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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα επραξηζηήζσ φια ηα άηνκα πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο  θπξία Πιαηζίδνπ Μαξία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο ζην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηεο, ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηελ ζηήξημε ηεο ζε θάζε θάζε 

ηεο εξγαζίαο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε. Αθφκε, 

ζα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ γηα ηελ βνήζεηα ηεο ηφζν ζε ςπρνινγηθφ φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Βαιθάλν Δπζχκην Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή θαη ηνλ θχξην Γαγδηιέιε Βαζίιεην Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο ζην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο,  γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο σο ζπλεπφπηεο. 

Σεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηεηψλ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ φπσο επίζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Αθφκε, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ έξεπλα δηφηη 

ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα εξγαζία. 

Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα φιε ηελ 

βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο απνηέιεζε ζηήξηγκα κε ηελ ςπρνινγηθή ελζάξξπλζε πνπ κνπ 

παξείρε. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θακία έξεπλα πνπ λα αθνξά ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη αλ θαη 

πψο δηαθνξνπνηείηαη  ν πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ππφ ηελ 

επίδξαζε ησλ  δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ησλ θνηηεηψλ. Παξάιιεια εμεηάδεη ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα. Δπίζεο, κειεηά ηελ ζρέζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο 

θαη ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 406 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο απφ ηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Τα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρνξεγήζεθαλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Σηάζεο Απέλαληη ζηελ Γηεζλή Κνηλφηεηα 

(International Posture Inventory, IPI) θαη ην Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δζσηεξηθήο  

Παξαθίλεζεο (Motivational Self–System Questionnaire) ηεο έξεπλαο ησλ Platsidou, 

Kantaridou & Papadopoulou (2016). 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζπλνιηθά ήηαλ ην επίπεδν θαη ε 

θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε γλψζε άιισλ μέλσλ 

γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο, ε δηακνλή ζην εμσηεξηθφ θαη ε γλψζε αγγιηθψλ ησλ 

γνλέσλ. Ο επηθξαηέζηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θάλεθε φηη ήηαλ ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ. Δπίζεο, 
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δηαπηζηψζεθε φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζπζρεηίδεηαη 

κε ηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά : πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηδαληθφο 

εαπηφο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, αληηιεπηή 

ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο, θνηηεηέο 
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ABSTRACT 

 

In the literature concerning Greek University students, there is no evidence 

regarding international orientation, which is consisted of international posture and 

ideal L2 self. The aim of the present study is to investigate if and how international 

orientation is differentiated under the effect of demographic factors. At the same time, 

it examines the demographic factors which predict international orientation. Also, it 

studies the relationship between attitudes towards language learning and perceived L2 

competence with international orientation. 

In the research participated 406 undergraduate students from higher educational 

institutes of Thessaloniki. The questionnaires which were administered to investigate 

international orientation were the International Posture Inventory (IPI) and the  

Motivational Self–System Questionnaire from the research of Platsidou, Kantaridou 

& Papadopoulou (2016). 

The results showed that the main factors which affected international orientation 

were the level and the possession of English language certificate, the knowledge of 

other foreign languages except of English, the residence abroad and parents’ EFL 

knowledge. The predominant predictor of international orientation appeared to be the 

level of English language proficiency. Also, it was found that international orientation 

related to attitudes towards language learning and perceived L2 competence. 

 

Keywords: international orientation, ideal L2 self, international posture, perceived L2 

competence, attitudes towards language learning, undergraduate students 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο θάζε ρψξαο απφ ηηο ππφινηπεο 

είλαη ν πνιηηηζκφο, ε θνπιηνχξα, ε ηζηνξία, ε νηθνλνκία αιιά θαη ε γιψζζα ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη. Σηνλ πιαλήηε καο νκηινχληαη πάξα πνιιέο γιψζζεο θαη απηφ 

ηνλίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη. Οη νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, 

ηα ηαμίδηα, ε δηακνλή ζε άιιεο ρψξεο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θξίλνπλ 

αλαγθαία ηε ρξήζε κηαο θνηλήο γιψζζαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 

επηθνηλσλία. Δπνκέλσο, ζηηο κέξεο καο ε πνιπγισζζία απνηειεί ζπρλφ θαη 

απαξαίηεην θαηλφκελν. Πέξα απφ ηε κεηξηθή γιψζζα, επηιέγεηαη ζίγνπξα κηα αθφκα 

γηα εθκάζεζε, θαη επί ην πιείζηνλ απηή είλαη ε αγγιηθή. 

Κηλεηήξηα δχλακε ηεο κειέηεο ζην ζέκα ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 

απνηειεί ε θαζνιηθή θαη παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ελφο 

θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο αιιά θαη νη ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Τν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηβάιιεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηεζλή πιαίζηα ψζηε λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο κε ηνλ θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν. 

Ζ επηηπρία ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα θίλεηξα κάζεζεο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

παξνπζηάδνληαη θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο ζεσξίεο απφ εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ην 

θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Έπεηαη ε έλλνηα ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο φπσο επίζεο 

θαη ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα σο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. 
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Σηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

εληάζζεηαη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ε νπνία εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ αηφκνπ γηα δηεζλή επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άηνκα εθηφο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο, φπσο είλαη νη ζπνπδέο ή ε δνπιεηά 

ζην εμσηεξηθφ (Yashima, 2002). Παξφκνηα, ν ηδαληθφο εαπηφο ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

αληαλαθιά ην φξακα ηνπ αηφκνπ σο ηθαλνχ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πνπ 

επηθνηλσλεί κε επθξάδεηα θαη απνηειεζκαηηθά δηεζλψο (Dörnyei, 2005).  Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δπν παξαπάλσ θηλήηξσλ κάζεζεο νξηνζεηεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ν νπνίνο θαλεξψλεη ηελ δεθηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, ηελ επηζπκία γηα επηθνηλσλία θαη ζπλχπαξμε κε άηνκα 

εθηφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ην φξακα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε απηνχο  

κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  (Platsidou et al., 2016). Οη έλλνηεο απηέο αλαιχνληαη 

εθηελέζηεξα σο θίλεηξα κάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε ζεσξεηηθή βάζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. 

Τν βηβιηνγξαθηθφ θνκκάηη αθνινπζείηαη απφ ην εξεπλεηηθφ, ζην νπνίν 

παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θιείλεη κε ηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ Χ ΓΗΔΘΝΖ ΓΛΧΑ 

 

1.1 Παγκοζμιοποίηζη- Ανάγκη κοινήρ γλώζζαρ 

Ζ αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη εζλνηήησλ 

απνηεινχζε απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα έλα κείδνλ ζέκα. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε νκνγελνπνίεζεο ησλ ιαψλ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δηαθνξψλ 

ηνπο. Ζ θνηλσληθή απηή δηαδηθαζία νξίδεη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  Με 

ην θαηλφκελν απηφ πξνβάιιεηαη ε «παληνδπλακία» ηεο αγνξάο ρσξίο ζχλνξα θαη έρεη 

σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ θφζκν θαη φρη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα (Levitt, 1983). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη 

ε επηθνηλσλία παγθνζκίσο, ε ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη θεθαιαίσλ ζε 

νπνηαδήπνηε ρψξα, ε παγθφζκηα θνηλή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο ζπλείδεζεο πνπ επεξεάδεη 

άκεζα θιάδνπο, φπσο νηθνλνκία, κέζα ελεκέξσζεο θαη παηδεία (Levitt, 1983). 

Ζ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο ζαθψο μεθηλάεη απφ πνιχ παιηά. Λφγσ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο πνιπγισζζίαο ήηαλ πάληνηε αλαγθαία ε επηινγή κηαο 

γιψζζαο σο παγθφζκην κέζν επηθνηλσλίαο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

ζπλαιιάζζνληαη νη δηάθνξεο εζλφηεηεο, κηαο θαη ην εκπφξην απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ νηθνλνκία, ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε λα βξνχλε έλα ηξφπν 

επηθνηλσλίαο, κηα θνηλή γιψζζα (lingua franca). Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, γχξσ 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα, θξίζεθε αλαγθαία ε ρξήζε κηαο θνηλήο γιψζζαο ζπλελλφεζεο γηα 

φιεο ηηο ρψξεο πνπ ήηαλ ε αγγιηθή (Sharifian, 2009). 

 



 13 

1.2 Τα αγγλικά ωρ διεθνήρ γλώζζα 

Τα αγγιηθά είλαη παγθνζκίσο ε πην δηαδεδνκέλε γιψζζα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ πνιιέο ρψξεο ηφζν σο κεηξηθή φζν θαη σο δεχηεξε ή μέλε γιψζζα (Thirumalai, 

2002). Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθαλ ηα αγγιηθά σο δηεζλήο γιψζζα είλαη 

φηη απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην απιέο θαη εχθνιεο γιψζζεο  παγθνζκίσο. Δίλαη εχθνιε 

ζηελ εθκάζεζε, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ νκηιία. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε 

βάζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, πνπ είλαη ην ιαηηληθφ αιθάβεην ην πην δηαδεδνκέλν, 

απιφ θαη κηθξφ ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο άιιεο γιψζζεο (Gnutzmann, 1999). 

 Απφ ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα ε αγγιηθή γιψζζα έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηα 

ζεκαζία. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ΖΠΑ σο 

ππεξδχλακε. Ζ αγγιηθή γιψζζα δηδάζθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζε πνιιέο 

απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή μέλεο γιψζζαο, επεηδή πιένλ είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη 

ε γλψζε ηεο είλαη ην δηαβαηήξην γηα κηα θαιχηεξε θαξηέξα, γηα θαιχηεξεο ακνηβέο, 

θαζψο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε φιν ηνλ θφζκν. Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο πνπ 

θαλεξψλεη ηελ ζεκαζία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ δηεχξπλζε 

γλψζεσλ θαζψο πξνζθέξεη πιεζψξα επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ θαη 

πιεξνθνξηψλ (Thirumalai,  2002). 

Δίλαη αλακθίβνιν φηη ε αγγιηθή γιψζζα θπξηαξρεί σο θνηλφ κέζν επηθνηλσλίαο 

παγθνζκίσο. Πιένλ ε γιψζζα ησλ αγγιηθψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε αιιά νη 

ζχγρξνλεο αλάγθεο νδεγνχλ ζηελ εθκάζεζε θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ. 
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1.3 Η ζημαζία ηηρ γλωζζομάθειαρ 

Σηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, ηελ νπνία ηε ραξαθηεξίδεη ε πνιπγισζζία 

θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθή εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ απνηειεί 

κείδνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν θαη παξάιιεια θνηλσληθφ αίηεκα (Εεζηκφπνπινο, 2000) 

θαζψο έρεη άκεζν αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο. 

Καηαξρήλ, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ δηεπξχλεη ηνλ 

πλεπκαηηθφ νξίδνληα, ηελ θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγεί λέεο λνεηηθέο 

δεμηφηεηεο. Σε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ε γισζζνκάζεηα απνηειεί έλα ζίγνπξν 

δηαβαηήξην γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, βνεζά ζηελ ζπλερή 

επηκφξθσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

άηνκα απφ άιιεο ρψξεο. Αθφκα, ζε θνηλσληθφ επίπεδν ε γισζζνκάζεηα κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνλ καζεηεπφκελν λα αλαθαιχςεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

ρψξαο ηνπ θαη λα ηα ζπγθξίλεη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ρσξψλ. 

Σπλεπψο, ε γισζζνκάζεηα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εζλνηήησλ, ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ζηελ απνδνρή 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ (Γαιαλάθε, 2013). 

Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Τα αληίζηνηρα καζήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιέο αιιά θαη νη 

κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο απνηεινχλ βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ε γλψζε 

μέλσλ γισζζψλ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν. Δπίζεο, ε μέλε γιψζζα πξνζθέξεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο επαθήο κε μελφγισζζεο ινγνηερλίεο θαη έξεπλεο. Τέινο, 

παξαδείγκαηα δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ, φπσο ε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγήο θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ζπνπδέο ή αθφκα θαη γηα εξγαζία, 

ππνδειψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ (Esser & Kossling 1986). 
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1.4 Αναγκαιόηηηα εκμάθηζηρ αγγλικών 

Σε έλαλ θφζκν πνπ νη ρψξεο ηνπ θαζίζηαληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

αιιειεμαξηψκελεο θαη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ εμαιείςεη ηα ζχλνξα θαη ηηο 

απνζηάζεηο, ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη πνιχηηκε. Ζ επηηπρία ηεο 

εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πιένλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο κέινο κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, ηα 

κέιε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία γισζζψλ. Ζ εθκάζεζε αγγιηθψλ δελ 

απνηειεί πιένλ έλα ρφκπη, αιιά κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηνπο ζχγρξνλνπο λένπο. 

Τα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο, ε επηθξαηέζηεξε  πξψηε μέλε γιψζζα εθκάζεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ηα αγγιηθά πνπ απνηειεί κάζεκα ππνρξεσηηθφ θαη φρη επηινγήο. Ζ 

πιεηνλφηεηα καζεηψλ, θνηηεηψλ αιιά θαη ελειίθσλ επηδηψθνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο 

γηα επαγγεικαηηθνχο ή θαη πξνζσπηθνχο ιφγνπο, θαζψο ε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο δελ ζεσξείηαη ζηηο κέξεο καο επηπξφζζεην πξνζφλ αιιά απαξαίηεην 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ε 

θαζηέξσζή ηεο σο επίζεκε γιψζζα επηθνηλσλίαο θαζηζηνχλ ηε γλψζε ηεο αλαγθαία 

(Gnutzmann, 1999). Γηα ηελ επηηπρή εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε πξνψζεζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο.  Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο νη ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο θηλήηξσλ κάζεζεο 

ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. 

 

 

 

 



 16 

 

2. ΘΔΧΡΗΔ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΜΑΘΖΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΛΧΑ 

 

2.1 Ειζαγωγή 

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ην θίλεηξν ζηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο έρνπλ 

ηελ αθεηεξία ηνπο ζηνλ Καλαδά, γεγνλφο ην νπνίν δελ είλαη ηπραίν, αθνχ είλαη κηα 

ρψξα ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ νκηιεηέο δπν ηζρπξψλ γισζζψλ, ηεο αγγιηθήο θαη ηεο 

γαιιηθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο ζεσξήζεθε κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εζλνγισζζηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Καλαδά. Ζ 

πεξίνδνο απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή πεξίνδνο (1959 –

1990) κε ραξαθηεξηζηηθφ εθπξφζσπν ηνλ Gardner θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Οη 

κειέηεο γηα ην θίλεηξν εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ηελ 

γλσζηηθή πεξίνδν (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990) κε βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο ζηελ ςπρνινγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη έπεηαη ε 

πεξίνδνο πνπ ζπλδπάδεη λέεο πξνζεγγίζεηο θαη εζηηάδεη ζηελ αιιαγή ηνπ θηλήηξνπ 

κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (ηειεπηαία δεθαπεληαεηία) (Dörnyei, 2005). Οη 

θπξηφηεξεο ζέζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ απηψλ κειεηψλ αλαιχνληαη αθνινχζσο, 

εζηηάδνληαο ζην θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ηνπ Gardner θαη ζηελ ζεσξία ηεο 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2.2 Το κοινωνικό-εκπαιδεςηικό μονηέλο 

Τν θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν δηαηππψζεθε απφ ηνπο Gardner θαη 

Lambert (1972) κέζα απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηα θίλεηξα ζηελ εθκάζεζε 

ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ζ ζεσξία ηνπ Gardner θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ αλαιχεη ηελ 

εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπσο είλαη ην 

ζρνιείν. Ζ θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζε βαζκφ πνπ πιεζηάδεη ηελ κεηξηθή 

γιψζζα ηνπ απηφρζνλα νκηιεηή πξνζδηνξίδεη ηελ επηηπρία ζε απηήλ. Κεληξηθφ 

ζεκείν ζηελ θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Gardner θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 είλαη φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δεχηεξε γιψζζα θαη ηα 

θίλεηξα γισζζηθήο εθκάζεζεο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ γισζζηθή 

πξφζθηεζε. Ζ επίδνζε ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλχπαξμε ηφζν ηθαλφηεηαο 

θαη θιίζεο ζηηο γιψζζεο φζν θηλήηξσλ θαη ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ δεχηεξε 

γιψζζα. 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ ζχκθσλα κε ηνλ Gardner (1985) πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζηφρν, ηελ επηζπκία, ηελ επηκνλή, ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο θαζψο θαη ηε ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Τα 

θίλεηξα θαηά ηνλ Gardner (1985) δηαρσξίδνληαη ζε θίλεηξα ελζσκάησζεο 

(integrativeness) θαη ιεηηνπξγηθά θίλεηξα (instrumentality). Σηελ πξψηε πεξίπησζε, 

θίλεηξν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο – ζηφρνπ απνηειεί ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε γιψζζα, ζηνπο νκηιεηέο ηεο, ζηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ε επηζπκία 

γηα αιιειεπίδξαζε ή αθφκα θαη ηαχηηζε κε απηήλ. Σηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηα 

θίλεηξα ζπλδένληαη κε ηελ απφθηεζε επάξθεηαο ζηελ γιψζζα – ζηφρν γηα ιφγνπο 

ρξεζηκνζεξηθνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή αμία ηεο γιψζζαο, φπσο είλαη ε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ή ε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο. 
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Τν κνληέιν ηνπ Gardner (1985) αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή κάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

αθνξά ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο. Οη 

καζεηέο κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο θνηλφηεηαο, ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο αμίεο φπσο επίζεο θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Ο δεχηεξνο 

παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ λνεκνζχλε, 

ηελ θιίζε ζηηο γιψζζεο, ην θίλεηξν θαη ην άγρνο ιφγσ ηεο πεξίζηαζεο. Έλαο εμίζνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ην 

νπνίν δηαθξίλεηαη θαηά ηνλ Gardner ζε επίζεκν θαη αλεπίζεκν. Ωο επίζεκν 

πεξηβάιινλ ζεσξείηαη, γηα παξάδεηγκα, κηα ηάμε ζηελ νπνία αθνινπζείηαη ε 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη, ιφγνπ 

ράξε, κέζα απφ ην γισζζηθφ εξγαζηήξην, ηηο αζθήζεηο, ηηο κεηαθξάζεηο θαη ηηο 

νπηηθναθνπζηηθέο κεζφδνπο. Τν αλεπίζεκν πεξηβάιινλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

γισζζηθή κάζεζε επηηπγράλεηαη ηπραία, γηα παξάδεηγκα ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ 

δεχηεξε γιψζζα κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε κε έλα θίιν ρσξίο φκσο 

λα απνηειεί απηνζθνπφ. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ζηα γισζζηθά απνηειέζκαηα (γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηελ γιψζζα) φζν θαη ζηα κε γισζζηθά (δηακφξθσζε θαη αιιαγή 

ζηάζεσλ, απηναληίιεςε, πνιηηηζηηθέο πεπνηζήζεηο). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, φιεο νη αηνκηθέο δηαθνξέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην επίζεκν 

πεξηβάιινλ κάζεζεο ελψ ην θίλεηξν κάζεζεο θαη ην άγρνο απνηεινχλ βαζηθέο αηηίεο 

γηα ηελ επηηπρή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ζε αλεπίζεκν πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλαο καζεηήο κε πςειφ θίλεηξν 
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κάζεζεο θαη ρακειή θιίζε ζηηο γιψζζεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαιχηεξε επίδνζε 

ζηελ δεχηεξε γιψζζα ζε ζχγθξηζε κε έλαλ καζεηή πνπ έρεη ρακειφηεξν θίλεηξν 

αιιά κεγαιχηεξε θιίζε. Δπνκέλσο, ην θίλεηξν κάζεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ γισζζηθή πξφζθηεζε θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη 

ηελ θιίζε ζηηο γιψζζεο (Gardner, 1985). 

 

2.2.1 Κπιηική ζηη θεωπία ηος Gardner 

Ζ ζεσξία ηνπ Gardner, θαζφηη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε 

ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ, θξίζεθε απφ κεηαγελέζηεξνπο ςπρνιφγνπο θαη εξεπλεηέο 

θαη ηνλίζηεθαλ ηφζν ηα δπλαηά ηεο ζεκεία φζν θαη νη αδπλακίεο ηεο. Οη επφκελεο 

ζεσξίεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε απηφ ην πεδίν, ζηεξίρζεθαλ θαη ηξνθνδνηήζεθαλ απφ 

ην κνληέιν ηνπ Gardner πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

Απνηέιεζε ζηελ νπζία ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα φινπο ηνπο κεηαγελέζηεξνπο. 

Τν κνληέιν ηνπ Gardner έρεη ειεγρζεί εξεπλεηηθά κε θιίκαθεο κέηξεζεο πνπ 

έρνπλ πςειή αμηνπηζηία θαη εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη καζεζηαθά 

πιαίζηα, ζεκείν ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπ 

(Dörnyei, 2005). 

Έλα ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηνπ πνπ δελ ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε ήηαλ ε 

θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε πνπ έδσζαλ ν Gardner θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ 

εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν απνηέιεζε αληηθείκελν αξλεηηθήο θξηηηθήο ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ Crookes 

θαη Schmidt (1991) δηφηη δελ ζπκπεξηέιαβε παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

επηξξνή ζηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, φπσο είλαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

θαη ζεσξήζεθε αλεθάξκνζην ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 



 20 

απνηεινχλ νη καζεηέο, νη νπνίνη παξφιν πνπ δελ ελδηαθέξνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θνπιηνχξα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, παξνπζηάδνπλ πςειέο επηδφζεηο ζε απηήλ, ελψ ηα 

θίλεηξα ελζσκάησζεο είλαη δχζθνιν λα ηζρχνπλ ζε κηα μελφγισζζε ηάμε (Psaltou-

Joycey, 2010). Σε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν Dörnyei (1990) ν νπνίνο 

έδεημε φηη ηα ιεηηνπξγηθά θίλεηξα (instrumentality) είλαη ζεκαληηθφηεξα ζηελ επηηπρή 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζχγθξηζε κε ηα θίλεηξα ελζσκάησζεο 

(integrativeness), ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε έξεπλα ηνπ Gardner (1985) πνπ 

ππνζηήξηδε ην αληίζεην δείρλνληαο ηελ ππεξνρή ηνπ θηλήηξνπ ελζσκάησζεο ζηελ 

γισζζηθή πξφζθηεζε. 

