επαγγέλματα 
Άνδρας 234 4,211 1,912 

-2,923** 
Γυναίκα 220 4,760 2,096 

Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω πληροφοριών 

Άνδρας 234 3,237 1,749 
-3,569*** 

Γυναίκα 220 3,877 2,049 

Αντιφατικές πληροφορίες 
Άνδρας 234 2,844 1,263 

-1,196 
Γυναίκα 220 3,002 1,523 

Αναξιόπιστες πληροφορίες 
Άνδρας 234 3,006 1,599 

-1,921 
Γυναίκα 220 3,314 1,816 

Εσωτερικές συγκρούσεις 
Άνδρας 234 3,237 1,493 

-0,901 
Γυναίκα 220 3,372 1,698 

Εξωτερικές συγκρούσεις 
Άνδρας 234 2,291 1,618 

-0,178 
Γυναίκα 220 2,321 1,938 

Σύνολο (Δυσκολία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης) 

Άνδρας 234 3,410 1,069 
-2,806** 

Γυναίκα 219 3,728 1,319 

*p<0,05   

**p<0,01 

***p<0,001 
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Διαφορές φύλων ως προς το βαθμό της αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου της διαφοράς μεταξύ 

των δύο φύλων στο βαθμό της αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο βαθμός της 

αυτεπάρκειας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης διαφέρει σε στατιστικώς 

σημαντικό επίπεδο ανάμεσα στα δύο φύλα, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερο 

βαθμό αυτεπάρκειας από τις γυναίκες (t=2,128, df=452, p<0,01). 

 

Πίνακας 9: Σύγκριση, μεταξύ των δύο φύλων, του βαθμού αυτεπάρκειας στη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής απόφασης  

Φύλο N 
Μέσος όρος 

(x̅) 

Τυπική 

απόκλιση (σ) t-test 

Άνδρας 234 3,615 0,477 
2,128* 

Γυναίκα 220 3,517 0,500 

                *p<0,01 

Διαφορές μεταξύ των τμημάτων φοίτησης ως προς το βαθμό δυσκολίας λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης 

(ANOVA) που εφαρμόσθηκε για τη διερεύνηση των διαφορών στο βαθμό δυσκολίας 

λήψης επαγγελματικής απόφασης μεταξύ των τμημάτων φοίτησης της Πολυτεχνικής 

Σχολής Α.Π.Θ. Όπως διαπιστώθηκε από την εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης, 

το τμήμα φοίτησης δεν επηρεάζει το βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο ως προς καμία από τις επιμέρους 

διαστάσεις. 

 

Πίνακας 10: Σύγκριση, μεταξύ των τμημάτων φοίτησης, των τιμών των μεταβλητών 

δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Μεταβλητή Τμήμα φοίτησης N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση 

(σ) 

F 
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Έλλειψη ετοιμότητας 

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 82 4,002 1,112 

1,788 

Χημικών Μηχανικών 100 3,736 1,257 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,654 1,013 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,905 1,006 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,659 0,927 

 

Έλλειψη κινήτρου 

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 82 3,219 1,701 

0,250 

Χημικών Μηχανικών 100 3,273 1,724 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,079 1,467 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,137 1,446 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,139 1,462 

Αναποφασιστικότητα 

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 4,939 2,211 

1,654 

Χημικών Μηχανικών 100 4,557 2,230 

Πολιτικών Μηχανικών 127 4,320 2,089 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 4,316 1,991 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 4,232 1,859 

Δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 3,855 1,777 

2,904 

Χημικών Μηχανικών 100 3,376 1,503 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,563 1,448 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 4,263 1,442 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,605 1,413 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 4,002 1,773 

1,165 

Χημικών Μηχανικών 100 4,141 1,730 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,818 1,630 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,568 1,357 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,828 1,498 

 

Για τη διαδικασία 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 4,265 2,143 
0,867 

Χημικών Μηχανικών 100 4,527 2,085 
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λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 

Πολιτικών Μηχανικών 127 4,213 2,189 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,838 1,796 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 4,339 1,872 

Για τον εαυτό 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 3,238 1,855 

0,903 

Χημικών Μηχανικών 100 3,565 1,962 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,209 1,651 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,051 1,508 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,302 1,553 

 

Για τα επαγγέλματα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 4,715 2,256 

0,699 

Χημικών Μηχανικών 100 4,623 1,960 

Πολιτικών Μηχανικών 127 4,318 2,028 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 4,385 1,741 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 4,378 1,973 

Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω  

πληροφοριών 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 3,789 2,063 

2,226 

Χημικών Μηχανικών 100 3,850 2,064 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,532 1,923 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,000 1,569 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,291 1,744 

Αντιφατικές 

πληροφορίες 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 2,909 1,591 

0,463 

Χημικών Μηχανικών 100 3,069 1,440 

Πολιτικών Μηχανικών 127 2,825 1,399 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 2,843 1,161 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 2,933 1,272 

Αναξιόπιστες 

πληροφορίες 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 3,137 1,949 

0,948 
Χημικών Μηχανικών 100 3,397 1,792 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,021 1,582 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 2,889 1,312 
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,200 1,718 

Εσωτερικές 

συγκρούσεις 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 3,248 1,748 

0,953 

Χημικών Μηχανικών 100 3,516 1,583 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,183 1,730 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,051 1,234 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,379 1,419 

Εξωτερικές 

συγκρούσεις 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 2,343 1,928 

0,331 

Χημικών Μηχανικών 100 2,295 1,747 

Πολιτικών Μηχανικών 127 2,272 1,797 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 2,589 1,824 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 2,219 1,664 

Σύνολο (Δυσκολία 

λήψης 

επαγγελματικής 

απόφασης) 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 82 3,667 1,339 

0,787 

Χημικών Μηχανικών 100 3,698 1,347 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,471 1,167 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,452 0,985 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,509 1,069 

Διαφορές μεταξύ των τμημάτων φοίτησης ως προς την αυτεπάρκεια στη 

διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης 

(ANOVA) που εφαρμόσθηκε για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των τμημάτων 

φοίτησης ως προς την αυτεπάρκεια στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. 

Όπως διαπιστώθηκε από την εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης, το τμήμα 

φοίτησης δεν επηρεάζει τα επίπεδα της αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 11: Σύγκριση, μεταξύ των τμημάτων φοίτησης, του βαθμού αυτεπάρκειας στη 

διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης  
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Τμήμα φοίτησης N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση (σ) 
F 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 83 3,594 0,473 

0,587 

Χημικών Μηχανικών 100 3,5564 0,557 

Πολιτικών Μηχανικών 127 3,5254 0,506 

Μηχανολόγων Μηχανικών 39 3,6492 0,367 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

& Μηχανικών Υπολογιστών 
105 3,5775 

0,459 

 

Επίδραση της γεωγραφικής περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας των 

φοιτητών/-τριών στο βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Η ανάλυση διακύμανσης εφαρμόσθηκε, επίσης, για την εξέταση της επίδρασης της 

γεωγραφικής περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας των φοιτητών/-τριών στο βαθμό 

δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

γεωγραφική περιοχή δεν επηρεάζει τα επίπεδα της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο ως προς καμία από τις επιμέρους 

διαστάσεις (βλ. Πίνακα 12). 

