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1 Περίληψη

H παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την προσαρμογή στα ελληνικά του ψυχομετρικού εργαλείου

College Adjustment Self-Efficacy Scale (Hirose, Wade, & Watanabe, 1999), που αξιολογεί την

αυτοεπάρκεια των φοιτητών ως προς την προσαρμογή τους στο πανεπιστήμιο. Εκτός από την

μετάφραση,η προσαρμογή στα ελληνικά του συγκεκριμένου εργαλείου περιελάμβανε και την

επιβεβαίωση της παραγοντικής του δομής στον ελληνικό πληθυσμό,καθώς και την αξιολόγηση

της  αξιοπιστίας  και  της  εγκυρότητας  του.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  283  Έλληνες  φοιτητές

ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Στους συμμετέχοντες αυτούς χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά

το  μεταφρασμένο  CASES και  άλλες  κλίμακες  μέτρησης  της  αυτοεπάρκειας,της

αυτοεκτίμησης,της προσωπικότητας και των ψυχολογικών συμπτωμάτων,που χρησίμευσαν στην

αξιολόγηση  της  εγκυρότητας  του  CASES.  Εξήντα  εννέα  από  τους  283  συμμετέχοντες

συμμετείχαν και στην διαδικασία της αξιολόγησης της αξιοπιστίας επανελέγχου του CASES. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο των τριών παραγόντων του CASES αναγνωρίστηκε στην

επιβεβαιωτική  ανάλυση  παραγόντων,καθώς  και  ότι  υπάρχει  ικανοποιητική  αξιοπιστία

επανελέγχου,υψηλή  αξιοπιστία  εσωτερικής  συνοχής  και  υψηλή  εγκυρότητα  εννοιολογικού

περιεχομένου.  Συμπερασματικά,το  CASES μετά  την  μετάφρασή  του  φάνηκε  να  έχει  καλή

προσαρμογή στον ελληνικό πληθυσμό.

Λέξεις Κλειδιά: College Adjustment Self-Efficacy Scale, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, Επιβεβαίωση
Παραγοντικής Δομής
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2 Εισαγωγή

2.1 Αυτοεπάρκεια

2.1.1 Θεωρητικό Πλαίσιο:Αμοιβαίος Ντετερμινισμός

Πριν ακόμη ορίσουμε την αυτεπάρκεια,έννοια κεντρική στην θεωρία του Albert Bandura,είναι

ωφέλιμο να αναλύσουμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Ο Bandura (1986) στην

προσπάθεια  του  να  εξηγήσει  την  ανθρώπινη  συμπεριφορά  και  τις  αλλαγές  της  προτείνε  το

μοντέλο  του  αμοιβαίου  ντετερμινισμού  (‘reciprocal determinism’).  Αυτό  το  μοντέλο  εξηγεί

σύμφωνα  με  τον  Bandura τόσο  τα  αίτια,όσο  και  τις  συνέπειες  καθώς  και  την  διαδικασία

διαμόρφωσης  της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς.  Συγκεκριμένα  ο  Bandura προτείνει

ότι,προκειμένου να αναλυθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά,θα πρέπει να ληφθούν υπόψητα εξής: η

ιδιοσυγκρασία του ίδιου του ατόμου,η συμπεριφορά αυτού,καθώς και το περιβάλλον μέσα στο

οποίο συμπεριφέρεται. Το μοντέλο αυτό ονομάστηκε από τον  Bandura ως μοντέλο αμοιβαίου

ντετερμινισμού,καθώς  οι  σχέσεις  ανάμεσα  στους  τρεις  παράγοντες  (άτομο-συμπεριφορά-

περιβάλλον) είναι αμφίδρομες και όχι μονόδρομες. Δηλαδή, δεν αρκεί να ληφθεί υπόψη κατά

την ανάλυση της διαδικασίας  της συμπεριφοράς μόνο ένας  ή δύο από τους  παράγοντες  του

μοντέλου,αλλά  είναι  αναγκαίοι  και  οι  τρεις  αυτοί  παράγοντες,προκειμένου  η  ερμηνεία  της

ανθρώπινης συμπεριφοράς να είναι ακριβής.

Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό αυτό το αρκετά σύνθετο μοντέλο, είναι κρίσιμο να

δοθεί ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή. Έστω ότι έχουμε έναν φοιτητή ψυχολογίας που

τα  καταφέρνει  εξαιρετικά  στις  εξετάσεις  της  σχολής  του  συστηματικά.  Αν  κάποιος  δεν

υιοθετούσε την αμοιβαιότητα του παραπάνω μοντέλου,θα μπορούσε να πει ότι η συμπεριφορά

του  φοιτητή,το  να  πετυχαίνει  δηλαδή  στις  εξετάσεις  της  σχολής  του,  οφείλεται  σε

περιβαλλοντικούς-εξωτερικούς  παράγοντες,συγκεκριμένα  στα  έυκολα  θέματα  εξετάσεων  που

επιλέγονται  κατ΄ επανάληψη από τους καθηγητές του τμήματος. Αυτή η ανάλυση μπορεί να

φαίνεται σωστή,όμως είναι ανεπαρκής σύμφωνα με τον  Bandura,καθώς δεν συμπεριλαμβάνει

τον παράγοντα του ατόμου. Ο Bandura,αντίθετα,θα έλεγε ότι ακόμη και αν το περιβάλλον ευνοεί

το άτομο να παρουσιάσει μία καλή συμπεριφορά,αυτό δεν θα είναι αρκετό,αν το άτομο δεν έχει
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τις  απαραίτητες  δεξιότητες,για  να  ανταπεξέλθει  ακόμη  και  σε  αυτές  τις  εύκολες  εξετάσεις.

