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Γήισζε κε ινγνθινπήο θαη αλάιεςεο πξνζσπηθήο επζύλεο:
Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ,
δειψλσ φηη είκαη απνθιεηζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Γειψλσ φηη απηή ε ΜΓΔ πξνεηνηκάζζεθε θαη
νινθιεξψζεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά θαη αλαιακβάλσ πιήξσο
φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά,
φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ κνπ αλήθεη δηφηη είλαη πξντφλ ινγνθινπήο άιιεο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
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Αθηεξσκέλν
ζηε Εσή ηεο δσήο κνπ.
(ζηε θόξε κνπ)
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Δπραξηζηίεο
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, αηζζάλνκαη έθδειε
ηθαλνπνίεζε θαη αλείπσηε ραξά γηαηί απνηέιεζε ην πξντφλ ελφο πξνζσπηθνχ αγψλα
θαη ην επηζηέγαζκα κηαο δηεηνχο πξνζπάζεηαο θαη πνξείαο γεκάηεο κε γλψζε,
αγσλίεο, ραξέο, άγρνο θαη ζπγθηλήζεηο.
Έρνληαο θηάζεη αηζίσο ζην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο,
ζθέθηνκαη θαη ζπλάκα ληψζσ ελδφκπρα ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε λα
επραξηζηήζσ φινπο φζνη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζηάζεθαλ ζπλνδνηπφξνη θαη
πνιχηηκνη αξσγνί δίπια κνπ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο
πξνζπάζεηάο κνπ.
Καηαξράο, πξψηε απφ φινπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. Βεξγίδε-Βατθνχζε Γαλάε, θαζεγήηξηα ηνπ
παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΑΠΑΗΣΔ Πάηξαο, ε νπνία κε θαζνδήγεζε θαη κε
ζηήξημε επηζηεκνληθά ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γελ πξφθεηηαη λα
μεράζσ ηηο ζηνρεπκέλεο επηζεκάλζεηο ηεο, ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη παξαηεξήζεηο
ηεο, ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηεο θαη ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο ηεο ζε θάζε απνξία θαη
εξψηεζή κνπ. Δπίζεο, δελ κπνξψ λα κελ αλαθέξσ ηελ νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε
ζπκβνιή ηεο ζε φιεο ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηα ζρφιηα θαη ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο, ψζηε ε παξνχζα κειέηε λα είλαη κεζηή θαη πιήξεο.
Δπηζπκψ, επίζεο, λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα άιια δχν κέιε ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηελ θ. Καιιηφπε Κνπλελνχ, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα θαη
πξφεδξν ηνπ παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηεο

ΑΠΑΗΣΔ θαζψο θαη ηελ θ. Αγάπε

Καλδπιάθε, κέινο ΓΔΠ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, γηα ηελ ζπκβνιή
ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηελ ζεηηθή
εηζεγεηηθή ηνπο έθζεζε.
Όκσο, απφ ηε ζέζε απηή θαη ζην ζεκείν απηφ κεγάιε επγλσκνζχλε θαη
επραξηζηίεο ρξσζηψ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηα κέιε ηεο Έλσζεο Γνλέσλ
Αραξλψλ θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο γνλείο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ Γήκνπ
Αραξλψλ, νη νπνίνη κε πξνζπκία, εηιηθξίλεηα, πξνζνρή, δήιν θαη ζπλέπεηα βνήζεζαλ
ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Υσξίο ηελ ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά
ηνπο, δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα.
Πνιχηηκε εμάιινπ ήηαλ ε αξσγή θαη ζπκβνιή φισλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ
ζρνιείσλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ, πνπ είραλ ηελ θαινζχλε λα κε
δερηνχλ θαη λα κνπ παξαρσξήζνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ θιήξσζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηνπο νθείισ ζεξκέο
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επραξηζηίεο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο θ.θ. Γεσξγαληά Διέλε, Κίιηα Παξαζθεπή, Μαχξνπ
Κπξηαθή, Διεπζεξάθε Αληψλην, Καςή Παλαγηψηε, Μηραειίδε Αληψλην θαη
Παπαθψηζε Κσλζηαληίλν.
Δπραξηζηίεο επίζεο, νθείισ ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη επηζηήζην θίιν κνπ θ.
Γεσξγηάδε Γεκήηξην, Γξ. Παηδαγσγηθήο, ν νπνίνο κνπ ζπκπαξαζηάζεθε εζηθά, κε
θαζνδήγεζε επηζηεκνληθά θαη κε βνήζεζε νπζηαζηηθά κε ηηο πξαγκαηηθά εχζηνρεο
θαη πνιχηηκεο αθαδεκατθέο ζπκβνπιέο ηνπ, ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία

ησλ

δεδνκέλσλ, αθηεξψλνληαο ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπ θαη παξακειψληαο αξθεηέο θνξέο
ηηο απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ παξάιεηςε θαη αραξηζηία αλ δελ εθθξάζσ ηελ
απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηε ζχληξνθν ηεο δσήο κνπ, Κπξηαθή, γηα ηελ ακέξηζηε
θαη πνιχηηκε ζπκπαξάζηαζή ηεο, ηελ αλεμάληιεηε αλνρή θαη ππνκνλή ηεο θαη ηελ
δηαξθή ελζάξξπλζε ηεο θαζψο θαη ζηε θφξε κνπ Εσή, πνπ κε ην ιακπεξφ ρακφγειφ
ηεο θαη ην παηδηθφ θηιί ηεο, κνπ πξφζθεξαλ αλαθνχθηζε θαη εθηφλσζε απφ ην άγρνο
θαη ηελ ςπρνινγηθή πίεζε πνπ κε δηαθαηείρε θαηά ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ αιιά θαη ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Οινθιεξψλνληαο, δελ ζα ήζεια λα παξαιείςσ θαη λα απνδψζσ επγλσκνζχλε
θαη θφξν ηηκήο ζε απηνχο πνπ κε έθεξαλ ζηε δσή, κνπ έδσζαλ αξρέο, ηδαληθά θαη
αμίεο θαη πνπ κε ζπληξφθεςαλ απφ «ςειά απ΄ηνλ νπξαλφ» ζηε πξνζπάζεηά κνπ
απηή, κε ηηο επρέο θαη ηελ αγάπε ηνπο, φπσο πάληα έθαλαλ ηφζν ζηηο επράξηζηεο φζν
θαη ζηηο δπζάξεζηεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ, κε ηηο άδνιεο ζπκβνπιέο ηνπο θαη ηελ
ζπλερή παξνπζία ηνπο. ηνπο αμέραζηνπο γνλείο κνπ.
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Πεξίιεςε

Ζ κειέηε απηή απνηειεί θαξπφ θαη απαχγαζκα ελφο καθξνρξφληνπ πξνβιεκαηηζκνχ
ηνπ εξεπλεηή, ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ, ζην ζεζκφ ηνπ
ρνιηθνχ

Δπαγγεικαηηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ,

θαζψο

θαη

ηεο

θαζεκεξηλήο

επηθνηλσλίαο θαη ελαζρφιεζήο ηνπ κε καζεηέο θαη γνλείο. Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα, απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε ηνπ ξφινπ, ησλ απφςεσλ
θαη αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ε κειέηε επηθεληξψζεθε ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ βαζκνχ επηξξνήο θαη
επίδξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ
εθήβσλ, απφ ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ νηθνλνκηθή
νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.
Σν δείγκα απνηέιεζαλ 170 γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 201718, ζηα Γεληθά Λχθεηα ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη επηηπρία ηνπ
ζθνπνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, επηιέρηεθε ε πνζνηηθή εξεπλεηηθή
πξνζέγγηζε.
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαηαζθεπάζζεθε θαη αμηνπνηήζεθε
έλα ζχληνκν απηνζρέδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε δηαδηθηπαθά
απφ ηνπο γνλείο θαη ζην νπνίν αλέθεξαλ κε εηιηθξίλεηα, ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή
δηαθσλίαο ηνπο, ζε κία ζεηξά δειψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο
ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ
παηδηψλ ηνπο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο,
αμηνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS-23.
Απφ

ηελ

κειέηε

θαη

αλάιπζε

ησλ

δεδνκέλσλ,

δηαπηζηψζεθε

φηη,

ε

θνηλσληθννηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη κνξθσηηθή «ζέζε» ησλ γνλέσλ είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο
ησλ εθήβσλ, ελψ αληηζέησο, δελ δηαθάλεθε κε μεθάζαξν ηξφπν φηη, νη πξνζδνθίεο
θαη θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθέο ζπληζηψζεο επηινγήο ζπνπδψλ
θαη επαγγέικαηνο ησλ εθήβσλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι γνλέσλ, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ,
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νηθνγέλεηαο, πξνζδνθίεο γνλέσλ, ιήςε εθπαηδεπηηθήο
απφθαζεο, ιήςε επαγγεικαηηθήο επηινγήο.
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Abstract
This study is the result of a long-term reflection of the researcher due to his long and
active participation in the institution of School Vocational Guidance, as well as his
daily communication and engagement with students and parents. The present research
effort aims to investigate and verify the role, views and perceptions of parents about
the educational decisions and professional choices of their children.
In particular, the study focused on identifying the degree of influence and influence of
teens' educational decisions and professional choices, on the profession of parents,
their level of education, their family status and their aspirations.
The sample consisted of 170 parents of children attending the school year 2017-18 at
the General Lyceums of the Municipality of Acharnon. For the realization and success
of the aim and the research questions, the quantitative research approach was chosen.
For the collection of research data, a short, intangible, research tool complemented
online by parents and to which they honestly reported their degree of agreement or
disagreement in a series of statements about their views and perceptions about
educational decisions and professional choices of their children. For the statistical
processing of research findings, the SPSS-23 statistical package was used.
From the study and analysis of the data, it was found that the socio-economic,
professional and educational "position" of the parents is inextricably linked to the
educational decisions and professional choices of adolescents, while, on the contrary,
it was not clear that parents' aspirations and aspirations are key determinants of
adolescent study and profession selection.

Key words: Professional parenting profile, parent education level, family financial
status, parent expectations, educational decision taking, professional choice.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ επηινγή ζπνπδψλ, είλαη έλα γεγνλφο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο λένπο θαη
πξνυπνζέηεη έγθαηξε, ζνβαξή θαη ππεχζπλε πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπο, γηα ηε
ιήςε

ζσζηήο,

νξζνινγηθήο

θαη

ξεαιηζηηθήο

απφθαζεο.

Ζ

εθπαηδεπηηθή-

επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο,
φπσο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, θιίζεηο, ηδηαίηεξεο
αμίεο, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνληαη θαη
δηακνξθψλνληαη απφ κελχκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ ηνπο.
Απηφ αθξηβψο είλαη θαη ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε δηεξεχλεζε
δειαδή ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ-επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο,
πνπ θνηηνχλ ζηα Γεληθά Λχθεηα θαη κάιηζηα ζε κηα πφιε κε πνιχ ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά

γλσξίζκαηα(πξφζθπγεο,

κεηαλάζηεο,

ξνκά,

πςειά

πνζνζηά

αλεξγίαο), φπσο είλαη ν Γήκνο ησλ Αραξλψλ.
πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ, ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ-κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο
ηνπο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, κε ηηο εθπαηδεπηηθέο –επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη
επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη πξψηα κηα δηεμνδηθή αλάιπζε
ηεο έλλνηαο ηεο απφθαζεο, ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.
Οη άλζξσπνη, ζε θαζεκεξηλή βάζε αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα θαη
ζπγθπξίεο πνπ απαηηνχλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ε νξζφηεηα θαη ε επηηπρία ησλ
νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο δσέο ηνπο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Ζ ιήςε
απνθάζεσλ, δελ αθνξά απνθιεηζηηθά κφλν ην ίδην ην άηνκν θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ
αιιά θαη ηνπο άιινπο.
Ζ ιήςε ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ, έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν φρη κφλν ζηελ
πξνζσπηθή αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή εμέιημή ηνπο. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θαη επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο είλαη ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο δεζκεπηηθέο.
Ο

επαγγεικαηηθφο

θαη

εθπαηδεπηηθφο

πξνζαλαηνιηζκφο

είλαη

ζηελά

ζπλδεκέλνη θαζψο ε πινπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ
βίσζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
13

ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη ιφγνο γηα «εθπαηδεπηηθέο–επαγγεικαηηθέο»
απνθάζεηο-επηινγέο, γηαηί έρνπλ επαγγεικαηηθέο πξνεθηάζεηο.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο
δσήο ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα, θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εηδηθφηεξα
είλαη θαηαιπηηθή. Πιένλ ζηηο κέξεο καο, ζηελ επνρή ηεο 4εο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο θαζψο ε ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ παξαγσγή
απνηειεί εθ ησλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή
πξφνδν θαη ηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε, ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά κνληέια έρνπλ
δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ ησλ εθήβσλ (Καινγήξνπ, 1983).
Καηά ηελ εθεβεία, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο θαη απφηνκεο αιιαγέο
ζην βηνζσκαηηθφ, λνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ
αηφκνπ, ν καζεηήο/ηξηα πξέπεη λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην κέιινλ ηνπ. Οη απνθάζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ζηνπο εθήβνπο κειινληηθνχο
πεξηνξηζκνχο θαη νξηνζεηνχλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζνχλ (πηζαλφηαηα)
θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. Ζ πεξίνδνο ηεο εθεβείαο, απνηειεί ην
κεηαίρκην αλάκεζα ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ επηθείκελε
επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ (Μαηζαηζίλεο, 2010).
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε (ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ).
ην πξψην κέξνο, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη:
Οξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο, αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ γηα
ηνπο εθήβνπο ε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ – επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ, αθνινπζεί ηφζν
ε παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ φζν εηδηθφηεξα ησλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ ιήςεο
απνθάζεσλ, θαζψο θαη παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ μέλσλ θαη ειιεληθψλ
κειεηψλ, πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε – επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ, ησλ
γξακκαηηθψλ

γλψζεσλ

θαη

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ-κνξθσηηθνχ

ππφβαζξνπ

ηεο

νηθνγέλεηαο, ηεο νηθνγελεηαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ
γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ
εθήβσλ.
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ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν :ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΔ ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΗ-ΑΠΟΑΦΖΝΗΔΗ

1.1.Οξηζκόο θαη έλλνηα ηεο απόθαζεο.

ην πξψην ππνθεθάιαην, ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, γηα
ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνχ ζέκαηνο, ζα επηρεηξεζεί ε ζθαηξηθή
παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο απφθαζεο.
Οη άλζξσπνη ζε θαζεκεξηλή βάζε, αθαηάπαπζηα, έξρνληαη αληηκέησπνη κε
θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα, ζπγθπξίεο πνπ απαηηνχλ ηελ ιήςε απφ κέξνπο ηνπο
απνθάζεσλ, ε νξζφηεηα θαη ε επηηπρία ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο δσέο ηνπο ζε
κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα
ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.
Δηζαγσγηθά είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, νη ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα
ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηθαλφηεηαο ιήςεο νξζψλ, ζπλεηψλ θαη ξεαιηζηηθψλ
απνθάζεσλ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Όκσο, κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ, νη ζεσξίεο ιήςεο απνθάζεσλ απνηέιεζαλ έλα δηαθξηηφ αληηθείκελν
εξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο ζε έλα κεγάιν θάζκα επηζηεκψλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα
ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ. Δπηπξφζζεηα, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη,
θεληξηθφο ππιψλαο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ζεσξηψλ απνηέιεζε ην ζεσξεηηθφ
παξάδεηγκα ην νπνίν αθνξά ηνλ επξχηεξν θηινζνθηθφ ππξήλα ησλ εξεπλεηψλ, γχξσ
απφ ηνλ νπνίν αλαπηχζζνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν (Lent, Brown & Hackett, 2000).
Τπάξρεη πιεζψξα νξηζκψλ πνπ επηρεηξνχλ λα απνδψζνπλ ηελ δηαδηθαζία
«ιήςεο απφθαζεο». Ζ δηαδηθαζία απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
άλζξσπνη ζθέπηνληαη φηαλ ζέινπλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο-επηινγέο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1997).
Δπίζεο, νη Thoresen θαη Mehrens, ζχκθσλα κε ην ίδην ζθεπηηθφ ππνζηεξίδνπλ
φηη, απφθαζε είλαη ε «δηαδηθαζία επηινγήο κηαο θαηεχζπλζεο δξαζηεξηνηήησλ
αλάκεζα ζ‘ έλαλ αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ» (Γεκεηξφπνπινο, 2003).
Ζ «ιήςε απφθαζεο», απνηειεί δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη
επηιέγνπλ αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, γηα λα δψζνπλ
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ιχζεηο ζε έλα άκεζν ή καθξνπξφζεζκν δήηεκα ή γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ κηα άκεζε
επθαηξία.
χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:
1) ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ ή ζπλεπεηψλ, απφ ηηο νπνίεο ην
άηνκν ζα πξνθξίλεη ηε κία,
2) ην άηνκν λα αμηνινγεί σο ζεκαληηθφ θάηη πνπ λα αθνξά ηηο ζπλέπεηεο, θαζψο· αλ
ηίπνηα δελ αμηνινγείηαη σο ζπνπδαίν, ηφηε δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθή επηινγή θαη
3) αθζνλία ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ θαη ζην θαηά πφζν ην άηνκν ηηο
επηζπκεί θαζψο αλ φια αμηνινγνχληαη σο εμίζνπ απνηειεζκαηηθά θαη επηζπκεηά, ηφηε
δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφο ιφγνο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. Αλαιπηηθφηεξα, νη
ελαιιαθηηθέο εθδνρέο ή ζπλέπεηεο, αθνξνχλ ηφζν ηελ πνξεία θαη ηελ κέζνδν (κεηαμχ
πνιιψλ επηινγψλ) πνπ ζα επηιέμεη θάπνην άηνκν γηα λα θζάζεη ζηε ιχζε-απφθαζε,
φζν θαη ζηε ρξνληθή επηινγή ηεο ιήςεο απφθαζεο (Μαηζαηζίλεο, 2010).
ε απηφ ην ζεκείν, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ε ιήςε απνθάζεσλ δελ
ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε δηαδηθαζία, αιιά θαη κε ην απνηέιεζκα ηεο, θαζψο απνηειεί
κηα νινθιεξσκέλε επηινγή. Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ «απφθαζε» θαη
«επηινγή» είλαη ελλνηνινγηθά ζπλψλπκνη φξνη, σζηφζν νη Small, J, θαη Mc Clean, M.
(2002), εληνπίδνπλ κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, θαζψο «φζν πεξηζζφηεξεο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ, ηφζν κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα ηε ιήςε ζσζηήο
απφθαζεο.
Πνιινί θάλνπλ ην ιάζνο λα πηζηεχνπλ φηη, πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα
ηνπο κπεξδέςνπλ θαη ζα ηνπο απνπξνζαλαηνιίζνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη
πνηθίιεο επηινγέο είλαη απηέο πνπ δίλνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα αλεχξεζεο ηεο
θαιχηεξεο ιχζεο. Όπσο πνιινί δξφκνη νδεγνχλ ζην ίδην κέξνο, έηζη θάπνηνο κπνξεί
λα θζάζεη ζηνλ ζηφρν ηνπ, κέζσ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ» Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απνηειεί ε «θαηάζηαζε ιήςεο απφθαζεο» (decision
situation), ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) έλαλ άλζξσπν πνπ λα απνθαζίδεη, β) ηελ αλάγθε
(ζπλεηδεηή) γηα ιήςε απφθαζεο θαη γ) έλα νξηζκέλν πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη
ν άλζξσπνο λα ιάβεη ηελ απφθαζε. Σν πιαίζην πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ
πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν αιιά θαη έμσ απφ απηφλ. Ο
άλζξσπνο θαηά ηελ λνεηηθή επεμεξγαζία ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ππνινγίδεη ηα
ελδερφκελα-απνηειέζκαηα, έρνληαο σο βάζε: α) ηηο πηζαλφηεηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ
γηα λα θαηαιήμεη ζην απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί θαη β) ηελ σθειηκφηεηα ή ηελ αμία
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα έρνπλ γηα ηνλ ίδην» (Jepsen θαη Dilley, 1974).
Ζ θαηάζηαζε ιήςεο απνθάζεσλ, έρεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ
«θαηάζηαζε πξνβιήκαηνο», θαζψο ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε θαηάζηαζε
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πξαγκάησλ δηαθέξεη απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ή ηνλ επηδεηνχκελν ζηφρν, έηζη ν
άλζξσπνο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν λα ελεξγήζεη γηα λα πεηχρεη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ (Γεκεηξφπνπινο, 2003).
Ζ θαηάζηαζε πξνβιήκαηνο είλαη αλεπηζχκεηε θαη δπζάξεζηε, θαζψο
δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Σν γεγνλφο απηφ, ζηε ζπλέρεηα
δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν ηα θίλεηξα γηα λα επηδηψμεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Έηζη, ν άλζξσπνο ιακβάλνληαο κηα απφθαζε ή εθηειψληαο κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, κε
ζηφρν ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηδηψθεη ηελ άξζε ηεο λνεηηθήο αληηπαξάζεζεο ή
ζχγθξνπζεο (Παπαδφπνπινο, 1994).
Ζ ιήςε απνθάζεσλ, δελ αθνξά απνθιεηζηηθά κφλν ην ίδην ην άηνκν θαη ηηο
ελέξγεηέο ηνπ αιιά θαη ηνπο άιινπο, ελψ νη απνθάζεηο κπνξεί λα είλαη είηε αηνκηθέο
είηε νκαδηθέο. Οη αηνκηθέο απνθάζεηο, ιακβάλνληαη απφ έλα άηνκν θαη δελ πξέπεη λα
ζπγρένληαη κε ην αλ ζηε ιήςε ηνπο ην άηνκν επεξεάζηεθε απφ άιινπο αλζξψπνπο.
Οη αηνκηθέο απνθάζεηο έρνπλ σο βάζε ηνπο ηηο ηδηαίηεξεο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη
ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ. Οη αηνκηθέο πεπνηζήζεηο (ηελ άπνςε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ν
θφζκνο), νη ζηάζεηο (πξνδηαζέηνπλ ηα άηνκα λα αμηνινγνχλ θαηαζηάζεηο ή
νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ζην πιαίζην ηεο δηάζηαζεο «επηζπκεηνχ-κε επηζπκεηνχ») θαη
νη αμίεο (απνηεινχλ ηα «θξπκκέλα θξηηήξηα» κε ηα νπνία, ηα άηνκα θξίλνπλ ηνπο
αλζξψπνπο θαη εξκελεχνπλ ην πεξηβάιινλ ελψ έρνπλ ζηελή ζχλδεζε κε ηε γεληθή
εηθφλα ηνπ εαπηνχ), δηακνξθψλνληαη ηφζν απφ ηα κελχκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν
φζν θαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζην επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη, θάζε απφθαζε πνπ
ιακβάλεηαη έρεη σο αθεηεξία πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ, ελψ ζα
απνηειέζεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, αθεηεξία ησλ κειινληηθψλ ηνπ απνθάζεσλ
(ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 1993).
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, νη απνθάζεηο έρνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα
θαη φρη ζηαηηθφ. Σα άηνκα, θαζψο πεξλνχλ απφ ην έλα ειηθηαθφ ζηάδην ζην άιιν θαη
κε ηελ εκθάληζε ζπλερψο λέσλ πξννπηηθψλ, κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηα απνηειέζκαηα
ησλ απνθάζεψλ ηνπο κε ηε ιήςε λέσλ απνθάζεσλ (Osipow, 1999).
ηηο νκαδηθέο – ζπιινγηθέο απνθάζεηο, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα
άηνκα, ελψ απνηεινχλ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα γηα νπνηαδήπνηε θνηλσληθή
νκάδα θαη βαζηθφ δεηνχκελν θάζε θνηλσλίαο. Αλεμάξηεηα, απφ ην αλ νη απνθάζεηο
είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο – ζπιινγηθέο, άιιεο θνξέο αθνξνχλ ην παξφλ θαη άιιεο
θνξέο ην κέιινλ (Καζζσηάθεο, 2004).
Σέινο κηα απφθαζε (αθφκε θαη ε αηνκηθή) θαηά θαλφλα, εκπιέθεη θαη άιινπο
αλζξψπνπο θαζψο ζεσξείηαη κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα (Beach, 1997).
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Ζ ζχλδεζε πιεξνθφξεζεο θαη πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ είλαη άκεζε, θαζψο
ε ιήςε απνθάζεσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ηφζν απφ ηε γλψζε φζν θαη απφ ηνλ
ηξφπν

ρξήζεο

ησλ

δηαζέζηκσλ

πιεξνθνξηψλ

απφ

ην

άηνκν.

Έηζη,

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο αηφκνπ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο,
εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ απνπζία
ζσζηήο πιεξνθφξεζεο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο ζχγρπζεο, ελψ ε έιιεηςε
επαξθνχο πιεξνθφξεζεο, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη, είηε ζε αλψξηκεο επηινγέο είηε ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (Tiedeman θαη Ο‘ Hara 1963).
Αλαιπηηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, «ε πνηφηεηα ησλ
απνθάζεσλ, επεξεάδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πάξνπκε
ηηο απνθάζεηο. Αλ δελ κπνξέζνπκε λα ιάβνπκε πξνζεθηηθά ππφςε καο φιεο ηηο
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα πεξηνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ
ιχζεσλ ή λα θάλνπκε κηα αλψξηκε επηινγή» (ηδεξνπνχινπ – Γεκαθάθνπ, 1993).
Απφ ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη, ε
ιήςε απνθάζεσλ, δίλεη ζηα άηνκα ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο ή
λα πξνθαινχλ αιιαγέο αμηνπνηψληαο ην δπλακηθφ ηνπο. Σν άηνκα, κε ηε ιήςε
απνθάζεσλ ζέηνπλ καθξνπξφζεζκνπο ζθνπνχο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, ελψ
δηαζθαιίδνπλ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπο ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε.
Σα

άηνκα

βξίζθνληαη

ζε

«θαηάζηαζε

ιήςεο

απνθάζεσλ»

φηαλ

(Γεκεηξφπνπινο, 2003):
1. ληψζνπλ ηελ αλάγθε, ηελ ππνρξέσζε ή ην θαζήθνλ λα πάξνπλ απνθάζεηο,
2. ε αλάγθε απηή είλαη ζπλεηδεηή,
3. ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα ιεθζεί ε
απφθαζε. Οη ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ απνηεινχλ
κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηειηθή απφθαζε,
4. ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφθαζε θαη ηέινο φηαλ
5.ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο.
Κιείλνληαο ην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα ήηαλ παξάιεςε,

ε κε αλαθνξά ζηηο

ζπλέπεηεο ησλ ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ. Ζ ιήςε ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ, έρεη
αξλεηηθφ αληίθηππν, φρη κφλν ζηελ πξνζσπηθή αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ηνπ
αηφκνπ. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ επηινγή
εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θαη επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο είλαη ζε νξηζκέλεο
ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο δεζκεπηηθέο (Μαηζαηζίλαο, 2010).
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1.2. Ζ εθπαηδεπηηθή απόθαζε-επηινγή ησλ εθήβσλ θαη ε ζεκαζία ηεο.

ην δεχηεξν ππνθεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνινπζεί παξνπζίαζε θαη
αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ παξαγφλησλ ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ
απνθάζεσλ απφ ηνπο εθήβνπο. ηφρνη ηνπ ππνθεθαιαίνπ, απνηεινχλ ηφζν ε
αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία ζηελ
κεηέπεηηα εμέιημε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα, φζν θαη ε ζπκβνιή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εηδηθφηεξα. Καζψο,
νη εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ησλ εθήβσλ απνηεινχλ πξντφληα ζχλζεησλ δηεξγαζηψλ
θαη

παξάιιεισλ

δηαδηθαζηψλ

ζηηο

επφκελεο

ζειίδεο

ηνπ

ππνθεθαιαίνπ

παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ε πνξεία δηακφξθσζήο ηνπο.
Αξρηθά, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη, ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηείαο, θαζψο έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αλζξψπσλ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε
ηεο δσήο ηνπο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά, γηαηί κεηά
ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζηελφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνηειεί πινχζηα
πεγή εξεζηζκάησλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηελ εχπιαζηε παηδηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα
(Γεκεηξφπνπινο, 2003).
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο καο, επηρεηξεί ηνλ εμαηνκηθεπκέλν
επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ. Πιένλ ζηηο κέξεο καο, θαζψο ε
ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ παξαγσγή απνηειεί εθ ησλ νπθ άλεπ
πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ πνιηηηζηηθή
εμέιημε, ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά κνληέια έρνπλ δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ ησλ
παηδηψλ (Μαξαγθνπδάθε, 2005).
Ζ ιήςε απφθαζεο, είλαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο δηεζλψο θαζηεξσκέλνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη ππφινηπνη ηξεηο είλαη ε
απηνγλσζία, ε πιεξνθφξεζε θαη ε νκαιή θαη αξκνληθή κεηάβαζε-έληαμε ηνπ
αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ ιήςε απφθαζεο, αθνξά ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία
ηνπ καζεηή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή, κε ηξφπν ψξηκν θαη
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ ίδην (Γαιαλνπδάθε, θ. ά. 1993).
Ο

επαγγεικαηηθφο

θαη

εθπαηδεπηηθφο

πξνζαλαηνιηζκφο

είλαη

ζηελά

ζπλδεκέλνη, θαζψο ε πινπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ
βίσζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθέο
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απνθάζεηο έρνπλ επαγγεικαηηθέο πξνεθηάζεηο θαη γηα απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα
«εθπαηδεπηηθέο – επαγγεικαηηθέο» απνθάζεηο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1997).
Ζ εθεβεία θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξψηε λεφηεηα απνηεινχλ ίζσο ηελ
θξηζηκφηεξε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ πξνο κηα
εθπαηδεπηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα, ε εθεβεία
ζηε ζεκειίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο απνηειεί γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο
ηεο αλάπηπμεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο (Ginzberg, Gottfredson, Super, Vondracek, Lerner
& Schulenberg, θ.α.) πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο. Γηα ηα άηνκα, ηφζν ε επηινγή
ζπνπδψλ φζν θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ζπνπδαίεο θαη
δχζθνιεο δηαδηθαζίεο, θαζψο έρνπλ καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο (Γεκεηξφπνπινο,
2003).
Έηζη, ε πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο, πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ
κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ θαη επαλαζρεδηαζκνχ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο, μεθηλά απφ ηελ
εθεβηθή ειηθία θαη ηελ πξψηε λεφηεηα θαη ζηακαηά κε ηελ απφζπξζε ηνπ αηφκνπ
απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή δσή. Ζ ζπκβνπιεπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο, απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε γηα
ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. θαη ηνπο παξέρεη ηα αλαγθαία εθφδηα, ψζηε λα εμεηάζνπλ κε
πξνζνρή θαη ξεαιηζκφ ηα δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ιάβνπλ κηα απνηειεζκαηηθή
απφθαζε (Καζζσηάθεο, 2004).
ρεηηθά πξφζθαηα, ν θιάδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, έρεη
ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ
κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (θπξίσο ην νηθνλνκηθφ), ελψ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζπκβάιιεη
ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ ζηφρσλ ηεο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο
(OECD-EC, 2004) πνπ είλαη:


ε δηα βίνπ κάζεζε,



ε θνηλσληθή ελζσκάησζε,



ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απνξξφθεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη



ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Έλσζεο.

ην παξφλ ππνθεθάιαην, είλαη αλαγθαία ε ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ
επηθξαηεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
ηελ Διιάδα, ε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη‘ επέθηαζε επαγγεικαηηθψλ
απνθάζεσλ απνηειεί γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ, κηα απφ ηηο
πξψηεο θαη ίζσο, πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηα
πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, παξά ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ
γίλεη

ηελ

ηειεπηαία

δεθαεηία

ζε

δεηήκαηα

ζρνιηθνχ

επαγγεικαηηθνχ
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πξνζαλαηνιηζκνχ (ίδξπζε ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΚΔΤΠ), ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., δηνξγάλσζε
εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, πινπνίεζε επηκνξθψζεσλ), ε ιήςε εθπαηδεπηηθψλεπαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ γίλεηαη βεβηαζκέλα θαη απξνγξακκάηηζηα, ρσξίο
νιφπιεπξε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαζψο νη καζεηέο/ηξηεο ηειεηψλνληαο ην
Γπκλάζην θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ: α) αλ ζα ζπλερίζνπλ ή φρη ηελ εθπαηδεπηηθή
ηνπο πνξεία θαη β) ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν ζα θνηηήζνπλ
(Γεληθφ Λχθεην, Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, Καιιηηερληθφ Λχθεην, ΗΔΚ θ.α.).
Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο ηειεηψλνληαο, ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ
θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ (Θεηηθψλ
πνπδψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ). ηελ Γ΄ Λπθείνπ, πξνζηίζεηαη άιιε κηα
νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, απηή ηεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. Πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη, ε επηινγή νκάδαο δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη φζνη ην επηζπκνχλ ζηελ Γ΄
Λπθείνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ νκάδα πνπ επέιεμαλ.
Έηζη, εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπηηθέο κε ηηο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηοεπηινγέο, αθνχ ζην ηέινο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκάησλ ηεο ηάμεο ηνπο, νη καζεηέο/ηξηεο εθφζνλ ην επηζπκνχλ ζπκκεηέρνπλ ζην
ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ,
ζπκπιεξψλνπλ

ην

κεραλνγξαθηθφ

δειηίν

πξνθεηκέλνπ

λα

εηζαρζνχλ

ζε

ζρνιέο/ηκήκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ-ΑΣΔΗ) ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.
Δπνκέλσο, ζηελ ειηθία ησλ 15 – 16 εηψλ, νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα ιάβνπλ
εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημή ηνπο.
Χζηφζν, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαη ελδεηθηηθφ ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε φηη έρεη
ζρέζε ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζε θάπνην ηκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κε αδηάθνξν γηα απηνχο γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα, αξθεηνί απφ απηνχο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (αξθεηνί απιά
εγγξάθνληαη

ζηε ζρνιή εηζαγσγήο) ή λα

ηηο

ζπλερίδνπλ κε δπζθνιίεο

(Μαπξνγηψξγνο, 2015).
πκπεξαζκαηηθά, ε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θηινδνμηψλ θαη ζηφρσλ θαηά
ηελ εθεβηθή ειηθία ππφθεηληαη ζηηο επηδξάζεηο πνιιψλ παξαγφλησλ. Σν νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ, ην ζρνιείν, νη ζπλνκήιηθνη, νη ζπκκαζεηέο, ηα Μ.Μ.Δ., ην δηαδίθηπν, ηα
social media θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ απηά αιιά θαη ηα
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνζσπηθφηεηα, απηνεθηίκεζε, ελδηαθέξνληα, θίλεηξα,
αμίεο) ησλ εθήβσλ, λα δεκηνπξγνχλ έλα ζχλζεην πιέγκα, πνπ έρεη αθελφο ζεκαληηθφ
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ξφιν ζηε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ, αθεηέξνπ δε καθξνπξφζεζκν αληίθηππν
ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ.
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1.3. Ζ επαγγεικαηηθή απόθαζε-επηινγή ησλ εθήβσλ θαη ε ζεκαζία ηεο.