 

Πίνακας 12: Σύγκριση, μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών του τόπου μόνιμης 

κατοικίας, των τιμών των μεταβλητών δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Μεταβλητή 
Γεωγραφική 

περιοχή 
N 

Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση 

(σ) 

F 

Έλλειψη ετοιμότητας 

Αστική 388 
3,764 1,071 

0,261 
Ημιαστική 43 

3,659 1,030 

Αγροτική 22 
3,846 1,256 

Έλλειψη κινήτρου 

Αστική 388 
3,202 1,568 

0,706 
Ημιαστική 43 

2,969 1,480 

Αγροτική 22 
2,924 1,646 

Αναποφασιστικότητα Αστική 389 
4,444 2,076 0,207 
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Ημιαστική 43 
4,519 2,211 

Αγροτική 22 
4,727 2,213 

Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 

Αστική 389 
3,649 1,518 

0,499 
Ημιαστική 43 

3,488 1,607 

Αγροτική 22 
3,886 1,616 

Έλλειψη πληροφόρησης 

Αστική 389 
3,901 1,619 

0,318 
Ημιαστική 43 

3,805 1,654 

Αγροτική 22 
4,144 1,840 

Για τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 

Αστική 389 
4,279 2,039 

0,357 
Ημιαστική 43 

4,202 2,079 

Αγροτική 22 
4,636 2,339 

Για τον εαυτό 

Αστική 389 
3,349 1,744 

2,401 
Ημιαστική 43 

2,762 1,470 

Αγροτική 22 
3,500 1,824 

Για τα επαγγέλματα 

Αστική 389 
4,468 1,998 

0,065 
Ημιαστική 43 

4,581 2,159 

Αγροτική 22 
4,439 2,205 

Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω πληροφοριών 

Αστική 389 
3,508 1,884 

0,783 
Ημιαστική 43 

3,674 2,176 

Αγροτική 22 
4,000 2,160 

Αντιφατικές πληροφορίες 

Αστική 389 
2,937 1,380 

1,052 
Ημιαστική 43 

2,659 1,521 

Αγροτική 22 
3,140 1,412 

Αναξιόπιστες πληροφορίες 

Αστική 389 
3,163 1,706 

1,711 
Ημιαστική 43 

2,830 1,561 

Αγροτική 22 
3,652 2,038 
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Εσωτερικές συγκρούσεις 

Αστική 389 
3,333 1,594 

1,787 
Ημιαστική 43 

2,893 1,544 

Αγροτική 22 
3,564 1,655 

Εξωτερικές συγκρούσεις 

Αστική 389 
2,316 1,733 

0,059 
Ημιαστική 43 

2,256 2,245 

Αγροτική 22 
2,205 1,623 

Σύνολο (Δυσκολία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης) 

Αστική 388 
3,569 1,206 

0,591 
Ημιαστική 43 

3,417 1,152 

Αγροτική 22 
3,753 1,325 

 

Επίδραση της γεωγραφικής περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας των 

φοιτητών/-τριών στην αυτεπάρκεια ως προς τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εξέταση της επίδρασης 

της γεωγραφικής περιοχής ως προς την αυτεπάρκεια στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης. Όπως διαπιστώθηκε από την εφαρμογή της ανάλυσης 

διακύμανσης, η γεωγραφική περιοχή δεν επηρεάζει τα επίπεδα της αυτεπάρκειας στη 

διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 13: Σύγκριση, μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών του τόπου μόνιμης 

κατοικίας, του βαθμού αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Γεωγραφική 

περιοχή 
N 

Μέσος όρος 

(x̅) 
Τυπική απόκλιση (σ) F 

Αστική 389 
3,586 0,497 

2,410 
Ημιαστική 43 

3,501 0,467 

Αγροτική 22 
3,373 0,369 
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Διαφορές στο βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης με βάση την 

παροχή ή μη στους φοιτητές/-τριες επαγγελματικής συμβουλευτικής στο 

παρελθόν 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της παροχής ή μη επαγγελματικής 

συμβουλευτικής στους φοιτητές/-τριες και του βαθμού  δυσκολίας τους στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης έγινε με την εφαρμογή του κριτηρίου t για τον έλεγχο της 

ύπαρξης διαφορών μεταξύ των μέσων όρων της ομάδας των ατόμων που έχουν δεχθεί 

επαγγελματική συμβουλευτική στο παρελθόν και εκείνων που δεν έχουν δεχθεί. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές/-τριες που έχουν δεχθεί υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής στο παρελθόν εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό 

δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης από εκείνους που δεν έχουν δεχθεί 

αντίστοιχες υπηρεσίες (t=2,687, df=452, p<0,01). Ο έλεγχος της ύπαρξης διαφορών 

στους μέσους όρους των δύο ομάδων στις επιμέρους διαστάσεις έδειξε ότι τα άτομα 

που έχουν δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής εμφανίζουν 

υψηλότερου βαθμού δυσκολία ως προς τις διαστάσεις «έλλειψη ετοιμότητας» και 

«έλλειψη πληροφόρησης» (t=3,693, df=451, p<0,001 και t=2,120, df=452, p<0,05 

αντίστοιχα), ενώ στη διάσταση «αντιφατικές πληροφορίες» δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (βλ. Πίνακα 14). 

Όσον αφορά τις υποκλίμακες της κάθε διάστασης, στη διάσταση «έλλειψη 

ετοιμότητας» η υποκλίμακα που εμφανίζει στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων είναι η αναποφασιστικότητα (t=4,172, df=452, p<0,001), με τα 

άτομα που έχουν δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής να εμφανίζουν 

υψηλότερο μέσο όρο, ενώ στις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στους μέσους όρους. Από τις υποκλίμακες της διάστασης «έλλειψη πληροφόρησης», 

εκείνη που εμφανίζει στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων που 

έχουν δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και εκείνων που δεν έχουν 

δεχθεί είναι η «έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία λήψης των 

πληροφοριών» (t=2,021, df=452, p<0,05) με τα άτομα που έχουν δεχθεί υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής να εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο, ενώ στις 

υπόλοιπες υποκλίμακες δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές. Από τις 

υποκλίμακες της διάστασης «αντιφατικές πληροφορίες», εκείνη που εμφανίζει 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων που έχουν δεχθεί υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής και εκείνων που δεν έχουν δεχθεί είναι η 
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υποκλίμακα «εσωτερικές συγκρούσεις» (t=2,110, df=452, p<0,05), με τα άτομα που 

έχουν δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής να εμφανίζουν υψηλότερο 

μέσο όρο, ενώ στις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες 

διαφορές. 

 

Πίνακας 14: Σύγκριση των τιμών των μεταβλητών δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης με βάση την παροχή ή μη στο παρελθόν στους φοιτητές/-τριες υπηρεσιών 

επαγγελματικής συμβουλευτικής 

Μεταβλητή 

Παροχή στο 

παρελθόν 

υπηρεσιών 

επαγγελματικής 

συμβουλευτικής 

N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση (σ) 
t-test 

Έλλειψη 

ετοιμότητας 

Ναι 129 
4,049 1,173 

3,693*** 
Όχι 324 

3,642 1,011 

Έλλειψη κινήτρου 
Ναι 129 

3,326 1,612 

1,370 
Όχι 324 

3,103 1,540 

Αναποφασιστικότητα 
Ναι 129 

5,103 2,042 

4,172*** 
Όχι 325 

4,211 2,060 

Δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις 

Ναι 129 
3,719 1,539 

0,646 
Όχι 325 

3,616 1,528 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Ναι 129 
4,160 1,581 

2,120* 
Όχι 325 

3,802 1,642 

Για τη διαδικασία 

λήψης 

επαγγελματικής 

απόφασης 

Ναι 129 
4,597 2,005 

2,021* 
Όχι 325 

4,166 2,064 

Για τον εαυτό 
Ναι 129 

3,506 1,772 

1,595 
Όχι 325 

3,219 1,708 

Για τα επαγγέλματα 
Ναι 129 

4,747 1,910 

1,796 
Όχι 325 

4,370 2,054 



79 
 

Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω 

πληροφοριών 

Ναι 129 
3,791 1,924 

1,700 
Όχι 325 

3,451 1,920 

Αντιφατικές 

πληροφορίες 

Ναι 129 
3,081 1,521 

1,544 
Όχι 325 

2,857 1,340 

Αναξιόπιστες 

πληροφορίες 

Ναι 129 
3,401 1,753 

1,931 
Όχι 325 

3,057 1,689 

Εσωτερικές 

συγκρούσεις 

Ναι 129 
3,552 1,658 

2,110* 
Όχι 325 

3,203 1,561 

Εξωτερικές 

συγκρούσεις 

Ναι 129 
2,291 1,825 

-0,108 
Όχι 325 

2,311 1,762 

Σύνολο (Δυσκολία 

λήψης 

επαγγελματικής 

απόφασης) 

Ναι 129 
3,803 1,268 

2,687** 
Όχι 324 

3,468 1,168 

*p<0,05  

**p<0,01 

***p<0,001 

Διαφορές στο βαθμό της αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης με βάση την παροχή ή μη επαγγελματικής συμβουλευτικής στο 

παρελθόν 

Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της αποδοχής επαγγελματικής συμβουλευτικής με το 

βαθμό της αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης 

εξετάσθηκε με την εφαρμογή του κριτηρίου t για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ 

των μέσων όρων της ομάδας των ατόμων που έχουν δεχθεί επαγγελματική 

συμβουλευτική στο παρελθόν και εκείνων που δεν έχουν δεχθεί. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 

(βλ. Πίνακα 15). 