Δηλάδη,αν  το  άτομο  είναι  αρκετά  ευσυνείδητο  και  επιμελές,ώστε  να  έχει  επιλέξει  τις

κατάλληλες  συμπεριφορές  κατά  την  διάρκεια  των  εξαμήνων  (π.χ  συστηματικό

διάβασμα,παρουσίαση στις διαλέξεις κ.α),τότε θα είναι σε θέση να αλλάξει τόσο τις συνθήκες

του  περιβάλλοντός  του  (π.χ  να  κάνει  τις  εξετάσεις  να  φαίνονται  εύκολες),αλλά  και

χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητάς  του  (π.χ  περισσότερη  αυτοπεποίθηση).  Άρα,η

προσωπικότητα,η  συμπεριφορά  και  το  περιβάλλον  πρέπει  να  αναλύονται  αμοιβαία  και  όχι

ξεχωριστά σύμφωνα με τον Bandura,καθώς οι σχέσεις μεταξύ τους είναι αλληλένδετες.

Σύμφωνα  με  τους  Cervone &  Pervin (2013)  η  θεωρία  του  αμοιβαίου  ντετερμινισμού  του

Bandura έρχεται σε αντίθεση με τις υπάρχουσες και κυρίαρχες θεωρίες της εποχής, οι οποίες επί

της ουσίας διακρίνονταν σε αυτές που ανέλυαν την ανθρώπινη συμπεριφορά μόνο με όρους

περιβάλλοντος (π.χ συμπεριφορισμός) και σε αυτές που ανέλυαν την ανθρώπινη συμπεριφορά

μόνο με όρους ατόμου (π.χ ψυχανάλυση,φαινομενολογικές θεωρίες). Ο Bandura δεν μπορούσε

να  δεχθεί  αυτές  τις  μονοδιάστατες  αναλύσεις  της  συμπεριφοράς,καθώς  το  άτομο  και  το

περιβάλλον αλληλοεπιδρούν. Ούτε το άτομο (Personal Factors) είναι δέσμιο του περιβάλλοντος

και  των  συνθηκών  (Environmental  Factors),στις  οποίες  ζει,ούτε  όμως  το  περιβάλλον  και  η

προσωπικότητα του ατόμου δεν μένουν ανεπηρέαστα από την συμπεριφορά (Behavioral Factors)

αυτού. Αυτό το σύνθετο μοντέλο του αμοιβαίου ντετερμινισμού φαίνεται πιο αναπαραστατικά

στο παρακάτω Σχήμα 1.

Σχήμα 1.Αμοιβαίος Ντετερμινισμός (Bandura, 1997).
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2.1.2 Ορισμός Αυτοεπάρκειας

Κεντρική έννοια της κοινωνιογνωστικής θεωρίας του  Bandura αποτέλεσε η αυτοεπάρκεια.  Η

αυτοεπάρκεια ορίστηκε ως η πίστη του ατόμου στην ικανότητά του να εκτελεί συμπεριφορές

απαραίτητες,για να προκαλέσει  ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (Bandura,  1977,  1986,  1997).

Ένας  ακόμη  ορισμός  είναι  ο  εξής:  ‘η  αυτοεπάρκεια  αφορά  την  πίστη  των  ανθρώπων  στις

ικανότητές  τους να επιστρατεύσουν τα κίνητρά τους,τις γνωστικές τους πηγές και μία σειρά

ενεργειών  που  χρειάζονται,προκειμένου  να  ασκήσουν  έλεγχο  στα  γεγονότα  της  ζωής  τους’

(Wood &  Bandura,  1989,  σελ.  364).  Οι  άνθρωποι  με  μεγαλύτερη  αίσθηση  αυτοεπάρκειας

τείνουν  να  έλκονται  περισσότερο  από  τις  προκλήσεις,να  επιμένουν  περισσότερο  στο να  τις

φέρουν  σε  πέρας,να  διατηρούν  σχετικά  σταθερά  τα  συναισθήματά  τους  παρά  τις  πιθανές

αποτυχίες και να σκέφτονται περισσότερο σύνθετα σχετικά με την εκάστοτε πρόκληση (Cervone

&  Pervin,  2013).  Αντίθετα,  οι  άνθρωποι  με  χαμηλή αίσθηση της  αυτοεπάρκειας  τείνουν  να

αποφεύγουν τις προκλήσεις, να τα παρατούν στην πρώτη δυσκολία, και να χάνουν τον έλεγχο

των συναισθημάτων τους ,όταν συμβεί μία αποτυχία (Cervone & Pervin, 2013). 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε την έννοια της αυτοεπάρκειας από αυτή της

αυτοεκτίμησης, αφού συχνά συγχέονται. Η αυτοεκτίμηση ορίζεται ως η γενική αξιολόγηση του

ατόμου  για  τις  ικανότητες  του,ενώ  η  αυτοεπάρκεια  ορίζεται  ως  η  πίστη  του  ατόμου  στις

