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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνηθούν εκείνες οι μεταβλητές. 

oι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών αποφάσεων. Δεδομένου ότι η επιλογή  σπουδών καθώς 

και οι επαγγελματικές αποφάσεις αποτελούν ίσως μερικές από τις 

σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή ενός ατόμου, κρίθηκε σκόπιμη η 

μελέτη εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι και διαδραματίζουν 

πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη αυτών. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αποφάσεις εξετάζονται 

κάτω από το πρίσμα πολλών επιστημών όπως της Ψυχολογίας, της 

Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής και της Οικονομίας, της 

Ανθρωπολογίας κ.τλ. Δε θα ήταν όμως εφικτό και                                                                     

σκόπιμο η λήψη αυτών των αποφάσεων να μελετηθεί υπό το πρίσμα 

όλων αυτών των Επιστημών. 

 Στην παρούσα λοιπόν εργασία θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των 

Κοινωνικογνωστικών Μηχανισμών, όπως αυτές αναλύονται στη 

Γνωστική και Κοινωνικογνωστική Θεωρία του ΑlbertBandura. 

Συγχρόνως θα μελετηθούν τα μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης με 

σημαντικότερο αυτό της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας της 

Σταδιοδρομίας (SocialCognitiveCareerTheory).H τελευταία αποτελεί ένα 

πλήρες και εννοιολογικά θεμελιωμένο μοντέλο Επαγγελματικής  

Ανάπτυξης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (INPUT VARIABLES) 

 Aυτεπάρκεια-Αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) 
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 Θεωρία της προσκολλήσεως ή του Ασφαλούς Δεσμού 

 Κοινωνικοοικονομικό Επίπεδο 

 Στόχοι (goals) 

 Oμήλικοι 

 Οικογένεια 

 Προσωπικότητα-Συμπεριφορά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ –ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ 

ΕΝΝΟΙΩΝ 

Η κρισιµότερη ίσως περίοδος για τον προσανατολισµό ενός ατόµου προς µια 

εκπαιδευτική και στη συνέχεια επαγγελµατική κατεύθυνση φαίνεται να είναι πρώτα 

αυτή της εφηβείας και στη συνέχεια η πρώτη νεότητα. Θεωρητικοί της ανάπτυξης της 

σταδιοδροµίας όπως οι Ginzberg (1984), Gottfredson (1981), Super (1957,1990), 

Vondracek, Lerner & Schulenberg (1986), τονίζουν τη σηµασία της εν λόγω περιόδου 

στη θεµελίωση της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

 Στη σχετική βιβλιογραφία ο όγκος των ερευνών που αναφέρονται στον θεωρητικό 

αυτό προβληµατισµό αναγνωρίζουν ότι το πλήθος των παραγόντων που 

υπεισέρχονται στη µελέτη αυτού του φαινοµένου – όπως άλλωστε και σε όλα τα 

φαινόµενα που σχετίζονται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά- αλλά και ο τρόπος 

συνδυασµού αυτών των παραγόντων µειώνουν την πιθανότητα εµφάνισης και 

αποδοχής µιας ολοκληρωµένης και γενικά αποδεκτής θέσης ή θεωρίας. Σε κάθε 

περίπτωσή ωστόσο, όλοι συγκλίνουν στο ότι η εκτίµηση και απόφαση για µια 

εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιλογή, από τη µια µεριά υλοποιείται υπό την 

επίδραση ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος στα πλαίσια πολύ 

διαφορετικά (αντικειµενικά) καταστάσεων και από την άλλη πλευρά, συνδέεται 

στενά µε τα βιώµατα του ατόµου και αντιµετωπίζεται υποκειµενικά µε 

διαφόρους τρόπους στο πλαίσιο του εσωτερικού περιβάλλοντός του. Οι επιλογές 

που αφορούν στη σταδιοδροµία του ατόµου δηλαδή, συνδέονται άµεσα µε 

προσωπικά στοιχεία αλλά και παραµέτρους από το κοινωνικό του πλαίσιο και δεν 

αποτελούν απλό αποτέλεσµα µίµησης ή κοινωνικών προτύπων. 

1.1 KOΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η κρισιµότερη ίσως περίοδος για τον προσανατολισµό ενός ατόµου προς µια εκπαιδευτική 

και στη συνέχεια επαγγελµατική κατεύθυνση φαίνεται να είναι πρώτα αυτή της εφηβείας 

και στη συνέχεια η πρώτη νεότητα. Θεωρητικοί της ανάπτυξης της σταδιοδροµίας όπως οι 

Ginzberg (1984), Gottfredson (1981), Super (1957,1990), Vondracek, Lerner&Schulenberg 

(1986), τονίζουν τη σηµασία της εν λόγω περιόδου στη θεµελίωση της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας. Η επιλογή σπουδών και επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι µια από τις 

σπουδαιότερες αλλά και πιο δύσκολες αποφάσεις στη ζωή του ατόµου. Πολύ περισσότερο, 

έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επικαιρότητα και σηµασία στην εποχή µας καθώς οι συνεχείς και 

απρόβλεπτες αλλαγές στην επιστήµη και την τεχνολογία και η ρευστότητα και ευελιξία που 

χαρακτηρίζουν το οικονοµικό σύστηµα και την αγορά εργασίας, επιβάλλουν στα άτοµα το 

βραχυπρόθεσµο, το στιγµιαίο. Έτσι, η πορεία της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας κάθε νέου 

(και όχι µόνο) ατόµου αναφέρεται στη διαλεκτική σχέση του µε την εργασία και θεωρείται 

µια συνεχής πορεία εναλλασσόµενων αποφάσεων που θα διαρκεί ολόκληρη σχεδόν τη ζωή 

του. Σε αυτό το πλαίσιο του δια βίου προσανατολισµού και δράσης του ατόµου, η πορεία 

της σταδιοδροµίας απαιτεί µια µέθοδο σχεδιασµού και επανασχεδιασµού. 



 Η διαδικασία λοιπόν επαγγελµατικής επιλογής είναι διαδικασία διαµήκης, δηλαδή µια 

συνεχής, διαβίου προσπάθεια η οποία αρχίζει από την εφηβεία και την πρώτη νεότητα και 

δεν τελειώνει παρά µόνο όταν το άτοµο αποσυρθεί όχι µόνο από την επαγγελµατική αλλά 

και γενικότερα την κοινωνική ζωή. Στη χώρα µας την περίοδο αυτή καλούνται οι 

τελειόφοιτοι µαθητές/τριες Γυµνασίου και οι µαθητές/τριες Α΄ τάξης Γενικού ή 

Επαγγελµατικού Λυκείου και αργότερα οι τελειόφοιτοι µαθητές ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης να πάρουν κρίσιµες και σηµαντικές αποφάσεις για το µέλλον τους και να 

διαµορφώσουν φιλοδοξίες που σε µεγάλο βαθµό έχουν προβλεπτική αξία για τη 

µελλοντική τους σταδιοδροµία. Η διαµόρφωση φιλοδοξιών και στόχων και, τελικά, οι 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές υπόκεινται στην επίδραση πολλών παραγόντων 

και είναι το αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης πορείας. Έφηβοι και νέοι προσπαθώντας να 

προσανατολιστούν σε ότι αφορά το επαγγελµατικό τους µέλλον φαίνεται να επηρεάζονται 

από τους γονείς τους, το σχολικό περιβάλλον, τους συνοµηλίκους και συµµαθητές τους, τα 

Μ.Μ.Ε., τα στερεότυπα που προβάλλονται για τα «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλµατα, 

το κοινωνικό γόητρο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, τις τάσεις που παρουσιάζει η 

αγορά εργασίας ως προς τις προοπτικές διάφορων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ή 

ακόµη, στις σύγχρονες 18 πολυ-πολιτισµικές κοινωνίες, οι επαγγελµατικές επιλογές και 

προτιµήσεις φαίνεται να καθορίζονται από την εθνικότητα ή τη φυλή στην οποία ανήκει 

κάποιος. Επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά 

όπως η προσωπικότητα, η αυτοεκτίµηση, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και οι αξίες των 

εφήβων.  

Στη σχετική βιβλιογραφία ο όγκος των ερευνών που αναφέρονται στο φαινόµενο της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιλογής είναι τεράστιος. Όλοι οι εµπλεκόµενοι στο 

θεωρητικό αυτό προβληµατισµό αναγνωρίζουν ότι το πλήθος των παραγόντων που 

υπεισέρχονται στη µελέτη αυτού του φαινοµένου – όπως άλλωστε και σε όλα τα φαινόµενα 

που σχετίζονται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά- αλλά και ο τρόπος συνδυασµού αυτών 

των παραγόντων µειώνουν την πιθανότητα εµφάνισης και αποδοχής µιας ολοκληρωµένης 

και γενικά αποδεκτής θέσης ή θεωρίας. Σε κάθε περίπτωσή ωστόσο, όλοι συγκλίνουν στο 

ότι η εκτίµηση και απόφαση για µια εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιλογή, από τη µια 

µεριά υλοποιείται υπό την επίδραση ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος στα 

πλαίσια πολύ διαφορετικά (αντικειµενικά) καταστάσεων και από την άλλη πλευρά, 

συνδέεται στενά µε τα βιώµατα του ατόµου και αντιµετωπίζεται υποκειµενικά µε 

διάφορους τρόπους στο πλαίσιο του εσωτερικού περιβάλλοντός του.Οι επιλογές που 

αφορούν στη σταδιοδροµία του ατόµου δηλαδή συνδέονται άµεσα µε προσωπικά στοιχεία 

αλλά και παραµέτρους από το κοινωνικό του πλαίσιο και δεν αποτελούν απλό αποτέλεσµα 

µίµησης ή κοινωνικών προτύπων. Προέρχονται από ενεργές κατασκευές της 

πραγµατικότητας, οι οποίες συνδέονται τόσο µε γενικευµένες αναπαραστάσεις όσο και µε 

τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Στη βάση αυτή, θεωρήσαµε ότι θα ήταν πολύ σηµαντικό 

να διερευνηθούν ορισµένοι από τους παράγοντες που διαµορφώνουν την ψυχολογική 

συγκρότηση των εφήβων ώστε να αισθάνονται ότι είναι σε θέση, έχουν τις δυνατότητες, να 

πάρουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις. 

 



1.2 Η κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς και η έννοια 

«προσδοκία για αυτεπάρκεια» του AlbertBandura  

 Η έννοια του όρου «αυτεπάρκεια» (αυτοαποτελεσµατικότητα) Η έννοια του όρου 

«αυτεπάρκεια» ή «αυτοαποτελεσµατικότητα» (self-efficacy) και «προσδοκία για 

αυτεπάρκεια» (self- efficacy expectation) µπορεί να αναζητηθεί στο εύρος της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς του Albert Bandura 

(1971,1977a,b,1986,1997), ενός ψυχοκοινωνικού µοντέλου που εξετάζει την 

ικανότητα του ατόµου για αυτοκαθορισµό (human agency). Η θεωρία της 

κοινωνικής µάθησης εντάσσεται στις συµπεριφοριστικές θεωρίες και σύµφωνα 

µε τη γενικότερη κατεύθυνση των θεωριών αυτών και η ίδια αναφέρεται στο 

ρόλο που έχει η ενίσχυση στη µάθηση. Έτσι, η θεωρία δίνει έµφαση στην έµµεση 

µάθηση (vicarious learning), στη µάθηση δηλαδή που συντελείται από την 

παρατήρηση των άλλων (observational learning), των προτύπων 

(models/modeled activities). Μέσα από αυτήν την παρατήρηση το άτοµο 

αναπτύσσει γνωστικές προσδοκίες όσον αφορά την πιθανή δική του επίδοση και 

επιτυχία σε ορισµένους µελλοντικούς τύπους συµπεριφοράς του (effective 

performance). Με τον τρόπο αυτό πραγµατοποιεί και την αυτορρύθµιση της 

συµπεριφοράς του και γενικότερα τον αυτοκαθορισµό του (Bandura, 1971. 

1977a,b). Στη διαδικασία αυτή της ρύθµισης της συµπεριφοράς ο Bandura εισάγει 

τον όρο, την έννοια της «αυτεπάρκειας» (αυτοαποτελεσµατικότητας) ως τη 

σηµαντικότερη από τις τρεις µεταβλητές του µοντέλου αιτιών συµπεριφοράς: 

των «προσδοκιών για ένα αποτέλεσµα» και των «προσωπικών στόχων». 

Αυτό που σηµατοδοτείται µε το περιεχόµενο του όρου αποτελεί αντικείµενο της 

καθηµερινής µας εµπειρίας. Παρά πολύ συχνά στη διάρκεια της καθηµερινής µας 

πρακτικής θέτουµε το ερώτηµα στον εαυτό µας εάν θα µπορέσουµε να 

πραγµατοποιήσουµε τη µια ή την άλλη  δραστηριότητα, να αντιµετωπίσουµε µια 

κατάσταση, ή να εκτελέσουµε τα καθήκοντα που µας έχουν ανατεθεί. Το ερώτηµα 

αυτό εµπεριέχει τη δυνατότητα υποκειµενικής πρόγνωσης των ικανοτήτων µας 

για τη δεδοµένη κατάσταση που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Εµπεριέχει δηλαδή 

την υπόθεση ότι διαθέτουµε το σύνολο των δυνατοτήτων ή ικανοτήτων που 

απαιτούνται στη δεδοµένη κατάσταση ώστε να οργανώσουµε τις δυνάµεις µας 

προκειµένου να την αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά (Bandura, 1997. Κρίβας, 

1997). Με άλλα λόγια, η αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στις πεποιθήσεις 

που έχει το άτοµο ως προς το κατά πόσο θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις κάποιου συγκεκριµένου ρόλου ή σε ποιο βαθµό θα φέρει εις πέρας µε 

επιτυχία κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Επίσης, παρά το ότι 

περιλαµβάνει εκτιµήσεις υποκειµενικής πρόγνωσης, ωστόσο δεν αφορά αυτές 

καθαυτές τις ικανότητες και δυνατότητες του ατόµου. Έτσι, κατά τον Bandura η 

έννοια του όρου αυτοαποτελεσµατικότητα ορίζεται ως η υποκειµενική κρίση του 

ατόµου όσον αφορά την ικανότητά του να αναλάβει και να ολοκληρώσει µια 

σειρά ενεργειών που θα αποδειχθεί αποτελεσµατική στο µέλλον σε µια 

συγκεκριµένη κατάσταση. Σύµφωνα µε τον ερευνητή πρόκειται για την 



«εκτίµηση της δυνατότητας του ατόµου να οργανώσει και να εκτελέσει µια 

σειρά ενεργειών (ένα σχέδιο δράσης) για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας 

συγκεκριµένης κατάστασης (για την επίτευξη προκαθορισµένων επιπέδων 

επίδοσης)» (Bandura, 1986:391). Επίσης, οι αντιλήψεις του ατόµου αναφορικά µε 

την αυτοαποτελεσµατικότητά του ποικίλουν ως προς τρεις βασικές διαστάσεις: το 

επίπεδο, την ισχύ και τη γενίκευση. Το επίπεδο των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας αναφέρεται στο βαθµό δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων ή συµπεριφορών που το άτοµο θεωρεί ότι µπορεί να εκτελέσει 

µε επιτυχία. Η ισχύς αναφέρεται στο βαθµό εµπιστοσύνης που έχει το άτοµο για 

τις ικανότητές του να εκτελέσει µε επιτυχία ένα έργο και τέλος η γενίκευση στο 

εύρος των δραστηριοτήτων που το άτοµο θεωρεί ότι εµπίπτουν στο πλαίσιο των 

ικανοτήτων του (Bandura, 1997). Αρχικά η έννοια της 

αυτοαποτελεσµατικότητας χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη µεθόδων 

αναφεροµένων στη θεραπεία των φοβιών και της εξαρτηµένης από ουσίες 

συµπεριφοράς (Bandura, 1977b, 1982, 1986). Στη συνέχεια, ο υψηλός βαθµός 

εκτίµησης αυτοαποτελεσµατικότητας για µια κατάσταση θεωρήθηκε ότι µπορεί να 

γενικευτεί και σε άλλους τύπους συµπεριφοράς (Bandura, 1977a). 32 2.1.β. Οι 

επιδράσεις της έννοιας στη συµπεριφορά του ατόµου Η έννοια της 

αυτοαποτελεσµατικότητας παρά το ό,τι αφορά την εκτίµηση του ατόµου για τις 

µελλοντικές του ενέργειες σε ό,τι αφορά το χειρισµό µιας συγκεκριµένης 

κατάστασης, δε φαίνεται να αναφέρεται µόνο στις συνέπειες των ενεργειών του 

ατόµου, αλλά και στις ίδιες τις ενέργειες αυτού και φυσικά στην έκβαση των 

ενεργειών αυτών, δηλαδή στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα – συνέπειες 

(outcomes). 

Ωστόσο, ο ίδιος ο ερευνητής διακρίνει τον όρο αυτοαποτελεσµατικότητα -η οποία 

αποτελεί γνωστική διαδικασία- από τη συµπεριφορά ατόµου χρησιµοποιώντας τον 

όρο «προσδοκία για ένα αποτέλεσµα» (response-outcome expectation) . Η έννοια 

του όρου αυτοαποτελεσµατικότητα διατηρεί τη µεγαλύτερη προγνωστική ισχύ στην 

επιλογή µιας εναλλακτικής δράσης ή τύπου συµπεριφοράς σε σχέση µε την 

προσδοκία για αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, ένα άτοµο ακόµη και αν προσδοκεί 

ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα από µια ενέργεια, είναι πιθανό ότι θα την αποφύγει 

(δεν θα την επιλέξει) αν αµφιβάλλει για την ικανότητά του να την εκτελέσει 

επιτυχηµένα. Ένα ισχυρό αίσθηµα αυτοαποτελεσµατικότητας από την άλλη πλευρά, 

µπορεί να κάνει το άτοµο να εµµείνει στις προσπάθειές του, ακόµη και αν το 

επιθυµητό διαβλεπόµενο αποτέλεσµα είναι αβέβαιο (Bandura, 1986). Κατά αυτόν τον 

τρόπο η αυτοαποτελεσµατικότητα «διαµεσολαβεί (mediates) την επιλογή µιας 

εναλλακτικής δράσης» (Bandura, 1982:126,1986), δηλαδή γίνεται αντιληπτή ως 

«διαµεσολαβητικό µέγεθος µεταξύ γνωστικών διαδικασιών και δράσης» 

(Κρίβας, 1997:31).  

Η αυτοαποτελεσµατικότητα λοιπόν αφορά την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας 

κατάστασης και έχει συγκεκριµένες συνέπειες στη συµπεριφορά του ατόµου 

(εποµένως και στην επαγγελµατική του ανάπτυξη), που αφορούν: α) στο ότι το άτοµο 



επιλέγει τελικά να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες και δεν τις αποφεύγει 

(acceptance vs avoidance), β) στην επιµονή (persistence) µε την οποία θα 

αντιµετωπίσει την οργάνωση και εκτέλεση των ενεργειών του παρά τις όποιες 

δυσκολίες ή αντιξοότητες και γ) στην ένταση και τη διάρκεια των προσπαθειών του 

(quality of performance of behaviors) (Bandura, 1997).  

 H έννοια  της προσδοκίας για αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στην 

πεποίθηση του ατόµου ότι το ίδιο µπορεί να φέρει εις πέρας µια σειρά ενεργειών 

για να έχει ένα επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή στην εκτίµησή του ότι µια δεδοµένη 

συµπεριφορά θα επιφέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα (αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση µιας κατάστασης). Πρόκειται για την απάντηση στο ερώτηµα: 

«µπορώ να το κάνω αυτό;». Η προσδοκία για ένα αποτέλεσµα ωστόσο, 

αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί το άτοµο να γνωρίζει ότι µια 

συγκεκριµένη σειρά ενεργειών οδηγεί σε ένα αποτέλεσµα, αλλά εάν το ίδιο δεν έχει 

την πεποίθηση ότι µπορεί (έχει τις ικανότητες) να φέρει εις πέρας τη δράση αυτή, 

ώστε να επιτύχει τον επιδιωκόµενο στόχο, τότε δεν υλοποιεί τις ενέργειες αυτές 

(Bandura, 1977α,1986).  Με άλλα λόγια, σε ποια από τις εναλλακτικές λύσεις που 

αντιλαµβάνεται και αξιολογεί το άτοµο θα στραφεί, µε πόση διάρκεια, µε πόση 

ένταση στις προσπάθειές του αλλά και µε ποια έκβαση θα προσπαθήσει να την 

υλοποιήσει, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό -αν και όχι αποκλειστικά - από την 

εκτίµηση που κάνει για την επιτυχή έκβαση των δυνατοτήτων του, των ενεργειών 

του, αλλά και του ίδιου του επιδιωκόµενου σκοπού (Bandura, 1977a,b,1997). Όσο 

υψηλότερος είναι ο βαθµός εκτίµησης της αυτοαποτελεσµατικότητας, τόσο 

περισσότερο θεωρείται ότι το άτοµο θα επιµείνει στις προσπάθειές του µέχρι να 

επιτύχει την επιθυµητή έκβαση των ενεργειών του. Την ίδια στιγµή, ο υψηλός 

βαθµός εκτίµησης αυτοαποτελεσµατικότητας οδηγεί σε µεγαλύτερα ποσοστά 

θετικών επιδόσεων (επιτυχή έκβαση ενεργειών άρα και του επιδιωκόµενου σκοπού), 

καθώς το άτοµο λόγω της υποκειµενικής εκτίµησης δυνατότητας δεν 

εγκαταλείπει την προσπάθειά του αλλά εµµένει σε αυτήν. Έτσι δηµιουργείται 

µια σχέση αµοιβαίας αλληλεπίδρασης µεταξύ του βαθµού 

αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου και συγκεκριµένων τύπων συµπεριφοράς 

λόγω των συνεπειών που αυτοί είχαν. Ωστόσο, µια σειρά παραγόντων µπορεί να 

επηρεάσουν την ένταση αυτής της σχέσης και να παρουσιαστεί ασυµφωνία 

µεταξύ τους εξαιτίας για παράδειγµα λανθασµένης, ή µειωµένης αυτοαντίληψης 

, κακής κρίσης σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που χρειάζονται για την υλοποίηση 

µιας δράσης, όταν οι επιµέρους ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

µιαs δράσης είναι αµφιλεγόµενες ή µη σαφώς προσδιορισµένες και κατανοητές 

για το άτοµο, κ.ά., ή ακόµα λόγω κοινωνικών, περιστασιακών, ακόµη και τυχαία 

σχετιζόµενων µε τη συγκεκριµένη κατάσταση παραγόντων που µπορεί να 

επηρεάσουν ή να συνεπιδράσουν στη σχέση της αυτοαποτελεσµατικότητας και της 

ανάληψης δράσης (Bandura, 1977:200, 1982:129). Η τελευταία αυτή παρατήρηση 

σηµαίνει ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα δεν είναι ένας «παθητικός» γνωστικός 

µηχανισµός, αλλά µια δυναµική σειρά αντιλήψεων του ανθρώπου για τον εαυτό του, 

οι οποίες σχετίζονται µε συγκεκριµένα πεδία δράσης. Οι αντιλήψεις αυτές 



αλληλεπιδρούν δυναµικά µε το περιβάλλον, µε άλλους µηχανισµούς παρώθησης 

και αυτό-ρύθµισης (όπως οι προσδοκίες αποτελέστελέσµατος) αλλά και µε τις 

προσωπικές του ικανότητες και τα προσωπικά του επιτεύγµατα .  

Οι εµπειρίες θετικών επιδόσεων είναι βασική πηγή πληροφόρησης για το βαθµό 

αντίληψης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Ωστόσο πολλές φορές το άτοµο µπορεί να µην οδηγηθεί σε βελτίωση του βαθµού 

αυτοαποτελεσµατικότητας του θεωρώντας ότι τα όποια θετικά επιτεύγµατά του δεν 

οφείλονται στις δικές του δυνατότητες αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε την κατάσταση αυτή (Bandura, 1977a). Επίσης, όταν το άτοµο δεν 

ενεργοποιεί τις ικανότητές του εξαιτίας της χαµηλής πίστης στην 

αυτοαποτελεσµατικότητά του, τότε δεν θα µπορέσει να οργανώσει την υλοποίηση της 

εν λόγω δράσης και θα οδηγηθεί σε αποτυχία µε ενδεχόµενη τη ροπή του σε 

παρόµοιες εκτιµήσεις (Bandura, 1982), (Bandura, 1997). Ωστόσο, εξαιτίας του ρόλου 

τους να διευκολύνουν το άτοµο στην ερµηνεία των δεξιοτήτων του και στην 

οργάνωση της δράσης του, οι αντιλήψεις αυτό- αποτελεσµατικότητας επηρεάζουν 

άµεσα όπως αναφέρθηκε την επίδοση στην εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων 

(αφού καθορίζουν την επιλογή, την ποσότητα της προσπάθειας και τη διάρκεια 

εµµονής σε αυτήν) (Bandura, 1997. Lent & Hackett, 1987).  

 Πηγές τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου 

 Η αυτοαποτελεσµατικότητα περικλείει µια εµπειρικά παραγόµενη θεωρία της 

αιτιολογίας της βασισµένης σε τέσσερις σηµαντικές πηγές πληροφοριών . 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις έρευνες του Bandura οι κύριες πηγές από τις οποίες 

τροφοδοτείται η αυτοαποτελεσµατικότητα του ατόµου θεωρούνται (Bandura, 

1986,1995,1997. Betz, 2000. Lent & Hackett, 1987. Κάντας & Χαντζή, 1991): 

 • Οι προηγούµενες εµπειρίες επιδόσεων του ατόµου (past performance 

accomplishments) Οι θετικές εµπειρίες επιδόσεων του ίδιου του ατόµου 

θεωρούνται από τον ερευνητή ως η σπουδαιότερη η πιο καθοριστική και 

αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την εκτίµηση του βαθµού 

αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου. Οι υψηλές προσδοκίες 

αυτοαποτελεσµατικότητας που συνδυάζονται µε επιτυχίες στην έκβαση 

συγκεκριµένων ενεργειών µεγαλώνουν την πιθανότητα υιοθέτησης της εν λόγω 

συµπεριφοράς παρά τις όποιες επιµέρους περιστασιακές αποτυχίες. 

 • Η έµµεση λειτουργική µάθηση (vicarious learning) Πρόκειται για τις έµµεσες 

εµπειρίες, αυτές δηλαδή που αποκτώνται από την παρακολούθηση προτύπων 

δηλαδή άλλων ανθρώπων οι οποίοι και εκτελούν κάποιες ενέργειες. Αυτό είναι 

απόλυτα λογικό αφού ο κάθε άνθρωπος δεν µπορεί να έχει προσωπική εµπειρία 

για τις επιδόσεις του σε όλες τις πιθανές δραστηριότητες στις οποίες µελλοντικά 

µπορεί να εµπλακεί. Η έµµεση λειτουργική µάθηση έχει ιδιαίτερα αποτελέσµατα 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το άτοµο παρατηρεί άλλους (µε τους οποίους 

βεβαίως θεωρεί ότι έχει αρκετές οµοιότητες), να επιδίδονται σε τύπους 



συµπεριφοράς που το ίδιο αποφεύγει, µε θετικά ωστόσο αποτελέσµατα.  Με τον 

τρόπο αυτό ουσιαστικά αναφέρεται στις άµεσες επιπτώσεις παρέµβασης 

(διαµόρφωση συγκεκριµένης συµβουλευτικής στρατηγικής). Έτσι, στις 

αιτιώδεις σχέσεις της έννοιας της αυτοαποτελεσµατικότητας και των πηγών 

τροφοδότησης αυτής (σύµφωνα πάντα µε τις έρευνες του Bandura) βασίζεται η 

σκοποθεσία των συµβουλευτικών παρεµβάσεων, µε τις οποίες επιδιώκεται η 

διαφοροποίηση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου µέσα 

από τη διαφοροποίηση των πηγών που την τροφοδοτούν (Betz, 2000:2004. 

Hackett, 1995).  

 • Η φυσιολογία και η συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου (psychological 

and emotional states) Πρόκειται για τις πληροφορίες που λαµβάνονται από 

φυσιολογικές αντιδράσεις (π.χ. ταχυπαλµία, ιδρώτας κ.ά.) καθώς και άλλα 

στοιχεία όπως σωµατική αντοχή ή αντίθετα σωµατικοί πόνοι. Οι αντιδράσεις 

αυτές εκλαµβάνονται ως ενδείξεις υψηλής ή χαµηλής αυτοαποτελεσµατικότητας. 

Επίσης, οι ισχυρές συναισθηµατικές αντιδράσεις σε ένα στόχο ή έργο προειδοποιούν 

για την προσδοκώµενη επιτυχία ή την αποτυχία της έκβασης µιας ενέργειας. Όταν οι 

άνθρωποι βιώνουν αρνητικά συναισθήµατα (π.χ. φόβος) σχετικά µε τις ικανότητές 

τους, οι συναισθηµατικές τους αντιδράσεις µπορούν από µόνες τους να µειώσουν τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και να προσθέσουν πίεση και άγχος. Γενικά, η 

αρνητική συναισθηµατική διέγερση (ακόµα και εµφανιζόµενη ως φυσική κόπωση, ή 

υψηλή αρτηριακή πίεση) µπορεί να συµβάλει στη µειωµένη εκτίµηση 

αυτοαποτελεσµατικότητας. 

 • Η λεκτική πειθώς (verbal persuation) Πρόκειται για τη λεκτική ενθάρρυνση ή 

αποθάρρυνση που δίνει ο κοινωνικός περίγυρος σε ότι αφορά την επιδίωξη 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (εφόσον βεβαίως αυτές είναι στα όρια 

ρεαλιστικών επιδιώξεων), την ολοκλήρωση µιας δράσης ή την αντιµετώπιση 

µιας κατάστασης. Ο βαθµός της επίδρασης της λεκτικής πειθούς εξαρτάται 

επίσης από το κύρος, την αξιοπιστία και την εµπειρογνωµοσύνη του ατόµου-ων 

που την παρέχουν (χαρακτηριστικά της πηγής). Σε καµία περίπτωση ωστόσο η 

λεκτική ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση δεν µπορεί να λειτουργήσει από µόνη της 

στην ενίσχυση ή υπονόµευση της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου. Οι 

ανωτέρω πηγές προέρχονται ως προδιαγραφές και µεταβλητές όπως τις προσδιορίζει 

το φύλο, η εθνικότητα, το οικογενειακό και κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο κ.ά. 

στοιχεία του ατόµου και καθορίζουν το ποιες γνωστικές διαδικασίες 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ζωής του που µε τη σειρά τους οδηγούν στη 

διαµόρφωση της αυτοαποτελεσµατικότητας αυτού. Επίσης, δε λειτουργούν 

µεµονωµένα, αλλά γενικά βρίσκονται σε µια περίπλοκη αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ 

τους όσο και ως στοιχεία της κοινωνικοποίησης του ατόµου (Bandura, 1997. Κάντας 

& Χαντζή, 1991)10 . Η αυτοαποτελεσµατικότητα λοιπόν είναι βασισµένη σε ένα 

πρότυπο τριαδικών (γνωστικών, συναισθηµατικών, βιολογικών-κοινωνικών) 

επιρροών και αµοιβαίου ντετερµινισµού (αιτιοκρατίας) (Bandura, 1977, 1997). 

Για παράδειγµα, ο υψηλός βαθµός εκτίµησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του 



ατόµου σε συνδυασµό µε ένα περιβάλλον που προσφέρει λεκτική ενθάρρυνση ή 

γενικά ανταµοιβή σε µια εµπειρία θετικών επιδόσεων στο παρελθόν ωθούν το 

άτοµο ακόµη περισσότερο στην ολοκλήρωση µιας δράσης και την αντιµετώπιση 

µιας κατάστασης (Bandura, 1982:140). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΘΕΩΡΙΑ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (SCCT) 

 Η κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία  

α. Γενικές θεωρητικές αρχές και θεωρητικέςεπιρροές 

Η κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία (social cognitive career 

theorySCCT) αποτελεί ένα πλήρες θεωρητικό σχήµα που επιχειρεί να περιγράψει 

και να ερµηνεύσει τη διαδικασία διαµόρφωσης των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, 

των επαγγελµατικών στόχων και της ακόλουθης επαγγελµατικής απόδοσης στο 

πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς. Εισηγητές της θεωρίας 

είναι οι Lent, Brown & Hackett (1994,1996,2000,2002). Το κύριο σηµείο που τη 

διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες υπάρχουσες θεωρίες Επαγγελµατικής 

Ανάπτυξης είναι η έµφαση που αποδίδει στην ύπαρξη και λειτουργία κοινωνικο-

γνωστικών µηχανισµών ως προσδιοριστικών παραγόντων της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Στην πλειοψηφία τους τα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης 

θεωρούν την ανθρώπινη συµπεριφορά (και κατά συνέπεια την επαγγελµατική 

επιλογή) κατά κύριο λόγο παράγωγο της αλληλεπίδρασης ατόµου και περιβάλλοντος 

αποδίδοντας ταυτόχρονα τόσο στους περιβαλλοντικούς όσο και στους ατοµικούς 

παράγοντες όρους χαρακτηριστικών ή τύπων (Lent, Brown & Hackett, 

1994,1996,2002). Με τέτοια όµως θέαση τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ίδιου 

του ατόµου, αδυνατεί να αποδώσει τη δυναµικότητα των αλληλεπιδράσεων 

ατόµου – περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να υποτιµά τη δυνατότητα 

του ανθρώπου να αλλάζει, να αναπτύσσεται και κυρίως να αυτορρυθµίζεται 

(Κουµουνδούρου,2000). Η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία 

προκειµένου να συµπεριλάβει και να περιγράψει τις δυναµικές αυτές 

αλληλεπιδράσεις υιοθετεί το τριαδικό µοντέλο της αµοιβαίας αιτιότητας (triadic 

reciprocal model of causality) του Bandura (1986) σύµφωνα µε το οποίο α) τα 

προσωπικά στοιχεία όπως εσωτερικές γνωστικές και συναισθηµατικές 

καταστάσεις και φυσικά χαρακτηριστικά του ατόµου, β) οι εξωτερικοί 

περιβαλλοντικοί παράγοντες και γ) η έκδηλη συµπεριφορά του ατόµου νοούνται 

ως µηχανισµοί που συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δυναµικά 

επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο (Lent, Brown & Hackett, 1994,1996,2002). 



 

 Έτσι οι εισηγητές της εν λόγω προσέγγισης αναγνωρίζουν τη συµπεριφορά του 

ατόµου ως συµπροσδιοριστικό παράγοντα τονίζοντας πως πρωταρχικά οι 

άνθρωποι µέσω της εξωτερικευµένης συµπεριφοράς «ασκούν επίδραση στις 

καταστάσεις, ο οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, τη 

συναισθηµατική κατάσταση και τη συνακόλουθη συµπεριφορά τους» (Lent, 

Brown & Hackett, 1996:380). Ουσιαστικά, σε αυτό το αλληλεπιδραστικό σύστηµα, 

οι άνθρωποι είναι τόσο παράγωγα όσο και διαµορφωτές του περιβάλλοντός τους 

(Lent, Brown & Hackett, 1996). 

Οι βασικοί κεντρικοί γνωστικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων οι 

άνθρωποι διαµορφώνουν τη συµπεριφορά τους είναι α) οι αντιλήψεις 

της αυτοαποτελεσµατικότητας, β) οι προσδοκίες αποτελέσµατος και 

γ) οι στόχοι. 

 Οι δύο πρώτοι µηχανισµοί έχουν περιγραφεί στην προηγούµενη σχετική ενότητα. 

Ωστόσο, στο σηµείο αυτό θα προχωρήσουµε σε µια περιληπτική αναφορά των 

βασικών τους χαρακτηριστικών προκειµένου να δειχθεί πως θεωρούν οι εισηγητές ότι 

συνεργάζονται µεταξύ τους. Έτσι, σε ότι αφορά τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, οι εισηγητές της θεωρίας αποδέχονται στην πληρότητά 

τους τις θεωρητικές αρχές που προτείνονται από τον Bandura (1986). Μέσω του 

µηχανισµού αυτού σε συνδυασµό µε άλλες κοινωνικογνωστικές µεταβλητές το 

άτοµο αποφασίζει για το αν θα προβεί σε µια συγκεκριµένη ενέργεια, πόση 

προσπάθεια θα καταβάλει και πόσο θα επιµείνει. Επίσης οι εισηγητές θεωρούν 

ότι βασική ιδιότητα του εν λόγω µηχανισµού είναι ότι δεν αποτελεί ένα στατικό, 

αναλλοίωτο χαρακτηριστικό, αντίθετα νοείται ως ένα δυναµικό σύστηµα 

υποκειµενικών πεποιθήσεων µε πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο, που 

καθορίζεται από το πεδίο δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται κάθε φορά. Η 

αυτοαποτελεσµατικότητα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση µε άλλους 



παράγοντες: προσωπικούς, συµπεριφορικούς όσο και περιβαλλοντικούς (Lent, 

Brown & Hackett, 1994,1996,2002. Lent, Hackett, & Brown, 1999). Οι 

προσδοκίες αποτελέσµατος περιλαµβάνουν το ίδιο εννοιολογικό περιεχόµενο µε 

αυτό που διατυπώθηκε από τον Bandura (1986). ∆ιαµορφώνονται από 

µαθησιακές εµπειρίες παρόµοιες µε εκείνες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και αποδέχονται την πρόταση του Bandura (1986) 

που αναγνωρίζει στην αυτοαποτελεσµατικότητα µεγαλύτερη ισχύ όσον αφορά 

την επίδρασή της στην επιλογή συµπεριφοράς. Βέβαια, το αν ο καθοριστικός 

παράγοντας στην επιλογή µιας δραστηριότητας θα είναι η αυτοαποτελεσµατικότητα 

ή οι προσδοκίες αποτελέσµατος εξαρτάται από τη φύση της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας .  