 

Πίνακας 15: Σύγκριση του βαθμού αυτεπάρκειας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης 

με βάση την αποδοχή ή μη στο παρελθόν υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής 
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Αποδοχή στο παρελθόν υπηρεσιών 

επαγγελματικής συμβουλευτικής 
N 

Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση (σ) 
t-test 

Ναι 129 
3,531 0,467 

-1,001 
Όχι 325 

3,582 0,499 

 

Διαφορές στο βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης με βάση τη 

προθυμία ή μη των φοιτητών να δεχθούν υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής στο μέλλον 

Οι διαφορές στο βαθμό της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης ανάλογα με 

το αν οι φοιτητές/-τριες θα ήθελαν να δεχθούν υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής στο μέλλον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ελέγχθηκαν με την 

εφαρμογή του t-test. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 16. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 16, τα άτομα που δηλώνουν ότι θα ήθελαν να 

δεχθούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής εμφανίζουν υψηλότερου βαθμού 

δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης (t=4,433, df=450, p<0,001), όπως 

αυτή προκύπτει από το μέσο όρο του συνόλου των ερωτήσεων του εργαλείου που τη 

μετρά. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δύο ομάδων ως προς την κάθε 

διάσταση ξεχωριστά είναι στατιστικώς σημαντικές στις διαστάσεις «έλλειψη 

ετοιμότητας» (t=3,426, df=450, p<0,01), «έλλειψη πληροφόρησης» (t=4,588, df=451, 

p<0,001) και «αντιφατικές πληροφορίες» (t=2,968, df=451, p<0,01) με τα άτομα που 

δηλώνουν ότι θα ήθελαν να δεχτούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής να 

εμφανίζουν υψηλότερου βαθμού δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και 

στις τρεις διαστάσεις. 

Αναφορικά με τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δύο ομάδων στην κάθε 

υποκλίμακα των τριών διαστάσεων, όσον αφορά τις υποκλίμακες της διάστασης 

«έλλειψη ετοιμότητας» παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μόνο στην 

υποκλίμακα «αναποφασιστικότητα» (t=4,092, df=451, p<0,001). Σχετικά με τη 

διάσταση «έλλειψη πληροφόρησης», παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές σε όλες τις υποκλίμακες (t=4,122, df=451, p<0,001 για την έλλειψη 

πληροφόρησης ως προς τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, t=3,106, 

df=451, p<0,01 για την έλλειψη πληροφόρησης για τον εαυτό, t=3,607, df=451, 

p<0,001 για την έλλειψη πληροφόρησης για τα επαγγέλματα και t=4,477, df=451, 
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p<0,001 για την έλλειψη πληροφόρησης ως προς τη λήψη πληροφοριών). Τέλος, 

αναφορικά με τη διάσταση «αντιφατικές πληροφορίες» βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές στις υποκλίμακες «αναξιόπιστες πληροφορίες» (t=3,688, 

df=451, p<0,001) και «εσωτερικές συγκρούσεις» (t=2,756, df=451, p<0,01). 

 

Πίνακας 16: Σύγκριση των τιμών των μεταβλητών δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης με βάση τη θέληση ή μη των φοιτητών/-τριων να δεχθούν υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής στο μέλλον 

Μεταβλητή 

Θέληση για λήψη 

υπηρεσιών 

επαγγελματικής 

συμβουλευτικής  

στο μέλλον 

N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση 

(σ) 

t-test 

Έλλειψη ετοιμότητας 

Ναι 367 
3,839 1,073 

3,426** 

Όχι 85 
3,401 1,016 

Έλλειψη κινήτρου 
Ναι 367 

3,213 1,557 
1,255 

Όχι 85 
2,977 1,589 

Αναποφασιστικότητα 
Ναι 368 

4,657 2,063 
4,092*** 

Όχι 85 
3,643 2,035 

Δυσλειτουργικές 

πεποιθήσεις 

Ναι 368 
3,651 1,544 

0,373 

Όχι 85 
3,582 1,437 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Ναι 368 
4,073 1,595 

4,588*** 

Όχι 85 
3,192 1,598 

Για τη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 

Ναι 368 
4,483 2,037 

4,122*** 

Όχι 85 
3,482 1,927 

Για τον εαυτό 
Ναι 368 

3,425 1,741 
3,106** 

Όχι 85 
2,785 1,583 

Για τα επαγγέλματα 
Ναι 368 

4,642 1,968 
3,607*** 

Όχι 85 
3,777 2,108 
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Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω  

πληροφοριών 

Ναι 368 
3,741 1,889 

4,477*** 

Όχι 85 
2,724 1,883 

Αντιφατικές 

πληροφορίες 

Ναι 368 
3,016 1,399 

2,968** 

Όχι 85 
2,521 1,320 

Αναξιόπιστες 

πληροφορίες 

Ναι 368 
3,299 1,736 

3,688*** 

Όχι 85 
2,549 1,471 

Εσωτερικές 

συγκρούσεις 

Ναι 368 
3,405 1,608 

2,756** 

Όχι 85 
2,880 1,469 

Εξωτερικές 

συγκρούσεις 

Ναι 368 
2,344 1,811 

0,973 

Όχι 85 
2,135 1,639 

Σύνολο (Δυσκολία 

λήψης επαγγελματικής 

απόφασης) 

Ναι 367 
3,684 1,187 

4,433*** 

Όχι 85 
3,053 1,161 

*p<0,05  

**p<0,01 

***p<0,001 

Διαφορές στο βαθμό αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης με βάση τη θέληση ή μη των φοιτητών/-τριών να δεχθούν υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής στο μέλλον 

Η εφαρμογή του t-test για τον έλεγχο ύπαρξης διαφορών στο βαθμό αυτεπάρκειας 

των φοιτητών/-τριών στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης ως προς τη 

θέληση ή μη να δεχτούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής στο μέλλον 

κατέληξε σε στατιστικώς ασήμαντο αποτέλεσμα, δηλαδή οι δύο μεταβλητές δε 

συσχετίζονται (βλ. Πίνακα 17). 

Πίνακας 17: Σύγκριση του βαθμού αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης με βάση τη θέληση ή μη των φοιτητών/-τριών να δεχθούν υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής στο μέλλον 
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Θέληση για λήψη υπηρεσιών 

επαγγελματικής συμβουλευτικής  

στο μέλλον 

N 
Μέσος 

όρος (x̅) 

Τυπική 

απόκλιση (σ) 
t-test 

Ναι 368 
3,546 0,470 

-1,674 
Όχι 85 

3,657 0,565 

 

Επίδραση της ηλικίας, του εξαμήνου φοίτησης και του μορφωτικού επιπέδου 

των γονέων στο βαθμό δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης της ηλικίας, του εξαμήνου φοίτησης και του 

μορφωτικού επιπέδου των γονέων με το βαθμό δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης έγινε με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 18. Όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης, ο βαθμός δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης, όπως προκύπτει από το σύνολο των ερωτήσεων, δεν εμφανίζει κάποια 

αξιοσημείωτη συσχέτιση με το εξάμηνο φοίτησης και το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων, αλλά εμφανίζει στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση με την ηλικία 

(r= -0,128, p<0,01), δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των φοιτητών/-τριών, ο 

βαθμός δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης μειώνεται. Η εξέταση της 

ύπαρξης συσχέτισης των παραπάνω μεταβλητών με την κάθε διάσταση του εργαλείου 

μέτρησης της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης έδειξε ότι η έλλειψη 

ετοιμότητας συσχετίζεται αρνητικά με την ηλικία (r= -0,127, p<0,01) και θετικά με το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα (r=0,121, p<0,05), η έλλειψη πληροφόρησης 

συσχετίζεται αρνητικά με την ηλικία (r= -0,135, p<0,01), ενώ η διάσταση 

«αντιφατικές πληροφορίες» δεν εμφανίζει συσχέτιση με καμία από τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές. 

Σε ό,τι αφορά τις συσχετίσεις των εν λόγω μεταβλητών με τις υποκλίμακες της 

κάθε διάστασης, ο βαθμός της αναποφασιστικότητας εμφανίζει αρνητική συσχέτιση 

με την ηλικία (r= -0,174, p<0,01) και με το εξάμηνο φοίτησης (r= -0,094, p<0,05) και 

θετική συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα (r=0,107, p<0,05). 