ικανότητές  του ως ικανές,για να παράξουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα σε μία συγκεκριμένη

συνθήκη.  Επομένως,  σύμφωνα  με  τους  Cervone &  Pervin(2013)  η  αυτοεκτίμηση  είναι  μία

περισσότερο  αφηρημένη  έννοια,  ενώ  η  αυτοεπάρκεια  μία  περισσότερο  συγκεκριμένη.  Ένα

παράδειγμα και παλι από το ακαδημαϊκό περιβάλλον θα χρησίμευε,  για να γίνει ξεκάθαρη η

διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες: ένας φοιτητής, που πρόκειται να εξεταστεί σε ένα μάθημα

βιοψυχολογίας,  μπορεί  να  έχει  γενικά  υψηλή αυτοεκτίμηση,  δηλαδή  να  αξιολογεί  συνολικά

θετικά τον εαυτό του και τις ικανότητές τους, πλην όμως να έχει χαμηλή αίσθηση αυτοεπάρκειας

συγκεκριμένα για την ικανότητα του να επιτύχει στην συγκεκριμένη εξέταση. Αυτή η χαμηλή

αίσθηση της αυτοεπάρκειας σύμφωνα με τον Bandura θα κάνει τον φοιτητή πιθανώς να αποτύχει

παρά την υψηλή αυτοεκτίμησή του , γιατί δεν θα έχει προσεγγίσει την εξέταση του μαθήματος

αυτού ως πρόκληση,δεν θα έχει επιμείνει αρκετά και θα χάσει τον έλεγχο των συναισθημάτων

του κατά την διάρκεια της εξέτασης.
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2.1.3 Προσδοκίες αποτελέσματος-Προσδοκίες αυτοεπάρκειας

Μία ακόμη διαφορά που επισήμανε ο  Bandura (1977) ήταν αυτή  ανάμεσα στις  προσδοκίες

αποτελέσματος  (outocomeexpectations)  και  τις  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας

(efficacyexpectations).  Οι  προσδοκίες  αποτελέσματος  και  οι  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας

διαφέρουν σημαντικά σύμφωνα με τον Bandura ως προς το εξής: η προσδοκία αποτελέσματος

είναι  η  προσδοκία  ενός  ατόμου  ότι  η  εκτέλεση  μιας  συγκεκριμένης  συμπεριφοράς  ή  μιας

ακολουθίας συμπεριφορών θα οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, αντίθετα η προσδοκία

αυτοεπάρκειας είναι η πίστη ενός ατόμου στις ικανότητες του που είναι απαραίτητες, για να

ξεκινήσει, να διατηρήσει και να ολοκληρώσει μία συμπεριφορά ή μία ακολουθία συμπεριφορών.

Επομένως,  σύμφωνα  με  τον  Bandura (1977),  το  άτομο  μπορεί  να  προσδοκά  ότι  μία

συγκεκριμένη συμπεριφορά θα οδηγήσει  σίγουρα σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (ύπαρξη

προσδοκίας αποτελέσματος), όμως να μην προβεί στην συγκεκριμένη συμπεριφορά, γιατί δεν

πιστεύει  αρκετά  στις  ικανότητες  του  (ανυπαρξία  προσδοκία  αυτοεπάρκειας).Άρα,  για  να

προκύψει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, είναι αναγκαία και η προσδοκία αποτελέσματος και η

προσδοκία αυτοεπάρκειας του άτομο.

Σε  αυτό  το  σημείο  και  αφού ορίστηκε  η  διαφορά  ανάμεσα  σε  προσδοκίες  αποτελέσματος-

αυτοεπάρκειας είναι χρήσιμο να δοθεί ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Ένας φοιτητής

ψυχολογίας γνωρίζει καλά από τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά και από τις εμπειρίες τρίτων,

ότι,  αν  διαβάσει  καλά  θα  περάσει  με  επιτυχία  τις  εξετάσεις  του  εξαμήνου  του  (προσδοκία

αποτελέσματος). Όμως, ο ίδιος φοιτητής δεν επιλέγει την εκτέλεση αυτής της συμπεριφοράς,

δηλαδή  του  διαβάσματος.  Σύμφωνα  με  τον  Bandura,  ο  φοιτητής  δεν  επιλέγει  αυτή  τη

συμπεριφορά,  γιατί  θεωρεί  ότι  δεν  διαθέτει  τις  απαραίτητες  ικανότητες,όπως

συγκέντρωση,προγραμματισμό κ.α (προσδοκία αυτοεπάρκειας).

Ο  Bandura προχώρησε  ακόμη  παρακάτω  στην  ανάλυση  του  στο  πως  οι  προσδοκίες

αυτοεπάρκειας  επηρεάζουν  την  συμπεριφορά  του  ατόμου.  Συγκεκριμένα  υποστήριξε  ότι  οι

προσδοκίες αυτοεπάρκειας επηρεάζουν την συμπεριφορά σε δύο επίπεδα: στην αρχική επιλογή

μίας συμπεριφοράς έναντι άλλων,αλλά και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μιας συμπεριφοράς.