Τέλος, οι στόχοι αναφέρονται στην αποφασιστικότητα του ατόµου να εµπλακεί σε 

µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή να επηρεάσει ένα συγκεκριµένο µελλοντικό 

αποτέλεσµα (Bandura, 1986). Η στοχοθέτηση παρέχει τη δυνατότητα στο άτοµο να 

οργανώνει, να κατευθύνει και να διατηρεί τη συµπεριφορά του για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα ακόµη και αν δεν υπάρχει ορατή εξωτερική ενίσχυση. Στην περίπτωση 

που η ίδια η ποιότητα της επίδοσης εγγυάται τα συγκεκριµένα (επιθυµητά) 

αποτελέσµατα, ο κύριος καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή δραστηριότητας θα 

είναι η αυτοαποτελεσµατικότητα. Όταν όµως τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

εξαρτώνται ελάχιστα από την ποιότητα της επίδοσης, είναι πιθανό πως οι προσδοκίες 

αποτελέσµατος θα συµβάλλουν περισσότερο στην κινητοποίηση του ατόµου και 

στην τελική επιλογή της δραστηριότητας (Bandura, 1986). 38 την πιθανότητα να 

επιτύχει τελικά το επιδιωκόµενο γι’ αυτό αποτέλεσµα. Ως στόχοι αναφορικά µε τη 

διαδικασία επιλογής σταδιοδροµίας νοούνται τα σχέδια σταδιοδροµίας, οι 

επαγγελµατικές αποφάσεις, οι φιλοδοξίες, οι εκφρασµένες επιλογές κ.ά. (Lent, 

Brown & Hackett, 1994,1996,2002).  

 Η κοινωνικογνωστική θεωρία της σταδιοδροµίας πέρα από το βασικό 

θεωρητικό υπόβαθρο που υιοθετεί από την κοινωνικογνωστική θεωρία της 

συµπεριφοράς, συνδέεται και µε δύοθεωρητικά σχήµατα που προήλθαν 

από τη µεταφορά της θεωρητικής σκέψης του Bandura στο επιστηµονικό 

πεδίο της σταδιοδροµίας, τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης όσον αφορά 

τη λήψη επαγγελµατικής απόφασης του Krumboltz (Krumboltz, 1979. 

Krumboltz, Mitchell, & Jones, 1976. Mitchell & Krumbotz, 1996) και την 

εφαρµογή του θέµατος της αυτοαποτελεσµατικότητας στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των γυναικών των Hackett & Betz (1981) (Lent, 

Brown & Hackett, 1994,1996,2002). Τέλος, η κοινωνικογνωστική θεωρία 

της σταδιοδροµίας υιοθετεί και επηρεάζεται από τα ερευνητικά πορίσµατα και 

τις υποθέσεις άλλων θεωριών και επιστηµονικών χώρων. Συγκεκριµένα, 

επηρεάζεται από άλλα γνωστικά προσανατολισµένα µοντέλα της 

επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής συµπεριφοράς (Barak, 1981. Eccles, 1987. 

Schunk, 1989), από τη θεωρία της προσδοκίας του Vroom (1964) και της 

στοχοθέτησης των Locke & Latham (1990), από θεωρήσεις που 



επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις που δέχεται η 

επαγγελµατική συµπεριφορά (Astin, 1984. Vondracek, Lerner & Schulenberg, 

1986) καθώς και τις εξελίξεις στα επιστηµονικά πεδία των γενετικών 

επιδράσεων στη συµπεριφορά της προσωπικότητας και της κλινικής 

ψυχολογίας (Ajzen, 1988. Moloney, Boucherd, & Segal, 1991. Watson & 

Clark, 1984, ό.α. στο Lent, Brown & Hackett, 1994,2002). Έχει εφαρµοσθεί 

για τη µελέτη και άλλων τοµέων της συµπεριφοράς (εκτός από αυτόν της 

σταδιοδροµίας) όπως η ακαδηµαϊκή επίδοση, η συµπεριφορά σε θέµατα 

υγείας, η οργανωσιακή συµπεριφορά κ.ά. Η θεωρία περιλαµβάνει δύο µέρη: 

α) τα µοντέλα της επαγγελµατικής ανάπτυξης και β) το ρόλο των προσωπικών 

και των περιβαλλοντικών παραγόντων (παραγόντων πλαισίου) στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη. 

  Από το σώµα των σχετικών θεωρητικών αρχών την παρούσα εργασία 

ενδιαφέρουν οι θέσεις των εισηγητών που παρουσιάζονται στο µοντέλο 

επιλογής σταδιοδροµίας σε ότι αφορά την αλληλεπιδραστική σχέση 

µεταξύ προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων καθώς και 

τηςεπίδρασης που αυτοί ασκούν στους κεντρικούς κοινωνικογνωστικούς 

µηχανισµούς (την αυτοαποτελεσµατικότητα και τις προσδοκίες για 

αποτελέσµατα) οι οποίοι ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του ατόµου σε 

θέµατα σχετικά µε τη  σταδιοδροµία. Ωστόσο, για λόγους που αφορούν µια 

ολοκληρωµένη παρουσίαση άρα και κατανόηση της επίδρασης των 

µηχανισµών αυτών στη διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης, θεωρούµε 

σκόπιµο να γίνει σύντοµη αναφορά και στα τρία µοντέλα που προβλέπει η 

θεωρία για την επαγγελµατική ανάπτυξη. Από το δεύτερο µέρος της 

θεωρίας, µας ενδιαφέρουν οι θέσεις των εισηγητών για το ρόλο των 

προσωπικών εισροών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Ορισµένοι από 

αυτούς τους παράγοντες αποτελούν ερευνώµενες µεταβλητές για τον τρόπο 

που επηρεάζουν την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη συµπεριφορά του 

ατόµου σε ότι αφορά τη συγκεκριµένη κατάσταση. Έτσι γίνεται σύντοµη 

παρουσίαση των σχετικών θεωρητικών αρχών και παραδοχών.  

2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗ SCCT 

Οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία 

παρουσίασαν για µεθοδολογικούς λόγους τρία ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα 

αλληλοσχετιζόµενα µεταξύ τους µοντέλα που περιγράφουν την επαγγελµατική 

ανάπτυξη του ατόµου: 1) το µοντέλο ανάπτυξης των ενδιαφερόντων (interest 

development model), 2) το µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας (model of career 

choice - choice goals & actions) και 3) το µοντέλο της συµπεριφοράς – επίδοσης 

(model of performance) (Lent, Brown & Hackett, 1994,2002)12 . Η έµφαση στην 

περιγραφή της λειτουργίας των µοντέλων, όπως αναφέρθηκε, δίνεται σχεδόν 

ολοκληρωτικά στους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς που κατευθύνουν τη 



διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης, χωρίς όµως να παραγνωρίζεται το γενικότερο 

πλαίσιο όπως η δοµή των ευκαιριών, το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο ή άλλοι 

παράγοντες όπως το φύλο που σαφέστατα ασκούν σηµαντική επίδραση. Επίσης, 

όπως αναφέρθηκε οι εισηγητές αποδέχονται το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας 

αιτιότητας του Bandura αναγνωρίζοντας ότι α) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης το 

άτοµο η συµπεριφορά και το πλαίσιο επηρεάζουν το ένα το άλλο και β) σε κάποιο 

σηµείο της ανάπτυξης (ή για ορισµένα άτοµα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους) 

συγκεκριµένες µεταβλητές ενδέχεται να φέρουν το κυριότερο βάρος της 

επίδρασης όσον αφορά την επαγγελµατική ανάπτυξη. Για παράδειγµα, όσον 

αφορά το πλαίσιο, οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες (π.χ. φτώχεια) ενδέχεται να 

ασκήσουν καταλυτική επίδραση. Πολύ αργότερα, διατύπωσαν ένα ακόµη 

µοντέλο µε σκοπό να εξηγήσουν παράγοντες που συµβάλλουν στην ύπαρξη 

ικανοποίησης από την εκπαίδευση και την εργασία (educational and work-related 

satisfaction) (Lent & Brown, 2006. Lent et al., 2005).   

Στο µοντέλο που αναφέρεται στη διαµόρφωση των ακαδηµαϊκών και 

επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του ατόµου, οι ερευνητές υποστηρίζουν τον 

καθοριστικό ρόλο παραµέτρων τόσο του ενδοατοµικού (π.χ. ειδικές ικανότητες, 

στοιχεία προσωπικότητας κ.ά.) όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος στις 

ευκαιρίες, για µαθησιακές εµπειρίες του ατόµου (ακόµα και τη διαφορετική 

υποστήριξη - ενθάρρυνση, ή αποθάρρυνση- που παρέχουν σηµαντικοί άλλοι 

όπως οι γονείς, οι καθηγητές αλλά και οι φίλοι) στη διαµόρφωση των 

κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και 

προσδοκίες για συγκεκριµένα αποτελέσµατα) και από εκεί στα ενδιαφέροντα του 

ατόµου. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι εκφράζουν ενδιαφέρον για επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις στις οποίες µπορεί να έχουν κάποιες ικανότητες. Στη συνέχεια 

λόγω των ευκαιριών που είχαν να ασχοληθούν µε αυτές τις ενασχολήσεις  

αποκτούν θετικές εµπειρίες επιδόσεων, αναπτύσσουν υψηλό βαθµό 

αυτοαποτελεσµατικότητας και διαµορφώνουν υψηλές προσδοκίες για 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Με βάση την ανάλυση λοιπόν που παρουσιάζουν 

στο µοντέλο των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, οι εισηγητές διαµορφώνουν 

προβλέψεις όσον αφορά τη διαδικασία διαµόρφωσης αυτών 

 Στο µοντέλο της επιλογής σταδιοδροµίας ως προέκταση του πρώτου 

µοντέλου, τα ενδιαφέροντα συνδέονται µε τις επιλογές που το άτοµο 

πραγµατοποιεί καθώς και µε τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την 

υλοποίηση των επιλογών αυτών. Η έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας 

επηρεάζει τις επιλογές και τις ενέργειες του ατόµου είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

Η διαδικασία της επιλογής δηλαδή χωρίζεται σε τρία στάδια: α) στην 

έκφραση της πρώτης επιλογής (στόχου), β) στις ενέργειες που σχεδιάζει το 

άτοµο προκειµένου να υλοποιήσει το στόχο του και γ) στη συνακόλουθη 

επίδοση που έχουν οι ενέργειές του η οποία παρέχει ανατροφοδότηση 

αναδιαµορφώνοντας ολόκληρο το σχήµα της µελλοντικής επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς. Ωστόσο, οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι οι επιλογές του 



ατόµου δεν καθορίζονται µόνο από τα ενδιαφέροντά του αλλά και από τις 

δυνατότητες, ευκαιρίες, εµπόδια ή περιορισµούς που προσδιορίζουν 

παράµετροι του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και τα προσωπικά του 

στοιχεία. Για παράδειγµα, όταν οι άνθρωποιαντιληφθούν ότι δεν µπορούν 

να υλοποιήσουν επαγγελµατικές επιλογές σχετικές µε τα ενδιαφέροντά 

τους, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις οικονοµικής δυσπραγίας και 

ανεργίας, τότε στρέφονται σε επαγγελµατικές επιλογές που τους 

ενδιαφέρουν λιγότερο και  θεωρούν ότι τους είναι διαθέσιµες και τις οποίες 

αισθάνονται ικανοί να πραγµατοποιήσουν (Lent, Brown, Hackett, 1994,2002). 

Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζουν, οι εισηγητές διαµορφώνουν 

προβλέψεις όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής σταδιοδροµίας .Από τις 

προβλέψεις αυτές την παρούσα εργασία ενδιαφέρει η Πρόταση 3 καθώς και η 

Υπόθεση 3Β τις οποίες και αναφέρουµε. Πρόταση 3: Οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας επηρεάζουν τους στόχους όσον αφορά την 

επαγγελµατική επιλογή και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους 

στόχους αυτούς τόσο άµεσα όσο και έµµεσα. Υπόθεση 3Β: Οι αντιλήψεις 

επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας θα σχετίζονται θετικά µε τις 

συµπεριφορές εισόδου (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών και εργασίας, δήλωση-

επιλογή κατεύθυνσης σπουδών κ.ά.). Στο σχήμα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η σχηµατοποίηση του µοντέλου επαγγελµατικής επιλογής. 

Εδώ γίνεται αναπαράσταση των περίπλοκων σχέσεων αλληλεπίδρασης των 

επιµέρους παραµέτρων.  

 

 



 

Με βάση τη σχηµατοποίηση αυτή, οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας για τη σταδιοδροµία θεωρούν ότι ένα σύνθετο πλέγµα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ προσωπικών στοιχείων και ενδοατοµικών 

παραµέτρων όπως φυσικά χαρακτηριστικά, η φυλή/εθνικότητα, το φύλο 

στην ψυχοκοινωνική του διάσταση και εσωτερικές, γνωστικές και 

συναισθηµατικές καταστάσεις (ενότητα προσωπικών εισροών), γενικών 

περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως η υποστήριξη από τους γονείς), 

καθώς και µαθησιακών εµπειριών (person & environmental inputs - 

contextual and career relevant experiential-learning factors & variables, 

& learning experiences) επενεργούν στις διαδικασίες γνωστικής 

ανάπτυξης των ατόµων (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις 

προσδοκίες για αποτελέσµατα). Αυτές µε τη σειρά τους καθορίζουν τις 

µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου: τα 

επαγγελµατικά ενδιαφέροντα (interests), τις αξίες (values), τις ικανότητες 

(abilities), τους επαγγελµατικούς στόχους (goals) και τις φιλοδοξίες 

(aspirations), τις επαγγελµατικές επιλογές (choices) καθώς και τη 

συνολική συµπεριφορά και επίδοση του ατόµου στον τοµέα αυτό (career 

outcomes & performance)  

Έτσι η κοινωνικογνωστική προσέγγιση για τη σταδιοδροµία υποστηρίζει ότι η 

επαγγελµατική ανάπτυξη είναι ένας συνδυασµός προσωπικών, γνωστικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Επίσης,παρουσιάζει µια κυκλικότητα, βρίσκεται 

σε µια διαρκή δυναµική ροή, αφού γίνεται αντιληπτή ως µια συνεχής, δυναµική 

και κυκλική αλληλεπίδραση των παραγόντων που ανφέρθηκαν.  

Ωστόσο, το στοιχείο που διαφοροποιεί το µοντέλο αυτό από άλλα µοντέλα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι η επισήµανση των οδών µέσω των οποίων 

πραγµατοποιείται η ανατροφοδοτική διαδικασία. Συγκεκριµένα, η επίδραση των 

εµπειριών επίδοσης στις µελλοντικές επιλογές «διαµεσολαβείται» από τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες αποτελέσµατος οι οποίες µε τη σειρά 

τους βοηθούν στην παγίωση ή τον επαναπροσδιορισµό των ενδιαφερόντων και των 

στόχων. Τέλος, το µοντέλο της συµπεριφοράς – επίδοσης, αναφέρεται στο επίπεδο 

των επιτευγµάτων (π.χ. ακαδηµαϊκές επιδόσεις, βαθµούς), αλλά και σε στοιχεία 

ενδεικτικά της εµµονής του ατόµου στην επιλεγµένη συµπεριφορά (π.χ. σταθερότητα 

όσον αφορά την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών). Στο σχήµα που αναπαριστά το 

µοντέλο της επίδοσης, η έµφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στις 

ικανότητες, την αυτοαποτελεσµατικότητα, τις προσδοκίες για αποτελέσµατα και τους 

στόχους ως συµπροσδιοριστικούς παράγοντες της επίδοσης. Έτσι, οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας νοούνται ως συµπροσδιοριστικοί παράγοντες της 

επίδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι τα επιτεύγµατα των ανθρώπων εξαρτώνται, πέρα από τις 

πραγµατικές τους ικανότητες και από το πώς τα ίδια τα άτοµα τις εκτιµούν και τις 

χρησιµοποιούν, επηρεάζουν δηλαδή τον τρόπο που οι άνθρωποι «ξεδιπλώνουν» και 

χρησιµοποιούν τις ικανότητές τους. Οι ικανότητες αυτές, µε τη σειρά τους οδηγούν 



σε συµπεριφορά θετικών επιδόσεων (αποτελέσµατα), η οποία και τροφοδοτεί την 

αυτοαποτελεσµατικότητα. Το συγκεκριµένο µοντέλο προσφέρει ένα χρήσιµο 

ερµηνευτικό πλαίσιο των επιτευγµάτων που σχετίζονται µε στόχους που είτε το 

άτοµο έχει επιλέξει µόνο του είτε (σε περίπτωση που οι ενέργειές του καθορίζονται 

από εξωγενείς παράγοντες) έχει µόνο του τουλάχιστον υιοθετήσει (Lent, Brown & 

Hackett, 1994,2002). Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζουν, οι εισηγητές 

διαµορφώνουν προβλέψεις όσον αφορά τη συµπεριφορά)] (Lent, Brown & Hackett, 

1994:100).  

2.3 Ο ρόλος των ατοµικών, περιβαλλοντικών και µαθησιακών 

εισροών στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

Το τριαδικό µοντέλο της αµοιβαίας αιτιότητας, που υιοθετεί η κοινωνικογνωστική 

θεωρία της σταδιοδροµίας των Lent, Brown & Hackett (1994) αναγνωρίζει όπως 

είδαµε στο παραπάνω σχήμα  τη διαρκή δυναµική αλληλεπίδραση των προσωπικών 

στοιχείων, των εξωγενών, περιβαλλοντικών παραγόντων και της εξωτερικευµένης 

συµπεριφοράς. Στόχος της θεωρητικής προσέγγισης στο πρώτο τουλάχιστον µέρος 

αυτής είναι να εισαγάγει και να θεµελιώσει στην επιστηµονική ερµηνεία της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης τους παραγνωρισµένους αυτορρυθµιστικούς 

µηχανισµούς της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Έτσι, η θεωρία επικεντρώθηκε 

στους γνωστικούς παράγοντες που υποτίθεται ότι διαµορφώνουν τα 

επαγγελµατικά ενδιαφέροντα, τις επαγγελµατικές επιλογές και τη συνακόλουθη 

επίδοση. 

 Είναι όµως εύλογο ότι οι ανθρώπινες ενέργειες δε λαµβάνουν χώρα σε 

περιβαλλοντικό κενό. Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο µέρος της θεωρίας, οι εισηγητές 

ασχολούνται µε το ρόλο των ατοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Έτσι, για 

τους εισηγητές της SCCT η επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου «είναι µια εικόνα 

θεατρικού δράµατος που «ανεβαίνει» (τελείται) σε κοινωνική σκηνή» (Lent et al., 

2001:475). Σε αυτό το πλαίσιο, προσωπικοί, περιβαλλοντικοί και µαθησιακοί 

παράγοντες αναδεικνύονται και λειτουργούν ως καθοριστικής σηµασίας καταβολές 

για την πορεία της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Οριοθετούν ένα πλαίσιο 

ζωής για το άτοµο, καθορίζοντας τις ευκαιρίες και κυρίως προσδιορίζοντας τις 

µαθησιακές εµπειρίες που ενισχύονται θετικά ή αρνητικά µέσω των οποίων 

διαµορφώνονται οι κεντρικοί γνωστικοί µηχανισµοί (οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και οι προσδοκίες για αποτελέσµατα) και στη συνέχεια η 

πορεία επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. (Lent, Brown, Hackett, 1994. 

2000). Οι εισηγητές αποδέχονται τις θέσεις της θεωρίας του Bandura (1986) για τις 

τέσσερις πηγές πληροφοριών από τις οποίες κατά κύριο λόγο διαµορφώνονται οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (και οι προσδοκίες αποτελέσµατος). 

Αποσαφηνίζοντας τον τρόπο διαµόρφωσης αυτών, διαµορφώνουν σχετικές 

προβλέψεις και αντίστοιχες µε αυτές (Lent, Brown & Hackett, 1994:103). Από τις 

σχετικές αυτές διατυπώσεις, στην παρούσα εργασία αναφέρονται εκείνες που την 

αφορούν: Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (όσον αφορά συγκεκριµένες 



εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες) διαµορφώνονται µέσω των 

προσωπικών επιτευγµάτων, της έµµεσης µάθησης, της λεκτικής πειθούς-κοινωνικής  

ενθάρρυνσης και των φυσιολογικών αντιδράσεων (π.χ. της συναισθηµατικής 

διέγερσης) που σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές 

δραστηριότητες.  Οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας όσον αφορά 

συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες θα σχετίζονται 

θετικά α) µε το ποσοστό των προσωπικών επιτευγµάτων, β) το βαθµό της έκθεσης σε 

επιτυχηµένα πρότυπα, γ) την έκταση της θετικής κοινωνικής ενίσχυσης που έχουν 

εισπράξει τα άτοµα και δ) τις θετικές φυσιολογικές αντιδράσεις που έχουν βιώσει 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σχετικής δραστηριότητας. Οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας θα σχετίζονται αρνητικά µε το µέγεθος των άµεσων και 

έµµεσων εµπειριών αποτυχίας, την κοινωνική αποθάρρυνση και τις αρνητικές 

φυσιολογικές αντιδράσεις όσον αφορά τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές δραστηριότητες. Οι άµεσες εµπειρίες προσωπικής επίδοσης 

ερµηνεύουν µεγάλο ποσοστό της διακύµανσης σε ότι αφορά τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας από ότι ο εµπειρίες που προέρχονται από την έµµεση 

µάθηση, την κοινωνική απόκριση ή τη φυσιολογική αντίδραση. Η σχέση των 

προηγούµενων εµπειριών επίδοσης µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

καθορίζεται από τη φύση και την ποικιλία των συνθηκών, κάτω από τις οποίες 

εκτελέστηκε η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Υψηλές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν 

κάτω από συνθήκες διαφόρων επιπέδων δυσκολίας ή πρόκλησης θα σχετιστούν 

ισχυρότερα µε την αυτοαποτελεσµατικότητα, από αντίστοιχες υψηλές επιδόσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κάτω από συνθήκες µειωµένης δυσκολίας ή πρόκλησης. 

Υπόθεση 10D: Επιτεύγµατα που ενισχύθηκαν θετικά κατά την πραγµατοποίησή τους 

θα σχετίζονται περισσότερο µε την αυτοαποτελεσµατικότητα από ότι αντίστοιχα 

επιτεύγµατα που δεν ενισχύθηκαν θετική ή επέσυραν τιµωρία. Η σχέση των 

προηγούµενων εµπειριών µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας επηρεάζεται 

από γνωστικά µεροληπτικά σφάλµατα και διαστρεβλώσεις. Για παράδειγµα, οι 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας θα είναι περισσότερο προβλέψιµες από τις 

εµπειρίες επίδοσης των ατόµων που παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα αρνητικών 

συναισθηµατικών αντιδράσεων, σε σύγκριση µε εκείνα που παρουσιάζουν υψηλά 

επίπεδα. 

2.4 Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων  

∆ιατηρώντας τη θεωρητική βάση που παρέχει το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας 

αιτιότητας, οι εισηγητές στο δεύτερο µέρος της θεωρητικής τους προσέγγισης 

επιχειρούν να προσδιορίσουν το ρόλο των παροχών πλαισίου του ατόµου στη 

διαδικασία επαγγελµατικής του ανάπτυξης, δηλαδή το ρόλο των περιβαλλοντικών 

παραγόντων. Οι θεωρητικές τους επιδράσεις επικεντρώνονται στα εννοιολογικά 

κατασκευάσµατα των Vondracek et al., (1986) και Astin (1984). Συγκεκριµένα 

υιοθετούν την έννοια της «δοµής των ευκαιριών» (Astin) και της «ευνοϊκότητας 

του πλαισίου» (contextual affordance) (Vondracek et al.). Το ενδιαφέρον στοιχείο 

στην αναγνώριση και  ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 



επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων είναι η επισήµανση των εισηγητών ότι η 

επίδρασή τους εξαρτάται συχνά από τον τρόπο που τα ίδια τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται και εκτιµούν τη βαρύτητά τους. Εισάγουν δηλαδή και σε αυτό 

το σηµείο τους γνωστικούς αντιληπτικούςµηχανισµούς ως συµπροσδιοριστικούς 

παράγοντες της συµπεριφοράς χωρίς βέβαια να ελαχιστοποιούν την καταλυτική 

συχνά επίδραση πολλών αντικειµενικών στοιχείων του περιβάλλοντος. Για 

παράδειγµα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες (π.χ. 

φτώχεια) ενδέχεται να ασκήσουν καταλυτική επίδραση στη διαµόρφωση των 

επαγγελµατικών στόχων οι οποίοι µόνο µερικώς µπορεί να επηρεαστούν από τα 

υπόλοιπα στοιχεία του τριαδικού συστήµατος (Lent, Brown & Hackett, 

1994,2000,2002). Με κριτήριο το βαθµό αµεσότητας και εγγύτητας της επίδρασης, οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

τοποθετούν τους δοµικούς, µακροπρόθεσµους παράγοντες (γενικές επιδράσεις του 

περιβάλλοντος) (distal, background contextual influences) που προηγούνται όλων των 

διαδικασιών που παρουσιάζονται στα µοντέλα και συµµετέχουν στη διαµόρφωση 

των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (στην αυτοαποτελεσµατικότητα και στις 

προσδοκίες για αποτελέσµατα) και στη συνέχεια των ενδιαφερόντων του ατόµου (στο 

µοντέλο της επαγγελµατικής επιλογής όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, είναι οι 

παράγοντες που ενσωµατώνονται στην ενότητα κάτω αριστερά). Πρόκειται για 

παράδειγµα για τις διαφορετικές ευκαιρίες που έχουν τα άτοµα να εµπλακούν µε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες ή να εκτεθούν σε συγκεκριµένα πρότυπα, η 

διαφορετικότητα της πρόσβασης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες και ευκαιρίες 

εργασίας εξαιτίας του τόπου κατοικίας τους (αστική ή αγροτική περιοχή), η 

ψυχολογική ή οικονοµική ενίσχυσή τους να ασχοληθούν µε ορισµένες 

δραστηριότητες, οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης από γονείς, καθηγητές, 

συµβούλους, φίλους, µε βάση το φύλο, σε συγκεκριµένο πολιτισµικό πλαίσιο, άλλες 

γονεϊκές επιδράσεις όπως ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής στις σχετικές µε τη 

σταδιοδροµία διαδικασίες κ.ά. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους 

βραχυπρόθεσµους παράγοντες, αυτούς που είναι άµεσα σχετιζόµενοι µε τις 

αποφάσεις του ατόµου (proximal influences), δηλαδή αυτούς που ασκούν άµεσες 

επιδράσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη (στο µοντέλο της επαγγελµατικής επιλογής 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, είναι οι παράγοντες που ενσωµατώνονται στην 

ενότητα πάνω δεξιά). Οι επιδράσεις αυτών των παραγόντων λαµβάνουν χώρα σε 

κρίσιµα σηµεία της σταδιοδροµίας του ατόµου όπως όταν το άτοµο βρίσκεται στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών αποφάσεων. Στους παράγοντες 

αυτούς συµπεριλαµβάνονται το 50 δίκτυο κοινωνικών επαφών του ατόµου, στοιχεία 

που αφορούν στην κατάσταση της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας, η προσφορά 

και ζήτηση επαγγελµατικών ειδικοτήτων, οι αναξιοκρατικές πρακτικές προσλήψεων 

σε θέσεις εργασίας και άλλα στοιχεία που λειτουργούν ως υποστηρικτικοί 

µηχανισµοί ή ως πραγµατικά εµπόδια- φραγµοί όπως ο ρατσισµός που προέρχεται 

από τη φυλή ή την εθνικότητα, ο σεξισµός, κ.ά.) (Lent, Brown & Hackett, 

1994,2000,2002). Οι δύο αυτές οµάδες επιδράσεων οι οποίες στο πραγµατικό πλαίσιο 

παρουσιάζουν πολλές επικαλύψεις, συµµετέχουν: α) στη διαµόρφωση των 

µαθησιακών εµπειριών που επιδρούν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των 



επιλογών και β) συνιστούν τη δοµή των ευκαιριών (στις πραγµατικές της διαστάσεις 

και όπως την αντιλαµβάνονται τα άτοµα) στο πλαίσιο της οποίας λαµβάνονται οι 

επαγγελµατικές αποφάσεις και επιχειρείται η υλοποίησή τους. Αυτό σηµαίνει ότι η 

δοµή των ευκαιριών του ατόµου διαµεσολαβεί της προβλέψεις και υποθέσεις που 

διατυπώνουν οι εισηγητές για τη σχέση των ενδιαφερόντων µε τους στόχους και 

αυτών µε τις ενέργειες υλοποίησης (µοντέλο έµµεσης επίδρασης διαµέσου των 

µαθησιακών διαδικασιών). ∆εν αποκλείεται βέβαια και η άµεση και καταλυτική 

επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων τόσο κατά τη διαδικασία της διαµόρφωσης 

των στόχων όσο και κατά τη διαδικασία της υλοποίησής τους (όπως η φτώχεια ή η 

αναξιοκρατική πρακτική προσλήψεων που αναφέρθηκαν) (µοντέλο άµεσης 

επίδρασης) Lent, Brown & Hackett, 1994,2000,2002). 2.2.στ. Υποστηρικτικοί 

µηχανισµοί και περιορισµοί στη διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης Οι εισηγητές 

της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης σε µετα-αναλύσεις που πραγµατοποίησαν µε 

σκοπό την επαλήθευση των υποθέσεων του θεωρητικού τους σχήµατος, διατυπώνουν 

την υποστήριξη σε πολλά σηµεία της, ιδιαίτερα στο στέρεο περιγραφικό µοντέλο 

ορισµένων διαδικασιών: επιβεβαιώθηκε η λειτουργία των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται τα επαγγελµατικά 

ενδιαφέροντα καθώς επίσης και η διαδικασία βάσει της οποίας πραγµατοποιείται η 

µετάφραση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων σε στόχους, η επιλογή 

σταδιοδροµίας και η επαγγελµατική επίτευξη (το επάγγελµα στο οποίο τελικά 

εισέρχεται το άτοµο) (Brown & Lent, 1996. Lent, Brown & Hackett, 1996). Από την 

άλλη πλευρά, θεωρούν ότι υπάρχουν θέµατα που δεν έχουν ελεγχθεί και άλλα που 

απαιτούν διεξοδικότερη διερεύνηση. Τα θέµατα αυτά µεταξύ άλλων είναι: α) η 

επίδραση των µαθησιακών εµπειριών στην αυτοαποτελεσµατικότητα και τις 

προσδοκίες αποτελέσµατος (Υποθέσεις 10 και 11) β) ο ρόλος ορισµένων 51 

προσωπικών παραγόντων όπως το φύλο, η φυλή/εθνικότητα και των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών 

(Lent, Brown & Hackett, 1994, 1996). Το τελευταίο αυτό στοιχείο οφείλεται στο ότι 

είναι αρκετά δύσκολο να οριστούν και να µετρηθούν οι παράγοντες αυτοί και 

µάλιστα µε ακρίβεια σε ότι αφορά την επίδρασή τους. Έτσι οι εισηγητές πολύ 

αργότερα διευκρινίζουν περισσότερα για την επίδραση των περιβαλλοντικών 

παραγόντων στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και περιγράφουν το ρόλο δύο 

νέων θεωρητικών κατασκευών, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων: α) τους παράγοντες που µπορούν να λειτουργήσουν 

υποστηρικτικά προς το άτοµο (υποστηρικτικοί µηχανισµοί) (contextualsupports) 

και β) τους παράγοντες που λειτουργούν περιοριστικά και ως εκ τούτου µπορεί 

νααποτελέσουν φραγµούς (εµπόδια) (contextual barriers) (Lent, Brown & 

Hackett, 2000). Κάθε µια από αυτές τις δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών 

παραγόντων, µπορεί, µε τη σειρά τους να τοποθετηθεί σε δύο κατηγορίες µε κριτήριο 

το βαθµό αµεσότητας και εγγύτητας της επίδρασής τους, όπως είχε περιγραφεί 

αρχικά στη θεωρητική τους προσέγγιση και αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο: α) στις γενικές επιδράσεις (δοµικοί, µακροπρόθεσµοι παράγοντες) και β) 

στις άµεσες επιδράσεις (βραχυπρόθεσµοι παράγοντες) που λαµβάνουν χώρα σε 

κρίσιµα σηµεία της διαδικασία λήψης απόφασης (όπως για παράδειγµα οι 



αρνητικές επιδράσεις της οικογένειας στην υλοποίηση της απόφασης επιλογής 

ενός τοµέα σπουδών). Επίσης, οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί και οι περιορισµοί, 

µπορεί να είναι α) αντικειµενικά προσδιορισµένοι (όπως π.χ. το οικογενειακό 

εισόδηµα) ή β) υποκείµενοι σε ατοµική ερµηνεία και απόδοση νοήµατος 

(πρόκειται για τις υποκειµενικές αντιλήψειςτων ατόµων για την ευνοϊκότητα ή 

όχι του περιβάλλοντός τους)(perceived supports &barriers) (Lent, Brown & 

Hackett, 2000). Υπάρχουν δηλαδή παράγοντες όπως η ποιότητα των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στις οποίες εκτίθεται το άτοµο, το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας που καθορίζει την οικονοµική του 

δυνατότητα, η επαγγελµατική δραστηριότητα του πατέρα κ.ά., οι οποίοι 

προσδιορίζουν και καθορίζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές 

του είτε αυτό τους αντιλαµβάνεται ως καθοριστικούς είτε όχι. Υπάρχουν όµως 

και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως δυνατότητες, ευκαιρίες, πηγές, εµπόδια 

κ.ά. τους οποίους ανάλογα το πώς τους προσλαµβάνει και τους αξιολογεί το 

άτοµο αυτοί καθορίζουν και την επαγγελµατική του ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, 

υπάρχουν ενδο- ατοµικοί περιορισµοί, όπως π.χ. µια φυσική δυσλειτουργία ή ο 

χαµηλός βαθµός αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου και περιορισµοί 

στις πραγµατικές τους διαστάσεις, όπως τους θέτει το περιβάλλον (π.χ. απόρριψη από 

σηµαντικούς άλλους, χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο ή άλλες οικονοµικές 

δυσκολίες, κ.ά.). Σύµφωνα µε τις θέσεις των εισηγητών, σε ότι αφορά τους 

περιορισµούς (εµπόδια - φραγµοί) που µπορεί να αντιµετωπίσει κάποιος στη 

διαδικασία της επαγγελµατικής του ανάπτυξης, πρόκειται για «αρνητικές επιρροές 

του περιβάλλοντος» (Lent, Brown & Hackett, 2000:43) και είναι δυνατό να 

λειτουργήσουν ανασταλτικά στην επαγγελµατική ανάπτυξη ενός ατόµου. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε µια βασική αρχή της προσέγγισής τους (το τριαδικό µοντέλο αµοιβαίας 

αιτιότητας), το άτοµο µπορεί να λειτουργήσει διαµορφωτικά στις επιδράσει αυτές 

αναπτύσσοντας στρατηγικές αντιµετώπισης αυτών των εµποδίων (barrier-copping 

strategies)13 (Brown & Lent, 1996. Lent, Brown, Hackett, 2000). Σε ότι αφορά τους 

µηχανισµούς του περιβάλλοντος που λειτουργούν υποστηρικτικά, πρόκειται για 

συγκεκριµένες καταστάσεις ή πηγές του περιβάλλοντος που διευκολύνουν τη 

διαµόρφωση και την προσπάθεια επίτευξης των επαγγελµατικώνστόχων των 

ατόµων (Lent, Brown & Hackett, 2000:48). Παραδείγµατα τέτοιων µηχανισµών είναι 

η υποστήριξη, η ενθάρρυνση από σηµαντικά πρόσωπα στην οικογένεια, από 

φίλους, η επικοινωνία µε πρόσωπα που µπορεί να λειτουργήσουν ως µέντορες 

στη ζωή του ατόµου, ακόµα και η οικονοµική τους υποστήριξη. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία παρουσιάζουν οι προτάσεις των εισηγητών 

ότι οι παράγοντες αυτοί καθώς έχουν µελετηθεί λιγότερο σε σχέση µε τους 

περιορισµούς ως προς την επίδρασή τους στην επαγγελµατική ανάπτυξη, γι’ αυτό 

είναι καλό να διερευνηθούν περισσότερο καθώς µπορεί να αποδειχθούν περισσότερο 

αποτελεσµατικοί στην εφαρµογή συµβουλευτικών παρεµβάσεων. Συγκεκριµένα, οι 

εισηγητές παρουσιάζουν τον µηχανισµών των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας 

του ατόµου να αντιµετωπίσει και να «διαπραγµατευτεί» τα εµπόδια που 

εµφανίζονται σε µια συγκεκριµένη κατάσταση (coping efficacy) καθώς και στο 

µηχανισµών των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας να ανταποκριθεί στα 



καθήκοντα και τις απαιτήσεις µιας κατάστασης (content or task-specific self-

efficacy). Όσο πιο υψηλές οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας να 

διαπραγµατευτεί τα εµπόδια µιας κατάστασης, τόσο λιγότερο πιθανό είναι το άτοµο 

να εκτιµά ότι υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες. Ακόµη και αν υπάρχουν όµως, 

τους θεωρεί λιγότερο απειλητικούς και ευκολότερο να τους αντιµετωπίσει. Βέβαια, 

καθώς οι συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας λειτουργούν 

σύµφωνα µε τη θεωρία αλληλεπιδραστικά µε τις προσδοκίες για αποτελέσµατα, στην 

περίπτωση για παράδειγµα που κάποιοι έχουν παράσχει πληροφορίες στο άτοµο ότι 

κάποια εµπόδια είναι απαρέγκλιτα, εκείνο θεωρεί ότι δεν έχει την απαιτούµενη 

αυτοαποτελεσµατικότητα να τα αντιµετωπίσει (Lent, Brown & Hackett, 2000). 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές το άτοµο µπορεί εντοπίσει, να ενεργοποιήσει και έτσι να 

αξιοποιήσει τα υπάρχοντα συστήµατα στήριξής του όπως είναι η υποστήριξης 

των γονέων του, η δηµιουργία νέων οµάδων συνοµιλήκων που να ενθαρρύνουν 

περισσότερο τις επαγγελµατικές του βλέψεις από τις προηγούµενες, το 

προσωπικό δίκτυο γνωριµιών για την πληροφόρηση για τις σπουδές και τα 

επαγγέλµατα κ.ά. (Lent, Brown & Hackett, 2000. Lent, Hackett & Brown, 1999). 