Επιπροσθέτως, η έλλειψη πληροφόρησης ως προς τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την ηλικία (r= -0,107, 

p<0,05), η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα επαγγέλματα εμφανίζει αρνητική 
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συσχέτιση με την ηλικία (r= -0,167, p<0,01) και το εξάμηνο φοίτησης (r= -134, 

p<0,01). Τέλος, καμία υποκλίμακα της διάστασης «αντιφατικές πληροφορίες» δεν 

εμφανίζει κάποια αξιοσημείωτη συσχέτιση με τις μελετώμενες μεταβλητές. 

Πίνακας 18: Συσχετίσεις της ηλικίας, του εξαμήνου φοίτησης και του μορφωτικού 

επιπέδου των γονέων με τις μεταβλητές της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

 Ηλικία 
Εξάμηνο 

φοίτησης 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

πατέρα 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

μητέρας 

Έλλειψη ετοιμότητας 
-0,127** -0,090 0,121* 0,001 

Έλλειψη κινήτρου -0,002 0,013 0,065 0,046 

Αναποφασιστικότητα -0,174** -0,094* 0,107* -0,039 

Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις -0,024 -0,074 0,039 0,004 

Έλλειψη πληροφόρησης -0,135** -0,052 0,013 -0,082 

Για τη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης -0,107* -0,009 -0,034 -0,092 

Για τον εαυτό -0,075 0,014 0,050 0,010 

Για τα επαγγέλματα -0,167** -0,134** 0,004 -0,088 

Για τον τρόπο λήψης 

περαιτέρω πληροφοριών -0,102* -0,039 0,032 -0,095 

Αντιφατικές πληροφορίες -0,057 0,001 0,005 -0,040 

Αναξιόπιστες πληροφορίες -0,071 -0,005 0,049 -0,010 

Εσωτερικές συγκρούσεις -0,063 0,013 0,008 -0,011 

Εξωτερικές συγκρούσεις -0,009 -0,004 -0,042 -0,075 

Σύνολο (Δυσκολία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης) 
-0,128** -0,052 0,043 -0,056 

*p<0,05  

**p<0,01 
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Επίδραση της ηλικίας, του εξαμήνου φοίτησης και του μορφωτικού επιπέδου 

των γονέων στην αυτεπάρκεια των φοιτητών/-τριών ως προς τη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης 

Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης της ηλικίας, του εξαμήνου σπουδών και του 

μορφωτικού επιπέδου των γονέων με το βαθμό αυτεπάρκειας κατά τη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής απόφασης έγινε με τον υπολογισμό του συντελεστή 

συσχέτισης r του Pearson. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 19, ο βαθμός αυτεπάρκειας 

στη λήψη επαγγελματικής απόφασης εμφανίζει θετική συσχέτιση με την ηλικία 

(r=0,102, p<0,05), δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των φοιτητών/-τριών, η 

αυτεπάρκεια ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης αυξάνεται. Ωστόσο, η 

αυτεπάρκεια δεν εμφανίζει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με το εξάμηνο 

φοίτησης και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

 

Πίνακας 19: Συσχετίσεις της ηλικίας, του εξαμήνου φοίτησης και του μορφωτικού 

επιπέδου των γονέων με την αυτεπάρκεια στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 

 Ηλικία 
Εξάμηνο 

φοίτησης 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

πατέρα 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

μητέρας 

Αυτεπάρκεια 0,102* 0,027 -0,035 0,071 

*p<0,05 

Συσχετίσεις μεταξύ της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης και της 

αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης 

Η ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης και αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης 

διερευνήθηκε με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 20, τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του r έδειξαν ότι η 

αυτεπάρκεια ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης εμφανίζει υψηλή αρνητική 

συσχέτιση τόσο με το βαθμό δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης όπως 

υπολογίζεται από το σύνολο των ερωτήσεων του εργαλείου μέτρησής της, όσο και με 
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την κάθε διάσταση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η αυτεπάρκεια, τόσο μειώνεται η δυσκολία στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η αυτεπάρκεια και η 

δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης συσχετίζονται αρνητικά με r= -0,507 

(p<0,01). Παράλληλα, η αυτεπάρκεια συσχετίζεται αρνητικά με τη διάσταση 

«έλλειψη ετοιμότητας» (r= -0,377, p<0,01), τη διάσταση «έλλειψη πληροφόρησης» 

(r= -0,496, p<0,01) και τη διάσταση «αντιφατικές πληροφορίες» (r= -0,399, p<0,01). 

Πίνακας 20: Συσχετίσεις της αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης με τις μεταβλητές της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης 

 

Έλλειψη 

ετοιμότητας 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Αντιφατικές 

πληροφορίες 

Σύνολο 

(Δυσκολία λήψης 

επαγγελματικής 

απόφασης) 

Αυτεπάρκεια -0,377** -0,496** -0,399** -0,507** 

**p<0,01 

 

Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της δυσκολίας λήψης 

επαγγελματικής απόφασης, διαπιστώνεται ότι οι τρεις διαστάσεις της δυσκολίας 

λήψης επαγγελματικής απόφασης συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Αναλυτικότερα, 

ο συντελεστής συσχέτισης της «έλλειψης ετοιμότητας» με την «έλλειψη 

πληροφόρησης» είναι r=0,576 (p<0,01), ο συντελεστής συσχέτισης της «έλλειψης 

ετοιμότητας» με τη διάσταση «αντιφατικές πληροφορίες» είναι r=0,520 (p<0,01) και 

ο συντελεστής της έλλειψης πληροφόρησης με τη διάσταση αντιφατικές πληροφορίες 

είναι r=0,667 (p<0,01) (βλ. Πίνακα 21). 

Πίνακας 21: Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής 

απόφασης 

 

Έλλειψη 

ετοιμότητας 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Αντιφατικές 

πληροφορίες 
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Έλλειψη 

ετοιμότητας 
1 0,576** 0,520** 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 
0,576** 1 0,667** 

Αντιφατικές 

πληροφορίες 
0,520** 0,667** 1 

**p<0,01 

 

 

7. Συζήτηση- Ερμηνεία 

7.1. Ερευνητικό ερώτημα 1ο: Αυτεπάρκεια στη λήψη επαγγελματικής  

απόφασης 

Αναφορικά με τα επίπεδα της αυτεπάρκειας των φοιτητών/-τριών ως προς τη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης, υψηλό ήταν το επίπεδο αυτεπάρκειας των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Παρόμοια επίπεδα της αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης βρέθηκαν και σε άλλη μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα, σε δείγμα 

εφήβων μαθητών/-τριών (Koumoundourou et al., 2012). Δεδομένου ότι η 

αυτεπάρκεια στη λήψη επαγγελματικής απόφασης συσχετίζεται αρνητικά με την 

αναποφασιστικότητα ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης (Betz & Voyten, 

1997˙ Creed et al., 2004˙ Gati, Gadassi, Hadadi, Ansenberg, Friedman, & Asulin-

Peretz, 2011˙ Nota, Ferrari, Solberg, & Soresi 2007˙ Wulff & Steinz, 1999), τα 

επίπεδα της αυτεπάρκειας των φοιτητών/-τριών του δείγματος θα μπορούσαν να 

συνδεθούν με τη διαπίστωση ότι ένα μεγάλο μέρος των ατόμων του δείγματος είτε 

έχει επιλέξει τομέα/κατεύθυνση σπουδών είτε δεν έχει επιλέξει ακόμη 

τομέα/κατεύθυνση σπουδών, αλλά έχει αποφασίσει ποιον τομέα/κατεύθυνση θα 

επιλέξει στο μέλλον (19,6% και 60,2% αντίστοιχα), καθώς και με το υψηλό ποσοστό 

των φοιτητών/-τριών (86,8%) δηλώνουν σίγουροι για το επάγγελμα που θέλουν να 

ακολουθήσουν. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί, όπως έχει 

αναφερθεί και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ως προς το βαθμό δυσκολίας στη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης, πως ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών/-τριών του 

δείγματος φοιτούν στο τμήμα που είχαν δηλώσει ως πρώτη ή δεύτερη επιλογή στο 

μηχανογραφικό τους δελτίο (64,6% και 18,2% αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα σχετικά 

με το βαθμό αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης είναι 
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ενθαρρυντικά, δεδομένης της σημασίας της τόσο για τη συναισθηματική κατάσταση 

του ατόμου όσο και για την επαγγελματική του πορεία, καθώς ο βαθμός 

αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα για την επαγγελματική ωριμότητα (Creed & Patton, 2003α˙ 

Luzzo, 1995α), τη διάθεση για διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών (Blustein, 

1989) και τη σταθερότητα στη λήψη επαγγελματικής απόφασης (Gianakos, 1999). 