 

 

2.3 Γνωζηικέρ θεωπίερ κινήηπων μάθηζηρ ηηρ δεύηεπηρ γλώζζαρ 

Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

πξνζδίδνπλ κηα πεξηβαιινληηθή άπνςε ζην ζέκα θαη εζηηάδνπλ  ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο (φπσο ε μελφγισζζε ηάμε) 

(Dörnyei, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Crookes θαη Schmidt (1991) κειέηεζαλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ην θίλεηξν κάζεζεο ζηελ μελφγισζζε ηάμε 

νη νπνίνη είλαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο χιεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, φπσο 

είλαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ, ε αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο επηηπρίαο ησλ 

καζεηψλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηηπρίαο. 
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Δπίζεο, νη Gardner θαη MacIntyre (1992, 1993) επεξεάζηεθαλ απφ ηηο 

γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη βαζηδφκελνη ζην αξρηθφ θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 

πξφζζεζαλ επηπιένλ παξάγνληεο ζε απηφ. Έηζη, ζηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο 

ζπγθαηαιέγνληαη πιένλ ε θιίζε ζηηο γιψζζεο, ε λνεκνζχλε θαη ε επηινγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ελψ ζηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο ηα θίλεηξα κάζεζεο, 

ην άγρνο, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ γιψζζα. Οη παξαπάλσ 

παξάγνληεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία κάζεζεο ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο. 

Αθφκε, νη Oxford θαη Shearin (1994) πξφηεηλαλ ηελ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

θηλήηξνπ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη έδσζαλ έκθαζε ζε πξαθηηθέο 

ελίζρπζεο ηνπ θηλήηξνπ ζηελ ηάμε. Μέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη λα 

γλσξίζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο επηζπκνχλ ηελ εθκάζεζε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο φπσο επίζεο θαη λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηπρία θαη ηελ 

επηηπρία. Αθφκε, γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ην θαηάιιειν θιίκα κάζεζεο ζηελ ηάμε, λα ηνλίδνπλ 

ηα νθέιε εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ δεκηνπξγία 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Ο Dörnyei (1994) δηεπξχλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην θίλεηξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο Crookes θαη Schmidt (1991) θαη δελ 

είλαη ηφζν επηθξηηηθφο ζην θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ηνπ Gardner. Μειεηά ην 

θίλεηξν κάζεζεο ζηελ δεχηεξε γιψζζα ζε ζρέζε κε ηξία επίπεδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

γιψζζα, ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε θαη αληαλαθινχλ ηελ 

θνηλσληθή, αηνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο.  
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Τν πξψην επίπεδν πεξηθιείεη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεχηεξε 

γιψζζα, φπσο είλαη ν πνιηηηζκφο, ε θνηλφηεηα θαη ηα πξαθηηθά νθέιε πνπ πεγάδνπλ 

απφ απηήλ. Αλαθέξεηαη  ζηα θίλεηξα κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επηζπκία γηα ελζσκάησζε θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο γηα ρξεζηκνζεξηθνχο 

ζθνπνχο. Σην δεχηεξν επίπεδν γίλεηαη αλαθνξά ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, φπσο είλαη ε αλάγθε γηα επίηεπμε θαη ε απηνπεπνίζεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ δεχηεξε γιψζζα, ην άγρνο, ηηο αηηηαθέο 

απνδφζεηο ζε παιηέο εκπεηξίεο (attribution) θαη ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Τν ηειεπηαίν επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε θαη ζπλδέεηαη κε 

ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζηελ ηάμε. Πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε θαηάιιειε κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, ε 

ελζάξξπλζε ησλ θηλήηξσλ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ην δηδαθηηθφ ζηπι, ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ φζν θαη ηελ ζπλνρή ηεο καζεζηαθήο νκάδαο 

θαη ην θιίκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηήλ (πρ. θιίκα ζπλεξγαζίαο, αληαγσληζηηθφ ή 

αηνκηθηζηηθφ) (Dörnyei, 1994). 

Αξγφηεξα, νη Williams θαη Burden (1997) αζρνιήζεθαλ κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηα θίλεηξα κάζεζεο ζηελ δεχηεξε γιψζζα θαη ηα 

θαηεγνξηνπνίεζαλ  ζε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα απφ 

ηα εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ είλαη ε απηναληίιεςε ηνπ καζεηή γηα ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία ηνπ, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ γιψζζα-ζηφρν, ε απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απηνπεπνίζεζε θαη ην άγρνο. Ζ επίδξαζε ησλ γνλέσλ, ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ζην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 
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2.3.1 Θεωπία Αςηοπποζδιοπιζμού 

Ζ ζεσξία ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ (self-determination theory) βαζίδεηαη ζηηο 

αξρέο ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ. Κεληξηθφ ζεκείν ηεο ζεσξίαο είλαη ε απηνλνκία ηνπ 

αηφκνπ θαη ε ζεκαζία ησλ θηλήηξσλ «εθ ησλ έζσ». Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εζσηεξηθά παξαθηλνχκελε φηαλ επηιέγεη απηφβνπια  ηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ιακβάλεη επραξίζηεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε απφ απηήλ. Τα θίλεηξα απηά είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξνζσπηθή 

αληακνηβή (π.ρ. ε ραξά πνπ ληψζεη θάπνηνο θάλνληαο κηα δξαζηεξηφηεηα). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ηα εμσηεξηθά θίλεηξα ζπλδένληαη κε ηνπο  εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζθνπνχ, φπσο είλαη ε απφθηεζε ελφο πηπρίνπ, νη θαινί βαζκνί ή ε 

απνθπγή κηαο ηηκσξίαο (Decy & Ryan, 1985). 

Δθηφο απφ ηνλ βαζηθφ δηαρσξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ, 

ζηελ ζεσξία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ηξίηε θαηεγνξία θηλήηξνπ πνπ αθνξά ζηελ 

έιιεηςε παξαθίλεζεο (amotivation) θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην 

άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη ρσξίο πξφζεζε θαη δελ βξίζθεη θαλέλα  ιφγν γηα λα ζπλερίζεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Τα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 

παξαθίλεζεο δελ αλακέλεηαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη πηζαλφλ λα ηα παξαηήζνπλ. Αθφκε, 

νη ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη φηη δελ αηζζάλνληαη 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αμίδεη ή φηη είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

απηήλ ή φηη κπνξεί λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Ryan & Deci, 2000).   

Αθφκε, ν Noels (2003) βαζηδφκελνο ζηελ ζεσξία ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλεο γηα ην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κέζα απφ ηηο 
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νπνίεο πξφηεηλε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θηλήηξνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά 

ηηο εζσηεξηθέο αηηίεο (intrinsic reasons) γηα ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο,  

φπσο είλαη ε επραξίζηεζε πνπ εθιακβάλεη ν εθπαηδεπφκελνο απφ ηελ κάζεζε ηεο. Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο εμσηεξηθέο αηηίεο (extrinsic reasons), δειαδή ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ γισζζηθή πξφζθηεζε. 

Σε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθεη ην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν ηνπ Gardner. Ζ ηειεπηαία 

θαηεγνξία αθνξά ηηο αηηίεο ελζσκάησζεο (integrative reasons) νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 

ζεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απέλαληη ζηελ γισζζηθή νκάδα –ζηφρν. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Noels (2001) πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ε 

επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπσο επίζεο θαη ην εζσηεξηθφ θίλεηξν κάζεζεο. 

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4 Το μονηέλο ηηρ εξέλιξηρ ηος κινήηπος ζηην δεύηεπη γλώζζα 

Ζ δπλακηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλήηξνπ απφ ηνπο Dörnyei θαη Otto (1998) 

θαίλεηαη κέζα απφ ην κνληέιν ηεο εμέιημεο ηνπ θηλήηξνπ ζηελ δεχηεξε γιψζζα (The 

Process Model of L2 Motivation) ην νπνίν εζηηάδεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θηλήηξνπ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ απμνκεηψζεηο ή 

δηαθπκάλζεηο ζε απηφ. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε κηα 

αθαδεκατθή πεξίνδν κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ κεηαβνιέο ζην θίλεηξν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, αθνχ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή νη 

δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ηνπνζέηεζαλ ηα θίλεηξα κάζεζεο ζε έλα ρξνληθφ άμνλα θαη ηα ρψξηζαλ ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Τν κνληέιν απηφ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αξρηθέο 
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επηζπκίεο κεηαηξέπνληαη ζε ζηφρνπο θαη έπεηηα ζε πξνζέζεηο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε 

εθαξκνγή νδεγψληαο ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Τα ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 

ηα θίλεηξα κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο  πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. 

Σην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε γέλλεζε ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ επηινγή ελφο ζηφρνπ θαη ελζαξξχλεη ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ηε γισζζηθή πξφζθηεζε. Ζ ζηάζε απέλαληη 

ζηελ δεχηεξε γιψζζα θαη ηνπο νκηιεηέο ηεο απνηειεί κηα απφ ηηο επηξξνέο ζην 

ζηάδην απηφ. Τν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη είλαη 

ζεκαληηθφ δηφηη πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε εθείλσλ ησλ θηλήηξσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο ηνπ πξψηνπ 

ζηαδίνπ. Τα θίλεηξα απηά έρνπλ εθηειεζηηθφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξέζεη λα 

μεπεξάζεη ν εθπαηδεπφκελνο φζα ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ, φπσο είλαη ην άγρνο θαη νη αθεξεκέλεο ζθέςεηο. Έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην θίλεηξν ζην ζηάδην απηφ είλαη νη γνλείο θαη 

νη δάζθαινη.  

Τν ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πνξεία ηνπ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Αθνξά ζηα θίλεηξα ηα νπνία 

επεξεάδνληαη απφ ηηο παξειζνληηθέο εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα θαηαπηαζηεί ζην κέιινλ. Ζ ζεηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ελδέρεηαη λα επηθέξεη 

ηελ κειινληηθή ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ δεχηεξε γιψζζα, γεγνλφο ην νπνίν 

ελδερνκέλσο παξεκπνδίδεηαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 
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2.5 Θεωπία εζωηεπικήρ παπακίνηζηρ 

 

Τν θίλεηξν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

κέζα απφ ηελ ζεσξία ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο (L2 Motivational Self System 

Theory), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζην 

θίλεηξν (Dörnyei, 2005). Βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο έξεπλαο ηνπ 

Gardner (1985) θαη ηεο ςπρνινγίαο ηνπ εαπηνχ. Όπσο θάλεθε ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ην θίλεηξν ελζσκάησζεο ηνπ Gardner αθνξά ηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ εζλνγισζζηθή θνηλφηεηα-ζηφρν, ελψ ε ζεσξία ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο 

αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

απηνπξνζδηνξηζκφ (Dörnyei, 2005). Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο εζσηεξηθήο 

παξαθίλεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην άηνκν έρεη σο θίλεηξν ηελ επίηεπμε ηεο 

επηζπκεηήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα- ζηφρν.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Dörnyei επεξεάζηεθε απφ ηελ ζεσξία ησλ Markus θαη 

Nurius (1986), νη νπνίνη εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ πηζαλνχ εαπηνχ (possible self) πνπ  

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ην ηη ζα κπνξνχζε (probable self), ηη ζα 

ήζειε (ideal self) θαη ηη θνβάηαη λα είλαη (feared self). Ζ έλλνηα απηή αθνξά ηε 

κειινληηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ζθέςεηο θαη εηθφλεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην άηνκν εθδειψλεη ηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

Σηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, ν ξφινο ηνπ πηζαλνχ εαπηνχ είλαη κεγίζηεο 

ζεκαζίαο, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Markus (2006) απμάλεη ηελ αθαδεκατθή επίηεπμε, 

ην θίλεηξν, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ επηκνλή ζηελ κάζεζε θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

επίηεπμε θαξηέξαο. Αθφκε, ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Δθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ην φξακα κπνξεί λα σζήζεη ην 

άηνκν ζε δξάζε θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο είλαη ν 
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αζιεηηζκφο (Gregg & Hall, 2006) ή ε κνπζηθή, θαζψο ην άηνκν θαληάδεηαη 

παίδνληαο πηάλν φηη είλαη ζηε ζπλαπιία θαη έηζη ελδπλακψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

(Wenger, 1998). 

 Αθφκε, ζεκαληηθή ήηαλ ε επηξξνή πνπ άζθεζε ε ζεσξία ηεο  απην-απφθιηζεο 

(self-descripancy theory) ηνπ Higgins (1987) ζηνλ Dörnyei, ηεο νπνίαο θεληξηθά 

ζεκεία είλαη ε έλλνηα ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ (ideal self) θαη ηνπ πξέπνληνο εαπηνχ 

(ought self). Ο ηδαληθφο εαπηφο αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ην άηνκν 

ζα ήζειε λα έρεη, δειαδή αλαθέξεηαη ζε ειπίδεο ή  θηινδνμίεο. Ο πξέπσλ εαπηφο 

(ought self)  αλαπαξηζηά ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ηδηφηεηεο πνπ λνκίδεη φηη 

νθείιεη λα έρεη, δειαδή εζηηάδεη ζε θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο ή επζχλεο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ή απφ ηνλ εζηθφ θψδηθα ηνπ αηφκνπ. 

Σχκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ην θίλεηξν αθνξά ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ 

λα κεηψζεη ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ηδαληθφ/ πξέπσλ θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ.  

Τν κνληέιν ηεο Δζσηεξηθήο Παξαθίλεζεο ζηελ δεχηεξε γιψζζα απαξηίδεηαη 

απφ ηξεηο δηαζηάζεηο· ηνλ ηδαληθφ εαπηφ, ηνλ πξέπσλ εαπηφ θαη ηε καζεζηαθή 

εκπεηξία ζηελ δεχηεξε γιψζζα (Dörnyei, 2005, 2009). 

Ο ηδαληθφο εαπηφο ζηελ δεχηεξε γιψζζα (Ideal L2 Self) απνηειεί ηελ ηδαληθή 

εηθφλα ηνπ αηφκνπ σο ρξήζηε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θηινδνμίεο 

θαη ηηο ειπίδεο ηνπ. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα απνθηήζεη επθξάδεηα ζηελ ρξήζε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο, έηζη ψζηε λα αιιειεπηδξά  κε άηνκα δηεζλψο, ηφηε ε εηθφλα απηή 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηελ γισζζηθή πξφζθηεζε πνπ ζα κεηψζεη ηελ 

απφθιηζε αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ θαη ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ. Ο ηδαληθφο εαπηφο 

εκπεξηέρεη ην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν θαη ην θίλεηξν ελζσκάησζεο. 

Ο πξέπσλ εαπηφο ζηελ δεχηεξε γιψζζα (Ought-to L2 Self) αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ν εθπαηδεπφκελνο πηζηεχεη φηη είλαη ππνρξεσκέλνο 
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λα δηαζέηεη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ 

αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Λφγνπ ράξε, αλ θάπνηνο ζέιεη λα κάζεη ηελ δεχηεξε  

γιψζζα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηφηε ν πξέπσλ εαπηφο 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε 

γισζζηθή πξφζθηεζε πξνέξρεηαη απφ ην αίζζεκα ηνπ θαζήθνληνο. Μέζα απφ έξεπλα 

ηεο Taguchi, Magid & Papi (2009) θάλεθε φηη ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηνλ πξέπσλ εαπηφ θαη ζην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν. 

Τέινο, ε καζεζηαθή εκπεηξία ζηελ δεχηεξε γιψζζα (L2 Learning Experience) 

αληαλαθιά ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθεί ην άκεζν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

εκπεηξία ζην θίλεηξν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, φπσο είλαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θ.ά. Ζ καζεζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο θαη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Higgins (1987) ν ηδαληθφο εαπηφο 

ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο πξνψζεζεο (promotion focus) αθνχ αθνξά ηηο ειπίδεο, ηηο 

θηινδνμίεο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν, ελψ ν πξέπσλ εαπηφο πεξηιακβάλεη ηελ 

έλλνηα ηεο πξφιεςεο (prevention focus) αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο, ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ηδαληθνχ θαη ηνπ πξέπνληνο εαπηνχ 

νξηνζεηεί ηνλ πηζαλφ κειινληηθφ εαπηφ. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ ν πξέπσλ εαπηφο δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο θάλεθε κέζα απφ έξεπλα ηεο Yashima 

(2009) φηη είλαη ιηγφηεξν ζπκβαηφο κε ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ε 

νπνία ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνλ πξέπσλ εαπηφ θαη ζηo θίλεηξν 

κάζεζεο νδήγεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (Csizér & Kormos, 2009˙ Kormos & 

Csizér, 2008).  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηδαληθφο εαπηφο ζηελ δεχηεξε γιψζζα έρεη 

δηαπηζησζεί κέζα απφ έξεπλεο φηη ιεηηνπξγεί σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ 

θηλήηξνπ κάζεζεο (Ryan, 2009˙ Taguchi et al., 2009). Παξφκνηα, ε Yashima (2009) 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα φπνπ επηβεβαίσζε ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ, ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηα θίλεηξα κάζεζεο, ηελ 

επηζπκία γηα επηθνηλσλία θαη ηελ ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο.  
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3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΜΑΘΖΖ ΣΖΝ 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΛΧΑ 

3.1 Ειζαγωγή 

Αξθεηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ην θίλεηξν 

κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Σηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εζηηάζνπκε 

ζηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο, ε αληηιεπηή 

ηθαλφηεηα θαη νη γνλείο ζην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Γηα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θξίλεηαη ζεκαληηθή 

κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ζηάζε.  

 

3.2 Η έννοια ζηάζη 

Ζ κειέηε ησλ ζηάζεσλ ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο θαη 

πξνζέγγηζεο ζπκπεξηθνξάο. Έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

ζηάζεσλ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη βάζεη ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αμηνινγείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε. Μηα γεληθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ζηάζεο ηελ νξίδεη σο κηα 

αμηνινγηθά ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεηθηή αληίδξαζε πξνο έλα πξφζσπν, αληηθείκελν ή 

ηδέα (Brehm, Kassin & Fein, 2002). Ζ ζηάζε ζηελ νπζία απνηειεί κηα ςπρνινγηθή 

ηάζε πνπ εθθξάδεηαη εθηηκψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα ζε θάπνην βαζκφ 

αξέζθεηαο ή δπζαξέζθεηαο (Eagly & Chaiken, 1993).  Σηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, 

βαζηθφ δφγκα απνηειεί ε ππφζεζε φηη νη ζηάζεηο αζθνχλ κηα θαηεπζπληήξηα επηξξνή 

ζηε ζπκπεξηθνξά, δεδνκέλνπ φηη ε ζηάζε θάπνηνπ απέλαληη ζε έλα ζηφρν επεξεάδεη 

ηνλ ζπλνιηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη απαληήζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Οη κειέηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην ζέκα ησλ ζηάζεσλ ζπγθιίλνπλ ζε έλα θνηλφ 



 31 

ζπκπέξαζκα· ε ζηάζε πεξηέρεη ηξεηο δηαζηάζεηο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή (affective), ηε 

ζπκπεξηθνξηθή (behavioural) θαη ηε γλσζηηθή (cognitive) (Rosenberg & Hovland, 

1960). 

 

3.3 Οι ζηάζειρ απένανηι ζηιρ ξένερ γλώζζερ 

Οη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο πξνδηαζέζεηο 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα ή ζηελ γιψζζα κηαο  ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, νη 

νπνίεο ελζαξξχλνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ην θίλεηξν (Ajzen, 1988). Όπσο θάλεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα νη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο πεξηιακβάλνληαη ζε 

αξθεηέο απφ ηηο ζεσξίεο θίλεηξσλ κάζεζεο. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν 

Gardner (1985) ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ γιψζζα-

ζηφρν ε νπνία απνηέιεζε ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Αθφκε, 

εξεπλεηέο φπσο νη Williams θαη Burden (1997) θαη νη Dörnyei θαη Otto (1998) 

αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο σο 

παξάγνληα πνπ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο ή μέλεο 

γιψζζαο. 

Δπίζεο, νη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην πφζν ζπγθεθξηκέλε ή γεληθή είλαη ε δηάζηαζε πνπ 

πξνζδίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηάζεηο απέλαληη ζε κηα μέλε γιψζζα (πρ. ηε 

γαιιηθή) έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, θαζψο ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο είλαη 

μεθάζαξν θαη ζαθψο νξηζκέλν. Σηελ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο, πξνζδίδεηαη κηα γεληθφηεξε δηάζηαζε, θαζφηη νχηε 

ππάξρεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα αιιά θαη νχηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 



 32 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δχλαηαη λα ην πεξηγξάςεη. Τν ελδηαθέξνλ απέλαληη ζηηο μέλεο 

γιψζζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κέζσ πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε εθκάζεζε 

γισζζψλ, ε νκηιία θαη ε εμάζθεζε (Gardner, 1985). 

Τέινο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ νξίδνπλ ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην απνηέιεζκα. Δπηπξφζζεηα, 

πέξα απφ ην θίλεηξν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο, θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο, φπσο είλαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο, κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο ή δεχηεξεο γιψζζαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ηελ επθπΐα, ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ή ηνλ 

πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ θάπνηνο αθηεξψλεη γηα ηε γιψζζα (Savignon, 1983). 

 

3.4 Ανηιληπηή ικανόηηηα 

           Ζ ηθαλφηεηα (competence) νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εκπεηξία.  Ωζηφζν θάζε ζπκπεξηθνξά ή 

δεμηφηεηα κπνξεί λα θξηζεί σο «ηθαλή» ή «κε ηθαλή» αλάινγα κε ην πιαίζην ζην 

νπνίν εμεηάδεηαη. Καηά ζπλέπεηα, ε ηθαλφηεηα δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηηο 

δεμηφηεηεο αιιά πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα θνηλσληθή αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Spitzberg, 1989). Ζ αλάγθε γηα ηθαλφηεηα (competence) απνηειεί 

νπζηαζηηθά ηελ αλάγθε ηνπ λα είλαη θάπνηνο απνηειεζκαηηθφο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κε άιινπο ζε έλα πεξηβάιινλ (Connell & Wellborn, 1991). 