λειτουργήσουν αντισταθµιστικά στις υποκειµενικές εκτιµήσεις για τους όποιους 

περιορισµούς που θέτει το περιβάλλον του ατόµου αλλά και ως πηγή πληροφοριών 

για τον τρόπο που µπορεί το άτοµο να αντιµετωπίσει τους περιορισµούς αυτούς 

(Lent, Brown, Hackett, 2000. Lent et al., 1998). Τη χρονική περίοδο διατύπωσης των 

θέσεών τους σχετικά µε τις δύο αυτές κατηγορίες περιβαλλοντικών παραγόντων, οι 

εισηγητές αποδέχονται, ότι, αυτοί επιδρούν µε έµµεσο τρόπο (δηλαδή ως γενικές 

επιδράσεις του περιβάλλοντος που προηγούνται των διαδικασιών διαµόρφωσης των 

ενδιαφερόντων, των στόχων και της επίδοσης και συµµετέχουν στη διαµόρφωση των 

κοινωνικογνωστικών µηχανισµών), αλλά προωθούν κυρίως το µοντέλο της άµεσης 

επίδρασης. Οι δύο αυτές κατηγορίες παραγόντων δηλαδή θεωρούν ότι επηρεάζουν 

την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου στο σηµείο που λαµβάνονται οι 

επαγγελµατικές αποφάσεις και επιχειρείται η υλοποίησή τους (δηλαδή στη 

µετάφραση των ενδιαφερόντων σε επαγγελµατικούς στόχους και επιλογές) (Lent, 

Brown, Hackett, 2000). Το σηµείο αυτό όπως αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο 

προτείνεται για αναθεώρηση καθώς τόσο οι ίδιοι οι εισηγητές µε δικές τους έρευνες 

όσο και άλλοι, όπως καταδεικνύεται από την επεξεργασία και επισκόπηση άλλων 

ερευνητικών δεδοµένων που αναζητήθηκαν στο εύρος των θέσεών τους για το ρόλο 

των υποστηρικτικών µηχανισµών και περιορισµών, επιβεβαιώνουν και την υπόθεση 

της έµµεσης επίδρασης των παραγόντων αυτών, διαµέσου των µαθησιακών 

διαδικασιών και των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη 

σχέση που περιγράφουν ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες περιβαλλοντικών 

παραγόντων µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας που ενδιαφέρουν την 

παρούσα ερευνητική εργασία, σύµφωνα µε τη σχηµατοποίηση του µοντέλου 

επιλογής σταδιοδροµίας (Σχήµα 1), αυτή είναι αλληλεπιδραστική. Τα άτοµα που 

έχουν υψηλές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας αντιλαµβάνονται 

λιγότερους περιορισµούς και µεγαλύτερηυποστήριξη από το περιβάλλον τους. 



 Θεωρητικοί διαµορφωτικοί παράγοντες και συνέπειες των περιβαλλοντικών 

εµποδίων για τη σταδιοδροµία, Lent, Brown & Hackett, 2000). 

Τέλος, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν για τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς και 

περιορισµούς, οι εισηγητές προτείνουν ορισµένα σηµεία για την πρακτική εφαρµογή 

των θέσεών τους στην Επαγγελµατική Συµβουλευτική και την έρευνα. Έτσι, οι 

σύµβουλοι θα πρέπει να εξετάζουν και να λαµβάνουν υπόψη το ρόλο των 

περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. η οικονοµική κατάσταση του ατόµου, η στάση 

και συµπεριφορά γονέων, επιρροές από φίλους κ.ά.), αλλά κυρίως µε ποιο τρόπο το 

ίδιο το άτοµο αντιλαµβάνεται, δίνει νόηµα και σηµασία και τελικά ανταποκρίνεται σε 

ό,τι το περιβάλλον του παρέχει (Lent, Brown & Hackett, 2000:39). Σε ότι αφορά τον 

τοµέα της έρευνας για το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη, οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι καθοριστικής σηµασίας για 

την επιτυχία του εµπειρικού ελέγχου της θεωρίας η επισήµανσή τους σχετικά µε την 

υποκειµενικότητα των αντιλήψεων των ατόµων όσον αφορά την ευνοϊκότητα ή όχι 

του περιβάλλοντός τους. Η έρευνα µε αυτή τη θεωρητική παραδοχή επιτρέπει να 

µελετηθούν οι όποιες ατοµικές διαφορές σε παρόµοιες γενικά παροχές πλαισίου 

(Lent, Brown, & Hackett, 2000). Το Σχήµα 2 αναπαριστά τη σχέση του ατόµου µε τα 

διάφορα περιβάλλοντα και τις επιδράσεις που δέχεται στη διαµόρφωση των 

κοινωνικογνωστικών του µηχανισµών και στην πορεία της επαγγελµατικής του 

ανάπτυξης. Για τη σχηµατοποίηση αυτή ενσωµατώνουν την οικολογική προσέγγιση 

και τα εννοιολογικά κατασκευάσµατα των Vondracek et al., (1986). Σύµφωνα µε 

αυτήν, το άτοµο βρίσκεται στο κέντρο τριών οµόκεντρων κύκλων οι οποίοι 

συνιστούν τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του. Ο πρώτος εσωτερικός 

κύκλος αποτελεί το άµεσο περιβάλλον του ατόµου (π.χ. η οικογένεια, οι σηµαντικοί 

άλλοι, η οικονοµική του κατάσταση κ.ά.), οι επιδράσεις του οποίου προσδιορίζουν 

και καθορίζουν το πώς το άτοµο προσλαµβάνει και αξιολογεί, δηλαδή 

αντιλαµβάνεται υποκειµενικά τις επιδράσεις του επόµενου µεγαλύτερου κύκλου, 

αυτού του έµµεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος (ο οποίος περιλαµβάνει την 

κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα του ατόµου). Οι επιδράσεις που 

περιλαµβάνει ο εσωτερικός αυτός κύκλος και ειδικότερα οι υποστηρικτικοί 

µηχανισµοί όπως η υποστήριξη από την οικογένεια λειτουργούν ως τρόποι διαµέσου 

των οποίων το άτοµο «φιλτράρει» και επεξεργάζεται τους όποιους περιορισµούς 

παρουσιάζονται στην επίτευξη ενός επαγγελµατικού στόχου και καθορίζουν το αν η 

αντίληψη των περιορισµών αυτών θα διατηρηθεί και θα γενικευθεί στις επιδράσεις 

από τον επόµενο µεγαλύτερο κύκλο. Έτσι οι εισηγητές θεωρούν ο ρόλος του πρώτου 

εσωτερικού κύκλου µε τους παράγοντες που περιλαµβάνει και τις επιδράσεις αυτών 

στη συµπεριφορά του ατόµου σε ότι αφορά την επαγγελµατική του ανάπτυξη αξίζει 

να διερευνηθεί περισσότερο (Lent, Brown & Hackett, 2000). Το ακόλουθο σχήµα 

αναπαριστά τις εν λόγω σχέσεις: 

 



2.5 Συνθετική επισκόπηση και επεξεργασία ερευνητικών δεδοµένων 

αναφερόµενων στις επιδράσεις των υποστηρικτικών µηχανισµών και 

των περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

Η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία έχει υποστηριχθεί από πλήθος 

ερευνητικών δεδοµένων που έχουν επαληθεύσει, διαπιστώσει και ενδεικνύουν 

συνάφειες µεταξύ των επιµέρους µεταβλητών που συνθέτουν τα περιγραφικά 

µοντέλα για την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου (βλ. περισσότερα καθώς και 

µετα-αναλύσεις15: Lent, Brown & Hackett, 1996. Lent, 2005.Lent et al., 

2003b.Rottinghaus, Larson & Borgen, 2003.Swanson & Gore, 2000).Πολύ 

περισσότερο, αξιοποιείται στη συµβουλευτική πρακτική σε παρεµβάσεις που στόχο 

έχουν να βοηθήσουν τον-την συµβουλευόµενο-η τόσο στην ανάπτυξη και 

αυτοπραγµάτωσή του, όσο και στη διαµόρφωση των δυνατοτήτων του σε ό,τι 

αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του επιλογές (Lent, Brown & Hackett, 

1999,200216). Στην παρούσα ενότητα γίνεται συνθετική επισκόπηση και επεξεργασία 

των ερευνητικών δεδοµένων που αφορούν στη διερεύνηση του ρόλου των 

υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην επαγγελµατική 

συµπεριφορά προκειµένου για τη διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων που θα 

αξιοποιηθούν στη συζήτηση των ευρηµάτων της. Η µετα-ανάλυση είναι µια µέθοδος 

ποσοτικής επισκόπησης που επιτρέπει το συνδυασµό και τη στατιστική επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων πολλών επιµέρους ερευνών που ελέγχουν τις ίδιες σε γενικές 

γραµµές υποθέσεις. Παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισµού του πραγµατικού βαθµού 

εγκυρότητας των αποτελεσµάτων, αίροντας τα πιθανά σφάλµατα δειγµατοληψίας 

(αλλά και άλλες µορφές σφαλµάτων) που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα των 

επιµέρους ανεξάρτητων ερευνών. Έτσι οι εισηγητές της θωρίας µε ποιοτικές έρευνες 

αρχικά κατέγραψαν και κατηγοριοποίησαν τους προσωπικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη του 

ατόµου (Lent et al., 2002). Τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες και οι αξίες του 

ατόµου κατατάσσονται στους προσωπικούς παράγοντες, ενώ οι επιδράσεις της 

οικογένειας, οι εργασιακές εµπειρίες, η πρόσβαση σε πρότυπα ρόλων, τα 

πρόσωπα που λειτουργούν ως µέντορες κ.ά., τοποθετούνται στις 

µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Ορισµένα στοιχεία της δοµής 

ευκαιριών του ατόµου που λειτουργούν ως περιορισµοί καταγράφηκε να είναι η 

άσχηµη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας και αρνητικές επιρροές αυτής, η 

σύγκρουση ρόλων καθώς και προσωπικές δυσκολίες στην προσαρµογή των 

φοιτητών. Ως µηχανισµοί υποστήριξης καταγράφηκαν η υποστήριξη από διάφορες 

πηγές όπως πρόσωπα της οικογένειας, φίλοι, εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, θεωρείται ότι το 

εύρος των επιδράσεων αυτών του περιβάλλοντος είναι µεγάλο, και ως εκ τούτου 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα και προσδιορισµός του ρόλου τους (Lent et al., 2002). 

Στη συνέχεια οι εισηγητές προχώρησαν σε εµπειρικό έλεγχο των επιδράσεων των 

παραγόντων αυτών στην επαγγελµατική συµπεριφορά και την επαγγελµατική 

ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο που παρουσιάζονται 

οι θέσεις των εισηγητών για τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς και τους 



περιορισµούς, το µοντέλο που προωθήθηκε για αυτούς είναι αυτό της άµεσης 

επίδρασής τους στην επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου (ενδιαφέροντα, 

στόχοι και συνακόλουθη επίδοση) και όχι τόσο το µοντέλο της έµµεσης 

επίδρασης διαµέσου των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (Lent, Brown & 

Hackett, 2000). Ο προβληµατισµός για εµπειρικό έλεγχο των θέσεων αυτών 

ενεργοποιήθηκε και εξαιτίας της διαµόρφωσης των χρονικά παράλληλων θέσεων του 

A.Bandura (1999,2000) για τον αλληλεπιδραστικό ρόλο των προσωπικών στοιχείων 

και παραγόντων του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη συµπεριφορά. Για τον 

συγκεκριµένο ερευνητή περιβαλλοντικοί παράγοντες (όπως π.χ. οικονοµικά 

δεδοµένα, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του ατόµου, η δοµή της οικογένειας, 

κ.ά.) λειτουργούν είτε ως µακροπρόθεσµες γενικές επιρροές είτε άµεσα, 

βραχυπρόθεσµα, σε κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας λήψης απόφασης και 

«επηρεάζουν την τάση του ατόµου για αυτοκαθορισµό διαµέσου των αντιλήψεων 57 

αυτοαποτελεσµατικότητας, των φιλοδοξιών και άλλων αυτοπροσδιοριστικών 

παραγόντων» (Bandura, 2000:77). Οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής 

προσέγγισης λοιπόν διερεύνησαν το ρόλο υποστηρικτικών µηχανισµών και 

περιορισµών µεταξύ τους καθώς και τα δύο µοντέλα επίδρασης των περιβαλλοντικών 

αυτών παραγόντων στην επαγγελµατική συµπεριφορά φοιτητών θετικών και φυσικών 

επιστηµών και µηχανικών και τεχνικών ειδικοτήτων. Συγκεκριµένα εξέτασαν: α) αν 

οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται άµεσα µε τους στόχους φοιτητών σχετικούς µε 

θετικές και φυσικές επιστήµες (Lent, et al., 2001) και σε άλλη έρευνα µε τους 

στόχους αλλά και µε τις ενέργειες υλοποίησης των στόχων αυτών σε φοιτητές 

µηχανικών και τεχνικών ειδικότήτων (Lent et al., 2003b) ή β) αν σχετίζονται µε τους 

στόχους και τις ενέργειες των ατόµων έµµεσα, διαµέσου των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για 

αποτελέσµατα). Τα αποτελέσµατα και στις δύο έρευνες δεν ήταν στατιστικώς 

σηµαντικά για το µοντέλο της άµεσης επίδρασης, αλλά για αυτό της έµµεσης. Οι 

υποστηρικτικοί µηχανισµοί και περιορισµοί φάνηκε να επηρεάζουν τους στόχους και 

τις ενέργειες των ατόµων διαµέσου των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών. Όµοια 

ήταν τα συµπεράσµατα και για τον έλεγχο των επιδράσεων υποστηρικτικών 

µηχανισµών στην επαγγελµατική συµπεριφορά (επιλογές) µαθητών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (γυµνασίου & λυκείου) διαφορετικού πολιτισµικού πλαισίου από αυτό 

της αµερικανικής κοινωνίας, καθώς οι εισηγητές αναφέρονται στην ανάγκη 

διερεύνησης των εν λόγω σχέσεων σε άτοµα διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων και 

ηλικιακών κατηγοριών. Συγκεκριµένα διερεύνησαν το ρόλο υποστηρικτικών 

µηχανισµών και εµποδίων στις επαγγελµατικές επιλογές [προσδιορισµένες σύµφωνα 

µε την τυπολογία προσωπικότητας και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων του Holland 

(1985) σε Ιταλούς µαθητές Λυκείου], επαληθεύοντας και εδώ το µοντέλο της 

έµµεσης επίδρασης των περιβαλλοντικών αυτών παραγόντων στην συµπεριφορά των 

ατόµων, διαµέσου δηλαδή των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (Lent et al., 2003a). 

Τα παραπάνω ερευνητικά αυτά ευρήµατα οδήγησαν τους ερευνητές τους σε πρόταση 

αναδιατύπωσης των θέσεων της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης σε ότι αφορά τον 

τρόπο επίδρασης των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην 

επαγγελµατική συµπεριφορά του ατόµου. Έτσι, θεωρούν ότι οι παράγοντες αυτοί 



επηρεάζουν άµεσα τους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς, συµβάλλουν δηλαδή 

όπως οι γενικές, µακροπρόθεσµες επιδράσεις του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση 

των µηχανισµών αυτών. Επίσης, σε ότι αφορά τη σχέση µεταξύ αυτών των 

παραγόντων, οι εισηγητές θεωρούν, ότι για παράδειγµα, η σχέση των περιορισµών µε 

58 τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας είναι πιθανό να διαµεσολαβείται από 

τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς (Lent et al., 2003a). Σε συνέχεια των θέσεων των 

εισηγητών για το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου και ειδικότερα των διαπιστώσεων της έµµεσης 

επίδρασης στην επαγγελµατική συµπεριφορά διαµέσου των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών, πολλοί ερευνητές προχώρησαν στη διερεύνηση του ρόλου ορισµένων 

υποστηρικτικών µηχανισµών (κυρίως του βαθµού γονεϊκής στήριξης) στην 

επαγγελµατική συµπεριφορά και σε έννοιες συναφείς µε αυτήν, επιβεβαιώνοντας το 

µοντέλο τόσο της άµεσης όσο και της έµµεσης επίδρασης (Ali McWhirter & 

Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006.ByarsWhinston & Fouad, 2008.Flores, 

Navarro, Smith & Ploszaj, 2006. Rogers, Creed & Glandon, 2008). Η τάση αυτή 

διερεύνησης του ρόλου των υποστηρικτικών µηχανισµών και ιδιαίτερα του βαθµού 

γονεϊκής στήριξης προήλθε, όπως αναφέρθηκε από παρατήρηση των ίδιων των 

εισηγητών της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης ότι οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί 

και κυρίως ο βαθµός γονεϊκής στήριξης είχαν µελετηθεί έως εκείνη την εποχή 

λιγότερο από τους περιορισµούς17 και µόνο σε σχέση µε τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις 

ή επιλογές των ατόµων (Blustein, et al., 1997. Fisher & Stafford, 1999.Hackett, Betz, 

Casas, & RochaSingh, 1982.Lapan, Hinkelman, Adams & Turner, 1999.McWhirter, 

Hackett, & Bandalos, 1998.Richie et al., 1997.Schaefers, Epperson & Nauta, 1997) 

(Lent, Brown & Hackett, 2000).Εκτός από τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα, 

έκτοτε ένας µεγάλος αριθµός ερευνών καταγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία στη 

θεωρητική βάση της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία οι οποίες 

ασχολούνται µε τη διερεύνηση της σχέσης των υποστηρικτικών µηχανισµών και των 

περιορισµών µεταξύ τους, µε τις µεταβλητές που προβλέπουν τα περιγραφικά 

µοντέλα του συγκεκριµένου θεωρητικού σχήµατος για την επαγγελµατική ανάπτυξη 

αλλά και µε άλλα θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη εφήβων (Ali & 

Saunders, 2006. Ali & McWhirter, 2006.Aliman-Brisset, Turner & Skovholt, 

2004.Cunningham et al., 2005.Flores & O’ Brien, 2002.Flores, Navarro, Smith, & 

Ploszaj, 2006.Gushue, 2006.Keller & Whiston, 2008.Turner & Lapan, 2002.Turner & 

Lapan, 2003.Trusty, 17 Η επίδραση των περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

του ατόµου διερευνήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών επιλογών των γυναικών (Farmer, 1976. O’Leary, 1974.Swanson, 

Daniel & Tokar, 1996. Swanson & Tokar, 1991a, 1991b ό.α. στο Ali, McWhirter & 

Chronister, 2005 καιστο Lent, Brown & Hackett, 2000). Στη συνέχεια και µέχρι την 

εποχή που οι εισηγητές της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης διατύπωσαν τις θέσεις 

τους για αυτούς, η επίδρασή τους αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης στο πλαίσιο και 

άλλων ερευνών (ενδεικτικά: Albert & Luzzo, 1999. McWhirter, Torres & Rasheed, 

1998.Swanson, Daniel & Tokar, 1996.Swanson & Woitke, 1997, ό.α. στο Lent, 

Brown & Hackett, 2000).59 2002. Rogers, Creed & Glendon, 2008. Wettersen et al., 

2005), εφήβων που προέρχονται από κατώτερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και από 



πολιτισµικά διαφορετικές οµάδες (Ali, McWhirter & Chronister, 2005. Turner & 

Lapan, 2003a. Jackson & Nutini, 2002) ή ακόµη από περιοχές µε γεωγραφική 

αποµόνωση και δυσµενείς κοινωνικοκοικονοµικές συνθήκες (Bennett, 2008), καθώς 

και φοιτητών διαφόρων κοινωνικών οµάδων (π.χ. που απειλούνται µε κοινωνικό 

αποκλεισµό), ακόµα και εθνικών ή φυλετικών (Ali, McWhirter, & Chronister, 2005. 

Byars-Whinston & Foaud, 2008.Blustein, 2001.Blustein et al., 2002.Brown et al., 

2006.Creed, Patton & Prideaux, 2006.Gushue, et al., 2006b.Gushue & Whitson, 

2006.Flores & O’ Brien, 2002.Flores, et al., 2006.Fouad & Brown, 2000.Hargrove, 

Inman & Crane, 2005.McWhirter, 1997.McWhirter, Torres & Rasheed, 

1998.McWhirter, Rasheed & Crothers, 2000.Olenchak & Hebert, 2002.Rattelle et al., 

2005.Rayle, Arredondo & Robinson, 2005.Richie, et al., 1997. Thompson et Subich, 

2006) καιγυναικώναπόεθνικέςκαιφυλετικές µειονότητες (Hackett & Byars, 1996). Σε 

αρκετές από τις έρευνες αυτές θα αναφερθούµε διεξοδικότερα παρακάτω, 

µελετώντας τα συµπεράσµατά τους σχετικά µε την επίδραση των περιβαλλοντικών 

παραγόντων στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και ειδικότερα 

των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η 

πληθώρα αυτή των προσπαθειών εµπειρικού ελέγχου των θέσεων της 

κοινωνικογνωστικής προσέγγισης για τη σταδιοδροµία σχετικά µε τις επιδράσεις των 

υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην επαγγελµατική 

συµπεριφορά και εν γένει την επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων, επιβεβαιώνει το 

βαθµό επάρκειας και υπεροχής του συγκεκριµένου ερµηνευτικού σχήµατος σε ότι 

αφορά το ρόλο των παραγόντων αυτών στις µεταβλητές που εξετάζονται 

(κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί και συµπεριφορά του ατόµου). Φαίνεται λοιπόν ότι 

οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί και οι περιορισµοί (στις πραγµατικές τους διαστάσεις 

ή όπως τους αντιλαµβάνονται τα άτοµα) επηρεάζουν την επαγγελµατική 

συµπεριφορά και οι επιδράσεις αυτές πραγµατοποιούνται διαµέσου των 

κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας και 

των προσδοκιών για αποτελέσµατα). Έτσι, τα άτοµα που για παράδειγµα 

απολαµβάνουν ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες (γενικές ευνοϊκές επιδράσεις όπως η 

ποιότητα των σχέσεων αλληλεπίδρασης στην οικογένεια που ευνοεί τη συνοχή, ή 

ψυχολογική ενίσχυση να ασχοληθούν µε κάποιες δραστηριότητες, άµεσες θετικές 

επιδράσεις όπως η υποστήριξη από τους γονείς σε συγκεκριµένες διαδικασίες της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης αυτού όπως κατά τη διαδικασία λήψης µιας απόφασης), 

επηρεάζονται θετικά οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητάς τους, σε όποιο πεδίο 

δραστηριότητας και αν αυτές αναφέρονται. 60 Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η 

σηµασία των επιδράσεων που δέχονται οι κοινωνικογνωστικοί µηχανισµοί, ιδιαίτερα 

οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας πρωτίστως από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και υποστηρικτικούς µηχανισµούς (Betz, 2007) και δηµιουργείται η 

ανάγκη (όπως άλλωστε αναφέρθηκε ότι επισηµαίνουν οι ίδιοι οι εισηγητές της 

κοινωνικογνωστικής προσέγγισης), για ερευνητικά ευρήµατα που θα παράσχουν 

µεγαλύτερη ανατροφοδότηση προκειµένου να συνεχίσουν να επιβεβαιώνονται (ή να 

τεθούν σε αναθεώρηση) οι διαδικασίες που προτείνονται για τη λειτουργία των 

παραγόντων αυτών (ιδιαίτερα δε των περιβαλλοντικών παραγόντων και 

συγκεκριµένα των υποστηρικτικών µηχανισµών όπως είναι ο βαθµός γονεϊκής 



στήριξης) σε διαφορετικές πολιτισµικές αλλά και ηλικιακές οµάδες όπως οι µαθητές 

µέσης εκπαίδευσης (γυµνασίου – λυκείου) (Lent et al., 2003a). Στην ερευνητική αυτή 

προτροπή ανταποκρίνεται τουλάχιστον ως προς έναν από τους άξονές της, η παρούσα 

µελέτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Η οικογένεια  

 Εισαγωγικά  

Η οικογένεια, το θεµελιώδες κύτταρο της οργανωµένης κοινωνίας αποτελεί βασικό 

θεσµό πρωτογενούς κυρίως κοινωνικοποίησης που υποβοηθά τους νέους στην 

προσπάθεια πρόσβασης στο πεδίο της απασχόλησης και στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές επιλογές που πραγµατοποιούν. Αυτό παρατηρείται σε κάθε κοινωνία, 

αλλά σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου το κράτος πρόνοιας δεν αναπτύχθηκε έγκαιρα 

στον απαιτούµενο βαθµό, ο ρόλος του «οικογενειακού περιβάλλοντος»27 στην 

υποστήριξη του µέλλοντος της νεότερης γενιάς ήταν και φαίνεται ακόµη να είναι 

πρωταρχικός (Κασιµάτη & Μουστάκα, 1978. Κασιµάτη,1991. Πατινιώτης, 2004. 

Saiti&Mitrosili. 2005).  Τα διάφορα ερεθίσµατα, οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες και 

επιθυµίες που αναπτύσσει το άτοµο, αλλά και οι δυνατότητες να τα υλοποιήσει 

πηγάζουν και βρίσκουν τη λύση τους στο οικογενειακό περιβάλλον και την υποδοµή 

αυτού. Οι λειτουργίες της οικογένειας, συνοψιζόµενες σε βασικές κατηγορίες όπως: 

αναπαραγωγικές, οικονοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές θα 

επηρεάσουν και θα καθορίσουν άλλοτε άµεσα (π.χ. µέσω των προσδοκιών, των 

επιθυµιών, των ευκαιριών για σπουδές, των κατευθύνσεων και αρχών που 

προσπαθούν να δώσουν, κ.ά.) και άλλοτε έµµεσα (π.χ. µε την οικονοµική κατάσταση, 

το πολιτισµικό επίπεδο, το επίπεδο µόρφωσης, τον τρόπο ζωής τους, τι αξίες που 

προωθούν, το πρότυπο που αποτελούν οι γονείς, κ.ά.) τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές επιλογές του νέου ατόµου (∆ηµητρόπουλος, 2004. Καζή, 2008. 

Κασιµάτη, 1991).  Μια πρακτική ταξινόµηση των τρόπων επιρροής των γονέων στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των παιδιών τους παρουσιάζει τις επιρροές αυτές να είναι 

οργανωµένες γύρω από δέκα θεµατικούς άξονες. Οι δέκα αυτοί άξονες 

σηµατοδοτούν για τους γονείς πολύ πιο σηµαντικό ρόλο αυτού που φαίνεται ή 

νοµίζεται στην επαγγελµατική ανάπτυξη των παιδιών το 

1. µε το πρότυπο/παράδειγµα που προβάλλουν οι γονείς καθώς και γενικά µε τον 

τρόπο που λειτουργούν στην οικογένεια,  

2. µε το/τα επάγγελµα/τα που έχουν,  

3. µε τα χαρακτηριστικά που µεταβιβάζουν κληρονοµικά,  

4. µε τις αξίες που καλλιεργούν ή προβάλλουν,  

5. µε το πολιτισµικό περιβάλλον που δηµιουργούν,  

6. µε τις ευκαιρίες και τα µέσα που δίνουν ή εξασφαλίζουν,  

7. µε τις προσδοκίες που έχουν αναπτύξει και καλλιεργούν,   

8. µε τα κίνητρα που προσφέρουν και τις ανάγκες που ικανοποιούν,  



9. µε την πληροφόρηση που διευκολύνουν ή επιτρέπουν και την αυτό-εικόνα που 

ενισχύουν,  

10. µε τις ανεκπλήρωτες δικές τους επιθυµίες.  

Οι έρευνες που στη σχετική βιβλιογραφία για την επαγγελµατική ανάπτυξη 

εξετάζουν την επίδραση της οικογένειας είναι πάρα πολλές και πολυδιάστατες ως 

προς τις παραµέτρους που εξετάζουν και αναδεικνύουν ορισµένους µόνο από τους 

τρόπους µε τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον επιδρά και διαµορφώνει 

θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου.   

Στην παρούσα έρευνα δε θα ήταν δυνατό, ούτε άλλωστε επιθυµητό και σκόπιµο να 

επεξεργαστούµε όλα τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρονται στις επιδράσεις της 

οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εφήβων.  Θα περιοριστούµε αρχικά 

σε µια συνοπτική χρονολογική αλλά κυρίως λειτουργική παρουσίαση της σχετικής 

γνώσης στο εξωτερικό και στη χώρα µας και στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε σε 

ερευνητικά δεδοµένα που αφενός εντοπίζονται στο εύρος που στοιχειοθετεί τη 

θεωρητική βάση της παρούσης εργασίας και τη θεωρητική βάση αυτής σε ότι αφορά 

τη διερεύνηση των επιδράσεων της οικογένειας (της θεωρίας της προσκόλλησης, της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

για τη σταδιοδροµία) και αφετέρου µελετούν τις οικογενειακές επιδράσεις στο θέµα 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας σε µαθητές-µαθήτριες µέσης 

εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δε στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό.  (∆ηµητρόπουλος, 2001).  

Συνοπτική ιστορική, λειτουργική και θεµατική επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων 

αναφερόµενων στις διαστάσεις της οικογένειας που συνδέονται µε την 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις επιδράσεις της οικογένειας στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη και επιλογή είναι πάρα πολύ παλιό, ωστόσο άρχισε να διαφαίνεται µια 

εντονότερη ενασχόληση την τελευταία εικοσιπενταετία.  Οι Schulenberg, 

Vondracek&Crouter, (1984), πραγµατοποίησαν µετα-ανάλυση σε σχετικά ερευνητικά 

δεδοµένα δέκα ετών (έως το 1980).  Οι ερευνητές σχολιάζουν τον περιορισµένο 

αριθµό των σχετικών ερευνών, αναφέρονται στην ανάγκη περαιτέρω έρευνας και 

συνοψίζουν τους κύριους τοµείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος οι οποίοι ως εκείνη 

την περίοδο ήταν: α) ο τόπος διαµονής της οικογένειας, το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο και η φυλή ή εθνικότητα, παράµετροι που σύµφωνα µε σχετικές έρευνες 

προσδιορίζουν τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των παιδιών προς συγκεκριµένες 

επαγγελµατικές δραστηριότητες, β) θέµατα δοµής της οικογένειας όπως το µέγεθος 

αυτής,  το φύλο και η σειρά γέννησης του παιδιού (αν και η σχετική έρευνα για την 

παράµετρο αυτή δε θεωρήθηκε επαρκής). Τέλος, οι ερευνητές αναφέρουν ότι από 

τότε και έπειτα αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο έντονο το ερευνητικό ενδιαφέρον 

για θέµατα διεργασιών που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των µελών της οικογένειας 

όπως για παράδειγµα η σχέση πατέρα – παιδιού.    

Οι έρευνες που καταγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία µετά το 1990 

επικεντρώθηκαν στις σχέσεις των γονέων µε τα παιδιά τους (και των δύο µαζί ή του 

πατέρα και της µητέρας ξεχωριστά) και στην επίδραση αυτών στην επαγγελµατική 

Έτσι, τα πρώτα ερευνητικά δεδοµένα σε εφήβους αναδεικνύουν πολύτιµα 

συµπεράσµατα: η  γονεϊκή υποστήριξη µε τον τρόπο που αυτή οριοθετείται στο 



πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης και προσδιορίζεται από στοιχεία όπως είναι η 

υπευθυνότητα, η αυτονοµία, η επικοινωνία, η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση 

αποδείχθηκαν σηµαντικοί παράγοντες που µπορούν να προβλέψουν τα ενδιαφέροντα 

και τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές παιδιών και εφήβων (Owens, 

1992. Palmer & Cochran, 1988.Young & Friesen, 1992.Young, Friesen & 

Dillabough, 1991, ό.α. στο Foaud, 1994.Jodletal., 2001.Otto, 2000). 

Επίσης, οι αντιλήψεις των νέων ατόµων για τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειάς 

τους (όπως η λειτουργικότητα της οικογένειας, η προσαρµοστικότητα, το στυλ 

γονεϊκής ανατροφής ή ακόµα διαστάσεις των σχέσεων µεταξύ των µελών της 

οικογένειας όπως π.χ. σύγκρουση) διαπιστώθηκε ότι αποτελούν το σηµαντικότερο 

παράγοντα πρόβλεψης της διαµόρφωσης της επαγγελµατικής τους ταυτότητας και 

της συµπεριφοράς ενασχόλησης µε τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων από ότι το φύλο, η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση ή τα ακαδηµαϊκά 

επιτεύγµατα (ακαδηµαϊκή απόδοση) (Penick&Jepsen, 1992). Ακόµη φάνηκε ότι τα 

παιδιά µαθαίνουν για τον κόσµο της αγοράς εργασίας παρατηρώντας τους γονείς και 

τις ενασχολήσεις τους οι οποίες σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους 

δραστηριότητα, ή ακόµη ακούγοντας τους γονείς τους να συζητούν για τις 

αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις όποιες άλλες απαιτήσεις της δικής τους εργασίας 

(Kelloway&Harvey, 1999).   

OEccles (1994) πραγµατοποιώντας ποσοτική επισκόπηση δέκα ετών σε σχετικές 

έρευνες καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι γονείς αποτελούν τους σηµαντικότερους 

παράγοντες κοινωνικοποίησης και διαµόρφωσης προσδοκιών και ταυτοτήτων φύλου 

των νέων, επιδρώντας στις απόψεις, τις φιλοδοξίες και τις επιλογές τους. Η επίδραση 

στα θέµατα σταδιοδροµίας ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε άλλα θέµατα.   

Μια σύγχρονη, λειτουργική παρουσίαση της γνώσης που έχει προκύψει από έρευνες 

για το ρόλο και την επίδραση της οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη µεταξύ 

των ετών 1980 και 2002 φαίνεται να είναι αυτή που προτείνεται από τις Whiston και 

Keller (2004), οι οποίες διαχώρισαν τις οικογενειακές επιδράσεις σε δύο άξονες: (α) 

την επίδραση της δοµής της οικογένειας (structuralfeatures) και (β) την επίδραση των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτής (familyprocessfeatures), 

ξεχωριστά για τις ηλικιακές περιόδους:  παιδιά, έφηβοι, φοιτητές και άτοµα που 

µόλις µπήκαν στην ενηλικίωση και ενήλικες. Οι δύο αυτοί άξονες, η δοµή και οι 

διεργασίες, δε θεωρούνται ως ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Αλληλοκαθορίζονται και 

ασκούν ταυτόχρονες και πολυσύνθετες επιδράσεις στο άτοµο.  