Επιπροσθέτως, μια μετα-ανάλυση ερευνών έχει δείξει ότι η αυτεπάρκεια οδηγεί σε 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εργασία (Stajkovic & Luthans, 1998). 

 

7.2. Ερευνητικό ερώτημα 2ο: Δυσκολίες στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές/-τριες του δείγματος 

αντιμετωπίζουν μέτριου βαθμού δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. 

Μάλιστα, η τιμή του συνολικού σκορ του CDDQ βρίσκεται κοντά στο κατώτατο όριο 

του διαστήματος των τιμών που δείχνουν αυτό το μέτριο βαθμό δυσκολίας (x̅=3,564). 

Τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Koumoundourou et al., 2011˙ Σταλίκας et 

al., 2012) που διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο 

έδειξαν, επίσης, μέτριου βαθμού δυσκολία λήψης επαγγελματικής απόφασης, αλλά 

μεγαλύτερη συγκριτικά με εκείνη της παρούσας έρευνας. Η διαφορά αυτή είναι 

πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εν λόγω μελέτες αφορούσαν μαθητές/-ριες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι/-ες, διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής ωριμότητας από τους φοιτητές/-ριες και βρίσκονται μπροστά στο 

σημαντικό στάδιο μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, στην παρούσα έρευνα, ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό των φοιτητών/-τριών δηλώνουν σίγουροι για το επάγγελμα που 

θέλουν να ακολουθήσουν, αλλά και ότι ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό των 

φοιτητών/-ριών του δείγματος φοιτούν στο τμήμα που είχαν δηλώσει ως πρώτη ή 

δεύτερη επιλογή στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος των 

φοιτητών/-ριών δηλώνει είτε ότι δεν έχει επιλέξει ακόμη τομέα/κατεύθυνση σπουδών, 

αλλά έχει αποφασίσει ποιον τομέα/κατεύθυνση θα επιλέξει στο μέλλον (60,2%), είτε 

ότι έχει ήδη επιλέξει τομέα/κατεύθυνση σπουδών (19,6%). Σύμφωνα με τα δεδομένα 

άλλων ερευνών (Jagacinski, 1987˙ Roe, 1974) οι φοιτητές/-τριες των Πολυτεχνικών 
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Σχολών, συνήθως, έχουν αποφασίσει πριν ακόμα εισαχθούν στη σχολή φοίτησής τους 

ποιον τομέα/κατεύθυνση σπουδών θα ακολουθήσουν. Ωστόσο, τα ευρήματα των 

Savickas, Alexander, Osipow και Wolf (1985) έρχονται σε αντίθεση με αυτά της 

παρούσας έρευνας, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι φοιτητές/-τριες 

Πολυτεχνικών Σχολών αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες ως προς τη λήψη 

απόφασης για την επιλογή τομέα/κατεύθυνσης σπουδών. 

Εξετάζοντας και συγκρίνοντας τις τιμές μεταξύ των τριών (3) βασικών 

διαστάσεων του ερωτηματολογίου CDDQ, παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές/-τριες 

εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης ως 

προς τη διάσταση της «έλλειψης πληροφόρησης», μικρότερο βαθμό ως προς τη 

διάσταση «αντιφατικές πληροφορίες» και ακολουθεί η διάσταση «έλλειψη 

ετοιμότητας». Όσον αφορά τις τιμές των υποκλιμάκων των τριών βασικών 

διαστάσεων, οι υποκλίμακες που πήραν τις υψηλότερες τιμές είναι η 

αναποφασιστικότητα, η οποία ανήκει στη διάσταση της έλλειψης ετοιμότητας, η 

έλλειψη πληροφόρησης για τα επαγγέλματα και η έλλειψη πληροφόρησης για τη 

διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, οι οποίες ανήκουν στη διάσταση της 

έλλειψης πληροφόρησης. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στις Πολυτεχνικές Σχολές υπάρχει ένα μεγάλο εύρος 

επιλογών ως προς τα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα και αυτό ίσως να οδηγεί 

τους/τις φοιτητές/-τριες σε επιπλέον δυσκολία στην απόκτηση πληροφοριών για αυτά 

και στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Παράλληλα, η έλλειψη πληροφόρησης των 

φοιτητών/-τριών ενδεχομένως να οφείλεται στη φύση των σχετικών με τον κλάδο 

τους επαγγελμάτων, καθώς είναι πολύ πιθανό να μην είχαν έρθει σε άμεση επαφή με 

τα επαγγέλματα αυτά πριν εισαχθούν στη σχολή στην οποία φοιτούν (Shivy & 

Sullivan, 2005). 

Η αυξημένη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης που οφείλεται στην 

έλλειψη πληροφόρησης δεν παρατηρείται μόνο στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες της 

παρούσας έρευνας, αλλά είναι ένα εύρημα που παρατηρείται συχνά και σε άλλες 

μελέτες (Gati et al., 1996˙ Gati et al., 2013˙ Perte & Patroc, 2014), σύμφωνα με τους 

ερευνητές των οποίων τα εκπαιδευτικά συστήματα από όπου προέρχονται τα άτομα 

του δείγματος δε διαθέτουν επαρκείς υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής. 

Γενικότερα, έχει διαπιστωθεί από έρευνες που συγκρίνουν τα επίπεδα του CDDQ σε 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ότι το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και οι 

διαφορές που παρατηρούνται στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μπορούν να 
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οδηγήσουν σε διαφοροποιήσεις στα επίπεδα του CDDQ (Albion & Fogarty, 2002˙ 

Creed & Yin, 2006˙ Gati & Saka, 2001α˙ Hijazi et al., 2004˙ Mau, 2001, 2004˙ Tien, 

2001, 2005). Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, είναι γεγονός ότι οι 

υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που παρέχονται στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των εφήβων (Σιδηροπούλου-

Δημακάκου et al., 2008), ενώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πολλοί/-ες φοιτητές/-

τριες είτε αγνοούν την ύπαρξη αντίστοιχων υπηρεσιών, είτε έχουν αρνητική στάση 

απέναντι στη χρήσης τους (Giovazolias, Leontopoulou, & Triliva, 2010). Επιπλέον, 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα-όπως και πολλά άλλα εκπαιδευτικά συστήματα- 

αναγκάζει τους/τις μαθητές/-ριες να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό 

τους μέλλον από μικρή ηλικία, καθώς, ήδη από το τέλος της φοίτησης στο Γυμνάσιο 

καλούνται να επιλέξουν εάν θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε γενικό ή σε 

τεχνικό λύκειο και ένα χρόνο μετά να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών. Για το λόγο 

αυτό, η παροχή υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης ως προς την επιλογή 

επαγγέλματος στους νέους/-ες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, θα ήταν ιδιαίτερα 

βοηθητική. Επίσης, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής 

οδηγούν σε μείωση της δυσκολίας λήψης επαγγελματικής απόφασης κυρίως ως προς 

τη διάσταση της έλλειψης πληροφόρησης (Gati, Osipow, Krausz, & Saka 2000˙ 

Taylor, 2007), στην οποία τα υποκείμενα της έρευνας σημείωσαν υψηλό σκορ, 

γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη αντίστοιχων παρεμβάσεων και η βελτίωση των ήδη 

υπαρχουσών είναι απαραίτητη. 

Ένα ακόμη εύρημα το οποίο θέτει προβληματισμούς σχετικά με την ποιότητα 

των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής που δέχονται οι νέοι/-ες στην 

Ελλάδα είναι ότι τα άτομα που έχουν δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής στο παρελθόν εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης έναντι εκείνων που δεν έχουν δεχθεί αντίστοιχες 

υπηρεσίες. Ο έλεγχος της ύπαρξης διαφορών στους μέσους όρους των δύο ομάδων 

στις επιμέρους διαστάσεις έδειξε ότι τα άτομα που έχουν δεχθεί υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής εμφανίζουν υψηλότερου βαθμού δυσκολία ως προς 

τις διαστάσεις «έλλειψη ετοιμότητας» και «έλλειψη πληροφόρησης». Από τη μελέτη 

της σχετικής βιβλιογραφίας, ωστόσο, προκύπτει ότι τα άτομα που δέχονται 

αντίστοιχες παρεμβάσεις αντιμετωπίζουν μικρότερου βαθμού δυσκολία στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης από εκείνα που δεν έχουν δεχθεί υπηρεσίες 
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επαγγελματικής συμβουλευτικής (Bernes, Bardick, & Orr, 2007˙ Ryan, 1999˙ 

Whiston, Sexton, & Lasoff, 1998).  