Δηλαδή,στο πρώτο επίπεδο,κατά την αρχική επιλογή μίας συμπεριφοράς,τα άτομα τείνουν να
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επιλέγουν εκείνες  τις  συμπεριφορές  που θεωρούν ότι  μπορούν να ανταπεξέλθουν βάσει  των

ικανοτήτων  τους  και  αποφεύγουν  όλες  τις  υπόλοιπες  που  θεωρούν  ότι  υπερβαίνουν  τα

προσωπικά  τους  όρια  και  τους  απειλούν.  Εφαρμόζοντας  αυτή  τη  θεώρηση  στο  παραπάνω

παράδειγμα ο  Bandura θα έλεγε ότι ο φοιτητής θα ήταν αρκετά πιθανό να μην ξεκινούσε το

διάβασμα,αλλά να αναζητούσε άλλες ευκολότερες για αυτόν λύσεις,όπως για παράδειγμα την

αντιγραφή,ή  ακόμη  και  την  απουσία  κατά  την  εξεταστική  περίοδο.  Στο  δεύτερο  επίπεδο

τώρα,κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μίας συμπεριφοράς,τα άτομα τείνουν να συνεχίζουν την

προσπάθεια τους να φέρουν σε πέρας τα σχέδιά τους παρά τις εξωτερικές δυσκολίες,αν έχουν

υψηλές προσδοκίες αυτοεπάρκειας,ενώ αν έχουν χαμηλές τείνουν να τα παρατούν ευκολότερα

στην  πρώτη  δυσκολία.  Ξανά  στο  παράδειγμά  μας:ο  φοιτητής  με  τις  χαμηλές  προσδοκίες

αυτοεπάρκειας  ,σε  περίπτωση  που  ξεκινούσε  το  διάβασμα  του  για  την  εξεταστική

περίοδό,πιθανότατα κατά τον  Bandura να τα παρατούσε κάπου στην μέση,αν έβλεπε ότι δεν

μπορεί να διαχειριστεί την μεγάλη ύλη.

Στο παρακάτω Σχήμα 2 φαίνεται περισσότερο παραστατικά η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες

αποτελέσματος και τις προσδοκίες αυτοεπάρκειας.

Ο Bandura θεωρούσε ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις στις προσδοκίες αυτοεπάρκειας,οι οποίες

επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση των συμπεριφορών. Η πρώτη διάσταση είναι το μέγεθος:το

άτομο έχει διαφορετικές προσδοκίες αυτοεπάρκειας ανάλογα με την δυσκολία του έργου,με το

οποίο  πρόκειται  να  ανταπεξέλθει.  Για  παράδειγμα,ο  φοιτητής  του  παραπάνω παραδείγματος

μπορεί  να  έχει  υψηλές  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας,αν  η  εξέταση  των  μαθημάτων  είναι

ευκολότερη  (προφορική  εξέταση,ενδιάμεσες  εξετάσεις  κ.α),και  χαμηλές,αν  η  εξέταση  των

μαθημάτων είναι δυσκολότερη (υποχρεωτική εργασία πολλών λέξεων κ.α). Η δεύτερη διάσταση

είναι η γενίκευση:το άτομο έχει διαφορετικές προσδοκίες αυτοεπάρκειας αναλογά με το αν τα

έργα,που έχει φέρει εις πέρας στο παρελθόν,δημιουργούν πεποιθήσεις για την ικανότητά του που

είτε μπορούν είτε δεν μπορούν να γενικευτούν σε άλλα έργα. Για παράδειγμα,ο φοιτητής μπορεί

Σχήμα 2.Προσδοκίες αυτοεπάρκειας-αποτελέσματος (Bandura, 1977).
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να  έχει  υψηλές  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας  σχετικά  με  την  εξέταση  ενός  μαθήματος

βιοψυχολογίας,αν στο παρελθόν τα έχει καταφέρει καλά σε ένα αντίστοιχο μάθημα,ενώ θα έχει

χαμηλές,αν στο παρελθόν δεν τα έχει καταφέρει καλά σε ένα τέτοιου είδους μάθημα,αλλά σε

άλλα  (π.χ  εκπαιδευτική  ψυχολογία).  Η  τρίτη  διάσταση  είναι  η  ισχύς  των  προσδοκιών

αυτοεπάρκειας:το άτομο μπορεί να έχει είτε ισχυρές είτε ανίσχυρες προσδοκίες αυτοεπάρκειας.

Τα  άτομα  με  ισχυρές  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας  μπορούν  να  αντέξουν  περισσότερο  τις

δυσκολίες της εκτέλεσης μιας συμπεριφοράς και να ξεπεράσουν τα εμπόδια,ενώ τα άτομα με

ανίσχυρες προσδοκίες αυτοεπάρκειας δεν μπορούν και τα παρατούν ευκολότερα.

Εκτός από τις διαστάσεις των προσδοκιών αυτοεπάρκειας ο Bandura το 1977 όρισε και διέκρινε

και τις πηγές αυτών. Οι πηγές των προσδοκιών αυτοεπάρκειας που διέκρινε ο  Bandura είναι

τέσσερεις  και  είναι  οι  εξής:τα  προηγούμενα  επιτεύγματα  (Performance  Accomplishments),η

εμπειρία  μέσω  τρίτων  (Vicarious  Experience),η  λεκτική  πειθώς  (Verbal  Persuasion)  και  η

συναισθηματική διέγερση (Emotional Arousal).Παρακάτω ακολουθεί επί μέρους ανάλυση της

κάθε μίας από τις τέσσερεις πηγές.