Η δοµή της οικογένειας αφορά τον αριθµό των µελών αυτής (µέγεθος οικογένειας) 

και ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε αυτόν όπως η σειρά γέννησης, 

η διαφορά ηλικίας των αδελφών, το φύλο αυτών κ.ά. Κυρίως όµως αναφέρεται στα 

χαρακτηριστικά των µελών που την απαρτίζουν όπως π.χ. το µορφωτικό και το 

οικονοµικό επίπεδο των γονέων, η επαγγελµατική τους δραστηριότητα, η κατάσταση 

των µελών της οικογένειας (π.χ. αν είναι µονογεϊκή ή όχι, αν εργάζεται η µητέρα, η 

εθνικότητα ή η φυλή στην οποία ανήκουν τα µέλη της, αν οι γονείς είναι µετανάστες, 

πόσες γενιές πριν µετανάστευσαν σε ένα κράτος, αν υπάρχει κάποιο χρόνιο 

πρόβληµα υγείας σε κάποιο µέλος της οικογένειας, αν οι γονείς είναι άνεργοι ή 

άποροι, κ.ά.).   

Από την άλλη, οι διεργασίες αφορούν στο είδος και την ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών µιας οικογένειας. Ο τρόπος που οι διεργασίες 



αυτές επηρεάζουν και καθορίζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη των νέων από την 

παιδική ηλικία έως τη νεότητα και την ενηλικίωση, έχουν γίνει αντικείµενο έρευνας 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπό το πρίσµα συγκεκριµένων θεωρήσεων (όπως η 

θεωρία της προσκόλλησης, η οικογενειακή θεωρία των συστηµάτων, η 

κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς και η κοινωνικογνωστική θεωρία για 

τη σταδιοδροµία). Οι παράµετροι οι οποίες στο εύρος των θεωρήσεων αυτών έχουν 

διερευνηθεί είναι  το στυλ ανατροφής που υιοθετούν οι γονείς, η ύπαρξη ή µη 

σχέσεων που ευνοούν την αυτονόµηση των παιδιών (psychologicalseparation-

individuationprocess), το είδος του δεσµού που αναπτύσσουν οι γονείς και κυρίως η 

µητέρα µε το παιδί (ύπαρξη ή µη ασφαλών δεσµών προσκόλλησης µε τους γονείς) 

(parentalattachment), η σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών ενός 

οικογενειακού περιβάλλοντος που στηρίζεται σε πρότυπα όπως η σύγκρουση-

εχθρότητα (conflict), η συνοχή (cohesion), η συναισθηµατική εµπλοκή µε τους γονείς 

(enmeshment), ο βαθµός γονεϊκής στήριξης καθώς και άλλα στοιχεία όπως οι 

φιλοδοξίες και προσδοκίες των γονέων και ενέργειες αυτών που αφορούν στην 

ανάπτυξη και την προσαρµογή του παιδιού σε διάφορα περιβάλλοντα (ακαδηµαϊκά 

και κοινωνικά), τα ερεθίσµατα, οι πληροφορίες και τα πρότυπα που παρέχουν και το 

συγγενικό (Whiston&Keller, 2004).   

Η έµφαση που έχει δοθεί στις έρευνες όσον αφορά τις επιδράσεις της οικογένειας από 

όποιον άξονα και αν αυτές προέρχονται (διεργασίες ή δοµή), αφορούν κυρίως στις 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των νέων ατόµων. Έτσι, ορισµένες 

ασχολούνται µε πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα (π.χ. εάν η εργασία της µητέρας 

επηρεάζει τις επαγγελµατικές ερωτήµατα (όπως προτιµήσεις του νέου ατόµου), ενώ 

κάποιες άλλες προσπαθούν να απαντήσουν σε πιο γενικά και ευρεία π.χ. µε ποιο 

τρόπο το δίκτυο των οικογενειακών σχέσεων επιδρά στις επαγγελµατικές επιλογές 

του ατόµου και στη στάση του προς την εργασία).   

Ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας παρά το 

ότι έχει καταγραφεί από νωρίς από τους εισηγητές των θεωριών επαγγελµατικής 

ανάπτυξης του ατόµου (π.χ Gottfredson, 1981. Roe, 1957.Super, 1957), ωστόσο δεν 

θεωρείται ότι έχει διερευνηθεί επαρκώς µε εξαίρεση την τελευταία δεκαετία και 

ιδιαίτερα µετά το 1983 (Keller&Whiston, 2008.Whiston&Keller, 2004). Επίσης, ένας 

αριθµός ερευνητών αναφέρονται στο ότι διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης 

όπως αυτή της λήψης αποφάσεων είναι δυνατό να γίνουν καλύτερα κατανοητές όταν 

διερευνώνται ως προς τον άξονα των διεργασιών της οικογένειας, οι οποίες όπως 

αναφέρθηκε, αφορούν στο είδος και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

µελών µιας οικογένειας (Bluestein, 2001. Flum, 2001.Shcultheissetal., 

2001.Shchultheiss, 2003). 

 Έκτοτε το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις επιδράσεις των διεργασιών της οικογένειας 

ενεργοποιείται παρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία ένα µεγάλο αριθµό ερευνών. 

Αρκετές από αυτές τις έρευνες και τα ευρήµατά τους αναφέρονται στις παραγράφους 

που ακολουθούν ανάλογα το θεωρητικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο προσδιορίζουν 

τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των µελών της οικογένειας (θεωρία της 

προσκόλλησης, κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς, κοινωνικογνωστικής 

θεωρία της σταδιοδροµίας).   

Ωστόσο, παρά το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον που παρατηρείται την τελευταία 

δεκαετία και την πλειάδα των σχετικών ευρηµάτων, οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν 

ικανοποιείται το αίτηµα του ακριβούς προσδιορισµού των επιδράσεων αυτών στη 



διαδικασία λήψης αποφάσεων  ή ακόµα ότι τα σχετικά ευρήµατα παρουσιάζουν 

ασυνέπειες ως προς την ερµηνεία τους (Keller&Whiston, 2008. Koumoundourou, 

Tsiaousis&Kounenou, 2010). Τα αίτια για την κατάσταση αυτή είναι δυνατό να 

αναζητηθούν στο ότι οι διαστάσεις των διεργασιών της οικογένειας που µελετώνται 

αλληλεπιδρούν µε διάφορους τρόπους οι οποίοι δεν προσδιορίζονται (Hargrove, 

Inman&Crane, 2005), στο ότι διερευνώνται συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορές των 

γονέων (Keller&Whiston, 2008) και κυρίως στο ότι η πλειονότητα των ερευνών 

µελετά τις εκάστοτε διαστάσεις των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της 

οικογένειας υπό το πρίσµα µιας µόνο συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης χωρίς 

να γίνεται προσπάθεια να υιοθετηθούν συνδυαστικά θεωρητικά σχήµατα τα οποία να 

συµπεριλαµβάνουν δύο ή περισσότερες διαστάσεις των διεργασιών αυτών (Hargrove, 

Creagh&Burgess, 2002. Hargrove, Inman&Crane, 2005.Scott&Mallinkrodt 

2005.Wright&Perrone, 2008). Μερικοί ακόµη λόγοι είναι ότι δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη µελέτη των µεταβλητών αυτών ο (ενδεχοµένως) 

διαµεσολαβητικός ρόλος ορισµένων ατοµικών χαρακτηριστικών (Cutrona&Russell, 

1990. Cutrona, 1996.Koumoundourou, Tsiaousis&Kounenou, 2010) ή ακόµα και ότι 

οι διαστάσεις των διεργασιών που ενίοτε διερευνώνται είναι ορισµένες φορές πολύ 

ευρείς ως προς τον προσδιορισµό τους (π.χ. η υποστήριξη των γονέων γενικά) 

(Keller&Whiston, 2008). Έτσι, καταγράφεται η ανάγκη διατύπωσης και εµπειρικού 

ελέγχου αφενός ενός συνθετικού θεωρητικού σχήµατος όσον αφορά τις διεργασίες 

που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των µελών του οικογενειακού περιβάλλοντος όπως 

αναλυτικά παρουσιάζεται σε επόµενη παράγραφο στην παρούσα έρευνα 

(Wright&Perrone, 2008), και αφετέρου η ανάγκη να προσδιοριστούν συγκεκριµένοι 

τύποι συµπεριφοράς των γονέων που είναι δυνατό να βοηθήσουν τους νέους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρέχοντας έτσι την επιστηµονική γνώση στους 

επαγγελµατικούς συµβούλους ώστε να ενεργοποιήσουν την υποστήριξή τους προς 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις (Keller&Whiston, 2008).   

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρουµε, ότι όλοι οι ερευνητές συµφωνούν ότι η 

επιστηµονική διερεύνηση των επιδράσεων του οικογενειακού περιβάλλοντος στα 

θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου και τα σχετικά ευρήµατα έχουν 

περιορισµό ως προς το βαθµό γενίκευσης και προβλεψιµότητάς τους, καθώς οι 

επιδράσεις αυτές είναι δυναµικές, αλληλεπιδραστικές, πολυσύνθετες και πολύπλοκες. 

Οι οικογενειακές δοµές και διεργασίες αλλάζουν υπό την πίεση γεγονότων, 

ιστορικών συγκυριών και αλλαγών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ακόµα και αν 

δύο οικογένειες αρχικά µπορούν να περιγράφουν µε τους ίδιους όρους ως προς τη 

δοµή τους ή ως προς τις διεργασίες τους, το τελικό αποτέλεσµα θα καθοριστεί και θα 

διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό τόσο από τις αλλαγές που θα προκύψουν στην 

ιστορία της κάθε οικογένειας όσο και από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού. 

Τις διαπιστώσεις αυτές έχουν κάνει πλήθος ερευνητών (ενδεικτικά: Brachter, 1982. 

Eigen, Hartman, &Hartman, 1987.Guerra & Braungart-Rieker, 1999, Hargrove, 

Creagh, & Burgess, 2002.Johnson, Bubotz & Nichols, 1990.Larson & Wilson, 

1998.Lopez & Andrews, 1987.Zingaro, 1983, ό.α. στους Hargrove, Creagh, & 

Burgess, 2002 και Hargrove, Inman & Crane, 2005.Gainor, 2006.Καζή, 2008.Trusty, 

Watts & Erdman, 1997. Young, Friesen & Dillabough,, 2001, ό.α. στους Whiston & 

Keller, 2004).   

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των επιδράσεων των διεργασιών της οικογένειας 

στην ηλικιακή οµάδα των εφήβων ηλικίας 13-21 ετών, η µετα-ανάλυση των 

Whiston&Keller, (2004), αναδεικνύει συσχετίσεις παραµέτρων της οικογένειας µε τα 

εξής θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ανάπτυξη: την επαγγελµατική 



ανάπτυξη και διερεύνησης (careerexploration), τη διαµόρφωση επαγγελµατικής 

ταυτότητας (vocationalidentitydevelopment), τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές 

προσδοκίες και φιλοδοξίες (occupationalaspirations&expectations), τη συµπεριφορά 

κατά τη λήψη µιας επαγγελµατικής απόφασης (careerdecisionmaking) και τις 

πρώιµες επαγγελµατικές επιλογές (preliminaryoccupationalchoice) (Whiston&Keller, 

2004:523). Ο αριθµός των σχετικών ερευνητικών δεδοµένων που διερευνούν τη 

σχέση µεταξύ διαστάσεων των διεργασιών της οικογένειας και της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα (ιδιαίτερα των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα) είναι σχετικά περιορισµένος, 

γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω έρευνας (Keller&Whiston, 

2008. Whiston&Keller, 2004).  Πολύ περισσότερο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 

ως προς την ένταση των επιδράσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα µεταξύ 

των µελών της οικογένειας µεταξύ µελών της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας Έτσι, 

για τους νέους έφηβους ηλικίας έως 15-16 ετών, οι οικογενειακές επιδράσεις σε 

θέµατα λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας αξιολογούνται ως περισσότερο ισχυρές 

(Blusteinetal., 1991. Lucas, 1997.O’Bien, 1996.O’Brienetal., 2000.Tang, 

Fouad&Smith, 1999.Whiston, 1996), στοιχείο που συνδέεται (και ως εκ τούτου 

αποδίδεται) µε τα χαµηλότερα επίπεδα αυτονοµίας και αυτοπροσδιορισµού που 

παρουσιάζονται σε αυτήν την αναπτυξιακή φάση έναντι των µεγαλύτερων εφήβων οι 

οποίοι πλησιάζουν στην είσοδό τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση ή ακόµη και των 

νέων ενηλίκων (Maccoby, 1983,1984. Marcia, 1980). 

3.2  Ερευνητικά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο   

Στον ελληνικό χώρο τα διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι το 

οικογενειακό περιβάλλον επιδρά και διαµορφώνει θέµατα της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης του ατόµου. Ωστόσο, η διερεύνηση των επιδράσεων της οικογένειας από 

τον άξονα των διεργασιών αυτής προέρχεται κυρίως από τη µελέτη του ρόλου των 

γονέων µε µια διάσταση µάλλον στατική (π.χ. οι απόψεις, προσδοκίες, φιλοδοξίες και 

επιθυµίες των γονέων για το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους, το µορφωτικό 

ή κοινωνικο-οικονοµικό τους επίπεδο και η σχέση του µε τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών, ο τρόπος που λειτουργούν οι γονείς ως πηγές 

επαγγελµατικής πληροφόρησης κ.ά.), ενώ οι σχετικές έρευνες από όσο µπορούµε να 

γνωρίζουµε εστιάζουν στη σχέση µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές 

των νέων ατόµων.   

Σε ό,τι αφορά το θέµα των επιλογών σταδιοδροµίας, τα ερευνητικά δεδοµένα 

αναδεικνύουν την κυρίαρχη θέση που έχουν οι γονείς στην οργάνωση της ζωής και 

ιδιαίτερα της σταδιοδροµίας των παιδιών τους καθώς δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για 

το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους. Στην πράξη, το ενδιαφέρον αυτό το 

εκδηλώνουν κυρίως στο σηµείο της κύριας αρχικής απόφασης για την επιλογή 

σπουδών και αρκετές φορές µε λάθος τρόπο (µε κατευθυντική διάθεση, προβολή των 

δικών τους ανεκπλήρωτων απωθηµένων επιθυµιών, λανθασµένες προσδοκίες ή 

φιλοδοξίες, έλλειψη γνώσης των χαρακτηριστικών ή των δυνατοτήτων των παιδιών 

τους, έλλειψη σεβασµού στις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντά τους, έλλειψη 

ενηµέρωσης ως προς τις νέες τάσεις και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας κ.ά.) 

(Γαρδίκη κ.ά. 1988. ∆ηµητρόπουλος κ.ά. 1994. Πάντα, 1988. 

Σιδηροπούλου∆ηµακάκου, 1991. Τζάνη, 1983. Χριστοδουλίδη, 1981). Όµοια σε 

έρευνες της Κασιµάτη (1986,1991), το 95% των ερωτηθέντων γονέων στις επιθυµίες 

που εξεδήλωσαν για την επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών τους δεν άφηναν 



σε αυτά περιθώρια επιλογής. Στην ίδια διαπίστωση κατέληξε και η έρευνα των 

Μουστάκα και Κασιµάτη (1984). Οι γονείς οραµατίζονται την ταυτότητα που θα 

ήθελαν να έχουν τα παιδιά τους όταν θα γίνουν ενήλικες έχοντας ως βάση τις 

αντιξοότητες της δικής τους εργασίας αλλά και από τις εµπειρίες που τους παρέχει το 

περιβάλλον τους µε τα κοινωνικά κριτήρια που το ορίζει. Υποστηρίζεται ακόµη, ότι, 

η οικογένεια ανάλογα τη δοµή και τον ταξικό της χαρακτήρα, (συν)αποφασίζει για τη 

µελλοντική πορεία του ατόµου στο σχολείο στην εργασία και την υπόλοιπη ζωή του 

(Φλουρής, Μαντζάνας, Σπυριδάκης, 1981).   

Σύγχρονες έρευνες ωστόσο αναδεικνύουν ότι γενικά υπάρχει συµφωνία µεταξύ των 

γονέων και των παιδιών στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των 

δευτέρων, ενώ ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι αρκετά υψηλό ποσοστό 

των γονέων αφήνει την επιλογή αποκλειστικά στο παιδί. Οι λόγοι για τους οποίους 

συµβαίνει αυτό εντοπίζονται στο ότι  οι περισσότεροι γονείς δε νιώθουν πάντα 

βέβαιοι ότι έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 

πάρουν επαγγελµατικές αποφάσεις, ή ακόµη θεωρούν ότι η γνώση τους για τις 

επαγγελµατικές ευκαιρίες είναι πεπαλαιωµένη. ∆ιάφορες τέτοιες σκέψεις και στάσεις, 

ακόµη και καταστάσεις όπου οι γονείς βιώνουν δυσκολίες (όπως π.χ. αν είναι αρχηγοί 

µονογονεϊκών οικογενειών) προκαλούν αβεβαιότητα στους γονείς για το αν πρέπει να 

σταθούν αµέτοχοι στις αποφάσεις των παιδιών τους ή να ασκήσουν πίεση προς 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις (Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, Μυλωνάς, Αργυροπούλου, 

2003).  

Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών, 

ερευνητικά δεδοµένα από πολύ παλιά δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες γονείς 

φανερώνουν την προσδοκία τους να προχωρήσουν τα παιδιά τους σε σπουδές 

πανεπιστηµιακού επιπέδου, αναζητώντας επαγγέλµατα µε κοινωνική καταξίωση και 

κύρος (Κασσωτάκης, 1979. Πάντα, 1988. Παπάς & Ψαχαρόπουλος, 1989). Είναι 

µάλιστα πολλαπλή η διαπίστωση ότι η ελληνική οικογένεια ταυτίζει την κοινωνική 

της άνοδο και επιτυχία µε την επαγγελµατική καταξίωση των παιδιών της 

(Βάµβουκας, 1982. Πάντα, 1988. Τζάνη, 1983. Φραγκουδάκη, 1985. Χριστοµάνος, 

1982). Η πεποίθηση για την αξία της µόρφωσης είναι βαθιά ριζωµένη στον τόπο µας 

και συνδέεται µε ουσιαστικές ψυχολογικές ανάγκες των µελών της οικογένειας 

(Κατάκη, 1984. Φίλιας, 1980).   

Αρκετές ακόµη έρευνες σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

µεταξύ των άλλων ευρηµάτων τους διαπιστώνουν την επίδραση των γονέων στις 

επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών τους (Γκαρή, 1992. Γεδεών, 1980. Φακιολάς, 

1997). Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται επίσης να διαδραµατίζει η οικογένεια και ειδικά το 

κοινωνικό-µορφωτικό και οικονοµικό πλαίσιο αυτής (βλ. περισσότερα σε επόµενη 

παράγραφο), ως παράγοντας και πηγή πληροφόρησης για τον εκπαιδευτικό και 

επαγγελµατικό προσανατολισµό. Σχετική έρευνα των Κουλούρη, Φιλιός & Λαγός 

(2007), για παράδειγµα, αναδεικνύει την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό ως ορθή και πλήρης ακαδηµαϊκή καθοδήγηση, η 

οποία βαραίνει ιδιαίτερα τις οικογένειες χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού και 

µορφωτικού επιπέδου. Σηµαντική επίσης φαίνεται να είναι η επίδραση που ασκεί το 

επάγγελµα του πατέρα, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων και οι προσδοκίες της 

µητέρας (Νασιάκου, 1980). Οι γονείς, τα αδέλφια και τα λοιπά πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών πληροφοριών. Τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος 

αποτελούν για τους Έλληνες µαθητές σηµεία αναφοράς στα οποία απευθύνονται και 



ζητούν συµβουλές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία και ειδικά 

για την επιλογή σπουδών και επαγγελµατικής δραστηριότητας (Βυτόγιαννη, 2006. 

Κασσωτάκης, 1992,2000β. Κασσωτάκης, Κοσµίδου & Μαρµαρινός, 1995).   

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια τάση διερεύνησης των επιδράσεων της 

οικογένειας (ιδιαίτερα δε από τον άξονα των διεργασιών αυτής) στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων εφήβων (στην πρώιµη και 

ύστερη εφηβεία) η οποία ακολουθεί σε παράλληλα βήµατα τη διεθνή βιβλιογραφία.  

Έτσι, η επίδραση της οικογένειας στη λήψη επαγγελµατικών αποφάσεων από 

µαθητές µέσου όρου ηλικίας 16 ετών, των Τεχνικών Επαγγελµατικών 

Εκπαιδευτηρίων µελετήθηκε σε άλλη έρευνα της Βουτυρά (2007). Συγκεκριµένα, 

εξετάστηκε η συνάφεια µεταξύ τεσσάρων βασικών µεταβλητών: της οικογενειακής 

συνοχής, της προσαρµοστικότητας της οικογένειας, της βεβαιότητας και της 

αναποφασιστικότητας στην επαγγελµατική επιλογή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

µεταβλητές της οικογενειακής συνοχής και της προσαρµοστικότητας συσχετίζονται 

στατιστικά σηµαντικά µε την εξαρτηµένη µεταβλητή της επαγγελµατικής 

αναποφασιστικότητας των νέων.  

Η έρευνα των Koumoundourou, Tsaousis&Kounenou (2010), προσπάθησε να 

προσδιορίσει σε εφήβους  µαθητές µέσης εκπαίδευσης µέσου όρου ηλικίας 15 ετών 

τον µηχανισµό µε τον οποίο επενεργούν οικογενειακές παράµετροι και προσωπικά 

χαρακτηριστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας σε µαθητές-

µαθήτριες µέσης εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µελέτησαν το ρόλο οικογενειακών 

επιδράσεων (τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και το στυλ γονεϊκής ανατροφής) 

στις δυσκολίες των εφήβων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το διαµεσολαβητικό 

ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών (κεντρικοί µηχανισµοί αυτοαξιολόγησης) 

και την ύπαρξη διαφορών φύλου στις εν λόγω διαδικασίες. Τα αποτελέσµατά τους 

µεταξύ άλλων έδειξαν ότι από τις επιδράσεις των διεργασιών της οικογένειας, ο 

βαθµός οικογενειακής συνοχής σχετίζεται µε τις δυσκολίες στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αλλά µόνο για αγόρια, ενώ η προσαρµοστικότητα της οικογένειας δεν 

παρουσιάζει κάποιο βαθµό συνάφειας. Από τα στυλ γονεϊκής ανατροφής το 

αυταρχικό (authoritarian) φάνηκε να παρουσιάζει αρνητική συνάφεια µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή και το επιτρεπτικό (permissive) θετική. Σε ό,τι αφορά το 

διαµεσολαβητικό ρόλο των κεντρικών µηχανισµών αυτοαξιολόγησης, η εν λόγω 

σχέση καταδείχθηκε µόνο για κορίτσια, στα οποία οι κεντρικοί µηχανισµοί 

αυτοαξιολόγησης διαµεσολαβούν πλήρως την αρνητική σχέση µεταξύ του 

αυταρχικού στυλ και των δυσκολιών στη λήψη αποφάσεων.   

Τέλος, η έρευνα της Κουνενού (υπό δηµοσίευση) στη διερεύνηση της σχέσης 

ανάµεσα σε µεταβλητές της οικογένειας (συνοχή & προσαρµοστικότητα), το γονεϊκό 

τρόπο διαπαιδαγώγησης και την ικανότητα λήψης επαγγελµατικών αποφάσεων των 

µαθητών µέσης τεχνολογικής εκπαίδευσης µέσου όρου ηλικίας 17 ετών, έδειξε ότι ο 

αυταρχικός τρόπος διαπαιδαγώγησης συσχετίστηκε θετικά τόσο µε τους 

περιοιρισµούς από την οικογένεια όσο και µε το συνολικό σκορ δυσκολιών στη λήψη 

επαγγελµατικής απόφασης. Ο δηµοκρατικός τρόπος διαπαιδαγώγησης παρουσίασε 

αρνητική συσχέτιση µε τους περιορισµούς στη λήψη απόφασης και θετική µε την 

έλλειψη σαφήνειας των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων. Ο επιτρεπτικός τρόπος 

διαπαιδαγώγησης παρουσίασε αρνητική συσχέτιση µε τους περιορισµούς στη λήψη 

απόφασης. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν και διαφορές φύλου ως προς την ικανότητα 

λήψης απόφασης. Τα αγόρια του δείγµατος φάνηκε να είναι λιγότερο ώριµα από τα 



κορίτσια του δείγµατος σε ότι αφορά τις επαγγελµατικές τους αποφάσεις, αφού 

παρουσίασαν µεγαλύτερα επίπεδα δυσκολιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

είχαν λιγότερο ξεκάθαρα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα από τα κορίτσια.   

3.3  Συµπεράσµατα    

Η ιστορική, λειτουργική και θεµατική επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων 

σχετικά µε τις επιδράσεις της οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και 

οι θέσεις των εισηγητών της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία 

σχετικά µε το ρόλο του συγκεκριµένου περιβαλλοντικού παράγοντα όπως 

παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, µας οδηγούν στην πρώτη, γενική 

διαπίστωση σχετικά µε την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου του 

συντελεστή αυτού, τόσο ως περιβαλλοντικού παράγοντα όσο και ως υποστηρικτικού 

µηχανισµού σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης στη 

διαµόρφωση των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου 

στον τοµέα αυτό. Η αναφορά των εισηγητών της εν λόγω θεωρίας στη 

σηµαντικότητα και την ανάγκη περαιτέρω έρευνας των επιδράσεων της οικογένειας 

γίνεται, -σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο-, στην αρχική 

παρουσίαση των θέσεών τους για τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων οι 

οποίοι συµµετέχουν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών (Lent, 

Brown&Hackett, 1994), στην παρουσίαση των θέσεών τους για τους περιορισµούς 

και τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του 

βαθµού γονεϊκής στήριξης (Lent, Brown&Hackett, 2000) και στη σχηµατοποίηση 

των τριών οµόκεντρων κύκλων που υιοθετούν προκειµένου να παρουσιάσουν τις 

επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στην επαγγελµατική ανάπτυξη του 

ατόµου (Σχήµα 2, Lent, Brown&Hackett, 2000).   

Ακόµη, η επισκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων που αναφέρθηκαν στις 

προηγούµενες παραγράφους, µας οδηγεί σε µερικές ακόµη διαπιστώσεις σε ότι 

αφορά τη σηµασία και την αναγκαιότητα διερεύνησης του ρόλου του εν λόγω  

παράγοντα για τις επιδράσεις αυτού στις εξαρτηµένες µεταβλητές της παρούσης  

ερευνητικής εργασίας (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και συµπεριφορά του 

ατόµου στον τοµέα αυτό): - Στη σηµασία της διερεύνησης των επιδράσεων της 

οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο 

όπου ο ρόλος της οικογένειας είναι πρωταρχικός στη ζωή των εφήβων.  - Στη 

βαρύτητα των επιδράσεων της οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και 

ειδικότερα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

σύµφωνα µε την ελληνική αλλά και την ξενόγλωσση επιστηµονική βιβλιογραφία και 

ως εκ τούτου στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου των επιδράσεων αυτών 

στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και στη συµπεριφορά του ατόµου στον τοµέα αυτό. - 

Στην ανάγκη περαιτέρω έρευνας των επιδράσεων της οικογένειας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων ιδιαίτερα στην ηλικιακή 

οµάδα των εφήβων µέσου όρου ηλικίας 16 ετών. - Στην ανάγκη εµπειρικού ελέγχου 

των επιδράσεων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης,  συγκεκριµένα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τις σχετικές µε αυτήν αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη βάση ενός συνδυαστικού θεωρητικού σχήµατος 

(θεωρία της προσκόλλησης και κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία).  



 - Στο ότι η µελέτη των επιδράσεων της οικογένειας είναι σκόπιµο και θεµιτό να 

περιλαµβάνει παραµέτρους και από τους δύο άξονες επιδράσεων αυτής όπως έχουν 

κατηγοριοποιηθεί στη σχετική βιβλιογραφία και αναφέρθηκαν σε προηγούµενο 

σηµείο της παρούσας µελέτης. Συγκεκριµένα, από τον άξονα των διεργασιών, θα 

διερευνηθούν παράµετροι που αναφέρονται τόσο στις σχέσεις αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των µελών της οικογένειας όπως το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και 

διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του (ύπαρξη ή µη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης) όσο και σε συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορές των γονέων 

(ενέργειες και πρακτικές) αναφορικά µε τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Από τον άξονα της δοµής της οικογένειας θα διερευνηθεί το µέγεθος της 

οικογένειας και η σειρά γέννησης του παιδιού.  

 - Στη διαπίστωση ότι τα σχετικά ευρήµατα από τη διερεύνηση των επιδράσεων της 

οικογένειας σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης άρα και σε θέµατα σχετικά µε τη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων όπως οι σχετικές 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας µπορεί να έχουν περιορισµένη περιγραφική ή 

προβλεπτική αξία καθώς οι επιδράσεις της οικογένειας προσδιορίζονται τόσο από την 

εκάστοτε συνολική δυναµική της, όσο και από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του 

παιδιού.   

3.4 Θεωρήσεις και ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο µε 

θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη   

 Θεωρία της προσκόλλησης   

Η θεωρία της προσκόλλησης (attachmenttheory) (Bowlby, 

1969,1973,1980,1982,1988) αναφέρεται στο είδος του δεσµού που ανέπτυξε ή και 

διατηρεί το παιδί (από τη βρεφική ή την παιδική ηλικία και συνεχίζει να υφίσταται 

µέχρι τη νεότητα και την ενηλικίωση) µε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος 

που το φρόντιζαν, δηλαδή στη διαµόρφωση ενός πρωταρχικού «ασφαλούς ή µη 

δεσµού» µε τα πρόσωπα αυτά (αίσθηµα ασφάλειας και υποστήριξης ή ανησυχία και 

απόρριψη).   

Το σκεπτικό των ερευνών που βασίζονται στη θεωρία της προσκόλλησης είναι ότι η 

διαµόρφωση αυτού του πρωταρχικού ασφαλούς δεσµού  εκτός από το ότι επιδρά στη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης του ατόµου (Coopersmith, 1967. Rosenberg, 1965), 

καθορίζει την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσει µε τους άλλους ανθρώπους και 

το περιβάλλον του (Ainsworth, 1989.Ainsworthetal., 1978.Bowlby, 1973). Τα παιδιά 

διαµορφώνουν ένα πρότυπο σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς που στηρίζεται 

στο ότι ο γονείς είναι είτε θετικοί / διαθέσιµοι είτε αρνητικοί / µη διαθέσιµοι, 

στοιχείο που στη συνέχεια γίνεται η λυδία λίθος για τις σχέσεις που αναπτύσσουν µε 

τους άλλους ανθρώπους. Το είδος του δεσµού που στηρίζεται στην ασφάλεια και την 

υποστήριξη αναφέρεται στη δυνατότητα διαµόρφωσης στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων ενώ το είδος του δεσµού που στηρίζεται στην ανησυχία  και την απόρριψη 

αναφέρεται στην ύπαρξη φόβου για τη διαπροσωπική επικοινωνία (Brennan, Clark, 

&Shaver, 1998. Lopez, 1993). 

Το πλεονέκτηµα της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης αντανακλά τη 

γενικότερη υψηλή προσαρµοστικότητα του ατόµου, την αποτελεσµατικότητα, τη 

δυνατότητα για αυτονοµία και την ασφάλεια που νοιώθει στη διαχείριση των 



διαπροσωπικών του σχέσεων καθώς και διαφόρων θεµάτων της καθηµερινότητας, 

συγκροτώντας αυτό που οι ερευνητές αποδίδουν µε τον όρο 

“healthyandeffectiveself”, ή “healthypersonality” (Lopez&Brennan, 2000:284). Αυτό 

συµβαίνει γιατί καθώς το παιδί µεγαλώνει και ενώ διατηρεί την ποιότητα του δεσµού 

αυτού, η αίσθησή του ότι διαθέτει ένα σηµείο αναφοράς, µια «βάση» από την οποία 

µπορεί να αποµακρύνεται µε ασφάλεια, του επιτρέπει να αναπτύσσει δεξιότητες 

προσαρµογής και τύπους συµπεριφοράς ώστε να εξερευνά το περιβάλλον και να 

επιστρέφει στη βάση του χωρίς να νιώθει ότι κινδυνεύει (Bowlby, 1988. 

Ainsworth&Bell, 1974). Έτσι, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους 

γονείς επιτρέπει στο αναπτυσσόµενο άτοµο µια συνολικά ενεργητικότερη 

συµπεριφορά (Ainsworth, 1989. Bowlby, 1973). Επίσης, θεωρείται ότι προσδιορίζει 

το άτοµο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του (Barholomew&Horowitz, 1991. Bowlby, 

1969/1973/1982) σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξής του (Kenny&Rice, 1995), άρα 

και στα θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική του ανάπτυξη (Blustein, Prezioso, 

&Schultheiss, 1995.Hazan&Shaver, 1990) ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτό βρίσκεται σε 

µεταβατικές περιόδους όπως αυτήν της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, της αναζήτησης εργασίας κ.ά. (Ainsworth, 1989.Bowlby, 1982.Lopez, 

1993 ό.α. στο Ryan, Solberg,  &Brown, 1996).   

Έτσι πολλές έρευνες ασχολήθηκαν και κατέδειξαν τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του 

είδους του δεσµού που ανέπτυξε ή και διατηρεί το άτοµο µε τα πρόσωπα που 

αποτελούν το οικογενειακό του περιβάλλον και της µετέπειτα ανταπόκρισής του στις 

απαιτήσεις  του περιβάλλοντος28 άρα και στη συγκρότηση της επαγγελµατικής του 

ταυτότητας. Οι ερευνητές δηλαδή αρχικά διερεύνησαν τη σχέση µεταξύ του είδους 

του δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε την οικογένειά του και της ύπαρξης 

διαδικασιών αυτονόµησης στη συγκρότηση της επαγγελµατικής ταυτότητας, µε 

συγκεχυµένα ωστόσο συµπεράσµατα (Kroger, 1985. Kroger&Haslett, 1988.Lucas, 

1997.Quintana&Lapsley, 1987.Schultheiss&Blustein, 1994). Η Rice (1990) σε µετα-

ανάλυση που πραγµατοποίησε µε επεξεργασία των αποτελεσµάτων πολλών 

επιµέρους ερευνών, κατέδειξε την ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής σχέσης µεταξύ 

της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και της συγκρότησης 

της επαγγελµατικής ταυτότητας του νέου ατόµου.   

Στη συνέχεια, οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν διερεύνησαν την σχέση µεταξύ της 

ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και της συµπεριφορά 

επαγγελµατικής διερεύνησης (careerexploration), καθώς µια από τις απαιτούµενες 

µορφές συµπεριφοράς για τη συγκρότηση επαγγελµατικής ταυτότητας θεωρείται ότι 

είναι η προσωπική (ατοµική) και η επαγγελµατική διερεύνηση. Η σχετική έρευνα 

ενεργοποιήθηκε στη βάση της υπόθεσης ότι καθώς ο ασφαλής δεσµός προσκόλλησης 

µε τους γονείς επιτρέπει στο αναπτυσσόµενο άτοµο µια συνολικά ενεργητικότερη 

συµπεριφορά το ίδιο θα συµβαίνει και µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής 

διερεύνησης. Έτσι, οι Ketterson&Blustein (1997), κατέδειξαν ότι τη θετική συνάφεια 

µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και της 

συµπεριφοράς αυτό-διερεύνησης και επαγγελµατικής διερεύνησης. Όµοια και στην 

έρευνα των Felsman&Blustein (1999), σε εφήβους πριν την ενηλικίωση (17-22 ετών), 

η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς (ιδιαίτερα δε µε τη 

µητέρα) φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και µε τη 

δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή, αλλά λιγότερο από την ύπαρξη ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους φίλους.   



Μια ακόµη παράµετρος που έχει διερευνηθεί για τη σχέση και τις επιδράσεις της µε 

τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης παράλληλα µε την ύπαρξη ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς, αφορά την ποιότητα των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας και είναι το γονεϊκό στυλ 

ανατροφής (parentingstyle) (αυταρχικό, αυθεντικό, επιτρΤο γονεϊκό στυλ ανατροφής 

λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το 

παιδί και θεωρείται ότι επηρεάζει το κλίµα της οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό 

καθορίζει ένα πλήθος παραγόντων οι οποίοι µε τη σειρά τους προσδιορίζουν την 

κατάσταση στην οποία αναπτύσσεται το παιδί30 άρα και την κατάσταση στην οποία 

θα βρεθεί όταν θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για την επαγγελµατική του 

σταδιοδροµία (Gonzalezetal., 2001). Η σχέση του µε τη συµπεριφορά 

επαγγελµατικής διερεύνησης έχει καταδειχθεί µε σχετικά ερευνητικά δεδοµένα.   