Ωστόσο, στόχος της εργασίας δεν ήταν η αξιολόγηση των υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και γι’ αυτό περιοριστήκαμε σε ερωτήματα που αφορούν μόνο το αν 

έχουν δεχθεί στο παρελθόν υπηρεσίες συμβουλευτικής, αν γνωρίζουν την ύπαρξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των Γραφείων Διασύνδεσης και Σπουδών στους χώρους 

τους Πανεπιστημίου, καθώς και αν θα επιθυμούσαν να δεχθούν υπηρεσίες 

συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία. Αυτό σημαίνει πως εφόσον δε διερευνήθηκε το 

είδος του συμβουλευτικού προγράμματος που έχουν συμματάσχει τα άτομα της 

ομάδας στόχου δε μπορούμε αντίστοιχα και να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες αυτές. 

Ωστόσο, θεωρητικά μια πιθανή ερμηνεία του μη αναμενόμενου αυτού ευρήματος 

είναι ότι τα άτομα που έχουν δεχθεί στο παρελθόν υπηρεσίες επαγγελματικής 

συμβουλευτικής είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία ως προς τη 

λήψη απόφασης και, συνεπώς, έχουν αναζητήσει βοήθεια σε αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές, ενδεχομένως, έχουν καταστήσει τα άτομα που τις 

δέχονται περισσότερο συνειδητοποιημένα ως προς την πληθώρα των διαθέσιμων 

επιλογών τους, γεγονός που τους οδηγεί σε μεγαλύτερη δυσκολία ως προς τη λήψη 

απόφασης. Βέβαια, το εν λόγω εύρημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, στην οποία θα 

πρέπει να συνεξετασθεί ο τύπος των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής που 

έχουν δεχθεί οι συμμετέχοντες/-ουσες και κατ’επέκταση να αξιολογηθεί η ποιότητα 

των προσφερόμενων προγραμμάτων. 

 

7.3. Ερευνητικό ερώτημα 3ο : Σχέση αυτεπάρκειας και δυσκολιών στη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης 

Αναφορικά με τη συσχέτιση της αυτεπάρκειας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης 

και του βαθμού δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, η ανάλυση των 

δεδομένων έδειξε υψηλή αρνητική συσχέτιση της αυτεπάρκειας τόσο με τον γενικό 

βαθμό δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, όσο και με την κάθε 

διάσταση του CDDQ ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

αυτεπάρκεια, τόσο μειώνεται η δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Η 

διαπίστωση αυτή ενισχύεται από τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που 

καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα (Amir & Gati, 2006˙ Creed & Yin, 2006˙ Di Fabio 

et al., 2013˙ Morgan & Ness, 2003˙ Osipow & Gati, 1998) και είναι αναμενόμενη, 
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δεδομένου ότι έλλειψη αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη απόφασης συνδέεται με την 

αναποφασιστικότητα (Fouad et al., 2009). Η χαμηλή αυτεπάρκεια ως προς κάποιο 

συγκεκριμένο τομέα μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή της αντιμετώπισης των 

δυσκολιών και προκλήσεων που προκύπτουν σχετικά με τον τομέα αυτό. Εν 

προκειμένω, όσον αφορά τη λήψη επαγγελματικής απόφασης, κάποιος μπορεί να 

αποφεύγει την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών, το σχεδιασμό και τη σκέψη για τη 

λήψη της απόφασης (Betz & Luzzo, 1996). Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι τα υψηλά 

επίπεδα αυτεπάρκειας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης συνδέονται με την 

αυξημένη διάθεση για διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών (Blustein, 1989), 

την επιμονή για προσπάθεια στις σπουδές (Betz & Voyten, 1997˙ Peterson, 1993) και 

το μειωμένο φόβο για επαγγελματική δέσμευση (Βetz & Serling, 1993). 

 

7.4. Ερευνητικό ερώτημα 4ο: Δημογραφικοί παράγοντες 

 

Εξετάζοντας τον παράγοντα του φύλου οι απαντήσεις των υποκειμένων στην 

ερώτηση εάν είναι σίγουροι για το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν δεν 

φάνηκε να επηρεάζονται από αυτόν. Ωστόσο, οι απαντήσεις όσων δήλωσαν ότι είναι 

σίγουροι για την επιλογή τους και ερωτήθηκαν για το βαθμό σιγουριάς τους 

εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τα δύο φύλα, με τους άνδρες 

να δηλώνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο βαθμό σιγουριάς. Επίσης, από τα 

αποτελέσματα της έρευνας γίνεται εμφανές ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερου βαθμού δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, καθώς 

σημειώνουν χαμηλότερο μέσο όρο στο σύνολο των ερωτήσεων του CDDQ. Τα 

ευρήματα προηγούμενων μελετών δείχνουν, επίσης, διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 

στο βαθμό δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, με το γυναικείο φύλο να 

είναι εκείνο που αντιμετωπίζει υψηλότερου βαθμού δυσκολία (Bacanli, 2016˙ Creed 

& Patton, 2003α˙ Creed & Yin, 2006˙ Hijazi et al., 2004˙ Patton & Creed, 2001˙ 

Rassin & Muris, 2005˙ Zhou & Santos, 2007). Ωστόσο, η έρευνα των 

Koumoundourou et al. (2011), η οποία διεξήχθη, επίσης, σε ελληνικό δείγμα, έδειξε 

ότι τα αγόρια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης, εύρημα το οποίο είναι αντικρουόμενο με αυτό της 

παρούσας μελέτης. Η αντίθεση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στη διαφορετικότητα 

των δειγμάτων, παρόλο που προέρχονται και τα δύο από τον ελληνικό πληθυσμό, 
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καθώς, η μελέτη των Koumoundourou et al. (2011) αφορά εφήβους/-ες, ενώ η 

παρούσα μελέτη διεξήχθη σε φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες έχουν ήδη επιλέξει τμήμα 

φοίτησης. 

Η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων ως προς την κάθε 

συνιστώσα του ερωτηματολογίου έδειξε ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στις 

συνιστώσες «έλλειψης ετοιμότητας» και «έλλειψη πληροφόρησης», με τις γυναίκες 

να εμφανίζουν υψηλότερου βαθμού δυσκολία. Εξετάζοντας ξεχωριστά την κάθε 

υποκλίμακα των τριών διαστάσεων του εργαλείου, διαπιστώθηκε ότι σχετικά με τη 

διάσταση «έλλειψη ετοιμότητας» στην υποκλίμακα «αναποφασιστικότητα» βρέθηκαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές με τις γυναίκες να εμφανίζουν τον υψηλότερο 

βαθμό δυσκολίας και στην υποκλίμακα «δυσλειτουργικές πεποιθήσεις» με τους 

άνδρες να εμφανίζουν τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Επιπροσθέτως, σε όλες τις 

υποκλίμακες της διάστασης «έλλειψη πληροφόρησης» οι διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων είναι στατιστικώς σημαντικές, με τις γυναίκες να εμφανίζουν και πάλι τους 

υψηλότερους μέσους όρους. Οι υποκλίμακες της διάστασης «αντιφατικές 

πληροφορίες» δεν εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων. Αναφορικά με τις υποκλίμακες που προαναφέρθηκαν ως προς τις οποίες οι 

γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα τα οποία 

συμφωνούν με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας (Albion, 2000˙ Creed & Yin, 

2006˙ Hijazi et al. 2004˙ Masdonati, Massoudi, & Rossier, 2009). Εντούτοις, οι Creed 

και Yin (2006) διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερη κατά μέσο 

όρο δυσκολία σε σύγκριση με τους άνδρες και ως προς τη διάσταση «αντιφατικές 

πληροφορίες», στην οποία δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων στην παρούσα μελέτη. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση πως οι άνδρες εμφανίζουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης που να οφείλεται σε 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, καθώς είναι ο μόνος παράγοντας ως προς τον οποίο οι 

άνδρες σημείωσαν υψηλότερο μέσο όρο. Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και η 

Albion (2000), καθώς και οι Gati και Saka (2001), των οποίων οι μελέτες αφορούσαν 

εφήβους/-ες. Οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις αποτελούν τις παράλογες προσδοκίες 

από τη σταδιοδρομία και τη διαδικασία επιλογής της και, σύμφωνα με τη θεωρία των 

δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας, ταξινομούνται στις δυσκολίες που εντοπίζονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και λειτουργούν ανασταλτικά στη λήψη 

απόφασης (Gati et al., 1996). Συνεπώς, οι πεποιθήσεις αυτές ενδεχομένως να 
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μπορούν να λειτουργήσουν με θετικό τρόπο στη διαδικασία λήψης απόφασης 

αποτελώντας βάση για περαιτέρω διερεύνηση και, έτσι, να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

σιγουριά για την τελική επιλογή (Βαϊοπούλου, 2014). Η διαδικασία αυτή θα 

μπορούσε να ερμηνεύσει τη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των δύο φύλων ως 

προς τον παράγοντα «δυσλειτουργικές πεποιθήσεις» με τους άνδρες να εμφανίζουν 

υψηλότερο μέσο όρο, παρόλο που εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο όρο από τις γυναίκες 

στο γενικό βαθμό δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και που δηλώνουν 

μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την επιλογή του επαγγέλματός τους. 