ην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην, ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ζα επηρεηξεζεί ε
δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο
απνθάζεηο ησλ εθήβσλ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο δσήο ησλ λέσλ
αλζξψπσλ.
Ο 21φο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο θαη ζχλζεηεο δηεξγαζίεο ζηνλ
ηνκέα ηεο εξγαζίαο. Με ηαρείο ξπζκνχο, ε αλζξσπφηεηα απνκαθξχλεηαη απφ ην
θιαζηθφ κνληέιν ζηαδηνδξνκίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα άηνκα μεθηλνχλ λα
εξγάδνληαη ζε έλα επάγγεικα θαη ζπλερίδνπλ ζε απηφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο. Πιένλ ν θφζκνο νδεχεη ζε λέεο κνξθέο
ζηαδηνδξνκίαο, πνπ ζπρλά απνθαινχληαη σο «απξφβιεπηεο», «πνιχπιεπξεο»,
«αζηαζείο», «θπθιηθέο» θαη «κεηαβαηηθέο», ελψ κε ηελ παγθφζκηα ζπζηεκηθή θξίζε
πνπ επξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζπλάκα ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ, ηα
πξάγκαηα

πεξηπιέθνληαη

αθφκε

πεξηζζφηεξν,

ζε

φηη

αθνξά

δεηήκαηα

επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. Δίλαη βέβαην φηη, ε λέα γεληά, σο ην κειινληηθφ
εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο πνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ρψξεο ηεο
Γχζεο πνπ αθνινχζεζαλ έλα θεϋλζηαλό κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζην
δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ήηαλ κηθξήο έθηαζεο (π.ρ. αλεξγία,
επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα). Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νη έθεβνη ζήκεξα
θαινχληαη λα ιάβνπλ επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο (Μαπξνγηψξγνο, 2015).
Καηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, θαηά θαλφλα νη άλζξσπνη αθφκε
θνηηνχλ ζε θάπνην ζρνιείν θαζψο ε ζρνιηθή θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή
(ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πξψηε εθεβηθή ειηθία, 13-15 εηψλ).
ηε δεχηεξε εθεβηθή ειηθία (16-18 εηψλ), ζρεδφλ ε πιεηνςεθία ησλ
αλζξψπσλ ζπλερίδεη ηελ ζρνιηθή θνίηεζε, ελψ παξάιιεια πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ
εηζαγσγή ηεο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ πεξίνδνο απηή, απνηειεί ην κεηαίρκην
αλάκεζα ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη ζηελ επηθείκελε επαγγεικαηηθή θαη
θνηλσληθή δσή ηνπ. ε απηφ ην κεζνδηάζηεκα, ηα δεδνκέλα θαη νη θαηαζηάζεηο ηεο
ζρνιηθήο δσήο, ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή απφθαζε θαη
θαηεχζπλζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Σελ πεξίνδν απηή, «ε ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή
πξνθαιείηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο θαη παίξλεη, επίζεο, πνηθίιεο κνξθέο, φπσο:
α) εκπινθή ηνπ καζεηή, ζηα δξψκελα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, β) ελζάξξπλζε ηνπ
καζεηή, λα απηνλνκεζεί θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απέλαληη
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ζηε κάζεζε θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δηεθδηθψληαο έλα ξφιν κέζα ζηελ θνηλσλία
ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ θαη γ) ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη
πξάμε. Πξφθεηηαη, γηα κεξηθά ζηνηρεία θαη δηαδηθαζίεο βαζηθήο ελεξγνπνίεζεο ή
παξψζεζεο ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή κάζεζε. Ο καζεηήο,
παξσζείηαη λα επηδηψμεη ηελ εθαξκνγή φζσλ απνθνκίδεη απφ ην ζρνιείν ζε in vivo
θαηαζηάζεηο» (Παπαδφπνπινο, 1998).
Καηά ηελ εθεβεία, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο θαη απφηνκεο αιιαγέο
ζην βηνζσκαηηθφ, λνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ
αηφκνπ, ν καζεηήο/ηξηα πξέπεη λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ. Οη απνθάζεηο απηέο, δεκηνπξγνχλ ζηα αγφξηα θαη
θνξίηζηα εθεβηθήο ειηθίαο κειινληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νξηνζεηνχλ ηα πιαίζηα
κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζνχλ (πηζαλφηαηα) θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο
(Παξαζθεπφπνπινο 1983).
Αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη, ε εθεβεία εμαηηίαο ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο
αζηάζεηαο ηεο απνηειεί ηε ρεηξφηεξε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ ιήςε εθπαηδεπηηθψλ
θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ, γηαηί νη λένη θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα
ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο ε ζηαδηνδξνκία ηνπο, νη ζηφρνη ηνπο, ν ηφπνο πνπ ζα
εξγαζηνχλ θαη ζα δήζνπλ (Ζιηάδεο, 1988).
Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη επξίζθνληαη ζε κηα κεηαβαηηθή
πεξίνδν(κεηαμχ παηδηθήο ειηθίαο θαη ελειηθίσζεο), δεκηνπξγεί αξθεηά ζπρλά
ζπγθξνχζεηο, ηφζν ζε ελδναηνκηθφ φζν θαη ζε ελδννηθνγελεηαθφ επίπεδν. Απηή ε
πξαγκαηηθφηεηα, αθήλεη αλνηθηφ ην εξψηεκα, θαηά πφζν νη καζεηέο/ηξηεο είλαη
ψξηκνη γηα λα ιάβνπλ ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο πνπ ζα ρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο
ζηελ ππφινηπε δσή ηνπο (Παξαζθεχνπνπινο, 1983).
Με ηα ζχλζεηα δεηήκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη απνθάζεσλ
έρνπλ αζρνιεζεί αμηφινγνη εξεπλεηέο (Super, Tiedeman θαη O‘ Hara θ.ά.) ηηο
πεξαζκέλεο δεθαεηίεο, ελψ ζπγθεθξηκέλα γηα ην δήηεκα ηεο σξηκφηεηαο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη πνιιέο πηπρέο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, πξφθεηηαη γηα ηελ «θαηάζηαζε
ηεο εμειηγκέλεο θαη ζηαζεξνπνηεκέλεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πιεπξάο ηνπ αηφκνπ
θαη αθφκε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ»
Παπαδφπνπινο, 1991).
ε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα (Brien study), πξέπεη λα
ζπζρεηηζηεί θπξίσο κε ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο σξηκφηεηαο. Ζ επαγγεικαηηθή
σξηκφηεηα, αθνξά ηνλ βαζκφ θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ. Οη δεμηφηεηεο
απηέο βνεζνχλ ηα άηνκα λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
ιάβνπλ ηηο νξζφηεξεο απνθάζεηο, ελψ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδηθέο γλψζεηο θαη
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πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, θαζψο θαη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο αλάινγεο κε ην
ζηάδην επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην νπνίν επξίζθνληαη. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο
ζρεδηαζκνχ κηαο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο είλαη (Ginzberg, 1972):


ε δεμηφηεηα ησλ αηφκσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ,



ε δεμηφηεηα ησλ αηφκσλ λα δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή εηθφλα,



ε

δεμηφηεηα

ησλ

αηφκσλ

λα

ζπγθεληξψλνπλ

θαη

λα

αμηνινγνχλ

επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο,


ε δεμηφηεηα ησλ αηφκσλ λα παξνπζηάδνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα
θαη



ε δεμηφηεηα επαγγεικαηηθήο πξνζαξκνγήο.
Ζ ζπλερήο θαη βαζκηαία σξίκαλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζθέςεο, θαηά ηε

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, επηζεκάλζεθε απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Σα παηδηά, πξηλ απφ
ηελ εθεβεία ελζνπζηάδνληαη κε επαγγέικαηα πνπ ηνπο θαίλνληαη ζπλαξπαζηηθά θαη
δπλακηθά (π.ρ. αζηξνλαχηεο), σζηφζν σξηκάδνληαο σο έθεβνη θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ
πεξίνδν ηεο λεφηεηαο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, κε ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο
(Borrow, 1964· Herr θαη Cramer, 1984).
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δεχηεξεο εθεβείαο (κεηά ηα 15-16), νη άλζξσπνη
μεθηλνχλ εληνλφηεξα θαη πην ζπγθξνηεκέλα λα δηεξεπλνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο
πξννπηηθέο. Σν γεγνλφο απηφ, ζεκαίλεη φηη αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ
αλαγθαηφηεηα επηινγήο επαγγέικαηνο. Δμαηηίαο ηεο κε άκεζεο επαθήο κε ηα
επαγγέικαηα, νη έθεβνη (φρη ηφζν ζηνπο καζεηέο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο), ζηελ
ειηθία ησλ 17-18 εηψλ έρνπλ ζπλήζσο κηα παξαπιαλεηηθή εηθφλα γηα ηηο πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ, ελψ θαηά ηηο ειηθίεο 18-21 εηψλ
απνθξπζηαιιψλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο. Σειηθά, νη άλζξσπνη σο
ελήιηθεο επηιέγνπλ έλα επάγγεικα, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλδπαζκφ
αλάκεζα ζην ηη ζέινπλ λα θάλνπλ θαη ζην ηη είλαη ηθαλά λα θάλνπλ (Υαξίηνπ –
Φαηνχξνπ, 1979).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, είλαη

ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη

ε

ιήςε

επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, δειαδή ζε κηα πεξίνδν πνπ
θπξηαξρεί ε αβεβαηφηεηα θαη ε ηαιάληεπζε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη δελ έρνπλ
αθφκε κνξθνπνηεζεί ηα θξηηήξηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ιάβνπλ κηα ψξηκε
(ζσζηή) απφθαζε, νδεγνχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα
(Multon, θ.α. 1995).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ

2.1 Γεληθά Θεσξεηηθά ζρήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ.
2.1.1. Θεσξία ινγηθώλ απνθάζεσλ Janis & Mann (1977).

Σν πξψην κέξνο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
θαηαπηάλεηαη κε ηελ δηεμνδηθή παξνπζίαζε θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε δχν ζεκαληηθψλ
ζεσξηψλ (Θεσξία ινγηθψλ απνθάζεσλ ησλ Janis & Mann θαη ηηο ζεσξίεο κηθηήο
αλίρλεπζεο θαη δενληνινγίαο ηνπ Etzioni), πνπ εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε
θαηεγνξία ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ ιήςεο απνθάζεσλ.
Πξνινγηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, νη παξαπάλσ ζεσξίεο
απνηεινχλ κέξνο ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ ιήςεο απνθάζεσλ
νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεσξεηηθέο βάζεηο, γηα ηελ κεγαιχηεξε πνηθηιία
ιήςεο απνθάζεσλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ε ζεσξία ινγηθψλ απνθάζεσλ ησλ Janis θαη Mann αλήθεη
ζηελ ππννκάδα ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζεσξίεο
πνπ έρνπλ γλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (π.ρ. ην κνληέιν θαθνχ, ην ζπκκεηνρηθφ
κνληέιν) αιιά δελ ζπγθεληξψλνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηηο θαηέηαζζαλ ζηελ
ππννκάδα ησλ ζεσξηψλ ηεο ινγηθήο – αλαιπηηθήο παξάδνζεο (π.ρ. ην κνληέιν
πιεξνθνξηψλ, ην δνκηθφ κνληέιν. (Γεκεηξφπνπινο, 2003).
Ζ ζεσξία ινγηθψλ απνθάζεσλ ησλ Janis θαη Mann, ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ηνπ
ζρήκαηνο ησλ ινγηθψλ απνθάζεσλ, σζηφζν απηφ γίλεηαη ζε ραιαξή κνξθή, θαζψο ε
ζεσξία απηή εληάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ πεξηγξαθηθψλ ζρεκάησλ αιιά παξάιιεια
παξνπζηάδεη θαη θαλνληζηηθέο πξνεθηάζεηο. Καηά ηε ζεσξία απηή, φηαλ ηα άηνκα
βξεζνχλ ζηελ αλάγθε ιήςεο κηαο απφθαζεο, ηφηε δηακνξθψλεηαη ζε απηά κηα
θαηάζηαζε εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ε
πξφθιεζε άγρνπο (ζηξεο) θαη αβεβαηφηεηαο ζηα άηνκα ηα νπνία ληψζνπλ φηη
πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε απεηιήο. Δηδηθφηεξα γηα ην άγρνο, πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη, ν φξνο αθνξά ηελ «άβνιε» έσο δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα
άηνκα φηαλ βξεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ην ζεσξνχλ απεηιεηηθφ. Καηά
αληηζηνηρία, ε ίδηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηζρχεη θαη γηα ην «αγρσηηθφ γεγνλφο»
(Janis θαη Mann, 1977).
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1, παξνπζηάδεηαη ε αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ
αηφκνπ, ‗νηαλ πξέπεη λα ιάβεη κηα επείγνπζα απφθαζε.
Πίλαθαο 1. Αιιεινπρία ελεξγεηώλ ιήςεο απνθάζεσλ.
Βήκα

Κίλεζε

Καηάζηαζε/

Απνηέιεζκα

πκπεξηθνξά ηνπ
Αηόκνπ
Αξρηθφ Δξέζηζκα:
Πξνεηδνπνίεζε γηα
επεξρφκελν θίλδπλν
Δίλαη κεγάινη νη
Δξψηεζε 1

θίλδπλνη αλ δελ

Σέινο ελέξγεηαο.

ελεξγήζσ;

Αλαπνηειεζκαηηθή

Απάληεζε 1 ΝΑΗ-ΗΧ

ΟΥΗ

Αδξάλεηα ρσξίο

αληηκεηψπηζε αλ

ζχγθξνπζε

επαιεζεπηεί ν

(Unconflicted inertia)

θίλδπλνο.

Δίλαη κεγάινη νη
θίλδπλνη, αλ πξνβψ
Δξψηεζε 2

ζηηο άκεζα εθηθηέο
ελέξγεηεο;
Αιιαγή ρσξίο

Απάληεζε 2 ΝΑΗ-ΗΧ

ΟΥΗ

ζπγθξνχζεηο
(Unconflicted change)

Τπάξρεη πην
απνηειεζκαηηθφο
Δξψηεζε 3

ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο;
Ακπληηθή απνθπγή

Απάληεζε 3 ΝΑΗ-ΗΧ

ΟΥΗ

(Defensive avoidance)

Τπάξρεη επαξθήο
Δξψηεζε 4 ρξφλνο λα εξεπλήζσ
ηελ θαηάζηαζε;
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Τπεξδηέγεξζε
Απάληεζε 4 ΝΑΗ-ΗΧ

ΟΥΗ

(Hyper vigilance)

Καηάζηαζε Ώξηκεο Δηνηκφηεηαο Γηέγεξζεο

Σέινο ελέξγεηαο

Δλάξγεηαο

απνηειεζκαηηθή

(Vigilance)

αληηκεηψπηζε ηεο
θαηάζηαζεο

Ζ ζεσξία ινγηθψλ απνθάζεσλ ησλ Janis θαη Mann, είλαη κηα ζεσξία
«ζχγθξνπζεο» θαη ζεσξία «άγρνπο», ζε φηη αθνξά ην δήηεκα ησλ απνθάζεσλ. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, φζν απμάλεηαη ε εκπινθή ησλ αηφκσλ ζηελ απφθαζε,
ηφζν νμχλεηαη ε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε πνπ βηψλνπλ, κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ
αθφκε εληνλφηεξα φηη απεηινχληαη. ηε ζεσξία απηή, πέξα απφ ηελ θεληξηθή ζέζε
πνπ έρεη ε έλλνηα ηνπ άγρνπο, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη πέληε
ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γεκεηξφπνπινο, 2007):
1. Τπάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ άγρνπο πνπ βηψλεηαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ
απαηηνχλ ιήςε απνθάζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο απφθαζεο. Σα άηνκα, θνβνχληαη ην
ελδερφκελν κε εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ, ελψ φζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη
αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο, ηφζν απμάλεηαη θαη ην ζηξεο ησλ ιεπηψλ.
2. Όηαλ ηα άηνκα, επξίζθνληαη αληηκέησπα κε λέεο απεηιέο ή λέεο επθαηξίεο πνπ ηα
νδεγνχλ ζηελ εμέηαζε ησλ λέσλ απηψλ θαηαζηάζεσλ, ην κέγεζνο ηνπ άγρνπο
απφθαζεο επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο πξνζθφιιεζήο ηνπο ζηελ παξνχζα
θαηάζηαζε.
3. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε ζχγθξνπζε απφθαζεο είλαη ζνβαξή, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ
θηλδχλσλ πνπ νθείινληαη ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηα άηνκα νδεγνχληαη ζε
ακπληηθή απνθπγή εξεζηζκάησλ (defensive avoidance). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα
άηνκα βηψλνπλ ηελ απψιεηα ηεο ειπίδαο γηα κηα θαιχηεξε ιχζε.
4. Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα πξέπεη λα ιάβνπλ απφθαζε γηα ζνβαξή
ζχγθξνπζε, ελψ νη απεηιέο είλαη νξαηέο θαη ν ρξφλνο πνπ έρνπλ γηα λα απνθχγνπλ ή
λα δηαθχγνπλ ηηο απψιεηεο αλεπαξθήο, ην ζηξεο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα,
πξνθαιψληαο θαηάζηαζε ππεξδηέγεξζεο (hyper vigilance) θαη
5. ε ελεξγφο πξνζπάζεηα (vigilant effort) είλαη απνηέιεζκα κέηξηνπ βαζκνχ ζηξεο ζε
έλα απεηιεηηθφ εξέζηζκα. Με έλαλ κέηξην βαζκφ ζηξεο, ηα άηνκα θαζίζηαληαη ηθαλά
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ κε πξνζνρή ηελ θαηάζηαζε,
λα αλαδεηήζνπλ ηηο νξζέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη λα επηιέμνπλ θάπνηα απφ απηέο.
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Ζ ζεσξία ινγηθψλ απνθάζεσλ ησλ Janis θαη Mann, παξνπζηάδεη πέληε ζηπι
ζπκπεξηθνξάο.

ηελ

νπζία,

πξφθεηηαη

γηα

πέληε

πξφηππα

αληηκεηψπηζεο

ζπγθξνχζεσλ, θξίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο (Γεκεηξφπνπινο, 2007):
1. Ζ πξψηε κνξθή (ζηπι) ζπκπεξηθνξάο, απνθαιείηαη απξφζθνπηεο πνξείαο,
αδξάλεηαο ρσξίο ζχγθξνπζε (Unconflicted inertia). ε απηή, ηα άηνκα ζέηνπλ κηα
γξακκή ζθέςεο ηελ νπνία ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνχλ αγλνψληαο ην ελδερφκελν
χπαξμεο θηλδχλσλ. Σα άηνκα, ην θάλνπλ απηφ γηαηί ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηε
δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ.
2. Ζ δεχηεξε κνξθή (ζηπι) ζπκπεξηθνξάο, απνθαιείηαη απξφζθνπηεο αιιαγήο,
αιιαγήο ρσξίο ζπγθξνχζεηο (Unconflicted Change). ε απηή, ηα άηνκα επηιέγνπλ
λέεο πνξείεο δξάζεο, δίρσο λα θαηαθχγνπλ ζηελ αξρή ζε ηδηαίηεξεο αμηνινγήζεηο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε απηήο ηεο ζηάζεο, είλαη ε κε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ απφ ηηο
λέεο πνξείεο δξάζεο ηνπο.
3. Ζ ηξίηε κνξθή (ζηπι) ζπκπεξηθνξάο, απνθαιείηαη ακπληηθήο απνθπγήο (Defensive
Avoidance). ε απηή, ηα άηνκα απνθεχγνπλ λα πάξνπλ απνθάζεηο κε δχν ηξφπνπο: α)
θαζπζηέξεζε ιήςεο απφθαζεο θαη β) απνπνίεζε επζπλψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή
ζπκπεξηθνξάο, είλαη φρη κφλν ε πην θνηλή απφ ηηο αλεπηζχκεηεο κνξθέο
ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ε δπζθνιφηεξε απφ πιεπξάο αληηκεηψπηζεο. Δίλαη δχζθνιν,
ηα άηνκα λα ηελ απνξξίςνπλ αθφκε θαη κε δηαδηθαζίεο ζπκβνπιεπηηθήο.
4. Ζ ηέηαξηε κνξθή (ζηπι) ζπκπεξηθνξάο, απνθαιείηαη ππεξεηνηκφηεηαο ή αλψξηκεο
ή πξφσξεο εηνηκφηεηαο ή ππεξδηέγεξζεο (Hyper vigilance). ε απηή, ηα άηνκα
αλαδεηνχλ ελαγσλίσο κηα απφθαζε κε απνηέιεζκα λα επηιέγνπλ ηελ πξψηε
ελαιιαθηηθή πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη θαη
5. ε πέκπηε κνξθή (ζηπι) ζπκπεξηθνξάο, απνθαιείηαη ψξηκεο εηνηκφηεηαο ή
ελέξγεηαο (Vigilance). ε απηή, ηα άηνκα αλαδεηνχλ κε κεζνδηθφηεηα θαη ςπρξαηκία
πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ζηαζκίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιιεμαλ θαη έπεηηα
θάλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ρσξίο παξάινγνπο επεξεαζκνχο.
Απφ ηα πέληε ζηπι ζπκπεξηθνξάο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη εκθαλέο φηη
κφλν ην ηειεπηαίν έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο απνθάζεηο ησλ ιεπηψλ. Σα ππφινηπα
ηέζζεξα ζηπι ζπκπεξηθνξάο, είηε νδεγνχλ ζε απνθπγή ιήςεο απφθαζεο, είηε ζε
βεβηαζκέλεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. Ζ ζπκπεξηθνξά ψξηκεο
εηνηκφηεηαο ή ελέξγεηαο (Vigilance), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα κπνπλ
πξαγκαηηθά ζε θαηάζηαζε ιήςεο απνθάζεσλ κε ηελ ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Οη Janis θαη Mann απνθαινχλ ηε δηαδηθαζία
απηή «ελεξγφ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ» (vigilant information processing)
(Γεκεηξφπνπινο, 2007).
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Οη Janis θαη Mann, εθηφο απφ ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο έλλνηαο ηνπ άγρνπο, ησλ
πέληε βαζηθψλ ζέζεσλ ηνπο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πέληε ζηπι
ζπκπεξηθνξάο, δηαηχπσζαλ επίζεο πξνηάζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο

ιήςεο

απφθαζεο

πνπ

πεξηιακβάλεη

επηά

βαζηθά

ζηάδηα

(Γεκεηξφπνπινο, 2007):
1. πγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή απφ ηα άηνκα ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο,
2. θαζνξηζκφο απφ ηα άηνκα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε
ελαιιαθηηθή ιχζε,
3. γηα θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε, ππάξρεη αλάιπζε απφ ηα άηνκα ζρέζεο θφζηνπονθέινπο,
4. ζπγθέληξσζε απφ ηα άηνκα, επηπιένλ πιεξνθφξεζεο, ηφζν γηα θάζε ελαιιαθηηθή
ιχζε φζν θαη γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο,
5. ζπλεθηίκεζε-ελζσκάησζε ηεο λέαο πιεξνθφξεζεο ή αθφκε θαη παξνρή
ζπκβνπιψλ απφ εηδηθνχο,
6. επαλεθηίκεζε απφ ηα άηνκα, φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζπλαθφινπζα
ησλ ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ ηνπο θαη ηέινο
7. επηινγή απφ ηα άηνκα κηαο ή νξηζκέλσλ εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κε
ηαπηφρξνλε θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο/ηνπο.
Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε ζεσξία ινγηθψλ
απνθάζεσλ ησλ Janis & Mann ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο ησλ ινγηθψλ
απνθάζεσλ, σζηφζν απηφ δελ γίλεηαη κε απζηεξφ ηξφπν. Έηζη, ε ζεσξία εληάζζεηαη
ζηελ νκάδα ησλ πεξηγξαθηθψλ ζρεκάησλ παξά ηελ παξνπζία θαλνληζηηθψλ
πξνεθηάζεσλ. Οη Janis θαη Mann, θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλεθηηθφ
ζεσξεηηθφ κνληέιν (πέληε βαζηθέο ζέζεηο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πέληε ζηπι
ζπκπεξηθνξάο, ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο κε επηά βαζηθά ζηάδηα)
ζην νπνίν θεληξηθή ζέζε έρεη ε έλλνηα ηνπ άγρνπο.
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2.1.2. Θεσξία κηθηήο αλίρλεπζεο θαη δενληνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Etzioni (1967,
1988, 1993).

ε απηφ ην ππνθεθάιαην ηνπ θεθαιαίνπ, ζα επηρεηξεζεί αξρηθά ε παξνπζίαζε
ηεο Θεσξίαο κηθηήο αλίρλεπζεο ηνπ Etzioni θαη ζηε ζπλέρεηα ν εκπινπηηζκφο ηεο απφ
ηνλ ίδην κε ηελ δηαηχπσζε ηεο δενληνινγηθήο ηνπ ζεσξίαο. Καη νη δχν ζεσξίεο,
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ελδηάκεζσλ (ζπλδπαζηηθψλ ή κηθηψλ) πξνζεγγίζεσλ –
εζηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
Πξηλ παξνπζηαζηεί ε ζεσξία κηθηήο αλίρλεπζεο, είλαη αλαγθαίν λα
αλαθεξζνχλ κεξηθά γεληθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πξναλαθεξζείζα
θαηεγνξία. Ζ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πξνέθπςε απφ ηελ
αδπλακία, ηφζν ησλ ζεσξηψλ ινγηθήο παξάδνζεο φζν θαη απηψλ ηεο ζηαδηαθήο
ιήςεο απφθαζεο, λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε φιν ην θάζκα θαηαζηάζεσλ αλάγθεο
αιιά θαη γηα φιεο ηηο πηζαλέο αλάγθεο γηα απνθάζεηο, είηε ζε αηνκηθά είηε ζε νκαδηθά
πιαίζηα. Παξάιιεια, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο
ζπγθεληξψλνπλ δπλαηά θαη αδχλακα ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, παξνπζηάζηεθε ε
αλάπηπμε θαη άιισλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ θηλνχληαη αλάκεζα ζηνλ
νξζνινγηζκφ θαη ζηα θαζαξά ζηαδηαθά ζεσξεηηθά ζρήκαηα (Γεκεηξφπνπινο, 2007).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν Etzioni δηαηχπσζε ηε ζεσξία κηθηήο αλίρλεπζεο
(Mixed Scanning). Απηφ ην ζεσξεηηθφ ζρήκα, επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηα
πξνηεξήκαηα ηνπ ινγηθνχ κνληέινπ κε απηά ηνπ ζηαδηαθνχ- πξννδεπηηθνχ κνληέινπ,
ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα αδχλακα ζηνηρεία θαη ησλ δχν
(Etzioni, 1988).
Ο Etzioni, έρνληαο ζέζεη σο ζηφρνπο ηα παξαπάλσ, πξνρψξεζε ζηε δηάθξηζε
ησλ θαηαζηάζεσλ απφθαζεο, ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο (Etzioni, 1967):


ζεκαληηθέο θαη κε ζεκαληηθέο,



επείγνπζεο θαη κε επείγνπζεο,



θξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο θαη



ξνπηίλαο θαη θξίζεσο.
Ο Etzioni, κε θξηηήξηα ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ζεκαζία ησλ

επηπηψζεσλ ησλ απνθάζεσλ, πξνρσξά ζε έλα βαζηθφ δηαρσξηζκφ ησλ απνθάζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ ίδην, νη πξψηεο κπνξνχλ λα απνθαιεζηνχλ σο «ζηξαηεγηθέο
απνθάζεηο», ελψ νη δεχηεξεο σο «ηαθηηθέο απνθάζεηο» (Etzioni, 1967):
1. Απνθάζεηο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ή κεγάιεο θιίκαθαο. Οη απνθάζεηο απηέο,
απαηηνχλ δηαδηθαζίεο αληίζηνηρεο θιίκαθαο, θαζψο ζέηνπλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο
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ζηξαηεγηθήο θαη ηελ θχξηα πνιηηηθή. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, επηηπγράλεηαη κε ηε
ζπλδπαζηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ ηεο νξζνινγηθήο θαη ηεο ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο θαη
2. Απνθάζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ή κηθξφηεξεο θιίκαθαο. Οη απνθάζεηο απηέο, είηε
ιακβάλνληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ δεκηνπξγίαο ησλ πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ θαη ηηο
πινπνηνχλ, είηε ιακβάλνληαη πξηλ απφ απηέο θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπ θαηάιιεινπ εδάθνπο γηα απηέο. Απηέο νη απνθάζεηο, είλαη ζχλεζεο λα
ιακβάλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο
Γηα ηνλ Etzioni, ε «κηθηή αλίρλεπζε» εμαζθαιίδεη ηελ ιήςε θαιχηεξσλ
απνθάζεσλ, γηαηί κε απηή ηε κέζνδν κεηψλεηαη ε απζηεξφηεηα ηνπ ινγηθνχ κνληέινπ
θαη παξάιιεια αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη δπλαηφηεηεο ηεο ζηαδηαθήο
πξνζέγγηζεο (Etzioni, 1967).
Ζ δενληνινγηθή ζεσξία, απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εκπινπηηζκφ θαη
πξνέθηαζε ηελ αξρηθήο ζεσξεηηθήο ηνπ παξαγσγήο. Ο Etzioni, δηαπηζηψλνληαο ηελ
ππνβάζκηζε ηεο εζηθήο θαη ηνπ ξφινπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (εληφο θαη
εθηφο θαηάζηαζεο ιήςεο απνθάζεσλ), ηφζν ζηε ζεσξία δηνίθεζεο φζν θαη ζηε
ζεσξία απνθάζεσλ, επηρείξεζε λα εκβαζχλεη ηελ έξεπλα ζε απηά ηα δεηήκαηα, ηα
νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηηο πνζνηηθέο θιίκαθεο σθειηκφηεηαο, είηε
ησλ θαλνληζηηθψλ, είηε ησλ ινγηθψλ πνζνηηθψλ ζεσξήζεσλ (Etzioni, 1993).
Ο Etzioni, ζαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζεσξεηηθνχο δηακνξθσηέο ηεο
δενληνινγίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ππνζηεξίδεη φηη, ε αμία ηεο δελ κπνξεί λα
αγλνεζεί θαζψο νη άλζξσπνη δελ είλαη κεραλέο, πνπ απιά εθηεινχλ αλεπεξέαζηα
ελέξγεηεο, απνκνλσκέλνη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, νη άλζξσπνη
σο θνηλσληθά φληα, αλήθνπλ ζε νκάδεο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ έρνπλ έλα θνηλφ ηξφπν
ζθέςεο θαη κνηξάδνληαη θνηλέο αμίεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Etzioni, θαηά ηε ιήςε
απνθάζεσλ, νη άλζξσπνη είλαη αδχλαην λα αγλνήζνπλ ηελ θνηλή έληαμε θαη λα
δξάζνπλ αλεπεξέαζηα (Etzioni, 1993).
Ο Etzioni δηαθξίλεη ηξεηο πεγέο-εζηίεο επίδξαζεο ηνπ αηφκνπ (Etzioni, 1993):
1. Χθειηκηζηηθέο (utilitarian) εζηίεο. Απηέο, ζρεηίδνληαη κε ην πξνζδνθψκελν θαη
επηδησθφκελν φθεινο ηνπ αηφκνπ θαη παξαπέκπνπλ ζηηο θαλνληζηηθέο ζεσξίεο.
Απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ –
σθειηκηζηηθψλ ζεσξηψλ απνθάζεσλ.
2. Κνηλσληθέο (social) εζηίεο. Δδψ είλαη εληαγκέλεο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θνηλσληθή νκάδα αλαθνξάο ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο ηεο επξχηεξεο
θνηλσλίαο, κέζα ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλν ην άηνκν. Έρνπλ σο πιαίζην αλαθνξάο,
ηελ θνηλσλία ή ηελ νκάδα θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο γηα ηηο επηζηήκεο ηεο
θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο. Ζ ππέξβαζε ησλ
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θνηλσληθψλ λνξκψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν ηεο θξηηηθήο, ηεο απφξξηςεο ή
θαη ηεο απνβνιήο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή ηελ νκάδα. Έηζη, νη παξαπάλσ
ζπλέπεηεο πξνθαινχλ ηε εθνχζηα ζπκκφξθσζε ηνπ αηφκνπ.
3. Γενληνινγηθέο εζηίεο (deontological). Απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή φςε ηνπ
αηφκνπ. ε απηέο εληάζζνληαη νη ζξεζθεπηηθέο θαη εζηθέο αμίεο. ε γεληθέο γξακκέο
νη δενληνινγηθέο εζηίεο, εθθηλνχλ απφ ηελ θνηλσλία ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ
ηελ νκάδα, σζηφζν εξεπλψληαη απφ ηελ εζηθή, θαζψο απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο
εμσηεξηθεπκέλεο αηνκηθήο εζηθήο ππφζηαζεο ησλ αλζξψπσλ, ε παξαβίαζε ηεο
νπνίαο νδεγεί ζε θαηαζηάζεηο ζπλεηδεζηαθήο ελνρήο.
Ο Etzioni, επηρεηξψληαο λα εξεπλήζεη ηνλ ηξφπν επεξεαζκνχ ηνπ αηφκνπ απφ
ηελ δενληνινγία, ζέηεη ηξία εξσηήκαηα


Ση αθξηβψο πξνζπαζεί λα θάλεη απηφο πνπ παίξλεη κηα απφθαζε; α) απφ
σθειηκηζηηθή ζθνπηά «πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ή ην
φθεινο»; β) απφ θνηλσληθή ζθνπηά «πξνζπαζεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
θνηλσληθέο επηηαγέο γηα λα απνθχγεη ηελ θνηλσληθή ηηκσξία»; θαη γ) απφ
δενληνινγηθή ζθνπηά «εμαζθαιίδεη ηα παξαπάλσ αιιά ππφ ην πξίζκα θαη
κέζα ζην πιαίζην ησλ εζηθψλ ηνπ ζέζεσλ»; χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν
Etzioni ππνζηεξίδεη φηη, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ηξείο
εζηίεο-πεγέο θαη φρη κφλν θάπνηα-εο απφ απηέο.



πσο ην άηνκν επηιέγεη ηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη απηφ πνπ πξνζπαζεί
λα επηηχρεη; α) απφ σθειηκηζηηθή άπνςε, «κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ
θφζηνπο θαη ηνπ πξνζδνθψκελνπ νθέινπο πξνζπαζεί λα επηιέμεη ηε ιχζε πνπ
ζα ηνπ εμαζθαιίζεη ην κεγαιχηεξν φθεινο»; β) απφ θνηλσληθή άπνςε, «κέζα
απφ ηελ αλάιπζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο επηιέγεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ
είλαη ζχκθσλε κε ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο θαη πξνζδνθίεο»; θαη γ) απφ
δενληνινγηθή

άπνςε, «ην άηνκν παίξλεη ηηο απνθάζεηο αιιά κέζα ζην

πιαίζην ηεο νκάδαο ή ηεο θνηλσλίαο, νδεγνχκελν φκσο απφ ηηο εζηθέο ηνπ
αξρέο θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ, πνπ επίζεο έρνπλ αθεηεξία ηνπ ζηηο
νκάδεο θαη ζηελ θνηλσλία» (Γεκεηξφπνπινο, 2007):
Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο, ζηελ ζεσξεηηθή παξαγσγή ηνπ Etzioni, αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη, ηφζν κε ηελ δηαηχπσζε ηεο αξρηθήο ηνπ ζεσξίαο (ζεσξία κηθηήο
αλίρλεπζεο), φζν θαη κε ηελ επέθηαζε ηεο, κέζσ ηεο δενληνινγηθήο ζεσξίαο,
επηρεηξεί λα ππεξβεί ηελ αδπλακία ησλ ζεσξηψλ ινγηθήο παξάδνζεο θαη απηψλ ηεο
ζηαδηαθήο ιήςεο απφθαζεο, λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε φιν ην θάζκα θαηαζηάζεσλ
αλάγθεο θαη γηα φιεο ηηο πηζαλέο αλάγθεο γηα απνθάζεηο είηε ζε αηνκηθά είηε ζε
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νκαδηθά πιαίζηα.

Ο Etzioni, ζπλδπάδεη επηηπρψο ηα πξνηεξήκαηα ηνπ ινγηθνχ

κνληέινπ κε απηά ηνπ ζηαδηαθνχ-πξννδεπηηθνχ κνληέινπ, ελψ πξνζεγγίδεη κε
θαηάιιειν ηξφπν, ην δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο, επηρεηξψληαο ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο.

2.2 Θεσξεηηθά ζρήκαηα εθπαηδεπηηθώλ – επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ ησλ
εθήβσλ.

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
θαηαπηάλεηαη κε ηελ δηεμνδηθή παξνπζίαζε θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ
ζρεκάησλ, πνπ επηρεηξνχλ λα αλαιχζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο

θαη

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ.
Απηέο νη ζεσξίεο, εληάζζνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε, αθνξά
ηηο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ε δεχηεξε, αθνξά ηηο ζεσξίεο
επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ν δηαρσξηζκφο απηφο
δελ είλαη απφιπηνο, γηαηί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηηο
απνθάζεηο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ.
Με άιια ιφγηα, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη καδί ε έλλνηα ηνπ
«ζρεδίνπ δσήο» θαη ε έλλνηα ηεο «ζηαδηνδξνκίαο», δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ
ηνπο αιιά πξέπεη λα ηδσζνχλ σο αιιεινεμαξηψκελεο θαηαζηάζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, νη
παξαθάησ ζεσξίεο, παξνπζηάδνληαη ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν: ζεσξίεο εθπαηδεπηηθψλ –
επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ (Γεκεηξφπνπινο, 2007).

2.2.1

Θεσξία ηνπ Σ. Hilton (1962).

O Hilton, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη
ζπγθεθξηκέλα ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, επηρεηξεί ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο
κε ηα ζεσξεηηθά πνξίζκαηα ηνπ Festinger (1957) γηα ηε «γλσζηηθή αζπκθσλία». Ζ
γλσζηηθή αζπκθσλία, πθίζηαηαη ζε δχν πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ηα άηνκα αζπάδνληαη
ηαπηφρξνλα ζηάζεηο αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο θαη

β) φηαλ ππάξρεη δηάζηαζε

κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Όηαλ ηα
άηνκα, πξέπεη λα θάλνπλ κηα επηινγή, (ν Hilton θάλεη ιφγν εηδηθά γηα επηινγή
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επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο), επξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κε ηζνξξνπίαο θαη
επηδηψθνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνεηηθήο ηνπο ηζνξξνπίαο (Hilton, 1962).
Σν πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα, απνηειεί ηελ πεγή πνπ πξνθαιεί ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο, θαζψο απηφ θέξλεη ηα άηνκα ζε θαηάζηαζε κε
ηζνξξνπίαο. Σελ ζηηγκή απηή, κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ν κεραληζκφο απνθαηάζηαζεο
ηεο λνεηηθήο ηζνξξνπίαο. ηελ αξρή, απφ ηα άηνκα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηνλ εληνπηζκφ
γλσζηηθήο αζπκθσλίαο. ην ελδερφκελν, πνπ δελ εληνπηζηεί γλσζηηθή αζπκθσλία,
ηφηε ε ιήςε απφθαζεο είλαη εχθνιε, σζηφζν ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηεο, ηφηε
αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεμέηαζεο θαη
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ εξεζίζκαηνο ησλ πιεξνθνξηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, αξρηθά
επηηπγράλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ζηελ είζνδν, ελψ αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ελφο
ζρεδίνπ δνθηκαζηηθήο απφθαζεο. Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, είλαη ε
ηειηθή ελέξγεηα. Μέζσ απηήο, ηα άηνκα επηηπγράλνπλ ηελ επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο
ηνπο (Hilton, 1962).
Σα άηνκα ζε θαηαζηάζεηο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο, αληηδξνχλ κε πνηθίινπο
ηξφπνπο, φπσο νη παξαθάησ ηέζζεξεηο (4) βαζηθνί:


Ο πξνζσξηλφο ζπκβηβαζκφο, θαηά ηνλ νπνίν είλαη πηζαλή ε αλαβνιή ηεο
απφθαζεο απφ ηα άηνκα,



ε απφξξηςε ηνπ εξεζίζκαηνο απφ ηα άηνκα, εμαηηίαο ζνβαξήο αζπκθσλίαο,



ε ππεξίζρπζε ηνπ εξεζίζκαηνο, φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα άηνκα
νδεγνχληαη ζηε ιήςε επλντθήο απφθαζεο θαη



ε ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξέζηζκα αιιά θαη ζηνηρείσλ
πνπ αθνξνχλ ηελ αληίδξαζε, ψζηε ηα άηνκα λα επέιζνπλ ζε θαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο (Hilton, 1962).

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, αθνινπζεί έλα πεξηγξαθηθφ ζρέδηφ ηεο,
ζην πίλαθα 2, πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο.
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Πίλαθαο 2. Μνληέιν ιήςεο απόθαζεο θαηά Hilton.

Πεγή: Πξνζαξκνγή από Hilton,1962.

2.2.2 Θεσξία ηνπ Α. Gelatt (1962).

Ο Gelatt (1962), ζηε ζεσξία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη, νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ιήςε απφθαζεο, είλαη αθελφο ε χπαξμε ελφο αηφκνπ πνπ πξέπεη λα πάξεη θάπνηα
απφθαζε θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Δπηπιένλ
ν Gelatt ζεσξεί φηη, νη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ην άηνκν ζηε δηάζεζε ηνπ επηηεινχλ
ζεκαληηθφ ξφιν (Gelatt, 1962).
χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ

Gelatt, ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο,

ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:


πιινγή πιεξνθνξηψλ, εθηίκεζε πηζαλψλ απνηειεζκάησλ θάζε επηινγήο θαη
έπεηηα εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο,



εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο, φπνπ ζε απηφ ην ζηάδην ζεκαληηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδεη ην αμηνινγηθφ ζχζηεκα ησλ αηφκσλ θαη



επηινγή

κηαο

απφθαζεο

(ηειηθή

ή

δηεξεπλεηηθή).