Αληηιεπηή ηθαλφηεηα είλαη κηα πξνζσπηθή αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο. Σηελ νπζία είλαη ν ηξφπνο πνπ αμηνινγεί έλα έκπεηξν θαη 

απνηειεζκαηηθφ άηνκν ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Σπλήζσο, ην 



 33 

άηνκν ηείλεη λα επηιέγεη πξνθιήζεηο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζρεηηθά ζην επίπεδν 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Spitzberg, 1989). Πην ζπγθεθξηκέλα ζην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη, 

ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα είλαη ε πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ 

ελζάξξπλζε απφ ηνπο γνλείο, ζε παιαηφηεξεο εκπεηξίεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο 

(Vrettou, 2011). Πξνθαλψο, ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα δεκηνπξγείηαη ζε λεαξή ειηθία 

θαη αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ (Platsidou  &  Kantaridou, 2014). 

Οη Maclntyre, Noels θαη Clément (1997) δηαπίζησζαλ φηη ε ρακειή αληηιεπηή 

ηθαλφηεηα ζηελ μέλε γιψζζα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ δεκηνπξγψληαο αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. 

Απηφ νθείιεηαη ζην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, δηφηη νη 

καζεηεπφκελνη θνβνχληαη γηα ην επηθνηλσληαθφ θνκκάηη. Έηζη, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

βειηίσζε ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηάο ηνπο. Ζ ρακειή αληηιεπηή ηθαλφηεηα ελφο 

αηφκνπ δχλαηαη λα παξαθάκςεη ηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα ζε επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή ηεο επηθνηλσλίαο.   

 Ζ αληηιεπηή ηθαλφηεηα κπνξεί λα βειηησζεί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Υςειά επίπεδα αληηιεπηήο 

ηθαλφηεηαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ μεθηλψληαο κε κηθξνχο ζηφρνπο θαη θαζήθνληα, 

απμάλνληάο ηα ζηαδηαθά ζε έλα επίπεδν πνπ ε νκάδα ή θάζε άηνκν κεκνλσκέλα ζα 

είλαη πην ηθαλά. Δπηδνθηκαζίεο, έπαηλνη θαη αληακνηβέο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε βειηίσζε ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο (Phillips, 1984). 

Ο Philips (1984) δηαπίζησζε, έπεηηα απφ έξεπλεο, φηη νη ηδηαίηεξα ηθαλνί 

καζεηέο κε ρακειή αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζέηνπλ ιηγφηεξν απαηηεηηθά επίπεδα 

επηηεπγκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηεπφκελνπο πνπ δηαζέηνπλ κέζε ή πςειή 
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αληηιεπηή ηθαλφηεηα. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηεπφκελνη κε ρακειή αληηιεπηή 

ηθαλφηεηα έρνπλ αμηνινγεζεί ζαλ ιηγφηεξν επίκνλνη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Δπίζεο, ηφληζε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ δηακφξθσζε θαη βειηίσζε 

ηεο αληηιεπηήο ηνπο ηθαλφηεηαο.  

Ζ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο επίηεπμεο 

(Dweck & Leggett, 1988). Απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη άηνκα κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ζηφρν, ηα νπνία είλαη ζίγνπξα γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

θέξνπλ εηο πέξαο πεηπρεκέλα έλα θαζήθνλ, εκθαλίδνπλ ζρεηηθά παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά· δέρνληαη ηελ πξφθιεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη επηκέλνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα λα ην νινθιεξψζνπλ επηηπρψο (Ames & Archer, 1988). 

Πνιιέο κειέηεο ζρεηηδφκελεο κε απηφ ην ζέκα έρνπλ δείμεη φηη ε απμεκέλε 

αληηιεπηή ηθαλφηεηα απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα επηξξνήο ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ.  

Δηδηθφηεξα, ν Wu (2003) θαη νη Deci θαη Ryan (1985) έδεημαλ φηη ε αληηιεπηή 

ηθαλφηεηα θαη ε απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην εζσηεξηθφ 

θίλεηξν κάζεζεο ζηελ δεχηεξε γιψζζα. Παξφκνηα, νη Williams θαη Burden (1997) 

αλέθεξαλ φηη ε απηναληίιεςε ηνπ καζεηή γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ελζάξξπλζεο ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο. Αθφκε, κέζα απφ έξεπλεο δηαθαίλεηαη φηη ε απμεκέλε αληηιεπηή ηθαλφηεηα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο αθνχ 

ελέρεη πξνβιεπηηθή αμία (Matsuoka, 2004). 
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3.5 Οι γονείρ 

Οη γνλείο είλαη πιένλ ελήκεξνη γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη έηζη ζπλεζίδνπλ 

λα εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε αλαγλσξίδνπλ ηνπο γνλείο σο ζπλεξγάηεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη (Sheldon, 2002). Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ελζαξξχλεηαη απφ 

ηα ζρνιεία, μεθηλψληαο κε ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

βνήζεηα ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο θαίλεηαη λα 

είλαη ζεηηθφο ζην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο αιιά θαη γηα 

ηα παηδηά (Pape, 1999). Δηδηθφηεξα, νη πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε 

αλακελφκελε ππνζηήξημε πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηνπο γνλείο 

δηακνξθψλνπλ ηα θίλεηξά ηνπο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαη ην ζηφρν ηνπο αιιά θαη 

ηελ ελέξγεηα θαη δηάζεζε πνπ πξέπεη λα πξνβάιινπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

(Dörnyei, 2001). Απηφ δηαθαίλεηαη θαη κέζα απφ αξθεηέο ζεσξίεο θηλήηξσλ πνπ 

ηνλίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελζάξξπλζε ησλ γνλέσλ ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Gardner, 1985˙ Williams & 

Burden, 1997). 

Οη γνλείο κπνξνχλ εκθαλψο λα δηαηεξήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, εθθξάδνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηε μέλε γιψζζα. Δίλαη φκσο πηζαλφ λα 

εκθαλίζνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζηε γισζζνκάζεηα, θξίλνληάο ηελ σο πεξηηηή. Απηφ 

δχλαηαη λα εθθξαζηεί κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ λα πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν 

απαζρνινχκελν κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (Bartram, 2006).   

Ζ ζεηηθή ζηάζε ησλ γνληψλ απέλαληη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ 

ππνδεηθλχεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ παξνπζία ηνπο ζε πνιππνιηηηζκηθέο 
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εθδειψζεηο, κε ηελ επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο εθηφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ 

θαη κε ηε ρξήζε μέλσλ γισζζψλ. Σηνλ αληίπνδα, ε αξλεηηθή ζηάζε γνληψλ απέλαληη 

ζηηο μέλεο γιψζζεο εθθξάδεηαη κε πεξηνξηζκέλν ή θαη ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πνιπγισζζία ή θαη γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ απφ ηα παηδηά ηνπο. Οη ζηάζεηο 

απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηε γλψζε ή ηελ άγλνηα μέλσλ γισζζψλ ησλ γνλέσλ 

(Bartram, 2006). 
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4. ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

4.1 Ανάγκη επαναπποζδιοπιζμού κινήηπος ενζωμάηωζηρ 

Όπσο θάλεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 

ηνπ Gardner (1985) δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κειέηε ησλ θηλήηξσλ 

κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ησλ γισζζηθψλ ηαπηνηήησλ. Όκσο, ε εθαξκνγή 

ηνπ θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ ακθηζβεηήζεθε δηφηη, ζην δίγισζζν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Gardner, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ζηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρν ε επηξξνή ηνπ θηλήηξνπ ελζσκάησζεο ην νπνίν αθνξά 

ζηελ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε γιψζζα, ζηελ γισζζηθή θνηλφηεηα-

ζηφρν θαη ζηελ επηζπκία γηα αιιειεπίδξαζε ή αθφκα θαη ηαχηηζε κε απηήλ.  

Όκσο, ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε επαθή κε ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, είλαη 

αλακθηζβήηεηε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλήηξνπ, ην νπνίν ζπλδέεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Gardner (1985)  κε ηελ απφθηεζε επάξθεηαο ζηελ γιψζζα-ζηφρν γηα 

ιφγνπο ρξεζηκνζεξηθνχο, φπσο είλαη ε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επηηπρία ηεο κάζεζεο. Τν γεγνλφο απηφ δηαθαίλεηαη 

κέζα απφ έξεπλεο, νη νπνίεο θαλεξψλνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλήηξνπ 

ζηελ εθκάζεζε ηεο  μέλεο παξά ηεο  δεχηεξεο γιψζζαο (Dörnyei, 1990). Σην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηνπ Lukmani (1972), φπνπ νη καζεηέο ηεο 

Βνκβάεο αλέθεξαλ ιεηηνπξγηθά θίλεηξα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Όπσο άιισζηε ηφληζε ν Dörnyei (1990), νη κεηαβνιέο ζηελ γισζζηθή επίηεπμε δελ 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηελ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ γισζζηθή θνηλφηεηα- 

ζηφρν. 
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Αληίζηνηρα, ν Clement θαη Kruidenier (1983) θαη νη Noels, Pelltier, Clément θαη 

Vallerand (2000) επηζήκαηλαλ ηελ αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλήηξνπ 

ελζσκάησζεο θαη πξφηεηλαλ ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνχο ή καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

πνπ νξηνζεηνχλ ην θίλεηξν πνπ είλαη ην ηαμίδη, ε θηιία, ε γλψζε θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θίλεηξν. Δπηπξφζζεηα, νη Mori θαη Gobel (2006) ηφληζαλ φηη ην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν 

αληηπξνζσπεχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηαμίδηα θαη ζπνπδέο ζην 

εμσηεξηθφ παξά ηελ ελζσκάησζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα-ζηφρν. 

Αθφκε, ην θίλεηξν ελζσκάησζεο, ην νπνίν αθνξά ζηελ ηαχηηζε κε ηελ 

θνηλφηεηα-ζηφρν, δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

(Kormos & Csizér, 2008) θαζψο αληαπνθξίλεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθφ- 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, δειαδή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή θνηλφηεηα (Noels et.al 

2000). Σηα πιαίζηα εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θίλεηξν δελ απνηειεί ε ηαχηηζε 

κε ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο αιιά ζηφρνο είλαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ (Kormos & Csizér, 2008). 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο «θνηλή 

γιψζζα» (lingua franca) ή «δηαπνιηηηζκηθή γιψζζα» (intercultural language) (Öz, 

2015). 

Σηελ πεξίπησζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε 

αλάκεζα ζην θίλεηξν ελζσκάησζεο θαη ζην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν, φπσο ζπκβαίλεη 

ζην θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ηνπ Gardner (1985). Καζψο αλαθέξεη ν Lamb 

(2004), νη ζπλαλαζηξνθέο κε ηνπο δπηηθνχο, ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ε θαηαλφεζε ησλ pop ηξαγνπδηψλ, νη ζπνπδέο ή ηα ηαμίδηα ζην 

εμσηεξηθφ, ε επηδίσμε κηαο επηζπκεηήο θαξηέξαο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ αγγιηθή γιψζζα, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο.  



 39 

4.2 Επικοινωνιακή και διαπολιηιζμική ικανόηηηα εκμάθηζηρ αγγλικήρ γλώζζαρ 

και παγκόζμια ηαςηόηηηα 

 

Ωο απφξξνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε αγγιηθή γιψζζα δελ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο αιιά κε ηνλ δηεζλή πνιηηηζκφ. Όπσο έρεη 

ηνληζηεί ήδε, ν δηεζλήο ηνπξηζκφο θαη νη επηρεηξήζεηο, ηα ηαμίδηα αλά ηνλ θφζκν, ε 

κνπζηθή, ε κφδα, ε δεκνθξαηία, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηα επηζηεκνληθά 

επηηεχγκαηα αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ δηεζλή πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ κηαο παγθφζκηαο γιψζζαο. Καηά ζπλέπεηα, δίλεηαη 

βαξχηεηα ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Lamb, 

2004). 

Ζ ζεκαζία θαη έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο ηνλίζηεθε 

απφ ηνλ Byram (1997) θαη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα γηα επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εζλνγισζζηθά 

πιαίζηα θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη 

ζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη φρη κε ηελ επίηεπμε ηεο 

νκνηφηεηαο κε θπζηθνχο νκηιεηέο (Warschauer, 2000). 

Λίγν αξγφηεξα, ε Arnett (2002) αλαθέξζεθε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηπνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο (bicultural identity) σο ζπλέπεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Τν έλα κέξνο 

ηεο ηαπηφηεηαο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ ηνπ αηφκνπ, ελψ ην 

άιιν πξνέξρεηαη απφ ηελ επίγλσζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ. Ζ 

αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο ηαπηφηεηαο παξέρεη ζην άηνκν ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, πεξηιακβάλεη ηελ επίγλσζε γηα παγθφζκηα γεγνλφηα θαη 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθά κέξε. Σηελ δηακφξθσζε 
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ηεο παγθφζκηαο ηαπηφηεηαο, κεγίζηεο ζεκαζίαο είλαη ηφζν ν ξφινο ηεο ηειεφξαζεο 

πνπ ελεκεξψλεη γηα γεγνλφηα δηεζλψο φζν θαη ην δηαδίθηπν πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία κε άηνκα απφ φιν ηνλ θφζκν θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφλ. Παξάιιεια, ην άηνκν κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ ηνπηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα ηεξψληαο ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ ηνπ, ρσξίο απηφ λα 

αληηθξνχεηαη κε ηελ παγθφζκηα ηαπηφηεηα πνπ έρεη αλαπηχμεη. Σχκθσλα κε έξεπλα 

ηνπ Lamb (2004) ζε καζεηέο ζηελ Ηλδνλεζία, ε πηνζέηεζε ηεο δηπιήο ηαπηφηεηαο 

(dual-faceted identity) κπνξεί λα σζήζεη ην άηνκν ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο. 

Παξφκνηα, ν  Dörnyei (2005) αλαθέξζεθε ζηελ δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο ή 

παγθφζκηαο ηαπηφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα (international or world English 

identity) ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα εηθνληθή γισζζηθή θνηλφηεηα. 

Ζ ηαπηφηεηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «θαληαζηηθήο ηαπηφηεηαο», ηελ νπνία 

εηζήγαγε ν Norton (2001) θαη ζηελ νπζία κε απηήλ ην άηνκν εληάζζεηαη ζε κηα 

«θαληαζηηθή θνηλφηεηα». Σην πιαίζην εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε 

θαληαζηηθή ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θαληαζηηθή θνηλφηεηα, γηα παξάδεηγκα ε επηθνηλσλία κε αγγιφθσλνπο Καλαδνχο πνπ 

απνηεινχλ κέιε ηεο θαληαζηηθήο θνηλφηεηαο. 

Σην πιαίζην πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, εληάζζεηαη ε έλλνηα ηεο ζηάζεο 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (International Posture) πνπ εηζήγαγε ε Yashima 

(2002), ε νπνία αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα σο κέζν 

γηα δηεζλή επηθνηλσλία, φπσο επίζεο θαη ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζπλδεδεκέλν κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Αληίζηνηρα, κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην 

πιαίζην απηφ, ε έλλνηα ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ (ideal second language self ), πνπ αθνξά 
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ην φξακα ηνπ κειινληηθνχ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ σο ηθαλφ ρξήζηε ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο θαζψο εκπιέθεηαη ζηελ κάζεζε ηεο γιψζζαο (Dörnyei, 2005). Ο 

ζπλδπαζκφο απηψλ θαλεξψλεη ηελ δεθηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, ηελ επηζπκία γηα επηθνηλσλία θαη ζπλχπαξμε κε άηνκα εθηφο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ην φξακα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε απηνχο. Τν κέζν 

επίηεπμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε αγγιηθή γιψζζα (Platsidou et al., 

2016). 

Σχκθσλα κε ηελ Platsidou et al. (2016), ν ζπλδπαζκφο ησλ δπν παξαπάλσ 

θηλήηξσλ νξίδεηαη σο πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

(international orientation), ν νπνίνο θαλεξψλεη ηελ ζεηηθή πξνδηάζεζε ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη απνηειεί θίλεηξν κάζεζεο ηεο αγγιηθήο σο μέλεο 

γιψζζαο. Απηφ ην θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ κνληέιν απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

αλάκεζα ζην θίλεηξν ελζσκάησζεο ηνπ Gardner (1985) θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, 

ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ηεο Yashima’s (2009) θαη ζην κνληέιν 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο ζηελ δεχηεξε  γιψζζα ηνπ Dörnyei (2005). Οη έλλνηεο 

απηέο ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα ζε επφκελεο ελφηεηεο. 

 

 

4.3 Η ζηάζη απένανηι ζηην διεθνή κοινόηηηα 

Ζ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (attitude towards the international 

community-international posture) βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη «ηελ αλνηρηφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ηάζε γηα πξνζέγγηζε 

αλζξψπσλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί θαη ηηο κε εζλνθεληξηθέο ζηάζεηο» (Yashima, 2009, 
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ζ. 146). Ζ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αλαπηχζζεηαη φρη κφλν κέζα απφ 

ηελ δεθηηθφηεηα ζε λέεο αληηιήςεηο αιιά θαη απφ ηελ ελζσκάησζε απηψλ, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί  ζηελ δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε θαηλνχξγησλ αληηιήςεσλ (Gudykunst, 

1991). 

Ζ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα νξίδεηαη σο «ην ελδηαθέξνλ γηα 

δηεζλή ζέκαηα, ηελ επηζπκία γηα ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ γηα δηακνλή ή δνπιεηά, ηελ 

εηνηκφηεηα γηα αιιειεπίδξαζε κε δηαπνιηηηζκηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηελ αλνηρηφηεηα 

ή κε εζλνθεληξηθή ηάζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο» (Yashima, 2002, ζ. 

57). Παξφκνηα έλλνηα κε ηελ παξαπάλσ είλαη «ν δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο» 

(international orientation), πνπ φξηζε ε Nakata (1995) κέζα απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζε Ηάπσλεο εθπαηδεπφκελνπο θαη ε νπνία αθνξά κηα γεληθή 

θνζκνπνιίηηθε αληίιεςε (general cosmopolitan outlook). 

 

 

4.3.1 Διεπεύνηζη και πποζέγγιζη ηηρ ζηάζηρ απένανηι ζηη διεθνή 

κοινόηηηα 

 

Ζ Yashima (2002) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα σο έλλνηα ζπκπεξηθνξάο (attitudinal construct), πνπ αληηπξνζσπεχεη 

θαηαιιειφηεξα  ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζηελ αγγιηθή σο μέλε 

γιψζζα απφ φηη ην θίλεηξν ελζσκάησζεο. Ζ έλλνηα απηή δελ εζηηάδεη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα-ζηφρν, φπσο ην θίλεηξν 

ελζσκάησζεο ηνπ Gardner (1985), αιιά αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 
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αγγιηθή γιψζζα σο κέζν γηα δηεζλή επηθνηλσλία θαζψο θαη ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα 

ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζπλδεδεκέλν κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Παξφιν πνπ απνπζηάδεη 

ε θαζεκεξηλή επαθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

κάζεζε ζηε μέλε γιψζζα (Yashima, 2002). 

Ωο επέθηαζε ηνπ θηλήηξνπ ελζσκάησζεο, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα απνηειεί έλα κέηξν έλδεημεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίδνληαη νη 

Ηάπσλεο εθπαηδεπφκελνη πνπ καζαίλνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηνλ θφζκν πνπ 

κηιάεη αγγιηθά εθηφο ηεο Ηαπσλίαο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο  εθπαηδεπφκελνπο ηα 

αγγιηθά απνηεινχλ έλα κέζν ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε μέλνπο πνιηηηζκνχο. 

Όκσο ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο, αθνχ θάπνηνη εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ ζπκβνιηθή αμία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πνπ δελ δείρλνπλ αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ (Υashima, 2002). 

Αληίζηνηρα, ε Adachi (2009) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε Ηάπσλεο καζεηέο, πνπ 

θάλεθε φηη έρνπλ δηαπνιηηηζκηθή πξφζεζε (cross-cultural intention), ε νπνία αθνξά 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπκπάζεηα απέλαληη ζε πνιηηηζκνχο πνπ κηινχλ ηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην θίλεηξν θαη ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή πξφζεζε ησλ καζεηψλ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ εηζήγαγε ε Yashima (2002) ηελ έλλνηα 

απηή είλαη φηη ε αγγιηθή γιψζζα γηα ηνπο Ηάπσλεο απνηειεί έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο Αζηάηεο, πνπ γεηηνλεχνπλ κε απηνχο, φπσο επίζεο θαη κε αλζξψπνπο απφ φιν 

ηνλ θφζκν, φπνπ ε αγγιηθή γιψζζα δελ είλαη ε ηνπηθή δηάιεθηνο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε απνπζία ηεο άκεζεο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο θπζηθνχο 

νκηιεηέο ή κε κηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή θνηλφηεηα-ζηφρν θαζηζηά ζεκαληηθφ ηνλ 

ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ δεκηνπξγία ησλ 
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ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο ακεξηθάληθνπο θαη αγγιφθσλνπο πνιηηηζκνχο (Dörnyei, 

1990).  