Σε ό,τι αφορά την επίδραση του φύλου στην αυτεπάρκεια ως προς λήψη 

επαγγελματικής απόφασης, παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός της αυτεπάρκειας διαφέρει 

σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο ανάμεσα στα δύο φύλα, με τους άνδρες να 

εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο όρο. Στη σχετική βιβλιογραφία τα ευρήματα 

ερευνών επιβεβαιώνουν την παρούσα έρευνα, καθώς οι γυναίκες εμφανίζουν 

χαμηλότερη αυτεπάρκεια σε επαγγέλματα που στερεοτυπικά συνδέονται με το 

ανδρικό φύλο και υψηλότερη αυτεπάρκεια σε «γυναικεία» επαγγέλματα (Betz, 1992· 

Betz & Hackett, 1981β). Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα που εξέτασε διάφορα είδη 

αυτεπάρκειας σε φοιτητικό Πολυτεχνικών Σχολών οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερη 

επαγγελματική αυτεπάρκεια δηλώνοντας ότι δέχονται τη στήριξη από υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής (Burger et al., 2010).   

Η ηλικία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που παρατηρήθηκε ότι επηρεάζει τη 

διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, διότι συσχετίζεται αρνητικά με το 

συνολικό σκορ του CDDQ και με τις διαστάσεις του «έλλειψη ετοιμότητας» και 

«έλλειψη πληροφόρησης» και θετικά με την αυτεπάρκεια στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης. Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ της ηλικίας 

και των μεταβλητών των εργαλείων CDDQ και CDSES είναι αναμενόμενες, καθώς, 

όσο μεγαλώνει κανείς είναι λογικό να αναπτύσσει τις δεξιότητες που διαθέτει ως 

προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 

και του βαθμού δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης διαπιστώνεται και 

από προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα (Albion & Fogarty, 2002˙ Creed & Patton, 

2003β˙ Creed & Yin, 2006˙ Mateos, Torregrosa, & Cruz, 2010˙ Patton & Creed, 

2001), ενώ, ως προς τη συσχέτιση ηλικίας και αυτεπάρκειας, τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών είναι αντιφατικά. Ειδικότερα, κάποιες έρευνες δείχνουν 

θετική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και αυτεπάρκειας στη διαδικασία λήψης 

επαγγελματικής απόφασης (Creed et al., 2002˙ Gianakos, 2001), ενώ κάποιες άλλες 
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έρευνες δε δείχνουν στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών 

(Bounds, 2013˙ Flores, Ojeda, Huang, Gee, & Lee, 2006).  

Παρά το γεγονός ότι η ηλικία εμφανίζει στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις με 

την αυτεπάρκεια και τη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, το εξάμηνο 

φοίτησης φάνηκε να συσχετίζεται αρνητικά μόνο με τις υποκλίμακες του CDDQ 

«αναποφασιστικότητα» και «έλλειψη πληροφόρησης για τα επαγγέλματα». Το 

εύρημα αυτό καταδεικνύει πως η δυσκολία λήψης επαγγελματικής απόφασης, στο 

σύνολό της, δεν επηρεάζεται τόσο από το αν βρίσκεται κανείς στην αρχή ή στο τέλος 

των σπουδών του, αλλά περισσότερο από την ηλικία του. Με άλλα λόγια, η δυσκολία 

στη λήψη επαγγελματικής απόφασης είναι ένας παράγοντας που δεν επηρεάζεται 

τόσο από τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτούν τα άτομα κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους – με εξαίρεση την αναποφασιστικότητα και την έλλειψη 

πληροφόρησης για τα επαγγέλματα, στις οποίες φαίνεται βοηθούν οι πληροφορίες 

που αποκτούν τα άτομα από τις σπουδές τους – όσο από τις γενικότερες εμπειρίες που 

αποκτούν καθώς μεγαλώνουν και βελτιώνουν τις δεξιότητες που διαθέτουν ως προς 

τη λήψη επαγγελματικής απόφασης. 

Εστιάζοντας στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με την αυτεπάρκεια λήψης επαγγελματικής 

απόφασης. Σχετικά με τη δυσκολία λήψης επαγγελματικής απόφασης, το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με το συνολικό σκορ του CDDQ, 

διαπιστώθηκαν, όμως θετικές συσχετίσεις του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα με 

τη διάσταση της έλλειψης ετοιμότητας και της υποκλίμακάς της 

«αναποφασιστικότητα», δηλαδή, όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα, η δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, η οποία οφείλεται στην 

έλλειψη ετοιμότητας και στην αναποφασιστικότητα, αυξάνεται. Το εύρημα αυτό δεν 

ήταν αναμενόμενο, διότι τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και της δυσκολίας λήψης 

επαγγελματικής απόφασης (Creed & Patton, 2003β˙ Patton & Creed, 2001). Οι 

ερευνητές συνήθως αποδίδουν τη συσχέτιση αυτή στις διαφορετικές ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και καριέρας που διαθέτουν τα άτομα υψηλού και χαμηλού κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου (Bozgeyikli, Eroglu, & Hamurcu, 2009˙ Fouad & Brown, 

2000˙ Turner & Lapan, 2003). Βέβαια, στην παρούσα έρευνα, τα άτομα του 

δείγματος φοιτούν ήδη στις Πολυτεχνικές Σχολές, επομένως όλοι/-ες οι 

συμμετέχοντες/-ουσες, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της 
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οικογένειας, δέχονται επαγγελματική εκπαίδευση του ίδιου επιπέδου. Επομένως, οι 

διαφορές που παρατηρούνται ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα στο βαθμό 

έλλειψης ετοιμότητας και αναποφασιστικότητας θα μπορούσαν να αποδοθούν στις 

περισσότερες ευκαιρίες που έχουν τα άτομα αυτά για οικονομική στήριξη από την 

οικογένειά τους, η οποία διευρύνει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών και είναι 

πιθανό να οδηγεί σε μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη απόφασης. 

 

7.5. Συμπεράσματα- Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

φοιτητές/-τριες του Πολυτεχνείου διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτεπάρκειας ως προς τη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης και αντιμετωπίζουν μετρίου βαθμού δυσκολία ως 

προς τη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Σε ό,τι αφορά την αυτεπάρκεια, τα 

αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά δεδομένης της σημασίας της τόσο στην 

επαγγελματική πορεία των ατόμων, όσο και στην ψυχολογική και συναισθηματική 

τους κατάσταση. Αναφορικά με τη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, ο 

υπολογισμός των σκορ της κάθε διάστασης του ερωτηματολογίου CDDQ δείχνει ότι 

οι φοιτητές/-τριες αντιμετωπίζουν το υψηλότερο βαθμό δυσκολίας ως προς τη 

διάσταση «έλλειψη πληροφόρησης», ακολουθεί η διάσταση «έλλειψη ετοιμότητας» 

και τέλος, η διάσταση «αντιφατικές πληροφορίες». Η υψηλού βαθμού δυσκολία που 

παρατηρήθηκε ως προς στην έλλειψη πληροφόρησης αποδίδεται στη φύση των 

σχετικών με τον κλάδο επαγγελμάτων, καθώς είναι πιθανό οι φοιτητές/-τριες των 

Πολυτεχνικών Σχολών να μην έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τα επαγγέλματα αυτά 

πριν εισαχθούν στη σχολή στην οποία φοιτούν. Επιπλέον, η ελλιπής πληροφόρηση 

των φοιτητών/-τριών ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υπηρεσίες 

επαγγελματικής συμβουλευτικής που παρέχονται στους νέους/-ες στην Ελλάδα δεν 

καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των νέων και, παράλληλα, πολλές φορές οι 

φοιτητές/-τριες αγνοούν την ύπαρξή τους. 