ηελ

πεξίπησζε

δηεξεπλεηηθήο απφθαζεο, ηα άηνκα αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
αξρίδνπλ λέν θχθιν κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζε λέα απφθαζε (ηειηθή ή
δηεξεπλεηηθή).
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Τπφ ην παξαπάλσ πξίζκα, ε ζηξαηεγηθή επηινγή μεθηλά κε ηνλ ππνινγηζκφ επηηπρίαο
θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο θαη έπεηαη ε πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ, απφ ηνλ
ππνθείκελν, κε θξηηήξην πάληνηε ηελ ππνθεηκεληθή αμηνινγηθή ηνπ θξίζε.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, αθνινπζεί έλα πεξηγξαθηθφ ζρέδηφ
ηεο, ζην πίλαθα 3 πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο.
Πίλαθαο 3. Μνληέιν ιήςεο απόθαζεο θαηά Gelatt.

2.2.3. Θεσξία ηνπ Katz (1963).

Σν κνληέιν ηνπ Katz (1963), απνηειεί έλα θαλνληζηηθφ ζεσξεηηθφ ζρήκα, ην
νπνίν εληάζζεηαη ζηε θηινζνθία ηεο ινγηθήο παξάδνζεο. Αξρηθά, ήηαλ ζρήκα πνπ
αθνξνχζε επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα κε ηε βειηίσζή ηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ζηαδηνδξνκία (Katz,
1963). Σν κνληέιν ηνπ, νλνκάζηεθε «κνληέιν γηα θαζνδήγεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία», ελψ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, ηφζν ζηηο πξνζσπηθέο
αμίεο θαη πιεξνθνξίεο, φζν θαη ζηελ πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ.
ην κνληέιν ηνπ Katz, ππάξρνπλ ηξία θπξίσο ζηνηρεία πνπ επηδξνχλ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο (Katz, 1963):


Σν ζχζηεκα αμηψλ ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν είλαη ππνθεηκεληθφ,



ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη
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ην ζχζηεκα πξφβιεςεο ησλ πηζαλψλ εθβάζεσλ.
Σν άηνκν, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ

επηινγψλ, παίξλνληαο ππφςε ηνπ, ηφζν ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ φζν θαη ηελ
αμία πνπ ηνπ έρεη πξνζδψζεη ην ίδην. ην κνληέιν απηφ, ε θαιχηεξε ιχζε απνηηκάηαη
κε βάζε ηε κεγαιχηεξε πξνζδνθψκελε αμία (Γεκεηξφπνπινο, 2007).

2.2.4 Θεσξία ησλ D. Tiedeman θαη O' Hara (1963).

Ζ πξσηαξρηθή κνξθή ηεο ζεσξίαο δηαηππψζεθε ην 1961 απφ ηνλ Tiedeman
θαη απνηεινχζε έλα πεξηγξαθηθφ κνληέιν. Σν 1963 νη Tiedeman θαη O‘Hara
δηαηχπσζαλ κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
επαγγεικαηηθήο απφθαζεο, ζηα πιαίζηα κηαο εμειηθηηθήο ζεσξίαο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο (Hareen, 1984).
Ζ ζεσξία ησλ Tiedeman θαη O‘Hara, πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο θάζεηο, θαηά
ηε δηαδηθαζία ιήςεο επαγγεικαηηθήο απφθαζεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007):
α) ηελ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο. Ζ θάζε απηή, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:


ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα πξνρσξνχλ ζηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ,



ην ζηάδην ηεο απνθξπζηάιισζεο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα εζηηάδνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο ζε κηα νκάδα ιχζεσλ,



ην ζηάδην ηεο επηινγήο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε θαη



ην ζηάδην ηεο δηαζάθεζεο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα νξηζηηθνπνηνχλ ηελ
επηινγή ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ έλα πιάλν δξάζεο.

β) ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο. Απηή ε θάζε, ζπγθεληξψλεη ηα
παξαθάησ ζηάδηα:


ηελ είζνδν ζην λέν επαγγεικαηηθφ-εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη έπεηηα ηελ
πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζην λέν πεξηβάιινλ,



ην ζηάδην ηεο αλακφξθσζεο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα αθνχ ληψζνπλ
απνδεθηά, πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη



ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο, θαηά ην νπνίν ηα άηνκα επηηπγράλνπλ ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο
ηνπο.
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χκθσλα κε ηνπο Tiedeman θαη O‘Hara, ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζεκαληηθφ ξφιν
έρνπλ νη κεραληζκνί ηαχηηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο κε πξφζσπα θαη απφςεηο. Αθφκε
είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο απφθαζεο εμαξηάηαη
απφ ηνλ βαζκφ γλψζεο, ηφζν ηνπ εαπηνχ φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
(Γεκεηξφπνπινο, 2007).
Οη Tiedeman θαη O‘Hara, ζηε ζεσξία ηνπο δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο ηξφπνπο
πξνζέγγηζεο ηεο θαηάζηαζεο απφθαζεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007):
α) Σα άηνκα παξνπζηάδνπλ αδπλακία γλψζεο, ηφζν ηνπ εαπηνχ ηνπο φζν θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο, γεγνλφο ην νπνίν επηθέξεη, κηα θαηάζηαζε ζχγρπζεο (ή
«παξάιπζεο») θαη απηφ θαζηζηά ηε ιήςε απφθαζεο αδχλαηε.
β) γλψζε ηνπ εαπηνχ, πνπ φκσο ζπλδπάδεηαη κε απνπζία γλψζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ιήςε δηαηζζεηηθψλ απνθάζεσλ.
γ) απνπζία γλψζεο ηνπ εαπηνχ αιιά γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο
ζπλδπαζκφο απηφο νδεγεί ζηε ιήςε εμαξηεκέλσλ απνθάζεσλ θαη ηέινο
δ) γλψζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ν ζπλδπαζκφο απηφο νδεγεί ζηε
ιήςε ινγηθψλ απνθάζεσλ.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, αθνινπζεί ν παξαθάησ πίλαθαο 4,
πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο.
Πίλαθαο 4. Μνληέιν ιήςεο απόθαζεο θαηά Tiedeman θαη O΄ Hara
Φάζεηο απόθαζεο

ηάδηα απόθαζεο
7. Οινθιήξσζε-πληήξεζε

Φάζε ΗΗ Τινπνίεζεο & Πξνζαξκνγήο

6.Αλακόξθσζε
5.Δίζνδνο
4.Γηαζάθεζε

Φάζε Η Πξνεηνηκαζίαο
(Πξνεπαγγεικαηηθήο)

3.Δπηινγή
2.Απνθξπζηάιισζε
1.Γηεξεύλεζε
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2.2.5

Θεσξία ηνπ Vroom (1964).

Ο Vroom, έρνληαο έληνλεο επηξξνέο απφ ηε ζεσξία ηνπ Lewis (1951) θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ςπρνινγίαο ησλ θηλήηξσλ
δηαηχπσζε έλα καζεκαηηθφ-ζηαηηζηηθφ κνληέιν ιήςεο επαγγεικαηηθήο απφθαζεο
ηδηαίηεξα ζχλζεην. Σν κνληέιν απηφ, απνθαιείηαη «κνληέιν πξνζδνθίαο» (expectancy
model) θαη απαξηίδεηαη απφ δχν επηκέξνπο κνληέια: ην κνληέιν ηνπ ζζέλνπο θαη ην
κνληέιν ηεο δχλακεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007).
ε απηφ, γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ πξνηίκεζεο, επηινγήο θαη θαηάιεμεο ζε
ιχζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Vroom:


Σν άηνκν πξνηηκά, ηελ επηινγή εθείλε πνπ απαηηεί ην κεγαιχηεξν «ζζέλνο»,
θαζψο ην ζζέλνο απνηππψλεη ηελ έληαζε ηεο πξνηίκεζήο ηνπ γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Σν ζζέλνο, πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεθηίκεζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ.



Σν άηνκν επηιέγεη ηε ιχζε εθείλε κε ηε κεγαιχηεξε «ηζρχ». Ζ ηζρχο,
αλαθέξεηαη

ζηηο «πξνζδνθίεο», δειαδή ζηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ελψ νη πξνζδνθίεο είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξνζσπηθψλ
εθηηκήζεσλ, σο ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο, σο πξνο ην θαηά πφζν
είλαη εθηθηή, ε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο θαη σο πξνο ηελ πξνζδνθψκελε
ειπίδα επηηπρίαο.


ην ηέινο, ην άηνκν θαηαιήγεη ζηε ιχζε πνπ ζεσξεί φηη ζπγθεληξψλεη ηηο
ξεαιηζηηθφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (Vroom, 1964)

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε παξαπάλσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Vroom,
πξνζεγγίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ε νπνία εληνπίδεηαη
ζηε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ηνπ Ginzberg (Γεκεηξφπνπινο, 2007).

2.2.6

Θεσξία ησλ Kalbor θαη Zytowsky (1969).

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ, απνηειεί έλα νηθνλνκηθφςπρνινγηθφ κνληέιν θπξίσο ηεο ινγηθήο παξάδνζεο, ελψ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, φηη ηα
άηνκα επηιέγνπλ ηε ιχζε πνπ ζα ηνπο απνθέξεη ην κεγαιχηεξν φθεινο, ηνπνζεηείηαη
ζηηο ινγηθφ-νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ιήςεο απφθαζεο. Σν κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζηε
ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ (Γεκεηξφπνπινο, 2007).
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Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο είλαη:


ην ζχζηεκα επαγγεικαηηθψλ πξνηηκήζεσλ,



ηα δηαζέζηκα κέζα ηε ζηηγκή ηεο απφθαζεο θαη



ν πξνβιεπφκελνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ θάζε πηζαλή έθβαζε.

Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ηα άηνκα ζπγθξίλνπλ ηνπο «εηζεξρφκελνπο
παξάγνληεο» κε ηνπο «εμεξρφκελνπο». Απφ απηή ηε ζχγθξηζε, πξνθχπηεη ην θαζαξφ
φθεινο, ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Βαξχλνπζα ζεκαζία ζην κνληέιν απηφ, έρεη ε
ιεηηνπξγία ηεο «σθειηκφηεηαο», πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηηο ινγηθέο ζεσξίεο.
Δπηπξφζζεηα,

είλαη

ζεκαληηθφ

λα

ζεκεησζεί

φηη,

ε

βειηηζηνπνίεζε

θαη

κεγηζηνπνίεζε (maximization), απνηεινχλ ην βαζηθφ θίλεηξν ησλ αηφκσλ. Σέινο,
πξέπεη λα ζρνιηαζηεί, ην γεγνλφο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ ζε φηη
αθνξά ηελ έθβαζε θαη ηελ σθέιεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (Kalbor θαη
Zytowsky, 1969).

2.2.7

Θεσξία ηνπ A. Tversky (1972).

Μηα αθφκε απφ ηηο ζεσξίεο θπξίσο ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ – επαγγεικαηηθψλ
απνθάζεσλ είλαη απηή ηνπ A. Tversky. Ο ίδηνο ηελ νλφκαζε, σο «εμαίξεζεαπνθιεηζκφο κε βάζε πξνδηαγξαθέο» (elimination by aspects). ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, ην «aspect», έρεη ηε ζεκαζία ηνπ «φξνπ», ν νπνίνο σο πξναπαηηνχκελν
κεηαηξέπεηαη ζε θξηηήξην θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ (Γεκεηξφπνπινο, 2007).
Έρνληαο ην πιαίζην αλαθνξάο ζηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή ζέζε ν A. Tversky
ππνζηεξίδεη φηη, ηα άηνκα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ζπλππνινγίδνπλ ηαπηφρξνλα
ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Χζηφζν, απφ ηελ αξρή ηα άηνκα, έρνπλ ηα ειάρηζηα
απνδεθηά επίπεδα απνδνρήο (π.ρ. επίπεδν απνδνρψλ ή παξνρέο επαγγεικαηηθήο
αζθάιεηαο, εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ζε ζπγθεθξηκέλε αθηίλα απφ ηνλ ηφπν
κφληκεο θαηνηθίαο, πξσηλφ σξάξην, εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο θ.α.). Οη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, εμεηάδνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, αλ θαιχπηνπλ ηα
ειάρηζηα απνδεθηά επίπεδα απνδνρήο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη φζεο δελ αληαπνθξίλνληαη
ζε απηά ηα επίπεδα απνδνρήο απνξξίπηνληαη. Ζ δηαδηθαζία απηή, έρεη σο απνηέιεζκα
λα απνκέλνπλ εθείλεο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο

πνπ θαιχπηνπλ ηα ειάρηζηα

απνδεθηά επίπεδα απνδνρήο ησλ αηφκσλ, ελψ ζην ηέινο, επηθξαηεί εθείλε ε
ελαιιαθηηθή πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζεσξία «εμαίξεζεο
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-απνθιεηζκνχ, κε βάζε πξνδηαγξαθέο» ηνπ

A. Tversky, είλαη παζηθαλέο φηη,

ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ ηεο απφξξηςεο θαη φρη ηεο επηινγήο (Γεκεηξφπνπινο, 2007).

2.2.8

Θεσξία ηνπ W. Mitchell (1975).

Όπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο, ε ζεσξία ηνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ελφο
πξνυπάξρνληνο κνληέινπ, ην νπνίν πξνηάζεθε ην 1951 απφ ηνλ Rustle θαη εληάρζεθε
ζηελ θαλνληζηηθή θαηεγνξία. Σν κνληέιν ηνπ

Rustle, ηξνπνπνηήζεθε γηα λα

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. Κεληξηθφο ππξήλαο,
ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ ήηαλ φηη, ηα άηνκα πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ απνθάζεηο, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο. Έηζη, ηα άηνκα ζπγθξίλνπλ
ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο βηψλνπλ κε ηδαληθέο θαηαζηάζεηο. Οη δεχηεξεο απνηεινχλ
θαη ην κέηξν ζχγθξνπζεο (Mitchell, 1975).
Ο W. Mitchell, πξνεθηείλνληαο ηελ παξαπάλσ ινγηθή ππνζηεξίδεη φηη, ηα άηνκα πνπ
επξίζθνληαη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο παίξλνπλ ππφςε ηνπο θαη ζπλππνινγίδνπλ
ηέζζεξηο νκάδεο παξαγφλησλ (Γεκεηξφπνπινο, 2007):
 Σνπο απφιπηνπο φξνπο, αλά ελαιιαθηηθή ιχζε. Δπεηδή, νη φξνη απηνί
ραξαθηεξίδνληαη απφ αλειαζηηθφηεηα, είλαη αλαγθαία είηε ε εμαζθάιηζή ηνπο
είηε ε απάιεηςή ηνπο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ελαιιαθηηθή ιχζε.
 Σα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ιχζεο. Χο ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νξίδνληαη
απηά πνπ είλαη επηζπκεηά απφ ηα άηνκα.
 Σα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ιχζεο. Δίλαη απηά, πνπ δελ επηζπκνχλ ηα
άηνκα θαη
 Σα νπδέηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνληαη,
αιιά φκσο θαηά ηελ θαηάζηαζε απφθαζεο δελ ηελ επεξεάδνπλ.
Ζ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ, γίλεηαη θαηά βνχιεζε ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο απφ ηα άηνκα. Σα άηνκα κπνξνχλ, είηε λα ζπγθξίλνπλ
ηα ζεηηθά ζηνηρεία θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο κφλν, είηε λα ζπγθξίλνπλ κφλν ηα
αξλεηηθά ζηνηρεία, είηε λα θάλνπλ νπνηνπζδήπνηε ζπλδπαζκνχο θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο ιήςεο απφθαζεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007).
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2.2.9

Θεσξία ηνπ Harren (1979).

Ο Harren (1979), έρνληαο σο βάζε ηηο ζεσξεηηθέο επεμεξγαζίεο ησλ
Tiedeman θαη O‘Hara, δηακφξθσζε κηα λέα ζεσξία ιήςεο απφθαζεο. Ζ ζεσξία ηνπ
Harren, πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο:


Γλψζε

ηνπ

εαπηνχ

(απηνγλσζία,

απηναληίιεςε)

θαη

γλψζε

ηνπ

πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληνγλσζία),


ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο
ιήςεο απφθαζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο,



δέζκεπζε (ιεθηηθή θαη πξαθηηθή) ηνπ αηφκνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο θαη



πινπνίεζε ηεο επηινγήο, κέζα απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο απφθαζεο ζε πξάμε.

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν Harren, αζρνιήζεθε αλαιπηηθά θαη κε
ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ. Έηζη, αλαθέξεη ηξία πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζηε ιήςε
απνθάζεσλ: ηνλ ινγηθφ, ηνλ δηαηζζεηηθφ θαη ηνλ εμαξηεκέλν :
ηνλ Λνγηθφ ηξφπν ιήςεο απφθαζεο, ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ
επηινγψλ ηνπο θαη ελεξγνχλ κε βάζε ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπο. ηνλ ινγηθφ
ηξφπν, νη ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ είλαη ζπλεηδεηέο, ελψ ηα άηνκα αλαδεηνχλ
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ απφθαζε θαη δξνπλ ππεχζπλα. Αθφκε, απηφο ν ηξφπνο
ζπλππνινγίδεη, ηφζν ηε δηάζηαζε ηνπ εαπηνχ φζν θαη ηε δηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ηνπ ινγηθνχ ηξφπνπ, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ
ζηάδηα:


γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο,



αξρηθή ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απφθηεζε
γλψζεο, ηφζν ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ φζν θαη ζρεηηθά
κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο,



παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε: α) ηελ αμηνιφγεζε φζσλ ελαιιαθηηθψλ
ιχζεσλ απαηηνχλ ηελ παξαπέξα ζπγθέληξσζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, β)
ηνλ ζπλδπαζκφ νξηζκέλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη γ) ηνλ νξηζκφ ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο θάζε επηινγήο,



αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη δέζκεπζε ζε κία, ελψ απφ ηηο
ππφινηπεο άιιεο ζα απνθιεηζηνχλ πξφζθαηξα θαη άιιεο νξηζηηθά,



εθαξκνγή ηεο απφθαζεο θαη



αμηνιφγεζε.
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ηελ πεξίπησζε αλεπηζχκεησλ απνηειεζκάησλ, επαλεθηίκεζε ηφζν ησλ ζηφρσλ φζν
θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπ επηινγψλ.
Γηαηζζεηηθφο ηξφπνο ιήςεο απφθαζεο: Οη απνθάζεηο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε,
ιακβάλνληαη απζφξκεηα, κε ειάρηζην ζρεδηαζκφ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα,
ελψ ηα άηνκα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ηνπο. Απηφο ν ηξφπνο,
ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε νξζνινγηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ,
ελψ είλαη ρξήζηκνο ζε επείγνπζεο ή απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (φπνπ ππάξρεη αδπλακία πξφβιεςεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ
άιισλ).
Δμαξηεκέλνο ηξφπνο ιήςεο απφθαζεο: Υξεζηκνπνηείηαη απφ φζνπο επεξεάδνληαη
ζηηο απνθάζεηο ηνπο, απφ ηε γλψκε, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, ηα άηνκα αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο. Ο
εμαξηεκέλνο ηξφπνο, είλαη ρξήζηκνο γηα δεηήκαηα κηθξήο ζεκαζίαο, σζηφζν δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα άηνκα σο εχθνιε ιχζε γηα λα απνθχγνπλ ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο επηινγήο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ
απηή επηθέξεη (ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 1993).

2.2.10 Θεσξία ηνπ Gati (1986).

O Gati (1986), έρνληαο σο βάζε ηε ζεσξία ηνπ Tversky, δηακφξθσζε έλα λέν
κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ, ην «κνληέιν δηαδνρηθνχ απνθιεηζκνχ». Σν κνληέιν
απηφ, είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ απνθιεηζκφ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, κε βάζε θάπνηεο
πξνδηαγξαθέο, φηαλ ππάξρεη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ.
χκθσλα κε ηνλ Gati, ζε θάζε ελαιιαθηηθή επηινγή ππάξρνπλ δηάθνξεο
πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαζηάζεηο. Σα άηνκα, επηιέγνπλ κηα ηέηνηα δηάζηαζε θαη ηε
κεηαηξέπνπλ ζε θξηηήξην. Σν θξηηήξην απηφ, απνηειεί ηε βάζε ζχγθξηζεο ησλ
δηαθφξσλ επηινγψλ. Με θξηηήξην ηε δηάζηαζε απηή, ηα άηνκα θαηαιήγνπλ ζηνλ
απνθιεηζκφ θάπνησλ επηινγψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηα άηνκα επηζπκνχλ λα
εξγάδνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ, πξαθηηθά απνθιείνπλ φιεο ηηο επηινγέο πνπ απαηηνχλ
ηελ θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
Σν κνληέιν ηνπ

Gati, ζηεξίδεηαη ζε κηα ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ

δπζθνιηψλ ιήςεο απφθαζεο, ζε επξείεο θαηεγνξίεο, ελψ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αλαθχπηνπλ, ηηο αληηζηνηρεί κε θξηηήξηα ζε ιεπηφηεξεο δηαθξίζεηο (Γεκεηξφπνπινο,
2007).
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Οη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην κνληέιν πνπ αλέπηπμε ν Gati παξνπζηάδνληαη ζηνλ
επφκελν πίλαθα 5.
Πίλαθαο 5. Μνληέιν ιήςεο απόθαζεο θαηά Gati.

Πεγή: The revised theoretical taxonomy of career decision – making difficulties
(Gati, Krausz, Osipow, 1996:512).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν
ΔΞΧ-ΑΣΟΜΗΚΟΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ

ΛΖΦΖ
ΣΧΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ-

ΔΦΖΒΧΝ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ.

3.1 Ζ ζύλδεζε – επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο –
επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ εθήβσλ- Δξεπλεηηθά δεδνκέλα.

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, παξνπζηάζηεθε πιήζνο ζεσξηψλ γηα ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο,
αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζχλδεζεεπίδξαζε ησλ γνλέσλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ εθήβσλ.
Δηδηθφηεξα, ζην πξψην ππνθεθάιαην ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, ζα επηρεηξεζεί ε
παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε-επίδξαζε ηνπ
επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο- επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ
εθήβσλ.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γνλέσλ, αγλννχλ ηελ επηξξνή ηνπο ζε απηφ ην
δήηεκα, δειαδή φηη ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ
κε ηα επαγγέικαηα ησλ παηδηψλ ηνπο (Jungian, 2008).
Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απφθαζεο, επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επηινγήο ησλ εθήβσλ, θαζψο ε
νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ππξήλα θνηλσληθνπνίεζεο (Καδή · 2007,
Palladino- Schultheiss, 2006).
Τπάξρνπλ πνιιά απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ηα νπνία δείρλνπλ φηη είλαη
ζεκαληηθή ε επίδξαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ.
ππνζηεξηθηηθφ-νηθνγελεηαθφ

πεξηβάιινλ,

ζρέζε

κειψλ

νηθνγέλεηαο,

ηξφπνο

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, θίλεηξα κάζεζεο απφ ηνπο γνλείο, ζπλνρή νηθνγέλεηαο,
ζπκπεξηθνξά γνλέσλ) ζηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο ησλ εθήβσλ.
Μάιηζηα, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζε
ζχγθξηζε κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο
(ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ν ηφπνο δηακνλήο νηθνγέλεηαο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν
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γνλέσλ, ε νηθνλνκηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), πνπ απνηεινχλ ηφζν ην πνιηηηζκηθφ
φζν θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, επεξάδνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο
θηινδνμίεο ησλ λέσλ (Whiston θαη Keller, 2004).
Δπίζεο, νη γνλείο αζθνχλ

επηξξνή, κέζσ ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζην

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο, ηεο ελζάξξπλζεο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηεο θαζνδήγεζεο ζηηο αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο
απνθάζεηο θαη ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο (AllimanBrissett, Turner θαη Skovholt, 2004 ).
Σα παηδηά αθνχγνληαο ηνπο γνλείο λα κηινχλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ
επηζηξέθνπλ απφ απηή ζην ζπίηη ή φηαλ ηνπο επηζθέπηνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ θαη ηνπο θάλνπλ εξσηήζεηο γηα απηφ, δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
απφςεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ ηνπο (Caughlin,
2003).
Οη γνλείο, απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο θνξείο επεξεαζκνχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ
εθήβνπ. Δίηε κε άκεζν ηξφπν κέζα απφ ηελ παξνρή πξνηχπσλ, πξνζδνθηψλ θαη
θαηεπζχλζεσλ (Otto· 2000, Roe, 1957), είηε κε έκκεζν ηξφπν κέζα απφ ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην πνιηηηζκηθφ θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο ππφβαζξν
(Παηηληψηεο, 2002).
Δπίζεο, ε νηθνγέλεηα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζχζηεκα – πεξηβάιινλ, πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ θαη ζηελ δηαπαηδαγψγεζε
ηνπο. Χζηφζν θάπνηεο θνξέο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ελδν – νηθνγελεηαθήο βίαο,
ηα παηδηά απνηπγράλνπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζην νηθνγελεηαθφ
θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ (Καλδπιάθε, 2001).
Ζ ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ εξγαζία, επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
γνλέσλ απέλαληη ζηα παηδηά. Όηαλ νη γνλείο, βηψλνπλ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηα κεηαθέξνπλ ζηνλ γνληθφ ηνπο ξφιν. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα, ηελ δεκηνπξγία ζπγθξνπζηαθνχ πεξηβάιινληνο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη
ζε απηνχο (Galinsky, 2000).
Έξεπλα, πνπ αθνξνχζε πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο,
έδεημε φηη, ηα παηδηά κε παηέξα πηπρηνχρν αλψηαηεο ζρνιήο, εκθαλίδνπλ
ππεξαληηπξνζψπεπζε

ζην θνηηεηηθφ

πιεζπζκφ ησλ Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ

(Κνληνγηαλλνπνχινπ- Πνιπδσξίδε, 1999).
Ζ O‘ Brien (1996) ζε έξεπλά ηεο, ζε καζήηξηεο 17-18 εηψλ δηαπίζησζε φηη, ηα
θνξίηζηα κε επηηπρεκέλεο επαγγεικαηηθά κεηέξεο, ζηφρεπαλ ζε επαγγέικαηα πςεινχ
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θχξνπο, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, πξνζδνθψληαο ηε κειινληηθή
επηηπρία ηνπο.
Δπίζεο, πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα,
επηδξά πεξηζζφηεξν ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ηνπ γηνπ, παξά ηεο θφξεο. Καηά
θαλφλα, ηα αγφξηα ελζαξξχλνληαη λα επηιέγνπλ επαγγέικαηα πνπ ππεξέρνπλ ή είλαη
ίζα ζε γφεηξν κε εθείλν ηνπ παηέξα ηνπο (Γεσξγνχζεο, 1995).
Δπίζεο, ηα παηδηά ησλ παηέξσλ κε πνιχπινθε θαη απηφλνκε εξγαζία, έρνπλ
πεξηζζφηεξν δεζηέο θαη εηιηθξηλείο ζρέζεηο κε απηνχο. Οη παηέξεο απηνί, είλαη πην
δεθηηθνί ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα (Greenberger.
E, O‘ Neil θαη Nagel, 1994).
ε έξεπλα, πνπ αθνξνχζε ηηο θηινδνμίεο θαη επηζπκίεο πνπ είραλ ηα άηνκα
φηαλ ήηαλ παηδηά, έδεημε φηη, ηαίξηαδαλ κε ην επάγγεικα πνπ αζθνχζε ν παηέξαο θαηά
40%. Μάιηζηα, ην 55% εθείλσλ πνπ νη πξψηεο ηνπο θηινδνμίεο, ηαίξηαδαλ κε ηα
επαγγέικαηα ησλ παηέξσλ ηνπο, ζπλέρηζαλ κέζα ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή θαηεγνξία,
ελψ ζε εθείλνπο πνπ νη πξψηεο ηνπο θηινδνμίεο ήηαλ άιιεο, απφ ην επάγγεικα ηνπ
παηέξα ηνπο, κφλν 38% αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή πνξεία (Trice,1991).
Αθφκε, ππάξρνπλ θαη άιιεο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη, παηδηά κε γνλείο πνπ
αζθνχλ ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο αθνινπζνχλ ζπαληφηεξα ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Πάληα· 1988, Καζζσηάθεο, 1988).
Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη, ην επάγγεικα θπξίσο ηνπ παηέξα, επηδξά ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ, ηφζν ζηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηηο
επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο (Φαραξφπνπινο · 1989, Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ, 1987).
Δπίζεο, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο
Αζήλαο έδεημε φηη, ην 76% ηνπ δείγκαηνο θηινδνμνχζε λα επηηχρεη ζην παλεπηζηήκην.
Χζηφζν, έλα ρξφλν κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, κφλν ην 32% είρε εηζαρζεί ζε θάπνην
ηκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη,
ηα παηδηά ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζε δεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά εξγαηψλ θαη ηερληηψλ, παξνπζίαζαλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απηή ηε θηινδνμία, ελψ επίζεο είραλ ζρεδφλ ηεηξαπιάζην πνζνζηφ
επηηπρίαο ζη ηκήκαηα ησλ ΑΔΗ, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ εξγαηψλ θαη ηερληηψλ.
Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη, ηα παηδηά ησλ εξγαηψλ, εηζήρζεζαλ θπξίσο ζε ζρνιέο ησλ
ΣΔΗ, ελψ πεξίπνπ ην 10% ζηξάθεθε ζε Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ. Όζα παηδηά
επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ εθηφο ηεο ρψξαο, πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο
επηρεηξεκαηηψλ ή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (Φαραξφπνπινο, 1989).
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ (Κάληαο 1986), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, νη
έθεβνη επηζπκνχλ επαγγέικαηα παξφκνηα κε απηά ησλ παηέξσλ ηνπο ή νη
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επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο είλαη πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην επαγγεικαηηθφ
επίπεδν ηνπ παηέξα ηνπο
Αληίζεηα, ν Selkow ζε έξεπλα ηνπ, απέδεημε φηη ε απαζρφιεζε ηεο κεηέξαο,
επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ, απφ
φηη ησλ έθεβσλ αγνξηψλ (Selkow,1984).
Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Λπθείνπ ηεο Αηηηθήο έδεημε φηη,
ην 76% δηαιέγεη αληίζεηα επαγγέικαηα απφ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, φηαλ απηφ
είλαη ρεηξσλαθηηθφ (Μπνχξκπνπιαο, 1981).
Άιιε έξεπλα, εμεηάδνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζε θιάδνπο αλάινγα
κε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, δηαπίζησζε φηη, ηα παηδηά ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ
ηάμεσλ επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ιεγφκελνπο «πξνλνκηνχρνπο» θιάδνπο(ηαηξηθή
θαη πνιπηερληθέο ζρνιέο), ελψ ηα παηδηά ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ
φπσο(γεσξγνί, εξγάηεο, εξγαδφκελνη ζε πξνζσπηθέο εξγαζίεο) θαηεπζχλνληαη
πεξηζζφηεξν ζηνπο «ιηγφηεξν πξνλνκηνχρνπο» θιάδνπο φπσο (παηδαγσγηθέο
αθαδεκίεο, νηθνλνκηθέο ζρνιέο). Αθφκε ν ίδηνο εξεπλεηήο, θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, αζθεί ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία
εηζαγσγήο ησλ λέσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα(ΑΔΗ) θαη εηδηθφηεξα
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή θαηεχζπλζεο. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη νη πηζαλφηεηεο
εηζαγσγήο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ κε παηέξα πηπρηνχρν αλψηαηεο
ζρνιήο, είλαη ζρεδφλ δχν θνξέο πεξηζζφηεξεο, απφ εθείλεο ηνπ παηδηνχ κε παηέξα
απφθνηην Γπκλαζίνπ, 3,8 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ παηέξα απφθνηηνπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ θαη 42,5 θνξέο απφ παηέξα πνπ είλαη αγξάκκαηνο (Κηληήο,1980).
Γηα ηα παηδηά, νη γνλετθέο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην
κάζεζεο. Μέζα ζε απηφ, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ θφζκν ησλ επαγγεικάησλ,
ελψ παξάιιεια δηδάζθνληαη κεζφδνπο ζπλδπαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηελ
εξγαζία (Piotrkowski, 1979).
Αθφκε ζηε δηακφξθσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη θηινδνμηψλ
ησλ λέσλ, παίδνπλ ξφιν θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα
ησλ γνλέσλ, ηδηαίηεξα ηνπ παηέξα, φπσο είλαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην επάγγεικά
ηνπο. Αλ νη γνλείο, εθδειψλνπλ αξλεηηθέο απφςεηο, γηα ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ θαη
είηε απνβιέπνπλ κφλν ζηα ρξήκαηα είηε κφλν ζηε κφξθσζε, ζα πξνθαιέζνπλ ίζσο
αλάινγεο αληηδξάζεηο ζηα παηδηά ηνπο (Λεβέληεο, 1977).
Ο Etaugh (1974), δηαπίζησζε φηη, ηα θνξίηζηα κε εξγαδφκελεο κεηέξεο
εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη επηιέγνπλ επαγγέικαηα
ιηγφηεξν παξαδνζηαθά «γπλαηθεία», ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα κε άλεξγεο ή άεξγεο
κεηέξεο.
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Σν 1968 ζε έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 76.000 λένη Ακεξηθαλνί,
δηεξεπλψληαο ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ηνπ γηνπ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ
παηέξα, εμήγαγε ην ζπκπέξαζκα φηη, ζε νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο
(ηαηξηθή, θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο), ν γηφο αθνινπζνχζε ηελ επαγγεικαηηθή
πνξεία ηνπ παηέξα ηνπ (Werts, 1968).
Ζ έξεπλα ησλ Jenson θαη Kirchner (1955), ζε δείγκα 8.000 νηθνγελεηψλ ζηηο
Ζ.Π.Α. έδεημε φηη, ηα κηζά παηδηά αθνινπζνχζαλ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, ελψ ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ην αθνινπζνχζαλ (θπξίσο αθνξνχζε επαγγέικαηα ρακεινχ
γνήηξνπ), ηα παηδηά επηδίσθαλ αλνδηθή επαγγεικαηηθή κεηαθίλεζε.
πκπεξαζκαηηθά, ππάξρεη ζχλδεζε-επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ
ζηηο εθπαηδεπηηθέο- επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ. Ο έθεβνο,
επεξεάδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ, θαζψο απνηεινχλ γηα απηνχο πξφηππα
ζπκπεξηθνξάο. ε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζε-επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ,
ζηηο εθπαηδεπηηθέο –επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπο, βαζηθφ ξφιν θπξίσο έρεη ην
επάγγεικα ηνπ παηέξα.
Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επάγγεικα ησλ
γνλέσλ είλαη ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα
επηδηψμνπλ λα αζρνιεζνχλ κε επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο, ηα νπνία ζα ηα
βνεζήζνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλέιημε.

3.2

ύλδεζε-επίδξαζε ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-

κνξθσηηθνύ ππόβαζξνπ ηεο νηθνγέλεηαο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο- επαγγεικαηηθέο
απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ-εξεπλεηηθά δεδνκέλα.

ε απηφ ην ππνθεθάιαην, ζα δηεξεπλεζεί ε ζχλδεζε- επίδξαζε ησλ
γξακκαηηθψλ

γλψζεσλ

θαη

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ-κνξθσηηθνχ

ππφβαζξνπ

ηεο

νηθνγέλεηαο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο – επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ
εθήβσλ.
Σν εθπαηδεπηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, απνηειεί παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηελ απφθαζε επηινγήο ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο ηνπ εθήβνπ, θαζψο
πξνζδηνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο επηινγήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηελ έληαζε ησλ
θηινδνμηψλ ηνπο.
Μνξθσκέλνη γνλείο επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο,
απμάλνληαο ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα
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βειηηψλεηαη ε αθαδεκατθή ηνπο πνξεία, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλεχξεζε
θαιχηεξεο εξγαζίαο (Bonke θαη Esping-Andersen, 2011).
Ζ έξεπλα ηνπ Marks (2008) απέδεημε φηη, ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο
καζεηηθέο επηδφζεηο αζθνχλ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο θαη ε
επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηέξα.
Οη Creed θαη Patton (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη, ηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα
αγφξηα ζε φηη αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θιίζεηο σξηκάδνπλ γξεγνξφηεξα, ελψ ν
(Wilgosh,1992), κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπ γηα ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ, εμάγεη ην
ζπκπέξαζκα φηη, ηα ζηεξεφηππα επεξεάδνπλ επθνιφηεξα ηνπο γνλείο κε ρακειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν.
Οη Small θαη McClean (2002) ζε φηη αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ
γνλέσλ, θάλνπλ ιφγν γηα ηνλ παξαδεηγκαηηθφ ηνπο ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη γηα ηελ πςειφηεξε ηάζε γηα
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα αγφξηα θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θνξηηζηψλ πξνο ηα
θαιιηηερληθά επαγγέικαηα, ελψ ν Wall (1996), ζε κειέηε ηνπ δηαπηζηψλεη φηη, ν
κεγαιχηεξνο γηνο ζπλήζσο αθνινπζεί ην επάγγεικα ηνπ παηέξα.
Δπίζεο νη Miller et al. (2002) ζηελ έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο,
έδεημε φηη, ηα θνξίηζηα νηθνγελεηψλ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζπάληα
αζρνινχληαη κε ζεηηθέο επηζηήκεο.
Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, επηδξά ηφζν ζηελ εμέιημε ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθήβσλ, φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο
ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. (ΚνληνγηαλλνπνχινπΠνιπδσξίδε, 1995).
ε έξεπλα ησλ Marso θαη Pigge (1994) δηαπηζηψζεθε φηη, ηα παηδηά
εθπαηδεπηηθψλ, δηάιεγαλ επαγγέικαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
θνηλσληθφηεηα, ελψ ν DeRidder (1990) κέζα απφ ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν ζπκπέξαλε
φηη, νη γνλείο ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ είραλ αξλεηηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή
θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο κπιφθαξαλ ηελ εθδήισζε ησλ
θιίζεσλ θαη ηαιέλησλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη παξεκπφδηδαλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε
ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ζ έξεπλα ησλ Mortimer et al.(1992) έδεημε φηη, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ
γνλέσλ, επεξεάδεη ηφζν ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ

ησλ

παηδηψλ.