Έτσι, το αυθεντικό στυλ ανατροφής βρέθηκε σε γερµανούς µαθητές µέσης 

εκπαίδευσης (επιπέδου γυµνασίου) να σχετίζεται θετικά και στατιστικώς σηµαντικά 

σε σχέση µε τις άλλες δύο παραµέτρους που εξετάστηκαν (την τάση των γονέων να 

είναι  δεκτικοί στη συζήτηση διαφόρων θεµάτων που τους έθεταν τα παιδιά τους και 

την ύπαρξη εξατοµικευµένης σχέσης αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού) µε τη 

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης (Kracke, 1997). Όµοια και σε Γάλλους 

µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, όσο υψηλότερα τα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς τόσο περισσότερο οι έφηβοι φάνηκε να 

υιοθετούν συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης. Επίσης, η εν λόγω σχέση 

βρέθηκε να διαφοροποιείται µε βάση το φύλο: η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης καταδείχθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική για τη σχέση που 

παρουσιάζει µε την εξαρτηµένη µεταβλητή για τα κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια. 

Σε ό,τι αφορά το στυλ γονεϊκής ανατροφής, όταν αυτό είναι αδιάφορο-παραµέλησης, 

οι έφηβοι απευθύνονται λιγότερο στα µέλη της οικογένειάς τους αναζητώντας 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές πληροφορίες και περισσότερο σε επαγγελµατίες 

συµβούλους (Vignolietal., 2005).   

Σύµφωνα µε µετα-ανάλυση που πραγµατοποίησαν οι Wright&Perrone (2008) µεταξύ 

των ετών 1989 και 2005, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς 

έχει βρεθεί ότι σχετίζεται και επηρεάζει όχι µόνο τη συµπεριφορά επαγγελµατικής 

διερεύνησης αλλά και τη δέσµευση (careercommitment) και τη συνέπεια 

(congruence) σε ότι αφορά µια επαγγελµατική επιλογή, την επαγγελµατική 

ωριµότητα (careermaturity), την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα (career επτικό 

και αδιάφοροπαραµέλησης). 

Το γονεϊκό στυλ ανατροφής λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το είδος του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το παιδί και θεωρείται ότι επηρεάζει το κλίµα της οικογένειας. 

Με τον τρόπο αυτό καθορίζει ένα πλήθος παραγόντων οι οποίοι µε τη σειρά τους 

προσδιορίζουν την κατάσταση στην οποία αναπτύσσεται το παιδί άρα και την 

κατάσταση στην οποία θα βρεθεί όταν θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για την 

επαγγελµατική του σταδιοδροµία (Gonzalezetal., 2001). Η σχέση του µε τη 

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης έχει καταδειχθεί µε σχετικά ερευνητικά 

δεδοµένα.   

Έτσι, το αυθεντικό στυλ ανατροφής βρέθηκε σε γερµανούς µαθητές µέσης 

εκπαίδευσης (επιπέδου γυµνασίου) να σχετίζεται θετικά και στατιστικώς σηµαντικά 

σε σχέση µε τις άλλες δύο παραµέτρους που εξετάστηκαν (την τάση των γονέων να 

είναι  δεκτικοί στη συζήτηση διαφόρων θεµάτων που τους έθεταν τα παιδιά τους και 



την ύπαρξη εξατοµικευµένης σχέσης αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού) µε τη 

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης (Kracke, 1997). Όµοια και σε Γάλλους 

µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, όσο υψηλότερα τα επίπεδα ύπαρξης ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς τόσο περισσότερο οι έφηβοι φάνηκε να 

υιοθετούν συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης. Επίσης, η εν λόγω σχέση 

βρέθηκε να διαφοροποιείται µε βάση το φύλο: η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης καταδείχθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική για τη σχέση που 

παρουσιάζει µε την εξαρτηµένη µεταβλητή για τα κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια. 

Σε ό,τι αφορά το στυλ γονεϊκής ανατροφής, όταν αυτό είναι αδιάφορο-παραµέλησης, 

οι έφηβοι απευθύνονται λιγότερο στα µέλη της οικογένειάς τους αναζητώντας 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές πληροφορίες και περισσότερο σε επαγγελµατίες 

συµβούλους (Vignolietal., 2005).   

Σύµφωνα µε µετα-ανάλυση που πραγµατοποίησαν οι Wright&Perrone (2008) µεταξύ 

των ετών 1989 και 2005, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς 

έχει βρεθεί ότι σχετίζεται και επηρεάζει όχι µόνο τη συµπεριφορά επαγγελµατικής 

διερεύνησης αλλά και τη δέσµευση (careercommitment) και τη συνέπεια 

(congruence) σε ότι αφορά µια επαγγελµατική επιλογή, την επαγγελµατική 

ωριµότητα (careermaturity), την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα 

(careerindecision), τις φιλοδοξίες (aspirations) και το σχεδιασµό της σταδιοδροµίας 

(planning). Συγκεκριµένα, η συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και η 

δέσµευση σε µια επαγγελµατική επιλογή σχετίζονται αν και µέτρια µε την ύπαρξη 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και την ψυχολογική αυτονόµηση 

(psychologicalseparation) από τους γονείς (Scott&Church, 2001). Η Kenny 

(1990,2003) διαπίστωσε ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους 

γονείς σχετίζεται θετικά µε την ύπαρξη ωριµότητας στο σχεδιασµό της 

σταδιοδροµίας. Επίσης, οι Tokaretal., (2003) βρήκαν ότι µεγαλύτερη ψυχολογική 

αυτονόµηση και η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς 

σχετίζονται µε χαµηλότερα επίπεδα επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας καθώς 

επίσης και ότι η ψυχολογική αυτονόµηση και η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς σε φοιτητές εξηγούσαν 9% της ανάλυσης διακύµανσης 

της ανάγκης για επαγγελµατική πληροφόρηση και αυτό-διερεύνηση. Σε ορισµένες 

έρευνες επίσης καταδείχθηκε ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους 

γονείς επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούν και άλλες µεταβλητές που αφορούν τις 

σχέσεις µε αυτούς. Έτσι, οι Santos&Coimbra, (2000), αποµόνωσαν και µελέτησαν 

διαστάσεις ψυχολογικής αυτονόµησης από τους γονείς νέων µεταξύ 16 και 22 ετών 

σε σχέση µε τη γενική και επαγγελµατική τους αναποφασιστικότητα, 

επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις του Blustein και των συνεργατών του (1991) ότι οι 

συσχετίσεις των δύο παραµέτρων δεν µπορούν να υποστηριχθούν µε βεβαιότητα αν 

δεν υπάρχει και η επίδραση του ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς. 

Όµοια και στην έρευνα των Lee&Hughey (2001) σε φοιτητές-τριες, ενώ 

καταδείχθηκε η θετική συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς και της επαγγελµατικής ωριµότητας (του σχεδιασµού 

σταδιοδροµίας και της συµπεριφοράς επαγγελµατικής διερεύνησης), η  σχέση µεταξύ 

της ψυχολογικής αυτονόµησης από τους γονείς µε την εν λόγω µεταβλητή δεν 

επιβεβαιώθηκε χωρίς την ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης. Αντίστοιχα, 

στην έρευνα της O’Brien και των συνεργατών της (2000), η ύπαρξη ψυχολογικής 

αυτονόµησης δεν φάνηκε να σχετίζεται µε τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης που 

εξετάστηκαν (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία και τις 



επαγγελµατικές φιλοδοξίες νεαρών φοιτητριών) παρά µόνο όταν εξετάστηκε µαζί µε 

το είδος του δεσµού που διατηρούσαν τα άτοµα του δείγµατος.  

Σύµφωνα επίσης µε την ίδια µετα-ανάλυση (Wright&Perrone, 2008), η έννοια που 

αναφέρεται στη σταδιοδροµία και έχει διερευνηθεί περισσότερο για την ύπαρξη 

συσχέτισης µε το είδος του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το νέο άτοµο µε τους 

γονείς του είναι η αυτοαποτελεσµατικότητα για τη σταδιοδροµία και συγκεκριµένα η 

αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (CDMSE). Αυτό συµβαίνει γιατί όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο η συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης παρουσιάζει θεµατική και 

εννοιολογική συνάφεια µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Έτσι, η πλειονότητα των ερευνών που διενεργήθηκαν διερευνώντας τη σχέση των εν 

λόγω µεταβλητών, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης σχετίζεται θετικά και στατιστικώς σηµαντικά µε τις συγκεκριµένες 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. Μόνο µια έρευνα δεν κατέδειξε την µη 

ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής σχέσης µεταξύ της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης µε τους γονείς και του συγκεκριµένου τύπου 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Blusteinetal., 1991).  

Ακόµη, η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς φάνηκε να 

ερµηνεύει 12% της ανάλυσης διακύµανσης των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας  

(careersearchefficacy), ενώ καταγράφηκαν και διαφορές φύλου. Έτσι, η ύπαρξη 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης παράλληλα µε την ύπαρξη διαστάσεων 

δυσλειτουργίας στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας 

ερµήνευσαν µεγαλύτερο ποσοστό της ανάλυσης διακύµανσης για τις φοιτήτριες 

(17%) από ότι για τους φοιτητές (9%), εύρηµα που καταδεικνύει ότι οι 

αλληλεπιδράσεις των δύο µεταβλητών της οικογένειας και αυτών στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των γυναικών είναι περισσότερο πολύπλοκες από ότι για 

τους άνδρες (Ryan, Solberg&Brown, 1996).    

Η O’Brien (1992), διαπίστωσε ότι ο συνδυασµός ύπαρξης ψυχολογικής αυτονόµησης 

και ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς επιδρούν και καθορίζουν τις 

επαγγελµατικές επιλογές και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων εφήβων 

κοριτσιών. Αργότερα η ίδια ερευνήτρια µε συνεργάτη της (O’Brien&Fassinger, 

1993), διερεύνησαν σε µαθήτριες Λυκείου αν παράγοντες όπως η 

αυτοαποτελεσµατικότητα στα µαθηµατικά,  η αυτοαποτελεσµατικότητα στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και το είδος του 

δεσµού που διατηρούν µε τη µητέρα τους µπορούν να προβλέψουν την στάση τους 

προς την εργασία (careerorientation) καθώς και τις επαγγελµατικές τους επιλογές 

(παραδοσιακά γυναικείες και µη επαγγελµατικές επιλογές). Τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς τους µεταξύ άλλων έδειξαν ότι όσα κορίτσια διατηρούσαν ασφαλή δεσµό 

προσκόλλησης µε τη µητέρα θεωρούσαν σηµαντική την εργασία και τη σταδιοδροµία 

τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τις συγκεκριµένες µεταβλητές  της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των κοριτσιών µπορούν να προβλέψουν παράγοντες όπως 

η  αυτοαποτελεσµατικότητα στα µαθηµατικά και στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και το µοντέλο αυτό των σχέσεων 

γίνεται πιο ισχυρό όταν συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το είδος του δεσµού µε τη 

µητέρα.   



Η ίδια ερευνήτρια (O’Brien,1996) διερεύνησε τη συµβολή της ψυχολογικής 

αυτονόµησης και του είδους του δεσµού που διατηρούν µαθήτριες µέσης 

εκπαίδευσης σε µεταβλητές της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης: τη στάση τους για 

την εργασία (careerorientation), τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη 

σταδιοδροµία (careerself-efficacybeliefs) (µια διαφοροποίηση της κλίµακας της 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων) και της συνέπειας στην επαγγελµατική επιλογή. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσή της µεταξύ άλλων έδειξαν ότι οι µαθήτριες που είχαν µέτριο βαθµό 

ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τη µητέρα και «στηρίζονταν» σε αυτές 

στη διαχείριση προσωπικών θεµάτων, είχαν τις ίδιες απόψεις και στάσεις µε τους 

γονείς τους, πολύ υψηλά επίπεδα αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, υψηλά 

επίπεδα στη στάση τους ως προς την εργασία και ρεαλισµού για την επαγγελµατική 

τους επιλογή. Πενταετής διαχρονική έρευνα της ίδιας ερευνήτριας µε άλλους 

συνεργάτες της (O’Brienetal., 2000) σε νεαρές κοπέλες πριν την ενηλικίωση έδειξε 

µεταξύ άλλων, ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τον πατέρα είχε 

άµεση θετική επίδραση στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη 

σταδιοδροµία (οδηγούσε στη διαµόρφωση υψηλών αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας) και αυτές στις επαγγελµατικές φιλοδοξίες, κάτι που δεν 

καταδείχθηκε για την ύπαρξη αυτονόµησης.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επίδραση της ύπαρξης ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε 

τους γονείς (ιδιαίτερα µε τη µητέρα) και ψυχολογικής αυτονόµησης έχει καταδειχθεί 

να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην επαγγελµατική ανάπτυξη και τα επιτεύγµατα 

που σχετίζονται µε τη σταδιοδροµία ακόµη και στην ενήλικη ζωή, σε καταξιωµένες 

επαγγελµατίες γυναίκες ανεξαρτήτου εθνικότητας (Richieetal., 1997). Επίσης η Lucas 

(1997), µελέτησε την ύπαρξη διαφορών φύλου στην ψυχολογική αυτονόµηση από 

τους γονείς, τη συγκρότηση ταυτότητας και θεµάτων της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

εφήβων: τη βεβαιότητα στην επαγγελµατική επιλογή, τη συµπεριφορά αυτό-

διερεύνησης και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία. Για 

τα αγόρια, η ύπαρξη ψυχολογικής αυτονόµησης από τους γονείς λειτουργεί ως 

παράγοντας που προβλέπει τη συγκρότηση ταυτότητας. Επίσης, η ύπαρξη 

ψυχολογικής αυτονόµησης καταδείχθηκε να σχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά µε τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, ευρήµατα που δεν επιβεβαιώθηκαν για τα 

κορίτσια.   

Τέλος, σε µια σύγχρονη έρευνα, η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ του είδους του 

δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους του, του γονεϊκού στυλ 

ανατροφής και της διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και της επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας, 

ειδικότερα του φόβου της δέσµευσης), έδειξε µεταξύ άλλων ότι η ύπαρξη ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς (ιδιαίτερα µε τη µητέρα) και τους φίλους 

σχετίζεται θετικά µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, χωρίς 

να καταγραφούν διαφορές φύλου, ενώ αρνητικά µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας Ο φοβισµένος και ο απορριπτικός τύπος γονεϊκής 

ανατροφής βρέθηκε να σχετίζονται αρνητικά µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Wolfe&Betz, 2004). Αρνητικές επιδράσεις σε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης καταγράφονται στις περιπτώσεις απουσίας ασφαλούς 

δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς και γενικά υποστηρικτικών δεσµών µε τους 

ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση 

παρουσιάζονται προβλήµατα και δυσκολίες στην επαγγελµατική ανάπτυξη. Τα 



προβλήµατα αυτά στο πλαίσιο ερευνητικών διαπιστώσεων καταγράφονται ως 

αναποτελεσµατικότητα στην ολοκλήρωση εργασιακών ενασχολήσεων (Quicketal., 

1992), επαγγελµατική αναποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών η οποία 

σχετίζεται και µε υψηλό άγχος, ανυπαρξία συγκροτηµένης ταυτότητας και αίσθηµα 

εξωτερικού ελέγχου (Blustein&Philips, 1988. Hartman&Fuqua, 1983, ό.α Quicketal., 

1992), άγχος και υπερβολική εξάρτηση από τους γονείς στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Orndorff&Herr, 1996), υιοθέτηση συµπεριφοράς αποµόνωσης ή 

υπερβολικής εξάρτησης από τους άλλους (Quicketal., 1992), καθώς και χαµηλά 

επίπεδα αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων, αστάθεια, υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και 

αναποφασιστικότητα σε ότι αφορά τη σταδιοδροµία µε εναλλαγές στα πρότυπα 

σταδιοδροµίας ακόµη και στην ενήλικη ζωή (Giannakos, 1999.2001).    

Σε ό,τι αφορά διαφορές φύλου στη σχέση µεταξύ του είδους του δεσµού που 

ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του ή άλλων συναφών εννοιών που 

λειτουργούν συµπληρωµατικά µε αυτόν και αναφέρονται στο κλίµα των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας και µεταβλητών της 

επαγγελµατικής του ανάπτυξης, η µετα-ανάλυση των Wright&Perrone (2008) 

υποδεικνύει δύο τύπους διαφοροποίησης σύµφωνα µε: α) το φύλο του ατόµου στη 

διερεύνηση της εν λόγω σχέσης και β) το φύλο του γονέα µε τον οποίο το άτοµο 

διατηρεί ή όχι ασφαλή δεσµό προσκόλλησης.   

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο τύπο, ο Lopez (1989) κατέγραψε ότι για τους άνδρες, η 

ψυχολογική αυτονόµηση ιδιαίτερα από τη µητέρα σχετίζεται θετικά µε τη 

συγκρότηση επαγγελµατικής ταυτότητας ενώ για τις γυναίκες από τον πατέρα. 

Ωστόσο και για τα δύο φύλα η ψυχολογική αυτονόµηση από τη µητέρα συνέβαλε 

περισσότερο στην ανάλυση διακύµανσης των επιπέδων συγκρότησης επαγγελµατικής 

ταυτότητας. Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Lucas (1997), διαπίστωσε ότι 

για τα αγόρια εφήβους η ψυχολογική αυτονόµηση σχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά 

µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία αλλά όχι για τα 

κορίτσια. Ακόµη, ο Blustein και οι συνεργάτες του (1991), κατέγραψαν ότι η ύπαρξη 

ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης και µε τους δύο γονείς επηρεάζει τη συµπεριφορά 

επαγγελµατικής διερεύνησης για τα κορίτσια ενώ για τα αγόρια η ύπαρξη 

προσκόλλησης µε τον πατέρα. Παρόµοια, στις φοιτήτριες η ύπαρξη συναισθηµατικής 

στήριξης από τους γονείς τους στις σχετικές µε τη σταδιοδροµία αποφάσεις τους τις 

οδηγεί σε µεγαλύτερη βεβαιότητα στις επιλογές αυτές (Li&Kerpleman, 2007). Τέλος, 

ο Vignoli και οι συνεργάτες του (2005) καταγράφουν ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού 

προσκόλλησης καταδεικνύεται σηµαντική στη σχέση µε τις ερευνώµενες µεταβλητές 

επαγγελµατικής ανάπτυξης για τα κορίτσια αλλά όχι για τα αγόρια. Σε ό,τι αφορά την 

επίδραση του φύλου του γονέα στη σχέση µεταξύ του είδους του δεσµού που 

διατηρεί το άτοµο και µεταβλητών της επαγγελµατικής ανάπτυξης, αρκετές έρευνες 

καταγράφουν ότι αυτό αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην εν λόγω σχέση. Έτσι, η 

ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τη µητέρα φαίνεται να σχετίζεται 

σηµαντικά µε µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου 

(Felsman&Blustein, 1999. Ketterson&Blustein, 1997.Rainey&Borders, 1997). 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι στο εννοιολογικό πλαίσιο που προσδιορίζει η θεωρία 

της προσκόλλησης, διαστάσεις της λειτουργίας της οικογένειας, ιδιαίτερα το είδος 

του δεσµού που ανέπτυξε και διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς του αλλά και άλλες 

όπως η ύπαρξη ψυχολογικής αυτονόµησης και το στυλ γονεϊκής ανατροφής, είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες µε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου όπως η 



συγκρότηση επαγγελµατικής ταυτότητας, η συµπεριφορά επαγγελµατικής 

διερεύνησης, η επαγγελµατική αναποφασιστικότητα και οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας και 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ιδιαίτερα δε 

για τους εφήβους, τα ερευνητικά ευρήµατα παρέχουν υποστήριξη στον ισχυρισµό ότι 

η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς µπορεί να είναι κρίσιµος 

και καθοριστικός παράγοντας σε θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης αυτών όπως 

στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων, δεδοµένου 

ότι όχι µόνο καταγράφεται θετική συνάφεια µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων αλλά ο ασφαλής δεσµός προσκόλλησης είναι δυνατό να λειτουργήσει ως 

παράγοντας πρόβλεψης αυτών.   

3.5 H κοινωνικογνωστική θεωρία της συµπεριφοράς 

Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς όπως αναλυτικά 

παρουσιάστηκε σε προηγούµενη παράγραφο, η έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας 

περικλείει µια εµπειρικά παραγόµενη θεωρία της αιτιολογίας της µέσα από τις πηγές 

τροφοδότησης της αυτοαποτελεσµατικότητας του ατόµου και όπως αυτές 

προσδιορίζονται από κοινωνικές µεταβλητές (π.χ. το φύλο, η εθνικότητα, το 

οικογενειακό, το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο κ.ά.).  Το οικογενειακό πλαίσιο 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση αντιλήψεων εµπιστοσύνης στο παιδί 

σχετικά µε τις δυνατότητές του, άρα και στη διαµόρφωση σχετικών αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Η διαµόρφωση υποκειµενικής κρίσης σε ότι αφορά τη 

δυνατότητα του ατόµου για αυτοκαθορισµό καθορίζεται από την ποιότητα των 

σχέσεων φροντίδας και αγωγής που παρέχουν οι γονείς. Παιδιά που αισθάνονται 

ασφαλή, βιώνουν σχέσεις υποστήριξης, διατηρούν ασφαλή δεσµό προσκόλλησης µε 

τους γονείς τους και έχουν τη δυνατότητα να αυτενεργούν στο οικογενειακό πλαίσιο, 

οδηγούνται στο να υιοθετούν τον ίδιο τύπο αυτόνοµης συµπεριφοράς και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Bandura, 1997). Οι βάσεις δηλαδή της 

υποκειµενικής εκτίµησης της δυνατότητας του ατόµου για την οργάνωση και 

εκτέλεση µιας σειράς ενεργειών που αναφέρονται στην αυτορύθµιση της 

συµπεριφοράς του, θεωρείται ότι βρίσκονται στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση 

των προσώπων που ασχολούνται µε την αγωγή του παιδιού προκειµένου αυτό να έχει 

τη δυνατότητα να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και την ελευθερία για εµπλοκή σε 

διερευνητικές δραστηριότητες31. Με τον τρόπο αυτό αρχίζει να αντιλαµβάνεται µε 

ποιο τρόπο οι προσωπικές του ενέργειες (συµπεριφορά) καθορίζουν, τις περισσότερες 

φορές, την έκβασή τους (αποτελέσµατα -επίδοση) (Bandura, 1997). Η υιοθέτηση 

τύπων συµπεριφοράς που ευνοούν την αυτενέργεια και οδηγούν στην ανάπτυξη 

υψηλότερων επιπέδων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας,µεταφέρονται και σε 

θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη. Έτσι, οι νέοι οι οποίοι έχουν δεχθεί 

την απαιτούµενη υποστήριξη από τους γονείς τους είναι δυνατό να αναπτύξουν 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά την ικανότητά τους να 

οργανώσουν και να ολοκληρώσουν ενέργειες που αναφέρονται στο σχεδιασµό και 

την αποτελεσµατική υλοποίηση των σχεδίων τους σχετικά µε την επαγγελµατική 

τους σταδιοδροµία (Bandura, 1997).   

Στη βάση αυτών των θέσεων, ο Bandura προσπαθώντας σε νεότερες θέσεις του να 

αποσαφηνίσει τον τρόπο που οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν στην 

ανθρώπινη συµπεριφορά, εισηγείται ότι οι παράµετροι του περιβάλλοντος του 

ατόµου που λειτουργούν είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα ως προς τις 



επιδράσεις που ασκούν (π.χ. τα οικονοµικά δεδοµένα, η κοινωνική κατάσταση του 

ατόµου, η δοµή και οι διεργασίες της οικογένειας, κ.ά.) «επηρεάζουν άµεσα και 

έµµεσα την τάση για αυτοκαθορισµό διαµέσου του καθορισµού της 

αυτοαποτελεσµατικότητάς του» (Bandura, 2000:77).      

Η κοινωνικογνωστική θεωρίας της συµπεριφοράς και ειδικότερα οι θέσεις της για τη 

σχέση µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και 

των υποκειµενικών εκτιµήσεων για αυτοκαθορισµό (ειδικότερα της έδρασης του 

ελέγχου), έχουν µελετηθεί στο πλαίσιο πολλών ερευνών, οι οποίες έχουν 

επικεντρωθεί στη διερεύνηση  της σηµασία της παροχής ενός περιβάλλοντος στο 

οποίο υπάρχουν ερεθίσµατα που ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη, στη θερµή 

ανταπόκριση στη συµπεριφορά του παιδιού, στην αγωγή του στη βάση της 

διαµόρφωσης αυτονοµίας και ανεξαρτησίας, στην υιοθέτηση διαπραγµατευτικών 

πρακτικών πειθαρχίας και στη διαµόρφωση σχέσεων που στηρίζονται στη ζεστασιά 

και τη συναισθηµατική στήριξη. Οι τύποι αυτοί συµπεριφοράς των γονέων 

διαπιστώθηκε ότι  επηρεάζουν την ύπαρξη έδρασης εσωτερικού ελέγχου στο παιδί 

άρα και µεγαλύτερης υποκειµενικής δυνατότητας του δεύτερου για αυτοκαθορισµό.  

Οι αντίθετοι τύποι συµπεριφοράς σχετίζονται µε την ύπαρξη έδρασης εξωτερικού 

ελέγχου σε αυτό (βλ. περισσότερα: Scheenwind, 1995). Από τη χρονική στιγµή της 

διατύπωσης των νεότερων θέσεων του Bandura (2000) σχετικά µε το ρόλο των 

περιβαλλοντικών παραγόντων (ειδικότερα της ποιότητας των σχέσεων φροντίδας και 

αγωγής από τους γονείς) και παράλληλα µε τις θέσεις των εισηγητών της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία σχετικά µε το ρόλο των 

υποστηρικτικών µηχανισµών και των περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

(Lent, Brown&Hackett, 2000), το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις εν λόγω µεταβλητές 

έγινε εντονότερο.  

Έτσι, ο εισηγητής της  κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς µε 

συνεργάτες του (Banduraetal., 2001), διερεύνησε τις σχέσεις µεταξύ του 

οικογενειακού πλαισίου (κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των γονέων, αντιλήψεις 

ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας των γονέων), µεταβλητών της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των παιδιών (φιλοδοξίες και επαγγελµατικές επιλογές 

ανάλογα µε το φύλο) και αντιλήψεων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στοιχεία από 

το οικογενειακό περιβάλλον όπως το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων, 

επιδρούν έµµεσα στην επαγγελµατική αυτοαποτελεσµατικότητα των παιδιών και τις 

τελικές τους επιλογές διαµέσου των προσδοκιών αυτοαποτελεσµατικότητας των 

γονέων. Όσο υψηλότερο το κοινωνικοικονοµικό επίπεδο των γονέων, τόσο 

υψηλότερα τα επίπεδα αντιλήψεων ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας αυτών, 

υψηλότερες οι φιλοδοξίες τους για τα παιδιά τους και µε τη σειρά τους υψηλότερες οι 

αντιλήψεις ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και ως εκ τοήτου 

επαγγελµατικής αυτοποτελεσµατικότητας των ίδιων των παιδιών.   

Επίσης, σύµφωνα µε τους Torres&Solberg (2001) η ύπαρξη υποστήριξης από την 

οικογένεια επηρεάζει άµεσα το επίπεδο της ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας 

Λατίνων φοιτητών αστικής περιοχής, ενώ διαφοροποιηµένα ως προς τις επιδράσεις 

των σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς φαίνονται τα αποτελέσµατα των 

Scott&Mallinckrodt (2005), οι οποίοι διερεύνησαν σε φοιτήτριες θετικών και 

φυσικών επιστηµών διαστάσεις της οικογενειακής επίδρασης  (υπό το πρίσµα της 

θεωρίας της προσκόλλησης και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς) 



στη διαµόρφωση αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για θετικές και φυσικές 

επιστήµες. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας σχετίζονται αρνητικά µε µνήµες από τους πατεράδες που 

ήταν υπερβολικά αυστηροί και χωρίς ιδιαίτερους συναισθηµατικούς δεσµούς µε τα 

κορίτσια τους, ενώ δεν ήταν σηµαντική η θετική συσχέτιση µε τη ζεστή 

συναισθηµατική σχέση µαζί τους. Με άλλα λόγια, οι αρνητικά φορτισµένες 

συναισθηµατικές σχέσεις επηρεάζουν περισσότερο από τις θετικά φορτισµένες τη 

διαµόρφωση των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, στοιχείο 

που πιθανόν να οφείλεται στη φύση των συγκεκριµένων αντιλήψεων σε σχέση και µε 

το φύλο των υποκειµένων.  

Επίσης, στην έρευνα των Howard και των συνεργατών (2009), σε Ιταλούς µαθητές 

µέσης εκπαίδευσης, διερευνήθηκε η επίδραση των υποστηρικτικών σχέσεων από τους 

γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φίλους καθώς και των τάσεων του ατόµου για 

αυτοκαθορισµό (όπως οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, η εύρεση κινήτρων 

και ο προσδιορισµός στόχων) στη σχολική επίδοση, την επαγγελµατική 

αποφασιστικότητα και την απογοήτευση. Τα αποτελέσµατά τους µεταξύ άλλων 

έδειξαν ότι η υποστήριξη από τους γονείς επηρεάζει άµεσα τη σχολική επίδοση και 

έµµεσα, διαµέσου της τάσης του ατόµου για αυτοκαθορισµό την επαγγελµατική 

αποφασιστικότητα και για τα δύο φύλα, ενώ παρατηρήθηκαν και διαφορές φύλου: 

στα αγόρια η επίδραση της υποστήριξης από τους γονείς στη σχολική επίδοση και την 

επαγγελµατική αποφασιστικότητα πραγµατοποιείται διαµέσου των τάσεων για 

αυτοκαθορισµό ενώ στα κορίτσια η υποστήριξη από τους γονείς στις εν λόγω 

µεταβλητές είναι άµεση.   

Σύγχρονες έρευνες αναζητούν τη σχέση µεταξύ των σχέσεων αλληλεπίδρασης των 

µελών της οικογένειας µε τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και των σχετικών µε αυτήν αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, υπό 

το πρίσµα τόσο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς όσο και άλλων 

θεωριών που αναφέρονται στην επίδραση των σχέσεων στην οικογένεια στην 

αυτοαποτελεσµατικότητα και τη συµπεριφορά του ατόµου, άρα και στην 

επαγγελµατική του ανάπτυξη.   

Έτσι, οι Hargrove, Creagh&Burgess, (2002) διερεύνησαν την επίδραση των 

αντιλήψεων φοιτητών σχετικά µε τα πρότυπα των σχέσεων αλληλεπίδρασης αυτών 

µε την οικογένειά τους (σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της οικογενειακής 

θεωρίας των συστηµάτων32) στις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και στη 

διαµόρφωση επαγγελµατικής ταυτότητας. Γενικά, τα αποτελέσµατα των ερευνητών 

παρείχαν υποστήριξη στις υποθέσεις τους σχετικά µε τις επιδράσεις των παραµέτρων 

της οικογένειας στις µεταβλητές που εξετάστηκαν. Η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ 

των µελών της οικογένειας και η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόµου 

συµµετείχαν στην ανάλυση διακύµανσης των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας, ενώ η ύπαρξη σύγκρουσης στην οικογένεια και η 

εξωστρέφεια αποδείχθηκαν σηµαντικοί προγνωστικοί δείκτες αυτών. Συγκεκριµένα, 

η σχέση της ύπαρξης σύγκρουσης µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας ήταν 

αντιστρόφως ανάλογη: όσο πιο πολύ οι φοιτητές βιώνουν την ύπαρξη σύγκρουσης, 

αντιπαλότητας και θυµού τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εµπλακούν σε διερευνητικές 

δραστηριότητες που αφορούν την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Επίσης, η ύπαρξη εξωστρέφειας 

στον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας φάνηκε να συνδέεται άµεσα και θετικά µε τις 



υποκλίµακες: επιλογήςδιαµόρφωσης στόχου και επαγγελµατικής πληροφόρησης των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (όσο πιο εξωστρεφείς και επικοινωνιακές οι 

σχέσεις στην οικογένεια τόσο πιο υψηλά τα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας των υποκειµένων).  

Αργότερα ο ίδιος ερευνητής µε άλλους συνεργάτες (Hargrove, Inman&Crane, 2005) 

διερεύνησαν σε µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης τον τρόπο που πρότυπα 

αλληλεπίδρασης των µελών της οικογένειας προβλέπουν την επαγγελµατική 

ταυτότητα και την τάση του ατόµου να πραγµατοποιεί επαγγελµατικά σχέδια, 

καταδεικνύοντας ότι η ύπαρξη τάσης µεταξύ αυτών στο να εκφράζουν συναισθήµατα 

και να συζητούν τα προβλήµατά τους παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της 

ύπαρξης τάσης του ατόµου να πραγµατοποιεί επαγγελµατικά σχέδια.  Τα ίδια 

πρότυπα αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας είχε διερευνήσει 

νωρίτερα η Whiston (1996), σε σχέση µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα 

και την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας αν και γενικά 

δεν παρείχαν επιβεβαίωση στις υποθέσεις που διατυπώθηκαν, ωστόσο παρείχαν 

υποστήριξη στην ύπαρξη σχέσης µεταξύ των συγκεκριµένων αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας µε την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόµου, 

ενώ δε καταγράφηκαν συσχετίσεις µεταξύ της CDMSE και της διατήρησης του 

συστήµατος της οικογένειας.  

Μια ακόµη σηµαντική έρευνα είναι αυτή της Alliman-Brisset και των συνεργατών 

της (2004), οι οποίοι διερεύνησαν σε δείγµα Αφρικανο-Αµερικανών µαθητών µέσης 

εκπαίδευσης χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου τη σχέση µεταξύ της 

υποστήριξης των γονέων στην επιλογή επαγγέλµατος και µεταβλητών της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης: τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης, στη γνώση εαυτού, για τη µετάβαση από 

την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τις αντίστοιχες µε την τελευταία προσδοκίες για 

αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους επιβεβαίωσαν τις αρχικές τους 

υποθέσεις για την επίδραση της υποστήριξης των γονέων στη διαµόρφωση όλων των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας που διερευνήθηκαν και µάλιστα µε διαφορές 

φύλου στις αντιλήψεις των υποκειµένων σχετικά µε το ποια µορφή υποστήριξης των 

γονέων τους λειτουργεί ως προγνωστικός δείκτης των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητάς τους. Σε ότι αφορά τα κορίτσια η συναισθηµατική στήριξη 

από τους γονείς φάνηκε να εξηγεί µεγάλο ποσοστό της ανάλυσης διακύµανσης των 

προσδοκιών για αποτελέσµατα στη διαδικασία λήψης µ εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και της αυτοαποτελεσµατικότητας στη γνώση του 

εαυτού, ενώ στα αγόρια τα γονεϊκά πρότυπα φάνηκε να εξηγούν τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα, τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη µετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας και στη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης.   

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν, είναι δυνατό να 

συµπεράνουµε ότι η µορφή των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της 

οικογένειας σε όποια θεωρητική βάση και αν αυτή προσδιορίζεται (θεωρία της 

προσκόλλησης, οικογενειακή θεωρία των συστηµάτων κ.ά.), επιδρά και επηρεάζει 

σύµφωνα µε τις θέσεις της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς τις 



αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία σε όποιον τοµέα ή 

δραστηριότητα και αν αυτές αναφέρονται.   

 

3.6  Η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία   

Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον τρόπο που αυτοί συνδέονται µε τους 

κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς και τις µεταβλητές της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης του ατόµου µέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στα µοντέλα, οι 

γονεϊκές επιδράσεις είναι από τους παράγοντες που έχουν διερευνηθεί περισσότερο 

εξαιτίας του προεξάρχοντος ρόλου που και οι ίδιοι οι εισηγητές της θεωρίας τους 

αποδίδουν (Lent, Brown&Hackett, 1994). Έτσι, έως την εποχή της διατύπωσης των 

θέσεων των εισηγητών σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών και των 

περιορισµών, αρκετές είναι οι έρευνες που εξετάζουν κυρίως τις θετικές γονεϊκές 

επιδράσεις σε περιορισµένα ωστόσο θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του 

ατόµου και κυρίως σε σχέση µε τις αντιλήψεις επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τις επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων (Lent, 

Brown&Hackett, 2000).   

Στις έρευνες αυτές, η υποστήριξη των γονέων καταδείχθηκε παράγοντας που µπορεί 

να προβλέψει τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας τις σχετικές 

µε αυτές αξίες και τα ενδιαφέροντα καθώς και τις διαφορές φύλου σε αυτές 

(Lapanetal.,1999), ενώ σε άλλη έρευνα η υποστήριξη από εκπαιδευτικούς, γονείς και 

φίλους καταδείχθηκε να σχετίζεται µε θετικές ακαδηµαϊκές εµπειρίες όπως τις 

κατέγραψαν οι ίδιοι οι φοιτητές (Fischer&Stafford, 1999). Η υποστήριξη από τον 

πατέρα φάνηκε να σχετίζεται µε τα εκπαιδευτικά σχέδια και τις επαγγελµατικές 

προσδοκίες Αµερικανοµεξικανών µαθητριών λυκείου (McWhirter, Hackett, 

&Bandalos, 1998). Επίσης, η υποστήριξη και ενθάρρυνση των γονέων έχει συνδεθεί 

µε την επιλογή και τη συµπεριφορά επίδοσης φοιτητών σε τοµείς µηχανικής 

(Hackettetal.,1982. Schaefersetal., 1997). ενώ θετικές εµπειρίες υποστήριξης 

βρέθηκαν να παίζουν ρόλο ακόµα και σε ενήλικες εργαζόµενους (Blusteinetal., 1997. 