Προηγούμενα επιτεύγματα.  Αυτή η πηγή των προσδοκιών αυτοεπάρκειας αποτελείται,σύμφωνα

με τον  Bandura (1977),από τις προσωπικές εμπειρίες του ατόμου στο παρελθόν. Σε αυτήν την

πηγή εντάσσονται όλες οι προηγούμενες επιτυχίες και αποτυχίες του ατόμου σε συγκεκριμένα

έργα και συνθήκες. Όσο περισσότερες είναι οι εμπειρίες επιτυχίας του ατόμου,τόσο καλύτερη η

αίσθηση  της  αυτοεπάρκειάς  του  και  αντίστροφα.  Ακόμη,όπως  αναφέρει  ο  Bandura

(1977),σημαντικό ρόλο στην σχέση ανάμεσα στα προηγούμενα επιτεύγματα και τις προσδοκίες

αυτοεπάρκειας  παίζει  και  η  χρονική  στιγμή  της  έκθεσης  του  ατόμου  στην  αποτυχία.

Αν,δηλαδή,το  άτομο  συναντήσει  νωρίς  την  αποτυχία,πριν  ακόμη  σημειώσει  κάποιες

επιτυχίες,τότε  η  αρνητική  επίδραση αυτής  στις  προσδοκίες  της  αυτοεπάρκειας  του  θα  είναι

εξαιρετικά σημαντική και θα προκαλέσει πιθανώς την παραίτηση του ατόμου. Αν,όμως,το άτομο

καταφέρει να επιτύχει σε μία σειρά από έργα και προκύψει μετέπειτα μία αποτυχία,τότε αυτό

είναι περισσότερο πιθανό να θεωρήσει αυτήν την αποτυχία περιστασιακή και να συνεχίσει την

προσπάθεια  του.  Στο  παράδειγμά  του  φοιτητή  ψυχολογίας  θα  λέγαμε  ότι  οι  παρελθούσες

επιτυχίες  ή  αποτυχίες  του  σε  εξετάσεις  εξαμήνου  θα  επηρέαζαν  σε  σημαντικό  βαθμό  την

αίσθηση της αυτοεπάρκειας του για τις επόμενες εξετάσεις. Ακόμη,αν μία αποτυχία συνέβαινε

στις  εξετάσεις  του πρώτου  εξαμήνου  σπουδών,τότε  η  επίδραση της  στην προσλαμβανόμενη
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αυτεπάρκεια του φοιτητή θα ήταν σημαντικότερη συγκριτικά με μία αποτυχία που θα συνέβαινε

στις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου μετά από μία σειρά επιτυχιών στις εξετάσεις του πρώτου

εξαμήνου.

Ακόμη η αυτοεπάρκεια που καλλιεργείται μέσα από μία σειρά συγκεκριμένων εμπειριών του

παρελθόντος  τείνει  πολλές  φορές  να  γενικεύτει  και  να  επηρεάσει  την  συμπεριφορά  και  τα

κίνητρα του ατόμου σε καταστάσεις και συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά συγκριτικά με τις

αρχικές του εμπειρίες (Bandura,  Adams & Bayer, 1977, όπως αναφέρει ο Bandura, 1977). Για

παράδειγμα αν ο φοιτητής  ψυχολογίας  κατάφερε  πρόσφατα να  περάσει  με  καλό βαθμό ένα

μάθημα αναπτυξιακής ψυχολογίας,τότε είναι πιθανό,σύμφωνα με την αρχή της γενίκευσης,να

αυξηθούν οι προσδοκίες αυτοεπάρκειάς του ως προς την εξέταση ενός μαθήματος ψυχομετρίας.

Αξίζει να αναφερθούν μία σειρά από μελέτες που εξετάζουν εμπειρικά την σχέση ανάμεσα στην

αυτοεπάρκεια  και  στις  προηγούμενες  εμπειρίες.  Οι  Wise και  Trunell (2001)  βρήκαν  ότι  η

αυτοεπάρκεια των ατόμων που γυμνάζονταν κάνοντας πιέσεις της μπάρας με βάρη στον πάγκο

γυμναστικής  αυξήθηκε κυρίως λόγω της προηγούμενης εμπειρίας. Οι Lopez, Lent, Brown, και

Gore (1997) θεώρησαν ότι η προηγούμενη εμπειρία μπορεί να αυξήσει την αυτοεπάρκεια των

μαθητών στην λύση μαθηματικών ασκήσεων. Το πρόβλημα,όμως,με την συγκεκριμένη μελέτη

ήταν ότι  απουσίαζε η εμπειρική  τεκμηρίωση.  Οι  Warner,  Schuz,  Wolff,  Parschau,Wurm και

Schwarzer (2014)  έδειξαν  ότι  οι  προηγούμενες  εμπειρίες  άσκησης  είναι  ένας  από  τους

σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες της αυτοεπάρκειας για την σωματική άσκηση των

Γερμανών ηλικιωμένων. Διαφορετικά ήταν τα ευρύματα της μελέτης του  Dawes, Ηoran, και

Hackett(2000),οι  οποίοι  βρήκαν ότι οι  προηγούμενες  εμπειρίες  των μαθητών σε τεχνολογικό

σχολείο δεν είχαν καμία στατιστικά σημαντική επίδραση στην αυτοεπάρκεια τους όσο αναφορά

τα σχολικά τους καθήκοντα.