Οη

γνλείο

θάηνρνη

κεηαιπθεηαθψλ

θαη

παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ, εθηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηεο παηδείαο θαη
κεηέδηδαλ ηελ αληίιεςε απηή ζηα παηδηά ηνπο.
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Αληίζεηα, ε Μνπζνχξνπ (1984) ζηελ έξεπλά ηεο ππνζηεξίδεη φηη, νη κεηέξεο
ήηαλ πεξηζζφηεξν θηιφδνμεο γηα ηα αγφξηα ηνπο (ην 37% ήζειε ηα αγφξηα λα γίλνπλ
επηζηήκνλεο), ελψ ε θηινδνμία γηλφηαλ εληνλφηεξε, φζν κεησλφηαλ ην επίπεδν
κφξθσζήο ηνπο
Σα παηδηά κε γνλείο θαηφρνπο παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ ή πηπρίνπ αλψηεξεο
ζρνιήο,

ηα

παηδηά

ειεχζεξσλ

επαγγεικαηηψλ,

δηνηθεηηθψλ

ζηειερψλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ, ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ ζηαζεξή εξγαζία θαη εξγάδνληαη
ζην δεκφζην ή ηνπιάρηζηνλ ν παηέξαο έρεη ζηαζεξή εξγαζία θαη ε κεηέξα είλαη
κνξθσκέλε ή αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα
αθνινπζήζνπλ ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε (Καζζσηάθεο, 1988).
Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη έξεπλα ηνπ πξναλαθεξζέληα εξεπλεηή
πνπ έγηλε ζε 1.000 καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ φιεο ηεο ρψξαο φπνπ έδεημε φηη,
φζνη είραλ γνλείο κε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, παξνπζίαζαλ παξφκνηα
απνηειέζκαηα επηηπρίαο ζε ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ έξεπλα απηή
επίζεο δηαπηζηψζεθε, ε αληζφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, άηνκα δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη παηδηά
ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ έρνπλ παλεπηζηεκηαθή
κφξθσζε, παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα καθξνρξφληεο ζπνπδέο, ζε ζρέζε κε
ηα παηδηά πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ, κνξθσηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νηθνγελεηψλ
(Καζζσηάθεο,1981).
Δίλαη ζεκαληηθφ, λα αλαθεξζεί ζε φηη αθνξά ηελ έθηαζε επηινγήο
επαγγέικαηνο, νη έθεβνη κε γνλείο επηζηήκνλεο ζπάληα επηιέγνπλ άιιν επάγγεικα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά ησλ εξγαηψλ, κε θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε
πςειφηεξνπ θνηλσληθνχ θχξνπο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα
απφ απηά ησλ γνλέσλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ έληαζε ησλ
θηινδνμηψλ θαη επηδηψμεσλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, δηαδξακαηίδεη
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηηο ελζαξξχλζεηο πνπ ζα ιάβεη ην παηδί, ψζηε λα αλειηρζεί
επαγγεικαηηθά θαη λα μεπεξάζεη ηνπο γνλείο ηνπ (Καινγήξνπ, 1979).
Δπίζεο έξεπλα ηνπ Burlin (1976)ζηελ Οπ άζηγθηνλ, θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη, ε κφξθσζε ηεο κεηέξαο έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα θνξίηζηα, απφ
φηη ζηα αγφξηα θαηά ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη φηη φζα θνξίηζηα είραλ παηέξα κε
ρακειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο, δηάιεγαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επαγγέικαηα, είηε κε
ιηγφηεξν θχξνο είηε πεξηζζφηεξν «γπλαηθεία».
Οη

εθπαηδεπηηθέο

θαη

επαγγεικαηηθέο

πξνηηκήζεηο

ησλ

θνξηηζηψλ,

επεξεάδνληαη ηφζν απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν φζν θαη απφ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο
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ηνπο, ελψ φζεο κεηέξεο παξνπζηάδνπλ αλεπαξθή επίπεδν εθπαίδεπζεο, έρνπλ
ιηγφηεξεο θηινδνμίεο γηα ηηο θφξεο ηνπο (Krippner1963).
Ο Human (1956) ππνζηεξίδεη φηη, ηα παηδηά κε κνξθσκέλνπο γνλείο επηιέγνπλ
αλψηεξα επαγγέικαηα, ελψ ν Super (1957) παξαηεξεί φηη, ηα παηδηά πνπ είλαη απφ
νηθνγέλεηεο ρακεινχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, δηαιέγνπλ επαγγέικαηα πνπ
δηαησλίδνπλ ην status ησλ γνλέσλ ηνπο.
Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ην δηαθνξεηηθφ
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν θάζε γνλέα ρσξηζηά. Ο Human (1956)
ππνζηεξίδεη φηη, ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο, ελψ
ν Moser (1952) ν ξφινο ηνπ παηέξα.
πκπεξαζκαηηθά, ε ζχλδεζε-επίδξαζε ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ-κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηηο εθπαηδεπηηθέοεπαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ είλαη αξθεηή ζεκαληηθή.

3.3 ύλδεζε- επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο- επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ-εξεπλεηηθά
δεδνκέλα.

ε απηφ ην ππνθεθάιαην, ζα δηεξεπλεζεί ε ζχλδεζε-επίδξαζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο- επαγγεικαηηθέο
απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ.
Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Torche θαη Costa-Riberiro (2012) ζε έξεπλά ηνπο, ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηελ ζηαδηνδξνκία θαη ηελ
επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο πςεινί νηθνγελεηαθνί κηζζνί
ζρεηίδνληαη κε θαιχηεξε εθπαίδεπζε.
Αληίζεηα, ε κείσζε ή ε δηαθνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο πνπ
νθείιεηαη ζε πεξηθνπέο ή απφιπζε ζπλδέεηαη κε ρακειέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο
ζηε δεπηεξνβάκηα εθπαίδεπζε θαη κε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εηζαγσγήο ζε θάπνην
ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Coelli, 2011).
χκθσλα κε ηνλ Davis-Kean (2005) ε εθπαίδεπζε θαη ην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο.
Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, νη έθεβνη γνλέσλ νη νπνίνη
αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη γηα πνιιέο ψξεο, εμαηηίαο ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο
53

θαηάζηαζεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά ζε φηη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηνπο επηδηψμεηο (Vondracek θαη Porteli, 2003).
Σε ζεηηθή ζπζρέηηζε εηζνδήκαηνο θαη εηζαγσγήο ζε θάπνην αλψηαην
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ππνζηεξίδνπλ ζε έξεπλά ηνπο, νη Acemoglu θαη Pischke (2001)
νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη, κηα αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαηά 10%
νδεγεί αληίζηνηρα ζε κηα αχμεζε θαηά 1,4%, ζηελ πηζαλφηεηα εηζαγσγήο ησλ
παηδηψλ ηνπο, ζε θάπνην ηκήκα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Οη Glick θαη Sahn (2000) ζε έξεπλά ηνπο, πνπ έγηλε ζε παηδηά ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Γνπτλέαο, απέδεημαλ φηη κηα αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδήκαηνο είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, ελψ παξάιιεια
ειαρηζηνπνηήζεθαλ νη πηζαλφηεηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Όκσο, ην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αγνξηψλ.
χκθσλα κε ηνπο Peraita θαη Sanchez (1998) ζε έξεπλά ηνπο, πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζε παηδηά ηεο Ηζπαλίαο, απέδεημαλ φηη, ην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ
είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή ηάμε επεξεάδνπλ ηελ
αληζφηεηα ζηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ.
Ο Park (1996) αλαθέξεη ηελ αληηζηαζκηζηηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο.
Αθφκε, έξεπλα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δζληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ αλαγλσζηηθή
έξεπλα(National Reading Research Center) έδεημε φηη, ηα παηδηά νηθνγελεηψλ κε κέζν
εηζφδεκα, εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε ην δηάβαζκα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο
ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο (Metal at al, 1996).
Ο Mortimore at al (1992), φπσο αλαθέξνπλ ζε βξεηαληθέο έξεπλεο (κεγάιεο
θιίκαθαο) πνπ έγηλαλ, θαηέιεμαλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην
νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ ηνπο. χκθσλα κε απηέο, φηαλ έλα παηδί πιεξνχζε ηα θξηηήξηα γηα δσξεάλ
παξνρή γεχκαηνο, παξνπζίαδε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά πνπ εληάζζνληαλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, παξνπζίαδαλ
ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά, ελψ ζπγρξφλσο
πξαγκαηνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο απνπζίεο.
Έξεπλα, κε ζέκα «ε αληζφηεηα ζηελ ειιεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε:
ζρνιηθή επηηπρία θαη θνηλσληθή πξνέιεπζε», ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ
ηεο Αζήλαο, δηαπίζησζε φηη, ηα παηδηά νηθνγελεηψλ αλψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο
ζηάζκεο απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν, ελψ ζπλάκα έρνπλ ζεηηθή ζρέζε, ηφζν αλάκεζα ζηε
ζρνιηθή επίδνζε θαη ζην επάγγεικα ηνπ παηέξα, φζν θαη ζην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ
γνλέσλ ηνπο (Παπαθσλζηαληίλνπ,1981).
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Ο Mincer (1974), ππνζηεξίδεη φηη, ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα επεξεάδεηαη
απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληζφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθπαηδεπηηθή
αληζφηεηα.
Όπσο πξνθχπηεη απφ εξεπλεηηθά ζηνηρεία, γνλείο νη νπνίνη δελ απνιακβάλνπλ
κηα θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, επηιέγνπλ λα θαζνδεγήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε φηη
αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο, ζε ζπνπδέο θαη
επαγγέικαηα ηα νπνία ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ άκεζε επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε θαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα (Jordan θαη Plank, 2000).
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη, είλαη
ζεκαληηθή ε ζχλδεζε-επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο –επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ.

3.4. ύλδεζε-επίδξαζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ γνλέσλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέοεπαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ-εξεπλεηηθά δεδνκέλα.

ην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην, ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
ζα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξα ζηνηρεία εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχλδεζεεπίδξαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ, κε ηηο εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο
απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ.
Αξρηθά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη
αμίεο, ηα πξφηππα, νη πξνζδνθίεο, νη πηέζεηο ησλ γνλέσλ γηα ζρνιηθέο επηηπρίεο θαη ε
ππνζηήξημή ηνπο (ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή) ζηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ παηδηψλ ηνπο.
Οη γνλετθέο πξνζδνθίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ην
εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ εθήβσλ, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη,
αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε φρη κφλν ζηε δηακφξθσζε ησλ θηινδνμηψλ ηνπο, αιιά
θαη ζηε ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο (Κνπλελνχ, 2010).
Ο Zhan (2006) ππνζηεξίδεη φηη, φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ
γνλέσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξα ζα είλαη ηα πξφηππα
εθπαίδεπζήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξεο πξνζδνθίεο.
Οη γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλψηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα,
πξνβάινπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο ζηα παηδηά ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ
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καθξνρξφληεο ζπνπδέο. ΄ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζδνθίεο είλαη πςειέο (Lease,
2003).
Αληίζηνηρα, νη γνλείο, κπνξεί λα ελζαξξχλνπλ ηηο λέεο θνπέιεο λα πεηχρνπλ
αθαδεκατθά, φκσο παξεκβαίλνπλ, φηαλ νη επηινγέο ησλ ηειεπηαίσλ δελ ζεσξνχληαη
θαηάιιειεο γηα ην θχιν ηνπο, θαζψο εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ σο κειινληηθφ
πξννξηζκφ ησλ θνξηηζηψλ ην γάκν θαη ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη φρη ηελ
εξγαζηαθή αλέιημε (Αζαλαζηάδνπ, 2002).
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ην παξαπάλσ δήηεκα, ζπγθξίλνπλ παηδηά
δηαθνξεηηθήο ζρνιηθήο επίδνζεο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θνηλψλ ζηνηρείσλ κε ηνπο
γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ επηηπρία ζηελ αθαδεκατθή ηνπο δσή. χκθσλα
κε απηέο, γνλείο παηδηψλ κε πςειέο επηδφζεηο, πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο,
γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο (π.ρ. έιεγρν ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, νξγάλσζε ηνπ
δηαβάζκαηνο, επαίλνπο), ελψ ζπλάκα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, γηα λα έρνπλ
ηαθηηθή επαθή κε ην ζρνιείν θαη πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζή ηνπ (Gutman θαη McLoyd,2000 ).
Δξεπλεηηθά επξήκαηα, Wilson θαη Wilson (1992) δείρλνπλ φηη, ε πξνηξνπή
ηεο νηθνγέλεηαο, γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, απνηειεί
έθθξαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο, ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ λέσλ.
Δπίζεο, νη γνλείο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά ηνπο, γηα ηε ιήςε
πξσηνβνπιηψλ, πξνζθέξνπλ ζε απηά ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ζπλνκηινχλ ηαθηηθά
καδί ηνπο, εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα ζηεξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά
θαη απαηηνχλ απφ απηά πςειέο πξνζδνθίεο (Γεσξγίνπ, 1993).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γνλείο ησλ θαθψλ καζεηψλ, ζπάληα επηζθέπηνληαη
ην ζρνιείν κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία (Gutman θαη McLoyd,2000), ελψ αζθνχλ
θξηηηθή ζηα παηδηά ηνπο θαη ακθηζβεηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ηα απεηινχλ, ηα
ηηκσξνχλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο (Γεσξγίνπ, 1993).
Ζ νηθνγελεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, είλαη ηαπηηζκέλε ζρεδφλ
αλαγθαζηηθά κε ην πξφηππν ηεο θνηλσληθήο αλφδνπ, ελψ ε επηδίσμε θνηλσληθνχ
θχξνπο θαη επηηπρίαο επηρεηξείηαη γηα ηα παηδηά κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο. Ζ
αγσλία γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο αλφδνπ, εμεγεί θαη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ
Διιήλσλ γνλέσλ (αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ ζηξψκα πνπ αλήθνπλ) γηα ηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, γηα ηνπο βαζκνχο ηνπο, γηα ηελ επηηπρία ζηηο
εμεηάζεηο θαη ηελ απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ. Όια απηά, δπζηπρψο δελ γίλνληαη γηα
ηε κνξθσηηθή θαη πνιηηηζηηθή εμχςσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά γηα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο ηνπο.Σν γεγνλφο απηφ, νδεγεί ηηο
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νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά, ζε πςειέο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο
(Βξεηάθνπ, 1990).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ ζηξαθεί (δηεζλψο)
ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ. Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα,
ππνγξακκίδνπλ φηη, ην θχιν ησλ παηδηψλ απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαη
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ γηα ην
κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο (Leonard, 1999).
χκθσλα κε ηνλ Bourdieu (1966), ην πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε, νη
γνλείο θαη ηα παηδηά, ππνδειψλεη ζηελ νπζία θαη ηελ ζηάζε ηνπο, απέλαληη ζην
κέιινλ ηνπο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο, δελ απνηειεί απιψο κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κηα ςπρνθνηλσληθή δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο ελφο
νηθνγελεηαθνχ έζνπο. ε απηή ηε δηαδηθαζία, νη αληηθεηκεληθέο πηζαλφηεηεο,
κεηαηξέπνληαη είηε ζε ππνθεηκεληθέο πξνζδνθίεο είηε ζε απνζαξξχλζεηο.
Μέζα απφ έξεπλεο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, γηα πνηθίινπο
ιφγνπο (ηζηνξηθν-νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο) απνζηξέθνληαη ηε
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη επηιέγνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο, θπξίσο επαγγέικαηα

ηνπ

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (Μνπζηάθα- Καζηκάηε· 1984, Ππξγησηάθεο· 1986, Πεηκεδίδνπ
- Σζνπινπβή· 1987, Γθηδέιεο, 1980).
ε φηη αθνξά ηηο πξνζδνθίεο, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην
ξφιν ησλ γνλέσλ, σο κεηαηξνπέα ησλ δηαθνξψλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν
θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη
καζεηέο, ζε δηαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίηεπγκα. Αθφκε, αμίδεη
λα αλαθεξζεί φηη, πνιιέο απφ ηηο πξνζδνθίεο απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηδξάζεηο
πνπ δέρνληαη νη έθεβνη, απφ κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο (Wright θαη Perrone, 1977).
Πνιιέο κειέηεο, πάλσ ζην δήηεκα απηφ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, νη
ζεκεξηλνί γνλείο επηζπκνχλ ζπνπδέο γηα ηηο θφξεο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ φηη γηα ηνπο
γηνχο ηνπο θαη ηηο ελζαξξχλνπλ πξνο απηή ηελ επηινγή. Ζ καδηθή εηζξνή ησλ
θνξηηζηψλ, ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο
πνιηηηζκηθνχ

πιαηζίνπ

θαη

κηαο

θνηλσληθνπνηεηηθήο

δηαδηθαζίαο

πνπ

δελ

αλαπαξάγνπλ ηηο δηαθξίζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ηηο παιαηφηεξεο επνρέο. Χζηφζν, ην
γεγνλφο απηφ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζεκαίλεη φηη, νη γνλείο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο,
έρνπλ μεπεξάζεη ηηο αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ δχν
θχισλ (Βηηζηιάθε- νξσληάηε, 1997).
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ε έξεπλα ζην παξαπάλσ δήηεκα είλαη πνιχ
θησρή. ίγνπξα, απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί είλαη φηη, ε εξεπλεηηθή παξαγσγή γηα ηε
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ζχλδεζε- επίδξαζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλεθπιήξσησλ επηζπκηψλ ησλ γνλέσλ,
κε ηηο εθπαηδεπηηθέο – επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ
ρξεηάδεηαη επέθηαζε.
Παξφηη, νη έξεπλεο επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
νη γνλετθέο πξνζδνθίεο, παίδνπλ ξφιν ζηηο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ εθήβσλ γηα ην
κέιινλ ηνπο, αξθνχληαη κφλν ζηελ έκκεζε κειέηε απηψλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ
πξνζδνθηψλ, κέζα απφ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη ίδηνη νη έθεβνη, απνθεχγνληαο λα
απεπζπλζνχλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθθξαζηέο ηνπο. Έηζη, ε θαηαλφεζή καο γηα ην ξφιν
ησλ γνλετθψλ πξνζδνθηψλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
απνθάζεσλ θαη επηινγψλ ησλ εθήβσλ παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ειιηπήο. Αθφκε,
αμίδεη λα ζεκεησζεί

φηη, δελ είλαη μεθάζαξε θαη άκεζε ε ζρέζε ηεο γνλετθήο

εκπινθήο κε ηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν. Γίρσο λα παξαγλσξίδεηαη, ε
βαξχηεηα ηνπο, ζηελ αλαηξνθή θαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, πξέπεη λα
γίλεη μεθάζαξν φηη, ην ζρνιείν σο ζεζκφο κφλν θαηλνκεληθά πξνζθέξεη ίζεο
επθαηξίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπληεξεί θαη αλαπαξαγάγεη ηελ θνηλσληθή
αληζφηεηα, αθνχ νη ζρνιηθέο επηδφζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ
εθήβνπ (Αζθνχλε, 2003).
πκπεξαζκαηηθά, ηφζν νη γνλείο φζν θαη εθπαηδεπηηθνί, ζε κηα επνρή πνπ ην
κνληέιν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, επξίζθεηαη ζε βαζηά θαη
παξαηεηακέλε θξίζε, πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ, ηη λένπο αλζξψπνπο θαη ηη απξηαλνχο
πνιίηεο ζέινπλ λα βγάινπλ ζηε θνηλσλία θαη ηη πξνζδνθνχλ απφ ηα παηδηά ηνπο θαη
ηνπο καζεηέο ηνπο. Βέβαηα, απηφ ην εξψηεκα είλαη δχζθνιν θαη άβνιν, ηφζν γηα ηνπο
γνλείο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν : Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΟ ΚΔΠΣΗΚΟ ΣΖ

4.1 Δηζαγσγή

Σν πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, αθηεξψζεθε θπξίσο ζηε ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηνο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ ελδειερή
επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο, αλαπηχρζεθαλ νη βαζηθέο
έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο, αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ,
ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ.
Δμεηάζακε δηεμνδηθά, ηελ χπαξμε κειεηψλ θαη εξεπλψλ κε ζπλαθέο εξεπλεηηθφ
αληηθείκελν θαη εθζέζακε αλαιπηηθά ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
Σν δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, αθνξά ην εξεπλεηηθφεκπεηξηθφ ζθέινο ηεο. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε έξεπλα δελ έγηλε
κε ζθνπφ ηε πιήξε θαηαγξαθή ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθνχ απηφ
θαληάδεη αλέθηθην.
Όζν αθνξά ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ηε πιεξέζηεξε θαη εγθπξφηεξε
θάιπςε ηνπ δεηήκαηνο, αθνινπζήζακε ηα παξαθάησ ζηάδηα:
α) πιινγή δεηγκαηνιεπηηθψλ-πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (Behavioral obsetvations), κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ,
β) Γεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ δεδνκέλσλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη
ειεθηξνληθή ζπγθέληξσζε απηψλ. Ο έιεγρνο, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζή
ηνπο, έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ SPSS (Statistical
Package for Social Sciences).έθδνζε 23,
γ) Αλαδεηήζεθαλ νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ θαη ηα πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ πνπ
αληηπξνζψπεπαλ. Καηά ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε, θξίζεθε ζθφπηκν
λα γίλεη ππνινγηζκφο ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο (mode), δειαδή ηεο πην ζπρλήο
εκθαληδφκελεο ηηκήο, ν κέζνο φξνο (median), δειαδή ε ηηκή πνπ επξίζθεηαη ζην κέζν
ηεο θαηαλνκήο, ην εχξνο ησλ ηηκψλ (range of scores) δειαδή ε δηαθνξά αλάκεζα
ζηελ πςειφηεξε θαη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξγαιείνπ, ε
δηαθχκαλζε (variance) ε νπνία δείρλεη ηε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηε κέζε
ηηκή, θαη, ηέινο, ε ηππηθή απφθιηζε (standard deviation) δειαδή ε ηεηξαγσληθή ξίδα
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ηεο δηαθχκαλζεο πνπ είλαη έλα κέηξν ηνπ κέζνπ φξνπ δηαθνξάο ησλ ηηκψλ κηάο
κεηαβιεηήο απφ ην κέζν φξν ηνπο.
δ) ηε ζπλέρεηα, θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλνπλ δηαζηαπξψζεηο (Crosstabulation),
αλάκεζα ζηηο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηέινο
ε) Διέγρζεθε ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαζηαπξψζεσλ κε ην Υ2 θξηηήξην
ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνλ ζπληειεζηή ζπλάθεηαο Cramer‘ V. Ζ κέζνδνο Υ2
ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά, γηα λα εθηηκήζνπκε αλ δχν ή πεξηζζφηεξα δείγκαηα ηα νπνία
απνηεινχληαη απφ δεδνκέλα ζπρλνηήησλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο
(Γεσξγηάδεο,2007).
Έηζη, αλαιπηηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην, δηαηππψλνληαη ην ππφ εμέηαζε
εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη
νξηνζεηνχληαη νη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ην δείγκα, ε
κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο, ε κέζνδνο θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο
έξεπλαο, φπσο επίζεο ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Αθνινπζεί ην πέκπην θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη
αλάιπζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ,
νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο σο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σέινο, ζην
έθην θεθάιαην, ζπδεηηνχληαη θαη δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο σο θαη πξνηάζεηο-ηδέεο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.

4.2.Γηαηύπσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο
Σν ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο απφθαζεο θαη επαγγεικαηηθήο επηινγήο είλαη
δείθηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη απνηειεί κηα αηνκηθή απφθαζε,
πνπ κπνξεί ε ηειηθή επηινγή ηεο λα επεξεαζηεί απφ πνιινχο παξάγνληεο.
ε θάζε ζεσξεηηθφ κνληέιν ζεσξνχληαη δηάθνξνη παξάγνληεο πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν θαζνξηζηηθνί, γηα ηελ ιήςε εθπαηδεπηηθήο απφθαζεο θαη επαγγεικαηηθήο
επηινγήο.
Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, έρνπλ σο ππξήλα αλάιπζήο ηνπο ην ίδην ην άηνκν,
ρσξίο φκσο λα απνθιείνπλ ηελ έκκεζε επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ
ζηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ εθήβνπ, νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ αηφκνπ, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία
κέρξη ηελ ψξηκε ειηθία, νη ςπρνδπλακηθέο νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηα θίλεηξα πνπ
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παξσζνχλ ην άηνκν ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή επηινγή, ελψ νη θνηλσληθν
- νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηνπνζεηνχλ ην θέληξν βάξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο απφθαζεο θαη
ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο, ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ή ζην πνιηηηζηηθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλήθεη ην άηνκν, δειαδή ζε θάπνην ζχζηεκα έμσ απφ ην
άηνκν (Υαηδερξήζηνπ, 2014).
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, αλακθίβνια ην θιίκα πνπ
επηθξαηεί ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα παηδηθά βηψκαηα, ν ηξφπνο αλαηξνθήο, νη
νηθνγελεηαθέο αμίεο, νη πξνζδνθίεο, νη αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο, νη πεπνηζήζεηο, νη
ζπκπεξηθνξέο, νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν θαη θαίλεηαη λα αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ καζεηψλ. Πνιινί
γνλείο, αγλννχλ φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο
απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Αθφκε θαη αλ νη γνλείο αληηιακβάλνληαη φηη
επεξεάδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηηο άκεζεο ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο πνπ ηνπο δίλνπλ,
ελδέρεηαη λα αγλννχλ φηη κπνξεί λα αζθήζνπλ ηζρπξή επίδξαζε θαη επηξξνή
ιεηηνπξγψληαο νη ίδηνη σο παξαδείγκαηα (Kniveton, 2004).
Ζ γεληθή απηή εηθφλα θαη εληχπσζε πνπ πξπηαλεχεη ζην ρψξν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ-επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη ε
εηδηθή αίζζεζε πνπ επηθξαηεί ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο ησλ Αραξλψλ,
δεκηνχξγεζαλ ην έλαπζκα,ην ελδηαθέξνλ, ηελ πεξηέξγεηα, ηελ εξεπλεηηθή αλεζπρία
αιιά θαη ην εξέζηζκα ηνπ εξεπλεηή ζηε δηελέξγεηα απηήο ηεο έξεπλαο. Πην εηδηθά θαη
αλαιπηηθά, ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία εληνπίζζεθε ην ζέκα, κε ην νπνίν ζα
αζρνιεζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αλαθέξνληαη παξαθάησ:
 Σν πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη εζηηάδεηαη απφ ηελ
θαζεκεξηλή επαθή, εκπινθή θαη ελαζρφιεζε, κε ηνπο γνλείο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ, ηδηαίηεξα δε απηψλ πνπ πξνζέξρνληαη

ζην Κέληξν

πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) Αραξλψλ, γηα ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, κε ζθνπφ ηα παηδηά ηνπο λα γλσξίζνπλ θαη
θαιιηεξγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα ηνπο θαη ηθαλφηεηεο ηνπο, λα
πιεξνθνξεζνχλ

γηα

ην

εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα

θαη

ηηο

πξννπηηθέο

απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο
εθπαηδεπηηθέο - επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ψζηε λα νξγαλψζνπλ θαη λα
ζρεδηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ ζσζηή απφθαζε, επηινγήο ζπνπδψλ θαη
επαγγέικαηνο, δηεθδηθψληαο ην δηθφ ηνπο ρψξν ζην ζχγρξνλν, απαηηεηηθφ
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θαη αληαγσληζηηθφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. ην πιαίζην απηφ,
ππάξρνπλ πνιιά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ εξεπλεηή, ζρεηηθά κε
ηηο ζπλέπεηεο θαη δηαζηάζεηο, πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν ξφινο, νη
απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ
απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ εθήβσλ.
 ηνρεχεη λα εληνπίζεη ηε πηζαλή ζχλδεζε παξαθίλεζεο, εκπινθήο, επίδξαζεο
θαη επηξξνήο νξηζκέλσλ νηθνγελεηαθψλ παξακέηξσλ φπσο (ην επάγγεικα ησλ
γνλέσλ, ην εθπαηδεπηηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ε νηθνλνκηθήνηθνγελεηαθή θαηάζηαζή ηνπο, νη πξνζδνθίεο ηνπο), κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηέινο
 Ζ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο, σο πξφβιεκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, θαζψο ην
δήηεκα είλαη βαζηθφ θαη επίθαηξν θαη απαζρνιεί φινπο ηνπο θνξείο ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γεληθφηεξα
ηελ θνηλσλία).

4.3. Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ παξφληνο
δεηήκαηνο πνπ επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, θξίλεηαη αλαγθαία
θαη απαξαίηεηε, θαζψο κέζα απφ απηή ζα πξνθχςνπλ γφληκα θαη επνηθνδνκεηηθά
ζπκπεξάζκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα βνεζήζνπλ ηνπο εθήβνπο ζηε ιήςε
νξζνινγηθψλ,

ζπλεηψλ

θαη

ξεαιηζηηθψλ

εθπαηδεπηηθψλ

απνθάζεσλ

θαη

επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ. Με βάζε, ηελ πξνεγεζείζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε
αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζρεκαηίζζεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ ν
παξαθάησ ζθνπφο θαη ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
Γεληθφο ζθνπφο θαη θπξία επηδίσμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ε αλαδήηεζε,
δηεξεχλεζε, ζπζρέηηζε, ζπλάθεηα, παξνπζίαζε θαη αιιειεπίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ
νηθνγελεηαθψλ παξαγφλησλ(επάγγεικα γνλέσλ, κνξθσηηθφ ππφβαζξν, νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, πξνζδνθίεο) πνπ επηδξνχλ ή επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε ιήςε
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ εθήβσλ.
Απφ ην παξαπάλσ γεληθφ ζθνπφ, απνξξένπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είλαη ηα
αθφινπζα:
1) Να δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκφ, επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ γεληθά νη
αληηιήςεηο θαη απφςεηο ησλ γνλέσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο
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επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ θνηηνχλ ζην Γεληθφ
Λχθεην.
2) Να δηαπηζησζεί, κειεηεζεί, ζπλδπαζζεί θαη ζθηαγξαθεζεί, αλ επηδξά θαη
επεξεάδεη, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ θνηηνχλ ζην Γεληθφ
Λχθεην.
3) Να δηαπηζησζεί, εξεπλεζεί, ζπζρεηηζζεί θαη ζθηαγξαθεζεί, αλ ππάξρεη
ζπζρέηηζε- ζπλάθεηα, θαη ζε πνηα έθηαζε, επίδξαζεο θαη επηξξνήο ηνπ
κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, κε
ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ
ηνπο, πνπ θνηηνχλ ζην Γεληθφ Λχθεην.
4) Να δηαπηζησζεί, εξεπλεζεί, ζπγθξηζεί θαη απεηθνληζζεί, αλ επηδξά θαη
επεξεάδεη, θαη ζε πνην βαζκφ, ε νηθνλνκηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηηο
εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ, πνπ
θνηηνχλ ζην Γεληθφ Λχθεην.
5) Να δηαπηζησζνχλ, εξεπλεζνχλ, ζπζρεηηζζνχλ θαη ζθηαγξαθεζνχλ, αλ νη
πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, ζε πνηα έθηαζε, επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ, ηηο
εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο,
πνπ θνηηνχλ ζην Γεληθφ Λχθεην θαη ηέινο
6) Να εμαθξηβσζεί, εξεπλεζεί θαη αλαιπζεί, αλ νη γνλείο ζπκθσλνχλ ή
δηαθσλνχλ, κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο
ησλ παηδηψλ ηνπο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ θαη ησλ
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 6:
Πίλαθαο 6. Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
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4.4 Οη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο

4.4.1 Ζ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο

ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ επηθεληξψλεηαη
ζηε κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ, απφςεσλ, παξαγφλησλ, θηλήηξσλ, ζπκπεξηθνξψλ,
πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ θαη θαηαζηάζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Μεξηθά απφ ηα
πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζεσξεί ν εξεπλεηήο ζηαζεξά ή επηδηψθεη λα ηα
δηαηεξεί ζηαζεξά, ελψ θάπνηα άιια ηα ζεσξεί κεηαβιεηά ή επηδηψθεη λα ηα
κεηαβάιιεη ν ίδηνο.
Μεηαβιεηή είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ παίξλεη δχν ή πεξηζζφηεξεο
επδηάθξηηεο ηδηφηεηεο ή ηηκέο (Sullivan,1972).
Οη κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο (3) θαηεγνξίεο: α) ζε αζπλερείο θαη
ζπλερείο κεηαβιεηέο, β) ζε αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο θαη γ) ζε ελεξγέο θαη
γλσξηζκαηηθέο (Αζαλαζίνπ, 2000).
Ζ κεηαβιεηή πνπ ειέγρεη ν εξεπλεηήο, νλνκάδεηαη «αλεμάξηεηε κεηαβιεηή»
(independent variable), ελψ απηή πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαιείηαη
«εμαξηεκέλε κεηαβιεηή» (dependent variable). Σν δεηνχκελν γηα ηνλ εξεπλεηή είλαη
λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, ζηηο
ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο. (Καξαγεψξγνο, 2002).
ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ζε θάζε επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαβιεηέο εμεξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο, νη νπνίεο
νξηνζεηνχληαη θαη εμππεξεηνχλ ηφζν ηνλ ζθνπφ φζν θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο
εξσηήκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 7.
Πίλαθαο 7. Ζ δηάθξηζε ησλ κεηαβιεηώλ κηάο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ
Κξηηήξηα Γηάθξηζεο
1.Χο πξνο ηελ πλέρεηα

Γηαθξίζεηο
α. Αζπλερείο
β. πλερείο

2.Χο πξνο ηελ Δμάξηεζε

α. Αλεμάξηεηεο
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β. Δμαξηεκέλεο
3.Χο πξνο ηνλ βαζκφ ειέγρνπ απφ ηνλ εξεπλεηή

α. Δλεξγέο
β. Γλσξηζκαηηθέο

4.4.2 Οη Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο

ηελ έξεπλά καο, νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (ην απνηέιεζκα επίδξαζεο ηνπ
αηηίνπ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ, είλαη πέληε (5) νη νπνίεο
αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1) Ζ ιήςε απφθαζεο ησλ καζεηψλ, λα θνηηήζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην θαη φρη ζε
θάπνην άιιν ηχπν ιπθείνπ,
2) Ζ απφθαζε ησλ καζεηψλ, λα επηιέμνπλ ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ,
3) Ζ απφθαζε ησλ καζεηψλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ή κε ζηε δηαδηθαζία ησλ
Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ,
4) Οη εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο
5) Σν κειινληηθφ επάγγεικα πνπ ζα ήζειαλ λ‘ αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.

4.4.3 Οη Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ θαη απνηεινχλ ην αίηην- ην εξέζηζκα
δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα αληίζηνηρα
είλαη νη παξαθάησ έμη (6):
1) Σν θχιν ησλ γνλέσλ,
2) Ζ ειηθία ησλ γνλέσλ,
3) Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ γνλέσλ,
4) Σν κνξθσηηθφ ππφβαζξν θαη νη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ γνλέσλ,
5) Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηέινο
6) Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ.
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4.5 Γείγκα έξεπλαο

Ο πιεζπζκφο – ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ γνλείο ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ
Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ. Ζ ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, έγηλε
θαηά ηε ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018, θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ
Οθηψβξην 2017 έσο θαη ην Ννέκβξην 2017.
Οη ιφγνη πνπ επηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο ήζαλ:
1) Ζ ζχληνκε θαη νξγαλσκέλε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα Γεληθά
Λχθεηα, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εξεπλεηή ζηε πφιε απηή, σο ππεπζχλνπ
ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο
θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) Αραξλψλ επί αξθεηά ρξφληα. ην ζεκείν
απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ε έξεπλα δελ ππνζηεξίρζεθε απφ θαλέλα
ηδησηηθφ θνξέα νηθνλνκηθά θαη νη δαπάλεο βάξπλαλ απνθιεηζηηθά ηνλ
εξεπλεηή.
2) Σν Μελίδη, είλαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή πφιε, αθνχ είλαη ν δσδέθαηνο δήκνο
ζε πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα θαη ν ηέηαξηνο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηέινο
3) ε πφιε ησλ Αραξλψλ, παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο, πξνβιήκαηα θαη
δπζθνιίεο,

φπσο

απμεκέλε

αλεξγία,

λαξθσηηθά,

εγθιεκαηηθφηεηα,

κεηαλάζηεο, ξνκά, ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο.
ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθηίκεζε ησλ
παξακέηξσλ ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε αθξίβεηα θαη
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζπκκεηείρε ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο γνλέσλ πνπ δηακέλνπλ
ζην Γήκν ησλ Αραξλψλ θαη θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηα Γεληθά Λχθεηα.
Πξνεγήζεθε δνθηκαζηηθή έξεπλα, ζε κηθξφ δείγκα 10 γνλέσλ, γηα λα ειεγρζεί
αλ νη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη νη
εθηελείο νδεγίεο πνπ δίλνληαλ γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ, ήηαλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο-πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, δεηήζεθε ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ-γνλέσλ, γηα ηπρφλ αζάθεηεο ή
παξαιείςεηο καο. Πξνζπαζήζακε, νη εξσηήζεηο λα είλαη θαηαλνεηέο θαη ζηνρεπκέλεο
γηα ηνπο ππνθείκελνπο, λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ
ηεο έξεπλαο θαη λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία
ησλ επξεκάησλ.

66

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, δελ παξνπζηάζζεθαλ ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ επνπζηψδεηο. Γηα ηελ επηηπρή
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, αξρηθά δφζεθαλ γξαπηέο αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηνπο
γνλείο, ηνπο ελεκεξψζακε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο βνήζεηάο ηνπο ζηελ παξνχζα
κειέηε θαη ηνπο επηζεκάλακε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ επξεκάησλ γηα
αθαδεκατθνχο θαη κφλν ζθνπνχο.
ηε ζπλέρεηα, ηνπο θνηλνπνηήζεθαλ, ηφζν ε θφξκα ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα φζν θαη κηα θαηαηνπηζηηθή επηζηνιή γηα ην ζθνπφ θαη
ην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε
απφ ηνλ εξεπλεηή, είλαη απηνζρέδην, θαιά ζρεδηαζκέλν θαη δηακνξθσκέλν, ψζηε λα
εμππεξεηήζεη άξηζηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Οη εξσηήζεηο, δηαηππψζεθαλ κε βάζε ην
ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο κειέηεο θαη δφζεθε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θαηάιιειν ζρεκαηηζκφ ησλ εξσηήζεσλ αθνχ απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, ελψ ζεσξήζακε ζεκαληηθφ νη εξσηήζεηο
λα έρνπλ ζπλνρή κεηαμχ ηνπο ρσξίο πνιπινγίεο θαη λα έρνπλ λνεκαηηθή ζπλέρεηα.
Δπηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή, νη απφςεηο, νη ηδέεο θαη νη ζπκβνπιέο
έγθξηησλ θαη έκπεηξσλ πκβνχισλ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ειήθζεζαλ ππφςε νη επηζεκάλζεηο ηνπο. νη ππνδείμεηο θαη νη γλψκεο ηνπο. Σν
εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε δηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηήζακε ηξείο
ηχπνπο εξσηήζεσλ: ηηο θιεηζηέο, ηηο αλνηρηέο θαη πνιιαπιήο επηινγήο.
α) Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ έγηλαλ:


Με κηα ηζνδηαζηεκηθή πεληάβαζκε θιίκαθα πηζαλψλ απαληήζεσλ ηχπνπ
Likert κε ηηο εμήο δηαβαζκίζεηο: 1= Γηαθσλψ απφιπηα, 2= Μάιινλ δηαθσλψ,
3= Οχηε Γηαθσλψ, νχηε πκθσλψ, 4= Μάιινλ πκθσλψ θαη 5= πκθσλψ
Απφιπηα. Με ηηο εξσηήζεηο απηέο απνζπάζακε ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο
ησλ ππνθεηκέλσλ, δειψλνληαο ηελ ζπκθσλία ή δηαθσλία ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.. Με
ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο, κε δίβαζκε θιίκαθα (Άλδξαο- Γπλαίθα, ΑγφξηΚνξίηζη) θαηεγνξηνπνηήζακε πην εχθνια ηηο απαληήζεηο θαη δηεπθνιπλζήθακε
ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.