Richieetal., 1997). 

Σε ό,τι αφορά προγράµµατα συµβουλευτικής παρέµβασης όπου ενεργοποιήθηκε η 

βοήθεια και η συµµετοχή των γονέων για την ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών 

τους για αυτοκαθορισµό διαµέσου των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για 

διάφορα θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία, οι έφηβοι παρουσίασαν µεγαλύτερη 

σιγουριά για την επαγγελµατική τους επιλογή, µικρότερη αναποφασιστικότητα και 

ισχυρότερο αίσθηµα ταυτότητας (Kush&Cohran, 1993), ενώ σε φοιτητές οι διάφορες 

µορφές άµεσης ενίσχυσης και έµµεσης λειτουργικής µάθησης από τους γονείς 

καταδείχθηκε να επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για το 

συγκεκριµένο τοµέα σπουδών (Lopezetal.,, 1997).  ∆ιαφοροποιηµένα ωστόσο ήταν 

τα αποτελέσµατα των Tang, Fouad&Smith, (1999), στην έρευνα των οποίων από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που διερευνήθηκαν σε συγκεκριµένη πολιτισµική 

οµάδα Αφρο-Αµερικανών (ο βαθµός πολιτισµικής επιρροής, το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο της οικογένειας και ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής), µόνο το επίπεδο 

πολιτισµικής επιρροής βρέθηκε να συνδέεται µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, ενώ ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής καταδείχθηκε να 

συνδέεται µε  συγκεκριµένες, παραδοσιακά «ασφαλείς» επιλογές για συγκεκριµένες 



επαγγελµατικές δραστηριότητες, ευρήµατα που αιτιολογήθηκαν µε βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας 

στη συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα.  

Μετά τις θέσεις των εισηγητών της θεωρίας σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών 

µηχανισµών και περιορισµών στις διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το 

ερευνητικό ενδιαφέρον ενεργοποιείται γύρω από τη µελέτη κυρίως των 

υποστηρικτικών µηχανισµών όπως ο βαθµός γονεϊκής στήριξης, καθώς όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο οι εισηγητές της θεωρίας διαπιστώνουν ότι 

ο περιβαλλοντικός αυτός παράγοντας δεν έχει διερευνηθεί ικανοποιητικά (Lent, 

Brown&Hackett, 2000).  

Έτσι, αρχικά ορισµένες έρευνες καταδεικνύουν τη βαρύτητα της υποστήριξης των 

γονέων (ακόµη και σε σχέση µε άλλα σηµαντικά πρόσωπα ή µε άλλους παράγοντες 

πλαισίου) στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι 

φίλοι και οι εκπαιδευτικοί όταν αξιολογούνται από τους εφήβους ως σηµαντικά 

πρόσωπα φαίνεται να αποτελούν παράγοντες που ασκούν την πιο σηµαντική 

επίδραση (σε σχέση µε άλλους όπως το φύλο ή η εθνικότητα) στην επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες επαγγελµατικής επιλογής (McMahon, 

Caroll&Gillies, 2001. Paa&McWhirter, 2000.Otto, 2000). Οι γονείς και τα συγγενικά 

πρόσωπα φαίνεται να αποτελούν τη βασικότερη πηγή παροχής πληροφοριών σχετικά 

µε τη σταδιοδροµία, λειτουργούν ως πρότυπα επαγγελµατικών  

ενασχολήσεων και αποτελούν τη βασική πηγή υποστήριξης στις σχετικές µε τη 

σταδιοδροµία αποφάσεις (Schultheiss, 2003. Schultheissetal., 2001.Schultheissetal., 

2002). Επίσης, η υποστήριξη που δέχονται οι έφηβοι για τα επαγγελµατικά τους 

σχέδια (ο βαθµός εµπλοκής τους στο σχολείο και οι ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές 

τους φιλοδοξίες) φάνηκε ότι προέρχεται από τους γονείς, τους φίλους και τους 

εκπαιδευτικούς (Kennyetal., 2003). Ακόµα και οι φοιτητές κολλεγίου θεωρούν τους 

γονείς τους βασικές πηγές επίδρασης σε ότι αφορά τις επαγγελµατικές τους επιλογές 

(Mau&Bikos, 2000).   

Στη συνέχεια, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τον εµπειρικό έλεγχο των 

υποθέσεων της κοινωνικογνωστικής θεωρίας ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ρόλο των 

υποστηρικτικών µηχανισµών (του βαθµού γονεϊκής στήριξης ή άλλων θεωρητικών 

κατασκευών που αναφέρονται στην υποστήριξη των γονέων), παρέχοντας την 

αναγκαία ανατροφοδότηση προκειµένου να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν οι 

διαδικασίες που προτείνονται από τους εισηγητές.    

Στην έρευνα των Ferry, Fouad&Smith (2000), από τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που εξετάστηκαν [όπως ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής, το στυλ γονεϊκής 

ανατροφής (οργάνωση ή έλεγχος) και η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων 

(σύγκρουση-εχθρότητα ή συνοχή)] σε ότι αφορά τις επιδράσεις τους στους 

κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για 

θετικές και φυσικές επιστήµες και προσδοκίες για αποτελέσµατα) καθώς και στις 

µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης φοιτητών (ενδιαφέροντα και στόχοι), ο 

βαθµός γονεϊκής εµπλοκής και συγκεκριµένα η ενθάρρυνση από τους γονείς 

επηρεάζει σηµαντικά τις εµπειρίες µάθησης (την επίδοση στους βαθµούς στα 

µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες) και αυτές τις συγκεκριµένες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα. Όσο περισσότερο 

ενθαρρυντικούς αντιλαµβάνεται ένας νέος τους γονείς του  τόσο υψηλότερες ήταν οι 



βαθµολογίες του στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες και τόσο φάνηκε να 

ενισχύονται θετικά τόσο ενισχύονται θετικά οι σχετικές αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητάς του.  Όµοια και στην έρευνα των Byars-Whinston&Foaud, 

(2008), ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής φάνηκε να σχετίζεται µε τους στόχους φοιτητών 

σε ότι αφορά τις θετικές και µαθηµατικές επιστήµες διαµέσου των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας και των προσδοκιών για αποτελέσµατα (µοντέλο έµµεσης 

επίδρασης). Ο βαθµός γονεϊκής εµπλοκής φάνηκε να προβλέπει σηµαντικά και τις 

αντιλήψεις ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και αυτές µε τη σειρά τους την 

ακαδηµαϊκή και εργασιακή συµπεριφορά φοιτητών (Wettersenetal., 2005).  

Η υποστήριξη από τους γονείς φαίνεται επίσης να παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια 

και να προβλέπει τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας σχεδόν 

σε όλες τις έρευνες που έχει διερευνηθεί, αν και τα αποτελέσµατα είναι κάπως 

ασυνεπή µεταξύ τους σε ότι αφορά εφήβους χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού 

επιπέδου ή συγκεκριµένης πολιτισµικής οµάδας σε έρευνες που έχουν γίνει κυρίως 

στο εξωτερικό. Έτσι στην έρευνα των Turner&Lapan, (2002), η υποστήριξη των 

γονέων σε µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης για συγκεκριµένες, στερεοτυπικά 

διαφοροποιηµένες ανά φύλο επαγγελµατικές κατηγορίες φάνηκε να προβλέπει 

σηµαντικά τις διαφοροποιηµένες ανά φύλο αντιλήψεις επαγγελµατικής 

αυτοαποτελεσµατικότητας και µαζί µε παράγοντες άµεσα σχετιζόµενους µε τις 

αποφάσεις των παιδιών ερµήνευσαν σε µεγάλο ποσοστό την ανάλυση διακύµανσης 

σε τρεις κατηγορίες ενδιαφερόντων (Ρεαλιστικού, Ερευνητικού και Κοινωνικού 

τύπου). Όµοια ο βαθµός γονεϊκής στήριξης φάνηκε να προβλέπει τις εκπαιδευτικές 

και επαγγελµατικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και διαµέσου αυτών και 

τις εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες εφήβων αποµακρυσµένης αγροτικής 

περιοχής, χαµηλής κοινωνικής τάξης (Ali&McWhirter, 2006. Ali&Saunders, 2006). 

Ωστόσο, σε άλλη έρευνα, ο βαθµός γονεϊκής στήριξης σε µαθητές-τριες Λυκείου 

χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, φάνηκε να επηρεάζει λιγότερο σε σχέση 

µε την υποστήριξη από αδελφούς και φίλους τις αντιλήψεις επαγγελµατικής 

αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για αποτελέσµατα, εύρηµα που 

αποδόθηκε στο ότι για τους εφήβους της συγκεκριµένης κοινωνικής κατηγορίας που 

οι γονείς τους έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, τα αδέλφια και οι φίλοι αποτελούν 

άµεσα, προσβάσιµα πρότυπα επαγγελµατικών ρόλων και λειτουργούν ως οι κύριες 

πηγές αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών (Ali, McWhirter&Chronister, 

2005). Αντίστοιχα, σε αγόρια µέσης εκπαίδευσης Μεξικανο-Αµερικανικής 

καταγωγής, παρά το ότι καταγράφηκε σηµαντική θετική συνάφεια µεταξύ της 

γονεϊκής υποστήριξης µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας 

και των επαγγελµατικών επιλογών των ατόµων, ωστόσο το επίπεδο πολιτισµικής 

επιρροής φάνηκε να αποτελεί τον σηµαντικότερο προβλεπτικό παράγοντα των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Επίσης, οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί 

φάνηκε να επηρεάζουν όχι µόνο άµεσα αλλά κυρίως έµµεσα, διαµέσου των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας τις επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων 

(Floresetal., 2006).   

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

και τη µελέτη των σχετικών µε αυτήν διαδικασιών στο πλαίσιο της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, σύγχρονες έρευνες 

ανταποκρίνονται στην ανάγκη µελέτης των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

µελών της οικογένειας και θεµάτων της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου 

ιδιαίτερα δε της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (Hargove, 



Creagh&Burgess, 2002. Keller&Whiston, 2008.Whiston&Keller, 2004) και 

καταδεικνύουν ότι η υποστήριξη από τους γονείς προβλέπει θετικά τη  βεβαιότητα 

για µια επαγγελµατική επιλογή (Constantine, Wallace&Kindaichi,  2005).   

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας που αναφέρονται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας (τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στην ολοκλήρωση 

ενεργειών αναζήτησης εργασίας), οι έρευνες δείχνουν ότι η υποστήριξη από τους 

γονείς όχι µόνο παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια αλλά προβλέπει τις συγκεκριµένες 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σχεδόν σε όλες τις έρευνες που έχει 

διερευνηθεί µε οµοιογενή δείγµατα διαφόρων πολιτισµικών (Αµερικανούς, 

Αυστραλούς, Ιταλούς, Λατινο-αµερικάνους) αλλά δεν φαίνεται να ισχύει πάντα για 

άτοµα εθνικοφυλετικών µειονοτήτων (π.χ. Βιετναµέζους). Έτσι, σε Λατινο-

Αµερικάνους µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, η υποστήριξη από τους γονείς (και 

από τους εκπαιδευτικούς) φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε τις συγκεκριµένες 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, στοιχείο που δεν καταδείχθηκε για τον 

παράγοντα εθνική ταυτότητα. Το εύρηµα αυτό αποδόθηκε στην οµοιογένεια του 

δείγµατος της έρευνας (οι µαθητές διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων ήταν µόλις 

το 3% του υπό έρευνα δείγµατος) (Gushue&Whitson, 2006). Όµοια σε Ιταλούς 

φοιτητές-τριες, η υποστήριξη από τους γονείς φάνηκε να επιδρά και για τα δύο φύλα 

τόσο άµεσα στη διαδικασία λήψης εκπαιδυετικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

(στην επαγγελµατική αναποφασιστικότητα) όσο και έµµεσα, διαµέσου των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για την ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης 

εργασίας αν ioκαι µόνο για τα κορίτσια (Notaetal., 2007). Η υποστήριξη των γονέων 

φάνηκε να επηρεάζει και την τάση των Ιταλών µαθητών-τριών µέσης εκπαίδευσης 

για αυτοκαθορισµό (τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, την εύρεση κινήτρων 

και τον προσδιορισµό στόχων) και διαµέσου αυτών τη σχολική επίδοση και την 

επαγγελµατική αποφασιστικότητα παρά τις διαφορές φύλου (Howardetal., 2009).  

Επίσης, σε αµερικάνους µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, διαστάσεις της 

συµπεριφοράς των γονέων (όπως η γενική ψυχολογική υποστήριξη προς τα παιδιά 

τους και συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υποστήριξη των 

γονέων σε θέµατα σταδιοδροµίας) φάνηκε να ερµηνεύουν πολύ µεγάλο ποσοστό της 

ανάλυσης διακύµανσης των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και όχι της επαγγελµατικής 

ωριµότητας αυτών, δηλαδή σχετίζονται θετικά περισσότερο µε τις συγκεκριµένες 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας παρά µε την επαγγελµατική ωριµότητα. Στη 

συγκεκριµένη έρευνα επίσης, διερευνήθηκαν οι υποκειµενικές αντιλήψεις των φήβων 

σχετικά µε τη συµπεριφορά των γονέων τους αλλά και οι απόψεις των ίδιων των 

γονέων και τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι όσο µεγαλύτερη η ασυνέπεια των 

απόψεων µεταξύ των εφήβων και των γονέων τους τόσο χαµηλότερα τα επίπεδα 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας (Keller&Whiston, 2008). Τέλος, σε 

Αυστραλούς µαθητές µέσης εκπαίδευσης, η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης (από 

γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους κ.ά.) αν και δεν διερευνήθηκε ως προς τη σχέση που 

παρουσιάζει µε τις  συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, βρέθηκε 

να σχετίζεται άµεσα και θετικά µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης και 

χεδιασµού σταδιοδροµίας (Rogers, Creed&Glandon, 2008).   

Σε άλλη έρευνα η βαρύτητα της επίδρασης του βαθµού γονεϊκής στήριξης δεν 

φάνηκε να διατηρείται στην ερµηνεία µεγάλου ποσοστού της διακύµανσης των 



αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων ούτε να λειτουργεί ως παράγοντας πρόβλεψης αυτών 

έναντι του επιπέδου πολιτισµικής επιρροής και της υποστήριξης των φίλων σε 

Βιετναµέζους µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης. Το εύρηµα αυτό αποδόθηκε στο ότι 

οι έφηβοι της συγκεκριµένης εθνικο-φυλετικής οµάδας θεωρούν τους γονείς τους 

λιγότερο ικανούς σε σχέση µε τους φίλους τους να τους παρέχουν επαγγελµατική 

πληροφόρηση για το αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επίσης, οι συγκεκριµένοι 

µαθητές συζητούν περισσότερο µε τους φίλους τους θέµατα σχετικά µε τη 

σταδιοδροµία και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα επιλέξουν και καθώς 

περνούν αρκετό χρόνο της ηµέρας µαζί τους, εµπλέκονται και σε δραστηριότητες 

αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών (Patel, Salahuddin&O’Brien, 2008).  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι όπως καταδεικνύει ο εµπειρικός έλεγχος από 

πολλαπλές έρευνες σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών και 

ειδικότερα του βαθµού γονεϊκής στήριξης, αυτός αποτελεί στις περισσότερες των 

περιπτώσεων τον κύριο ανεξάρτητο παράγοντα ο οποίος µπορεί να προβλέψει τις 

αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας σε όποιον τοµέα ή δραστηριότητα και αν αυτές 

αναφέρονται (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τις θετικές και φυσικές 

επιστήµες, αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας, αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων, στην ολοκλήρωση ενεργειών αναζήτησης εργασίας) ενώ φαίνεται να 

συνδέεται τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, διαµέσου των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας µε τις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

(ενδιαφέροντα, στόχοι, επιλογές και ενέργειες υλοποίησης). Οι επιδράσεις δηλαδή 

του εν λόγω περιβαλλοντικού παράγοντα σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική 

θεωρία για τη σταδιοδροµία προσδιορίζονται είτε ως γενικές και µακροπρόθεσµες οι 

οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών και 

µέσω αυτών στις µεταβλητές της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου είτε ως 

άµεσες, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των στόχων σταδιοδροµίας που έχουν τεθεί.  

Επίσης, η επεξεργασία του θέµατος των επιδράσεων των σχέσεων αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των µελών της οικογένειας και διαστάσεων της συµπεριφοράς των γονέων 

(όπως η γενική ψυχολογική στήριξη που παρέχουν ή σε ότι αφορά θέµατα σχετικά µε 

τη σταδιοδροµία) µέσα από τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στις 

προηγούµενες παραγράφους και τα οποία αναζητήθηκαν στο εύρος της θεωρίας της 

προσκόλλησης, της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς, της 

οικογενειακής θεωρίας των συστηµάτων και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία, καταδεικνύει τον προεξάρχοντα και σηµαντικό ρόλο της επίδρασης 

των σχέσεων που διατηρεί ένας µαθητής-τρια µέσης εκπαίδευσης µέσου όρου 

ηλικίας 15 περίπου ετών µε τους γονείς του. Οι γονείς επιδρούν στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη των τελευταίων όταν λειτουργούν περισσότερο ή λιγότερο υποστηρικτικά, 

µε τα πρότυπα που διέπουν τις σχέσεις τους µεζί τους, ως πηγές τροφοδότησης των 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας διαµέσου των πηγών µάθησης σε θέµατα της 

επαγγελµατικής τους ανάπτυξης, ακόµα και σε θέµατα  που έχουν µελετηθεί 

λιγότερο σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις σύγχρονων ερευνητών όπως αυτά που 

αναφέρονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδροµίας όπως οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων (Alliman-Brissetetal., 2004. Keller&Whiston, 2008.Whiston&Keller, 

2004). 

 



3.7 Ενδοοικογενειακές διεργασίες που συνδέονται µε τη διαµόρφωση 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων µε βάση µια 

συνθετική θεωρητική προσέγγιση  

Η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο και της αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας 

πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µιας συνθετικής θεωρητικής προσέγγισης.   Η 

µελέτη στη βάση αυτή, προέκυψε, από τη µια πλευρά, από τον προβληµατισµό 

σχετικά µε τη δυναµική και κριτική αλληλεπίδραση «του εγώ µε το περιβάλλον» 

δηλαδή τη διαµόρφωση του εαυτού (ταυτότητα, σύστηµα αξιών και πεποιθήσεων, 

επιλογές κ.ά.) από ατοµικές και ενδοατοµικές καταστάσεις αλλά και από στοιχεία 

που καθορίζουν οι παροχές κοινωνικού πλαισίου του ατόµου. Τον προβληµατισµό 

αυτό θεωρούµε ότι καλύπτουν οι βασικές θεωρητικές αρχές της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας της συµπεριφοράς και η κοινωνικογνωστική θεωρία για τη σταδιοδροµία 

όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο.   

Από την άλλη πλευρά, βασίζεται στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία σχετικά µε τις επιδράσεις οικογενειακών παραγόντων, ιδιαίτερα δε των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στα θέµατα που αφορούν 

την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου. Σύµφωνα µε αυτές, καθώς τα ερευνητικά 

δεδοµένα προκύπτουν από τη θεωρητική βάση πολλών και διαφορετικών µεταξύ τους 

προσεγγίσεων [π.χ. της θεωρίας της Roe (1957) για την επαγγελµατική επιλογή, της 

Αντλεριανής θεωρίας για τη σηµασία της σειράς γέννησης του παιδιού, της θεωρίας 

της προσκόλλησης, της οικογενειακής θεωρίας των συστηµάτων, της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

για τη σταδιοδροµία κ.ά.], τα ευρήµατά τους έχουν περιορισµένη περιγραφική και 

προβλεπτική αξία επειδή πολλά από αυτά αποµονώνουν ορισµένους µόνο από τους 

παράγοντες και τις διαστάσεις που αφορούν τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο 

οικογενειακό πλαίσιο. Έτσι καταγράφεται η ανάγκη διατύπωσης, εφαρµογής και 

κυρίως εµπειρικού ελέγχου µιας ολοκληρωµένης, συνθετικής θεωρητικής 

προσέγγισης που θα διερευνήσει και έτσι θα µας επιτρέπει να κατανοήσουµε 

καλύτερα τον τρόπο που οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό  

πλαίσιο επηρεάζουν και καθορίζουν θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική 

ανάπτυξη του ατόµου (Hargrove, Creagh&Burgess, 2002. Hargrove, Inman&Crane, 

2005.Scott&Malinkrodt 2005.Whiston&Keller, 2004.Wright&Perrone, 2008). 

Η παρούσα έρευνα υιοθετεί την προτροπή σύγχρονων ερευνητών (Scott&Malinkrodt 

2005. Wright&Perrone, 2008) για συνδυαστικό έλεγχο των επιδράσεων των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σταδιοδροµίας µαθητών-τριών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ιδιαίτερα 

των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων) όπως αυτές περιγράφονται στο εύρος των αρχών της 

θεωρίας της προσκόλλησης και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία και στοχεύει στον εµπειρικό έλεγχο των σχετικών τους υποθέσεων.  

Στο πλαίσιο µιας τέτοιας συνθετικής προσέγγισης των δύο θεωρητικών σχηµάτων, η 

θεωρία της προσκόλλησης και τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουν καταδείξει το 

βαθµό επάρκειας και υπεροχής του ερµηνευτικού της σχήµατος παρέχει τη 



θεωρητική βάση να προσδιοριστούν (και έτσι να µελετηθούν µε ακρίβεια σε 

ερευνητικό επίπεδο) τα πρότυπα συµπεριφοράς των γονέων µέσα από το είδος του 

δεσµού που ανέπτυξε ή και διατηρεί ο έφηβος-η µε τους γονείς του (ή ακόµη και µε 

άλλα σηµαντικά πρόσωπα), τα οποία για την κοινωνικογνωστική θεωρία 

τηςσταδιοδροµίας συµµετέχουν ως περιβαλλοντικοί παράγοντες στη διαµόρφωση 

των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών. Συγκεκριµένα, η συνολικά ενεργητικότερη 

συµπεριφορά που υιοθετείται από ένα άτοµο που έχει αναπτύξει και διατηρεί  υψηλά 

επίπεδα ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης µε τους γονείς του το οδηγούν στο να 

διαµορφώσει αντίστοιχες εµπειρίες µάθησης. Οι εµπειρίες αυτές αποτελούν πηγές 

τροφοδότησης των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών όπως οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας σε θέµατα σχετικά µε τη σταδιοδροµία (Wright&Perrone, 

2008).  

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να προκύψει ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό πλαίσιο 

που προσδιορίζει σύµφωνα µε τις αρχές και τις θέσεις της θεωρίας της προσκόλλησης 

τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο και µπορεί να 

ενσωµατωθεί στην ενότητα των περιβαλλοντικών παραγόντων στη σχηµατοποίηση 

της διαδικασίας επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου  (µοντέλο επιλογής 

σταδιοδροµίας – Σχήµα 1 της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία) 

προκειµένου να µελετηθεί η  διαδικασία διαµόρφωσης των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών.  Η συνθετική αυτή θεώρηση θεωρούν οι ερευνητές ότι θα 

ενεργοποιήσει τη σχετική έρευνα,  ενώ τα ευρήµατα θα αξιοποιηθούν και για το 

σχεδιασµό καταλληλότερων και αποτελεσµατικότερων παρεµβάσεων 

(Wringt&Perrone, 2008).   

3.8 Θεωρήσεις και ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση 

µεταξύ χαρακτηριστικών της δοµής της οικογένειας µε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης   

3.8.α  Το µέγεθος της οικογένειας  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τρόπο που τα χαρακτηριστικά της δοµής της 

οικογένειας (το µέγεθος αυτής και η σειρά γέννησης του παιδιού) επιδρούν στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, υπήρξε ιδιαίτερα έντονο έως το 1980. Οι 

Schulenberg, Vondracek&Crouter, (1984), σε µετα-ανάλυση δέκα ετών καταγράφουν 

την ύπαρξη πολλών ερευνών. Ωστόσο, συµπεράσµατα είναι δυνατό να εξαχθούν µε 

βάση λίγα από τα ερευνητικά αυτά δεδοµένα, καθώς µεθοδολογικά προβλήµατα δεν 

επιτρέπουν γενικεύσεις των συµπερασµάτων των υπολοίπων. Έτσι, φαίνεται ότι τα 

αγόρια από πολυπληθείς οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο 

εµφανίζουν την τάση να έχουν χαµηλές προσδοκίες για σπουδές, παίρνουν µικρότερη 

εκπαίδευση και επιλέγουν επαγγελµατικές δραστηριότητες χαµηλότερου κοινωνικο-

οικονοµικού επιπέδου.   

Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς, το µέγεθος της 

οικογένειας έχει διερευνηθεί ως χαρακτηριστικό που ενδέχεται να επιδρά στη 

διαδικασία αυτορύθµισης της συµπεριφοράς του παιδιού (διαµέσου των αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας). Τα ερευνητικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα 

χρονολογούνται έως τη δεκαετία του 1990 (Kramper, 1982a,1994. Carton&Nowicki, 

1995, ό.α. στο Schneewind, 1995). Έτσι, έχει βρεθεί ότι η έδραση του ελέγχου στο 

τελευταίο παιδί µετατοπίζεται προς τον εξωτερικό έλεγχο όσο µεγαλώνει το µέγεθος 

της οικογένειας (Walter&Ziegler, 1980. ό.α. στο Schneewind, 1995). Επίσης, οι 



αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας των γονέων δε βρέθηκε να σχετίζονται µε το 

µέγεθος της οικογένειας (Luster&Kain, 1987 ό.α. στο Schneewind, 1995).  Οι 

έρευνες που µελετούν τις επιδράσεις της οικογένειας στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

και επιλογή µετά το 1990 όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, δίνουν 

έµφαση στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο, δηλαδή 

στην ποιότητα των σχέσεων των γονέων µε τα παιδιά τους και πως αυτή επηρεάζει 

θέµατα που αναφέρονται στην επαγγελµατική ανάπτυξη των τελευταίων.  

Έτσι, στην µετα-ανάλυσή τους οι Whiston&Keller (2004) αναφέρουν ότι είναι λίγα 

τα ερευνητικά δεδοµένα για την επίδραση της δοµής της οικογένειας στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη και ειδικότερα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων εφήβων. Επισης, οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα 

στο οικογενειακό πλαίσιο  αξιολογούνται ότι ασκούν στατιστικά σηµαντικότερες 

επιδράσεις από ότι στοιχεία της δοµής της οικογένειας. Ωστόσο, οι ερευνήτριες 

αναφέρουν ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη έρευνας του ρόλου που διαδραµατίζουν 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εφήβων και ειδικότερα στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σταδιοδροµίας στοιχεία και από τους δύο άξονες της οικογένειας (δοµή 

και διεργασίες), καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία των δύο αυτών αξόνων 

αλληλεπιδρούν ως προς τις επιδράσεις που ασκούν σε θέµατα της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης στην επαγγελµατική ανάπτυξη εφήβων και όχι µόνο ατόµων 

(Whiston&Keller, 2004).   

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι ερευνητές που στο πλαίσιο της θεωρίας της 

κοινωνικής µάθησης.  Η σχέση του εν λόγω χαρακτηριστικού µε τη ρύθµιση της 

συµπεριφοράς του ατόµου είναι πιθανό να επηρεάζεται από τα στοιχεία της δοµής 

της οικογένειας όπως το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο αυτής (Schneewind, 1995).   

Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που, αν και δεν είναι σύγχρονα 

καθώς οι περισσότερες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί πριν το 1990, καταδεικνύουν 

ότι το µέγεθος της οικογένειας σχετίζεται µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, 

ιδιαίτερα δε µε τις επαγγελµατικές προτιµήσεις και επιλογές των νέων (Αγνή, 2002). 

Τα ερευνητικά αυτά δεδοµένα αναφέρονται εδώ εν συντοµία. Έρευνες για την 

επίδραση της εν λόγω διάστασης στη διαµόρφωση αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε 

δεν υπάρχουν.   

Ο αριθµός των µελών της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει τους εφήβους στο αν θα 

επιδιώξουν ή όχι ανώτερες σπουδές. Όσο αυξάνεται ο αριθµός των αδελφών/µελών, 

τόσο µειώνεται το ποσοστό των µαθητών που θα επιδιώξουν συνέχιση σπουδών. 

Φαίνεται ότι όσο πιο πολυµελής είναι µια οικογένεια, τόσο οι ανασταλτικοί 

παράγοντες αυξάνονται, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνεται ή και να εµποδίζεται ο 

µαθητής για συνέχιση των σπουδών του (∆ηµητρόπουλος κ.ά. 1994. Μάνδαλος, 

1982. Μυλωνάς, 1982, ό.α. στο Αγνή, 2002).   

Στις πολυµελείς οικογένειες µε γονείς χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και 

µε χαµηλό εισόδηµα, εξαιτίας της επαγγελµατικής απασχόλησης των γονέων και της 

εργασιακής τους κατάστασης, είναι πιθανότερο να δηµιουργούνται προϋποθέσεις 

τέτοιες ώστε τα παιδιά να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να εγκαταλείψουν τις 

σπουδές τους ή ακόµα και το σχολείο (Βουϊδάσκης, 1996). Όταν όµως η οικογένεια 

είναι µικρή, τα παιδιά έχουν καλύτερη επίδοση και καλύτερες προοπτικές 

επαγγελµατικής εξέλιξης γιατί είναι προφανές ότι οι γονείς διαθέτουν γι’ αυτά 



περισσότερο χρόνο, ενδιαφέρον και προσοχή αλλά και έχουν µεγαλύτερες 

οικονοµικές δυνατότητες (Τσολακίδου 1997, ό.α. στο Αγνή, 2002).   

Τα πλεονεκτήµατα που έχουν τα παιδιά στις µικρές οικογένειες φαίνεται να µην 

περιορίζονται µόνο στα παραπάνω. Επεκτείνονται και σε ουσιαστικότερα κίνητρα. 

Έτσι, στις µικρές οικογένειες οι γονείς είναι πιο φιλόδοξοι για τους εαυτούς τους και 

για τα παιδιά τους. Ασχολούνται µαζί τους περισσότερο, παρακολουθούν τη σχολική 

τους επίδοση και γενικότερα ενδιαφέρονται περισσότερο για την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995. Χριστοµάνος, 1982, ο.α. στο 

Αγνή, 2002). Ό Τοµπαϊδης (1982) αναφέρει ότι στις µεγάλες οικογένειες τα 

προβλήµατα και οι ανάγκες των παιδιών συχνά παραµελούνται. Ο χρόνος που 

αφιερώνεται στην ανατροφή κάθε παιδιού είναι λιγοστός, µε αποτέλεσµα, θέµατα 

όπως αυτό της επαγγελµατικής επιλογής να θεωρούνται δευτερεύοντα.   

Υπάρχει όµως και η αντίθετη άποψη. Η Λαµπίρη-∆ηµάκη (1974) µετά από έρευνα 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το µέγεθος της οικογένειας δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ανασταλτικός παράγοντας στην επιδίωξη ανώτατων σπουδών των εφήβων. 

Υποστηρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν νέοι που αν και προέρχονται από πολυµελείς και 

µη προνοµιούχες οικογένειες, λόγω της εξαιρετικής τους ευφυΐας και των ισχυρών 

τους φιλοδοξιών επιτυγχάνουν στις πανεπιστηµιακές σπουδές τους και κατορθώνουν 

να διαπρέψουν στο επιστηµονικό τους αντικείµενο.   

3.8.β . Η σειρά γέννησης του παιδιού   

Ένας άλλος παράγοντας που έχει υποστηριχθεί ότι σχετίζεται µε θέµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και επηρεάζει ιδιαίτερα τις επαγγελµατικές επιλογές των 

νέων είναι η σειρά γέννησης του παιδιού.  Η επίδραση της σειράς γέννησης του 

παιδιού στην επαγγελµατική του ανάπτυξη έχει µελετηθεί κυρίως στη θεωρητική 

βάση που θέτει η ψυχαναλυτική θεωρία του AlfredAdler. Η θεωρία αυτή προτείνει 

ότι η σειρά γέννησης του παιδιού ή η ψυχολογική του θέση στην οικογένεια 

επηρεάζει σηµαντικά την πορεία της σταδιοδροµίας του και την επαγγελµατική του 

συµπεριφορά. Αυτό συµβαίνει γιατί στο πλαίσιο της οικογένειας για κάθε παιδί  

δηµιουργούνται διαφορετικά πρότυπα αλληλεπίδρασης µε τους γονείς και ως εκ 

τούτου του παρέχονται διαφορετικές εµπειρίες. Το πρώτο παιδί συνήθως έχει µεγάλο 

µέρος της προσοχής και της φροντίδας των γονέων. Έτσι, για παράδειγµα, οι γονείς 

έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και αποδίδουν διαφορετικές προσδοκίες, ή δίνουν 

διαφορετικά προνόµια και δικαιώµατα ανάλογα τη σειρά γέννησης του παιδιού. Τα 

στοιχεία αυτά στη συνέχεια διαµορφώνουν µεταβλητές της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης του ατόµου όπως τα πρότυπα ζωής και εργασίας, διαπροσωπικής 

επικοινωνίας τα οποία αντανακλώνται στα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και στις 

αξίες (Watkins, 1984). Στη βάση αυτών των θεωρητικών παραδοχών, ο Savickas 

(1988) διατύπωσε την πρόβλεψη ότι η σειρά γέννησης καθορίζει τα επαγγελµατικά 

ενδιαφέροντα που διαµορφώνει ένα παιδί. Ερευνητικά δεδοµένα για την ύπαρξη 

σχέσεων µεταξύ της σειράς γέννησης του παιδιού µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας για τη σταδιοδροµία (ανεξάρτητα από το συγκεκριµένο 

τοµέα στον οποίο αναφέρονται) δεν υπάρχουν από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε.   

Μετα-αναλύσεις σχετικά µε την επίδραση της σειράς γέννησης έδειξαν ότι πράγµατι 

το στοιχείο αυτό επηρεάζει θέµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου 

(Watkins&Savickas, 1990. Watts&Engels, 1995). Οι Watkins&Savickas, 1990 

συµπεραίνουν ότι υπάρχει σχέση της σειράς γέννησης µε τις επαγγελµατικές επιλογές 



των ατόµων. Έτσι, ένας αρκετά µεγάλος αριθµός πρωτότοκων παιδιών έγιναν 

γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι ή νοσοκόµοι ή ακολούθησαν πολιτική καριέρα.  

Ωστόσο οι σχετικές έρευνες είναι χρονολογικά παλαιότερες και σύµφωνα µε άλλους 

ερευνητές έννοιες που να στηρίζονται σε σαφή θεωρητικά σχήµατα (Leong, Hartung, 

Goh&Gaylor, 2001). Μια πιο σύγχρονη έρευνα είναι αυτή των Leongetal., (2001) οι 

οποίοι στηριζόµενοι στην τυπολογική θεωρία του Holland (1985) ότι τα 

ενδιαφέροντα που διαµορφώνει το άτοµο στην παιδική ηλικία είναι το αποτέλεσµα 

της διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικοποίησής του, διερεύνησαν σε φοιτητές 

ιατρικής και στη συνέχεια και σε φοιτητές άλλων ακαδηµαϊκών αντικειµένων αν 

διαφέρουν τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και οι αξίες ανάµεσα στα πρωτότοκα, 

υστερότοκα και τα µοναχοπαίδια. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν πράγµατι διαφορές 

όπως για παράδειγµα ότι τα µοναχοπαίδια δείχνουν περισσότερο να ενδιαφέρονται 

για ερευνητικού τύπου δραστηριότητες και ότι τα υστερότοκα ενδιαφέρονται για 

αθλητικές ή αγροτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, καθώς η συγκεκριµένα έρευνα έχει 

αρκετούς περιορισµούς,  

διατυπώνεται το συµπέρασµα ότι η εκτίµηση του στοιχείου της σειράς γέννησης θα 

πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται το παιδί τη θέση 

του στην οικογένεια καθώς και µε τη δυναµική των σχέσεων αυτού µε τα τυχόν άλλα 

αδέλφια αυτού και µε τους γονείς του.   

Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς, υπάρχουν 

ερευνητικά δεδοµένα που καταδεικνύουν ότι το µοναχοπαίδι καθώς και το πρώτο 

παιδί της οικογένειας ως προς την έδραση του ελέγχου έχει µεγαλύτερες 

υποκειµενικές εκτιµήσεις εσωτερικού ελέγχου από ότι το τελευταίο παιδί (Crandall, 

Katkovsky, &Crandall, 1965. Hoffman, &Teyber, 1979.Krampen, 1982b, ό.α. στο 

Schneewind, 1995). Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο ρόλο των γονέων στις 

οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά ο οποίος είναι πιο έντονος. Ωστόσο, οι ερευνητές 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός επίδρασης της σειράς γέννησης είναι 

σχετικά περιορισµένος, µη στατιστικά σηµαντικός και διαµεσολαβείται από τις 

επιδράσεις που ασκούν οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό πλαίσιο 

(Schneewind, 1995).   

Σε ό,τι αφορά ερευνητικά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο, λέγεται ότι, καθώς στα 

πρωτότοκα παιδιά ανατίθεται συχνά η φύλαξη και η προσοχή των µικρότερων 

αδελφών τους, έχει βρεθεί ότι αυτά στρέφονται συχνότερα σε εκπαιδευτικά 

επαγγέλµατα (Βάµβουκας, 1982, ό.α. στο Αγνή, 2002). Επίσης, έχει βρεθεί ότι σε 

φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής αυτοί προέρχονται κυρίως από ολιγοµελείς 

οικογένειες και ήταν τα πρώτα σε σειρά γέννησης παιδιά (Βαλαώρας, 1969, ό.α. στο 

Αγνή, 2002).   

Ανάλογη επίδραση θεωρείται ότι ασκούν και άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν στο 

µέγεθος της οικογένειας όπως το φύλο του ατόµου σε σχέση µε το φύλο των 

αδελφών του. Έτσι, παραδοσιακά «ανδρικά» επαγγελµατικά ενδιαφέροντα 

παρατηρούνται συχνότερα στις ανδρικές δυάδες αδελφών (δηλαδή οικογένειες µε δύο 

αδέλφια). Οµοίως, εµφανίζεται µια τάση για τα κορίτσια, σε όλες τις θηλυκές δυάδες 

(δηλαδή στις οικογένειες µε δύο κορίτσια), να σηµειώνουν υψηλότερους βαθµούς σε 

πρότυπα ενδιαφερόντων που συνδέονται µε παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλµατα 

(Γεωργούσης, 1995).   



Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι καταγράφεται η ανάγκη εµπειρικού ελέγχου των 

επιδράσεων διαστάσεων στοιχείων της δοµής της οικογένειας (όπως το µέγεθος 

αυτής και η σειρά γέννησης του παιδιού) στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και ειδικότερα στις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στον τοµέα αυτό λόγω έλλειψης εµπειρικών δεδοµένων 

στη χώρα µας. Επίσης, καταγράφεται η ανάγκη εµπειρικού ελέγχου των επιδράσεων 

που ασκούνται στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας τόσο από 

τον άξονα των διεργασιών όσο και από αυτόν της δοµής της οικογένειας µαζί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (ΚΟΙΕ) της οικογένειας 

4.1 Εισαγωγικά  

Το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας αποτελεί έναν από τους πιο 

πολυσυζητηµένους παράγοντες για τις επιδράσεις που ασκεί στην  επαγγελµατική 

ανάπτυξη του ατόµου, επειδή σχετίζεται όχι µόνο µε τη δυνατότητα κοινωνικής και 

οικονοµικής στήριξης αυτού, αλλά και µε τη µετάδοση αντίστοιχων πολιτιστικών 

προτύπων. Έτσι στη σχετική βιβλιογραφία εµφανίζονται πάρα πολλές έρευνες και 

σχετικά από αυτές δεδοµένα που καταδεικνύουν ότι ο παράγοντας αυτός είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένος µε την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου. Στο πλαίσιο της 

παρούσης εργασίας δεν θα ήταν δυνατό ούτε άλλωστε σκόπιµο να αναφερθούµε σε 

όλα τα σχετικά ευρήµατα. Από την πληθώρα αυτών των ερευνών στην επόµενη 

παράγραφο πραγµατοποιούµε µια σύντοµη θεµατική επισκόπηση σε όσες διερευνούν 

τη σχέση του ΚΟΙΕ µε τις µεταβλητές επαγγελµατικής ανάπτυξης και στη συνέχεια 

εστιάζουµε στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς και της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη αυτοαποτελεσµατικότητας.  

Σε ό,τι αφορά τον εννοιολογικό και µεθοδολογικό προσδιορισµό του ΚΟΙΕ, τα 

τελευταία χρόνια διαφαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία µια σηµαντική 

διαφοροποίηση ως προς τον ορισµό του ΚΟΙΕ της οικογένειας (Ali&Saunders, 2006. 

Liuetal., 2004.Thompson&Subich, 2006). Παλαιότερα το κοινωνικό και οικονοµικό 

επίπεδο οριζόταν µε αναφορά στο επάγγελµα, την εκπαίδευση και το εισόδηµα των 

γονέων. Σήµερα, η τρέχουσα βιβλιογραφία το προσεγγίζει ως ένα σύνθετο 

ψυχολογικό φαινόµενο όπου το επάγγελµα, η εκπαίδευση και το εισόδηµα των 

γονέων εκλαµβάνονται µόνο ως κάποιες από τις περιγραφικές διαστάσεις του.   

Στη νέα εναλλακτική του προσέγγιση, το ΚΟΙΕ ορίζεται στη βάση τριών 

αλληλοσχετιζόµενων παραµέτρων (Rossides, 1990,1997, ό.α. στο 

Thompson&Subich, 2006): 1) ως προς τους οικονοµικούς πόρους (περιλαµβάνει το 

εισόδηµα, τα περιουσιακά στοιχεία, την οικονοµική ασφάλεια, το µορφωτικό 

επίπεδο, τον προσωπικό έλεγχο στους πόρους άλλων, την ασφάλεια υγειονοµικής 

περίθαλψης, τη σταθερότητα του οικογενειακού εισοδήµατος), 2) ως προς το 

κοινωνικό κύρος (περιλαµβάνει το κύρος του επαγγέλµατος όπως γίνεται κατανοητό 

από αυτόν που το ασκεί, το εύρος και το είδος της σχέσης του ατόµου µε άλλες 

οµάδες ή κουλτούρες, την ατοµική αίσθηση της αξίας σε σύγκριση µε τους οµοίους 

του) και 3) ως προς την κοινωνική ισχύ (περιλαµβάνει ενδείξεις ελέγχου σε 

κοινωνικές αξίες όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από το άτοµο όπως αίσθηση 

δύναµης στο να αλλάξει ή να επηρεάσει κανείς τους άλλους, την πολιτική, τη νοµική 

εξουσία κ.ά.).   



4.2 Συνοπτική θεµατική επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων 

αναφερόµενων στη σχέση του ΚΟΙΕ µε θέµατα που αφορούν την 

επαγγελµατική ανάπτυξη   

Στη σχετική βιβλιογραφία εµφανίζονται πάρα πολλές έρευνες που προσπαθούν να 

εντοπίσουν την άµεση και έµµεση επίδραση του ΚΟΙΕ στον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό παιδιών και εφήβων. Μεγάλο µέρος των ερευνών αυτών διεξάγεται 

στις Η.Π.Α. και αφορά την κοινωνική κατάσταση αυτής. Από τις έρευνες αυτές οι 

περισσότερες έχουν ως δείγµατα άτοµα που ανήκουν στη λευκή φυλή και στη µεσαία 

κοινωνική τάξη και ακολουθεί µεγάλο µέρος ερευνών που προσπαθεί να 

προσδιορίσει τις µεταβλητές που επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) εφήβους 

µειονοτικών οµάδων και µη προνοµιούχων κοινωνικών στρωµάτων όπως 

Αφροαµερικανούς, Λατινοαµερικανούς και Ασιάτες-αµερικάνους (ενδεικτικά: 

Ali&McWhirter, 2006. Ali & Saunders, 2006.Ferry, Fouad & Smith, 2000.Flores & 

O’ Brien, 2002.Kenny et al., 2003.Graham, 1992.Gushue et al., 2006.Gushue & 

Whitson, 2006.McWhirter, Hackett & Bandalos, 1998.Tang, Fouad & Smith, 1999. 

Turner&Lapan, 2003a,2003b κ.ά.) ενώ ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει το 

αντίστροφο φαινόµενο, πως δηλαδή εξελίσσονται επαγγελµατικά παιδιά που 

µεγαλώνουν σε συνθήκες οικονοµικής ευµάρειας και αφθονίας καθώς και το αν 

έχουν βρεθεί σε κίνδυνο (Kerr&Sodano, 2003. Luthar, 2003, ό.α. στο Καζή, 2008). 

Τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών και οικονοµικών κατηγοριών φαίνεται να 

αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη άνεση τη διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος και 

επιτυγχάνουν στις πανεπιστηµιακές τους σπουδές (ενδεικτικά: Falkowski&Falk, 

1983. Watson&Stead, 1994 ό.α. στο Αγνή, 2002). Όσο υψηλότερο είναι το ΚΟΙΕ 

επίπεδο της οικογένειας τόσο υψηλότερες είναι και οι επαγγελµατικές φιλοδοξίες των 

νέων (Vigod, 1972. Dillard & Perrin, 1980.Farmer, 1985.Hannah & Kahn, 

1989.Human, 1956, ό.α. στο Αγνή, 2002.Edwards&Pasquale, 2003. ό.α. στο Καζή, 

2008) καθώς και οι φιλοδοξίες για ανώτατη εκπαίδευση και για αντίστοιχα 

ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά επιτεύγµατα (Otto, 2000). Το αντίθετο φαίνεται να 

συµβαίνει σε εφήβους συγκεκριµένων πολιτισµών (εθνικο-φυλετικών οµάδων) και 

χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου όπως για παράδειγµα σε Ασιάτες-

Αµερικανούς (Lareau, 2003. Tang, Fouad & Smith, 1999, Patel, Salahuddin & 

O’Brien, 2008), σε Αφρο-αµερικανούς εφήβους (Constantine, Wallace & Kindachi, 

2005.Graham, Taylor & Hudley, 1998.Jackson & Nutini, 2002. Turner & Lapan, 

2003a,2003b), ΛατινοΑµερικανούς (Ali, McWhirter & Chronister, 2005. 

Flores&O’Brien, 2002.Kennyetal., 2003), κ.ά. 

Επίσης, από το ΚΟΙΕ της οικογένειας, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων έχει φανεί 

ότι είναι ένας καλός δείκτης για το είδος των πνευµατικών ενδιαφερόντων µε τα 

οποία θα ενθαρρυνθεί το παιδί να ασχοληθεί, όπως επίσης είναι καλός δείκτης για τα 

ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά επιτεύγµατα.  Η πολιτισµική ατµόσφαιρα του 

σπιτιού και το µορφωτικό υπόβαθρο ιδιαίτερα δε του πατέρα παίζουν σηµαντικό 

ρόλο και κατευθύνουν τις επαγγελµατικές προτιµήσεις των εφήβων (Moser, 1952. 

Zuckerman, 1981.Mullis, Mullis&Gerwels, 1998). Σηµαντικότερο ρόλο φαίνεται να 

παίζει επίσης το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας ιδιαίτερα στα κορίτσια (Astin, 

Suniewick&Dweek, 1971. Human, 1956.O’Donnell&Anderson, 1978). Η µετα-

ανάλυση των Brown και των συνεργατών του (1996) οδήγησε τους ερευνητές στο 

συµπέρασµα σχετικά µε  τις σηµαντικές επιπτώσεις που έχει η κοινωνική τάξη στις 



επαγγελµατικές επιλογές, στην επαγγελµατική προσαρµογή και στα ακαδηµαϊκά 

επιτεύγµατα.   

Ακόµη και πιο σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι η κοινωνική τάξη φαίνεται να παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων: επηρεάζει όχι µόνο την πρόσβαση σε πόρους για την εκπαίδευση και την 

υποστήριξη από το οικογενειακό δίκτυο, αλλά και το επίπεδο της επαγγελµατικής 

προσαρµογής, την επίτευξη συνέπειας µεταξύ εργασίας και στόχων και τέλος, τον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα δίνουν νόηµα στην εργασία τους και βρίσκουν κίνητρο 

σε αυτήν (Blusteinetal., 2002). Τα παιδιά που προέρχονταν από την εργατική τάξη 

δίνουν σηµασία στα εξωτερικά αποτελέσµατα της εργασίας (π.χ. εξωτερική αµοιβή), 

ενώ αντίθετα παιδιά τα οποία προέρχονται από ανώτερες κοινωνικές τάξεις διέθεταν 

µια πιο εσωτερικευµένη και θεωρητική άποψη για την εργασία (π.χ. ικανοποίηση από 

την εργασία, κοινωνική συµβολή κ.ά.) (Chavesetal., 2004).   

Συµπερασµατικά, από τη σύντοµη θεµατική επισκόπηση που παρουσιάστηκε θα 

λέγαµε ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει και να καθορίζει το 

περιεχόµενο των επαγγελµατικών επιλογών ενός παιδιού καθώς σχετίζεται µε τη 

διαθεσιµότητα ενός δικτύου (οικονοµικού, οικογενειακού και πολιτισµικού).   

Στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο για τη σχέση του ΚΟΙΕ της 

οικογένειας µε τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, σηµασία φαίνεται να έχει το 

µορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Έτσι, πολλοί µελετητές 

διαπίστωσαν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας συσχετίζεται µε την επίδοση του παιδιού 

σχολείο (Βρύζας, 1992. Γκόρος, 1992. Τζάνη, 1988. Τσιάντης, 1991. Κάτσικας, 1995. 

Σώκου-Μπάδα και συν., 1988, ό.α. στο Giavrimis&Papanis, 2008),  ενώ µικρότερο 

ρόλο φαίνεται να παίζει το οικονοµικό επίπεδο. Καλύτερες προϋποθέσεις για 

ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων τους και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση έχουν 

τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν οικονοµική άνεση και υψηλό µορφωτικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο και όχι αυτών που εργάζονται σε χειρωνακτικά επαγγέλµατα 

(Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1985. Ψαχαρόπολος-Καζαµίας, 1985. 

Τριαλιανός, 1988, ό.α. στο Αγνή, 2002). Όσο υψηλότερο το οικογενειακό εισόδηµα 

τόσο υψηλότεροι οι µέσοι όροι σχολικής επίδοσης, αλλά το εισόδηµα βρέθηκε να 

έχει άµεση σχέση µε το επίπεδο µόρφωσης και το επάγγελµα των γονέων 

(Κασσωτάκης, 1981α,1988).  

Από µια συνολική εκτίµηση των σχετικών ερευνητικών πορισµάτων µπορεί κανείς 

να καταλήξει σε βασικές επισηµάνσεις σχετικά µε το µορφωτικό και εκπαιδευτικό 

επίπεδο των γονέων: προσδιορίζει τα κριτήρια επιλογής για την επαγγελµατική 

απόφαση (π.χ. επιστηµονικά επαγγέλµατα, υψηλό εισόδηµα, απόκτηση δύναµης,  

κοινωνικό και επαγγελµατικό γόητρο των σπουδών όπως για τις ιατρικές και 

πολυτεχνικές σχολές, κ.ά.) και το επίπεδο των φιλοδοξιών των εφήβων (Αγνή & 

Παπάνης, 2007. Γεώργας και συν., 1991. Καλογήρου, 1979,1986. Κασιµάτη, 1991. 

Κασσωτάκης, 1981α,1988. Κιντής, 1980. Λιάντης, 1996. Παπάς, 1989. Σακκάς, 

1982. Τακανίδης, 1983. Τοµπαϊδης, 1982, ό.α. στο Αγνή, 2002).   

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης και σε ότι αφορά το επάγγελµα των 

γονέων. Το επάγγελµα των γονέων θεωρείται σηµαντικός παράγοντας στη 

διαµόρφωση των µελλοντικών επιλογών των εφήβων (Gouvias&VitsilakisSoroniatis, 

2005). Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι έφηβοι επιδιώκουν επαγγέλµατα παρόµοια 

µε αυτά των πατέρων τους ή εκφράζουν επαγγελµατικές προτιµήσεις αντίστοιχες ή 



υψηλότερες από το επαγγελµατικό επίπεδο του πατέρα (Βάµβουκας, 1982. 

Γεωργούσης, 1995. Κάντας, 1986. Μπούρµπουλας, 1981. Τζάνη, 1996). Όµως σε 

ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται και το αντίθετο: παιδιά που ο πατέρας τους 

ασκεί κάποιο µη επιστηµονικό επάγγελµα, τείνουν να επιλέγουν ανώτατες σχολές, 

τάση που ερµηνεύεται ως προσπάθεια κοινωνικής κινητικότητας προς τα άνω 

(∆ηµητρόπουλος και συν., 1994. Πυργιωτάκης, 1992).   

Είναι φανερό λοιπόν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας επηρεάζει την πορεία και την 

κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα δε τα επαγγελµατικά σχέδια 

των νέων. Γενικά, το υψηλό µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας έχει, 

συνήθως, θετική επίδραση στην επαγγελµατική ανάπτυξη, ενώ, αντίθετα, το χαµηλό 

µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο του οικογενειακού περιβάλλοντος δρα 

περιοριστικά ως προς τον ορίζοντα των επαγγελµατικών βλέψεων και φιλοδοξιών του 

ατόµου (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).   

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι έρευνες από το χώρο της κοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης καταδεικνύουν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας µε τις υλικοτεχνικές και 

πολιτιστικές συνθήκες που συνιστούν το «πορτραίτο» της και τον χαρακτήρα των 

κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτήν, συνδέεται µε πρακτικές 

ανατροφής που είτε προωθούν την ανάπτυξη της αυτονοµίας και αυτάρκειας, την 

επιδίωξη υψηλών στόχων και άλλων θετικών χαρακτηριστικών, είτε συντελούν στην 

ανάπτυξη της παθητικότητας του ετεροκαθορισµού της ζωής και άλλων αρνητικών 

χαρκατηριστικών (Πυργιωτάκης, 1986). Γενικά, το οικογενειακό περιβάλλον (το 

οποίο καθορίζεται από ένα πλέγµα εννοιών και δραστηριοτήτων όπως το οικονοµικό 

και µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η δοµή της οικογένειας, οι σχέσεις και οι µορφές 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών τους συστήµατος οικογένεια, κ.ά.) αποτελούν τον 

σηµαντικότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης του παιδιού µε θετική ή αρνητική 

µορφή (Πυργιωτάκης, 1996).  

4.3 Οι επιδράσεις του ΚΟΙΕ της οικογένειας στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της 

συµπεριφοράς και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία   

Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς έρευνες 

καταδεικνύουν ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας σχετίζεται µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και την τάση του ατόµου για αυτοκαθορισµό. Έτσι, οι 

Hannah&Kahn (1989), αναφέρουν ότι το υψηλότερο  ΚΟΙΕ επίπεδο της οικογένειας 

σχετίζεται θετικά µε τις αντιλήψεις επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας στα 

κορίτσια. Όµοια ο Young (1983) διαπίστωσε ότι σε περιπτώσεις εθνικοφυλετικών 

οµάδων, η φυλή συνδέεται µε το ΚΟΙΕ και έχει σηµαντική επίδραση στις 

επαγγελµατικές φιλοδοξίες και την επίδοση των εφήβων. Η ίδια διαπίστωση 

υποστηρίχθηκε από τους Hughes&Demo (1989) όπου το ΚΟΙΕ ήταν ο 

σηµαντικότερος παράγοντας που προέβλεψε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και την τάση του ατόµου µια αυτοκαθορισµό. Πολύ 

αργότερα, ο Bandura και οι συνεργάτες του (2001) όπως αναφέρθηκε στην 

παράγραφο της θεωρητικής διερεύνησης των επιδράσεων των ενδοικογενειακών 

διεργασιών στην επαγγελµατική ανάπτυξη, κατέδειξε ότι το ΚΟΙΕ της οικογένειας 

σχετίζεται µε τις αντιλήψεις ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας των γονέων και 

επηρεάζει αυτές των γόνων τους.  



Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία το ΚΟΙΕ της 

οικογένειας ενσωµατώνεται στην ενότητα  «περιβαλλοντικοί παράγοντες». Η οµάδα 

αυτή των επιδράσεων, προηγείται όλων των διαδικασιών και συµµετέχει στη 

διαµόρφωση των µαθησιακών εµπειριών και των γνωστικών µηχανισµών 

(αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, προσδοκίες αποτελέσµατος, στόχοι).   

Οι εισηγητές της θεωρίας σε επισκόπηση ερευνητικών δεδοµένων µέχρι την περίοδο 

που διατυπώνουν τις θέσεις τους σχετικά µε το ρόλο των υποστηρικτικών 

µηχανισµών και των περιορισµών (Blustein, 2001. Blustein et al., 2002.Lent, Brown 

& Hackett, 2000.Lent et al., 2001.McWhirter, 1997. Richieetal., 1997) καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης πραγµατικών-ρεαλιστικών ή 

αντιλαµβανόµενων περιορισµών που προσδιορίζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες 

(µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και το ΚΟΙΕ της οικογένειας), η έρευνα και 

η συµβουλευτική πρακτική θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον τυχόν αντισταθµιστικό 

ρόλο των υποστηρικτικών µηχανισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη ιδιαίτερα των 

νέων ατόµων (από την οικογένεια ή την κοινότητα) για τη µελέτη αλλά και την 

ντιµετώπισή τους (Lent, Brown&Hackett, 2000). Υπό αυτήν την έννοια, η αντίληψη 

περιορισµών (ή ευκαιριών) αντανακλά µια αλληλεπίδραση µεταξύ αντικειµενικών 

περιβαλλοντικών παραγόντων και ενεργούς αναγνώρισης και αντιµετώπισης αυτών 

των παραγόντων.  

Συγκεκριµένοι εξωτερικοί περιορισµοί που εντόπισαν άλλοι ερευνητές ότι 

επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη, ιδιαίτερα τους εφήβους που προέρχονται 

από χαµηλά κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα είναι: η έλλειψη επαγγελµατικών 

ευκαιριών, η περιορισµένη έκθεση και πρόσληψη πληροφοριών ως προς τις 

επαγγελµατικές επιλογές, η έλλειψη κοινωνικού-συγγενικού δικτύου υποστήριξης, τα 

περιορισµένα οικονοµικά µέσα της οικογένειας, οι διακρίσεις φύλου, φυλής ή 

εθνικότητας στο εκπαιδευτικό ή επαγγελµατικό περιβάλλον, η διαφωνία στην 

οικογένεια σχετικά µε τις επαγγελµατικές αποφάσεις, τα οποία οδηγούν σε δισταγµό 

επιδίωξης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων για τις οποίες τα άτοµα αντιλαµβάνονται 

ότι θα προκύψουν εµπόδια οικονοµικά και κοινωνικά (Ferry, Fouad&Smith, 2000. 

Luzzo&McWhirter, 2001). Επίσης, ό,τι αποτελεί εµπόδιο για τα παιδιά των χαµηλών 

κοινωνικο-οικονοµικών τάξεων, αντίστροφα, µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τα 

παιδιά που προέρχονται από υψηλότερα στρώµατα: τους παρέχονται οικονοµικοί 

πόροι για να σπουδάσουν, έχουν ισχυρό κοινωνικό δίκτυο που τους υποστηρίζει (π.χ. 

γνωριµίες µε ανθρώπους εξουσίας) και νιώθουν ότι τουλάχιστον είναι διασφαλισµένο 

το δικαίωµά τους να τους δοθούν ευκαιρίες (Ferry, Fouad&Smith, 2000).  

Στη συνέχεια ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαίωσαν τη θετική επίδραση των 

προσβάσιµων πηγών κοινωνικής στήριξης (όπως η υποστήριξη από τους γονείς) στην 

ενεργό αντιµετώπιση των πραγµατικών-ρεαλιστικών ή αντιλαµβανόµενων 

περιορισµών. Ο βαθµός στήριξης και ενθάρρυνσης από σηµαντικά πρόσωπα που 

αποτελούν το περιβάλλον κοινωνικής επιρροής ενός νέου κυρίως ατόµου όπως είναι 

οι γονείς, όχι µόνο λειτουργεί ενισχυτικά στην επαγγελµατική του ανάπτυξη αλλά 

είναι δυνατό, σε ορισµένες περιπτώσεις να αντισταθµίσει ή ακόµα και να 

εξουδετερώσει τα εµπόδια που θέτει το χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό του επίπεδο, ή 

τους όποιους περιορισµούς θέτουν προσωπικά στοιχεία, ακόµη και άλλες διακρίσεις 

(φύλου, ταξικές, εθνικο-φυλετικές) που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα την περίοδο που 

λαµβάνουν χώρα οι διαδικασίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, ειδικότερα όταν 

συντελείται η διαµόρφωση των ενδιαφερόντων των στόχων και των επιλογών, 



σύµφωνα µε το µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

για τη σταδιοδροµία.    

Έτσι, στις περιπτώσεις κατώτερων οικονοµικά και πολιτισµικά διαφορετικών 

οµάδων που έχουν µελετηθεί όπως σε Αφρο-Αµερικανούς στις Η.Π.Α., έχει 

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν περιορισµοί που προσδιορίζει η διαφορετική τους 

εθνικότητα όπως είναι οι περιορισµένες και συγκεκριµένες επαγγελµατικές επιλογές, 

αλλά εδώ η επίδραση των γονέων ήταν πιο σηµαντική από αυτή της εθνικότητας στη 

διαµόρφωση αντιλήψεων επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας για 

συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητας καθώς και των αντίστοιχων µε αυτές 

επιλογών (Turner&Lapan, 2002,2003a,2003b). Όµοια και οι Constantine, 

Wallace&Kindachi (2005), διερευνώντας την αντίληψη εµποδίων στην ίδια 

πολιτισµική οµάδα, έδειξε όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο των σχέσεων 

των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην οικογένεια µε θέµατα της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (βλ. 5.Α.1.δ) ότι  όσο µεγαλύτεροι οι περιορισµοί που αντιλαµβάνονται οι 

έφηβοι τόσο υψηλότερος ο βαθµός επαγγελµατικής αναποφασιστικότητας, ενώ η 

υποστήριξη των γονέων σχετίζεται θετικά µε τη ύπαρξη βεβαιότητας στην 

επαγγελµατική επιλογή.   

Επίσης, η Kenny και οι συνεργάτες της (2003) διερεύνησαν σε Λατινοαµερικάνους 

εφήβους την υποκειµενική αντίληψη των εµποδίων και την υποστήριξη από µέλη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στη συµπεριφορά και την επίδοση στο σχολείο και στη 

διαµόρφωση επαγγελµατικών φιλοδοξιών. Όσο περισσότεροι οι περιορισµοί που 

αντιλαµβάνονται οι νέοι (ρατσισµός, πολιτισµική διάκριση, οικονοµική αποστέρηση, 

ανεπαρκής εκπαίδευση), τόσο χαµηλότερες οι φιλοδοξίες τους, στοιχείο που 

επιβεβαιώθηκε και από µεταγενέστερη έρευνα του Jackson και των συνεργατών του 

(2006) σε εφήβους κατώτερων οικονοµικά και πολιτισµικά διαφορετικών τάξεων 

(Αφροαµερικανούς και Λατινοαµερικανούς). Ωστόσο, η υποστήριξη από πρόσωπα 

του οικογενειακού περιβάλλοντος καταδείχθηκε στατιστικά πιο σηµαντικός  

προβλεπτικός παράγοντας από τους αντιλαµβανόµενους περιορισµούς (Kennyetal., 

2003).  

Η ύπαρξη υποστήριξης από τους γονείς Λατινοαµερικάνων εφήβων κοριτσιών και η 

αντίληψη λιγότερων περιορισµών βρέθηκε να σχετίζεται επίσης µε την ύπαρξη 

υψηλότερων επαγγελµατικών φιλοδοξιών, ενώ οι υπόλοιποι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες που µελετήθηκαν (επίπεδο πολιτισµικής επιρροής, η στάση και 

συµπεριφορά σε φεµινιστικά θέµατα, η εκπαίδευση της µητέρας και η επαγγελµατική 

της δραστηριότητα) δε βρέθηκε να επηρεάζουν τη διαµόρφωση αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας για µη παραδοσιακές επαγγελµατικές 

δραστηριότητες.(Flores&O’Brien, 2002). 

Τα τελευταία χρόνια στη σχετική βιβλιογραφία το ΚΟΙΕ της οικογένειας εφήβων 

συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων (όπως π.χ. εθνικοφυλετικών) διερευνάται ως 

προς τις σχέσεις του και τις επιδράσεις που ασκεί στους κοινωνικογνωστικούς 

µηχανισµούς (αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και προσδοκίες αποτελέσµατος) 

που επηρεάζουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη.  Οι Ali, McWhirter&Chronister 

(2005), µελετώντας εφήβους χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου στις Η.Π.Α., 

κατέδειξαν ότι η επίδραση αυτού καθαυτού του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου της 

οικογένειάς τους στις µεταβλητές που προβλέπει το µοντέλο επιλογής σταδιοδροµίας 

της θεωρίας για την επαγγελµατική ανάπτυξη χάνεται, όταν συνυπολογίζεται η 

επίδραση συγκεκριµένων παραγόντων όπως η κοινωνική υποστήριξη και οι 



αντιλαµβανόµενοι περιορισµοί. Οι έφηβοι που είχαν µεγαλύτερη υποστήριξη από 

τους συγγενείς τους (συγκεκριµένα από τα αδέλφια τους ανεξαρτήτως φύλου), καθώς 

και από φίλους τους, φάνηκε ότι είχαν υψηλότερες αντιλήψεις ακαδηµαϊκής και 

επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και χαµηλότερα επίπεδα αντιλήψεων 

αυτοαποτελεσµατικότητας σχετικά µε τους περιορισµούς στη σταδιοδροµία τους.  

Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα και σε µεταγενέστερη έρευνα σε  εφήβους χαµηλού 

κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου αγροτικής περιοχές (στα Απαλάχια Όρη) 

(Ali&Saunders, 2006). Εδώ οι ερευνητές διερεύνησαν παράγοντες που 

διαµορφώνουν τους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς (τις αντιλήψεις 

επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για 

αποτελέσµατα) στις ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες της οµάδας των 

εφήβων. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν µεταξύ άλλων ότι οι έφηβοι µε τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά είχαν χαµηλές επιδόσεις στους κοινωνικογνωστικούς µηχανισµούς 

και χαµηλές ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες. Ωστόσο, στη 

συγκεκριµένη έρευνα παρά το ότι η υποστήριξη από τους γονείς, τα συγγενικά 

πρόσωπα, τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς δεν ήταν χαµηλή και φάνηκε να 

επηρεάζει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και τις προσδοκίες για 

αποτελέσµατα περισσότερο από το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, δε θεωρήθηκε ότι 

λειτούργησε αντισταθµιστικά στο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις χαµηλές 

επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες.   

Τα υψηλά επίπεδα υποστήριξης από τους γονείς τους βρέθηκε να λειτουργούν επίσης 

αντισταθµιστικά στις αρνητικές επιδράσεις του χαµηλού ΚΟΙΕ ΑφροΑµερικανών 

εφήβων (οι οποίοι αποτελούν οµάδα υψηλού κινδύνου) στις επαγγελµατικές τους 

φιλοδοξίες, στην εκτίµηση της ικανότητάς τους για ακαδηµαϊκή επίδοση και στην 

αυτοεκτίµηση (Cunninghametal., 2002). Έτσι, τόσο οι παραπάνω ερευνητές 

(Cunninghametal., 2002.  Ali, McWhirter&Chronister, 2005), όσο και ο Liu σε 

επισκόπηση ερευνών που έκανε µεταξύ των ετών 1981 έως 2000 (Liuetal., 2004), 

προτείνουν ότι η έρευνα για την πιθανή επίδραση της κοινωνικοοικονοµικής τάξης 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη και την επαγγελµατική συµβουλευτική θα πρέπει να 

συµπεριλάβει πιο εκλεπτυσµένους και βασισµένους σε θεωρία δείκτες αυτής της 

δοµής, όπως επίσης θα πρέπει ίσως να θεωρήσουµε ότι η επίδραση του 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου µπορεί να διαµεσολαβείται από άλλες µεταβλητές.   

Επίσης, τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία διερευνάται η σχέση µεταξύ του ΚΟΙΕ της οικογένειας και οι 

επιδράσεις αυτού στη διαδικασία λήψης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων και τις σχετικές αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας. 

Έτσι, οι Thompson&Subich (2006) διερεύνησαν σε φοιτητές-τριες τη σχέση του 

ΚΟΙΕ της οικογένειας µε την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και τη βεβαιότητα για την 

επαγγελµατική επιλογή. Τα αποτελέσµατά τους επιβεβαίωσαν την ύπαρξη (αν και όχι 

στατιστικά σηµαντικής) θετικής συνάφειας  µεταξύ του ΚΟΙΕ και των 

συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας καθώς και της βεβαιότητας 

για την επαγγελµατική επιλογή.  

Επίσης, οι Rollins&Valdez, (2006), διερεύνησαν σε δείγµα Αφρο-Αµερικανών 

εφήβων µαθητών Λυκείου τις σχέσεις µεταξύ του αντιλαµβανόµενου ρατσισµού, του 

φύλου, του ΚΟΙΕ της οικογένειας, των αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας για 

την  ολοκλήρωση εργασιών αναζήτησης εργασίας, των αντιλήψεων 



αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και της επαγγελµατικής ταυτότητας. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν µεταξύ 

άλλων την υπόθεσή τους ότι τα άτοµα µε υψηλότερα επίπεδα εθνικής ταυτότητας και 

υψηλότερο ΚΟΙΕ της οικογένειας έχουν υψηλότερη επίδοση και στους δύο τύπους 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας. Ωστόσο, στον αντίποδα αυτών των 

ερευνητικών δεδοµένων, οι Patel, Salahuddin&O’Brien (2008) εξετάζοντας σε µια 

συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα εφήβων (ασιάτες-αµερικανούς) τη σχέση του 

ΚΟΙΕ της οικογένειας µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων δε διαπίστωσαν κάποια σχέση 

µεταξύ του ΚΟΙΕ µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας (το 

ΚΟΙΕ δεν φάνηκε να λειτουργεί ως παράγοντας πρόβλεψης των συγκεκριµένων 

αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας), εύρηµα που για τους ερευνητές είναι πιθανό 

να οφείλεται στον τρόπο που προσδιορίστηκε το ΚΟΙΕ της οικογένειας (µόνο από το 

εισόδηµα της οικογένειας).  

4.4 Συµπεράσµατα   

Το ΚΟΙΕ της οικογένειας φαίνεται ότι µπορεί να επηρεάζει και να καθορίζει θέµατα 

της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εφήβων όπως η διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 

και επαγγελµατικών αποφάσεων, σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν καταδειχθεί από 

έρευνες στο εξωτερικό και στη χώρα µας. Έτσι, είναι δυνατό να διευκολύνει ή να 

δυσχεράνει την εν λόγω διαδικασία, καθώς φαίνεται να σχετίζεται µε την 

επαγγελµατική αναποφασιστικότητα, επηρεάζει τη διαµόρφωση των επαγγελµατικών 

στόχων (τις επαγγελµατικές και ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες, το περιεχόµενο των 

τελικών εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών, το σχεδιασµό των 

απαιτούµενων βηµάτων για τη λήψη αποφάσεων, κ.ά.) (Blustein et al., 2001.Dillard 

& Perrin, 1980.Edwards & Pasquale, 2003.Farmer, 1985.Hannah & Kahn, 

1989.Human, 1956.Mullis, Mullis & Gerwels, 1998.Vigod, 1972), σχετίζεται µε τις 

απόψεις σχετικά µε την εργασία (Chaves et al., 2004) και µε τα ακαδηµαϊκά 

επιτεύγµατα και την επίδοση Falkowski & Falk, 1983.Graham, Taylor & Hudley, 

1998.Jackson & Nutini, 2002.Moser, 1952.Otto, 2000.Stead, 1994.Turner & Lapan, 

2003a.Watson&Zuckerman, 1981). 

Στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία το ΚΟΙΕ της 

οικογένειας αποτελεί έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που κατατάσσεται στις γενικές 

επιδράσεις, ο οποίος συµµετέχει στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών 

µηχανισµών. Έτσι, σύµφωνα µε σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα σχετίζεται µε τις  

αντιλήψεων επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας (Ali, McWhirter&Chronister, 

2005. Ali&Saunders, 2006.Constantineetal., 2005), τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων και για την ολοκλήρωση εργασιών αναζήτησης εργασίας 

(Rollins&Valdez, 2006.Patel, Salahuddin&O’ Brien, 2008.Thompson&Subich, 2006). 

Ωστόσο, τα σχετικά ευρήµατα είναι σχετικά περιορισµένα σε αριθµό, δεν αφορούν 

τον ελληνικό χώρο και ως εκ τούτου καταγράφεται η ανάγκη περαιτέρω εµπειρικού 

ελέγχου των σχέσεων του ΚΟΙΕ της οικογένειας µε θέµατα της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης εφήβων όπως οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.   