Εμπειρία  μέσω  τρίτων.  Σύμφωνα  με  τον  Bandura (1977)  η  αυτεπάρκεια  του  ατόμου  δεν

εξαρτάται  μόνο  από το  προσωπικό  του  ιστορικό  επιτυχιών  και  αποτυχιών,αλλά  και  από τις

εμπειρίες των άλλων ανθρώπων. Όταν το άτομο παρατηρεί τρίτους να τα καταφέρνουν σε μία

δοκιμασία ξεπερνώντας τα εμπόδια που συναντούν,τότε αναπτύσσει και το ίδιο υψηλή αίσθηση

της προσδοκίας αυτοεπάρκειας ως προς την συγκεκριμένη δοκιμασία. Παραδείγματος χάρη ο

φοιτητής  ψυχολογίας  είναι  πιθανότερο  να  έχει  υψηλή  αίσθηση  αυτοεπάρκειας  ως  προς  την

εξέταση  του  μαθήματος  της  βιοψυχολογίας  στην  περίπτωση  που  ξέρει  άλλους  συμφοιτητές
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του,οι οποίοι έχουν περάσει το μάθημα με συστηματικό διάβασμα. Προκειμένου το άτομο να

αυξήσει την αυτοεπάρκειά του μέσα από την παρατήρηση τρίτων,θα πρέπει να ικανοποιούνται

δύο προϋποθέσεις:αφενός η συμπεριφορά των τρίτων θα πρέπει να συνοδεύεται από ξεκάθαρα

επιθυμητά αποτελέσματα (Kazdin, 1974b, 1975, όπως αναφέρει ο  Bandura, 1977),αφετέρου οι

παρατηρούμενοι,που επιτυγχάνουν,θα πρέπει να μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά με το άτομο

που  τους  παρατηρεί(Kazdin 1974a,  όπως  αναφέρει  ο  Bandura,  1977).  Έτσι  το  άτομο  θα

θεωρήσει από την μία πως δεν υστερεί σε κάτι συγκριτικά με αυτούς που τα καταφέρνουν και

από την άλλη ότι υπάρχει ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στην σωστή εκτέλεση μίας συμπεριφοράς

και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Bandura (1977),η αυτοεπάρκεια που έχει

καλλιεργηθεί μέσα από τις εμπειρίες τρίτων είναι σημαντικά ασθενέστερη συγκριτικά με την

αυτοεπάρκεια που έχει καλλιεργηθεί μέσα από τα προσωπικά επιτεύγματα.

Υπάρχουν  αρκετά  εμπειρικά  ευρύματα που επιβεβαιώνουν  την θεωρία  του  Bandura για  την

σχέση αυτοεπάρκειας και εμπειρίας μέσω τρίτων. Οι Eden και Kinnar (1991) έδειξαν σε έρευνά

τους ότι η αυτοεπάρκεια των Ισραηλινών στρατιωτών για την εισαγωγή μερικών εξ αυτών στις

ειδικές  δυνάμεις  του  ισραηλινού  στρατού  αυξήθηκε  κυρίως  μέσα  από  τις  εμπειρίες  άλλων

στρατιωτών που είχαν καταταχθεί εθελοντικά στις ειδικές δυνάμεις. Οι  Hagen,Gutkin,Wilson

και  Oats (1998) παρουσίασαν σε μελέτη τους ότι η αυτοεπάρκεια των καθηγητριών που δεν

έχουν  ξεκινήσει  ακόμα  την υπηρεσία  τους  στα  σχολεία  ενισχύθηκε  μέσα από τις  εμπειρίες

άλλων καθηγητριών που ήταν εν υπηρεσία. Ξανά μέσα μίας μη εμπειρικής μελέτης οι  Lopez,

Lent,  Brown,  και  Gore(1997) υποθέτουν  ότι  η  εμπειρία  μέσω άλλων μαθητών  ενισχύει  την

αυτοεπάρκεια των μαθητών στα μαθηματικά.

Λεκτική Πειθώς.  Ο  Bandura (1977) εισηγήθηκε ακόμη ότι οι  προσδοκίες αυτοεπάρκειας του

ατόμου εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την λεκτική πειθώ που του ασκεί ο κοινωνικός του

περίγυρος.  Το άτομο πιστέυει  περισσότερο στις  ικανότητες  του και  μπορεί  να ανταπεξέλθει

καλύτερα σε απαιτητικές καταστάσεις,όταν ο κοινωνικός του περίγυρος του αναγνωρίζει πως

έχει όλα τα εφόδια,για να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Για παράδειγμα,αν οι φίλοι και η οικογένεια

του  φοιτητή  ψυχολογίας  πείσει  λεκτικά  τον  φοιτητή  πως  είναι  αρκετά  ικανός  να  διαβάσει

συστηματικά και να περάσει τις εξετάσεις  του εξαμήνου,τότε είναι πιθανότερο για αυτόν να

αυξήσει  τις  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας  του  ως  προς  τον  συγκεκριμένο  στόχο.  Αντίστοιχα  η

λεκτική πειθώ μπορεί να αποτελέσει πηγή μείωσης των προσδοκιών αυτοεπάρκειας του ατόμου.
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Όταν ο κοινωνικός περίγυρος προτείνει στο άτομο ότι δεν έχει τις απαραίτητες ικανότητες να

ανταπεξέλθει  σε  ένα  έργο,τότε  οι  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας  του  ατόμου  είναι  πιθανό  να

μειωθούν σημαντικά.