β) Με ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο, επηηξέςακε ζηπο γνλείο λα απαληήζνπλ ειεχζεξα θαη
κε ιεπηνκέξεηα θαη ηέινο
γ) κε ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, παξαζέζακε έλα ζχλνιν απαληήζεσλ θαη
δεηήζεθε απφ ηνπο ππνθείκελνπο λα ζεκεηψζνπλ αλ εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ
ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο, θαη λα δειψζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
απφςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο (Likert, 1932).
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Σν ζπλνιηθφ ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 170 γνλείο, άλδξεο θαη
γπλαίθεο, πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχζαλ ζηα επηά (7) Γεληθά Λχθεηα ηνπ Γήκνπ
Αραξλψλ. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη, ηφζν θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθήπηινηηθή, φζν θαη θαηά ηελ ηειηθή θάζε ηεο έξεπλαο, νη γνλείο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ
ηνπο, έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζπκπιήξσζαλ φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα, επηκέιεηα, πξνζνρή θαη πξνζπκία.

4.5.1 Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ δείγκαηνο.
ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο είλαη ζπλήζσο επηζπκεηφ λα κειεηεζεί ε
ζπκπεξηθνξά κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αηφκσλ, πνπ ηα ελψλεη θάπνην θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ, θαη θαιείηαη ζηε ζεσξία ηεο έξεπλαο «πιήζνο».
Ο εξεπλεηήο είλαη αλάγθε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, λα επηιέμεη έλα
δείγκα απφ ην πιήζνο, έλα ππνζχλνιν δειαδή ηνπ πιήζνπο, ην νπνίν λα απνηειεί κηα
κηθξνγξαθία ηνπ. Δξγάδεηαη κε ην δείγκα απηφ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα
θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πιήζνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη ιφγνο γηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα. Ζ
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέγεηαη έλα δείγκα θαιείηαη «δεηγκαηνιεςία».
Όια ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο,
εληάζζνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ζε δείγκαηα πηζαλνηήησλ (probability
sampling) θαη β) ζε δείγκαηα απηζαλνηήησλ (non probability sampling).
(Γεκεηξφπνπινο, 2001).
Ζ δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ησλ
πηζαλνηήησλ, είλαη ειεγρφκελε σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα γεληθεπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ έλα δείγκα, επηπιένλ δε παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηεί ην ζθάικα εθηίκεζεο. Τπάξρνπλ δχν (2) ζηξαηεγηθέο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία: α) ε δεηγκαηνιεςία κε επηζηξνθή
(επαλαηνπνζέηεζε) θαη β) ε δεηγκαηνιεςία ρσξίο επηζηξνθή-ρσξίο επαλαηνπνζέηεζε
(Εαθεηξφπνπινο, 2005).
Ζ δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα, γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη
εθηθηή ε δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα ή φηαλ ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή λα γίλεη
γξήγνξα κηα εθαξκνγή ηεο έξεπλαο, ιφγνπ ράξε κηα πηινηηθή έξεπλα (Baker,1988).
ην παξαθάησ πίλαθα 8, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ εηδψλ
δεηγκαηνιεςίαο.
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Πίλαθαο 8. Απινπνηεκέλε ηαμηλόκεζε ησλ εηδώλ δεηγκαηνιεςίαο.

Πξνθεηκέλνπ, λα πεηχρνπκε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο καο
πξνζπάζεηαο θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κέζνδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο.
Απφ ην ζπλνιηθφ πιήζνο (Π) ησλ 980 γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχζαλ
ζηα Γεληθά Λχθεηα ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ, επηιέρζεθε ην εληαίν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο
(Γ) πνπ αλήιζε ζε 170 γνλείο. Ζ δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ήηαλ λα νξγαλψζνπκε
θαη λα ζπγρξνλίζνπκε ηελ έξεπλα κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη,
αθνινπζήζεθε κε κεζνδηθφηεηα θαη πξνγξακκαηηζκφ ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ
δείγκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
α) Πξνζδηνξίζακε αθξηβψο ην πιήζνο (Π) ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ην νπνίν
πξνέθπςε ην δείγκα (Γ) ηεο έξεπλαο. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ θαη γηα λα
ζπιιέμνπκε ζηνηρεία, απεπζπλζήθακε ζηνπο δηεπζπληέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ
Γήκνπ Αραξλψλ νη νπνίνη καο ρνξήγεζαλ ηνπο θαηαιφγνπο φισλ ησλ γνλέσλ πνπ ηα
παηδηά ηνπο θνηηνχζαλ θαη ζηηο ηξείο ηάμεηο ησλ επηά (7) Γεληθψλ Λπθείσλ. Με
δεδνκέλε απηή ηελ πιεξνθνξία, έγηλε αληηζηνίρηζε αξηζκψλ ζε θάζε κέινο φισλ ησλ
θαηαιφγσλ. Έηζη, δφζεθε ζηνλ θάζε γνλέα, έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο θιήξσζεο απφ
ην 001 έσο ην 980.
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β) ηε ζπλέρεηα, έγηλε θιήξσζε θαη επηιέρζεθε ν πξψηνο ηπραίνο αξηζκφο
πνπ αληηζηνηρνχζε ζηνλ πξψην γνλέα-ππνθείκελν ηεο έξεπλαο. Ο ηπραίνο απηφο
αξηζκφο πνπ πξνέθπςε, ήηαλ ζην ζεκείν εθείλν πνπ ζπλαληάηε ε 15ε ζεηξά κε ηελ
55ε ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα 9 (Wiersma), ηπραίσλ αξηζκψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 55ε ζηήιε θαη ηελ 15ε ζεηξά επξίζθεηαη ν
αχμνληαο αξηζκφο 510 πνπ αληηζηνηρνχζε ζηνλ πξψην γνλέα ηνπ δείγκαηνο. Δπεηδή ην
πιήζνο ηνπ δείγκαηνο (Γ) είρε ηξηςήθην αξηζκφ (980) γνλείο, ν επφκελνο αξηζκφο,
ήηαλ ν ακέζσο πξνο ηα δεμηά επξηζθφκελνο αξηζκφο πνπ είλαη ν 899, αμηνπνηψληαο ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ παξαθάησ πίλαθα (Wiersma, 1975).
Αθνινπζψληαο πηζηά ηηο ζεσξεηηθέο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ πίλαθα, πξνέθπςαλ νη κεζεπφκελνη αξηζκνί, ν 994 , ν 391, ν 843, ν
419, ν 958, ν 893, ν 173, ν 631, ν 693, ν 610, ν 537, ν 515, ν 417, ν 225, ν 185, ν
557, ν 698 θ.ν.θ. κέρξη πνπ ζπκπιεξψζεθε ην ζπλνιηθφ δείγκα (Γ) ηεο έξεπλάο καο,
πνπ αλήιζε αξρηθά ζηνπο 200 γνλείο.
γ) Αθνχ εληνπίζζεθαλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο, φινη νη θιεξσζέληεο γνλείο ηνπ
δείγκαηνο, ήξζακε ζε επαθή καδί ηνπο θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη
ζπλελλφεζεο. ε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, πξνζήιζαλ νη γνλείο θαζ΄νκάδεο ζην
ΚΔΤΠ Αραξλψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα ιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
θαη επεμεγήζεηο.
δ) ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, ηξηάληα (30) απφ ηνπο
θιεξσζέληεο γνλείο δελ ζπκπιήξσζαλ ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Έηζη, ζην ηέινο
ηεο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ 170 γνλείο, νη νπνίνη θαη
απνηέιεζαλ ην ηειηθφ ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.
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Πίλαθαο 9. Πίλαθαο ηπραίσλ αξηζκώλ ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο.
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4.6 Ζ κέζνδνο θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.

Γηα ηελ κειέηε ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ηελ
πιεξέζηεξε θάιπςε ηνπ δεηήκαηνο θαη γηα ηε ζπιινγή αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηήζακε πξσηνγελή δεδνκέλα. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο,
επηιέμακε θαη πηνζεηήζακε ηελ εκπεηξηθή-πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία πξνζπαζεί λα
εμεγήζεη θαηλφκελα κε ηελ ζπιινγή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αλαιχνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο κεζφδνπο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.
Ζ πνζνηηθή κέζνδνο, βαζίδεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ηππνπνηεκέλν
εξσηεκαηνιφγην, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνλ κειεηεηή λα πξνζεγγίζεη κεγάιν
κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο. Ζ πνζνηηθή έξεπλα, αλαδεηά
εκπεηξηθέο γεληθεχζεηο θαη πξνζπαζεί λα ειέγμεη αηηηψδεηο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο.
Βαζηθή επηδίσμε ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ είλαη λα ειεγρζνχλ εκπεηξηθά
πξνδηαηππσκέλεο ππνζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαρζεί παξαγσγηθά (deductive) απφ
ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα. (Κπξηαδή, 2006).
Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 29 εξσηήζεηο-δειψζεηο, νη νπνίεο
δηαξζξψλνληαη ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο:
Άμνλαο 1νο : ηνλ άμνλα απηφ πεξηιακβάλνληαη νη εξσηήζεηο 1-6, φπνπ ζπιιέγνληαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ
ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο. Σέηνηα είλαη ην θχιν ηνπ γνλέα,ην θχιν ηνπ παηδηνχ
ηνπο, ε ειηθία ηνπ γνλέα, ην επάγγεικά ηνπ, νη γξακκαηηθέο γλψζεηο ηνπ θαη ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Άμνλαο 2νο: Ο άμνλαο απηφο πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο 7,8,9,11 θαη 12 φπνπ
θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ, θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ην
επάγγεικά ηνπο, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο, ζρεηίδνληαη, επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο
θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο
ησλ ππνθεηκέλσλ, ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ ζηνλ ελεξγφ γνλετθφ ηνπο ξφιν ζρεηηθά
κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη
ηέινο αλ πηζηεχνπλ φηη ε απνθνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην Γεληθφ Λχθεην, ζα
ηνπο αλνίμεη ην δξφκν γηα έλα πξνζνδνθφξν επάγγεικα.
Άμνλαο 3νο: Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 13-24, νη νπνίεο
απνζθνπνχλ λα δηαγλψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζρεηηθά
κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ηελ επηινγή ηεο νκάδαο
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πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο επηζπκίαο ησλ παηδηψλ ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη ηειηθά πνηνη ήηαλ νη ζεκαληηθνί εθείλνη παξάγνληεο πνπ
ζπλέβαιαλ θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ζηελ επηινγή θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζην
Γεληθφ Λχθεην.
Άμνλαο 4νο: Πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο 25 θαη 26. ηνλ άμνλα απηφ, επηρεηξείηαη λα
δηαζαθεληζηνχλ νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ, εηδηθφηεξα γηα ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηέινο ν
Άμνλαο 5νο: Ο άμνλαο απηφο απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 10, 28 θαη 29, νη νπνίεο
απνβιέπνπλ λα αλαδείμνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, αλ νη πξνζδνθίεο θαη
θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ, επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.

4.6.1 Δγθπξόηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ

Πνιχ ζπρλά αλαδχνληαη δεηήκαηα εγθπξφηεηαο (validity) ζηηο πνζνηηθέο
θνηλσληθέο έξεπλεο. ε θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά, έηζη ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη
αζθαιή, έγθπξα θαη αμηφπηζηα. ηνλ θιάδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, είλαη ζρεδφλ
αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα απνιχησο αθξηβέο εξγαιείν κεηξήζεσλ, αθνχ δελ
θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ φινη νη παξάκεηξνη θάησ απφ ηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο. Ζ εγθπξφηεηα, ζε κηα έξεπλα αθνξά ζηελ επάξθεηα
λα ππεξεηήζεη ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη
ζηελ ηδηφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, λα κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά. Ζ
αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ζπκβάιεη ζηελ αθξηβή αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο θαη ζηε κείσζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ
ζθάικαηνο (systematic error). Όκσο, πξαθηηθά είλαη αλέθηθηε ε δεκηνπξγία ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηέιεηα εγθπξφηεηα (ίκνο θαη Κνκίιε, 2003).
Ζ

Ακεξηθαληθή

Φπρνινγηθή

Δηαηξεία

(APA),

έρεη

ρξεζηκνπνηήζεη

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, έρεη εθδφζεη νδεγίεο θαη έρεη θαηαιήμεη ζηηο παξαθάησ
ηξείο (3) κνξθέο εγθπξφηεηαο:
α) εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity), ε νπνία εθθξάδεη ηνλ βαζκφ
ζηνλ νπνίν νη εξσηήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, αλαπαξηζηνχλ θαη πεξηγξάθνπλ
επαξθψο ην πεξηερφκελν ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ ην εξσηεκαηνιφγην θαιείηαη λα
εξεπλήζεη.
β) εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ή δνκηθήο εγθπξφηεηαο (construct
validity), ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην εξσηεκαηνιφγην κεηξά ηα
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ππνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ηνπ,
ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη
γ) ε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα (face validity), ε νπνία εθθξάδεη ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν έλα εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη λα κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά.(Φαξνχ
θαη Εαθεηξφπνπινο, 2001).
ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ

δεδνκέλσλ,

γηα

ηε

πξαγκαηνπνίεζε

ηνπ

ειέγρνπ

ηεο

εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο
ζθαικάησλ ζηηο κεηξήζεηο θαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε

ηεο εγθπξφηεηαο ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο, έγηλαλ κεηξήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πηινηηθήο έξεπλαο
(pilot study), αθνχ ζεσξείηαη φηη είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ελφο θαινχ εξεπλεηηθνχ
ζρεδηαζκνχ.
Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ην πξψην θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ
εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ, αλαδεηήζεθε ε αξσγή ηεο θαηάιιειεο ζπζηεκαηηθήο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ζπλάκα δεκηνπξγήζεθε κηα ιίζηα απφ πηζαλά
ζηνηρεία

πνπ

ζεσξήζεθαλ

φηη

κπνξνχλ

λα

ζπκπεξηιεθζνχλ

ζην

ηειηθφ

εξσηεκαηνιφγην. ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο απεπζχλζεθε ζε κηα νκάδα εηδηθψλ
(χκβνπινη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ), πνπ αζρνινχληαη θαη δηαζέηνπλ
κεγάιε εκπεηξία κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη ηνπο δεηήζεθε λα θξίλνπλ θαη
ραξαθηεξίζνπλ θάζε ζηνηρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, σο «απαξαίηεην», σο «ρξήζηκν,
αιιά φρη απαξαίηεην» θαη ή «σο κε αλαγθαίν».
Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ ηεο ελλνηνινγηθήο εγθπξφηεηαο,
θαη ηεο θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο, ζηελ παξνχζα κειέηε, απηφ επηηεχρζεθε κε ηνλ
πηινηηθφ έιεγρν ζε πιεζπζκφ 10 γνλέσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο γνλείο, ζηνλ πηινηηθφ
έιεγρν ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, έγξαςαλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα θάζε
εξψηεζε, ζρεηηθά κε ηε ζαθήλεηα ηεο έλλνηαο πνπ εκπεξηερφηαλ ζηελ θάζε πξφηαζε.
Έηζη, ζηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο θαη πξνζαξκνγέο,
ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηνπο.
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4.6.2 Αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ

Ζ αμηνπηζηία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, νξίδεηαη σο ν βαζκφο εζσηεξηθήο
ζπλάθεηαο θαη ζπλέπεηαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο (internal consistency). Ζ ζπλέπεηα
ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ησλ εξσηήζεσλ
ηνπ, φηαλ ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο «ζεσξίαο ηεο δπλαηφηεηαο
γελίθεπζεο» (generalizability theory). Ζ αμηνπηζηία είλαη έλα ζχλζεην ζέκα, θαζψο
θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθσλ ελλνηψλ θαη κεηξήζεσλ. Ο ζπληειεζηήο
alpha, είλαη ν κέζνο φξνο φισλ ησλ πηζαλψλ ηηκψλ θαη κεηξά ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα
ησλ ζηνηρείσλ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή αλ ηα ζηνηρεία έρνπλ ηελ ηάζε λα
θαηακεηξνχλ ην ίδην πξάγκα (Howitt θαη Dramer, 2001).
ηε παξνχζα κειέηε, θξίλακε ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα ειέγμνπκε ηελ
αμηνπηζηία ησλ πην θαίξησλ θαη ζεκαληηθψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο,
ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπο, ηνλ δείθηε
Cronbach's Alpha. Έηζη, ειέγρεθαλ θαη αλαιχζεθαλ

νη απαληήζεηο νη νπνίεο

αθνξνχζαλ ηηο εξσηήζεηο: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, θαη 29 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μεηά
ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ, ν δείθηεο
Cronbach's Alpha έιαβε ηε ηηκή 0,649, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα 10. Οη
ηηκέο κεηαμχ 0,5 θαη 0,6 είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζε κηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη έηζη
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη.
Πίλαθαο 10. Γείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach' s Alpha
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,649

N of Items
9
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ.

5.1 Δηζαγσγή

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη: α) σο πεξηγξαθηθή, αθνχ
πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηεο θαη εμεξηεκέλεο κεηαβιεηέο, β) σο δεηγκαηνιεπηηθή, σο
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηψκελσλ γνλέσλ θαη γ) σο ζπλαθεηαθή, γηαηί επηδηψθεη λα
δηεξεπλήζεη θαη λα νξηνζεηήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ
κεηαβιεηψλ, φπσο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην εμππεξεηψληαο ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα.
ην

θεθάιαην

απηφ,

ζα

παξνπζηαζηνχλ

αξρηθά

ηα

δεκνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε
αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ ησλ
κεηαβιεηψλ, κε βάζε ηηο ππνζέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί
θαηά πφζνλ νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ, επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηέινο ζην
αθξνηειεχηην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ, ζα πεξηγξαθνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο
καο πξνζπάζεηαο.

5.2. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά θχιν δελ δίλεη απιά κηα ιεπηνκεξέζηεξε
πιεξνθφξεζε θαηά ηε κειέηε ελφο δεηήκαηνο, αιιά θαζίζηαηαη αλαγθαία
παξάκεηξνο, φπνπ αλάινγα κε ην θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ, δηαθαίλεηαη ε θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα, ε αληίιεςε θαη ε απνθάιπςε ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο έληαζεο κε ηελ
νπνία νη παξάγνληεο απηνί εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο απφθαζεο θαη
επαγγεικαηηθήο επηινγήο ησλ παηδηψλ ηνπο (Καζηκάηε, Κ. 1998).
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Μέζνο

Όξνο:1,5471,

Κεληξηθή

Σηκή:2,0,

Δπηθξαηνύζα

Σηκή:2,00,

Σππηθή

Απόθιηζε:0,49925
Διάγπαμμα 1. Το θύλο ηυν γονέυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηην έπεςνα.
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα 1 πξνθχπηεη φηη, απφ ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ
δείγκαηνο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Ν=170), νη 93 γνλείο θαη ζε
πνζνζηφ (54,7%) ήηαλ κεηέξεο, ελψ νη 77 γνλείο θαη ζε πνζνζηφ (45,3%) ήηαλ
εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνλ παηέξα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη
λα παξαηεξήζνπκε φηη, ε αλαινγία αλδξψλ-γπλαηθψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, κε ζαθή
ππεξνρή θαη εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο, έλαληη ησλ αλδξψλ.

β) Σν θύιν ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
Σα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ εθηίζεληαη ζπλερψο ζηηο ζηεξεφηππεο γηα ην
θχιν αληηιήςεηο θαη βηψλνπλ κε πνιιά κέζα θαη ηξφπνπο ηελ ηδέα ηεο αληζφηεηαο
ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή δσή. Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ
απνδίδνληαη θαη ζεσξνχληαη θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηνπο άλδξεο είλαη εληειψο
αληίζεηα απφ φηη γηα ηηο γπλαίθεο. Σν αληξηθφ ζηεξεφηππν εκπεξηέρεη επηζεηηθφηεηα,
αληαγσληζηηθφηεηα, αλεμαξηεζία, απνθαζηζηηθφηεηα, ηφικε, γελαηφηεηα, ςπρξαηκία,
εμππλάδα θαη εξεπξεηηθφηεηα. Αληίζεηα, ην γπλαηθείν ζηεξεφηππν παξαπέκπεη ζε
ραξαθηεξηζηηθά φπσο παζεηηθφηεηα, ππνρσξεηηθφηεηα, εμάξηεζε, ζηνξγηθφηεηα,
δεηιία, επγέλεηα, θηιαξέζθεηα (Μαξαγθνπδάθε, 2005).
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Μέζνο

Όξνο:1,6471,

Κεληξηθή

Σηκή:2,0,

Δπηθξαηνύζα

Σηκή:2,00,

Σππηθή

Απόθιηζε:0,47930
Διάγπαμμα 2. Το θύλο ηυν μαθηηών/ηπιών.
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 2, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ θαηά θχιν, φπνπ δηαπηζηψλνπκε φηη, νη καζήηξηεο (Ν=110) ήηαλ ζε
πνζνζηφ (64,71%) θαη νη καζεηέο ήηαλ (Ν=60) ζε πνζνζηφ (35,29%), πνπ θνηηνχζαλ
ζηα επηά(7) Γεληθά Λχθεηα ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ.

γ) Καηαλνκή ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία.
Ζ θαηάηκεζε θαηά νκάδεο ειηθηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ζα καο επηηξέςεη λα
θαηαζηήζνπκε ηηο ζπγθξίζεηο θαη ηηο εξκελείεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο εθηθηέο θαη ξεαιηζηηθέο.
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Μέζνο Όξνο:1,8000, Κεληξηθή Σηκή:2,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:2,00, Σππηθή
Απφθιηζε:0,70165
Διάγπαμμα 3. Οι γονείρ καηά ηλικιακή καηηγοπία.
ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο, φπσο
παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 3, νη γνλείο (Ν=80) θαη ζε πνζνζηφ (47,06%)
είραλ ειηθία 45-55 εηψλ, νη γνλείο (Ν=62) θαη ζε πνζνζηφ (36,47%) είραλ ειηθία 3545 εηψλ θαη νη γνλείο (Ν=28) θαη ζε πνζνζηφ (16,47%) είραλ ειηθία 55-65 εηψλ, ελψ
θαλέλαο γνλέαο ηνπ δείγκαηνο δελ είρε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ.

δ) Καηαλνκή ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.
Σν επάγγεικα δηακνξθψλεη αληηιήςεηο γηα ηελ εξγαζία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ αηφκνπ. Σν επάγγεικα ζπλνδεχεηαη απφ επαγγεικαηηθφ γφεηξν, δχλακε
(νηθνλνκηθή -πνιηηηθή) αιιά θαη πξφλνκηα. Πξνζδηνξίδεη ην θνηλσληθφ γφεηξν ηνπ
αηφκνπ, παγηψλεη ή κεηαζρεκαηίδεη ηηο αληηιήςεηο θαη αμίεο ηνπ εξγαδφκελνπ
(Παηηληψηεο, 2007).
ηελ έξεπλά καο, ε κεηαβιεηή απηή είλαη ζεκειηαθή θαη ζα δηαθαλεί θαηά πφζν
επηδξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ.

Μέζνο Όξνο:4,3941, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:3,00, Σππηθή
Απφθιηζε:1,62195
Διάγπαμμα 4. Επάγγελμα Γονέυν.
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα 4, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ
δείγκαηνο, αλάινγα κε ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο
δηαπηζηψζεηο.

Σν

42,7%,

(Ν=51)

ησλ

ππνθεηκέλσλ

θαηαηάζζεηαη

ζηελ

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην 23,2%,
(Ν=26) είλαη άλεξγνη, ην 9,6%, (Ν=40) απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ηνκέα, ην 7,9%,
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(Ν=8) είλαη εξγάηεο, ην 7,3%, (Ν=22) απαζρνινχληαη κε νηθηαθέο εξγαζίεο, ην 6,5 %,
(Ν=22) είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ην 2,8%, (Ν=1) είλαη αγξφηεο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην απμεκέλν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ-γνλέσλ (23,2%)
ηνπ δείγκαηνο, παξέρεη βάζηκεο ελδείμεηο φηη, έρεη σο θπζηθφ επαθφινπζν θαη
ζπλέπεηα,

ηελ

έιιεηςε

θάιπςεο

βαζηθψλ

νηθνγελεηαθψλ

αλαγθψλ,

ηελ

πεξηζσξηνπνίεζε, ην θζφλν, ηελ επηβάξπλζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο,
κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ παξαηεξνχκελε ηα ηειεπηαία ρξφληα αχμεζε ηεο βίαο θαη ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Όκσο, ηα επξήκαηα απηά έρνπλ ζεκαζία θαη αμία,
αλ ιάβνπκε ππφςε, ηηο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο, φπνπ δείρλνπλ φηη, ην επάγγεικα ησλ
γνλέσλ έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή θαη επηδξά ζηε ζρνιηθή επηηπρία ή απνηπρία, ζηε
κεηάδνζε

γνληθψλ

αμηψλ,

ζηάζεσλ,

επηζπκηψλ,

πεπνηζήζεσλ,

αληηιήςεσλ,

θηινδνμηψλ θαη πξνζδνθηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ

θαη

επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ (Πηληέξεο, 2013).

ε) Καηαλνκή ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο.
Ζ επηινγή ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο ζπλαξηάηαη, αιιά θαη δηαθνξνπνηείηαη
ζεκαληηθά αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αηφκνπ. Ζ εθπαίδεπζεεμεηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε, ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο, απνηειεί ην αλαγθαίν
πξναπαηηνχκελν γηα ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο. θαη νδεγεί ζε πνηθηιία
επαγγεικαηηθψλ ξφισλ θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ (Καζηκάηε, Κ.
1998).

Μέζνο Όξνο:4,7059, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00, Σππηθή
Απφθιηζε:1,50206
Διάγπαμμα 5. Μοπθυηικό επίπεδο γονέυν.
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα 5, θαίλνληαη νη γξακκαηηθέο γλψζεηο
θαη ην κνξθσηηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο. Αλαιπηηθά παξαηεξνχκε φηη,
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (Ν=63) δειαδή ην 37,1% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ.
Αθνινπζνχλ νη πηπρηνχρνη ΣΔΗ θαη ΑΔΗ (Ν=28), κε ην ίδην πνζνζηφ 16,5%, έπνληαη
νη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ θαη νη απφθνηηνη ΗΔΚ (Ν=19) κε ην ίδην πνζνζηφ 11,2%, νη
απφθνηηνη Γεκνηηθνχ (Ν=12) κε πνζνζηφ 7,1% θαη ηέινο νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο (Ν=1) κε πνζνζηφ κφλν 0,6%.Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ γνλέσλ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ νη απφθνηηνη
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) αζξνηζηηθά ππνιείπνληαη απηψλ.

δ) Καηαλνκή νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο.
Ζ ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
εθηφο ησλ άιισλ εμαξηάηαη θαη απφ ην ππάξρνλ νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην,
ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή θαη αλαπαξάγεη
εθπαηδεπηηθέο-θνηλσληθέο αληζφηεηεο (Σδαλή, 2000).
Γηα λα κάζεη ζήκεξα θαλείο ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, είλαη έλα
αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα. Όκσο, γηα λα δηεπθνιχλνπκε ην έξγν ησλ εξσηεζέλησλ,
πξνηείλακε κηα θιίκαθα εηζνδεκάησλ θαη ηαμηλνκήζακε ηελ εηζνδεκαηηθή
νηθνγελεηαθή θαηάηαμή ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηξείο θαηεγνξίεο: α) κέρξη 10.000
επξψ ην νπνίν ραξαθηεξίζακε ρακειφ, β) απφ 10.001 έσο 20.000 ην νπνίν
ραξαθηεξίζακε κεζαίν θαη γ) απφ 20.001 θαη άλσ ην νπνίν ραξαθηεξίζακε πςειφ.

Μέζνο Όξνο:1,9824, Κεληξηθή Σηκή:2,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:2,00, Σππηθή
Απφθιηζε:0,61030
Διάγπαμμα 6. Το οικογενειακό ειζόδημα ηυν γονέυν ηος δείγμαηορ.
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Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 6,
πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηεο κε κεζαίν εηήζην εηζφδεκα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, (Ν=33) γνλείο ζε πνζνζηφ 10,41% δηέζεηαλ ρακειφ
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, (Ν=107) δειαδή ην 62,94% δηέζεηαλ κεζαίν νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα θαη (Ν=30) δειαδή ην 17,65% είραλ πςειφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
Απφ ηελ απεηθφληζε απηή θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ επξεκάησλ πξνθχπηνπλ
ελδείμεηο φηη, νη νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο Αραξλψλ, επξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή
ζηελφηεηα θαη δπζρέξεηα κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ηνπο, ηνπ απνκνλσηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ
επηβάξπλζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο ηνπο πγείαο.

5.3. Ζ ζρέζε ησλ απόςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο ησλ καζεηώλ.

Μεηά ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
δείγκαηνο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, επηρεηξείηαη ζηε παξνχζα, ε παξνπζίαζε,
αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απέθεξε ε εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα θαη αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ
ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.
1) ύλδεζε επαγγέικαηνο γνλέσλ κε ηελ απόθαζε καζεηή λα θνηηήζεη ζην
Γεληθό Λύθεην.

Μέζνο Όξνο:4,3941, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:3,00, Σππηθή
Απφθιηζε:1,62195
Διάγπαμμα 7. Σύνδεζη επαγγέλμαηορ

γονέυν με ηην απόθαζη ηος μαθηηή να

θοιηήζει ζηο Γενικό Λύκειο.
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα 7, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ έδεημε φηη, ηφζν ε επηθξαηνχζα ηηκή (mode)=4,00 φζν θαη ε ηππηθή
απφθιηζε (Std. Deviation)=1,26839, δειαδή ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ
πξνηηκήζεσλ ησλ γνλέσλ ήηαλ πςειέο.
Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, πξνθχπηεη ε έλδεημε θαη ε

ζεκαληηθή

δηαπίζησζε φηη, ην 42,4%, (Ν=72) ησλ γνλέσλ «Μάιινλ πκθσλνχλ» φηη, ην
επάγγεικά ηνπο επηδξά θαη επεξεάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ην πςειφ
πνζνζηφ 15,9%, (Ν=27) κε ηελ δήισζε «πκθσλψ Απφιπηα», ηφηε ην πνζνζηφ
απνδνρήο θαη επλντθήο ζηάζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 58,3% (Ν=99).
πγρξφλσο, παξαηεξψληαο σο ζηάζε αδηαθνξίαο ηε δήισζε «Οχηε πκθσλψ
,νχηε Γηαθσλψ» πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 13,5%, (Ν=23) επηβεβαηψλεηαη κηα ζεηηθή
ζηάζε ησλ γνλέσλ, σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα επίδξαζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο,
ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.

2) ύλδεζε κνξθσηηθνύ ππόβαζξνπ νηθνγέλεηαο κε ηελ απόθαζε καζεηή λα
θνηηήζεη ζην Γεληθό Λύθεην.

Μέζνο Όξνο:3,4412, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,26844
Διάγπαμμα 8. Σύνδεζη μοπθυηικού ςπόβαθπος γονέυν με ηιρ εκπαιδεςηικέρ
αποθάζειρ και επαγγελμαηικέρ επιλογέρ ηυν εθήβυν.
Απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ,

φπσο θαίλεηαη απφ ην

παξαπάλσ δηάγξακκα 8 έδεημε φηη, ηφζν ε επηθξαηνχζα ηηκή (mode)=4,00 φζν θαη ε
ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation)=1,26844, δειαδή ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ γνλέσλ ήηαλ πςειέο.
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Σα παξαπάλσ επξήκαηα παξέρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη, νη γνλείο ζε πνζνζηφ
19,4%, (Ν=33) «πκθσλνχλ Απφιπηα», φηη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο.
Αλ ζπλππνινγηζζεί θαη ε δήισζε «Μάιινλ πκθσλψ», πνπ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ
(42,9%),(Ν=73) αζξνηζηηθά πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απνδνρήο ζην 62,3%,
(Ν=106). Δμάιινπ, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πάληνηε ην κνξθσηηθφ επίπεδν,
απνηεινχζε έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα θνηλσληθή άλνδν θαη αλέιημε.
3) ύλδεζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο νηθνγέλεηαο κε ηελ απόθαζε καζεηή λα
θνηηήζεη ζην Γεληθό Λύθεην.

Μέζνο Όξνο:3,6706, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,11884
Διάγπαμμα 9. Σύνδεζη οικονομικήρ οικογενειακήρ καηάζηαζηρ

με ηιρ

εκπαιδεςηικέρ αποθάζειρ και επαγγελμαηικέρ επιλογέρ ηυν εθήβυν.
ην παξαπάλσ, δηάγξακκα 9, παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηεο
νηθνλνκηθήο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Όπσο θαίλεηαη ε
επηθξαηνχζα ηηκή (mode)=4,00 θαη ε ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation)=1,11884,
δειαδή ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ γνλέσλ ζηηο επηινγέο
«Μάιινλ πκθσλψ» θαη «πκθσλψ Απφιπηα» ήηαλ πςειέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε επηινγή «Μάιινλ πκθσλψ», επηιέρζεθε απφ
ηνπο γνλείο ζε πνζνζηφ 44,1% , (Ν=75) θαη ε άπνςε «πκθσλψ Απφιπηα» έιαβε ην
πνζνζηφ 22,9%, (Ν=39). Αλ αζξνηζηνχλ ηα δχν απηά πνζνζηά, πξνθχπηεη ην
ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 67%, (Ν=114) .
Έηζη, ηα επξήκαηα παξέρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη, νη γνλείο απνδέρνληαη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα, ζηε δηαδηθαζία ηεο
εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Ζ εηεξναπαζρφιεζε, ε κε άζθεζε ηνπ επηζπκεηνχ επαγγέικαηνο, ε απφιπζε,
ε δηαθνπή ή ε κείσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, επηζθηάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ
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θαηάιιεινπ επαγγέικαηνο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη λα δηεξεπλχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα. (Πηληέξεο,
2013).
4) ύλδεζε πξνζδνθηώλ ησλ γνλέσλ κε ηελ απόθαζε καζεηή λα θνηηήζεη ζην
Γεληθό Λύθεην.

Μέζνο Όξνο:3,1412, Κεληξηθή Σηκή:3,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,19321
Διάγπαμμα 10. Σύνδεζη πποζδοκιών ηυν γονέυν με ηην απόθαζη μαθηηή να
θοιηήζει ζηο Γενικό Λύκειο
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, φζν αθνξά ηηο πξνζδνθίεο θαη
θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζηαδηνδξνκία ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζην
δηάγξακκα 10, νη γνλείο ζηελ επηινγή «Μάιινλ πκθσλψ», δίλνπλ έλα πνζνζηφ
40,0%, (Ν=68). Αλ απηφ, αζξνηζηεί κε ην πνζνζηφ ηεο ζηάζεο ησλ γνλέσλ ζηελ
άπνςε «πκθσλψ Απφιπηα» πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 9,4%, (Ν=16) , πξνθχπηεη ε
δηαπίζησζε φηη, νη γνλείο ζε έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ αλέξρεηαη ζην 49,4%,
(Ν=84) απνδέρνληαη φηη, νη πξνζδνθίεο ηνπο θαη νη πξνηξνπέο ηνπο, γηα πεξαηηέξσ
ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, ηφζν ζηα
επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο, φζν θαη ζην εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθα ηνπο
ζρέδηα.
Όκσο, απηφ ην εθθξάδνπλ κε θάπνηα δηζηαθηηθφηεηα, επηθχιαμε θαη
πξνβιεκαηηζκφ. Δμάιινπ, ζήκεξα νη έθεβνη, δελ απνδέρνληαη παζεηηθά, νχηε
εζσηεξηθεχνπλ άθξηηα ηηο αμίεο ηεο παξαδνζηαθήο, ζηαηηθήο θνηλσλίαο. Ζ κεηαβνιή
ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, άζθεζε δηαπιαζηηθή επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ
κε θαηεχζπλζε ηελ απηνλνκία. Άιισζηε, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθήβσλ
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ππάξρνπλ, «ζηνηρεία αξκνλίαο» θαη «ζηνηρεία ζχγθξνπζεο», «ζηνηρεία ζπκκεηξηθήο
ζρέζεο», θαη ζηνηρεία απφ «ζπκπαγείο νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο» (Κνξψζεο,
2002).
5)ύλδεζε γνλετθνύ ξόινπ κε ηελ απόθαζε καζεηή λα θνηηήζεη ζην Γεληθό
Λύθεην.
Τπάξρεη κηα πεπνίζεζε βαζηά ξηδσκέλε ζηε λννηξνπία ησλ γνλέσλ, κε θάζε
ηξφπν θαη ζπζία ην παηδί ηνπο λα πξννδεχζεη ζηε κειέηε θαη μνδεχνπλ γη‘ απηφ
ππεξβνιηθά πνζά κε ηδηαίηεξα καζήκαηα. Ζ έγλνηά ηνπο είλαη λα απνθηήζεη ην παηδί
ηνπο κηα κέξα έλα παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα. Γελ είλαη ζπάλην έλαο γνλέαο, λα
«ρξεζηκνπνηεί» ην παηδί ηνπ γηα λα εθπιεξψζεη ηηο δηθέο ηνπ θηινδνμίεο, ζπλεηδεηέο
ή αζπλείδεηεο. Απηφ αθξηβψο θαλεξψλεη ηελ ζηάζή ηνπο απέλαληη ζην κέιινλ ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Θεσξνχλ φρη κφλν φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λ‘ απνθαζίδνπλ γηα ην
κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, αιιά θαη φηη έρνπλ ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ (Σδαλή, 2000).

Μέζνο Όξνο:3,8294, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,04924
Διάγπαμμα 11. Σύνδεζη γονεφκού πόλος με ηην απόθαζη μαθηηή να θοιηήζει ζηο
Γενικό Λύκειο.
Απφ ηηο θαηαλνκέο ησλ πνζνζηψλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαη θαίλνληαη ζηα παξαπάλσ δηάγξακκα
11, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ, σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ
ηνπο, ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ παηδηνχ ηνπο, αλήιζε ζην πνζνζηφ 75,3%, (Ν=128).
Απηφ ην πνζνζηφ φπσο θαίλεηαη, πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ησλ δχν επηινγψλ ησλ
εξσηψκελσλ «Μάιινλ πκθσλψ» κε πνζνζηφ 50,6% ,(Ν=86) θαη «πκθσλψ
Απφιπηα» κε πνζνζηφ 24,7%, (Ν=42).
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Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ, εξκελεχεηαη απφ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ,
λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε
δπλαηή επαγγεικαηηθή επηινγή. Δμάιινπ, γηα λα κεγαιψζεη έλα πγηέο παηδί, δελ
ρξεηάδεηαη κφλν αγάπε θαη πξνζνρή αιιά θαλφλεο, φξηα, πγηείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο
θαη παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο.
(Σδαλή, 2000).