Πολύ περισσσότερο, η ανάγκη περαιτέρου εµπειρικού ελέγχου των επιδράσεων του 

ΚΟΙΕ στις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας στο εύρος της 



συγκεκριµένης θεωρίας καθίσταται επιτακτική, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τα 

ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν, η επίδρασή του είναι δυνατό να χάνεται, 

όταν συνυπολογίζεται εκείνη άλλων παραγόντων όπως η υποστήριξη από σηµαντικά 

πρόσωπα όπως γονείς ή φίλοι (κοινωνική υποστήριξη) και οι αντιλαµβανόµενοι 

περιορισµοί (Ali, McWhirter&Chronister, 2005. Ali & Saunders, 2006.Constantine et 

al., 2005.Cunningham, Hurley, Foney & Hayes, 2002.Ferry, Fouad & Smith, 

2000.Flores&O’Brien, 2002.Thompson&Subich, 2006.Turner&Lapan, 2003b). Με 

άλλα λόγια, η επίδραση του ΚΟΙΕ της οικογένειας στα θέµατα επαγγελµατικής 

ανάπτυξης που εξετάζονται είναι πιθανό σε ορισµένες περιπτώσεις να 

διαµεσολαβείται από άλλους παράγοντες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Η οµάδα των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους   

5.1  Εισαγωγικά  

Σε προηγούµενη ενότητα ασχοληθήκαµε µε την πρωτογενή κοινωνικοποίηση που  

συντελείται αποκλειστικά στο οικογενειακό πλαίσιο και τον τρόπο που επηρεάζει 

τους νέους στη διαδικασία της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης. Η δευτερογενής 

κοινωνικοποίηση συντελείται όχι µόνο µέσα στην οικογένεια αλλά κυρίως στον 

ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του ατόµου. Στο χώρο αυτό εντάσσεται το σχολείο, οι 

συνοµήλικοι, ποικίλες άλλες κοινωνικές οµάδες στις οποίες συµµετέχει το νέο 

άτοµο, τα Μ.Μ.Ε., άνθρωποι από τον επαγγελµατικό χώρο του ατόµου, κ.ά. 

(Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).  

Η οµάδα των οµηλίκων (peergroups) και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

(friendships) θεωρούνται από τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους ιδιαίτερα σηµαντικές 

πηγές από τις οποίες τροφοδοτείται η ταυτότητα του νέου ατόµου34 (π.χ. Erikson, 

1968.Flum&Porton, 1995.Marcia, 1980). Οι πηγές αυτές του προσφέρουν κοινωνική 

στήριξη (socialsupport)35 όχι µόνο την περίοδο της εφηβείας και της νεότητας αλλά 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Harter, 1999. Hartup&Stevens, 1997.Rubin, 

Bukowski, &Parker, 1998).   Η επίδραση της οµάδας των οµηλίκων ξεκινά ήδη από 

το 4ο έτος της ζωής του παιδιού, όπου αυτό αρχίζει να συµµετέχει σε κοινά παιχνίδια 

µε άλλους. Η συναναστροφή αυτή εντείνεται σταδιακά, ενώ η φοίτηση στο σχολείο 

ενισχύει το ρόλο τους. Μέσα στις οµάδες αυτές το άτοµο µαθαίνει να συνεργάζεται 

για την επίτευξη στόχων, να ανταγωνίζεται τους άλλους, να συγκρίνει τον εαυτό του, 

να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στα αποδεκτά πρότυπα της οµάδας, να αποκτά 

κοινωνικές δεξιότητες κ.ά. (Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).  Στο πλαίσιο της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας της συµπεριφοράς (Bandura, 1986,1997) σε ό,τι αφορά 

τους τρόπους διαµόρφωσης και εξέλιξης της έννοιας της αυτοαποτελεσµατικότητας 

στην προσωπική ιστορία του ατόµου, πρωτίστως η οικογένεια, µετά το σχολείο και 

ακολούθως οι συναναστροφές µε τους συνοµιλήκους διαδραµατίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη διαδικασία αυτή. Σε ότι αφορά την τελευταία πηγή, στο πλαίσιο δηλαδή 

των συναναστροφών µε τους συνοµιλήκους διαδραµατίζονται οι διεργασίες 

κοινωνικής µάθησης και παρέχονται στο παιδί πληροφορίες για την εκτίµηση και 

επαλήθευση της κοινωνικής του επάρκειας µέσω της σύγκρισης µε τα άλλα παιδιά. Ο 

Bandura (1986) υποστηρίζει ότι οι συνοµήλικοι εξυπηρετούν σηµαντικές λειτουργίες 

επάρκειας: όσοι από αυτούς είναι πιο έµπειροι και ικανοί παρέχουν πρότυπα 

ικανοποιητικών τρόπων συµπεριφοράς. Επιπλέον, οι συνοµήλικοι παρέχουν για το 

παιδί σηµεία αναφοράς για τη σύγκριση της επάρκειάς του και της εκτίµησης των 



ικανοτήτων του. Εποµένως, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα µηνύµατα 

σχετικά µε την κοινωνική τους θέση µεταξύ των συνοµιλήκων στις κοινές τους 

δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζουν το γόητρο και τη δηµοτικότητά τους.  

Οι συνάφειες της κοινωνικής στήριξης µε τις πτυχές της έννοιας του εαυτού, 

ιδιαίτερα την αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη έχουν εξεταστεί σε πλήθος 

παλαιότερων αλλά και πιο σύγχρονων ερευνών. Όλες αυτές οι έρευνες έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η όσο µεγαλύτερη είναι η κοινωνική στήριξη που 

νιώθει το άτοµο ότι λαµβάνει από διάφορα πρόσωπα του κοινωνικού του περίγυρου, 

τόσο θετικότερες οι εκτιµήσεις του εαυτού (βλ. περισσότερα Μακρή-Μπότσαρη, 

2001). Επίσης, πλήθος διατµητικών και διαχρονικών µελετών έχει καταδείξει µια 

θετική σχέση ανάµεσα στην κοινωνική στήριξη που προσφέρει η αλληλεπίδραση µε 

τις οµάδες των οµηλίκων και σε διάφορες παραµέτρους που αφορούν στον τοµέα της 

ψυχικής του υγείας: υψηλότερη αυτοεκτίµηση, θετική αυτοαντίληψη, καλύτερη 

προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον, ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων, 

ψυχολογική προσαρµογή και ωριµότητα κ.ά., ακόµη και σε περιπτώσεις που ο 

έφηβος µεγαλώνει κάτω από «σκληρές» οικογενειακές συνθήκες (π.χ. φτώχεια, 

κακοποίηση, κ.ά.) (βλ. Hartup&Stevens, 1997. Λεονταρή, 1989. Μακρή-Μπότσαρη, 

2001). Βέβαια, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η οµάδα των οµηλίκων και οι φιλικές 

σχέσεις µε τους συνοµιλήκους ευθύνονται και για την προβληµατική 

(«αντικοινωνική» και παραβατική) συµπεριφορά του εφήβου καθώς αποτελούν το 

«πεδίο δοκιµής» τέτοιων µορφών  συµπεριφοράς (βλ. Μακρή-Μπότσαρη, 2001).   

H βαρύτητα της επίδρασης των σχέσεων µε την οµάδα των οµηλίκων και των 

φιλικών σχέσεων µε τους συνοµιλήκους την περίοδο της εφηβείας και στην πρώτη 

νεότητα (όψιµη εφηβεία) σε αναπτυξιακά ή άλλα θέµατα ψυχικής υγείας 

διαφοροποιείται ανάλογα: α) τη φάση ζωής του ατόµου και β) την αντίληψή του για 

το εύρος και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που διατηρεί µε τα πρόσωπα 

του οικογενειακού περιβάλλοντος που θεωρεί σηµαντικά (Hartup&Stevens, 1997).   

Έτσι, σε ό,τι αφορά τον πρώτο παράγοντα, κατά τη διάρκεια της εφηβείας το δίκτυο 

των σηµαντικών άλλων αναδοµείται και παρατηρείται µια µεταβολή στη φύση των 

σχέσεων των εφήβων µε τους συνοµιλήκους τους. Οι οµάδες της παιδικής ηλικίας 

και οι σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο µε τους συνοµιλήκους είναι διαφορετικές 

από εκείνες των εφήβων. Η διαφορά τους έγκειται στις διαφορετικές ψυχοκοινωνικές 

ανάγκες που εξυπηρετούν σε ατοµικό επίπεδο στην περίοδο της εφηβείας (Ναυρίδης, 

1989). Στην πρώτη φάση της εφηβείας το άτοµο ενδιαφέρεται να χαλαρώσει την 

εξάρτησή του από τους γονείς. Στο µέσο της εφηβείας, απασχολείται µε το να 

«εγκαταστήσει» τον εαυτό του ανάµες στους συνοµίληκους (Marsha, 1996).  

∆εν είναι τυχαίο ότι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι στην εφηβεία τα νεαρά 

άτοµα τείνουν να µοιράζονται τις προσωπικές τους σκέψεις περισσότερο µε τους 

φίλους παρά µε τους γονείς τους, ενώ το 29% του συνολικού διαθέσιµου χρόνου της 

ηµέρας τον περνούν µε τους φίλους τους (Harter, 1999. Hartup&Stevens, 1997). 

Επίσης, µε την έλευση της εφηβείας και καθώς οι αναπτυσσόµενοι έφηβοι αναζητούν 

την ανεξαρτητοποίησή τους από τον οικογένεια (Feldman, 2009. Παρασκευόπουλος, 

1985), ο «παιδικού τύπου» δεσµός µε τους γονείς εξελίσσεται σε µια πιο ισότιµη 

σχέση µεταξύ τους, οι δε φίλοι αρχίζουν να αποτελούν µια σηµαντική πηγή στήριξης 

για τον έφηβο (Sabetelli&Mazor, 1985). Η διεργασία της ανεξαρτητοποίησης του 

εφήβου δηλαδή, έχει ως συνέπεια τη χαλάρωση των συναισθηµατικών δεσµών και τη 



µείωση της εξάρτησης από τους γονείς του, οι οποίοι µέχρι τώρα αποτελούσαν την 

κύρια πηγή συναισθηµατικής τροφής αυτού (Τσιάντης, 1991). Έτσι σε αυτό το 

στάδιο οι φίλοι και η οµάδα των οµιλήκων είναι εκείνοι προς τους οποίους ο έφηβος 

στρέφεται όλο και περισσότερο αναζητώντας συµβουλή και διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση (Grusec&Lytton, 1988. Helsen, Vollebergh&Meeus, 2000). Για τον 

έφηβο η οικογένεια δεν αποτελεί πια το µοναδικό πόλο έλξης και κάλυψης των 

συναισθηµατικών του αναγκών αλλά µετατοπίζεται προς τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους (Berndt, &Perry, 1986. Josselson, 1992.Sullivan, 1953). 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο παράγοντα, τη διαφοροποίηση της επίδρασης της οµάδας 

των οµηλίκων και των φιλικών σχέσεων µε τους συνοµιλήκους σε σχέση µε αυτή 

των γονέων την περίοδο της εφηβείας, αν και τα νεαρά άτοµα αναζητούν ολοένα και 

περισσότερο τη στήριξη των συνοµιλήκων τους, η πλειονότητα αυτών εξακολουθεί 

να βασίζεται στους γονείς για συναισθηµατική στήριξη και συµβουλές. Έτσι, η 

εφηβεία σήµερα θεωρείται µια περίοδος αυξανόµενης αυτονοµίας και ταυτόχρονα 

διατήρησης της εγγύτητας µε τους γονείς και άλλους σηµαντικούς ενήλικες (Laibre, 

Carlo, &Raffaelli, 2000). Με τον τρόπο αυτό, αν και έφηβοι συχνά δίνουν την 

εντύπωση πως έχουν αποσυνδεθεί ψυχικά από τους γονείς τους, σε πολλές έρευνες 

διαπιστώνεται ότι αισθάνονται συναισθηµατικά κοντά τους και τους σέβονται. 

Έρευνα στον ελληνικό χώρο έδειξε ότι οι βαθµοί αυτοαντίληψης των σχέσεων µε 

τους γονείς καθώς και οι βαθµοί στήριξης από αυτούς παρουσιάζουν σηµαντική και 

αξιόλογη πτώση από το δηµοτικό προς το γυµνάσιο, ωστόσο διατηρούνται σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα και σταθεροποιούνται. Αυτό σηµαίνει ότι το επίπεδο των 

διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στους νεαρούς εφήβους και στους γονείς τους 

καταγράφεται ικανοποιητικό (Μακρή-Μπότσαρη, 2000γ).   

Η θέση ότι η επίδραση της γονεϊκής στήριξης διατηρείται ισχυρή καθόλη τη διάρκεια 

της εφηβείας βασίζεται και στο πλαίσιο της θεωρίας της προσκόλλησης, σύµφωνα µε 

την οποία τα παιδιά διαµορφώνουν µοντέλα σχέσεων στη βάση της αλληλεπίδρασής 

τους µε τα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Bowlby, 1982,1988).  

Όσο ασφαλέστερη είναι η προσκόλληση µε τους γονείς και η σχέση µαζί τους 

κρίνεται από το άτοµο  ικανοποιητική και υποστηρικτική, τόσο µεγαλύτερη η 

µετέπειτα ικανότητα του ατόµου να δηµιουργεί και να διατηρεί συναισθηµατικές 

υποστηρικτικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους του. Έτσι, παρά το ότι τα µοντέλα 

αυτά παραµένουν ανοιχτά σε αναδιαµόρφωση καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής, 

ταυτόχρονα ανθίστανται στο χρόνο και επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον 

οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους στο πλαίσιο των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην εφηβεία και τη µετέπειτα ενήλικη ζωή (Ainsworth, 

1989. Greensberg, Siegal&Leitch, 1984). 

Στην επόµενη παράγραφο παραγµατοποιείται συνοπτική επισκόπηση των 

ερευνητικών δεδοµένων που αναφέρονται στο ρόλο της οµάδας των οµιλήκων και 

των φιλικών σχέσεων µε τους συνοµιλήκους σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, 

ιδιαίτερα δε της διαδικασίας λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων 

και των σχετικών µε αυτές αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας στο εύρος της 

θεωρίας της προσκόλλησης και της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη 

σταδιοδροµία.  



 5.2 Ερευνητικά δεδοµένα αναφερόµενα στη σχέση της οµάδας των 

οµηλίκων και των φιλικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους µε θέµατα 

σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη   

Ο ρόλος της οµάδας των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

χαρακτηρίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία σηµαντικός για την επαγγελµατική 

ανάπτυξη του εφήβου (Hotchkiss&Borow, 1996). Οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, συµβάλλουν στην αντιπαραβολή 

των απόψεων και των κρίσεων των γονέων ή των λοιπών προσώπων του 

οικογενειακού περιβάλλοντος µε τις κρίσεις και τις απόψεις των συνοµηλίκων για το 

πρόσωπό του. Οι στάσεις που τα σηµαντικά πρόσωπα της περιόδου αυτής υιοθετούν 

και εκδηλώνουν απέναντι στο άτοµο συντελούν στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψής 

του, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον µετέπειτα σχολικό και 

επαγγελµατικό του προσανατολισµό (Φλουρής, Κουλοπούλου & Σπυριδάκης, 1981. 

Φλουρής, 1989. Κασσωτάκης & Μαρµαρινός, 2004).   

Τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο 

καταδεικνύουν τη θετική επίδραση της ύπαρξης κοινωνικής στήριξης από  την οµάδα 

των οµιλήκων και τις φιλικές σχέσεις µε τους συνοµιλήκους σε διάφορες 

παραµέτρους  που αφορούν στον τοµέα της ψυχικής του υγείας ενός έφηβου ατόµου.  

Τα σχετικά ευρήµατα σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης καταδεικνύουν και εδώ 

την ύπαρξη θετικής συσχέτισης καθώς και διαφορές φύλου, ωστόσο θεωρούνται 

σχετικά περιορισµένα και προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό (Guayetal., 2003). 

Επίσης, η βαρύτητα της επίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και των φιλικών 

σχέσεων µε τους συνοµιλήκους θεωρείται µικρότερη σε σχέση µε αυτήν των γονέων, 

ενώ αναφέρεται και αφορά σε διαφορετικά θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης από 

αυτή των γονέων. Ορισµένοι ερευνητές επίσης θεωρούν ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ο 

τρόπος που οι δύο οµάδες σηµαντικών άλλων (γονείς ή άλλα πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και φίλοι) αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τα θέµατα  

επαγγελµατικής ανάπτυξης (Steinberg, Dornbusch&Brown, 1992). Τέλος, αρκετά 

είναι τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα µε βάση την κοινωνικογνωστική θεωρία για 

τη σταδιοδροµία τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση της υποστήριξης από την 

οµάδα των οµιλήκων και των φίλων  (αν και διαφορετικής βαρύτητας έναντι των 

γονέων) στη διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών οι οποίοι µε τη 

σειρά τους επηρεάζουν και καθορίζουν θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης εφήβων, 

ιδιαίτερα δε εφήβων εθνικοφυλετικών οµάδων.    

Στη χώρα µας ο ρόλος της οµάδας των οµηλίκων και των φιλικών σχέσεων µε τους 

συνοµιλήκους στην επαγγελµατική ανάπτυξη όπως καταγράφηκε σε παλαιότερες 

έρευνες φαίνεται να είναι περιορισµένος (∆ηµητρόπουλος και συν., 1985. 

ΣόφτηΜπεσµπέα, 1982. Πάντα, 1988. Κασσωτάκης, 1992). Ωστόσο, όπως προκύπτει 

από την άτυπη εµπειρική παρατήρηση που µπορεί να κάνει στο πλαίσιο της άσκησης 

του έργου του ένας λειτουργός Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού στις δοµές 

Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας 

(ΚΕ.ΣΥ.Π. και Γρα.Σ.Ε.Π.37), πολλοί µαθητές στρέφονται προς µια ορισµένη 

εκπαιδευτική κατεύθυνση και σε ορισµένες περιπτώσεις και σε επαγγελµατική 

ακολουθώντας το παράδειγµα των φίλων τους, οι περισσότεροι από τους οποίους 

είναι συµµαθητές τους (Βάγγερ, 2004).  



Σύµφωνα µε άλλες έρευνες, οι πληροφορίες που παίρνουν τα άτοµα την περίοδο της 

εφηβείας για την  αγορά εργασίας και την απασχόληση έχει βρεθεί ότι προέρχονται 

από τους γονείς, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς θεσµούς, τα Μ.Μ.Ε καθώς και 

από τυχόν εµπειρίες εργασίας µερικής απασχόλησης (Feij, 1998. Jablin, 

2000.Jablin&Krone, 1987). Ο Jablin (2000) υποστηρίζει ότι καθώς οι φίλοι 

αποτελούν σηµαντική πηγή κοινωνικής στήριξης και αναφοράς λόγω της οµοιότητας 

µεταξύ τους (ηλικία, αξίες, αναπτυξιακές, υλικές ή συναισθηµατικές ανάγκες, 

ανάγκες πληροφόρησης για το περιβάλλον κ.ά.), το µοίρασµα των  σκέψεων και των 

φιλοδοξιών στις µεταξύ τους συζητήσεις συµβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών 

και αποτελεί πηγή ανατροφοδότησης σχετικά µε τις προδιαγραφές άσκησης 

διαφόρων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (καθήκοντα και υποχρεώσεις, προσόντα, 

προοπτικές εργασίας κ.ά.). Η γνώµη των φίλων ιδιαίτερα του ίδιου φύλου, έχει 

βαρύτητα ως προς την επίδραση που ασκεί στις επιλογές ενός εφήβου τόσο στα 

αγόρια όσο και στα κορίτσια. Ο Saltiel (1986) διαπίστωσε ότι τα αγόρια 

επηρεάζονται από οµόφυλους φίλους σε θέµατα επαγγελµατικών επιλογών. Μικρή 

διαφοροποίηση παρουσιάστηκε στην εν λόγω έρευνα στα κορίτσια, όπου φάνηκε να 

επηρεάζονται περισσότερο από φίλες σε θέµατα επιλογής εκπαιδευτικής 

κατεύθυνσης.  Ωστόσο, από παλιά οι Kandel&Lesser, (1968) καταγράφουν ότι οι 

έφηβοι δέχονται την επίδραση των συνοµηλίκων κυρίως για θέµατα που αφορούν την 

καθηµερινή  πραγµατικότητα της εφηβικής ηλικίας, αλλά πολύ λιγότερο για θέµατα 

που αφορούν το µέλλον τους. Για τα επαγγελµατικά τους σχέδια εµπιστεύονται 

περισσότερο τους γονείς τους, από τους οποίους δέχονται και µεγαλύτερη επίδραση. 

Οι έφηβοι όταν πρόκειται για µακροπρόθεσµες επιλογές (εκπαιδευτικές ή 

επαγγελµατικές) λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τη γνώµη των γονέων τους, καµµιά φορά 

περισσότερο και από των συνοµιλήκων τους (Noller, 1994). Οι  Steinberg, 

Dornbusch&Brown, (1992) υποστηρίζουν ότι οι γονείς αποτελούν έναν πολύ 

σηµαντικό παράγοντα επιρροής σε ό,τι αφορά τη διαµόρφωση µιας επαγγελµατικής 

επιλογής (δηλαδή στο περιεχόµενο αυτής), ενώ οι φίλοι και η οµάδα των οµιλήκων 

αποτελούν ισχυρές επιρροές στις καθηµερινές συµπεριφορές στο σχολείο ή σε άλλες 

καθηµερινές δραστηριότητες,  επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο την επαγγελµατική 

του ανάπτυξη αφού οι δραστηριότητες αυτές συµβάλλουν στη διαµόρφωση των 

επιλογών του. Η συµµετοχή των εφήβων σε εξωσχολικές δραστηριότητες µαζί µε 

τους φίλους τους (π.χ. αθλητικές, κοινωνικές κ.ά.) ή σε δραστηριότητες που αφορούν 

καθηµερινές επιλογές (π.χ. επιλογή προσωπικών ενδυµάτων, διατήρηση προσωπικού 

χώρου κ.ά.), τους παρέχει εµπειρία στη λήψη αποφάσεων άρα και αποφάσεων 

σταδιοδροµίας και έτσι φάνηκε ότι συµβάλλει στην προεπαγγελµατική τους 

ολοκλήρωση καθώς έχει προφανείς λειτουργικές οµοιότητες µε τις δραστηριότητες 

που αφορούν τη διαδικασία λήψης µιας επαγγελµατικής απόφασης. Παράλληλα, 

αναπτύσσει και βελτιώνει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και αυτές που αφορούν 

την επίλυση προβληµάτων συµβάλλοντοας έτσι και στην επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη (Eccles&Barber, 1999. Μέλλον, 2008).   

Στην έρευνα των Paa&McWhirter (2000) σχετικά µε τους παράγοντες (προσωπικούς 

και περιβαλλοντικούς) που επηρεάζουν τις επαγγελµατικές προσδοκίες εφήβων 

µαθητών-τριών µέσης εκπαίδευσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι θεωρούν 

τους φίλους και συνοµιλήκους του ίδιου φύλου µε αυτούς τον δεύτερο κατά σειρά 

περιβαλλοντικό παράγοντα που τους επηρεάζει στις επαγγελµατικές τους προσδοκίες 

µετά από τους γονείς τους (ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί 

σύµβουλοι του ίδιου φύλου). Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι ότι για ένα µεγάλο 



ποσοστό του δείγµατος οι φίλοι και συνοµίληκοι δεν αποτελούσαν παράγοντα 

επίδρασης στις επαγγελµατικές τους προσδοκίες.   

Όµοια και σε άλλες έρευνες, παρά το ότι η οµάδα των οµιλήκων και οι φίλοι 

καταγράφονται ως η οµάδα εκείνη προς την οποία ο έφηβος στρέφεται ολοένα και 

περισσότερο και συζητά τις επαγγελµατικές του προσδοκίες, εντούτοις οι γονείς 

παραµένουν η σηµαντικότερη πηγή καθοδήγησης σε ότι αφορά σηµαντικά θέµατα 

της ζωής όπως τα οικονοµικά και τα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης (Jodletal., 

2001).   

Πιο σύγχρονες έρευνες σε εφήβους (Levine&Hoffner, 2006) δείχνουν ότι η φιλία 

αποτελεί πεδίο έκφρασης, συζήτησης των στόχων και φιλοδοξιών που αναφέρονται 

στη σταδιοδροµία, ανατροφοδότησης σχετικά µε τις επαγγελµατικές προτιµήσεις, 

κοινωνικής στήριξης και ανταλλαγής πληροφοριών. Ωστόσο, οι γονείς είναι εκείνοι 

που κατέχουν τον πρώτο ρόλο στη µεταφορά επαγγελµατικών πληροφοριών (θετικών 

και αρνητικών µέσω των συζητήσεων µε αυτούς) δηλαδή πληροφοριών σχετικά µε 

την εργασία, τις προοπτικές και το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων 

στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα δε για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις διαφόρων 

επαγγελµατικών ενασχολήσεων.  

Οι Felsman&Blustein (1999), στη θεωρητική βάση της θεωρίας της προσκόλλησης 

διερεύνησαν σε νέους όψιµης εφηβικής ηλικίας και στην αρχή της ενηλικίωσης (17-

22 ετών), τη σχέση του είδους του δεσµού που ανέπτυξαν και διατηρούν τα άτοµα µε 

τους γονείς και τους φίλους τους µε τη συµπεριφορά επαγγελµατικής διερεύνησης 

και τη δέσµευση σε µια επαγγελµατική. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τις 

υποθέσεις των ερευνητών για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης µεταξύ του είδους του 

δεσµού µε τους γονείς (ιδιαίτερα δε το είδος του δεσµού µε τη µητέρα) και µε τους 

φίλους µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας, χωρίς διαφορές φύλου. Ωστόσο, 

το είδος του δεσµού που διατηρούσαν τα υποκείµενα µε τους φίλους τους φάνηκε να 

επηρεάζει περισσότερο τις εξαρτηµένες µεταβλητές από ότι το είδος του δεσµού µε 

τους γονείς   

Στην ίδια θεωρητική βάση, οι Wolfe&Betz (2004), διερεύνησαν σε φοιτητές τη σχέση 

ανάµεσα στο είδος του δεσµού που διατηρεί το άτοµο µε τους γονείς και τους φίλους 

του, του γονεϊκού στυλ ανατροφής µε την αυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και την επαγγελµατική 

αναποφασιστικότητα, ειδικότερα το φόβο της δέσµευσης.  Τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς τους µεταξύ άλλων έδειξαν ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης 

µε τους γονείς (ιδιαίτερα µε τη µητέρα) και τους φίλους παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας, χωρίς να 

καταγραφούν διαφορές φύλου, ενώ δεν καταγράφηκαν και διαφορές ως προς το ποιο 

είδος δεσµού επηρεάζει περισσότερο τις εξαρτηµένες µεταβλητές.   

Ο Guay και οι συνεργάτες του (2003), βασισµένοι στη θεωρία του αυτοκαθορισµού 

(Deci&Ryan, 1995. Ryan&Deci, 2000) διερεύνησαν σε φοιτητές τη σχέση µεταξύ της 

ύπαρξης αυτονοµίας και ελέγχου στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τους γονείς και 

τους φίλους µε την επαγγελµατική αναποφασιστικότητα, και τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι σχέσεις µε τους γονείς 

και τους φίλους που στηρίζονται στην αυτονοµία ενισχύουν τα επίπεδα των 

συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας σε αντίθεση µε τις αυτές που 



στηρίζονται στον έλεγχο. Επίσης, η ύπαρξη σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους φίλους 

που στηρίζονται στην αυτονοµία παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας και κρίθηκαν σηµαντικοί στη διαµόρφωση της 

συγκεκριµένης εξαρτηµένης µεταβλητής, ανεξάρτητα από τις τιµές της µεταβλητής 

των σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους γονείς.   

Στο εύρος της κοινωνικογνωστικής θεωρίας για τη σταδιοδροµία, η οµάδα των 

οµιλήκων και οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµιλήκους έχουν διερευνηθεί ως προς τις 

επιδράσεις που ασκούν ως µηχανισµός παροχής κοινωνικής στήριξης στη 

διαµόρφωση των κοινωνικογνωστικών µηχανισµών ιδιαίτερα σε εφήβους που 

προέρχονται από διαφορετικές πολιτισµικές ή εθνικο-φυλετικές οµάδες όπου κατά 

κύριο λόγο αναδεικνύονται ως σηµαντικότερος παράγοντας στη διαµόρφωση των 

εξαρτηµέντων µεταβλητών επαγγελµατικής ανάπτυξης που εξετάστηκαν σε σχέση µε 

την υποστήριξη των γονέων.   

Έτσι, οι Carter&Cook (1992) υποστηρίζουν ότι, σε εθνικές και φυλετικές 

µειονότητες, παρά το σηµαντικό και πρωταρχικό ρόλο που έχει η οικογένεια σε 

θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συµβολή άλλων 

παραµέτρων παροχής κοινωνικής υποστήριξης όπως οι φίλοι και συνοµίληκοι 

παρουσιάζεται έντονο τα τελευταία χρόνια.   

Σχετικές διαπιστώσεις έχουν γίνει σε Ασιάτες–Αµερικανούς εφήβους. Η 

συγκεκριµένη εθνικοφυλετική οµάδα θεωρεί τη σχολική και ακαδηµαϊκή επίδοση και 

τις σχετικές µε αυτές επαγγελµατικές επιλογές σηµαντικές αξίες στη ζωή. Καθώς τα 

µέλη της εν λόγω οµάδας συνάπτουν φιλίες µε άτοµα όµοιας καταγωγής, στις 

περιπτώσεις που οι φίλοι δεν αποδέχονται τις αξίες που αναφέρθηκαν, η επίδραση 

αυτών µπορεί να υπερισχύσει αυτής της οικογένειας και έτσι οι έφηβοι που θα 

παρουσιάσουν χαµηλές σχολικές επιδόσεις θα οδηγηθούν σε περιορισµένο ορίζοντα 

επαγγελµατικών επιλογών (Hymeletal., 1996. Steinberg, Dornbusch, &Brown, 1993). 

Όµοια έχει καταδειχθεί η βαρύτητα της επίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και των 

φιλικών σχέσεων µε τους συνοµιλήκους στην επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης 

Λατίνων εφήβων µαθητών-τριών µέσης εκπαίδευσης (Azmitia&Coopers, 2001).   

Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Patel, Salahuddin&O’ Brien, (2008), οι 

οποίοι, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος της 

οικογένειας, διερεύνησαν σε εφήβους µειονοτικής οµάδας (παιδιά Βιετναµέζων 

µεταναστών γεννηµένα στην Αµερική) τη σχέση του φύλου, του επιπέδου 

πολιτισµικής επιρροής, της κοινωνικής υποστήριξης από γονείς και φίλους, του ΚΟΙΕ 

της οικογένειας, του βαθµού υποκειµενικής εκτίµησης ρατσισµού και των 

αντιλήψεωναυτοαποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών αποφάσεων. Τα ευρήµατα της έρευνάς τους κατέδειξαν την ύπαρξη 

θετικής συνάφειας µεταξύ της υποστήριξης από την οµάδα των οµιλήκων και των 

φίλων και των συγκεκριµένων αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, καθώς και ότι  

η επίδραση της οµάδας των οµιλήκων και των φίλων ήταν πιο σηµαντική από αυτήν 

των γονέων στη διαµόρφωσή τους. Οι ερευνητές αποδίδουν τα ευρήµατα αυτά στο 

ότι είναι πιθανό οι συγκεκριµένοι έφηβοι να θεωρούν τους γονείς τους ως µη ικανούς 

να τους παράσχουν οποιαδήποτε µορφή βοήθειας για τον επαγγελµατικό τους 

προσανατολισµό καθώς οι γνώσεις τους για το εκπαιδευτικό σύστηµα και την 

αµερικανική αγορά εργασίας είναι περιορισµένες. Για το λόγο αυτό καταφεύγουν 

στους φίλους. Επίσης, οι ερευνητές αναφέρουν ότι είναι πιθανό οι γονείς να 

επηρεάζουν άλλα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως το περιεχόµενο των 



εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών επιλογών των συγκεκριµένων νέων καθώς τους 

µεταδίδουν αξίες που θεωρούν σηµαντικές στις επαγγελµατικές ενασχολήσεις. Τις 

αξίες αυτές οι έφηβοι συζητούν µε τους φίλους τους και καθώς περνούν σηµαντικό 

χρόνο της ηµέρας µε αυτούς, είναι πιθανό να συµµετέχουν µαζί τους σε 

δραστηριότητες αναζήτησης επαγγελµατικών πληροφοριών όπως αυτές που αφορούν 

τη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και έτσι 

διαµορφώνουν υψηλότερες αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας για τις 

συγκεκριµένες ενέργειες.   

Ακόµη,  η  υποστήριξη των φίλων φαίνεται να παρουσιάζει διαφορές µε βάση το 

φύλο των υποκειµένων. Στην έρευνα του Howard και των συνεργατών του (2009) σε 

Ιταλούς µαθητές-τριες µέσης εκπαίδευσης, στα κορίτσια η υποστήριξη από τους 

φίλους επηρεάζει την τάση για αυτοκαθορισµό (τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας, την εύρεση κινήτρων και τον προσδιορισµό των στόχων) 

και διαµέσου αυτής τη σχολική επίδοση και την επαγγελµατική αποφασιστικότητα, 

ενώ για τα αγόρια η υποστήριξη από τους φίλους δεν φαίνεται να ασκεί καµία 

επίδραση στις υπο έρευνα µεταβλητές.   

Κάπως διαφορετικά ήταν τα αποτελέσµατα στη διερεύνηση των σχέσεων σε εφήβους 

χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου µιας συγκεκριµένης αγροτικής περιοχής 

(Απαλάχεια Όρη)  µεταξύ υποστηρικτικών µηχανισµών (από οικογένεια, συγγενείς, 

φίλους και εκπαιδευτικούς), κοινωνικογνωστικιών µηχανισµών (αντιλήψεις 

ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αυτοαποτελεσµατικότητας και προσδοκίες για 

αποτελέσµατα) και των επαγγελµατικών τους φιλοδοξιών (Ali&Saunders, 2006).  

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο σχετικά µε το ΚΟΙΕ της οικογένειας,  στη 

συγκεκριµένη έρευνα παρά το ότι η υποστήριξη από τις συγκεκριµένες πηγές δεν 

ήταν χαµηλή και φάνηκε να επηρεάζει τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητας και 

τις  προσδοκίες για αποτελέσµατα περισσότερο από το ΚΟΙΕ, ωστόσο αφενός δεν 

παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς το βαθµό επίδρασης µιας πηγής από 

αυτές, αφετέρου το σύνολο της υποστήριξης αυτής δεν φάνηκε ικανό στη 

συγκεκριµένη οµάδα εφήβων να λειτουργήσει αντισταθµιστικά ώστε να τους 

βοηθήσει να βελτιώσουν τις χαµηλές επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες.  

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η διερεύνηση των σχέσεων της αλληλεπίδρασης των 

εφήβων µε την οµάδα των οµηλίκων και οι φιλικές σχέσεις τους µε συνοµιλήκους µε 

θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και συγκεκριµένα µε τις αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αποφάσεων στην παρούσα έρευνα κρίνεται αναγκαία πρωτίστως γιατί οι φίλοι και 

συνοµίληκοι αποτελούν πηγές στήριξης, δηλαδή υποστηρικτικούς µηχανισµούς που 

θεωρούνται σηµαντικοί από τους ίδιους τους νέους στην ηλικιακή περίοδο της 

εφηβείας. Επίσης, οι συνάφειες της αλληλεπίδρασης της οµάδας των οµιλήκων και 

των φίλων µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης όπως η διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων έχουν εξεταστεί σε αρκετές έρευνες 

στο εξωτερικό καταδεικνύοντας θετική σχέση ανάµεσά τους, αλλά όχι στη χώρα µας, 

ούτε έχει εξεταστεί η σχέση τους µε τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσµατικότητα στη 

διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, 

εντοπίζεται η ανάγκη διερεύνησης των εν λόγω σχέσεων, αλλά και κυρίως του ρόλου 

του εν λόγω υποστηρικτικού µηχανισµού όταν αυτός συνυπολογίζεται µε άλλους 

ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και κυρίως µε άλλους υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς όπως είναι οι γονείς.  



Έτσι, αν και το εύρος και η ένταση του ρόλου του περιβαλλοντικού αυτού 

συντελεστή καθορίζεται από διάφορες παραµέτρους όπως το θέµα επαγγελµατικής 

ανάπτυξης που εξετάζεται κάθε φορά (π.χ. έχει καταγραφεί διαφορετική επίδραση 

όταν πρόκειται για την αναζήτηση επαγγελµατικών πληροφοριών από ότι για τις 

τελικές εκπαιδευτικές ή επαγγελµατικές επιλογές) κυρίως, όµως, καθορίζεται από το 

εύρος και την ένταση του περιβαλλοντικού παράγοντα «βαθµός γονεϊκής στήριξης», 

ιδιαίτερα δε, για οµάδες εφήβων µε συγκεκριµένα πολιτισµικά χαρακτηριστικά.   
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