Σχκθσλα κε ηελ Υashima, Zenuk-Nishide θαη Shimizu (2004), θάπνηνη απφ 

ηνπο Ηάπσλεο εθπαηδεπφκελνπο καζαίλνπλ ηελ αγγιηθή σο μέλε γιψζζα επηδηψθνληαο 

λα επηηχρνπλ αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, φπσο είλαη νη πςεινί βαζκνί ζε δηαγσλίζκαηα ή 

ε επηηπρία ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πνπ απμάλεη ηελ γισζζηθή 

επάξθεηα, ελψ θάπνηνη άιινη εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο επηθνηλσλίαο, γηα 

παξάδεηγκα κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, πνπ βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Αλακθηζβήηεηα, κεξηθνί εθπαηδεπφκελνη 

επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε θαη ησλ δπν παξαπάλσ ζηφρσλ δίλνληαο ίζσο κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε έλαλ απφ ηνπο δπν. Ζ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηνλ δεχηεξν ζηφρν, ν νπνίνο ζπλππάξρεη κε ηελ αθαδεκατθή επίηεπμε θαη 

γισζζηθή επάξθεηα πνπ απνηειεί ηνλ πξψην ζηφρν, γεγνλφο ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηελ 

ζχλδεζε ηεο ηφζν κε ην θίλεηξν ελζσκάησζεο φζν θαη κε ην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν. 

Οη ιφγνη εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο εξεπλήζεθαλ απφ ηελ 

Yashima (2000) ζε Ηάπσλεο καζεηέο θαη έλαο απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη ε 

επηζπκία γηα αιιειεπίδξαζε κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ελψ δελ 

παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηαχηηζε κε απηνχο. Αληίζηνηρα, θάλεθε φηη ζε άιιεο 

εζλνγισζζηθέο νκάδεο παξνπζηάδνληαη παξφκνηα απνηειέζκαηα, αθνχ νη Ηνξδαλνί 

δελ ηαπηίδνληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ, φπσο ν ακεξηθαληθφο ή ν 

βξεηαληθφο, αιιά ληψζνπλ κέιε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πνπ επηθξαηεί ε αγγιηθή σο 

θνηλή γιψζζα (Kaylani, 1996). 

Αθφκε, απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα, βξέζεθε έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο κνηάδεη 

κε ην θίλεηξν ελζσκάησζεο πνπ νλνκάδεηαη «πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο 

θηιίεο» (intercultural friendship orientation) θαη  αληαλαθιά ηελ ηάζε γηα εθκάζεζε 
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ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

θαη φρη κε κηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή θνηλφηεηα, φπσο ζπκβαίλεη ζην θίλεηξν 

ελζσκάησζεο, αθνχ ε αγγιηθή απνηειεί  θνηλή γιψζζα. Σεκαληηθφ εχξεκα ηεο 

έξεπλαο είλαη φηη ην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξαπάλσ παξάγνληα 

πξνβιέπνπλ ηελ έληαζε ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο, ην νπνίν αθνινχζσο  πξνβιέπεη ηελ 

επάξθεηα γλψζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα (Yashima, 2000).  

 

4.3.2 Διαζηάζειρ ηηρ ζηάζηρ απένανηι ζηη διεθνή κοινόηηηα 

 

Σχκθσλα κε ηελ Υashima (2002) ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

α) Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζε δηαπνιηηηζκηθέο θηιίεο (Intercultural Friendship 

Orientation) αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ζπλαλαζηξνθή κε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κέζα απφ πνηθίινπο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ζε  

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δεκηνπξγία θηιίαο. 

β) Τν ελδηαθέξνλ γηα δηεζλείο/επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Interest in 

International/ Vocational Activities) εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αηφκνπ λα κείλεη 

ζην εμσηεξηθφ γηα εξγαζία,  γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπνπδέο. 

γ) Τν ελδηαθέξνλ γηα μέλα ζέκαηα (Interest in Foreign Affairs) εθθξάδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα πιεξνθνξείηαη γηα θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ αλά ηνλ θφζκν. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα παξάδεηγκα, κέζα 

απφ ηελ παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ θαη δηαβάδνληαο ηα λέα ζρεηηθά κε μέλεο ρψξεο. 

δ) Ζ ηάζε δηνκαδηθήο πξνζέγγηζεο-απνθπγήο (Intergroup Approach-Avoidance 

Tendency) αληηθαηνπηξίδεη  ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επηθνηλσλεί κε άηνκα απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 
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4.4  Η ενίζσςζη ηος ιδανικού εαςηού ζηη δεύηεπη γλώζζα ζηην εκπαίδεςζη 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ν ζπλδπαζκφο ηεο ζηάζεο 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ν ηδαληθφο εαπηφο ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

νξηνζεηνχλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα πνπ απνηειεί 

θίλεηξν κάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ δεχηεξε γιψζζα 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

Τν φξακα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ σο ηθαλνχ ρξήζηε ηεο γιψζζαο δελ είλαη αξθεηφ 

λα ηνλ σζήζεη θαη λα ηνλ νδεγήζεη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο καθξνπξφζεζκεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ έξεπλεο έρεη θαλεί φηη ε επηξξνή ηνπ ηδαληθνχ σο 

κέξνο ηνπ πηζαλνχ εαπηνχ κπνξεί λα απμεζεί ή λα παξεκπνδηζηεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο. Ο εθπαηδεπφκελνο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηελ επηζπκεηή εηθφλα ηνπ 

κειινληηθνχ ηνπ εαπηνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη έληνλε, αιεζνθαλήο, λα κελ έξρεηαη 

ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ θίισλ θαη γεληθά ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα αξκνλία αλάκεζα ζηνλ ηδαληθφ 

θαη ζηνλ πξέπσλ εαπηφ. Αθφκα, ε εηθφλα απηή πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ηαθηηθά, λα 

εληζρχεηαη απφ θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα αληηζηαζκίδεηαη 

ε εηθφλα ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο κε επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ 

(Dörnyei, 2009). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο έληνλεο εηθφλαο ηνπ 

πηζαλνχ εαπηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά σο θίλεηξα απφ φηη ην θαζέλα κεκνλσκέλα 

(Markus & Ruvolo, 1989). 

Κάπνηνη εθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ θίλεηξν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηεο δηακφξθσζεο  
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ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, πνπ νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, έρνπλ ηελ ηάζε λα νξακαηίδνληαη ηνπο κειινληηθνχο ηνπο 

πηζαλνχο εαπηνχο (Dunkel, Kelts & Coon, 2006). Ζ δηακφξθσζε ησλ νξακάησλ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα ηδαληθά πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο φζν θαη απφ ηα 

πξφηππα πνπ πξνβάιεη ε ηειεφξαζε θαη ε θαζεκεξηλή δσή (Zentner & Renaud, 

2007). 

Αθφκα, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ δεχηεξε 

γιψζζα είλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

ηάμε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ επηθνηλσληαθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ην παίμηκν ξφισλ θαη ε ζπκκεηνρή θαη αλαπαξάζηαζε 

ηαηλίαο απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πιάλσλ, ζέηνληαο 

ζηφρνπο, ξπζκίδνληαο ηνλ ρξφλν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο απηνξξχζκηζεο, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ (Dörnyei, 2009). 

Όπσο θάλεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αλάπηπμε ηεο αγγιηθήο σο 

παγθφζκηαο γιψζζαο νδήγεζε ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο αθνχ 

ην ιεηηνπξγηθφ θίλεηξν ηνπ Gardner δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηα πιαίζηα 

εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Ο Dörnyei (2005) πξφηεηλε ηελ δεκηνπξγία κηαο 

δηεζλνχο ή παγθφζκηαο ηαπηφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα (international or world 

English identity), ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα εηθνληθή γισζζηθή 

θνηλφηεηα. Σην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ν ηδαληθφο εαπηφο, ν νπνίνο αθνξά ηε 

δσληαλή εηθφλα ηνπ αηφκνπ λα επηθνηλσλεί κε επθξάδεηα θαη απνηειεζκαηηθά κε 

αλζξψπνπο εθηφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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4.5 Η ζςμμεηοσή ζηη θανηαζηική διεθνή κοινόηηηα 

Με βάζε ηνπο Yashima et al. (2004) ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

αληαλαθιά ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα “θαληαζηηθή 

δηεζλή θνηλφηεηα” (imagined international communities) θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ κειινληηθνχ εαπηνχ. Αλακθηζβήηεηα, νη 

εκπεηξίεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηακνλή ζην 

εμσηεξηθφ γηα ζπνπδέο, ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα νξακαηηζηεί ηνλ 

κειινληηθφ πηζαλφ εαπηφ ηνπ σο ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα. Απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ, φπσο ζε πεξηπηψζεηο 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ζε 

θάπνην δηεζλέο παλεπηζηήκην (Yashima, 2009). 

Ζ Yashima πξφηεηλε ηελ δεκηνπξγία ησλ θαληαζηηθψλ δηεζλψλ θνηλνηήησλ, 

ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θαληαζία ηνπο. Μεγίζηεο ζεκαζίαο ζηελ επίηεπμε απηνχ είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ην πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε έληαμε ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεκάησλ κε παγθφζκην πξνζαλαηνιηζκφ κπνξεί λα νδεγήζεη 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Μνληέιν 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Model United Nations), θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη 

παξνπζηάδνπλ κηα ρψξα θαη θάλνληαο έξεπλα ζπδεηάλε δηάθνξα ζέκαηα, φπσο είλαη 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εθθξάδνληαο ηελ γλψκε ηνπο ζηα αγγιηθά. Αλ απνηχρεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην λα εληάμεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ θαληαζηηθή δηεζλή 

θνηλφηεηα ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηνλ απνμελψζεη απφ απηήλ (Yashima & Zenuk-

Nishide, 2008). 
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4.6 Η ζσέζη ηηρ ζηάζηρ απένανηι ζηην διεθνή κοινόηηηα με ηον ιδανικό εαςηό 

 

Σχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, είλαη εκθαλέο φηη ε 

ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζπλδέεηαη κε ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ δεχηεξε 

γιψζζα. Ο πηζαλφο εαπηφο κε βάζε ηνλ Dörnyei (2003) κπνξεί λα πξνσζήζεη  κηα 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ζην θίλεηξν. Όζνη έρνπλ επίγλσζε γηα ην πψο 

ζπλδένληαη  κε ηνλ θφζκν ηείλνπλ λα έρνπλ απμεκέλν θίλεηξν γηα λα καζαίλνπλ 

αγγιηθά αθνχ πηζαλφλ νξακαηίδνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ρξήζηεο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο (Yashima et al.,  2004). 

Απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα δηακνξθψλνπλ ηνλ πηζαλφ ηνπο εαπηφ 

αιιειεπηδξψληαο κε καζεηέο αλά ηνλ θφζκν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αγγιηθή γιψζζα 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νξακαηίδνληαο ηνλ ηδαληθφ ηνπο εαπηφ λα δνπιεχεη ζην 

εμσηεξηθφ θαη λα θαηαθηά κηα δηεζλή θαξηέξα. Όκσο, ε εθπιήξσζε ησλ νξακάησλ 

απηψλ δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί ρσξίο ηελ επάξθεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ε νπνία 

κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ε εηθφλα ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ είλαη έληνλε. Ζ ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζε απηφ, δηφηη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα δηακνξθψζεη ηνλ πηζαλφ ηνπ εαπηφ, ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ 

επηθνηλσλία φζν θαη ηελ εμάζθεζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα  (Yashima, 2009).  

Δπνκέλσο, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα απνηειεί κέξνο ηνπ 

ηδαληθνχ εαπηνχ, πνπ αληαλαθιά ηνλ επηζπκεηφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Σε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ νη 

Kormos θαη Csizér (2008), ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ επηβεβαηψλνπλ φηη ε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ 
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δεχηεξε γιψζζα. Σπκπεξαζκαηηθά, ε πξνζσπηθή ηαχηηζε κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ δεχηεξε γιψζζα. 
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5. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

Σηελ μέλε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζηάζε απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ δεχηεξε γιψζζα ελψ ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη ειάρηζηα. Ζ κνλαδηθή έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δπν 

παξαπάλσ θηλήηξσλ ήηαλ ησλ Platsidou et al. (2016) ζηελ νπνία νξηνζεηήζεθε ε 

έλλνηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Σηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 329 καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Αθνξνχζε ηνλ πξνβιεπηηθφ ξφιν 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηεο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη 

ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηεο γλψζεο αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ ζηελ ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ 

ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ε γλψζε 

αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Έηζη, 

επηβεβαηψζεθε ν πξνβιεπηηθφο ξφινο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ζηελ ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο έξεπλεο ζην δηεζλή ρψξν, παξνπζηάδεηαη πνηθηιία 

απνηειεζκάησλ ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ ζρέζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία θαλεξψλεη φηη νη θνηηεηέο έρνπλ ζεηηθφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έξεπλα πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 623 εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

απνηεινχληαλ απφ καζεηέο, θνηηεηέο θαη ελήιηθεο έδεημε φηη ν ηδαληθφο εαπηφο ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα εκθαλίδεηαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ζηνπο θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ ζε 
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ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη δελ θαληάδνληαλ έληνλα ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

ηδαληθφ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Αληίζηνηρα, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα σο ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο βξέζεθε κφλν ζηηο δχν 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο (Kormos & Csizér, 2008). Σε παξφκνηα απνηειέζκαηα 

θαηέιεμε ε έξεπλα ηνπ Pigott (2011)  φπνπ θάλεθε φηη νη Ηάπσλεο καζεηέο ιπθείνπ 

δελ είραλ κηα μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ηδαληθνχ ηνπο εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ν Ryan (2009), ν νπνίνο κέζα απφ έξεπλα αλέδεημε 

φηη ν ηδαληθφο εαπηφο απνηειεί θίλεηξν κάζεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο παξά γηα ηνπο 

καζεηέο ιπθείνπ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ίζσο απφ ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε αλάκεζα 

ζηα αγγιηθά θαη ζηελ κειινληηθή  ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεηαη ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία. Σε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε ν Lamb (2012) κέζα απφ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε καζεηέο φπνπ θάλεθε φηη ν ηδαληθφο εαπηφο 

ζπλέβαιιε κεξηθψο σο θίλεηξν κάζεζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζε απηνχο. 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ θχινπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα θαλεξψλεη φηη νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο. 

Δηδηθφηεξα, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2.397 καζεηέο θαη θνηηεηέο πνπ 

κάζαηλαλ ηελ αγγιηθή γιψζζα θαηέδεημε φηη νη γπλαίθεο παξνπζίαδαλ ζε πςειφηεξν 

βαζκφ ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ δεχηεξε γιψζζα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο (Ryan, 

2009). Απηφ είλαη ζχκθσλν θαη κε άιια επξήκαηα ζε καζεηέο, θαζψο δηαπηζηψζεθε 

φηη ηα θνξίηζηα θαληάδνληαη πην έληνλα ηνλ ηδαληθφ ηνπο εαπηφ σο ρξήζηεο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο  (Azarnoosh & Birjandi, 2012˙ Henry, 2009). Αθφκε, ην θχιν 

επεξεάδεη ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ην νπνίν δηαθαίλεηαη κέζα απφ 

έξεπλα ζε 231 Ηάπσλεο θνηηεηέο ε νπνία θαηέδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ηνπο. Σεκαληηθφ εχξεκα είλαη φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ 
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ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο 

(Birdsell, 2014). 

Τν επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ θαίλεηαη λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 100 θνηηήηξηεο ζην παλεπηζηήκην ζηελ Αξαβία  ειηθίαο 

18-20 θαηέδεημε ηελ πςειή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα θαη ζηνλ βαζκφ επίηεπμεο ζε απηήλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

γλψζεο αγγιηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ επίζεκεο εμεηάζεηο. Οη θνηηεηέο πνπ 

παξνπζίαζαλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα είραλ 

κεγαιχηεξα ζθνξ ζηηο εμεηάζεηο (Khan, 2015). Δπηπξφζζεηα, έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 118 θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ ζηελ Νφηηα Κνξέα  αλάδεημε φηη 

ππάξρεη πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα κε ην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη κέηξηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο (Courtney, 2008). Αληίζηνηρα, θάλεθε απφ ηελ έξεπλα ηεο Yashima (2002) 

ζε Ηάπσλεο θνηηεηέο φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα, ζην θίλεηξν κάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ζηελ επάξθεηα 

γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

Πνιχ ιίγεο αιιά πξφζθαηεο έξεπλεο θαλεξψλνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

παξάγνληα ηεο γλψζεο άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο. Γηαπηζηψζεθε 

κέζα απφ έξεπλα ζε θνηηεηέο φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζπλδέεηαη 

κε ηελ γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο θαη εηδηθφηεξα κε απηέο πνπ 

έρνπλ απμεκέλε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δχλακε. Δπνκέλσο, ηα αγγιηθά δελ 

απνηεινχλ ηελ κφλε γιψζζα πνπ επεξεάδεη ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. Παξφκνηα, θάλεθε φηη ε γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο 
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αγγιηθήο επεξεάδεη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ δεχηεξε γιψζζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη θνηηεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ είραλ ζεηηθφηεξε 

ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη εκθάληδαλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζρνιψλ (Siridetkoon, 2015). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο θάλεθε φηη αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα είλαη νη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. 

Δηδηθφηεξα, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 15 θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη  

ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα γηα ζπνπδέο  ζην εμσηεξηθφ δηάξθεηαο ελφο κήλα αλέδεημε 

ηελ αιιαγή ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Οη θνηηεηέο πξηλ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα δελ είραλ κηα μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ηδαληθνχ ηνπο 

εαπηνχ σο ρξήζηε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο γεγνλφο ην νπνίν δηαθνξνπνηήζεθε κεηά 

ηελ δηακνλή ηνπο ζην εμσηεξηθφ αθνχ κπνξνχζαλ λα θαληάδνληαη έληνλα ηνλ ηδαληθφ 

ηνπο εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Αληίζηνηρεο δηαθνξέο εκθαλίζηεθαλ ζηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ε νπνία ήηαλ ζεηηθφηεξε ζε απηνχο πνπ είραλ κείλεη 

ζην εμσηεξηθφ (Moritani, Manning & Henneberry, 2006). Παξφκνηα ε έξεπλα ησλ 

Yashima θαη Zenuk – Nishide (2008) δηαπίζησζε φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα δηέθεξε ζεκαληηθά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ιπθείνπ πνπ ζπνχδαζαλ γηα 

έλα ρξφλν ζε αγγιφθσλεο ρψξεο θαη ζε απηνχο πνπ έκεηλαλ γηα ζπνπδέο ζηελ 

Ηαπσλία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ε 

επηζπκία γηα επηθνηλσλία εκθαλίζηεθαλ ζε πςειά επίπεδα ζηνπο καζεηέο πνπ ήηαλ 

ζηνλ ηφπν ηνπο αιιά ζπκκεηείραλ εληαηηθά ζε καζήκαηα κε παγθφζκην 

πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ γίλνληαη απφ θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ηφζν ζπζηεκαηηθά.  
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Όπσο θαίλεηαη είλαη αλακθηζβήηεηε ε ππέξνρε ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ 

αθνχ απνηειεί κηα εκπεηξία κέζα απφ ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηεζλή πνιηηηζκφ θαη επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, παξάιιεια φκσο επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

θαληαζηηθή  δηεζλή θνηλφηεηα. 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ δελ αλαδεηθλχεηαη κφλν κέζα 

απφ ηηο ζπνπδέο αιιά θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηεζλή εζεινληηζκνχ 

θαζψο κειέηεο θαλεξψλνπλ φηη νη θνηηεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηά είραλ 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Απηφ δηαπηζηψζεθε κέζα απφ 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Yashima ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηφζν θνηηεηέο νη 

νπνίνη πήξαλ κέξνο ζε πξφγξακκα εζεινληηζκνχ γηα εξγαζία φζν θαη απηνί νη νπνίνη 

δελ είραλ αλάινγε εκπεηξία. Οη θνηηεηέο πνπ είραλ πξνεγνχκελεο δηαπνιηηηζκηθέο 

εκπεηξίεο, δειαδή είραλ ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθφ, παξνπζίαδαλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ρακειφ εζλνθεληξηζκφ, απμεκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη πςειή απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ηα νπνία απμήζεθαλ κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξφγξακκα δηεζλή εζεινληηζκνχ θάηη πνπ δελ παξνπζηάζηεθε ζε 

απηνχο πνπ δελ ιαβαλ κέξνο ή δελ είραλ αληίζηνηρεο παιαηφηεξεο εκπεηξίεο 

(Yashima, 2010). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ, θάπνηνη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ θηλήηξνπ, αζθνχλ εμίζνπ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Απηφ δηαθαίλεηαη κέζα απφ 

κειέηεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ζηάζεο 

απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

  Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο αλαδεηθλχεη ζεκαληηθά 
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εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ειηθίαο 18-43 

έδεημε φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ν ηδαληθφο εαπηφο ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα επεξεάδνπλ ηελ έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα θαηαβάιινπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζηελ κάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Taguchi et al., 2009). Σηα ίδηα 

απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηνπ Ryan (2008) ε νπνία επηβεβαίσζε ηηο 

πςειέο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. Απηά ηα 

επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη κέζα απφ έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηξία δηαθνξεηηθά 

ειηθηαθά δείγκαηα θνηηεηέο, καζεηέο θαη ελήιηθεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο 

θνηηεηέο παξαηεξήζεθε πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο 

γιψζζεο θαη ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ επραξίζηεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ησλ θνηηεηψλ απφ φηη ηηο άιιεο δπν ειηθηαθέο 

νκάδεο. Αληίζηνηρα, θάλεθε φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο επεξεάδεη ηελ 

ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Αθφκε, κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ αζθεί 

επηξξνή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα είλαη ε επηξξνή ησλ 

γνλέσλ. (Kormos, Kiddle & Csizér, 2011). 

Δθηφο απφ ηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο άιινο πξνζδηνξηζηηθφο  

παξάγνληαο θηλήηξνπ, φπσο είλαη ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ θαη ζηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Suzuki (2011) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε 

187 Ηάπσλεο θνηηεηέο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζε καζήκαηα παγθφζκησλ γισζζψλ. 

Φάλεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο 

ηφζν ζηνπο θνηηεηέο πνπ είραλ πςειφ θίλεηξν φζν θαη ζε απηνχο πνπ είραλ κέηξην ή 

ρακειφ. Οη θνηηεηέο πνπ είραλ ρακειφ θίλεηξν ζεσξνχζαλ φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 
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ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη παξνπζίαδαλ ρακειή 

απηνπεπνίζεζε, γεγνλφο ην νπνίν επεξέαδε ηνλ ηδαληθφ ηνπο εαπηφ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νη θνηηεηέο είραλ πςειέο πξνζδνθίεο αθνχ 

θαληάδνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ θπζηθφ νκηιεηή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Αθφκε, 

έξεπλεο ζρεηηθέο παξνπζηάδνπλ φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy) ε νπνία, ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ηεο Matsuoka (2004), απνηειείηαη απφ ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

έληαζε ηεο  παξαθίλεζεο (motivational intensity). 

Σπκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή εξεπλεηηθή επηζθφπεζε γίλεηαη 

εκθαλήο ε ζεκαληηθή επηξξνή φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ (ειηθία, θχιν, 

γλψζε αγγιηθψλ γνλέσλ, γισζζνκάζεηα αγγιηθψλ, πνιπγισζζία, δηακνλή ζην 

εμσηεξηθφ, ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο, αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα) ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, θαζψο ηα επξήκαηα 

ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, θαζψο φπσο θάλεθε ππάξρεη εξεπλεηηθφ θελφ. 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

6. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

6.1 Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ και επεςνηηικοί ζηόσοι 

 

Όπσο θάλεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα θαη ν ηδαληθφο εαπηφο  έρνπλ δηεξεπλεζεί δηεζλψο φκσο δελ έρνπλ  

δηεμαρζεί έξεπλεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα πνπ 

αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δπν παξαπάλσ θηλήηξσλ. Όπσο δηαπηζηψζεθε ε κνλαδηθή 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ήηαλ ησλ  Platsidou et al. (2016) 

ε νπνία αθνξνχζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηελ γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ σο πξνβιεπηηθνχο 

παξάγνληεο ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

καζεηέο. Δπνκέλσο, ν πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα απνηειεί 

έλα αλεμεξεχλεην πεδίν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 

ηδηαίηεξα ζην δείγκα ησλ θνηηεηψλ. 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ θαη πψο δηαθνξνπνηείηαη  ν 

πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ππφ ηελ επίδξαζε ησλ  

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ησλ θνηηεηψλ. Παξάιιεινο ζηφρνο ηέζεθε ε δηεξεχλεζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηεο αληηιεπηήο 

ηθαλφηεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. 
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6.2 Δείγμα 

Τν δείγκα ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 406 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην παλεπηζηεκηαθφ ή 

ηερλνινγηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα). Όινη νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ επηιέμεη σο 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα επηινγήο ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη δελ είραλ μεπεξάζεη ηελ 

πεληαεηία θνίηεζεο. Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξνχζε ηνπο θνηηεηέο πνπ είραλ σο 

κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή θαη δελ ζπνχδαδαλ αγγιηθή θηινινγία. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 91 άλδξεο (22,4%) θαη 315 

γπλαίθεο (77,6%). Ζ ειηθία ησλ θνηηεηψλ θπκαίλνληαλ απφ 18 έσο 51 εηψλ κε 

ειηθηαθφ κέζν φξν 20,15 έηε (Τ.Α. = 3,51). Έλα άηνκν δελ δήισζε ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ην θχιν ηνπ (πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1 

Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία 

Υαξαθηεξηζηηθά Ν % 

Φύιν   

Άλδξεο 91 22,4 

Γπλαίθεο 315 77,6 

Σχλνιν 406  

Ζιηθία Μ.Ο.    Τ.Α. 

            20,15             3,51 
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Ωο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2, ην 72,7% ηνπ 

θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ (ε = 295) ζπνχδαδε ζε Α.Δ.Η. θαη ην 27,3% ζε Α.Τ.Δ.Η. (ε = 

111). Οη θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ πνίθηιιαλ, δειαδή νη 135 θνηηεηέο (35,4%) 

ζπνχδαδαλ ζε αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο ζρνιέο (Τκήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κνπζηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, θηλεκαηνγξάθνπ, ςπρνινγίαο, 

δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπνπδψλ), νη 175 θνηηεηέο (45,9%) θνηηνχζαλ ζε ζρνιέο 

νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (Τκήκαηα ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο, εθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο, 

ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, 

νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ) θαη νη 71 θνηηεηέο (18,6%) ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζε ζρνιέο 

επαγγεικάησλ πγείαο (Τκήκαηα θπζηθνζεξαπείαο, ηερλνιφγσλ ηαηξηθψλ 

εξγαζηεξίσλ). Οη 381 θνηηεηέο αλέθεξαλ ην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ζην νπνίν 

θνηηνχζαλ (πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2 

 

Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Ν % 

Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα   

ΑΔΗ 295 72,7 

ΑΤΔΗ 111 27,3 

Σχλνιν 406  

Καηεύζπλζε ζπνπδώλ      

Αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο ζρνιέο 135 35,4 

Σρνιέο νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 175 45,9 

Σρνιέο επαγγεικάησλ πγείαο 71 18,6 

Σχλνιν 381  
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Αλαθνξηθά κε ηελ γισζζνκάζεηα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, νη 370 θνηηεηέο (91,1 

%) θαηείραλ θάπνην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ελψ ε κεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δειαδή νη 36 θνηηεηέο (8,9%) δελ ήηαλ θάηνρνη θάπνηνπ πηπρίνπ. Τν 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ δηαθέξεη αηζζεηά, αθνχ νη 5 θνηηεηέο (1,4 %) είραλ 

βαζηθή ή κέηξηα γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδα Α2, Β1), νη 171 θνηηεηέο 

(48,4%) ήηαλ θάηνρνη πηπρίσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαιή γλψζε αγγιηθψλ (επίπεδν 

Β2), νη 9 θνηηεηέο (2,5%) θαηείραλ πηπρία πνιχ θαιήο γλψζεο αγγιηθψλ (επίπεδν C1) 

θαη νη 168 θνηηεηέο (47,6%) είραλ άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν C2). 

Τν γισζζηθφ επίπεδν αγγιηθψλ δειψζεθε απφ 353 θνηηεηέο. Τα ελ ιφγσ ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 

 

 

Πίλαθαο 3 

Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ γισζζνκάζεηα αγγιηθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθά Ν % 

Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο   

Ναη 370 91,1 

Όρη 36 8,9 

Σχλνιν 406  

Δπίπεδν γισζζνκάζεηαο      

Βαζηθή ή κέηξηα γλψζε (A2 ή B1) 5 1,4 

Καιή γλψζε (B2) 171 48,4 

Πνιχ θαιή γλψζε (C1) 9 2,5 

Άξηζηε γλψζε (C2) 168 47,6 

Σχλνιν 353  
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Όζνλ αθνξά ηελ γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο (ε = 264) γλψξηδε άιιεο μέλεο γιψζζεο εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (65,2 

%) ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο (ε = 141) πνπ δελ είραλ αληίζηνηρε γλψζε (34,8 

%). Σρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ γλψζεο μέλσλ γισζζψλ, θάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ 

θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ δειαδή νη 212 θνηηεηέο (80,9%) γλψξηδαλ κηα επηπιένλ 

γιψζζα εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, νη 48 θνηηεηέο (18,3%) είραλ γλψζε δπν 

επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ ελψ ε κεηνςεθία ησλ 2 θνηηεηψλ (0,8%) γλψξηδε απφ ηξεηο 

μέλεο γιψζζεο θαη πάλσ. Ο αξηζκφο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ δειψζεθε απφ 262 

θνηηεηέο. Αθφκε, ηα απνηειέζκαηα πνηθίιινπλ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ γλψζεο ησλ 

μέλσλ γισζζψλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ (ε = 132) γλψξηδε ιίγν (49,6%) 

ή αξθεηά (36,1%) άιιεο μέλεο γιψζζεο (ε = 96). Μηθξφηεξνο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ (ε = 38) πνπ γλψξηδαλ πνιχ θαιά (14,3%). Σηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

αληαπνθξίζεθαλ νη 266 θνηηεηέο. Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4 

Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ γλψζε επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο 

Υαξαθηεξηζηηθά Ν % 

Γλώζε επηπιένλ μέλσλ γισζζώλ   

Ναη 264 65,2 

Όρη 141 34,8 

Σχλνιν 405  

Αξηζκόο μέλσλ γισζζώλ      

Γλψζε 1 μέλεο γιψζζαο 212 80,9 

Γλψζε 2 μέλσλ γισζζψλ 48 18,3 

Γλψζε 3 μέλσλ γισζζψλ θαη άλσ 2 0,8 

Σχλνιν 262  

Βαζκόο γλώζεο μέλσλ γισζζώλ   

Λίγν 132 49,6 

Αξθεηά 96 36,1 

Πνιχ θαιά 38 14,3 

Σχλνιν 266  

 



 63 

Σε φηη αθνξά ηνπο ιφγνπο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ, νη 5 θνηηεηέο (1,3%) 

ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα εζεινληηζκνχ, νη 25 (6,5 %) δηεθπεξαίσζαλ ζπνπδέο (π.ρ. 

Erasmus, πξαθηηθή άζθεζε, summer school, θ.α.), νη 36 (9,4%) πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ, νη 18 (4,7%) ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ, νη 5 (1,3 

%) δηέκεηλαλ ζην εμσηεξηθφ γηα δπν απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη νη πεξηζζφηεξνη 

δειαδή νη 295 (76,8%) δελ είραλ κείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα θάπνηνλ ιφγν. Οη 384 

θνηηεηέο αλέθεξαλ ηνπο ιφγνπο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη  ην 

δηάζηεκα δηακνλήο ηνπο  ζην εμσηεξηθφ μεπεξλνχζε ηνλ έλα κήλα (πίλαθαο 5). 

 

Πίλαθαο 5 

Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηνπο ιφγνπο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ 

Υαξαθηεξηζηηθά Ν % 

Λόγνη δηακνλήο ζην εμσηεξηθό   

Δζεινληηζκφο 5 1,3 

Σπνπδέο 25 6,5 

Ταμίδη 36 9,4 

Μφληκε θαηνηθία 18 4,7 

Γπν ιφγνη δηακνλήο 5 1,3 

Γελ έρνπλ κείλεη 295 76,8 

Σχλνιν 384  
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6.3 Επεςνηηικά επγαλεία 

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν εξσηεκαηνιφγηα, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ζηάζεο απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Αθφκα, γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο  αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ηεο γλψζεο αγγιηθψλ 

ησλ γνληψλ θαη ηεο γλψζεο άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ηα 

νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. 

 

6.3.1 Μέηπηζη ηηρ ζηάζηρ απένανηι ζηην διεθνή κοινόηηηα 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Σηάζεο Απέλαληη ζηελ Γηεζλή Κνηλφηεηα (International 

Posture Inventory, IPI) ησλ Platsidou et al. (2016). Τν εξεπλεηηθφ απηφ εξγαιείν 

θαηαζθεπάζηεθε βαζηζκέλν ζην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ηεο Yashima (2009). 

Απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 10 πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα 

ηεο Yashima (2009) γηα λα απεπζπλζνχλ ζε καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη νη 6 

απνηέιεζαλ πξνζζήθε κε ζθνπφ λα κεηξεζεί ε δεθηηθφηεηα ζε μέλα έζηκα φπσο είλαη 

ε μέλε θνπδίλα, νη ρεηξνηερλίεο θαη ηα ηαμίδηα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ε νπνία αθνξά θνηηεηέο, έγηλε αληηθαηάζηαζε ζην παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγην ηεο 

ιέμεο « καζεηήο » θαη « ζρνιείν » κε ηηο ιέμεηο « θνηηεηήο » θαη « παλεπηζηήκην » 

αληίζηνηρα. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα πνπ εμεηάδεη 

ην IPI είλαη ηξεηο θαη νξίδνληαη σο εμήο :  
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α) ε αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο (openness to foreign cultures), ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο μέλνπο πνιηηηζκνχο, (9 εξσηήζεηο 

π.ρ. « δελ ζα κε πείξαδε λα θηινμελήζσ θάπνην μέλν θνηηεηή ζην ζπίηη κνπ », « ζα 

ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε θάπνηα εζεινληηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξά ηνπο μέλνπο πνπ 

δνπλ ζηελ θνηλσλία καο »). 

β) ε επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα (vocational and academic 

utility), ε νπνία εθηηκά ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή 

ρξεζηκφηεηα ηεο δηεζλνπνηεκέλεο γιψζζαο ησλ αγγιηθψλ (3 εξσηήζεηο π.ρ., « ζα 

ήζεια λα ζπνπδάζσ ζην εμσηεξηθό », « ζέισ λα δνπιέςσ ζε κηα μέλε ρώξα ») 

γ) ε απνθπγή ηεο μέλεο ηάζεο (avoidance - to - foreigness tendency), ε νπνία 

δείρλεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο μέλνπο πνιηηηζκνχο (4 εξσηήζεηο κε 

αξλεηηθφ πεξηερφκελν π.ρ., « δελ κηιώ ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο, όηαλ κπνξώ λα ην 

απνθύγσ », « ζα απέθεπγα κηα δνπιεηά πνπ ζα κε έζηειλε ζπρλά ζην εμσηεξηθό » ( 

Platsidou et al., 2016). 

Οη εξσηεζέληεο θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

ηζρχεη ην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γη´ απηνχο κέζα απφ κηα 

ηζνδηαζηεκηθή πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1 (πνηέ ή 

ζρεδφλ πνηέ δελ ηζρχεη γηα κέλα) έσο ην 5 (πάληα ηζρχεη γηα κέλα). 

 

6.3.2 Μέηπηζη ηος ιδανικού εαςηού ζηην αγγλική γλώζζα 

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ησλ Platsidou et al. (2016) ην νπνίν απνηειεί έλα 

κέξνο ηεο Ηαπσληθήο έθδνζεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δζσηεξηθήο  Παξαθίλεζεο 
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(Motivational Self – System Questionnaire) ησλ Taguchi et al. (2009). Απφ ην αξρηθφ 

εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθαλ θαη κεηαθξάζηεθαλ 4 απφ ηηο 5 εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ κέηξεζε ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (4 εξσηήζεηο π.ρ., « 

Μπνξώ λα θαληαζηώ ηνλ εαπηό κνπ λα δεη ζην εμσηεξηθό θαη λα ζπδεηώ ζηα Αγγιηθά », 

« Φαληάδνκαη ηνλ εαπηό κνπ ζαλ θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα κηιήζεη Αγγιηθά κε επθνιία 

»). Ζ εξψηεζε ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ « Τα πξάγκαηα πνπ ζέισ λα θάλσ ζην 

κέιινλ απαηηνύλ από εκέλα λα ρξεζηκνπνηώ Αγγιηθά » θάλεθε φηη ζπκπίπηεη 

λνεκαηηθά κε ηελ εξψηεζε « Όπνηε ζθέθηνκαη ηελ κειινληηθή θαξηέξα κνπ 

θαληάδνκαη ηνλ εαπηό κνπ λα ρξεζηκνπνηεί αγγιηθά » γη´ απηφ αθαηξέζεθε απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην (Platsidou et al., 2016). 

Οη θνηηεηέο θαινχληαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηζρχεη 

ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γη´ απηνχο κε βάζε κηα 

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert ε νπνία θιηκαθψλεηαη απφ ην 1 : πνηέ ή ζρεδφλ 

πνηέ δελ ηζρχεη γηα κέλα έσο ην 5 : πάληα ηζρχεη γηα κέλα. 

Όπσο δηαπηζηψζεθε, ηα δπν παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεζζάξσλ ππνθιηκάθσλ (αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο, 

επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα, απνθπγή ηεο μέλεο ηάζεο, ηδαληθφο 

εαπηφο ζηελ δεχηεξε γιψζζα) κέζα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε ππνθιίκαθα. Γηα παξάδεηγκα, πςειέο βαζκνινγίεο ζηελ 

αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο δείρλνπλ φηη ην άηνκν παξνπζηάδεη ζε πςειφ 

βαζκφ ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα αμηνινγείηαη εμάγνληαο 

έλα ζπλνιηθφ ζθνξ απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ππνθιίκαθεο. Υςειφηεξε βαζκνινγία ζηα 

δπν εξσηεκαηνιφγηα ζεκαίλεη ζεηηθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή 
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θνηλφηεηα. Σηελ παξνχζα έξεπλα ε θιίκαθα ηεο απνθπγήο ηεο μέλεο ηάζεο δελ 

ζπλππνινγίζηεθε ζηελ εμαγσγή ησλ κέζσλ φξσλ γηα ιφγνπο νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ 

ζε επφκελε ελφηεηα. 

 

6.3.3 Ανηιληπηή ικανόηηηα ζηην αγγλική γλώζζα 

Ζ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα κεηξήζεθε κέζα απφ κηα 

εξψηεζε ζηελ νπνία νη θνηηεηέο θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν ηνπο ζηα 

αγγιηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο (« ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ 

πνην λνκίδεηο όηη είλαη ην επίπεδν ζνπ ζηα αγγιηθά;»). Οη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δίλνληαλ κέζα απφ κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ 1 έσο ην 5 (φπνπ 1: ρακειφ θαη 5: πνιχ θαιφ). Υςειέο βαζκνινγίεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ην άηνκν παξνπζηάδεη ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζε πςειφ επίπεδν. 

         Ζ εξψηεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνζζήθε ζε έξεπλεο πνπ απεπζχλνληαλ 

ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ (Platsidou & Kantaridou, 2014˙ Platsidou & Sipitanou, 2015). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο « ζπκκαζεηήο 

» κε ηελ ιέμε « ζπκθνηηεηήο ». 

 

6.3.4 Η ζηάζη απένανηι ζηην εκμάθηζη ξένων γλωζζών  

Ζ ζηάζε απέλαληη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ κεηξήζεθε κέζα απφ δπν 

εξσηήζεηο απφ ηηο έξεπλεο ησλ Platsidou θαη Kantaridou (2014) θαη ησλ Platsidou et 

al. (2016). Οη εξσηήζεηο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ κεηαθξάζηεθαλ απφ ην ζπλνδεπηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ SILL (Oxford, 1990) γηα ρξήζε ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεηξήζεθε ε αληηιεπηή ζεκαζία ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο σο 
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μέλεο γιψζζαο (perceived importance of learning English) κέζα απφ κηα εξψηεζε (« 

πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ζέλα λα κηιάο πνιύ θαιά αγγιηθά ;») κε βάζε κηα θιίκαθα 

ηξηψλ ζεκείσλ πνπ θπκαίλνληαλ απφ ην 1: φρη θαη ηφζν ζεκαληηθφ έσο ην 3: πνιχ 

ζεκαληηθφ. Αθφκε, ε απφιαπζε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ (enjoyment of 

learning foreign languages) κεηξήζεθε κέζα απφ κηα δηρνηνκεκέλε θιεηζηή εξψηεζε 

(«Σνπ αξέζεη λα καζαίλεηο μέλεο γιώζζεο;») ζηελ νπνία θιήζεθαλ νη θνηηεηέο λα 

δειψζνπλ αλ ηνπο αξέζεη λα καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο κέζα απφ 2 επηινγέο 

απάληεζεο (Ναη/ Όρη). Ζ ζηάζε απέλαληη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ 

ππνινγίζηεθε κέζα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δπν παξαπάλσ εξσηήζεσλ. 

 

6.3.5 Η γνώζη αγγλικών ηων γονιών 

Ζ γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνληψλ κεηξήζεθε κέζα απφ δπν εξσηήζεηο θιίκαθαο νη 

νπνίεο απνηέιεζαλ πξνζζήθε ζηελ έξεπλα πνπ αθνξνχζε καζεηέο ησλ Platsidou et 

al. (2016). Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

κεηέξα ηνπο θαη ν παηέξαο ηνπο γλσξίδνπλ αγγιηθά. Οη απαληήζεηο δίλνληαλ ζε 

θιίκαθα 4 επηινγψλ ηχπνπ Likert : Καζφινπ (1), Λίγν (2), Αξθεηά (3), Πνιχ θαιά 

(4). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη πςειέο βαζκνινγίεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

θαλεξψλνπλ πςειφ επίπεδν γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ησλ γνλέσλ. Σηελ 

παξνχζα έξεπλα ν κέζνο φξνο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ππνινγίζηεθε μερσξηζηά γηα 

ηελ θάζε κηα εξψηεζε. 
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6.3.6 Η γνώζη άλλων ξένων γλωζζών εκηόρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ 

Ζ γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κεηξήζεθε κέζα 

απφ κηα θιεηζηή δηρνηνκεκέλε εξψηεζε (« γλσξίδεηο άιιεο μέλεο γιώζζεο εθηόο ηεο 

αγγιηθήο γιώζζαο ») ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κέζα 

απφ δπν θαηεγνξίεο ( Ναη / Όρη ). Ο αξηζκφο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ κεηξήζεθε κέζα 

απφ κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ φπνπ νη θνηηεηέο δήισλαλ πνηεο επηπιένλ μέλεο 

γιψζζεο γλσξίδνπλ εθηφο ηεο αγγιηθήο. Οη δπν παξαπάλσ εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηέιεζαλ πξνζαξκνγή απφ ην ζπλνδεπηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ SILL (Oxford, 1990). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνζηέζεθε ε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε 

ηνλ βαζκφ γλψζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ φπνπ νη θνηηεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ 

γηα ηελ μέλε γιψζζα πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ζε κηα θιίκαθα 3 επηινγψλ ηχπνπ 

Likert πνπ θπκαίλνληαλ απφ ην 1 : ιίγν έσο ην 3 : πνιχ θαιά. 

 

 

6.4 Διαδικαζία 

 

Ζ δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

δηήξθεζε απφ ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

ήηαλ ε ζπκπησκαηηθή ή επθνιίαο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Όζνλ αθνξά 

ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαηαηέζεθαλ αηηήζεηο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζε γξακκαηείεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ 
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λνκνχ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην) νη 

πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ εγθξίζεθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηάιζεθε ζηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ θνηηεηψλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφκελν απφ έλα 

ειεθηξνληθφ κήλπκα ην νπνίν δηεπθξίληδε ην ηη πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα θαη ηα 

θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζε απηήλ. Αθφκε, ην εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ έγθξηζε 

αλαξηήζεθε ζηελ εθαξκνγή Student´s Web (ηκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο) δίλνληαο ζηνπο θνηηεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. 