6)ύλδεζε θνίηεζεο ηνπ καζεηή ζην Γεληθό Λύθεην κε έλα πξνζνδνθόξν
επάγγεικα.
ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη θαηά ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο επηινγή θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έλαο
βαζηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο δξα ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Ζ
νηθνγέλεηα, ην βαζηθφ θχηηαξν ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο θαη βαζηθφο ζεζκφο
θνηλσληθνπνίεζεο, ππνβνεζά ηνπο λένπο ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο πξφζβαζεο
ζην πεδίν απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο επηινγήο. Όκσο, νη λένη πξέπεη λα
ζηεξηρζνχλ θπξίσο ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, αληαγσληδφκελνη ηνπο ζπλαλζξψπνπο
ηνπο, πνπ θαη απηνί ζηνρεχνπλ είηε λα εηοέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είηε λα
παξακείλνπλ ζε απηή (Παηηληψηεο, 2007).

Μέζνο Όξνο:2,9706, Κεληξηθή Σηκή:3,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,23282
Διάγπαμμα 12. Σύνδεζη θοίηηζηρ μαθηηή ζηο Γενικό Λύκειο με μελλονηικό
πποζοδοθόπο επάγγελμα.
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Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, φζν αθνξά ηηο
απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην αλ ε απφθηεζε απνιπηεξίνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζα
αλνίμεη ζηα παηδηά ηνπο, ην δξφκν γηα έλα πξνζνδνθφξν επάγγεικα, φπσο θαίλεηαη
ζην δηάγξακκα 12, έλα πνζνζηφ 13,5%, (Ν=23) «Γηαθσλνχλ απφιπηα». Δπίζεο έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ 27,1%, (Ν=46) «Μάιινλ Γηαθσλνχλ». Δπνκέλσο, έλα κεγάιν
αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 40,6%, (Ν=69), δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε απηή θαη
αληηιακβάλνληαη φηη κφλν ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ρσξίο θακκία
εμεηδίθεπζε, δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπο, λα αζθήζνπλ έλα πξνζνδνθφξν
επάγγεικα θαη λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ απαηηεηηθή απφ ηνπο θαηξνχο αγνξά
εξγαζίαο.
Αληίζηνηρα, κε έλα πνζνζηφ 32,4%, (Ν=55), «Μάιινλ πκθσλνχλ» θαη έλα
πνζνζηφ 9,4%, (Ν=16) δειψλνπλ φηη «πκθσλνχλ Απφιπηα». Αζξνηζηηθά, έλα
πνζνζηφ 41,8%, (Ν=71) ζπκθσλνχλ ή κάιινλ ζπκθσλνχλ θαη πηζηεχνπλ φηη ην
Γεληθφ Λχθεην απνηειεί ην ζθνινπάηη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη εμέιημε.
Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη, ην δείγκα ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη δηραζκέλν
θαη δελ κπνξεί λα εμαρζεί έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ
φζν αθνξά ην πξναλαθεξζέλ δήηεκα.

7)Σάμε θνίηεζεο καζεηή ζην Γεληθό Λύθεην.

Μέζνο Όξνο:2,4118, Κεληξηθή Σηκή:3,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:3,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,78889
Διάγπαμμα13 .Τάξη θοίηηζηρ μαθηηή/ηπιαρ ζηο Γενικό Λύκειο.
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Αλ εθηηκήζνπκε ηα επξήκαηα, φπσο αλαθέξνληαη ζην δηάγξακκα 13,
πξνθχπηεη φηη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δειαδή ην 60% (Ν=60), θνηηνχζαλ
ζηε Γ΄ Λπθείνπ, ην 21,2% (Ν=36) ζηε Β΄ Λπθείνπ, ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο ζε
πνζνζηφ 18,8% (Ν=32) θνηηνχζαλ ζηε Α΄ Λπθείνπ.

8)θνπεύεη ην παηδί ζαο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ησλ Παλειιελίσλ
εμεηάζεσλ.
Οη επηινγέο ησλ ππνςεθίσλ εμαξηάηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πιηθφ
πινχην θαη ηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ θαη νινέλα θαη ιηγφηεξν απφ ηηο πξνζπάζεηεο
θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ζ εμίζσζε ηθαλφηεηα + πξνζπάζεηα= αμία ,
αληηθαζίζηαηαη ζήκεξα απφ ηελ εμίζσζε πφξνη + πξνηίκεζε= επηινγή (άληνπΚχξγηνπ, 2006).

Μέζνο Όξνο:1,1059, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,30860
Διάγπαμμα14 . Σςμμεηοσή μαθηηή ζηη διαδικαζία ηυν Πανελληνίυν εξεηάζευν;
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 14, πξνθχπηεη φηη, ππεξέρνπλ νη
καζεηέο/ηξηεο κε πνζνζηφ 89,4% (Ν=152), νη νπνίνη δήισζαλ φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ
ζηε δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, ελψ αληηζέησο έλα κηθξφ πνζνζηφ
10,6% (Ν=18), δήισζαλ δελ ζα ιάβνπλ κέξνο, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ θάπνηα ζέζε,
ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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9) Δπηζπκία γνλέα σο πξνο ηηο ζπνπδέο ηνπ παηδηνύ ηνπ.

Μέζνο Όξνο:1,5000, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε: 0,83737
Διάγπαμμα15. Επιθςμία γονέα υρ ππορ ηιρ ζποςδέρ ηος παιδιού ηος.
Όπσο απνηππψλνληαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο 15,ππεξηζρχεη κε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ε άπνςε ησλ γνλέσλ ζε πνζνζηφ 72,4% (Ν=123), φηη ε
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ παηδηνχ ηνπο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε δσή
θαη ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε κφξθσζή ηνπο. Αθνινπζεί ε άπνςε ζε πνζνζηφ
22,4% (Ν=38), φηη νη ζπνπδέο απνηεινχλ ην δηαβαηήξην θαη ζπκβάιινπλ ζηελ
επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη κφιηο ην 5,3%
(Ν=9) εθιακβάλεη ηηο ζπνπδέο σο θίλεηξν αχμεζεο ηνπ θχξνπο, ηεο θνηλσληθήο
αλφδνπ θαη θαηαμίσζεο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
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10) Οκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ θνηηά ν καζεηήο.
Μηα απφ ηηο πξψηεο επηινγέο πνπ ππνρξενχληαη λα θάλνπλ νη καζεηέο ηνπ
Γεληθνχ Λπθείνπ, είλαη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε Γεπηέξα ηάμε. Πξφθεηηαη
γηα ζρεηηθά πξψηκε αιιά θξίζηκε επηινγή, γηαηί απφ απηήλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν
βαζκφ νη κεηέπεηηα επηινγέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο αθαδεκατθέο θαη
επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο.

Μέζνο Όξνο:1,6619, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,76664
Διάγπαμμα16 . Ομάδα πποζαναηολιζμού πος θοιηά ο μαθηηήρ.
Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 16 , ην 51,8% (Ν=72) ησλ καζεηψλ
είραλ επηιέμεη ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ-Ννκηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ην 30,2% (Ν=42) ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Θεηηθψλ
ζπνπδψλ θαη ην ππφινηπν18% (Ν=25) ήηαλ καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνχ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο.
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11) πκθσλία ή Γηαθσλία γνλέα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο Οκάδαο
Πξναλαηνιηζκνύ ηνπ παηδηνύ ηνπ.

Μέζνο Όξνο:1,1111, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,31544
Διάγπαμμα 17. Σςμθυνία ή Διαθυνία γονέα με ηην Ομάδα Πποαναηολιζμού ηος
παιδιού ηος.
Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 17, δείρλνπλ φηη ζε πνζνζηφ 88,9% (Ν=120),
νη γνλείο ζπκθσλνχζαλ κε ηελ επηινγή ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ παηδηνχ
ηνπο, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ζέιεζε θαη επηζπκία ηνπ παηδηνχ ηνπο
λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζπνπδέο ησλ νλείξσλ ηνπ, θαη κφιηο ην 11,1% (Ν=15)
εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ επηινγή ηεο νκάδαο
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ παηδηνχ ηνπο.

12) Δπηινγή επηζηεκνληθνύ πεδίνπ από ην καζεηή γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ζ επηινγή επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, έρεη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ απηή
ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, αθνχ ην θαζέλα πεξηιακβάλεη ζρνιέο θαη ηκήκαηα, ηα
νπνία πξνζθέξνπλ αληηθείκελα ζπνπδψλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο.
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Μέζνο Όξνο:4,1102, Κεληξηθή Σηκή:5,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:5,00 Σππηθή
Απφθιηζε:2,00882
Διάγπαμμα18.Επιλογή επιζηημονικού πεδίος από ηο μαθηηή για ειζαγυγή ζηη
ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο 18, νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο
δήισζαλ φηη, ηα παηδηά ηνπο ζε πνζνζηφ 29,9% (Ν=38) είραλ απνθαζίζεη λα
δειψζνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν, ζρνιέο απφ ην 1ν θαη 3ν επηζηεκνληθφ
πεδίν, αθνινχζεζε ζε πνζνζηφ 18,1% (Ν=23) ε επινγή ησλ γνλέσλ πνπ αλέθεξαλ
φηη ηα παηδηά ηνπο ζα δηαγσληζζνχλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ψζηε λα εηζαρζνχλ ζε
ζρνιέο ηνπ 1νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ην 16,5% (Ν=21), φηη ηα παηδηά ηνπο ζα
δειψζνπλ ην 2ν θαη 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν, ην 11% φηη ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο κφλν
απφ ην 2ν επηζηεκνληθφ πεδίν, ην 10,2% (Ν=13) φηη ηα παηδηά ηνπο ζα δηαγσληζζνχλ
γηα λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο απφ ην 4ν θαη 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν, ην 7,9% (Ν=10)
έρνπλ απνθαζίζεη λα δειψζνπλ ην 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν θαη ηέινο πνζνζηφ 6,3%
(Ν=8) ησλ γνλέσλ, δήισζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζε ζρνιέο θαη
ηκήκαηα απφ ην 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν.

13) Απόθαζε καζεηή γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ζ απφθαζε ηνπ καζεηή γηα ην ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ επελεξγνχλ θαη επεξεάδνπλ ηηο
απνθάζεηο ηνπ.
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Μέζνο Όξνο:1,0735, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,26197
Διάγπαμμα19 . Απόθαζη μαθηηή για ηην ειζαγυγή ηος ζε Σσολή ηπιηοβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ.
Απφ ην δηάγξακκα 19, ζρεκαηίδεηαη ε εηθφλα φηη, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο
ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζε πνζνζηφ
92,6% (Ν=126) πνπ θνηηνχζαλ ζηε Γ΄ Λπθείνπ, είραλ απνθαζίζεη ζε πνηεο ζρνιέο
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήζειαλ λα εηζαρζνχλ, ελψ ζε πνζνζηφ 7,45% (Ν=10)
ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηε Γ΄Λπθείνπ έδεημαλ αλαβιεηηθφηεηα θαη
αλαπνθαζηζηηθφηεηα, σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ζρνιήο εηζαγσγήο ηνπο.

14) ρνιή πξώηεο πξνηίκεζεο καζεηή.
Σα θχξηα θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία θάλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο νη καζεηέο
είλαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη ε αθαδεκατθή θήκε ηνπ ηδξχκαηνο, ην αληηθείκελν
ησλ ζπνπδψλ, ε αμία ηνπ πηπρίνπ ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ή
επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. Δπίζεο, ε επηινγή ηνπ ηδξχκαηνο, επεξεάδεηαη απφ
ηηο παξερφκελεο ζπνπδέο, απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, απφ ηελ ζηεξενηππηθή
αληίιεςε δηάθξηζεο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ, απφ ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, απφ ην θφζηνο ζπνπδψλ, απφ ηνλ ηφπν
κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή, απφ ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηέινο απφ ηελ
δπλαηφηεηα άκεζεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο (ηάλνπ-Κχξγηνπ, 2006).
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Μέζνο Όξνο:17,2937, Κεληξηθή Σηκή:15,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:7,00 Σππηθή
Απφθιηζε:10,51328
Διάγπαμμα20. Σσολέρ ππώηηρ πποηίμηζηρ μαθηηών.
Ζ 20ε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηνχζε απφ ηνπο γνλείο λα δειψζνπλ
ηελ πξψηε πξνηίκεζε ηεο ζρνιήο εηζαγσγήο πνπ επηζπκνχζαλ λα εηζαρζνχλ ηα
παηδηά ηνπο. Όκσο, ε πιεζψξα ησλ απαληήζεσλ πνπ εδφζεθαλ απφ ηνπο γνλείο, δελ
ήηαλ δπλαηφλ λα παξνπζηαζζεί

ζην θχξην κέξνο ηεο κειέηεο, γηαηί πηζαλφλ λα

θνχξαδε ηνλ αλαγλψζηε. Γηα ην ιφγν απηφ, γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή νπηηθή αλαθνξά
ηεο πξψηεο πξνηίκεζεο ησλ καζεηψλ, ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 20 .
15) πκθσλία ή δηαθσλία γνλέα γηα ηελ απόθαζε ηνπ καζεηή λα ζπκκεηάζρεη
ζηε δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζηε ζρνιή
ηεο αξεζθείαο ηνπ.
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Μέζνο Όξνο:3,6172, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,17132
Διάγπαμμα 21. Σςμθυνία ή διαθυνία γονέα για ηην απόθαζη ηος μαθηηή να
ζςμμεηάζσει ζηιρ πανελλήνιερ εξεηάζειρ πποκειμένος να ειζασθεί ζηη ζσολή ηηρ
απεζκείαρ ηος.
Απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 21, νη
ππνθείκελνη δίδνπλ πςειφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζε πνζνζηφ 20,3% (Ν=26) ζηελ
πξφηαζε φηη « πκθσλνχλ Απφιπηα» κε ηελ απφθαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, λα εηζαρζεί
ζηε ζρνιή ηεο επηζπκίαο ηνπο. Αλ πξνζηεζεί θαη ε επηινγή ηνπο « Μάιινλ πκθσλψ
» πνπ αλέξρεηαη ζην 49,2% (Ν=63), ηφηε θαηαδεηθλχεηαη φηη, ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία 69,5% (Ν=89) ησλ γνλέσλ, επηθξνηνχζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή απφθαζε ηνπ
παηδηνχ ηνπο, λα ιάβεη κέξνο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Αληηζέησο, έλα κηθξφ
πνζνζηφ 12,5% (Ν=16) επέιεμαλ ην «Μάιινλ Γηαθσλνχλ» θαη έλα κηθξφηεξν
πνζνζηφ 7,8% (Ν=10) επέιεμαλ ην «Γηαθσλνχλ Απφιπηα».
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16) Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζην Γεληθό Λύθεην.

Μέζνο Όξνο:4,1369, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:2,00 Σππηθή
Απφθιηζε:2,14427
Διάγπαμμα22. Παπάγονηερ πος ζςνέβαλαν ζηη θοίηηζη ηος μαθηηή ζηο Γενικό
Λύκειο.
Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη γνλείο, ζηελ εξψηεζε πνηνη παξάγνληεο
ζπλέβαιαλ ζηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην, φπσο θαίλεηαη ζην
δηάγξακκα 22, είλαη νη θηινδνμίεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ
έδσζαλ έλα απμεκέλν πνζνζηφ 38,1% (Ν=64). Αθνινχζεζε κε πνζνζηφ 17,3%
(Ν=29) ε επηινγή φηη, ε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην ήηαλ
απνηέιεζκα ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ γίλεη ζην ζπίηη, ην 13,1% (Ν=29)
ζεσξνχζαλ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή, θαη κε ην ίδην αληίζηνηρν
πνζνζηφ 8,3% (Ν=28) ππνζηήξημαλ φηη, απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο φζν θαη ζηηο ζπρλέο πξνηξνπέο θαη πξνζδνθίεο ηνπο. Έλα
παξάγνληα ζεκαληηθφηεηαο κε πνζνζηφ 7,1% (Ν=12) ησλ γνλέσλ ηζρπξίζηεθαλ σο
παξάγνληα θνίηεζεο ζην Γεληθφ Λχθεην, ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο.
Αθνινχζεζε ε επηινγή φηη, νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε
πνζνζηφ 5,4% (Ν=9) ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηινγή λα θνηηήζεη ην παηδί ηνπο ζην Γεληθφ
Λχθεην θαη ηέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ 2,4% (Ν=4) ζεψξεζε ηηο αλεθπιήξσηεο
επηζπκίεο ηνπο, σο ζεκαληηθφ παξάγνληα θνίηεζεο ζην Γεληθφ Λχθεην.
Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, γίλεηαη αληηιεπηφ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη, νη
γνλείο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο θηινδνμίεο, ηα φλεηξα, ηηο
ηθαλφηεηεο, ηηο αμίεο, ηα ηαιέληα, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ηηο
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πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη φηη φια απηά καδί παξακέλνπλ έλαο ζεκαληηθφο θαη
ηζρπξφο δηακνξθσηηθφο παξάγνληαο επηινγήο ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο.
17) πκθσλία ή δηαθσλία γνλέα ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ηνπ
παηδηνύ ηνπο.

Μέζνο Όξνο:1,2381, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,42719
Διάγπαμμα 23 . Σςμθυνία ή διαθυνία γονέα με ηιρ εκπαιδεςηικέρ αποθάζειρ ηος
μαθηηή.
Γηαπηζηψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 23, φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ
γνλέσλ 76,2% (Ν=128), έδεημε φηη απνδέρεηαη θαη αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηα
εθπαηδεπηηθά ζρέδηα ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ έλα πνζνζηφ 23,8% (Ν=40), έδεημε ηελ
δηαθσλία ηνπο θαη εμέθξαζε ηνλ δηαθνξνπνηεηηθφ ηνπο ξφιν. Απηφ κπνξεί, λα
δήισλε έλα πξνβιεκαηηζκφ, κηα ηαιάληεπζε ή κηα άξλεζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο
πιεξνθφξεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηε νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο δηεμφδνπο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην Γεληθφ Λχθεην.
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18) Άπνςε γνλέα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνύ ηνπ.

Δξψηεκα Α: Μέζνο Όξνο:1,3787, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00
Σππηθή Απφθιηζε:0,48650
Δξψηεκα Β: Μέζνο Όξνο:1,544, Κεληξηθή Σηκή:2,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:2,00
Σππηθή Απφθιηζε:0,49951
Διάγπαμμα 24. Άποτη γονέα για ηην εκπαιδεςηική ποπεία ηος παιδιού ηος.
ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 24, δήισζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ 62,1% (Ν=105),
φηη ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ θαη ε είζνδνο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί έλα
απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ εμαζθάιηζε κηάο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ έλα
πνζνζηφ 45,6% (Ν= 77), εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη, ε είζνδνο ζε αλψηαην
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζπλεπάγεηαη θχξνο θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε. Οη γνλείο κε ηηο
απαληήζεηο ηνπο, επηβεβαίσζαλ γηα αθφκα κηα θνξά φηη, ε θνίηεζε ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη σο επέλδπζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη σο κέζνλ γηα λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο.
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5.4. Ζ ζρέζε ησλ απόςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κε ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ησλ καζεηώλ.
Δθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ησλ εθήβσλ, ε παξνχζα έξεπλα
ζχκθσλα κε ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα, ήζειε λα δηαπηζηψζεη θαηά
πφζν νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ θαη ε νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα επηδξά
θαη επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Έηζη, ζηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζζνχλ, αλαιπζνχλ θαη εξκελεπζνχλ νη
απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.

1) Απόθαζε καζεηή πνην επάγγεικα ζέιεη λα αθνινπζήζεη.

Μέζνο Όξνο:1,1726, Κεληξηθή Σηκή:1,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:0,37905
Διάγπαμμα 25. Απόθαζη μαθηηή για ποιο μελλονηικό επάγγελμα θέλει να
ακολοςθήζει.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ κε πνζνζηφ 82,7% (Ν=139), φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 25, δήισζε φηη ην παηδί ηνπο, είρε απνθαζίζεη πνην
επάγγεικα ζα αθνινπζήζεη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Χζηφζν, έλα πνζνζηφ
17,3% (Ν=29) ησλ γνλέσλ ππνζηήξημε φηη, ην παηδί ηνπο δελ έρεη απνθξπζηαιιψζεη
πνην επάγγεικα κειινληηθά επηζπκεί λα αζθήζεη.
Αλαδεηψληαο ηα αίηηα ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, κπνξνχκε λα
απνθαλζνχκε φηη, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζαθήλεηαο ελδηαθεξφλησλ ηνπ
παηδηνχ, ζε αλψξηκε αληηκεηψπηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ή ζε εκπφδηα ηνπ
νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη, ε επηινγή επαγγέικαηνο δελ είλαη κηα ζηαηηθή επηινγή αιιά κηα
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δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε δηαδηθαζία. Μάιηζηα, ηδηαίηεξα ζήκεξα θάησ απφ ηηο
ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ δνχκε.

2) Μειινληηθό Δπάγγεικα καζεηή.

Μέζνο Όξνο:17,9650, Κεληξηθή Σηκή:17,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:1,00 Σππηθή
Απφθιηζε:12,17965
Διάγπαμμα 26 .Μελλονηικό επάγγελμα μαθηηών.
Ζ 26ε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηνχζε απφ ηνπο γνλείο λα δειψζνπλ
ην επάγγεικα ηνπ παηδηνχ ηνπο, πνπ επηζπκνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ κεηά ην ηέινο
ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Όκσο ε πιεζψξα ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ, δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα παξνπζηαζζεί ζην θχξην κέξνο ηελ κειέηεο καο. Γηα ην ιφγν απηφ, φια ηα
επαγγέικαηα πνπ επηζπκνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά
ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 26.

101

3) πκθσλία ή δηαθσλία γνλέα κε ην κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπ.

Μέζνο Όξνο:3,4126, Κεληξηθή Σηκή:4,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,36004
Διάγπαμμα 27. Σςμθυνία ή διαθυνία γονέα με ηο μελλονηικό επάγγελμα ηος
παιδιού ηοςρ.
Θα κπνξνχζακε κε βάζε ηελ αλάιπζε ε νπνία απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα
27, φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζε πνζνζηφ 42% (Ν=60)
«Μάιινλ πκθσλνχλ» κε ην επαγγεικαηηθφ ζρέδην ησλ παηδηψλ ηνπο θαη επίζεο έλα
πνζνζηφ 21% (Ν=30) φηη «πκθσλνχλ Απφιπηα».
Αθνινχζεζαλ, κε κηθξφηεξα πνζνζηά ε άπνςή ηνπο φηη, «Μάιινλ
Γηαθσλνχλ», κε πνζνζηφ 10,5% (Ν=15), θαη «Γηαθσλνχλ Απφιπηα» κε πνζνζηφ
16,1% (Ν=23), ελψ «Οχηε πκθσλνχλ νχηε Γηαθσλνχλ» κε πνζνζηφ 10,5% (Ν=15).
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη, νη γνλείο ζηεξίδνπλ θαη
ελζαξξχλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.

4) Πξνζδνθίεο γνλέσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειινληηθνύ επαγγέικαηνο
ηνπ παηδηνύ ηνπο.
Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ επεξεάδνληαη απφ ηελ ξεπζηφηεηα πνπ επηθξαηεί
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη απφ ηελ αλεξγία πνπ πιήηηεη θπξίσο ηνπο λένπο.
Δπίζεο, νη θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ κπνξεί λα απνηεινχλ έθθξαζε ηεο
ηδενπνιηηηθήο ηνπο ζέζεο θαη λα κεηαβηβάδνπλ έλα ηδενινγηθφ κήλπκα ην νπνίν
επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Σδαλή, 2000).
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Μέζνο Όξνο:3,0828, Κεληξηθή Σηκή:3,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε:1,48973
Διάγπαμμα 28. Πποζδοκίερ γονέυν για ηα σαπακηηπιζηικά ηος μελλονηικού
επαγγέλμαηορ ηος παιδιού ηοςρ.
ην δηάγξακκα 28, νη γνλείο απνηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο, σο πξνο ηα πνηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πηζηεχνπλ φηη, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην επάγγεικα ησλ
παηδηψλ ηνπο. Έηζη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ, κε πνζνζηφ 30,6%
(Ν=52) επηζπκνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο
πξνζέθεξε άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
Αθνινχζεζε ε άπνςή ηνπο, φηη επηζπκνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ
έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξε κνληκφηεηα θαη αζθάιεηα κε πνζνζηφ 27,2%
(Ν=46), ζηε ζπλέρεηα έλα πνζνζηφ 24,3% (Ν=41) κε ηελ αληίιεςε φηη, ηα παηδηά
ηνπο ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε έλα επάγγεικα πνπ ζα ηαίξηαδε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, αθνινχζεζε ε επηινγή ηνπο φηη, ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα
αζθήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξφζθεξε θχξνο θαη θαηαμίσζε κε πνζνζηφ
11,8% (Ν=20), θαη ηέινο είραλ ηελ πξνζδνθία απφ ηα παηδηά ηνπο, λα έρνπλ έλα
επάγγεικα πνπ ζα ηνπο απέθεξε πςειέο απνδνρέο ή λα αθνινπζήζνπλ ην δηθφ ηνπο
επάγγεικα κε ην ίδην αληίζηνηρν πνζνζηφ 3,6% (Ν=6).
Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα, δηθαηνινγείηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ ππνςεθίσλ πνπ επηιέγνπλ ζπλεηδεηά ηηο πεξηδήηεηεο ζρνιέο, αιιά
θπξίσο ηηο ζηξαηησηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη ζρνιέο ππξνζβεζηηθήο αθαδεκίαο, ψζηε λα
απνθχγνπλ ηνλ ζπλερή αγψλα γηα ηελ επηβίσζε θαη λα εμαζθαιίζνπλ άκεζε θαη
ζίγνπξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
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5) Πξνζδνθίεο γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ παηδηνύ ηνπο.

Μέζνο Όξνο:2,7337, Κεληξηθή Σηκή:3,0000, Δπηθξαηνχζα Σηκή:4,00 Σππηθή
Απφθιηζε: 1,47805
Διάγπαμμα 29. Πποζδοκίερ γονέυν ζσεηικά με ηην επαγγελμαηική ποπεία ηος
παιδιού ηοςρ.
Γηα λα δηαπηζηψζνπκε θαη απνηππψζνπκε θαιχηεξα ηηο πξνζδνθίεο ησλ
γνλέσλ ζρεηηθά κε ην κειινληηθφ επάγγεικα ησλ παηδηψλ ηνπο, ηνπο δεηήζεθε λα
απαληήζνπλ θαη ζηε ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηηο θαηαλνκέο
ησλ πνζνζηψλ, φπσο δηαηππψλνληαη ζην δηάγξακκα 29 , έλα πςειφ πνζνζηφ 43,2%
(Ν=73) ησλ ππνθεηκέλσλ, είραλ ηελ πξνζδνθία ηα παηδηά ηνπο λα αζθήζνπλ έλα
επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξε νηθνλνκηθή άλεζε, αθνινχζεζε κε 37,9% (Ν=64)
ε επηινγή ηνπο, φηη πξνζδνθνχζαλ έλα επάγγεικα ζην δεκφζην ηνκέα θαη
αθνινχζεζαλ κε πνζνζηά 7,1% (Ν=12) φηη ζα πξέπεη ηα παηδηά ηνπο, λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηέινο ζε αληίζηνηρν ηζφπνζν πνζνζηφ 5,9%
(Ν=10) φηη ηα παηδηά ηνπο, ζα πξέπεη λα εληάμνπλ ζηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα
επηινγέο ηέηνηεο κε επαγγέικαηα πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξαλ ειεχζεξν ρξφλν ή θαη λα
αθνινπζήζνπλ ην δηθφ ηνπο επάγγεικα.
Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ
δεδνκέλα, απνηππψλνληαη νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ φηη, ζε πεξίνδν
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αβεβαηφηεηαο, ε έλλνηα ηεο πξνζδνθίαο ιεηηνπξγεί σο ειπίδα
κηαο κειινληηθήο αζθαινχο θαη ζίγνπξεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ
παηδηψλ ηνπο. Απφ ηηο επηινγέο ηνπο, δηαθαίλεηαη φηη, δηαθαηέρνληαη απφ αλαζθάιεηα
γηα ην κέιινλ θαη ην θφβν ηεο απνξξφθεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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6)πζρέηηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην
κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπο.
Πίλαθαο 11. πζρέηηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα
ην κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο.
πζρέηηζε επαγγέικαηνο γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κειινληηθό επάγγεικα
ησλ παηδηώλ ηνπο.

Πξνζδνθώ λα
θαηαιάβεη κηα ζέζε
ζην δεκόζην ηνκέα
Πξνζδνθώ λα
αθνινπζήζεη έλα
επάγγεικα πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξεη ειεύζεξν
ρξόλν
Πξνζδνθώ λα
απαζρνιεζεί ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα
Πξνζδνθώ έλα
επάγγεικα πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξεη νηθνλνκηθή
άλεζε

Δξγάηεο

Αγξόηεο

Ηδησηηθόο
ππάιιεινο

Γεκόζηνο
ππάιιεινο

Διεύζεξνο
επαγγεικαηίαο

Οηθηαθά

Άλεξγνο

37,5%

100%

35,3%

45%

4,5%

47,6%

50%

0%

0%

9,8%

7,5%

0%

0%

7,7%

0%

0%

5,9%

12,5%

9,1%

0%

7,7%

62,5%

0%

49%

32,5%

45,5%

52,4%

34,6%

0%

0%

0%

2,5%

40,9%

0%

0%

Πξνζδνθώ λα αζθήζεη
ην δηθό κνπ επάγγεικα

Χ2=74,443, DF=24, επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,00, Cramers‟V=0,332.
Πξνθεηκέλνπ, λα έρνπκε κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηελ επίδξαζε θαη
επηξξνή ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ, ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο,
επηιέμακε λα εμεηάζνπκε ηελ χπαξμε ή κε βαζκνχ ζπζρέηηζεο ησλ αληίζηνηρσλ
κεηαβιεηψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, αλαθνξηθά, κε ηελ ζπζρέηηζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπο κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, φζν αθνξά ηηο κειινληηθέο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 10, νη γνλείο –
εξγάηεο ηνπ δείγκαηνο κε πνζνζηφ 62,5%, νη γνλείο-ηδησηηθνί ππάιιεινη κε πνζνζηφ
49%, θαη νη γνλείο-ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε πνζνζηφ 45,5% θηινδνμνχζαλ ηα
παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξε νηθνλνκηθή
άλεζε.
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Αληίζεηα, νη γνλείο-δεκφζηνη ππάιιεινη κε πνζνζηφ 45%, θαη νη γνλείοάλεξγνη κε πνζνζηφ 50%, πξνζδνθνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα θαηαιάβνπλ κηα ζέζε ζην
δεκφζην ηνκέα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ηα επξήκαηα ηεο ζπζρέηηζεο απηήο
καξηπξνχλ φηη, νη γνλείο-ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε πνζνζηφ 40,9%, είραλ ηελ
πξνζδνθία ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ην δηθφ ηνπο επάγγεικα.
Σα επξήκαηα απηά έρνπλ ζεκαζία, αλ ιάβνπκε ππφςε ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ
πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ζεκαηηθή ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ εθήβσλ, πνπ
ππνζηεξίδνπλ φηη, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ηνπ αηφκνπ είλαη: α) ε επαγγεικαηηθή θιεξνλνκηθφηεηα πνπ βνεζά ζηελ
αλνδηθή θηλεηηθφηεηα, β) ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γ) ην κέγεζνο
θαη ε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, δ) νη θπιεηηθνί παξάγνληεο, ε) ην κνξθσζηνγφλν ή κε
πεξηβάιινλ θαη ζη) ε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ν βαζκφο αζηηθφηεηάο ηεο
(Καζηκάηε, 2004).
Δπίζεο, ηα παξαπάλσ επξήκαηα, καξηπξνχλ φηη, ελ κέζσ ηεο παξαηεηακέλεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπκε, κε ηελ δξακαηηθή κείσζε
ηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ αδπλακία πιεξσκήο ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ηελ αχμεζε ηεο θηψρεηαο, ηελ ξαγδαία άλνδν ηεο
αλεξγίαο θαη ησλ απηνθηνληψλ, ηελ αχμεζε ηεο κηθξνεγθιεκαηηθφηεηαο, ηελ
εκθάληζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη
λνζεξφηεηαο, ινγηθφ είλαη νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο, λα θηινδνμνχλ θαη λα
ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη
νηθνλνκηθή άλεζε θαη ζίγνπξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
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7) πζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνύ ππόβαζξνπ ησλ γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα
ην κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπο.
Πίλαθαο 12. πζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνύ ππόβαζξνπ ησλ γνλέσλ κε ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο γηα κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο.
πζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην
κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο.

Πξνζδνθώ λα
θαηαιάβεη κηα
ζέζε ζην
δεκόζην ηνκέα
Πξνζδνθώ λα
αθνινπζήζεη
έλα επάγγεικα
πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξεη
ειεύζεξν ρξόλν
Πξνζδνθώ λα
απαζρνιεζεί
ζηνλ ηδησηηθό
ηνκέα
Πξνζδνθώ έλα
επάγγεικα πνπ
ζα ηνπ
πξνζθέξεη
νηθνλνκηθή
άλεζε
Πξνζδνθώ λα
αζθήζεη ην δηθό
κνπ επάγγεικα

Απόθνηηνο
Γεκνηηθνύ

Απόθνηηνο
Γπκλαζίνπ

Απόθνηηνο
Λπθείνπ

Απόθνηηνο
ΗΔΚ

Πηπρηνύρνο
ΣΔΗ

Πηπρηνύρνο
ΑΔΗ

Κάηνρνο
κεηαπηπρηαθνύ
ηίηινπ

50%

47,4%

38,1%

52,6%

22,2%

32,1%

0%

0%

5,3%

7,9%

0%

7,4%

7,1%

0%

0%

5,3%

7,9%

0%

11,1%

10,7%

0%

50%

42,1%

39,7%

42,1%

48,1%

42,9%

100%

0%

0%

6,3%

5,3%

11,1%

7,1%

0%

Χ2=14,894, DF=24, επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,00, Cramers‟V=0,148.
ηε ζπλέρεηα αληρλεχζακε ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο ηνπ κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ
ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, φζν αθνξά ηηο κειινληηθέο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11, νη γνλείο
ηνπ δείγκαηνο, αλεμαξηήησο ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ, επηζπκνχζαλ ηα παηδηά
ηνπο λα αζθήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξε νηθνλνκηθή άλεζε θαη
κνληκφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα.
Ζ δεκφζηα απαζρφιεζε, κηα κνξθή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δηεπξχλεηαη
ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο επηηαγέο ηεο πειαηεηαθήο ινγηθήο. Ζ απνξξφθεζε
ζην δεκφζην ηνκέα, ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα ηελ
αληνχζα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Γηα ηελ κεγαιχηεξε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ
νηθνγελεηψλ, ε επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε κηα κφληκε
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ζέζε ζην δεκφζην. Έηζη, ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ, έρεη δηαπνηηζηεί απφ ηελ επηζπκία
ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ λέσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Οη ιφγνη είλαη αξθεηά επλφεηνη,
αθνχ πξνζθέξεη δηάξθεηα, αζθάιεηα θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν, ζπλζήθεο εξγαζίαο
νη νπνίεο είλαη αξθεηά ραιαξέο. Σν ήζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έρεη δηαπνηίζεη ην
ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Ζ παγίσζε ηνπ νηθνγελεηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο
αμηψλ θαη ε θξαηνιαηξία ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή
ησλ αληηιήςεσλ απηψλ (Σζνπθαιάο, 1992).

8) πζρέηηζε ηεο νηθνλνκηθήο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ
γνλέσλ γηα ην κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπο.
Πίλαθαο 13. πζρέηηζε ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο κε ηηο
πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο.
πζρέηηζε ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ
γνλέσλ γηα κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο.
Υακειό εηζόδεκα

Μεζαίν εηζόδεκα

Τςειό εηζόδεκα

Πξνζδνθώ λα θαηαιάβεη κηα
ζέζε ζην δεκόζην ηνκέα

60,6%

34%

26,7%

Πξνζδνθώ λα αθνινπζήζεη έλα
επάγγεικα πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη
ειεύζεξν ρξόλν

9,1%

5,7%

3,3%

Πξνζδνθώ λα απαζρνιεζεί ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα

3%

9,4%

3,3%

Πξνζδνθώ έλα επάγγεικα πνπ ζα
ηνπ πξνζθέξεη νηθνλνκηθή άλεζε

27,3%

46,2%

50%

Πξνζδνθώ λα αζθήζεη ην δηθό
κνπ επάγγεικα

0%

4,7%

16,7%

Χ2=14,894, DF=24, επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,00, Cramers‟V=0,148.
Αμηνπνηψληαο ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ εηήζηνπ
νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ππνθεηκέλσλ, ζρεηηθά κε ηηο
κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα
12, νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο πνπ δηέζεηαλ ρακειφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε
πνζνζηφ 60,6% πξνζδνθνχζαλ γηα ηα παηδηά ηνπο έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο
εμαζθάιηδε κηα ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα.
Αληηζέησο, νη γνλείο κε κεζαίν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε πνζνζηφ
46,2% θαη νη γνλείο κε πςειφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε πνζνζηφ 50%,
επηζπκνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξε
νηθνλνκηθή άλεζε.
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Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο
ησλ ππνθεηκέλσλ, ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη, νη γνλείο κε ρακειφ
εηζφδεκα, επηζπκνχζαλ γηα ηα παηδηά ηνπο κηα ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα ιφγσ ησλ
κηθξψλ πηζαλνηήησλ αλεχξεζεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο αδπλακίαο
νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ελφο ζσζηνχ επαγγεικαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο
απνηπρίαο δηεξεχλεζεο ελαιιαθηηθψλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, ηεο πεξηνξηζκέλεο
επαγγεικαηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο απνπζίαο πξνζσπηθψλ επαθψλ θαη δηθηχσλ
επηθνηλσλίαο.
Αληίζεηα, νη γλψκεο θαη απνθιίζεηο ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο
πνπ δηέζεηαλ κεζαία θαη πςειά νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα
εξκελεπζνχλ φηη, έβιεπαλ ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ηνπ παηδηνχ ηνπο, σο απφξξνηα
κειινληηθήο νηθνλνκηθήο σθέιεηαο, απφδνζεο θαη κεγηζηνπνίεζεο θέξδνπο,
νηθνλνκηθήο απφζβεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αμηνπνίεζεο ελφο πηπρίνπ ή ηελ άζθεζε
ελφο επαγγέικαηνο ζπκβαηνχ κε ηελ επηθξαηνχζα θνηλσληθή ειίη (Κάηζηθαο, 1994).
5.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο

Ζ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, θαηαδεηθλχνπλ ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζην
δήηεκα ηεο ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ
παηδηψλ ηνπο.
Ο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη νη νπνίνη ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο
κειέηεο, ζεσξείηαη φηη εθπιεξψζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Όκσο ε παξνχζα
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, φπσο ε πιεηνςεθία ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ
εγρεηξεκάησλ, ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαη γηα ην
ιφγν απηφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δελ ζα πξέπεη
λα γεληθεχνληαη, αιιά ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ηελ
απαηηνχκελε θξηηηθή ζθέςε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ απαηηείηαη λα
αλαθεξζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ζε κειινληηθέο έξεπλεο θαη είλαη νη
παξαθάησ:


Σν γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο γνλείο πξνέξρνληαη κφλν απφ ην Γήκν
Αραξλψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα φιν ηνλ
πιεζπζκφ ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζηα Γεληθά Λχθεηα φιεο
ηεο ρψξαο. Δλδερνκέλσο, αλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη γνλείο πνπ ηα παηδηά
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ηνπο θνηηνχλ ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ηεο πεξηνρήο ησλ
Αραξλψλ, λα πξνέθππηαλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.