Οι μεταβλητές «αυτεπάρκεια στη λήψη επαγγελματικής απόφασης» και 

«δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης» διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται 

αρνητικά, δηλαδή όσο αυξάνεται ο βαθμός της αυτεπάρκειας, μειώνεται η δυσκολία 

στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Η σχέση αυτή θεωρήθηκε αναμενόμενη, 

αφενός λόγω της διαπίστωσής της από προηγούμενες μελέτες και αφετέρου 

δεδομένου ότι κάποιος που δεν έχει αυτοπεποίθηση ως προς την ικανότητά του να 
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λάβει επαγγελματική απόφαση είναι λογικό να αποφεύγει τη διαδικασία της λήψης 

επαγγελματικής απόφασης και το σχεδιασμό της. 

Εστιάζοντας στο φύλο, διαπιστώθηκε ότι αυτό αποτελεί παράγοντα που 

επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, καθώς οι 

γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και χαμηλότερο βαθμό 

αυτεπάρκειας σε σύγκριση με τους άνδρες. Η εικόνα αυτή παρατηρείται σε τομείς 

που είναι στερεοτυπικά συνδεδεμένοι με το ανδρικό φύλο, όπως συμβαίνει και με τις 

Επιστήμες Μηχανικών, και συνεπώς ήταν αναμενόμενη. Επιπλέον, αυτή η τάση 

συνδέεται άμεσα με τη διαπίστωση πολλών μελετών ότι οι γυναίκες αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και τη διερευνούν σε 

μεγαλύτερο βάθος σε σύγκριση με τους άνδρες, οι οποίοι λαμβάνουν πιο σύντομα τις 

αποφάσεις τους. 

Η ηλικία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τα επίπεδα της 

δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, καθώς η ανάλυση των δεδομένων 

έδειξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των φοιτητών/-τριών, η δυσκολία στη λήψη 

επαγγελματικής απόφασης μειώνεται. Η συσχέτιση αυτή θεωρείται, επίσης, 

αναμενόμενη, δεδομένου ότι όσο μεγαλύτεροι είναι οι φοιτητές/-τριες, βρίσκονται πιο 

κοντά στο τελικό στάδιο της επιλογής τους, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη πως όσο 

μεγαλώνουν αναπτύσσουν τις δεξιότητες λήψης απόφασης που διαθέτουν. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε ότι η ηλικία των συμμετεχόντων/-ουσών δεν επηρεάζει τα επίπεδα της 

αυτεπάρκειας ως προς τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. 

Μια μη αναμενόμενη διαπίστωση της έρευνας είναι ότι τα άτομα που έχουν 

δεχθεί υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής στο παρελθόν εμφανίζουν 

υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης έναντι εκείνων 

που δεν έχουν δεχθεί αντίστοιχη βοήθεια. Το εύρημα αυτό θέτει προβληματισμούς 

σχετικά με τις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που δέχθηκαν οι φοιτητές/-

τριες, γι’ αυτό και χρήζει περισσότερης διερεύνησης. Ωστόσο, μια πιθανή ερμηνεία 

του ευρήματος αυτού είναι ότι τα άτομα που ζητούν βοήθεια από επαγγελματίες 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη 

δυσκολία ως προς τη λήψη απόφασης, αλλά και ότι οι υπηρεσίες αυτές, ενδεχομένως, 

καθιστούν τα άτομα περισσότερο συνειδητοποιημένα ως προς την πληθώρα των 

διαθέσιμων επιλογών τους, γεγονός που τους οδηγεί σε μεγαλύτερη δυσκολία ως 

προς τη λήψη απόφασης. 
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Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι, αν και οι φοιτητές/-τριες του 

Πολυτεχνείου εμφανίζουν υψηλό βαθμό αυτεπάρκειας και χαμηλή δυσκολία στη 

λήψη επαγγελματικής απόφασης, η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού είναι αναγκαία. 

Το γεγονός ότι τα άτομα που έχουν δεχθεί αντίστοιχη βοήθεια στο παρελθόν 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη επαγγελματικής απόφασης, 

αποδεικνύει πως τα διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στον 

ελληνικό χώρο, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

χρήζουν βελτίωσης. Η διάσταση ως προς την οποία οι φοιτητές/-τριες αντιμετωπίζουν 

τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι η έλλειψη πληροφόρησης, επομένως οι υπηρεσίες 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουν στην ενημέρωση των 

νέων για τις διαθέσιμες επιλογές τους και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 

οι ίδιοι να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για αυτές.  

Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν βοηθητικό να διερευνηθούν σε μελλοντικές 

έρευνες τα είδη των προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής στα οποία 

συμμετέχουν οι νέοι/-ες και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. 

Γενικότερα, δεδομένου ότι ο αριθμός των ελληνικών ερευνών που μελετούν θέματα 

σχετικά με τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης των νέων είναι πολύ 

περιορισμένος, η διεξαγωγή επιπλέον ερευνών θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητική στον 

εντοπισμό των υπαρχουσών αναγκών και το σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβατικών 

προγραμμάτων. 

Τέλος, παρατηρώντας τις έντονες διαφορές μεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών στο βαθμό δυσκολίας και αυτεπάρκειας ως προς τη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης, κρίνεται, επίσης, αναγκαία η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των 

συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού σε θέματα φύλου. Ο ρόλος των 

συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να βοηθήσουν τους/τις 

συμβουλευόμενους/-ες να εντοπίσουν τις ικανότητες και τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα χωρίς να επηρεάζονται από τα στερεότυπα του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των στερεοτύπων για τους κοινωνικούς 

ρόλους και τις ικανότητες των δύο φύλων. Βέβαια, βασική προϋπόθεση για την 

επίτευξη των παραπάνω αποτελεί η επαρκής ενημέρωση των φοιτητών/-τριων για τη 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και για τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να τις δεχθούν. 
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7.6. Περιορισμοί της έρευνας 

Κατά τη μελέτη και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός οι συμμετέχοντες/-ουσες προέρχονται αποκλειστικά από την 

Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και, συνεπώς, τα συμπεράσματα δεν μπορούν να 

γενικευθούν για όλο τον πληθυσμό των φοιτητών/-τριών των Πολυτεχνείων και των 

Πολυτεχνικών Σχολών στην Ελλάδα.22 Επιπλέον, τα δεδομένα της έρευνας 

συλλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας και όχι με συστηματική δειγματοληψία, με 

αποτέλεσμα τα ποσοστά των κατηγοριών του δείγματος (π.χ. ανά φύλο, σχολή 

φοίτησης κ.λπ.) να μην είναι ίδια με εκείνα ολόκληρου του πληθυσμού των φοιτητών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Επίσης, απουσιάζουν φοιτητές/-τριες από τα 

τμήματα των Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και Χωροταξίας και Ανάπτυξης. 

Έναν ακόμη περιορισμό της έρευνας αποτέλεσε η μειωμένη παραγοντική εγκυρότητα 

του ερωτηματολογίου της αυτεπάρκειας για τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης (CDSES-SF), η οποία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή αναλύσεων ως προς τις 

διαστάσεις του ερωτηματολογίου, αλλά να αξιοποιείται αποκλειστικά το σύνολο των 

ερωτήσεών του. Τέλος, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ενέχει τους 

μεθοδολογικούς και επιστημολογικούς περιορισμούς όλων των ερευνών που 

χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια ερωτήσεων κλειστού τύπου και ποσοτική ανάλυση 

των δεδομένων, οι οποίοι είναι η αδυναμία του προσδιορισμού της σχέσης αιτίου-

αποτελέσματος μεταξύ των μεταβλητών, η αδυναμία της διερεύνησης σε βάθος των 

απόψεων των συμμετεχόντων/-ουσών και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

χωρίς την παρουσία του ερευνητή που είναι περιοριστική ως προς τη γνώση των 

συνθηκών, των κινήτρων συμμετοχής και της διάθεσης των υποκειμένων τη στιγμή 

που συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Στην Ελλάδα λειτουργούν δυο Πολυτεχνεία, καθώς και Πολυτεχνικές Σχολές. Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, η Πολυτεχνική 

Σχολή του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Πολυτεχνική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
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