Οη θνηηεηέο θαινχληαλ λα αθνινπζήζνπλ έλαλ ζχλδεζκν (Link) γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην Online. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ δεκηνπξγήζεθε 

κηα ειεθηξνληθή θφξκα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηεο Google (Google 

Docs). 

Αθφκε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε έληππε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κεηά απφ ρνξήγεζε αδεηψλ πνπ δφζεθε 

ζηελ εξεπλήηξηα απφ ηηο δηδάζθνπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο (Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα). Μνηξάζηεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο θνηηεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο κεηά απφ 

πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε απηνχο απφ ηελ εξεπλήηξηα ζρεηηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ην ζέκα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Αληίζηνηρα, 

δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε θνηηεηέο δηαθφξσλ ηκεκάησλ ζηελ βηβιηνζήθε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κεηά απφ άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε. Τα έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ ακέζσο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο ζηελ εξεπλήηξηα. 

 Σπλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 414 εξσηεκαηνιφγηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 168 

ζπκπιεξψζεθαλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο, ηα 238 απνηεινχζαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζε έληππε κνξθή θαη ηα 8 δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα δηφηη 

ππήξραλ αξθεηέο ειιηπείο απαληήζεηο. Έηζη, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ιήθζεθαλ 
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ππφςε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ 406. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Google Docs 

δελ άθελε πεξηζψξηα γηα ειιηπείο απαληήζεηο αθνχ γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο απαηηνχληαλ ε απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, 

απνηέιεζε έλαλ γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

Οη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα εζεινληηθά. Ο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο ν νπνίνο απαηηνχληαλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ήηαλ 

πεξίπνπ 10-15 ιεπηά. Δίλαη επλφεην φηη δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ππνθεηκέλσλ 

θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, γεγνλφο γηα ην νπνίν νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ήηαλ ελήκεξνη. 
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7. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

7.1 Ανάλςζη αξιοπιζηίαρ επεςνηηικού επγαλείος ηος πποζαναηολιζμού απένανηι 

ζηην διεθνή κοινόηηηα 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμήρζεζαλ κέζνη φξνη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο απηνχ. Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε 

αμηνπηζηίαο Cronbach a ηεο αλνηρηφηεηαο απέλαληη ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο ήηαλ α = 

.69, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο ρξεζηκφηεηαο ήηαλ α = .85, ηεο απνθπγήο 

ηεο μέλεο ηάζεο α = .17, ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα α = .85, ηεο 

ζηάζεο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα α = .76 θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα α = .85. Ζ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ φπσο 

επίζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ κφλε 

ππνθιίκαθα ε νπνία παξνπζηάδεη αξθεηά ρακειφ δείθηε εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο 

είλαη ε απνθπγή ηεο μέλεο ηάζεο ε νπνία παξέκεηλε ρακειή α = .36 αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε αθαίξεζεο κηαο εξψηεζεο φπσο ππνδείθλπε ε αλάιπζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο spss. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε παξαπάλσ ππνθιίκαθα δελ ιήθζεθε 

ππφςηλ ζηηο πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Οη παξαπάλσ δείθηεο εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε απηνχο ηεο έξεπλαο ησλ Platsidou et al. 

(2016), (βι. πίλαθα 6). 
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Πίλαθαο 6 

 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach a ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο ηεο έξεπλαο ησλ Platsidou et al. (2016). 

Τπνθιίκαθεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ  

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλόηεηα 

Αξηζκόο 

εξσηήζεσλ 

Cronbach a 

Αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο 9       .69        .76 

Δπαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα 3       .85        .87 

Απνθπγή ηεο μέλεο ηάζεο 4       .17        .48 

Ηδαληθφο εαπηφο ζηελ αγγιηθή γιψζζα 4       .85     

 

εκείσζε : Με πιάγηα γξάκκαηα αλαθέξνληαη νη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηεο έξεπλαο 

ησλ Platsidou et al., (2016). 

 

 

 

7.2 Αηομικέρ διαθοπέρ ηων θοιηηηών ωρ ππορ ηον πποζαναηολιζμό απένανηι ζηην 

διεθνή κοινόηηηα 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ θαη πψο δηαθνξνπνηείηαη  ν 

πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ππφ ηελ επίδξαζε ησλ  

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ησλ θνηηεηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο 

εθαξκφζηεθε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ ήηαλ ην 

θχιν, ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε γλψζε 

άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο, νη ιφγνη δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ θαη ε 

θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. 
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          Αξρηθά, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ θχινπ  ησλ θνηηεηψλ ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Βξέζεθε φηη ε επίδξαζε ηνπ θχινπ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα 

(F(1,404) = 4.51, p = .034). Σπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο  (Μ.Ο. = 3.67, Τ.Α. = 0.98) 

παξνπζηάδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα 

απφ φηη νη γπλαίθεο (Μ.Ο. = 3.38, Τ.Α. = 1.15). 

Όζνλ αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ππφ 

ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ θάλεθε φηη ππάξρεη κηα νξηαθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (F(1,404) = 3.68, p = .056 ). Οη άλδξεο (Μ.Ο. = 3.80, Τ.Α. = 0.98) έρνπλ ηελ 

ηάζε λα θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πην έληνλα σο ρξήζηεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο. = 3.57, Τ.Α = 1.00). Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ 

αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε επίδξαζε ηεο θαηνρήο 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ησλ θνηηεηψλ ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ  απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Βξέζεθε φηη ε επίδξαζή ηεο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο, δειαδή ζηελ αλνηρηφηεηα  ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνχο (F(1,404) = 9.70 , p = .002), ζηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή 

ρξεζηκφηεηα (F(1,404) = 4.69, p = .031) θαη ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα F(1,404) = 32.30, p = .000). Σπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ θάπνην 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αγγιηθήο γιψζζαο (Μ.Ο = 3.33, Τ.Α = 0.63) 

παξνπζηάδνπλ ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ (Μ.Ο. = 2.99, Τ.Α = 0.60). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

θηλήζεθαλ νη δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα. Οη θάηνρνη 

πηπρίνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Μ.Ο. = 3.48, Τ.Α = 1.11) εκθαλίδνπλ ζε πςειφηεξν 

βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα απφ απηνχο πνπ δελ είλαη 
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θάηνρνη αληίζηνηρνπ πηπρίνπ (Μ.Ο. = 3.06, Τ.Α = 1.17). Οκνίσο, παξφκνηεο δηαθνξέο 

εληνπίζηεθαλ ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Όζνη θαηείραλ δηπιψκαηα 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Μ.Ο. = 3.71, Τ.Α = 0.96) θάλεθε φηη εκθαλίδνπλ ζε 

πςειφηεξν βαζκφ ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ είραλ αληίζηνηρα 

δηπιψκαηα (Μ.Ο. = 2.75, Τ.Α = 0.99). 

Αθνινχζσο, εμεηάζηεθε ε γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο θαη θάλεθε φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ζπλνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, δειαδή ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο, (F 

(1,403) = 15.06, p = .000) ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα (F 

(1,403) = 4.51, p =  .34) θαζψο θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (F 

(1,403) = 7.93, p = .005). Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο νη νπνίνη γλψξηδαλ άιιεο μέλεο 

γιψζζεο δηαπηζηψζεθε φηη είλαη πην αλνηρηνί ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο  (Μ.Ο. = 3.39, 

Τ.Α. = 0.63), εθθξάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο δηεζλή γιψζζα (Μ.Ο. =3.53, 

Τ.Α. = 1.11) θαη εκθαλίδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα (Μ.Ο. = 3.73, Τ.Α. = 0.97) ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ γλσξίδνπλ 

επηπιένλ μέλεο γιψζζεο εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Μ.Ο = 3.14, Τ.Α. = 0.60), ( 

Μ.0 = 3.28, Τ.Α. = 1.12), (Μ.Ο. = 3.43, Τ.Α. = 1.03) αληηζηνίρσο ζηηο ελ ιφγσ 

ππνθιίκαθεο (πίλαθαο 7). 
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Πίλαθαο 7 

 

Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

αλάινγα κε ην θχιν, ηελ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηεο 

γλψζεο επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ, δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο, ηελ αλνηρηφηεηα ζηνπο 

μέλνπο πνιηηηζκνχο (F(5,378) = 2.99, p = .012), ηελ  επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή 

ρξεζηκφηεηα (F(5,378) = 4.18, p = .001) θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

(F(5,378) = 5.47, p = .000). Γηα λα δηαπηζησζεί αλάκεζα ζε πνηεο νκάδεο ( 

ππνθαηεγνξίεο) ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε « post – hoc » πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ scheffe. Σρεηηθά κε ηελ αλνηρηφηεηα 

ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ 

 

 

Αλνηρηόηεηα ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνύο 

Δπαγγεικαηηθή  

θαη αθαδεκατθή  

ρξεζηκόηεηα 

Ηδαληθόο εαπηόο 

ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα 

         F (1,404)=4.51, p=.034 F (1,404)=3.68, p=.056 

               Μ.Ο.          Τ.Α. Μ.Ο.          Τ.Α. Μ.Ο.          Τ.Α. 

Φύιν    

Άλδξεο            3.67           0.98      3.80            0.98 

Γπλαίθεο            3.38           1.15      3.57            1.00 

   F (1,404)=9.70, p=.002 F (1,404)=4.69, p=.031 F (1,404)=32.3, p=.000 

               Μ.Ο.          Τ.Α. Μ.Ο.          Τ.Α. Μ.Ο.          Τ.Α. 

Πηζηνπνηεηηθό 

αγγιηθώλ 

   

Ναη            3.33           0.63           3.48            1.11      3.71            0.96 

Όρη            2.99           0.60           3.06            1.17      2.75            0.99 

 F (1,403)=15.06, p=.000 F (1,403)=4.51, p=.034 F (1,403)=7.93, p=.005 

               Μ.Ο.          Τ.Α. Μ.Ο.           Τ.Α. Μ.Ο.          Τ.Α. 

Γλώζε επηπιένλ 

μέλσλ γισζζώλ 

   

Ναη            3.39           0.63           3.53           1.11      3.73            0.97 

Όρη            3.14           0.60           3.28           1.12      3.43            1.03 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p = .026) αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ 

δηακείλεη ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ζπνπδψλ (Μ.Ο. = 3.73 , Τ.Α. = 0.57) θαη ζε απηνχο 

πνπ δελ έρνπλ κείλεη ζην εμσηεξηθφ (Μ.Ο. = 3.26 , Τ.Α. = 0.64). Δπνκέλσο, θάλεθε 

φηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ κείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα ζπνπδέο είλαη πην αλνηρηνί ζηνπο 

μέλνπο πνιηηηζκνχο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ κείλεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη δελ εληνπίζηεθαλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο 

νκάδεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο παξφιν πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F(5,378) = 

4.18, p = .001), κέζα απφ ηελ αλάιπζε « post – hoc » δελ εληνπίζηεθαλ επδηάθξηηεο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππνθαηεγνξίεο. Γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δηάρπηεο θαη δελ 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p = .005) κεηαμχ απηψλ πνπ έκεηλαλ ζην εμσηεξηθφ γηα 

ζπνπδέο (Μ.Ο. = 4.37, Τ.Α. = 0.73) θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ κείλεη ζην εμσηεξηθφ ( 

Μ.Ο. = 3.52, Τ.Α. = 0.99). Σηελ ίδηα ππνθιίκαθα δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p = .033) αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ δηακείλεη ζην 

εμσηεξηθφ ιφγσ ηαμηδηνχ (Μ.Ο. = 4.13, Τ.Α. = 0.83) θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

κείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα θάπνην ιφγν (Μ.Ο. = 3.52, Τ.Α. = 0.99).Οη δηαθνξέο ζηνπο 

κέζνπο φξνπο ππνδειψλνπλ φηη απηνί νη νπνίνη έρνπλ πάεη γηα ζπνπδέο ή γηα ηαμίδη 

ζην εμσηεξηθφ παξνπζηάδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζε ζχγθξηζε κε 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ κείλεη ζην εμσηεξηθφ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο νκάδεο. 
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Ωο πξνο ηελ δηακνλή ησλ θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο εζεινληηζκνχ, 

κφληκεο θαηνηθίαο ή γηα δπν ιφγνπο δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε θακία απφ ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα. Τν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

πνπ δήισζε φηη έρεη κείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα εζεινληηζκφ (Ν=5), γηα κφληκε 

θαηνηθία (Ν=18) ή γηα δπν ιφγνπο (Ν=5) ήηαλ πνιχ κηθξφο. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ 

επηζθαιέο λα εμαρζνχλ νπνηαδήπνηε ζπκπεξάζκαηα σο πξνο απηφ (πίλαθαο 8). 

 

Πίλαθαο 8 

 

Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ 

 

 

 

 

 

Αλνηρηόηεηα ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνύο 

Δπαγγεικαηηθή  

θαη αθαδεκατθή  

ρξεζηκόηεηα 

Ηδαληθόο εαπηόο 

ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα 

   F (5,378)=2.99, p=.012        F (5,378)=4.18, p=.001 F (5,378)=5.47, p=.000 

    Μ.Ο.       Τ.Α.        P       Μ.Ο.        Τ.Α.        P  Μ.Ο.        Τ.Α.       P 

Λόγνη δηακνλήο 

ζην εμσηεξηθό 

   

Δζεινληηζκφο                   

Σπνπδέο    3.73         0.57            4.37          0.73 

                               .026                               .005 

Γελ έρνπλ κείλεη    3.26         0.64   3.52          0.99 

                                .033 

Ταμίδη              4.13          0.83 

Μφληκε θαηνηθία                  

Γπν ιφγνη                   
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Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (F(2,378) = 3.02, p = .050) αλαιφγσο ηεο 

θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ (αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο ζρνιέο, ζρνιέο 

νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ζρνιέο επαγγεικάησλ πγείαο). Γηα λα 

κπνξέζεη λα εμαθξηβσζεί κεηαμχ πνησλ ππνθαηεγνξηψλ έγθεηηαη νη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε « post-hoc » πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ scheffe. Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαπηζηψζεθε φηη 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p = .050) αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

ζπνπδάδνπλ επαγγέικαηα πγείαο (Μ.Ο. = 3.37, Τ.A = 1.08) θαη ζηνπο θνηηεηέο ησλ 

ζρνιψλ νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (Μ.Ο. = 3.72, Τ.A = 1.01).  Δίλαη 

θαλεξφ φηη νη ηειεπηαίνη εκθαλίδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα απφ φηη νη ζπνπδαζηέο ησλ επαγγεικάησλ πγείαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ππάξρεη κηα νξηαθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο (F(2,378) = 2.88, p = .057). Οη νξηαθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p = .063 ) έγθεηηαη  αλάκεζα ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ ζρνιψλ (Μ.Ο. = 3.39, Τ.Α. = 0.61) θαη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ησλ ζρνιψλ πγείαο (Μ.Ο. = 3.17, Τ.Α. = 0.66). Τα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ ζρνιψλ  

έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη πην αλνηρηνί ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ 

επηζηεκψλ πγείαο. 

Αμηνπξφζερην είλαη φηη δελ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο άιιεο ππνθαηεγνξίεο ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ θαη ζηελ αλνηρηφηεηα ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνχο. Αθφκε, δελ βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο ρξεζηκφηεηαο (πίλαθαο 9). 
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Πίλαθαο 9 

 

Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ 

 

 

Μεηέπεηηα δηεμήρζεζαλ αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ζηελ ειηθία, ζηνλ βαζκφ 

γλψζεο αγγιηθψλ ηεο κεηέξαο, ηνπ παηέξα, ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ, 

ζηνλ αξηζκφ θαη ζηνλ βαζκφ γλψζεο άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ησλ θνηηεηψλ.  

Τα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ππνδεηθλχνπλ φηη ν παξάγνληαο ηεο αλνηρηφηεηαο 

ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο δελ ζπζρεηίδεηαη θαζφινπ νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά κε ηελ 

ειηθία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο παξνπζηάδεη 

ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ βαζκφ γλψζεο αγγιηθψλ ηεο κεηέξαο (r = .22, p < 

 

 

Αλνηρηόηεηα ζε μέλνπο 

πνιηηηζκνύο 

Δπαγγεικαηηθή  

θαη αθαδεκατθή  

ρξεζηκόηεηα 

Ηδαληθόο εαπηόο ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα 

   F (2,378)=2.88, p=.057         F (2,378)=3.02, p=.050 

    Μ.Ο.       Τ.Α.        P       Μ.Ο.        Τ.Α.        P  Μ.Ο.        Τ.Α.       P 

Καηεύζπλζε 

ζπνπδώλ 

                                                              

Αλζξσπηζηηθέο, 

θνηλσληθέο ζρνιέο 

   3.39         0.61    

                                .063   

Σρνιέο 

επαγγεικάησλ 

πγείαο 

   3.17         0.66   3.37         1.08 

                                .050 

Σρνιέο νηθνλνκίαο 

θαη δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ 

   3.72         1.01               
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.01), ηνπ παηέξα (r = .21, p< .01) κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ (r = .25, p< 

.01), κε ηνλ αξηζκφ γλψζεο άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο (r = .24, p< 

.01) θαη κε ηνλ βαζκφ γλψζεο απηψλ (r = .16, p< .01). Τν γεγνλφο ησλ ζεηηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ δείρλεη φηη νη κεηαβιεηέο θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε άξα φζν 

απμάλεηαη ε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ηφζν νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ηάζε 

λα είλαη αλνηρηνί ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα δελ 

παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία, ηνλ βαζκφ γλψζεο 

αγγιηθψλ ηεο κεηέξαο θαη ηνλ βαζκφ γλψζεο άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο 

αγγιηθήο ησλ θνηηεηψλ. Δπδηάθξηηε είλαη κηα ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο  θαη αθαδεκατθήο ρξεζηκφηεηαο κε ην επίπεδν 

γλψζεο αγγιηθψλ ηνπ παηέξα (r = .17, p< .01) θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ μέλσλ γισζζψλ 

πνπ γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο (r = .21, p< .01). Αθφκε, ε επαγγεικαηηθή θαη 

αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα θάλεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κέηξηα ζεηηθά κε ην επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ  ησλ θνηηεηψλ (r = .29, p< .01). Τα ελ ιφγσ ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ζεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαλεξψλνπλ φηη φζν απμάλεηαη θαζέλαο απφ 

ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ηφζν πην πηζαλφ είλαη νη θνηηεηέο λα εθδειψζνπλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα ηεο 

αγγιηθήο σο δηεζλή γιψζζα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ δελ παξαηεξήζεθε θακία 

ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία. Αληίζεηα, θάλεθε λα ππάξρεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηνλ βαζκφ γλψζεο αγγιηθψλ ηεο κεηέξαο (r = .13, p< .01), ηνπ παηέξα (r = .22, p< 

.01), κε ηνλ αξηζκφ ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο (r = .18, p< .01) 

θαη κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηηο γλσξίδνπλ (r = .13, p< .05). Τέινο, ν ηδαληθφο εαπηφο 

ζπζρεηίδεηαη κέηξηα ζεηηθά κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (r = 
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.38, p< .01). Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ νη 

γνλείο γλσξίδνπλ ζε πην πςειφ επίπεδν ηελ αγγιηθή γιψζζα, έρνπλ πην απμεκέλν 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ, γλσξίδνπλ πην πνιιέο μέλεο γιψζζεο εθηφο ηεο 

αγγιηθήο θαη ζε πην κεγάιν βαζκφ θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο 

πην έληνλα σο ηδαληθφ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

7.3 Πποβλεπηικοί παπάγονηερ για ηον πποζαναηολιζμό απένανηι ζηην διεθνή 

κοινόηηηα 

Γηα λα δηαπηζησζεί απφ πνηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα εθαξκφζηεθε ε 

αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ κέζνδν enter. Σην κνληέιν απηφ ην νπνίν 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 10, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ν πξνζαλαηνιηζκφο 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ησλ θνηηεηψλ (ν βαζκφο γλψζεο αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ, 

ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ, ε δηακνλή ζην εμσηεξηθφ, ν αξηζκφο θαη ν 

βαζκφο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο). Μέζα απφ ην κνληέιν 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θάλεθε φηη νη δεκνγξαθηθνί 

παξάγνληεο εξκελεχνπλ ην 21% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (F(8,193) = 7.68, p < .001). 

Τα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ήηαλ ην επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ ηνπ θνηηεηή, ν αξηζκφο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο 

αγγιηθήο θαη ε δηακνλή ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα, ν ηζρπξφηεξνο πξνβιεπηηθφο 

παξάγνληαο θάλεθε φηη είλαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ ηνπ θνηηεηή (β = 
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.28, t = 4.40, p < .001) γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη φζν απμάλεηαη ην επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ ησλ θνηηεηψλ πην πηζαλφ είλαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζεηηθφηεξα απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ ακέζσο επφκελε κεηαβιεηή πνπ 

παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ήηαλ ε δηακνλή ησλ θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ (β = .22, t = 

3.43, p < .001). 

Ζ ηξίηε ζε ζεκαληηθφηεηα κεηαβιεηή πνπ απνηειεί ζεηηθφ πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ήηαλ ν αξηζκφο 

γλψζεο μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο (β = .15, t = 2.27, p < .001). Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο φζν πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο 

γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο ηφζν θαλεξψλνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζεηηθφηεξα 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Τα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 10.     

Πίλαθαο 10 

 

Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

  

 

Μεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ 

 

R = .49 , R² = .24 ,  ΔR² =.21 
 

Beta 

F (8,193 ) = 7.68, p < .001 

 

t 

 

           

         P 

Βαζκφο γλψζεο αγγιηθψλ κεηέξαο  -.00                  -.06        .950 

Βαζκφο γλψζεο αγγιηθψλ παηέξα   .10 1.61        .109 

Δπίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ     .28 4.40        .000 

Αξηζκφο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ   .15 2.27        .024 

Βαζκφο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ .08 1.27        .204 

Γηακνλή ζην εμσηεξηθφ .22                 3.43        .001         
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7.4 Σσέζη ηηρ ζηάζηρ απένανηι ζηιρ ξένερ γλώζζερ και ηηρ ανηιληπηήρ ικανόηηηαρ 

ζηην αγγλική γλώζζα με ηον πποζαναηολιζμό απένανηι ζηην διεθνή κοινόηηηα 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ ηέζεθε αθνξνχζε ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα (αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο, επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή 

ρξεζηκφηεηα, ηδαληθφο εαπηφο ζηελ αγγιηθή γισζζά). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

εθαξκφζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαη ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο. 