Γελ εμεηάζζεθε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη
καζεηψλ, γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ
ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, δεδνκέλνπ
φηη ν βαζκφο ζπλεξγαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξνκέλσλ νκάδσλ
απνηειεί ζεκαληηθφ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο θαξηέξαο θαη ζηαδηνδξνκίαο
ησλ εθήβσλ.



Ζ ιήςε εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, απνηειεί
έλα πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν, ζην νπνίν παίδνπλ θαίξην θαη απνθαζηζηηθφ
ξφιν, νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο φισλ, φζνη εκπιέθνληαη ζε απηφ. Ζ εζηίαζε
ηνπ θαηλνκέλνπ κφλν ζηνπο γνλείο, ρσξίο ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ
καζεηψλ, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ε άπνςε σο κεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ πην δηαθσηηζηηθφ λα ζπιιέγνληαλ πεξαηηέξσ
πνζνηηθά ή πνηνηηθά δεδνκέλα, αλαθνξηθά θαη κε ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο
ησλ καζεηψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ηνπο.



Γελ δηεξεπλήζεθαλ γνλετθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ γνλέσλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε ςπρηθή ηνπο πγεία, ηα
θίλεηξα, νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο.



ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δελ πεξηειήθζεζαλ ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ
γνλέσλ, νη παιηλλνζηνχληεο θαη νη κεηαλάζηεο γνλείο. Δπίζεο, δελ
δηεξεπλήζεθαλ δηεμνδηθά, ν παξάγνληαο θχιν ηνπ γνλέα, ην κέγεζνο ηεο
νηθνγέλεηαο, ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα
ζηεξεφηππα ησλ γνλέσλ, ηα πξφηππα αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, νη κνξθέο
νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο, φπσο νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη δηαδεπγκέλνη
γνλείο, νη αλχπαληξεο κεηέξεο, νη ρήξνη, νη νκφθπινη γνλείο, θαζψο δελ ήηαλ
ζηηο επηδηψμεηο ηεο έξεπλαο.



Ζ

κεζνδνινγία

πεξηνξηζκνχο

πνπ

φισλ

αθνινπζήζεθε
ησλ

πνζνηηθψλ

ελέρεη

ηνπο

εξεπλψλ

επηζηεκνινγηθνχο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
παξνπζηάδεη ηελ αδπλακία ηεο ζρέζεο αηηίνπ- απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ
αλεμάξηεησλ θαη εμεξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ σο θαη ηελ αδπλακία ηεο
δηεξεχλεζεο ζε βάζνο ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
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Σν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεδηαζκνχ, ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ
δεδνκέλσλ, γηα ιφγνπο θαζαξά πξαθηηθνχο, ελδερνκέλσο λα πεξηνξίδεη σο έλα
βαζκφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη
αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.



Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δνκήζεθε κε πνιχ θφπν απφ ηνλ εξεπλεηή θαη
δφζεθε ζηνπο γνλείο, ήηαλ απηνζρέδην. Καηαβιήζεθε κεγάιε πξνζπάζεηα λα
βξεζεί έλα ζηαζκηζκέλν εξγαιείν κέηξεζεο ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ
ησλ γνλέσλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ
παηδηψλ ηνπο, φκσο δπζηπρψο δηαπηζηψζεθε φηη ιείπνπλ παληειψο απφ ηελ
ειιεληθή βηβιηνγξαθία. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε
θαηαζθεπή ηέηνησλ εμεηδηθεπκέλσλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ απαηηεί εηδηθέο
γλψζεηο θαη εκπεηξία αιιά θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηάζκηζήο ηνπο ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.



Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γνλείο, απαληήζεθε
κέζσ δηαδηθηχνπ, ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή. Απηφ απνηειεί
έλα πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο, σο πξνο ηε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ, ησλ θηλήηξσλ
ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπιήξσλαλ
ην εξσηεκαηνιφγην. Όκσο ν πεξηνξηζκφο απηφο, κεηξηάδεηαη αθνχ ην
πξφβιεκα αληηκεησπίζζεθε κε ηηο αξρηθέο γξαπηέο αλαιπηηθέο δηεπθξηλήζεηο
θαη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή ζηνπο ππνθείκελνπο.

111

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ-ΠΡΟΣΑΔΗ

6.1 πκπεξάζκαηα
Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε απηή, ζα επηρεηξεζεί ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ
ηεο έξεπλαο. Έηζη, ζηελ παξνχζα ελφηεηα, πεξηέρνληαη ηα πην θχξηα θαη ελδηαθέξνληα
απνηειέζκαηα πνπ κειεηήζεθαλ ιεπηνκεξψο ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ηεο
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο.
Έηζη, σο

θαηαθιείδα

ηνπ

παξφληνο

εξεπλεηηθνχ

εγρεηξήκαηνο,

ζα

παξνπζηαζζνχλ ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη έρνπλ βαξχλνπζα
θαη εμέρνπζα ζεκαζία γηα ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε δήηεκα, δειαδή ηε δηεξεχλεζε
ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ
επηινγψλ ησλ εθήβσλ.
Μηα πξψηε δηαπίζησζε, ζε αληίζηνηρε εξψηεζή καο «αλ πηζηεχνπλ νη γνλείο
φηη παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο
ησλ παηδηψλ ηνπο», νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο, δήισζαλ θαζαξά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο
φηη, αζπάδνληαη, απνδέρνληαη, θαηαλννχλ θαη ζπκθσλνχλ γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ
ξφινπ ηνπο, ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Μάιηζηα, ε παξαπάλσ πξφηαζε είρε απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο, κεγάιν
βαζκφ απνδνρήο. Έηζη, νη γνλείο, βξέζεθαλ λα επηβεβαηψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, σο
ππνζηεξηθηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ, δείρλνληαο εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε ζηελ
επηινγή ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ Δπηζηεκνληθψλ πεδίσλ ησλ παηδηψλ
ηνπο, σο θαη ζηε ζπκθσλία ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ηνπο

ζηε δηαδηθαζία ησλ

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ.
Δπίζεο ζε αληίζηνηρε εξψηεζε, «αλ νη εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ
ηνπο έγηλαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο ή ππήξρε δηαθσλία κεηαμχ ηνπο», ζηε
πιεηνλφηεηά ηνπο νη γνλείο, βξέζεθαλ λα ζπκθσλνχλ θαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη
αληαπφθξηζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο λα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο, αθνχ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ηελ ηεξάξρεζαλ θαη ηελ επηβξάβεπζαλ κε
κεγάιν βαζκφ επηδνθηκαζίαο. Ζ απνδνρή θαη ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ ζηηο
εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο δηθαηνινγείηαη επίζεο, απφ ηελ πςειή
ηεξάξρεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ζε αληίζηνηρε εξψηεζε «αλ πηζηεχνπλ φηη
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ζηελ απφθαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, έπαημαλ ξφιν νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ είραλ ζην
ζπίηη».
Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, θαίλεηαη φηη, νη γνλείο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα
παηδηά ηνπο λα εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο γηα ηηο
εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηνπο Σα παξαπάλσ επξήκαηα, επηβεβαηψλνληαη απφ ηα
απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Γεσξγίνπ (1993), ηα νπνία έδεημαλ φηη νη γνλείο δίλνπλ
ηελ επθαηξία ζηα παηδηά ηνπο, γηα ηε ιήςε ελεξγεηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, πξνζθέξνπλ
ζε απηά ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ζπλνκηινχλ ηαθηηθά καδί ηνπο, εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα ζηεξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη απαηηνχλ απφ απηά
πςειέο πξνζδνθίεο. Δπίζεο, ην εχξνο ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ, ζπλάδεη
θαη επαιεζεχεη ην ζεσξεηηθφ καο κέξνο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Otto (2000), θαη ηελ
Roe (1957), νη γνλείο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο θνξείο επεξεαζκνχ αλάπηπμεο ηνπ
εθήβνπ, είηε κε άκεζν ηξφπν κέζα απφ ηελ παξνρή πξνηχπσλ, πξνζδνθηψλ θαη
θαηεπζχλζεσλ, είηε ζχκθσλα κε ηνλ Παηηληψηε (2000) κε έκκεζν ηξφπν, κέζα απφ
ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην πνιηηηζκηθφ θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο ππφβαζξν.
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε
αληίζηνηρεο εξσηήζεηο καο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε «αλ νη ζπνπδέο είλαη
ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε δσή θαη ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε κφξθσζε ηνπ παηδηνχ
ηνπο», νη εξσηψκελνη εμέζεζαλ κε θαηεγνξηθφ ηξφπν ηελ ζπκθσλία ηνπο, ελψ έδεημαλ
αξλεηηθή ζηάζε ζηελ ζέζε φηη, «νη ζπνπδέο απνηεινχλ παξάγνληα θχξνπο
θνηλσληθήο αλφδνπ θαη παξάδνζεο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο». Σα παξαπάλσ
επξήκαηα, ζπλάδνπλ κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπνπ ζχκθσλα,
κε ηνπο Καδή (2007), Palladino- Schultheiss (2006) ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, έρεη
θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
θαη επηινγήο ησλ εθήβσλ, θαζψο ε νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ππξήλα
θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ.
Ζ ηζρπξή επηξξνή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ
γνλέσλ αιιά θαη ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα νηθνγέλεηα, ζρεηηθά κε ηελ
ζηαδηνδξνκία ησλ εθήβσλ, ζπλάδεη κε ηα ζεσξεηηθά δεδνκέλα καο, φπνπ νη AllimanBrissett, Turner θαη Skovholt (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη, νη γνλείο αζθνχλ επηξξνή,
κέζσ ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηεο ελζάξξπλζεο
ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηεο θαζνδήγεζεο ζηηο
αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο απνθάζεηο θαη ηεο ζρεηηθήο νηθνγελεηαθήο
ζπδήηεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο.
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Αθφκε, ζε αληίζηνηρε εξψηεζή καο «αλ πηζηεχνπλ φηη ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ
ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην, ζα ηνπο αλνίμεη ην δξφκν γηα έλα πξνζνδνθφξν επάγγεικα»,
νη γνλείο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο έδεημαλ φηη, νη πξνζσπηθέο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο
ηνπο απνηεινχλ γηα ηα παηδηά ηνπο έλα πιαίζην κάζεζεο πνπ ηα εηζάγεη ζηνλ θφζκν
ησλ επαγγεικάησλ. Σν παξαπάλσ ζπλάδεη κε ην ζεσξεηηθφ νηθνδφκεκα καο, φπνπ
ζχκθσλα κε ηνλ Caughlin (2003) ηα παηδηά αθνχγνληαο ηνπο γνλείο λα κηινχλ γηα ηελ
εξγαζία ηνπο, φηαλ επηζηξέθνπλ απφ απηή ζην ζπίηη ή φηαλ ηνπο επηζθέπηνληαη ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηνπο θάλνπλ εξσηήζεηο γηα απηφ, δηακνξθψλνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ
γνλέσλ ηνπο.
Δμάιινπ, ηελ ίδηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Galinsky (2000) κέζα απφ ηελ
έξεπλά ηνπ, δειαδή φηη, ε ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ εξγαζία, επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηελ εξγαζία. Όηαλ νη γνλείο, βηψλνπλ έληνλα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηα κεηαθέξνπλ ζηνλ γνληθφ ηνπο
ξφιν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ δεκηνπξγία ζπγθξνπζηαθνχ πεξηβάιινληνο
αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζε απηνχο.
Δπίζεο, ζε έξεπλά ηνπ ν Piotrkowski (1979) απέδεημε φηη, νη γνλετθέο
επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην κάζεζεο. Μέζα ζε απηφ, ηα
παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ θφζκν ησλ επαγγεικάησλ, ελψ, παξάιιεια
δηδάζθνληαη κεζφδνπο ζπλδπαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηελ εξγαζία.
Δλδηαθέξνλ είρε ε επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ ππνθεηκέλσλ, ζηηο
εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. ε
αληίζηνηρε εξψηεζή καο, «αλ πηζηεχνπλ φηη ε απφθαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, λα επηιέμεη
ην Γεληθφ Λχθεην, ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα ηνπο», ε πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ
ηεο έξεπλαο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, βξέζεθε λα απνδέρεηαη θαη λα ζπκθσλεί φηη, ην
επάγγεικά ηνπο, επηδξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο
ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα, ζπλάδνπλ κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
παξνχζαο κειέηεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο
Φαραξφπνπιν (1989), Μαιηθηψζε- Λνΐδνπ (1987) ην επάγγεικα (θπξίσο ηνπ
παηέξα), επηδξά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ζηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ, φζν
θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπ.
Αληίζεηα, κε ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ν Selkow ζε έξεπλά ηνπ (1984)
απέδεημε φηη, ε απαζρφιεζε ηεο κεηέξαο, επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηηο επαγγεικαηηθέο
θηινδνμίεο ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ, απφ φηη ησλ έθεβσλ αγνξηψλ.
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ε αλάινγε, κε ην δήηεκα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Λεβέληεο (1977)
δηαπίζησζε φηη, ζηε δηακφξθσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη θηινδνμηψλ
ησλ λέσλ, παίδνπλ ξφιν θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα
ησλ γνλέσλ, ηδηαίηεξα ηνπ παηέξα. Αλ νη γνλείο, εθδειψλνπλ αξλεηηθέο απφςεηο, γηα
ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ θαη είηε απνβιέπνπλ κφλν ζηα ρξήκαηα είηε κφλν ζηε
κφξθσζε, ζα πξνθαιέζνπλ ίζσο αλάινγεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηα παηδηά ηνπο.
Δπίζεο, ν Etaugh (1974), φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο
παξνχζαο κειέηεο, δηαπίζησζε φηη, ηα θνξίηζηα κε εξγαδφκελεο κεηέξεο εκθαλίδνπλ
πςειφηεξεο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη επηιέγνπλ επαγγέικαηα ιηγφηεξν
παξαδνζηαθά «γπλαηθεία», ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα κε άλεξγεο ή άεξγεο κεηέξεο.
Σελ επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο ησλ εθήβσλ,
επηβεβαηψλνπλ θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ηνπ Κηληή (1980) αθνχ ζε έξεπλά
ηνπ απέδεημε φηη, ηα παηδηά ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ηάμεσλ επηιέγνπλ
πεξηζζφηεξν ηνπο ιεγφκελνπο «πξνλνκηνχρνπο» θιάδνπο(ηαηξηθή θαη πνιπηερληθέο
ζρνιέο), ελψ ηα παηδηά ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ (γεσξγνί, εξγάηεο, εξγαδφκελνη
ζε

πξνζσπηθέο

εξγαζίεο)

θαηεπζχλνληαη

πεξηζζφηεξν

ζηνπο

«ιηγφηεξν

πξνλνκηνχρνπο» θιάδνπο (παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, νηθνλνκηθέο ζρνιέο). Αθφκε ν
ίδηνο εξεπλεηήο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, αζθεί
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία εηζαγσγήο ησλ λέσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαη εηδηθφηεξα ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή
θαηεχζπλζεο.
Έλα βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ήηαλ ε
επίδξαζε ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ γνλέσλ
ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. ε
αληίζηνηρε εξψηεζε καο, «αλ πηζηεχνπλ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο
ζπλδέεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο λα θνηηήζεη ζην Γεληθφ Λχθεην», ε
πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, ζπκθψλεζε φηη, ε γεληθφηεξε
«κνξθσηηθή νηθνγελεηαθή θαιιηέξγεηα», επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Χζηφζν ζε αληίζηνηρε εξψηεζε, «αλ νη θηινδνμίεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζπλεηέιεζαλ
ζηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην», ε απάληεζε πνπ έδσζαλ ήηαλ φηη,
πξάγκαηη θαη απηφο ν παξάγνληαο ζπλέβαιε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο απφθαζε.
Σα παξαπάλσ επξήκαηα, ζπκθσλνχλ κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, αθνχ έξεπλα ησλ Small θαη McClean (2002) θάλεη ιφγν
γηα ηνλ παξαδεηγκαηηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη
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επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ πςειφηεξε ηάζε ησλ
αγνξηψλ γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θνξηηζηψλ πξνο ηα
θαιιηηερληθά επαγγέικαηα. Γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ
γνλέσλ, θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ
εθήβσλ, ζπκθσλνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηφζν ηεο ΚνληνγηαλλνπνχινπΠνιπδσξίδε ην (1995), φζν θαη ηνπ Marks (2008) νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη, καζεηηθέο επηδφζεηο επεξεάδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν
ηεο κεηέξαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηέξα. ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε, θηλείηαη έξεπλα ηνπ Burlin (1976) ζηελ νπνία θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη, ε κφξθσζε ηεο κεηέξαο έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα θνξίηζηα, απφ
φηη ζηα αγφξηα θαηά ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη φηη ηα θνξίηζηα πνπ είραλ παηέξα
κε ρακειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο, επέιεγαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επαγγέικαηα, είηε
κε ιηγφηεξν θχξνο είηε πεξηζζφηεξν «γπλαηθεία».
Δπίζεο, φζν αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ν Human (1956) ζε
έξεπλά ηνπ, δηαπίζησζε φηη, ηα παηδηά κε κνξθσκέλνπο γνλείο επηιέγνπλ αλψηεξα
επαγγέικαηα, ελψ ν Super (1957) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ηα παηδηά πνπ είλαη
απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, δηαιέγνπλ επαγγέικαηα
πνπ δηαησλίδνπλ ην status ησλ γνλέσλ ηνπο. Αλάινγεο είλαη θαη νη δηαπηζηψζεηο ηνπ
Moser (1952) φπνπ ηνλίδεη ην δηακνξθσηηθφ ξφιν ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ
παηέξα. Σέινο, ν Καζζσηάθεο (1981) ζε έξεπλά ηνπ απέδεημε φηη, ηα παηδηά ρακειψλ
θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ κε γνλείο πνπ δελ έρνπλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε,
παξνπζίαδαλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα καθξνρξφληεο ζπνπδέο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά
πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ, κνξθσηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νηθνγελεηψλ.
Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο, ζηελ επηινγή ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο, ζε αληίζηνηρε εξψηεζή καο
«αλ πηζηεχνπλ φηη, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ
θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην» ηα επξήκαηα καξηπξνχλ φηη, ε
πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, απεδέρζεθαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ
νηθνλνκηθνχ παξάγνληα ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο καο, ζπκθσλνχλ, ζπκβαδίδνπλ θαη επηβεβαηψλνληαη
κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Torche
θαη Costa-Riberiro (2012) ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ, επεξεάδεη ηελ
ζηαδηνδξνκία θαη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο νη πςεινί
νηθνγελεηαθνί κηζζνί ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο
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ζρεηηθά απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Coelli (2011) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε
κείσζε ή ε δηαθνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζε πεξηθνπέο ή
απφιπζε ζπλδέεηαη κε ρακειέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη κε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εηζαγσγήο ζε θάπνην ίδξπκα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα, απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Davis-Kean
(2005) έδεημαλ φηη, ε εθπαίδεπζε θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο.
Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Peraita
θαη Sanchez (1998) νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη, ην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ απνηειεί
θχξην παξάγνληα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή ηάμε επεξεάδεη ηελ αληζφηεηα
ζηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ. Σέινο, νη Jordan θαη Plank (2000) απφ
ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη,
γνλείο νη νπνίνη δελ απνιακβάλνπλ κηα θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, επηιέγνπλ λα
θαζνδεγήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε φηη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ηνπο, ζε ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα ηα νπνία ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα
εμαζθαιίζνπλ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα.
Αμηνπξφζεθηεο είλαη νη επηζεκάλζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ησλ επξεκάησλ ηεο
εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο, φζνλ αθνξά ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαηά πφζν «νη
πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο». Ζ λννηξνπία ησλ γνλέσλ, νη
αλεθπιήξσηεο πξνζσπηθέο επηζπκίεο ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απνηεινχλ άκεζνπο
ή έκκεζνπο, ζπλεηδεηνχο ή αζπλείδεηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ζηηο ζπνπδέο θαη ζηα
επαγγεικαηηθά ζρέδηα ησλ εθήβσλ. Όκσο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο
κειέηεο, ν δεηγκαηνιεπηηθφο πιεζπζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ-γνλέσλ, έδεημε ζεηηθή
ζηάζε αιιά φκσο κε θάπνηα ηαιάληεπζε, απφθιηζε θαη νπδεηεξφηεηα γηα ηελ
ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο δεηήκαηνο θαη δελ έδσζε έλα μεθάζαξν
απνηέιεζκα θαη κήλπκα.
Όκσο, νη γνλείο ζε αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηνπο, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία,
πξνζδνθία θαη έγλνηα λα δνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ζπνπδέο πνπ ζα ηα
νδεγήζνπλ ζε έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη αθ‘ ελφο κελ νηθνλνκηθή άλεζε
θαη αθ‘ εηέξνπ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αζθάιεηα θαη κνληκφηεηα. Ζ
αληίιεςε απηή ησλ γνλέσλ, ζπκπιέεη κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο καο, αθνχ
απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Βξεηάθνπ (1990) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε
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αγσλία απηή, εθθξάδεηαη κε ην άγρνο ησλ γνλέσλ γηα θαινχο βαζκνχο, άξηζηεο
ζρνιηθέο επηδφζεηο, επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο θαη απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ.
Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Lease (2003) έδεημαλ φηη, νη γνλείο
ρξεκαηνδνηνχλ καθξνρξφληεο ζπνπδέο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πςειέο
πξνζδνθίεο ηνπο. Ίδηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ησλ Wilson θαη Wilson (1992)
καξηπξνχλ φηη, ε πξνηξνπή ηεο νηθνγέλεηαο, γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο θαη
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, απνηειεί έθθξαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ.
Οκνίσο απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Καινγήξνπ (1979) έδεημαλ φηη, ππάξρεη άκεζε
ζρέζε ζηελ έληαζε ησλ θηινδνμηψλ θαη επηδηψμεσλ ησλ εθήβσλ κε ηηο ελζαξξχλζεηο
πνπ ζα ιάβεη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα αλειηρζεί επαγγεικαηηθά θαη
λα μεπεξάζεη ηνπο γνλείο ηνπ.
Δπίζεο, ν Zhan (2006) ππνζηεξίδεη φηη, φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πξνζδνθίεο
ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πξφηππα
εθπαίδεπζήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξεο πξνζδνθίεο.
Αληίζηνηρα, ζε έξεπλα ηεο Κνπλελνχ (2010) δηαπηζηψζεθε φηη, νη γνλετθέο
πξνζδνθίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη
επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ. Σέινο, θαη νη Wright θαη Perrone (1977) ζε
έξεπλά ηνπο, φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, ζπκπέξαλαλ φηη απηέο
ελεξγνχλ σο κεηαηξνπέαο ησλ δηαθνξψλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
επίηεπγκα ησλ παηδηψλ.
Οινθιεξψλνληαο, ζην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη, θαηά ηε
δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ
εθήβσλ, ζπλεθηηκψληαη θαη άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, ηφζν αηνκηθνί (βηνινγηθνί,
θιεξνλνκηθνί, ην ζχζηεκα αμηψλ, ηα ελδηαθέξνληα, νη δεμηφηεηεο, νη ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο, ηα ηαιέληα, νη θιίζεηο, νη ηθαλφηεηεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε εθήβνπ), φζν θαη εμσ-αηνκηθνί
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο) νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ επηινγψλ ησλ λέσλ.
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6.2. Πξνηάζεηο-ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο

πλνπηηθά, παξά ηηο ελδερφκελεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο
κειέηεο, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο, πηζηεχεηε φηη,
ζπλέβαιε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, εθπιήξσζε ηνλ ζθνπφ ηεο, απάληεζε ζηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη έζεζε θάπνηα βάζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ εθήβσλ θαη απφ
άιινπο εξεπλεηέο.
πκπεξαζκαηηθά, κε γλψκνλα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ, ε παξνχζα κειέηε θηινδνμεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή θαη ην έλαπζκα γηα
πεξαηηέξσ έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκφ κε ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο ζην ρψξν ηνπ
ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο.
Οη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ:


ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο, κε δείγκα φζν ην δπλαηφλ πην
αληηπξνζσπεπηηθφ θαη πνιππιεζέο ζηα Γπκλάζηα, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα φιεο ηεο ρψξαο,



ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε γνλείο πνπ ηα
παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζε ηδησηηθά ιχθεηα,



ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ θαη
απνηππσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, πεπνηζήζεηο, αμίεο, θίλεηξα θαη
ελέξγεηεο ησλ γνλέσλ, πνπ ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ εθήβσλ,



ρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο, ζε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ θαη
παιηλλνζηνχλησλ γνλέσλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί πσο νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο
ηνπο, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη
επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ παηδηψλ ηνπο,



Καηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ίδησλ ησλ
καζεηψλ, φζν αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ηνπο,



ρεδίαζε, πξαγκαηνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο έξεπλαο, ζε θνηηεηέο θαη
καζεηηθφ πιεζπζκφ κεηα-εθεβηθήο ειηθίαο,



Καηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη εθηηκήζεσλ ησλ
πκβνχισλ

θαη

ιεηηνπξγψλ

Δπαγγεικαηηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ

ηεο

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο
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γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ηνπο θαη ηέινο


ρεδίαζε ελφο ζηαζκηζκέλνπ, αμηφπηζηνπ, θαη επέιηθηνπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ πνπ ζα κπνξεί λα κεηξά ηηο απφςεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
ησλ γνλέσλ, φζν αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ησλ καζεηψλ.

Παξνπζηάζηεθαλ ζ‘ απηή ηελ κειέηε νη δηαζηάζεηο ηεο έξεπλάο καο, πνπ είρε σο
θχξην ζηφρν ηεο, ηε κειέηε ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο

απνθάζεηο

θαη

επαγγεικαηηθέο

επηινγέο

ησλ

παηδηψλ ηνπο.

Καηαιήμακε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα, θαη δηαηππψζακε κηα ζεηξά
πξνηάζεσλ. Διπίδα καο είλαη φηη κε ηελ εξγαζία καο απηή πξνζζέζακε κηα έζησ
κηθξή ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ηφζν ζνβαξφ ζέκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ ησλ λέσλ
καο. Γηαηί νη απνθάζεηο απηέο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζνβαξά ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο
λένπο, φζν θαη ηνπο γνλείο ηνπο, γηαηί ηα πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ δελ ηειεηψλνπλ αλ
δελ ιπζνχλ εθείλα ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηηπρείο απνθάζεηο ζήκεξα ζεκαίλεη
ιηγφηεξνπο αλέξγνπο αχξην, θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν
«απηνπξαγκάησζε» θαη επηπρία γηα ηα άηνκα, πεξηζζφηεξε επεκεξία γηα ην
θνηλσληθφ ζχλνιν.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α

ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΡΔΤΝΑ

Αγαπεηνί γνλείο!
ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν ζην δηαδίθηπν: https://goo.gl/forms/bqGIHrJtC6zSQ88c2
πεξηιακβάλεηαη

έλα

εξσηεκαηνιφγην

πνπ

απνηειεί

ηκήκα

έξεπλαο

πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κε ηίηιν: «Ο ξόινο
ησλ γνλέσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ
καζεηώλ Γεληθνύ Λπθείνπ-Ζ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Αραξλώλ».
Πήξακε ινηπφλ ην ζάξξνο λα δεηήζνπκε ηε γλψκε ζαο, αθνχ ε παξνχζα
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ζθνπφ έρεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα επεμεξγαζζεί θαη
αλαιχζεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ
νπνίσλ, ζα πξνθχςνπλ νη αληηιήςεηο, νη απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ζαο, γηα
ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ζαο, πνπ
θνηηνχλ ζην Γεληθφ Λχθεην.
Ζ έξεπλα απηή, απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε γνλείο θαη φπσο
αληηιακβάλεζηε δελ είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο ζπκβνιή θαη
ζπκκεηνρή.
αο παξαθαινχκε ινηπφλ, λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά θαη λα απαληήζεηε ζε
φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είλαη αλαξηεκέλν δηαδηθηπαθά ζηνλ
παξαπάλσ ηζηφηνπν. Σν εξσηεκαηνιφγην, φπσο αληηιακβάλεζηε είλαη αλψλπκν,
εκπηζηεπηηθφ θαη απηά πνπ ζα απαληήζεηε ζα κείλνπλ απφξξεηα. Απνηειείηαη
ζπλνιηθά απφ 29 εξσηήζεηο θαη δηαξθεί πεξίπνπ 20 ιεπηά. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή
ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, θαη γη‘ απηφ ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκφ, λα απαληήζεηε απηά
πνπ πξαγκαηηθά πηζηεχεηε.
Ζ πξνζεθηηθή κειέηε θαη απάληεζε, ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο κε
εηιηθξίλεηα, ζα ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ νινθιήξσζή ηεο, φζν θαη ζην λα βνεζεζνχλ
εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη καζεηέο κε ηελ εμαγσγή θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο.
αο ππελζπκίδνπκε, φηη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ εμαγνκέλσλ
ζπκπεξαζκάησλ, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πξνζνρή πνπ ζα επηδείμεηε θαηά ηελ δηάξθεηα
ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηήζεσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεηε, φηη ε έξεπλα έρεη
κφλν αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, δελ θαηεπζχλεηαη απφ θαλέλα θνξέα, θαζψο ε εμαγσγή
ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ κέξνο
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ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, πνπ πινπνηείηαη ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ (ΜΠ- πκβνπιεπηηθή & Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο) ηνπ
Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο, ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ), ζηελ νπνία θνηηψ σο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηεο.
αο επραξηζηνχκε πνιχ, εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη γηα ην
ρξφλν πνπ αθηεξψζαηε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Με εθηίκεζε
Ζ επφπηξηα
Βατθνχζε- Βεξγίδε Γαλάε-Μεξφπε

Ο εξεπλεηήο
Ρεγφπνπινο Θεφδσξνο

Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ΑΠΑΗΣΔ
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ΦΟΡΜΑ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ
Σν έληππν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη σο ζθνπφ λα ζαο ελεκεξψζεη γηα
ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Ρεγφπνπιν Θεφδσξν ζηα
πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο, ζην κεηαπηπρηαθφ ηκήκα πκβνπιεπηηθήο
θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ(πΔΠ) ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ).
θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ
γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ
εθήβσλ.
ηνλ

παξαθάησ

ζχλδεζκν

ζην

δηαδίθηπν:

https://goo.gl/forms/bqGIHrJtC6zSQ88c2, πεξηιακβάλεηαη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε κε πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα, εηιηθξίλεηα θαη
επηκέιεηα θαη λα ην απνζεθεχζεηε ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ
ζαο έρνπλ δνζεί. Σν εξσηεκαηνιφγην, φπσο αληηιακβάλεζηε είλαη αλψλπκν θαη
εκπηζηεπηηθφ. αο ππελζπκίδνπκε, φηη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ
εμαγνκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πξνζνρή πνπ ζα επηδείμεηε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηήζεσλ.
αο επαλαιακβάλσ φηη, φπσο ζαο έρεη επηζεκαλζεί κε ηελ δηα δψζεο
ζπλάληεζή καο, ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έρεη κφλν αθαδεκατθφ
ραξαθηήξα, δελ θαηεπζχλεηαη απφ θαλέλα θνξέα, θαζψο ε εμαγσγή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ.
Γηα νπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζειήζεηε φζνλ αθνξά ζηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί κνπ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν:
trigopoulo@sch.gr Ζ ππνγξαθή ζην παξφλ έληππν ππνδειψλεη φηη δέρεζηε λα
ζπκκεηέρεηε ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ.
Ολνκαηεπψλπκν γνλέα :…………………………………………………
Τπνγξαθή
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ:………

1. Φύιν (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν):
Άληξαο

□

Γπλαίθα

□

2. Πνηό είλαη ην θύιν ηνπ παηδηνύ ζαο; (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν
ηεηξάγσλν):
Αγφξη

□

Κνξίηζη

□

3. Ζ ειηθηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθσ είλαη. (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην
αληίζηνηρν ηεηξάγσλν):
35-45

□

εηψλ

45-55

□

εηψλ

55-65

□

εηψλ

65 εηψλ θαη □
άλσ

4. Σν επάγγεικά κνπ, αλήθεη ζε κηα από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: (εκεηώζηε
κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν. ε πεξίπησζε, πνπ είζηε ζπληαμηνύρνο
ζπκπιεξώζηε ην επάγγεικα πξηλ ηελ ζπληαμηνδόηεζή ζαο).
Δξγάηεο/ηξηα

Διεχζεξνο/ε

□

□

επαγγεικαηίαο
Αγξφηεο/ηηζζα

□

Οηθηαθά

□

Ηδησηηθφο/ε

□

Άλεξγνο/ε

□

□

Άιιν αλαθέξαηε…………

□

ππάιιεινο
Γεκφζηνο ππάιιεινο

5. Οη γξακκαηηθέο κνπ γλώζεηο είλαη: (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν
ηεηξάγσλν).
Γελ

έρσ

ιάβεη □

Απφθνηηνο ΗΔΚ

□

εθπαίδεπζε
Απφθνηηνο/ε Γεκνηηθνχ

□

Πηπρηνχρνο ΣΔΗ

□

Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ

□

Πηπρηνχρνο ΑΔΗ

□

Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ

□

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ή □
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο

6. Σν εηήζην θαζαξό νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα είλαη: (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην
αληίζηνηρν ηεηξάγσλν).
Υακειφ εηζφδεκα (κηθξφηεξν ησλ 10.000 □
επξψ)
Μεζαίν εηζφδεκα (απφ 10.001 έσο 20.000 □
επξψ)
Τςειφ εηζφδεκα (απφ 20.001 επξψ θαη άλσ)

□
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πνπ

ζαο

εθθξάδεη.

πκθσλώ απόιπηα

ηεηξάγσλν

Μάιινλ πκθσλώ

αληίζηνηρν

νύηε δηαθσλώ

ζην

Ούηε ζπκθσλώ

ηελ εξώηεζε 8 έσο θαη ηελ εξώηεζε 16),

Μάιινλ Γηαθσλώ

εξώηεζε, ηελ άπνςή ζαο, μεθηλώληαο (από

Γηαθσλώ απόιπηα

ΔΡΧΣΖΔΗ

εκεηώζηε δεμηά, κόλν κε έλα Υ ζηελ θάζε

Πηζηεχσ φηη, ε απφθαζε ηνπ παηδηνχ κνπ, λα
7

επηιέμεη ην Γεληθφ Λχθεην, ζπλδέεηαη κε ην 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

επάγγεικα ησλ γνλέσλ.
Πηζηεχσ φηη, ε απφθαζε ηνπ παηδηνχ κνπ, λα
8

θνηηήζεη ζην Γεληθφ Λχθεην, ζπλδέεηαη κε ην 1
κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο.
Πηζηεχσ φηη, ε απφθαζε ηνπ παηδηνχ κνπ, λα

9

επηιέμεη ην Γεληθφ Λχθεην, ζπλδέεηαη κε ηελ 1
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο.
Πηζηεχσ φηη, νη δηθέο κνπ πξνζδνθίεο,

10

ζπλέβαιιαλ ζηελ απφθαζε ηνπ παηδηνχ κνπ, 1
λα θνηηήζεη ζην Γεληθφ Λχθεην.
Πηζηεχσ φηη, νη γνλείο παίδνπλ ελεξγφ ξφιν

11

ζηηο

εθπαηδεπηηθέο

απνθάζεηο

θαη

ηηο 1

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Πηζηεχσ φηη, ε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ κνπ, ζην
12

Γεληθφ Λχθεην, ζα ηνπ αλνίμεη ην δξφκν, γηα 1
έλα πξνζνδνθφξν επάγγεικα.