Ο Bandura (1977) θεωρούσε ότι από την μία η λεκτική πειθώ είναι μία αρκετά συχνή μέθοδος

κινητοποίησης  λόγω  της  ευκολίας  της,από  την  άλλη  όμως  είναι  μία  πήγη  προσδοκιών

αυτοεπάρκειας  σημαντικά ασθενέστερη σε σύγκριση με τις  δύο που προαναφέρθηκαν.  Αυτό

συμβαίνει  σύμφωνα  με  τον  Bandura,γιατί  αυτοί  που  πείθονται  λεκτικά  δεν  έχουν  βιώσει  οι

ίδιοι,ούτε  έχουν  παρατηρήσει  άμεσα  τρίτους.  Υπάρχει  δηλαδή  έλλειψη  της  ‘αυθεντικής

εμπειρικής  βάσης’  (Bandura,  1977  σελ.  198).  Υπάρχουν  και  συγκεκριμένες  εργαστηριακές

μελέτες που καταδεικνύουν την παραπάνω εκτίμηση του Bandura (Lick & Bootzin, 1975; Paul,

1966, όπως αναφέρει ο Bandura, 1977).

Εμπειρικά  δεδομένα  έρχονται  να  επιβεβαιώσουν  και  πάλι  την  θεωρία  του  Bandura.  Οι

Casse,Oosterman και  Schuengel  (2015) έδειξαν σε πείραμά τους ότι οι  γονείς  που δέχθηκαν

θετική  λεκτική  πειθώ  εμφάνισαν  αυξημένη  αυτοεπάρκεια  στην  προσπάθειά  τους  να

σταματήσουν το κλάμα ενός μωρού,ενώ αυτοι που δέχθηκαν αρνητική λεκτική πειθώ εμφάνισαν

σημαντικά  μειωμένη  αυτοεπάρκεια  στο  ίδιο  έργο.  Ακόμη,φάνηκε  ότι  η  πηγή  της  λεκτικής

πειθούς λειτουργεί συμπληρωματικά με την πηγήτωνεμπειριών μέσω τρίτων στην ενίσχυση της

αυτοεπάρκειας  τόσο των  δασκάλων της  προϋπηρεσίας  (Hagen και  συν..  1998),όσο και  των

ισραηλινών στρατιωτών (Eden & Kinnar, 1991),των δύο μελετών δηλαδή που αναφέρθηκαν και

παραπάνω. Οι  Warnerκαι συν. (2014) έδειξαν ότι η λεκτική πειθώ μαζί με τις προηγούμενες

εμπειρίες (βλ. παραπάνω) είναι ένας από τους σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες της

αυτοεπάρκειας για την σωματική άσκηση των Γερμανών ηλικιωμένων.

Συναισθηματική Διέγερση.  Τέλος,σύμφωνα με τον  Bandura (1977),η συναισθηματική διέγερση

του ατόμου σε στρεσογόνες και απαιτητικές συνθήκες αποτελεί μία ακόμα σημαντική πηγή των

προσδοκιών αυτοεπάρκειας του ατόμου. Οι άνθρωποι τείνουν να ερμηνεύουν τα σήματα που

προκύπτουν  από  την  φυσιολογική  διέγερση  του  οργανισμού  τους  και  να  τα  συνδέουν  με

συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις. Για παράδειγμα,συχνά η ξηροστομία συνδέεται

με την υπάρξη έντονου άγχους. Τα ίδια τα άτομα,αφού πρώτα κρίνουν την συναισθηματική τους

κατάσταση,που  προκύπτει  από  τα  σήματα  του  σώματός  τους,τότε  αξιολογούν  ανάλογα  την

πιθανότητα  που  έχουν  να  φέρουν  σε  πέρας  μία  δοκιμασία  (Bandura,  1977).  Όταν  η
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συναισθηματική  κατάσταση του ατόμου είναι  έντονη,τότε  οι  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας  του

είναι μειωμένες,γιατί ο φόβος,η νευρικότητα και το άγχος συνδέεται αρνητικά με την επιτυχία.

Και αντίστροφα,όταν το άτομο έχει τον έλεγχο της συναισθηματικής του κατάστασης,τότε οι

προσδοκίες αυτοεπάρκειας του είναι αυξημένες,γιατί η ηρεμία συνδέεται θετικά με την επιτυχία.

Για παράδειγμα,όταν ο φοιτητής ψυχολογίας αισθανθεί ξηροστομία ή κόμπο στο στομάχι λίγο

πριν την εξέταση ενός απαιτητικού μαθήματος θα ερμηνεύσει αυτό το σήμα ως άγχος,και τότε οι

προσδοκίες αυτοεπάρκειας του θα μειωθούν,γιατί θα θεωρήσει πως το άγχος θα τον καταστήσει

ευάλωτο κατά την εξέταση.