Τα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο θαλεξψλνπλ φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηηο 

μέλεο γιψζζεο θαη ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο 

γιψζζεο θάλεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κέηξηα ζεηηθά κε ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο 

πνιηηηζκνχο (r = .31, p < 0.1), κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα (r 

= .40, p < 0.1) θαη κε ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (r = .43, p < 0.1). 

Παξφκνηα, ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο (r = .37, p < 0.1), ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα (r = .33, p < 0.1) θαη κέηξηα πξνο πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ηδαληθφ εαπηφ (r = .58, p < 0.1). Οη ζπζρεηίζεηο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11. 

Τα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά επξήκαηα ζεκαίλνπλ φηη νη θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο ή/θαη έρνπλ πην απμεκέλε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ηνπ επηπέδνπ ηνπο ζηελ αγγιηθή γιψζζα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη πην 
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αλνηρηνί ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο, λα εθδειψλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη λα 

θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πην έληνλα σο ηδαληθφ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο άξα 

λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζεηηθφηεξα απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. 

 

Πίλαθαο 11 

 

Γείθηεο ζπλάθεηαο ( Pearson r ) αλάκεζα ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο 

γιψζζεο θαη ζηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα.  

 

 

Σεκείσζε : νη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε 

επίπεδν p < .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοιχτότητα σε ξένους 
πολιτισμοφς 

Αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή 

ρξεζηκόηεηα 

Ηδαληθόο 

εαπηόο ζηελ 

αγγιηθή 

γιώζζα 

Σηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο 

γιψζζεο 

 .319**                 .407**     .436** 

Αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα 

  .373** .338**      .584** 
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7.5 Ανάλςζη αποηελεζμάηων ωρ ππορ ηην γνώζη αγγλικών ηων γονέων 

Αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ γλψζεο αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ θάλεθε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ (42%) δήισζε φηη ε κεηέξα ηνπο γλψξηδε ηελ 

αγγιηθή γιψζζα ιίγν (n = 170) ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ (11,1%) 

αλέθεξε φηη ηελ γλψξηδε πνιχ θαιά (n = 45). Παξφκνηα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

(38,6%) δήισζε φηη ν παηέξαο ηνπο γλψξηδε ηελ αγγιηθή γιψζζα ιίγν (n = 156) ελψ 

ε κεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (6,2%) αλέθεξε φηη ηελ γλψξηδε πνιχ θαιά (n = 25). 

Σηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 12 

Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ 

Υαξαθηεξηζηηθά Ν % 

Γλώζε αγγιηθώλ κεηέξαο   

Καζφινπ 107 26,4 

Λίγν 170 42,0 

Αξθεηά 83 20,5 

Πνιχ θαιά 45            11,1 

Σχλνιν 405  

Γλώζε αγγιηθώλ παηέξα   

Καζφινπ 148 36,6 

Λίγν 156 38,6 

Αξθεηά 75 18,6 

Πνιχ θαιά 25 6,2 

Σχλνιν 404  
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8. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Όπσο θάλεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη 

εξεπλεηηθφ θελφ, ηδηαίηεξα ζην δείγκα ησλ θνηηεηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα πνπ αθνξά ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ δπν παξαπάλσ θηλήηξσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν γεληθφηεξνο ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

Σηελ ζπδήηεζε πνπ παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο επηρεηξείηαη ε εξκελεία θαη 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ε ζπζρέηηζε απηψλ ηφζν κε 

εξεπλεηηθά φζν θαη κε  ζεσξεηηθά δεδνκέλα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ βηβιηνγξαθία. 

 

8.1 Αηομικέρ διαθοπέρ ηων θοιηηηών ωρ ππορ ηον πποζαναηολιζμό απένανηι ζηην 

διεθνή κοινόηηηα 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ αηνκηθψλ 

δηαθνξψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο ε επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο γισζζνκάζεηαο 

αγγιηθψλ, ηεο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ, ηεο πνιπγισζζίαο, ηεο γλψζεο αγγιηθψλ ησλ 

γνλέσλ, ηεο ειηθίαο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Τα επξήκαηα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ή ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθαινχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 
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8.1.1 Η επίδπαζη ηος θύλος 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλεξψλνπλ φηη ε επίδξαζε ηνπ θχινπ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα παξά κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα 

θαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ελψ ε 

επηξξνή ηνπ θχινπ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο 

πνιηηηζκνχο. Απηφ δείρλεη φηη νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

δνπιεηά θαη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο πην έληνλα σο επηηπρεκέλν θαη ηθαλφ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο γπλαίθεο. Αληίζεηα, ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιεο ρψξεο ζε 

καζεηέο θαη θνηηεηέο θάλεθε φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (Birdsell, 2014) θαη παξνπζηάδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ ζηελ δεχηεξε γιψζζα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο (Azarnoosh & 

Birjandi, 2012˙ Henry, 2009˙ Ryan, 2009).  

Τν εχξεκα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεη ηνπο άληξεο λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε 

επηζπκία γηα λα εξγαζηνχλ θαη λα ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο  

έξεπλεο δηεζλψο, ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ίζσο απφ ην γεγνλφο φηη ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ δπν θχισλ αλαπηχζζεηαη απφ ην ζχζηεκα 

αμηψλ ηεο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ηεο νηθνγέλεηαο ε νπνία θαηεπζχλεη απφ κηθξή ειηθία 

ηα αγφξηα πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή επηηπρία θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ. Γεγνλφο ην νπνίν δελ ηζρχεη ζηνλ ίδην βαζκφ 

γηα ηα θνξίηζηα, θαζψο ελζαξξχλνληαη λα απνθηήζνπλ αθαδεκατθά εθφδηα 

παξάιιεια φκσο ηνπο πεξλνχλ ην κήλπκα ηνπ ξφινπ ηνπο σο <<λνηθνθπξάο>> θαη 

κεηέξαο (Τζνιαθίδνπ, 1997). Τα ζηεξεφηππα απηά είλαη αλζεθηηθά θαζψο 

δηακνξθψλνληαη απφ κηθξή ειηθία θαη εγθαηαιείπνληαη δχζθνια κεγαιψλνληαο, 
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αθνχ απνηεινχλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ δεκηνχξγεκα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κέζα 

απφ ηελ δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δπν θχισλ. Δπνκέλσο, ην εχξεκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ αλαπαξαγσγή απηψλ ησλ ξφισλ πνπ 

νδεγεί πεξηζζφηεξν ηνπο άληξεο  ζηελ επηδίσμε κηαο θεξδνθφξαο εξγαζίαο ε νπνία ελ 

φςεη νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξα ζην εμσηεξηθφ. 

 

8.1.2 Η επίδπαζη ηηρ γλωζζομάθειαρ αγγλικών 

Ζ επίδξαζε ηεο γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζψο επεξεάδεη θαη ηηο  ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηνπ. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο πνπ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ εθκάζεζεο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο φπσο επίζεο θαη απηνί πνπ έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ πξνζαλαηνιίδνληαη  ζεηηθφηεξα απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. Απηφ δείρλεη φηη είλαη πην δεθηηθνί ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, 

επηζπκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλππάξρνπλ κε άηνκα 

εθηφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επηζπκία γηα δνπιεηά 

θαη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη παξνπζηάδνπλ πην έληνλα ην φξακα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε άηνκα δηεζλψο κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Τν εχξεκα απηφ 

ζπκθσλεί κε έξεπλεο νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ απμεκέλν επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα (Courtney, 2008˙ Yashima, 2002) θαη φζνη θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο ηδαληθφ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ 

επίηεπμεο ζε απηήλ (Khan, 2015). 
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8.1.3 Η επίδπαζη ηηρ διαμονήρ ζηο εξωηεπικό 

Ζ δηακνλή ζην εμσηεξηθφ θάλεθε φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ δηακείλεη 

ζην εμσηεξηθφ γηα ζπνπδέο παξνπζηάδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηελ αλνηρηφηεηα ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη φζνη έρνπλ 

ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πην έληνλα σο ηδαληθφ ρξήζηε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία. 

Σηελ ππνθιίκαθα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο ρξεζηκφηεηαο ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη δηάρπηεο θαη δελ βξίζθνληαη αλάκεζα 

ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Τν γεγνλφο φηη δελ εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ δηακείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο 

κφληκεο θαηνηθίαο (Ν=18), ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ (Ν=5) ή γηα 

δπν ιφγνπο (Ν=5) θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ κείλεη ζην εμσηεξηθφ (Ν=295), 

πηζαλφλ νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ δήισζε ηηο 

παξαπάλσ επηινγέο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ επηζθαιέο λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε απηφ. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο  έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

δηακνλή ζην εμσηεξηθφ σο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (Yashima, 2010˙ Yashima & Zenuk – Nishide, 2008) 

φζν θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (Moritani et al., 2006). 
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8.1.4  Η επίδπαζη ηηρ πολςγλωζζίαρ 

 Ζ γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο δηαπηζηψζεθε 

φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, δειαδή ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή 

ρξεζηκφηεηα, ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ. Αθφκε, 

θάλεθε φηη φζν πεξηζζφηεξεο επηπιένλ μέλεο γιψζζεο γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο ηφζν 

ζεηηθφηεξα πξνζαλαηνιίδνληαη απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Τα επξήκαηα απηά 

θαλεξψλνπλ φηη νη πνιχγισζζνη θνηηεηέο βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο πην έληνλα σο 

παγθφζκην πνιίηε ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ  αληίζηνηρε γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ, αθνχ εθθξάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηζπκία γηα ζπνπδέο ή δνπιεηά 

ζην εμσηεξηθφ, δελ εθδειψλνπλ εζλνθεληξηθέο ηάζεηο, θαζψο είλαη πην δεθηηθνί ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνχο, ηδέεο θαη θνπιηνχξεο θαη θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πην έληνλα 

λα επηθνηλσλεί κε επθξάδεηα θαη απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο εθηφο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ, έηζη ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ κε άηνκα δηεζλψο. 

Αληίζηνηρα, βξέζεθε φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν γλσξίδνπλ ηηο επηπιένλ μέλεο γιψζζεο 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη ηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ. Τα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ζρεηηθέο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ ζε 

θνηηεηέο φπνπ δηαθαίλεηαη φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ν 

ηδαληθφο εαπηφο  ζπλδένληαη κε ηελ γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο 

(Siridetkoon, 2015). 
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8.1.5 Η επίδπαζη ηηρ γνώζηρ αγγλικών ηων γονέων 

 Ζ γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηξξνήο, 

θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ν παηέξαο γλσξίδεη αγγιηθά ζε 

πςειφ βαζκφ παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα, ελψ ε απμεκέλε γλψζε αγγιηθψλ ηεο  κεηέξαο θάλεθε φηη επεξεάδεη κφλν 

ηελ   αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, θαζψο δελ αζθεί επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα. 

Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη ελ κέξεη αλακελφκελν θαζψο, ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ν παηέξαο αζθεί κεγαιχηεξε επηξξνή ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη αθαδεκατθφ 

ηνκέα ησλ παηδηψλ ηνπ. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξζεθε, νη 

παηεξάδεο έρνπλ πην έληνλεο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ κεηέξα 

πνπ έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νηθνγέλεηα (Τζνιαθίδνπ, 1997).  Απηφ δηαθαίλεηαη 

κέζα απφ έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ παηέξα σο πξφηππν επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ν νπνίνο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηφζν ηηο επαγγεικαηηθέο (Bell, 1975˙ 

Kakouros, 1987) φζν θαη ηηο αθαδεκατθέο επηινγέο (Lambiri - Dimaki, 1974).  

Σε γεληθέο γξακκέο αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν γλσξίδνπλ αγγιηθά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ησλ θνηηεηψλ. Απηφ είλαη εχινγν θαζψο νη γνλείο 

πνπ γλσξίδνπλ αγγιηθά  κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ πνπ 

παξέρεη επθαηξίεο κάζεζεο θαη λα δψζνπλ ηα απαξαίηεηα εξεζίζκαηα ζηα παηδηά ηνπο 

(π.ρ. ζπρλή επηθνηλσλία ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θνηλά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, 

ελζάξξπλζε γηα ζπνπδέο θαη δνπιεηά ζην εμσηεξηθφ θ.α.). Τα παξαπάλσ έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ Munezane (2013) ν νπνίνο αλαθέξεη φηη  ε επηξξνή ησλ ζεκαληηθψλ 

άιισλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε αγγιφθσλεο ρψξεο, 
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ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα δηεζλή ελεκέξσζε, 

ζέκαηα, πνιηηηζκνχο θαη θαξηέξα. Παξφκνηα επξήκαηα βξέζεθαλ ζε έξεπλα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ζε καζεηέο (Platsidou et al., 2016) φπσο επίζεο θαη ζην εμσηεξηθφ 

πνπ θαλεξψλνπλ ηελ επηξξνή ησλ γνλέσλ (Kormos et al., 2011).  

 

8.1.6 Η επίδπαζη ηηρ ηλικίαρ 

Ζ ειηθία δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε θακία απφ ηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Φαίλεηαη 

δειαδή φηη ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο 

πνιηηηζκνχο, ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ρξεζηκφηεηα θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Παξφιν πνπ δελ βξέζεθαλ έξεπλεο απνθιεηζηηθά ζε δείγκα 

θνηηεηψλ, εληνχηνηο ζρεηηθέο έξεπλεο ζε καζεηέο θαη θνηηεηέο θαλεξψλνπλ φηη 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο ηφζν ζηελ ζηάζε απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (Kormos & Csizér, 2008) φζν θαη ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα (Kormos & Csizér, 2008˙ Ryan, 2009). Αληίζηνηρα, έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί κφλν ζε καζεηέο έδεημαλ φηη δελ είραλ κηα μεθάζαξε εηθφλα ηνπ 

ηδαληθνχ ηνπο εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. (Lamb, 2012˙ Pigott, 2011).  

Τν απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ θαλεξψλεη φηη ε ειηθία δελ 

επεξεάδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, κπνξεί ίζσο λα 

εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ θνηηεηηθή πεξίνδν ηα άηνκα  πηζαλφλ έρνπλ 

απνθηήζεη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή απην-εηθφλα, αλ θαη ππάξρνπλ πεξηζψξηα επειημίαο. 

Αληίζηνηρα, νη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ δηακνξθψζεη πην 

απνθξπζηαιισκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, ε νπνία δχζθνια αιιάδεη (Carlson, 

1965). Αθφκε, νη ζπνπδαζηέο ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ 
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θνηηεηψλ, δηαβάδνπλ βηβιία θαη πεξηνδηθά ζηα αγγιηθά θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα δηακνξθψλνπλ ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (Kormos, Csizér, 

Menyhart, & Torok, 2008). Τα παξαπάλσ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ lamb (2012) 

ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα αγγιηθά θαη ζηελ κειινληηθή ηαπηφηεηα 

δηακνξθψλεηαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία. Δπνκέλσο, ζην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

κε ειηθηαθφ κέζν φξν 20,15 έηε ν πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

αξρίδεη λα ζηαζεξνπνηείηαη, γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφλ λα ζπλεηέιεζε ζηελ έιιεηςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ κε ηελ ειηθία.  

 Σηνλ αληίπνδα, κηα έξεπλα πνπ ζα απεπζπλφηαλ ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, φπσο 

ζε καζεηέο, πηζαλφλ λα παξνπζίαδε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αθνχ ζε απηέο 

ηηο ειηθίεο δελ έρεη δηακνξθσζεί αθφκα ν πξνζαλαηνιηζκφο  απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. Απηφ πηζαλφλ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ αιιάδεη επεηδή είλαη ππφ δηακφξθσζε (Carlson, 1965) 

θαη νη καζεηέο δελ έρνπλ ηφζεο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ηεο μέλεο γιψζζαο εθηφο ηεο 

ηάμεο αιιά θαηά θχξην ιφγν ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηα 

βηβιία (Kormos, Csizér, Menyhart, & Torok, 2008). Σπκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη 

φζν απμάλεηαη ην ειηθηαθφ δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη πην πηζαλφ λα κεηψλνληαη νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αθνχ ζηαζεξνπνηείηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα.  
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8.1.7 Η επίδπαζη ηηρ καηεύθςνζηρ ζποςδών 

Ζ επηξξνή ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ δελ θάλεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο  ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα αιιά κφλν ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη νξηαθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο, ελψ δελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρνιψλ έρνπλ ηελ ηάζε 

λα είλαη πην δεθηηθνί ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ 

ζρνιψλ επαγγεικάησλ πγείαο. Αληίζηνηρα, νη θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ νηθνλνκίαο θαη 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαληάδνληαη πην έληνλα ηνλ ηδαληθφ ηνπο εαπηφ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ επαγγεικάησλ πγείαο. Παξφιν 

πνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ αλάκεζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο 

ζπνπδψλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, εληνχηνηο 

έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ φηη νη θνηηεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ έρνπλ ζεηηθφηεξε 

ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη εκθαλίδνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζρνιψλ (Siridetkoon, 2015). 

Τα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο 

ζπνπδαζηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ ζρνιψλ ειαθξψο πην αλνηρηνχο ζε 

μέλνπο πνιηηηζκνχο είλαη ίζσο αλακελφκελα, θαζψο νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

εζηηάδνπλ θαη ζηελ θαηαλφεζε άιισλ πνιηηηζκψλ κέζα απφ ηελ γλψζε ηεο ηζηνξίαο, 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κε ηελ πξνζθνξά 

καζεκάησλ (π.ρ. ηζηνξία παγθφζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, δηεζλήο ζπγθξηηηθή 
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εθπαίδεπζε θ.α.). Ο ραξαθηήξαο ησλ ζρνιψλ απηψλ πηζαλφηαηα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη αλνηρηφηεηαο ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο ησλ 

θνηηεηψλ. 

Αληίζηνηρα, νη ζρνιέο επαγγεικάησλ νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ζηειερψλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπηθήο αιιά θαη πνιπεζληθήο 

εκβέιεηαο. Δηδηθφηεξα, ζηα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνζθνξά καζεκάησλ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα απφ απηά φπσο είλαη ζεσξία 

δηεζλνχο εκπνξίνπ,  δηεζλή ηξαπεδηθά ζέκαηα, ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο παγθφζκηνπ 

ηζηνχ, επηρείξεζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θ.α. Ο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δίλεηαη ζηηο 

ζρνιέο απηέο πηζαλφλ ζπκβάιιεη ζην λα θαληάδνληαη νη θνηηεηέο ηνλ ηδαληθφ ηνπο 

εαπηφ σο ρξήζηε ηεο αγγιηθήο σο δηεζλνπνηεκέλεο γιψζζαο. Δπνκέλσο, ίζσο είλαη 

αλακελφκελν ην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεη ηνπο θνηηεηέο ησλ 

παξαπάλσ θαηεπζχλζεσλ λα ππεξέρνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ 

πγείαο, ησλ νπνίσλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην πξαθηηθφ θνκκάηη. 
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8.2 Πποβλεπηικοί παπάγονηερ για ηον πποζαναηολιζμό απένανηι ζηην διεθνή 

κοινόηηηα 

Παξάιιεινο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ελδηαθέξνλ 

επξήκαηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαδείρηεθε σο ηζρπξφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ην 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο αγγιηθψλ, έπεηαη κε παξφκνηα αιιά κηθξφηεξε ζπκβνιή 

ζηελ πξφβιεςε ε δηακνλή ζην εμσηεξηθφ θαη αθνινπζεί κε  κηθξφηεξε αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή αμία ν αξηζκφο γλψζεο επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ. Γεγνλφο 

πνπ θαλεξψλεη φηη ε αχμεζε ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε 

δηακνλή ζην εμσηεξηθφ θαη ε γλψζε πεξηζζφηεξσλ μέλσλ γισζζψλ απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ νη θνηηεηέο ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα, δειαδή λα είλαη πην δεθηηθνί ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη λα εκθαλίζνπλ 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα δνπιεηά ή ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Αθφκε, απμάλεηαη 

αληίζηνηρα ε πηζαλφηεηα λα νξακαηηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο έληνλα σο ηθαλφ ρξήζηε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πνπ αιιειεπηδξά κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα. Δπνκέλσο, νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα είηε ζπλδπαζηηθά είηε 

κεκνλσκέλα. 

Ζ πξνβιεπηηθή αμία ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ελ κέξεη ήηαλ αλακελφκελε 

θαζψο θάλεθε, κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ, φηη επεξεάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα. Τν εχξεκα πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελν θαη πξνθαιεί ηδηαίηεξν 
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ελδηαθέξνλ είλαη φηη δελ θάλεθε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφβιεςε ε γλψζε αγγιηθψλ 

ησλ γνλέσλ ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο φπσο επίζεο θαη ν βαζκφο γλψζεο 

επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, αλ θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη 

παξάγνληεο απηνί ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη θαη’ επέθηαζε 

επεξεάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε γλψζε αγγιηθψλ ηνπ παηέξα θάλεθε φηη 

ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. 