13. ε πνηα ηάμε ηνπ Λπθείνπ πεγαίλεη ην παηδί ζαο; (ζεκεηώζηε κε έλα Υ ζην
αληίζηνηρν ηεηξάγσλν).
Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ □

Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ □

Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ □

14. θνπεύεη ην παηδί ζαο λα δώζεη Παλειιήληεο εμεηάζεηο;
ΝΑΗ □

ΟΥΗ □

15. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε (αξηζκόο 14), απάληεζεο «ΝΑΗ», ηόηε γξάςε
ζηνλ επόκελν πίλαθα, απαληώληαο γηαηί επηζπκείο λα ζπνπδάζεη ην παηδί ζαο:
(εκεηώζηε κόλν κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν).
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1) Θεσξψ φηη, νη ζπνπδέο είλαη ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε δσή θαη □
ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε κφξθσζε.
2) Θεσξψ φηη, νη ζπνπδέο απνηεινχλ παξάγνληα θχξνπο, θνηλσληθήο □
αλφδνπ θαη παξάδνζεο γηα ηελ νηθνγέλεηά καο.
3) Θεσξψ φηη, νη ζπνπδέο ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε □
θαη απνθαηάζηαζε
16. Πνηα είλαη ε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ έρεη επηιέμεη ην παηδί ζαο;
(ζεκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν)
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ □ Θεηηθψλ πνπδψλ □ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο □
17. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ επηινγή ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ
παηδηνύ ζαο; (ζεκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν).
ΝΑΗ □

ΟΥΗ □

18. Αλ ην παηδί ζαο έρεη απνθαζίζεη λα δώζεη Παλειιήληεο εμεηάζεηο πνην
επηζηεκνληθό πεδίν ζα επηιέμεη; (εκεηώζηε αλάινγα κε έλα Υ ή δύν Υ ζηα
αληίζηνηρα ηεηξάγσλα).
1ν Δ.Π.: Αλζξσπηζηηθέο-Ννκηθέο & Κνηλσληθέο επηζηήκεο
ν

□

2 Δ.Π.: Θεηηθέο & Σερλνινγηθέο επηζηήκεο

□

3ν Δ.Π.: Δπηζηήκεο Τγείαο & Εσήο

□

4ν Δ.Π.: Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο

□

ν

ν

1 Δ.Π. & 3 Δ.Π.: Αλζξσπηζηηθέο-Ννκηθέο & Κνηλσληθέο επηζηήκεο&

□

Δπηζηήκεο Τγείαο & Εσήο
2ν Δ.Π. & 3ν Δ.Π. : Θεηηθέο & Σερλνινγηθέο επηζηήκεο & Δπηζηήκεο

□

Τγείαο & Εσήο
4ν Δ.Π. & 3ν Δ.Π. : Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο & Δπηζηήκεο □
Τγείαο & Εσήο
19. Έρεη απνθαζίζεη ζε πνηέο ρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επηζπκεί λα
εηζαρζεί ην παηδί ζαο;
ΝΑΗ □

ΟΥΗ □

20. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε (αξηζκόο 19), απάληεζεο «ΝΑΗ», ζεκείσζε
πνηά αθξηβώο, είλαη ε πξώηε πξνηίκεζε ηεο ρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πνπ επηζπκεί λα εηζαρζεί:
α) Πξψηε πξνηίκεζε …………………………………………………………………
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21. ηελ εθπαηδεπηηθή απόθαζε ηνπ παηδηνύ ζαο, λα δώζεη Παλειιήληεο
εμεηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζηε ρνιή ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζπκθσλείηε ή
δηαθσλείηε; (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν)
Γηαθσλψ
Απφιπηα

□

Μάιινλ

□ Οχηε

Γηαθσλψ

πκθσλψ

□ Μάιινλ

□ πκθσλψ □

πκθσλψ

Απφιπηα

νχηε
Γηαθσλψ
22. Πνηνί από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, πηζηεύεηο όηη επεξέαζαλ ηελ απόθαζε
ηνπ παηδηνύ ζαο, λα θνηηήζεη ζην Γεληθό Λύθεην; (εκείσζε κε έλα Υ ζε θάζε
ζεηξά αληίζηνηρα ηελ θξάζε ΝΑΗ αλ ζπκθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε θαη ηελ
θξάζε ΟΥΗ αλ δηαθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε).
ΝΑΗ

ΟΥΗ

1) Οη αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο ζαο;

□

□

2) Οη θηινδνμίεο ηνπ/ηεο;

□

□

3) Οη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηνπ/ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο;

□

□

4) Οη ζπρλέο πξνηξνπέο θαη νη πξνζδνθίεο ζαο;

□

□

5) Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ/ηεο;

□

□

6) Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ είραηε ζην ζπίηη;

□

□

7) Οη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ζαο;

□

□

8) Οη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο;

□

□

23. Οη εθπαηδεπηηθέο επηινγέο πνπ έθαλε ην παηδί ζαο, έγηλαλ κε ζύκθσλε γλώκε
δηθή ζαο ή ππήξρε δηαθσλία κεηαμύ ζαο;(εκείσζε αλάινγα ζην αληίζηνηρν
ηεηξάγσλν κε έλα Υ ).
α) Έγηλαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε κνπ

□

β) Τπήξρε δηαθσλία κεηαμχ καο

□
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24. Πνηά είλαη ε άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνύ
ζαο; (εκείσζε κε έλα Υ ζε θάζε ζεηξά αληίζηνηρα ηελ θξάζε ΝΑΗ αλ
ζπκθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε θαη ηελ θξάζε ΟΥΗ αλ δηαθσλείηε κε απηή ηελ
άπνςε).
ΝΑΗ
1) Θεσξψ φηη, ε εηζαγσγή ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, □

ΟΥΗ
□

είλαη απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
2) Θεσξψ φηη, ε είζνδνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, □

□

ζπλεπάγεηαη θχξνο θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε
25.Έρεη απνθαζίζεη, πνην αθξηβώο επάγγεικα, ζέιεη λα αζθήζεη ην παηδί ζαο
κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ, αθόκα θη αλ απηέο ζηακαηήζνπλ ζην απνιπηήξην ηνπ
Λπθείνπ;
ΝΑΗ □

ΟΥΗ □

26. Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε (αξηζκόο 25) απάληεζεο «ΝΑΗ», πνην
αθξηβώο είλαη απηό ην επάγγεικα;
Απάληεζε:……………………………………………………………………………
27. ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ηνπ παηδηνύ ζαο, πνηα είλαη ε
άπνςή ζαο; (εκεηώζηε κε έλα Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν)
Γηαθσλψ □

Μάιινλ

Απφιπηα

Γηαθσλψ

□ Οχηε
πκθσλψ

□

Μάιινλ

□ πκθσλψ □

πκθσλψ

Απφιπηα

νχηε Γηαθσλψ
28. Αλ ζπκθσλείηε σο πξνο ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα ζέιαηε λα έρεη ην
κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ζαο, ζεκεηώζηε ζηα αληίζηνηρα ηεηξάγσλα κε
έλα ή πεξηζζόηεξα Υ ηελ άπνςή ζαο. Όκσο, ζε όπνηεο

από ηηο παξαθάησ

πξνηάζεηο δελ ζπκθσλείηε λα κελ ζπκπιεξώζεηε ηα αληίζηνηρα ηεηξάγσλα).
1) Έλα επάγγεικα, πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη κνληκφηεηα θαη αζθάιεηα.

□

2) Έλα επάγγεικα, πνπ ζα ηνπ απνθέξεη πςειέο απνδνρέο.

□

3) Έλα επάγγεικα, πνπ ζα ηαηξηάδεη κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά □
ηνπ.
4) Έλα επάγγεικα, πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη άκεζε επαγγεικαηηθή □
απνθαηάζηαζε.
5) Έλα επάγγεικα, πνπ ζα ηνπ πξνζδψζεη πξνζσπηθή θαηαμίσζε θαη □
θχξνο.
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6) Να αθνινπζήζεη ην δηθφ ζαο επάγγεικα.

□
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29. Πνηέο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ
παηδηνύ ζαο; (εκείσζε κε έλα Υ ζε θάζε ζεηξά αληίζηνηρα ηελ θξάζε ΝΑΗ αλ
ζπκθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε θαη ηελ θξάζε ΟΥΗ αλ δηαθσλείηε κε απηή ηελ
άπνςε).
ΝΑΗ ΟΥΗ
1) Πξνζδνθψ, λα θαηαιάβεη κηα ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα.

□

□

2) Πξνζδνθψ, λα αθνινπζήζεη έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπ □

□

πξνζθέξεη ειεχζεξν ρξφλν.
3) Πξνζδνθψ, λα απαζρνιεζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.

□

□

4) Πξνζδνθψ, λα θάλεη έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη □

□

νηθνλνκηθή άλεζε.
5) Πξνζδνθψ, λα αζθήζεη ην δηθφ κνπ επάγγεικα.

□

□
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
Πίλαθεο ηαηηζηηθήο αλάιπζεο

Πίλαθαο 13. ηαηηζηηθά δεδνκέλα SPSS.

Πίλαθαο 14. Φύιν Γνλέσλ
Φύιν Γνλέσλ
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Άλδξαο

77

45,3

45,3

45,3

Valid Γπλαίθα

93

54,7

54,7

100,0

170

100,0

100,0

Total

Πίλαθαο 15.Φύιν καζεηή
Πνην είλαη ην θύιν ηνπ παηδηνύ ζαο
Frequency

Αγφξη
Valid Κνξίηζη
Total

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

60

35,3

35,3

35,3

110

64,7

64,7

100,0

170

100,0

100,0
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Πίλαθαο 16. Ζιηθηαθή θαηεγνξία γνλέσλ
Ζιηθηαθή θαηεγνξία γνλέσλ
Frequency

Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

35έσο45

62

36,5

36,5

36,5

45έσο55

80

47,1

47,1

83,5

55έσο65

28

16,5

16,5

100,0

Total

170

100,0

100,0

Πίλαθαο 17.Δπάγγεικα ησλ γνλέσλ
Δπάγγεικα γνλέσλ
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Δξγάηεο

8

4,7

7,9

4,7

Αγξφηεο

1

,6

2,8

5,3

Ηδησηηθφο ππάιιεινο

51

30,0

42,7

35,3

Γεκφζηνο ππάιιεινο

40

23,5

9,6

58,8

22

12,9

6,5

71,8

Οηθηαθά

22

12,9

7,3

84,7

Άλεξγνο

26

15,3

23,2

100,0

Total

170

100,0

100,0

Valid Διεχζεξνο
επαγγεικαηίαο
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Πίλαθαο 18. Μνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ
Μνξθσηηθό επίπεδν γνλέσλ
Frequency

Percent

Valid

Cumulati

Percent

ve
Percent

Απφθνηηνο δεκνηηθνχ

12

7,1

7,1

7,1

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ

19

11,2

11,2

18,2

Απφθνηηνο Λπθείνπ

63

37,1

37,1

55,3

Απφθνηηνο ΗΔΚ

19

11,2

11,2

66,5

Πηπρηνχρνο ΣΔΗ

28

16,5

16,5

82,9

Valid Πηπρηνχρνο ΑΔΗ

28

16,5

16,5

99,4

1

,6

,6

100,0

100,0

100,0

Κάηνρνο
κεηαπηπρηαθνχ

ή

δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο
Total

170

Πίλαθαο 19. Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
Πνην είλαη ην εηήζην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα
Frequency

Percent

Valid

Cumulative Percent

Percent

Valid

Υακειφ

33

19,4

19,4

19,4

Μεζαίν

107

62,9

62,9

82,4

Τςειφ

30

17,6

17,6

100,0

Total

170

100,0

100,0
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Πίλαθαο 20. ύλδεζε επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ κε θνίηεζε καζεηή ζην Γεληθό
Λύθεην
Πηζηεύσ όηη ε απόθαζε ηνπ παηδηνύ κνπ λα επηιέμεη ην Γεληθό Λύθεην
ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

21

12,4

12,4

12,4

Μάιινλ Γηαθσλψ

27

15,9

15,9

28,2

23

13,5

13,5

41,8

Μάιινλ πκθσλψ

72

42,4

42,4

84,1

πκθσλψ απφιπηα

27

15,9

15,9

100,0

Total

170

100,0

100,0

Οχηε

πκθσλψ-Οχηε

Valid Γηαθσλψ
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Πίλαθαο 21. ύλδεζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε θνίηεζε καζεηή
ζην Γεληθό Λύθεην
Πηζηεύσ όηη ε απόθαζε ηνπ παηδηνύ κνπ λα θνηηήζεη ζην Γεληθό Λύθεην
ζπλδέεηαη κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο.
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

18

10,6

10,6

10,6

Μάιινλ Γηαθσλψ

28

16,5

16,5

27,1

18

10,6

10,6

37,6

Μάιινλ πκθσλψ

73

42,9

42,9

80,6

πκθσλψ Απφιπηα

33

19,4

19,4

100,0

Total

170

100,0

100,0

Οχηε

πκθσλψ-Οχηε

Valid Γηαθσλψ

Πίλαθαο 22. ύλδεζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο νηθνγέλεηαο κε θνίηεζε καζεηή
ζην Γεληθό Λύθεην.
Πηζηεύσ όηη ε απόθαζε ηνπ παηδηνύ καο λα επηιέμεη ην γεληθό ιύθεην
ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

9

5,3

5,3

5,3

Μάιινλ Γηαθσλψ

21

12,4

12,4

17,6

26

15,3

15,3

32,9

Μάιινλ πκθσλψ

75

44,1

44,1

77,1

πκθσλψ Απφιπηα

39

22,9

22,9

100,0

Total

170

100,0

100,0

Οχηε

πκθσλψ-Οχηε

Valid Γηαθσλψ
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Πίλαθαο 23. ύλδεζε πξνζδνθηώλ ησλ γνλέσλ κε θνίηεζε καζεηή ζην Γεληθό
Λύθεην.
Πηζηεύσ όηη νη δηθέο κνπ πξνζδνθίεο ζπλέβαιαλ ζηελ απόθαζε ηνπ παηδηνύ
κνπ λα θνηηήζεη ζην Γεληθό Λύθεην
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

18

10,6

10,6

10,6

Μάιινλ Γηαθσλψ

40

23,5

23,5

34,1

28

16,5

16,5

50,6

Μάιινλ πκθσλψ

68

40,0

40,0

90,6

πκθσλψ Απφιπηα

16

9,4

9,4

100,0

Total

170

100,0

100,0

Οχηε

πκθσλψ-Οχηε

Valid Γηαθσλψ

Πίλαθαο 24. ύλδεζε γνλετθνύ ξόινπ κε θνίηεζε καζεηή ζην Γεληθό Λύθεην
Πηζηεύσ όηη νη γνλείο παίδνπλ ελεξγό ξόιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηώλ.
Frequency Percent Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

10

5,9

5,9

5,9

Μάιινλ Γηαθσλψ

9

5,3

5,3

11,2

23

13,5

13,5

24,7

Μάιινλ πκθσλψ

86

50,6

50,6

75,3

πκθσλψ Απφιπηα

42

24,7

24,7

100,0

Total

170

100,0

100,0

Οχηε

πκθσλψ-Οχηε

Valid δηαθσλψ
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Πίλαθαο 25. ύλδεζε ελόο πξνζνδνθόξνπ επαγγέικαηνο κε θνίηεζε καζεηή ζην
Γεληθό Λύθεην
Πηζηεύσ όηη ε θνίηεζε ηνπ παηδηνύ κνπ ζην Γεληθό Λύθεην ζα ηνπ αλνίμεη ην
δξόκν γηα έλα πξνζνδνθόξν επάγγεικα
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

23

13,5

13,5

13,5

Μάιινλ Γηαθσλψ

46

27,1

27,1

40,6

30

17,6

17,6

58,2

Μάιινλ πκθσλψ

55

32,4

32,4

90,6

πκθσλψ Απφιπηα

16

9,4

9,4

100,0

Total

170

100,0

100,0

Οχηε

πκθσλψ-Οχηε

Valid Γηαθσλψ

Πίλαθαο 26. Σάμε θνίηεζεο καζεηή ζην Γεληθό Λύθεην.
ε πνηά ηάμε ηνπ Λπθείνπ πεγαίλεη ην παηδί ζαο;
Frequency

Α΄
Λπθείνπ
Β΄
Valid

Λπθείνπ
Γ΄
Λπθείνπ
Total

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

32

18,8

18,8

18,8

36

21,2

21,2

40,0

102

60,0

60,0

100,0

170

100,0

100,0
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Πίλαθαο 27.Δπηζπκία καζεηή γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ
εμεηάζεσλ.
Θα δώζεη παλειιήληεο εμεηάζεηο ην παηδί ζαο;
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΝΑΗ

152

89,4

89,4

89,4

Valid ΟΥΗ

18

10,6

10,6

100,0

170

100,0

100,0

Total

Πίλαθαο 28.Δπηζπκία γνλέσλ γηα ζπνπδέο ηνπ παηδηνύ ηνπο.
Γηαηί επηζπκείηε λα ζπνπδάζεη ην παηδί ζαο;
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Θεσξψ φηη νη ζπνπδέο
είλαη ζεκαληηθφ εθφδην
γηα

ηε

δσή

ζπκβάιινπλ

θαη

123

72,4

72,4

72,4

9

5,3

5,3

77,6

38

22,4

22,4

100,0

170

100,0

100,0

ζηε

γεληθφηεξε κφξθσζε
Θεσξψ φηη νη ζπνπδέο
απνηεινχλ παξάγνληα
Valid

θχξνπο

θνηλσληθήο

αλφδνπ θαη παξάδνζεο
γηα ηελ νηθνγέλεηά καο
Θεσξψ φηη νη ζπνπδέο
ζπκβάιινπλ

ζηελ

επαγγεικαηηθή
εμαζθάιηζε

θαη

απνθαηάζηαζε
Total

147

Πίλαθαο 29. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ καζεηή.
Πνηά είλαη ε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ έρεη επηιέμεη ην παηδί ζαο;
Frequency

Αλζξσπηζηηθψλ

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

72

42,4

51,8

51,8

42

24,7

30,2

82,0

25

14,7

18,0

100,0

139

81,8

100,0

Missing System

31

18,2

Total

170

100,0

πνπδψλ
Valid

Θεηηθψλ πνπδψλ
Οηθνλνκίαο

-

Πιεξνθνξηθήο
Total

Πίλαθαο 30.πκθσλία ή δηαθσλία γνλέα κε ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ
παηδηνύ ηνπ.
ηελ επηινγή ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ παηδηνύ ζαο,
ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΝΑΗ

120

70,6

88,9

88,9

ΟΥΗ

15

8,8

11,1

100,0

Total

135

79,4

100,0

Missing System

35

20,6

Total

170

100,0

Valid
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Πίλαθαο 31. Δπηινγή επηζηεκνληθνύ πεδίνπ καζεηή ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο.
Αλ ην παηδί ζαο έρεη επηιέμεη λα δώζεη παλειιήληεο εμεηάζεηο πνηό επηζηεκνληθό
πεδίν ζα επηιέμεη;
Frequency Percent

Πξψην

Δπηζηεκνληθφ

Valid

Cumulative

Percent

Percent

23

13,5

18,1

18,1

14

8,2

11,0

29,1

8

4,7

6,3

35,4

10

5,9

7,9

43,3

38

22,4

29,9

73,2

21

12,4

16,5

89,8

13

7,6

10,2

100,0

127

74,7

100,0

Missing System

43

25,3

Total

170

100,0

πεδίν
Γεχηεξν Δπηζηεκνληθφ
πεδίν
Σξίην

επηζηεκνληθφ

πεδίν
Σέηαξην Δπηζηεκνληθφ
πεδίν
Valid

Πξψην

επηζηεκνληθφ

θαη Σξίην επηζηεκνληθφ
πεδίν
Γεχηεξν Δπηζηεκνληθφ
πεδίν

θαη

Σξίην

επηζηεκνληθφ πεδίν
Σέηαξην Δπηζηεκνληθφ
πεδίν

θαη

Σξίην

Δπηζηεκνληθφ πεδίν
Total

149

Πίλαθαο 32. Απόθαζε καζεηή γηα ρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Έρεη απνθαζίζεη ζε πνηέο ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
επηζπκεί λα εηζαρζεί ην παηδί ζαο;
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΝΑΗ

126

74,1

92,6

92,6

ΟΥΗ

10

5,9

7,4

100,0

Total

136

80,0

100,0

Missing System

34

20,0

Total

170

100,0

Valid

Πίλαθαο 33. ρνιή πξώηεο πξνηίκεζεο καζεηώλ.
Αλ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απάληεζεο λαη ζεκείσζε πνηά αθξηβώο είλαη ε
ζρνιή ηεο πξώηεο πξνηίκεζεο πνπ επηζπκεί λα εηζαρζεί;
Frequency

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

4

2,4

3,2

3,2

ΘΔΟΛΟΓΗΑ

1

,6

,8

4,0

ΗΣΟΡΗΑ

1

,6

,8

4,8

5

2,9

4,0

8,7

6

3,5

4,8

13,5

1

,6

,8

14,3

ΝΟΜΗΚΖ

8

4,7

6,3

20,6

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ

7

4,1

5,6

26,2

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ

6

3,5

4,8

31,0

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

8

4,7

6,3

37,3

ΣΔΦΑΑ

5

2,9

4,0

41,3

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ

4

2,4

3,2

44,4

ΑΣΤΝΟΜΗΑ

6

3,5

4,8

49,2

ΘΔΑΣΡΗΚΔ
ΠΟΤΓΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ
ΜΟΤΗΚΔ
Valid

Percent

ΠΟΤΓΔ
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ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ

2

1,2

1,6

50,8

6

3,5

4,8

55,6

2

1,2

1,6

57,1

2

1,2

1,6

58,7

ΒΗΟΛΟΓΗΑ

3

1,8

2,4

61,1

ΓΔΧΛΟΓΗΑ

1

,6

,8

61,9

ΓΔΧΠΟΝΗΑ

2

1,2

1,6

63,5

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

8

4,7

6,3

69,8

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ

3

1,8

2,4

72,2

ΦΤΗΚΟ

2

1,2

1,6

73,8

ΥΖΜΗΚΟ

3

1,8

2,4

76,2

ΑΔΝ

3

1,8

2,4

78,6

ΗΑΣΡΗΚΖ

5

2,9

4,0

82,5

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

1

,6

,8

83,3

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

2

1,2

1,6

84,9

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ

2

1,2

1,6

86,5

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

2

1,2

1,6

88,1

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

3

1,8

2,4

90,5

2

1,2

1,6

92,1

ΛΟΓΗΣΗΚΖ

2

1,2

1,6

93,7

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

3

1,8

2,4

96,0

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ

1

,6

,8

96,8

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ

2

1,2

1,6

98,4

ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ

1

,6

,8

99,2

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ

1

,6

,8

100,0

126

74,1

100,0

Missing System

44

25,9

Total

170

100,0

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ
ΥΟΛΔ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΓΗΟΗΚΖΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Total

151

Πίλαθαο 34. πκθσλία ή δηαθσλία γνλέα γηα ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε
δηαδηθαζία ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ.
ηελ εθπαηδεπηηθή απόθαζε ηνπ παηδηνύ ζαο λα δώζεη παλειιήληεο εμεηάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζηε ζρνιή ηεο αξεζθείαο ηνπ ζπκθσλείηε ή
δηαθσλείηε;
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

10

5,9

7,8

7,8

Μάιινλ Γηαθσλψ

16

9,4

12,5

20,3

13

7,6

10,2

30,5

Μάιινλ πκθσλψ

63

37,1

49,2

79,7

πκθσλψ Απφιπηα

26

15,3

20,3

100,0

Total

128

75,3

100,0

Missing System

42

24,7

Total

170

100,0

Οχηε
Valid

πκθσλψ-Οχηε

Γηαθσλψ

Πίλαθαο 35. Άπνςε γνλέα γηα ζεκαληηθόηεηα παξάγνληα θνίηεζεο ηνπ παηδηνύ
ηνπ ζην Γεληθό Λύθεην.
Πνηόο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε όηη είλαη ν πην ζεκαληηθόο
ζηελ απόθαζε ηνπ παηδηνύ ζαο λα θνηηήζεη ζην ΓΔΛ;
Frequency

Οη

αλεθπιήξσηεο

επηζπκίεο ζαο
Οη

θηινδνμίεο

ηνπ

παηδηνχ ζαο
Valid

Οη

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

4

2,4

2,4

2,4

64

37,6

38,1

40,5

9

5,3

5,4

45,8

14

8,2

8,3

54,2

πξννπηηθέο

απαζρφιεζεο ηνπ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο
Οη ζπρλέο πξνηξνπέο
θαη νη πξνζδνθίεο ζαο
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Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο
ηνπ;
Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο
πνπ είραηε ζην ζπίηη
Οη

απφςεηο

θαη

αληηιήςεηο ζαο
Οη

ηθαλφηεηεο

θαη

δεμηφηεηεο ηνπ;
Total
Missing System
Total

22

12,9

13,1

67,3

29

17,1

17,3

84,5

12

7,1

7,1

91,7

14

8,2

8,3

100,0

168

98,8

100,0

2

1,2

170

100,0

Πίλαθαο 36. Γηαθσλία ή ζπκθσλία γνλέα γηα εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο καζεηή.
Οη εθπαηδεπηηθέο επηινγέο πνπ έθαλε ην παηδί ζαο έγηλαλ κε ζύκθσλε γλώκε
δηθή ζαο ή ππήξρε δηαθσλία κεηαμύ ζαο;
Frequency

Έγηλαλ κε ζχκθσλε
γλψκε κνπ
Valid

Τπήξρε
κεηαμχ καο
Total

Missing System
Total

δηαθσλία

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

128

75,3

76,2

76,2

40

23,5

23,8

100,0

168

98,8

100,0

2

1,2

170

100,0

153

Πίλαθαο 37. Άπνςε γνλέα όηη ε εηζαγσγή ηνπ παηδηνύ ηνπ ζηε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. ζπλεπάγεηαη εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο
Θεσξώ όηη ε εηζαγσγή ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεην
εθόδην γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο
Frequency

Percent

Valid

Cumulative Percent

Percent

Valid

ΝΑΗ

105

61,8

62,1

62,1

ΟΥΗ

64

37,6

37,9

100,0

Total

169

99,4

100,0

1

,6

170

100,0

Missing System
Total

Πίλαθαο 38. Άπνςε γνλέα όηη ε εηζαγσγή ηνπ παηδηνύ ηνπ ζηε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. ζπλεπάγεηαη θύξνο θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε.
Θεσξώ όηη ε είζνδνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλεπάγεηαη θύξνο θαη
θνηλσληθή θαηαμίσζε
Frequency

Percent

Valid

Cumulative Percent

Percent

Valid

ΝΑΗ

77

45,3

45,6

45,6

ΟΥΗ

92

54,1

54,4

100,0

Total

169

99,4

100,0

1

,6

170

100,0

Missing System
Total

154

Πίλαθαο 39. Απόθαζε καζεηή γηα κειινληηθό επάγγεικα.
Έρεη απνθαζίζεη πνηό αθξηβώο επάγγεικα ζέιεη λα αζθήζεη ην
παηδί ζαο κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ, αθόκα θη αλ απηέο ζηακαηήζνπλ
ζην απνιπηήξην Λπθείνπ;
Frequency

Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΝΑΗ

139

81,8

82,7

82,7

ΟΥΗ

29

17,1

17,3

100,0

Total

168

98,8

100,0

2

1,2

170

100,0

Missing System
Total

Πίλαθαο 40. Δπηζπκία καζεηή γηα κειινληηθό επάγγεικα
Πνηό αθξηβώο είλαη ην επάγγεικα πνπ επηζπκεί ην παηδί ζαο;;
Frequency

Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΦΤΥΟΛΟΓΟ

8

4,7

5,6

5,6

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ

6

3,5

4,2

9,8

ΓΗΑΣΡΟ

5

2,9

3,5

13,3

ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

6

3,5

4,2

17,5

ΖΘΟΠΟΗΟ

6

3,5

4,2

21,7

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ

2

1,2

1,4

23,1

ΓΗΚΖΓΟΡΟ

8

4,7

5,6

28,7

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ

3

1,8

2,1

30,8

ΗΣΟΡΗΚΟ

1

,6

,7

31,5

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ

6

3,5

4,2

35,7

ΓΗΑΦΖΜΖΖ

2

1,2

1,4

37,1

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ

1

,6

,7

37,8

ΜΟΤΗΚΟ

1

,6

,7

38,5

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ

7

4,1

4,9

43,4
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ΒΗΟΛΟΓΟ

4

2,4

2,8

46,2

ΓΤΜΝΑΣΖ

5

2,9

3,5

49,7

ΓΑΚΑΛΟ

6

3,5

4,2

53,8

ΦΗΛΟΛΟΓΟ

3

1,8

2,1

55,9

ΦΤΗΚΟ

3

1,8

2,1

58,0

ΓΔΧΠΟΝΟ

2

1,2

1,4

59,4

ΥΖΜΗΚΟ

4

2,4

2,8

62,2

ΛΟΓΗΣΖ

2

1,2

1,4

63,6

4

2,4

2,8

66,4

3

1,8

2,1

68,5

2

1,2

1,4

69,9

ΠΛΟΗΑΡΥΟ

3

1,8

2,1

72,0

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

3

1,8

2,1

74,1

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ

2

1,2

1,4

75,5

ΝΟΖΛΔΤΣΖ

2

1,2

1,4

76,9

ΜΖΥΑΝΗΚΟ Ζ/Τ

2

1,2

1,4

78,3

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

3

1,8

2,1

80,4

2

1,2

1,4

81,8

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ

6

3,5

4,2

86,0

ΠΤΡΟΒΔΣΖ

2

1,2

1,4

87,4

ΜΑΓΔΗΡΑ

2

1,2

1,4

88,8

ΚΟΜΜΧΣΖ

5

2,9

3,5

92,3

ΘΔΟΛΟΓΟ

1

,6

,7

93,0

ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ

1

,6

,7

93,7

ΑΗΘΖΣΗΚΟ

5

2,9

3,5

97,2

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ

2

1,2

1,4

98,6

ΓΔΧΛΟΓΟ

1

,6

,7

99,3

ΝΑΤΠΖΓΟ

1

,6

,7

100,0

143

84,1

100,0

27

15,9

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ

Total
Missing System
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Total

170

100,0

Πίλαθαο 41. Απόθαζε καζεηή γηα εηζαγσγή ζε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό
πεδίν.
Δπηζηεκνληθό πεδίν
Frequency

Πξψην

επηζηεκνληθφ

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

57

33,5

42,5

42,5

31

18,2

23,1

65,7

22

12,9

16,4

82,1

18

10,6

13,4

95,5

6

3,5

4,5

100,0

134

78,8

100,0

Missing System

36

21,2

Total

170

100,0

πεδίν
Γεχηεξν Δπηζηεκνληθφ
πεδίν
Valid

Σξίην

Δπηζηεκνληθφ

πεδίν
Σέηαξην Δπηζηεκνληθφ
πεδίν
ηξαηησηηθέο ρνιέο
Total
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Πίλαθαο 42. Άπνςε γνλέα γηα κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπ.
ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ηνπ παηδηνύ ζαο πνηά είλαη ε
άπνςε ζαο;
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Γηαθσλψ Απφιπηα

23

13,5

16,1

16,1

Μάιινλ Γηαθσλψ

15

8,8

10,5

26,6

15

8,8

10,5

37,1

Μάιινλ πκθσλψ

60

35,3

42,0

79,0

πκθσλψ Απφιπηα

30

17,6

21,0

100,0

Total

143

84,1

100,0

Missing System

27

15,9

Total

170

100,0

Οχηε πκθσλψ- Οχηε
Valid

Γηαθσλψ

Πίλαθαο 43. Πξνζδνθίεο γνλέα γηα ην κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπ.
Πνην θαηά ηε γλώκε ζαο επάγγεικα ζα ζέιαηε λα αθνινπζήζεη ην παηδί ζαο;
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Σν επάγγεικα πνπ ζα
ηνπ

πξνζθέξεη

κνληκφηεηα

θαη

46

27,1

27,2

27,2

4

2,4

2,4

29,6

41

24,1

24,3

53,8

αζθάιεηα
Έλα επάγγεικα πνπ ζα
Valid

ηνπ απνθέξεη πςειέο
απνδνρέο
Έλα επάγγεικα πνπ ζα
ηνπ ηαηξηάδεη κε ηηο
ηθαλφηεηεο

θαη

ηα

ελδηαθέξνληά ηνπ
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Έλα επάγγεικα πνπ ζα
ηνπ πξνζθέξεη άκεζε
επαγγεικαηηθή

52

30,6

30,8

84,6

20

11,8

11,8

96,4

6

3,5

3,6

100,0

169

99,4

100,0

1

,6

170

100,0

απνθαηάζηαζε
Έλα επάγγεικα πνπ ζα
ηνπ

πξνζδψζεη

πξνζσπηθή θαηαμίσζε
θαη θχξνο
Να

αθνινπζήζεη

ην

δηθφ ζαο επάγγεικα
Total
Missing System
Total

Πίλαθαο 44. Πξνζδνθίεο γνλέα γηα κειινληηθό επάγγεικα ηνπ παηδηνύ ηνπ.
Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ
παηδηνύ ζαο
Frequency

Πξνζδνθψ
θαηαιάβεη

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

λα
κηα

ζέζε

64

37,6

37,9

37,9

10

5,9

5,9

43,8

12

7,1

7,1

50,9

ζην δεκφζην ηνκέα
Πξνζδνθψ

λα

αθνινπζήζεη
Valid

έλα

επάγγεικα πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξεη

ειεχζεξν

ρξφλν
Πξνζδνθψ
απαζρνιεζεί

λα
ζηνλ

ηδησηηθφ ηνκέα

159

Πξνζδνθψ λα θάλεη
έλα επάγγεικα πνπ ζα
ηνπ

πξνζθέξεη

73

42,9

43,2

94,1

10

5,9

5,9

100,0

169

99,4

100,0

1

,6

170

100,0

νηθνλνκηθή άλεζε
Πξνζδνθψ λα αζθήζεη
ην δηθφ κνπ επάγγεικα
Total
Missing System
Total

Πίλαθαο 45. πζρέηηζε επαγγέικαηνο γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην
κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο.
Epaggelma * Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
πνξεία ηνπ παηδηνύ ζαο
Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο
Πξνζδνθ

Πξνζδν
θψ λα

ψ λα

Πξνζδνθ

αθνινπζή

ψ λα

ζεη έλα

θάλεη έλα Πξνζδ

επάγγεικ Πξνζδν επάγγεικ νθψ λα

θαηαιάβ α πνπ ζα

θψ λα

α πνπ ζα

αζθήζ

εη κηα

ηνπ

απαζρνι

ηνπ

εη ην

ζέζε

πξνζθέξε

εζεί

πξνζθέξε

δηθφ

ζην

η

ζηνλ

η

κνπ

δεκφζην ειεχζεξν ηδησηηθφ νηθνλνκηθ επάγγε

eεξγάηεο
p
a
g
g
αγξφηεο
e
l
m

Count
% within
epaggelm
a
Count
% within
epaggelm
a

ηνκέα

ρξφλν

ηνκέα

ή άλεζε

ικα

Total

3

0

0

5

0

8

37.5%

0.0%

0.0%

62.5%

0.0%

1

0

0

0

0

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0
%
1
100.0
%
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aηδησηηθφο Count
ππάιιειν
% within
ο
epaggelm
a
δεκφζηνο Count
ππάιιειν
% within
ο
epaggelm
a
ειεπζέξν Count
ο
% within
επαγγεικ
epaggelm
αηίαο
a
νηθηαθά

Count

άλεξγνο

% within
epaggelm
a
Count

Total

% within
epaggelm
a
Count
% within
epaggelm
a

18

5

3

25

0

35.3%

9.8%

5.9%

49.0%

0.0%

18

3

5

13

1

45.0%

7.5%

12.5%

32.5%

2.5%

1

0

2

10

9

4.5%

0.0%

9.1%

45.5%

40.9%

10

0

0

11

0

47.6%

0.0%

0.0%

52.4%

0.0%

13

2

2

9

0

50.0%

7.7%

7.7%

34.6%

0.0%

64

10

12

73

10

37.9%

5.9%

7.1%

43.2%

5.9%

51
100.0
%
40
100.0
%
22
100.0
%
21
100.0
%
26
100.0
%
169
100.0
%
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Πίλαθαο 46. πζρέηηζε κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο
γηα ην κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο
morfvsh * Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
πνξεία ηνπ παηδηνύ ζαο. Crosstabulation
Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο
Πξνζδνθψ

m
απφθνη Count
o ηνο

v

λα

Πξνζδνθψ

θψ λα

αθνινπζήζ

λα θάλεη

Πξνζδνθ

θαηαιά

εη έλα

Πξνζδνθψ

έλα

ψ λα

βεη κηα

επάγγεικα

λα

επάγγεικα

αζθήζεη

ζέζε

πνπ ζα ηνπ απαζρνιεζ πνπ ζα ηνπ

ην δηθφ

ζην

πξνζθέξεη

εί ζηνλ

πξνζθέξεη

δεκφζην

ειεχζεξν

ηδησηηθφ

νηθνλνκηθή επάγγεικ To

ηνκέα

ρξφλν

ηνκέα

άλεζε

α

tal

6

0

0

6

0

12

κνπ

%

rδεκνηη within
f θνχ

Πξνζδν

morfv

10
50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

sh

sαπφθνη Count
h ηνο
%
γπκλαζ within
ίνπ

morfv

ηνο

9

1

1

8

0

π

morfv

47.4%

5.3%

5.3%

42.1%

0.0%

0.
0
%

24

5

5

25

4

63
10

38.1%

7.9%

7.9%

39.7%

6.3%

sh
απφθνη Count

19
10

%

ιπθείν within

0
%

sh
απφθνη Count

0.

0.
0
%

10

0

0

8

1

19
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ηνο

%

ΗΔΚ

within
morfv

10
52.6%

0.0%

0.0%

42.1%

5.3%

sh
πηπρην Count
χρνο

%

ΣΔΗ

within
morfv

χρνο

%

ΑΔΗ

within
morfv

6

2

3

13

3

ο

27
10

22.2%

7.4%

11.1%

48.1%

11.1%

0.
0
%

9

2

3

12

2

28
10

32.1%

7.1%

10.7%

42.9%

7.1%

sh
θάηνρν Count

0
%

sh
πηπρην Count

0.

0.
0
%

0

0

0

1

0

1

%

κεηαπη within
πρηαθν morfv
χή

sh

δηδαθη

10
0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

νξηθνχ

0.
0
%

δηπιψκ
αηνο
Total

Count

64

10

12

73

10

169

37.9%

5.9%

7.1%

43.2%

5.9%

100.0%

%
within
morfvsh
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Πίλαθαο 47. πζρέηηζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ κε ηηο πξνζδνθίεο
ηνπο γηα ην κειινληηθό επάγγεικα ησλ παηδηώλ ηνπο
Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ
παηδηνύ ζαο. Crosstabulation
Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο
Πξνζδν
Πξνζδν

θψ λα

θψ λα

θάλεη

αθνινπζ

έλα

ήζεη έλα Πξνζδ επάγγει Πξνζδ
Πξνζδνθ επάγγει νθψ λα κα πνπ νθψ λα
ψ λα

κα πνπ

απαζρ

θαηαιάβε

ζα ηνπ

νιεζεί πξνζθέξ

η κηα ζέζε πξνζθέξ

Πνην ρακ

Count

ζηνλ

ζα ηνπ
εη

ηδησηηθ νηθνλνκη

αζθήζ
εη ην
δηθφ

ζην

εη

κνπ

δεκφζην

ειεχζεξ

φ

θή

επάγγε

ηνκέα

ν ρξφλν

ηνκέα

άλεζε

ικα

Total

20

3

1

9

0

33

60.6%

9.1%

3.0%

27.3%

0.0%

36

6

10

49

5

είλαη ειφ % within
ην

Πνην

εηήζη

είλαη ην

ν

εηήζην

νηθνγ

νηθνγελεη

ελεηα

αθφ ζαο

θφ

εηζφδεκα

ζαο Μεζ

Count

100.0
%

106

164

εηζφδ αίν
εκα

% within
Πνην
είλαη ην
εηήζην

34.0%

5.7%

9.4%

46.2%

4.7%

8

1

1

15

5

26.7%

3.3%

3.3%

50.0%

16.7%

64

10

12

73

10

37.9%

5.9%

7.1%

43.2%

5.9%

νηθνγελεη

100.0
%

αθφ ζαο
εηζφδεκα
Τς

Count

30

ειφ % within
Πνην
είλαη ην
εηήζην
νηθνγελεη

100.0
%

αθφ ζαο
εηζφδεκα
Total

Count

169

% within
Πνην
είλαη ην
εηήζην
νηθνγελεη

100.0
%

αθφ ζαο
εηζφδεκα

165