Ζ απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο πξνβιεπηηθήο αμίαο ηεο γλψζεο αγγιηθψλ 

ησλ γνλέσλ πξνθαιεί έθπιεμε ε νπνία ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε γηα λα 

εμαθξηβσζεί ε αηηία ηνπ παξαπάλσ επξήκαηνο ηεο έξεπλαο.  Μηα πηζαλή εμήγεζε ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο αθνξά θνηηεηέο κε ειηθηαθφ 

κέζν φξν 20,15 έηε νη νπνίνη ζηελ πεξίνδν απηή ηεο δσήο ηνπο αλαδεηνχλ 

αλεμαξηεζία απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, απφ ηηο πξνζδνθίεο θαη αμίεο ησλ άιισλ, 

κεηψλεηαη ε γνληθή επίβιεςε, ππάξρεη κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα (Arnett, 2000). Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο αξρίδνπλ λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο γηα ηελ δηαρείξηζε 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα αιιάμνπλ ηφπν δηακνλήο 

θαη πεξηβάιινλ θαηνηθίαο ιφγσ ζπνπδψλ, θαη ε δεκηνπξγία λένπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ 

ζηήξημεο, φπσο είλαη νη ζπκθνηηεηέο, ίζσο ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή απηνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 
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8.3 Σσέζη ηηρ ζηάζηρ απένανηι ζηιρ ξένερ γλώζζερ και ηηρ ανηιληπηήρ ικανόηηηαρ 

ζηην αγγλική γλώζζα με ηον πποζαναηολιζμό απένανηι ζηην διεθνή κοινόηηηα 

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα κε ηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο 

μέλεο γιψζζεο θαη ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Τα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαλεξψλνπλ φηη ηφζν ε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο 

φζν θαη ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε ζηάζε απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο ζπζρεηίδεηαη κέηξηα 

ζεηηθά κε ηελ αλνηρηφηεηα ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο, ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

αθαδεκατθή ρξεζηκφηεηα θαη ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Παξφκνηα 

ζπζρεηίδεηαη ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη 

παξνπζηάδεη κέηξηα πξνο πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ηδαληθφ εαπηφ. 

 Τα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο 

ζην δηεζλή ρψξν πνπ θαλεξψλνπλ ηελ ζρέζε ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο κε ηνλ 

ηδαληθφ εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (Suzuki, 2011), φπσο επίζεο θαη κε έξεπλεο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ζπζρέηηζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο κε ηνλ ηδαληθφ 

εαπηφ ζηελ αγγιηθή γιψζζα (Taguchi et al., 2009˙ Ryan, 2008) θαη κε ηελ ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα (Kormos et al., 2011). Αλ θαη δελ ππάξρνπλ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα κε ηελ  ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, εληνχηνηο έξεπλεο ζρεηηθέο 

παξνπζηάδνπλ φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy) ε νπνία, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο 
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Matsuoka (2004), απνηειείηαη απφ ηελ αληηιεπηή ηθαλφηεηα θαη ηελ έληαζε ηεο  

παξαθίλεζεο (motivational intensity). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν παξάγνληαο ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ 

ηδαληθνχ εαπηνχ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο 

απην-εθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο ηνπ Merton (1968) πνπ  αθνξά ηελ πξνζδνθία γηα 

κειινληηθά γεγνλφηα, ε νπνία επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη πξνθαιεί 

ε ίδηα ε πξφβιεςε ηελ πξαγκάησζε ηεο. Σηελ παξνχζα έξεπλα νη θνηηεηέο πνπ 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ πςειέο δπλαηφηεηεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο ηθαλφ θαη επηηπρεκέλν ρξήζηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ην νπνίν κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ή αθφκα θαη λα πξνβιέςεη ηελ θαηαβνιή κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Απηφ κπνξεί λα παξεκπνδηζηεί ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε. Ζ πξνβιεπηηθή αμία ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ζηελ επίηεπμε ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ έξεπλεο 

(Matsuoka, 2004). Παξφκνηα, εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη ν ηδαληθφο 

εαπηφο απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο ελέξγεηαο θαη πξνζπάζεηαο πνπ είλαη 

πξφζπκνη λα θαηαβάιινπλ νη καζεηέο ζηελ επέλδπζε θαη εθκάζεζε ηεο μέλεο 

γιψζζαο (Dörnyei & Ushioda, 2009). Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ζηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ε νπνία νδεγεί, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη αλαιχζεθε  πξνεγνπκέλσο, ζε 

ζεηηθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα.   
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9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζεηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, σο θίλεηξν εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Καζψο ε έλλνηα απηή απνηειεί 

έλα αλεμεξεχλεην πεδίν ζηελ Διιάδα θαη δελ είλαη επξέσο γλσζηή, πξνζδνθνχκε ε 

έξεπλα απηή λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε, έηζη ψζηε λα αλαδεηρηεί ε 

ζεκαζία ηεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη λα εληζρπζεί ε δηακφξθσζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζεηηθφηεξεο πξνδηάζεζεο απέλαληη ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη 

θνπιηνχξεο, ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα δηεζλή ζέκαηα, ε επηζπκία γηα ηαμίδη, 

ζπνπδέο θαη δνπιεηά ζην εμσηεξηθφ θαη ε ελίζρπζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ηδαληθνχ 

εαπηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ ελζάξξπλζε φισλ ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ κάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

Τα ζπνπδαηφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα είλαη ε θαηνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε γλψζε άιισλ μέλσλ 

γισζζψλ εθηφο ηεο αγγιηθήο, ε γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ, ε ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ε απμεκέλε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε 

πνιπγισζζία θαη ε δηακνλή ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ θαη λα 

πξνβιέςνπλ ηελ δηακφξθσζε ζεηηθφηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. 
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 Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ε 

ελζάξξπλζε ηεο πνιπγισζζίαο δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ έληαμε ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεκάησλ κε παγθφζκην πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα απμήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ γλψζε άιισλ πνιηηηζκψλ, γηα πνηθίιεο μέλεο γιψζζεο θαη γηα 

δηεζλή ζέκαηα. Τν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαιφ είλαη λα εζηηάζεη 

ζε ζέκαηα πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ ελεξγή έληαμε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζηελ ηδέα ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε. Δπηπξνζζέησο, ζεσξείηαη 

κεγίζηεο ζεκαζίαο ε έληαμε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνηθίισλ μέλσλ γισζζψλ, 

θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηκεκάησλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο κηαο κφλν μέλεο γιψζζαο σο ππνρξεσηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

θηινδνμνχκε λα θαλεί ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα ήηαλ σθέιηκν λα πξνσζήζνπλ ηελ 

επαθή κε θπζηθνχο νκηιεηέο μέλσλ γισζζψλ δηα κέζνπ ηεο ηερλνινγίαο (πρ 

επηθνηλσλία κέζσ Skype), ηελ ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο ζην εμσηεξηθφ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο επηπιένλ 

μέλσλ γισζζψλ, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ θπζηθνχο νκηιεηέο κέζα απφ 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα (πρ Erasmus Mundus). Δηδηθφηεξα, ε άκεζε επαθή κε 

θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κνληέιν ην 

νπνίν κπνξεί λα ελζαξξχλεη ην φξακα ηνπ ηθαλνχ θαη επηηπρεκέλνπ ρξήζηε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο.  

Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο γηα δηδαζθαιία θαη επηκφξθσζε ζην εμσηεξηθφ φπσο 

επίζεο θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε πεξηερφκελν ηελ 
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ςπρνινγία εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ. Γηα λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πξνσζήζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα σο καζεζηαθφ 

ζηφρν ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ιάβεη αληίζηνηρε εθπαίδεπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνπηπρηαθήο ηνπο θνίηεζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ρξεηάδεηαη εκπινπηηζκφο 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ θνίηεζεο ησλ μελφγισζζσλ θαζεγεηψλ 

κε θαηλνηφκνπο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα εζηηάδνπλ 

ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. 

Δπηπξνζζέησο, ε αχμεζε ηεο γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο δχλαηαη λα 

πξνσζεζεί κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία δηεζλψλ παλεπηζηήκησλ απφ ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα 

βηψζνπλ πνιππνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο θαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θνηλή παγθφζκηα γιψζζα. Οη θνηηεηέο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ζπνπδαζηέο θαη θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ ην 

νπνίν ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Αλακθηζβήηεηα, 

απνηειεί πιενλέθηεκα ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

παξφια απηά ζπλίζηαηαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ. 

Αθφκε, ζα ήηαλ σθέιηκε ε ελεξγή δξάζε ησλ θέληξσλ θαη ηκεκάησλ μέλσλ 

γισζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ ζπρλή πξνζθνξά επηπιένλ 

ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ πνπ ζα εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ 

φζν θαη ζηελ θνπιηνχξα άιισλ πνιηηηζκψλ. Δλέξγεηεο φπσο είλαη ε γισζζηθή 

πξνεηνηκαζία γηα εηζεξρφκελνπο θαη εμεξρφκελνπο θνηηεηέο ή ε εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη ε δεκηνπξγία  αληίζηνηρσλ θέληξσλ ή ηκεκάησλ 

ζε φζα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππάξρεη έιιεηςε.  
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Ο ζεηηθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κέζα απφ ηελ 

δηακφξθσζε ζεηηθφηεξεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο μέλεο γιψζζεο. Σηελ επίηεπμε απηνχ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε  ηεο 

δηεζλνχο επηθνηλσλίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ θαη λα ιάβνπλ 

επραξίζηεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή εκπεηξία κάζεζεο, θαζψο ε κάζεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ζηελά 

πιαίζηα ελφο δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ εζηηάδεη ζηελ απνκλεκφλεπζε.  

 Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε δηακνλή ζην 

εμσηεξηθφ απνηειεί παξάγνληα πνπ επλνεί ηελ δεκηνπξγία ζεηηθφηεξνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Καζίζηαηαη ζεκαληηθφο ν ξφινο 

ηεο ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηακνλήο ζην 

εμσηεξηθφ. Γηα παξάδεηγκα, πξνηείλεηαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ ζε ζπνπδαζηέο, νη νπνίνη πηζαλφλ 

δηαθνξεηηθά λα κελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα απηή. Αθφκε, σθέιηκε ζεσξείηαη ε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ φρη κφλν ζε επξσπατθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, έηζη ψζηε λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφηεηα ε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. 

 Ζ αχμεζε ηεο αληηιεπηήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηακφξθσζε ζεηηθφηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα, φπσο θάλεθε απφ ηελ έξεπλα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, επί παξαδείγκαηη, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο θαη επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάπηπμε 
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ηεο επηθνηλσληαθήο δεμηφηεηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ρσξίο λα είλαη αλαγθαζηηθή ε 

παξνπζία θπζηθψλ νκηιεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Οη 

καζεζηαθέο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαιφ είλαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

επίπεδν φισλ ησλ θνηηεηψλ απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ δπζθνιία απηψλ, γεγνλφο πνπ  

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο φπσο επίζεο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ σο ηθαλνχ ρξήζηε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο. Αθφκε, ζηελ θαηεχζπλζε απηή ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ε 

επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηφζν ηα δπλαηά φζν θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη νη 

επηδνθηκαζίεο θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε 

ησλ θνηηεηψλ. 

 Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απέλαληη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ησλ θνηηεηψλ. Καιφ είλαη νη 

γνλείο λα γλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπο απηή, φπσο επίζεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο σο 

πξφηππα  ηαχηηζεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ δεκηνπξγψληαο ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ (πρ  ζπρλή επηθνηλσλία ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θνηλά ηαμίδηα 

ζην εμσηεξηθφ, ελεκέξσζε απφ δηεζλήο εηδήζεηο θ.α.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη 

πηζαλφ νη θνηηεηέο λα εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε επηζπκία γηα δηεζλή επηθνηλσλία κέζσ 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, λα νξακαηίδνληαη ηνλ ηδαληθφ ηνπο εαπηφ σο ηθαλφ ρξήζηε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο πνπ αιιειεπηδξά κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα θαη λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κέιε ηεο παγθφζκηαο δηεζλήο 

θνηλφηεηαο.  
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10. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Σην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη θχξηνη πεξηνξηζκνί θαη 

νη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Μηα απφ ηηο αδπλακίεο πξνθχπηεη απφ ηελ 

κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο ηα νπνία απφ ηελ θχζε ηνπο ππφθεηληαη ζε αδπλακίεο θαη επηθπιάμεηο. 

Αληίζηνηρα, ν βαζκφο γλψζεο αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ κεηξήζεθε κε βάζε ηηο αλαθνξέο 

ησλ θνηηεηψλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή γλψζε αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ.  

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο αθνξά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία  

πξαγκαηνπνηήζεθε κε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ έληππε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν αλαπάληεησλ εξσηήζεσλ ή κε επδηάθξηησλ 

απαληήζεσλ. Αληίζηνηρα, ε ζπκπιήξσζε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ εκθαλίδεη ηελ πηζαλφηεηα κε επηζηξνθήο ή ηεο βηαζηηθήο 

ζπκπιήξσζε απηψλ, θαζψο δελ ππάξρεη άκεζε επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

επίβιεςε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη παξνρήο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ. Ο ηειεπηαίνο 

πεξηνξηζκφο αθνξά ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη 

γεληθεχζηκα. 

Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ε παξνχζα 

έξεπλα ξίρλεη θσο ζε έλα αλεμεξεχλεην πεδίν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη θαζψο 

απνηειεί πξσηφηππε έξεπλα κπνξεί λα δψζεη ην έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη γηα 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Θα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ε κειινληηθή πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο, φπσο ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε θνξείο ηεο 
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εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ζε ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. Καζψο ζηελ παξνχζα έξεπλα ν 

ειηθηαθφο κέζνο φξνο ήηαλ 20 εηψλ, ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη 

ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ζε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο ζα αλαδείθλπε ζεκαληηθά 

επξήκαηα. 

Αθφκε, παξά ην γεγνλφο φηη αλαδείρζεθε ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε γλψζε 

αγγιηθψλ ησλ γνλέσλ ζηελ δηακφξθσζε ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα, εληνχηνηο δελ θάλεθε λα ελέρεη πξνβιεπηηθή αμία. Τν εχξεκα απηφ 

ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηα λα εμαθξηβσζνχλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ. Πηζαλφλ ε ειηθία ηνπ δείγκαηνο λα απνηειεί 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ηνλ πξνβιεπηηθφ ξφιν ηεο γλψζεο αγγιηθψλ 

ησλ γνλέσλ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζε κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο ελδερνκέλσο λα 

ζπλέβαιιαλ ζηελ δηαπίζησζε ησλ αηηηψλ.  

Τέινο, ζπλίζηαηαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ηεο μέλεο 

γιψζζαο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί γηα πξψηε θνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ηνπο Platsidou et al. (2016). Θα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα έλαλ κειινληηθφ εξεπλεηή ε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ 

ζε κεγαιχηεξν ειηθηαθφ δείγκα, θαζψο ζα έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη εμαγσγήο αμηνζεκείσησλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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12.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Δξσηεκαηνιόγην Φνηηεηώλ  

γηα ηελ Αγγιηθή σο Γηεζλή Γιώζζα 

 

Αγαπεηέ/ή θνηηεηή/ηξηα, 

Οη απαληήζεηο ζνπ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζα ζπκβάινπλ ζηελ δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ζηελ νπνία ηεξείηαη αλσλπκία. Αθνξνχλ ηελ 

άπνςε ζνπ γηα ηελ δηεζλή πξννπηηθή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζα ζέιακε λα ζπκπιεξψζεηο ην εξσηεκαηνιφγην 

αλ είζαη πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ έρεηο επηιέμεη σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

επηινγήο ηελ αγγιηθή γιψζζα, αλ ε θνίηεζε ζνπ δελ μεπεξλά ηελ πεληαεηία, αλ 

έρεηο σο κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή θαη αλ δελ ζπνπδάδεηο αγγιηθή θηινινγία. 

Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο, απιά απάληεζε φηη ηαηξηάδεη θαιχηεξα 

ζε ζέλα. 

 

Σε επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζνπ! 

 

Α. Κάπνηα ζηνηρεία γηα ζέλα 

 

εκείσζε κε ζην θνπηάθη ή γξάςε ηελ απάληεζή ζνπ. 

1. Φχιν:  Άξξελ   Θήιπ  

2. Πφζσλ ρξνλψλ είζαη; ___________________ 

3. Σε πνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζπνπδάδεηο ;    ΑΔΗ   ΑΤΔΗ  

(α) Γξάςε ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη ην ηκήκα. 

______________________________________________ 

4. Γλσξίδνπλ νη γνλείο ζνπ αγγιηθά;  

(α) Ζ κεηέξα ζνπ;    θαζφινπ  Λίγν   Αξθεηά  Πνιχ θαιά 

(β) Ο παηέξαο ζνπ;   θαζφινπ  Λίγν   Αξθεηά  Πνιχ θαιά 

5.  Έρεηο θάπνην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ; 

ΝΑΗ      ΟΦΗ  
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(α) Αλ «Ναη», πνην είλαη ην αλψηεξν ; 

____________________________________________________ 

6. Γλσξίδεηο άιιεο μέλεο γιψζζεο εθηφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ; 

ΝΑΗ      ΟΦΗ  

(α) Αλ «Ναη», πνηεο ; _______________________________ 

(β) Σε ηη βαζκφ ; ( απάληεζε γηα ηελ μέλε γιψζζα πνπ μέξεηο θαιχηεξα εθηφο ηεο αγγιηθήο )    

 Λίγν      Αξθεηά   Πνιχ θαιά 

 

7. Έρεηο κείλεη ζην εμσηεξηθφ πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα γηα θάπνηνλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο;  

        1                          2                      3                 4                         5 

Δζεινληηζκφο    Σπνπδέο (π.ρ.Erasmus,    Ταμίδη     Μφληκε θαηνηθία    Γελ έρσ κείλεη 

                           πξαθηηθή άζθεζε,  

                            summer school θ.α.) 

 

Β. Πώο πηζηεύεηο όηη ζε βνεζά ε Αγγιηθή σο Γηεζλήο Γιώζζα;  

Τη απφ ηα παξαθάησ είλαη αιήζεηα, φηαλ ζθέπηεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ λα κηιά Αγγιηθά; 

Απάληεζε ζχκθσλα κε ην ηη ζθέπηεζαη εζχ θαη φρη κε βάζε  ην ηη ζα έπξεπε λα 

ζθέπηεζαη ή ζθέπηνληαη νη άιινη. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο.  

 

εκείσζε κε ζην θνπηάθη πνπ ζε εθθξάδεη. 

  

1= Πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ δελ ηζρχεη γηα κέλα         2= Σπάληα ηζρχεη γηα κέλα 

3= Αξθεηέο θνξέο ηζρχεη γηα κέλα   4= Πνιιέο θνξέο ηζρχεη γηα κέλα   5= Πάληα ηζρχεη γηα κέλα 

 

  1 2 3 4 5 

8. Γελ ζα κε πείξαδε λα θηινμελήζσ θάπνην μέλν 

θνηηεηή ζην ζπίηη κνπ.  

     

9. Γελ κηιψ ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο, φηαλ κπνξψ λα 

ην απνθχγσ.  

     

10. Γελ πηζηεχσ φηη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

εμσηεξηθφ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή κνπ.  

     

11. Γηαβάδσ ζπρλά ηα λέα θαη αθνχσ εηδήζεηο 

ζρεηηθά κε μέλεο ρψξεο.  

     

12. Θα απέθεπγα κηα δνπιεηά πνπ ζα κε έζηειλε 

ζπρλά ζην εμσηεξηθφ.  

     

13. Θα ήζεια λα ζπνπδάζσ ζην εμσηεξηθφ.       

14. Θα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε επξσπατθφ 

πξφγξακκα κε ην παλεπηζηήκην.  

     

15. Θα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε θάπνηα εζεινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηνπο μέλνπο πνπ δνπλ 
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ζηελ θνηλσλία καο.  

16. Θα κνπ άξεδε λα δήζσ ζε απηή ηελ πφιε θαη 

αξγφηεξα φηαλ δνπιεχσ.  

     

17. Θέισ λα δνπιέςσ ζε κηα μέλε ρψξα.       

18. Με ελδηαθέξεη κηα θαιή δνπιεηά θαη απηφ κπνξεί 

λα γίλεη θαιπηέξα  ζην εμσηεξηθφ.  

     

19. Μνπ αξέζεη λα δνθηκάδσ θαγεηά μέλσλ  ρσξψλ.      

20. Μνπ αξέζεη λα ηαμηδεχσ ζε μέλεο ρψξεο θαη λα 

καδεχσ παξαδνζηαθά ζνπβελίξ.  

     

21. Μπνξψ λα θαληαζηψ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

λα κηιψ Αγγιηθά κε μέλνπο.  

     

22. Μπνξψ λα θαληαζηψ ηνλ εαπηφ κνπ λα δεη ζην 

εμσηεξηθφ θαη λα ζπδεηψ ζηα Αγγιηθά.  

     

23. Όπνηε ζθέπηνκαη ηε  κειινληηθή θαξηέξα κνπ, 

θαληάδνκαη ηνλ εαπηφ κνπ λα ρξεζηκνπνηεί 

Αγγιηθά.  

     

24. Σπδεηάκε κε ηνπο θίινπο κνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

κνπ γηα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ζε μέλεο  

ρψξεο.  

     

25. Σπκκεηέρσ/ επηζθέπηνκαη εθδειψζεηο (κπαδάξ) 

πνπ νξγαλψλνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο.  

     

26. Φαληάδνκαη ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ θάπνην πνπ 

κπνξεί λα κηιήζεη Αγγιηθά κε επθνιία.  

     

27. Φξεζηκνπνηψ ζπρλά ηα Αγγιηθά κε ηνπο μέλνπο 

θίινπο κνπ ζην facebook. 

     

 

 

Γ. Γηα ηελ αγγιηθή γιώζζα 

εκείσζε κε ζην θνπηάθη πνπ ζε εθθξάδεη. 

28. Σε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ, πνην λνκίδεηο φηη είλαη ην επίπεδφ ζνπ ζηα αγγιηθά; 

1 2 3 4 5 

Φακειφ Θα κπνξνχζα 

θαη θαιχηεξα 

Ηθαλνπνηεηηθφ Καιφ Πνιχ θαιφ 

 

29. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα κηιάο πνιχ θαιά αγγιηθά; 

1 2 3 

Όρη θαη ηφζν ζεκαληηθφ Σεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

 

30. Σνπ αξέζεη λα καζαίλεηο μέλεο γιψζζεο;            Όρη     Ναη 