Σύμφωνα  με  τον  Bandura (1969,1977)  και  αυτή  η  πηγή  προσδοκιών  αυτοεπάρκειας  είναι

λιγότερο  ισχυρή  από  τις  προηγούμενες  και  συγκεκριμένα  την  πηγή  των  προηγούμενων

εμπειριών. Τα άτομα τα οποία σημειώνουν επιτυχίες αρχίζουν να έχουν λιγότερες αμφιβολίες

για  τον  εαυτό  τους,να  νιώθουν  λιγότερο  ευάλωτα  και  τελικά  να  πάψουν  να  εμφανίζουν

αυξημένη  συναισθηματική  διέγερση  και  να  ταλαιπωρούνται  από  φοβικές  σκέψεις.

Ουσιαστικά,δηλαδή,η  ίδια  η  επίδοση  και  η  συμπεριφορά  του  ατόμου,σύμφωνα  με  τον

Bandura,που προκαλεί  αυτού  του  είδους  τις  αλλαγές  στο  περιβάλλον του (π.χ  επιτυχία  στις

εξετάσεις),δείχνει στο άτομο ότι είναι περισσότερο ικανό από όσο αισθανόταν να ανταπεξέλθει

στις δυσκολίες και συνεπαγόμενα αλλάζει την συναισθηματική του κατάσταση. Αυτή η αλλαγή

στην συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, που έχει προκύψει από την προηγούμενη εμπειρία

του,θα οδηγήσει το άτομο σε ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες αυτοεπάρκειας.

Αξίζει να αναφερθούν τα σημαντικά εμπειρικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την θεωρία του

Bandura.Το  1997  οι  Anderson και  Mavis βρήκαν  ότι  η  συναισθηματική  διέγερση  λεσβιών

αποτελούσε  την  σημαντικότερη  από  τις  τέσσερεις  πηγές  προσδοκιών  αυτοεπάρκειας  όσο

αναφορά την αποκάλυψη του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Αποτελεί ενδιαφέρον ότι οι

προηγούμενες εμπειρίες της αποκάλυψης των λεσβιών δεν αποτέλεσαν σημαντικό προβλεπτικό

παράγοντα της αυτοεπάρκειας τους. Οι  Jones,  Mace,  Bray και  MacRae (2002) έδειξαν ότι τα

χαμηλά επίπεδα του στρες που μετρήθηκαν πριν και μετά την ορειβατική πράξη των εθελοντών

συσχετίστηκαν σημαντικά με μεγαλύτερη αυτοεπάρκεια στην εκτέλεση της σωστής ορειβατικής

τεχνικής.  Ο  Ryska (2002)  βρήκε  ότι  παίκτες  του  τέννις  με  υψηλή  αίσθηση  αυτοεπάρκειας

σημείωσαν  χαμηλότερες  βαθμολογίες  στην  αξιολόγηση  της  αρνητικής  τους  διάθεσης,ενώ  οι
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παίκτες  με  χαμηλή  αίσθηση  αυτοεπάρκειας  σημείωσαν  υψηλότερες  βαθμολογίες  στην

αξιολόγηση της αρνητικής τους διάθεσης.

2.1.4 Οι Επιδράσεις της Αυτοεπάρκειας

Ο  Bandura δεν  έμεινε  μόνο στον ορισμό της  αυτοεπάρκειας  και  των διαστάσεών  της  αλλά

προχώρησε παρακάτω. Υποστήριξε ότι ‘η αυτοεπάρκεια επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι

αισθάνονται  σκέφτονται,κινητοποιούνται  και  συμπεριφέρονται  μέσα  από  τέσσερεις  βασικές

διαδικασίες΄ (Bandura, 1994, σελ. 118). Οι διαδικασίες αυτές που αναφέρει ο Bandura είναι οι

γνωστικές,οι κινητοποιητικές,οι συναισθηματικές διαδικασίες και οι διαδικασίες επιλογής. Στην

συνέχεια αναλύονται επί μέρους κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες.

Γνωστικές  Διαδικασίες.  Ο  Bandura (1994)  θεωρούσε  ότι  η  συμπεριφορά  των  ανθρώπων

επηρεάζεται σημαντικά από τις γνωστικές διαδικασίες. Τα άτομα που έχουν καλύτερη αίσθηση

αυτοεπάρκειας  τείνουν  να  σκέφτονται  πως  οι  πιθανές  δράσεις  τους  και  συμπεριφορές  στο

μέλλον  θα  οδηγήσουν  στην  επιτυχία,ενώ  τα  άτομα  με  χειρότερη  αίσθηση  αυτοεπάρκειας

σκέφτονται συχνότερα την πιθανή αποτυχία. Δηλαδή τα διαφορετικά επίπεδα αυτοεπάρκειας του

κάθε ανθρώπου επηρεάζουν και τα διαφορετικά σενάρια που φαντάζεται ότι θα συμβούν στην

πραγματική ζωή. Ουσιαστικά η αυτοεπάρκεια επηρεάζει σημαντικά την αναλυτική σκέψη του

ατόμου (Bandura, 1994).

Κινητοποιητικές Διαδικασίες. Ο Bandura (1991) θεωρούσε ότι η αυτοεπάρκεια παίζει σημαντικό

ρόλο στην διαδικασία της  κινητοποίησης του ατόμου.  Η αυτοεπάρκεια  επηρεάζει  τόσο τους

στόχους,που  θέτει  το  άτομο,όσο  και  την  επιμονή  στην  επίτευξη  αυτών  (Bandura,  1994).Τα

άτομα με καλύτερη αίσθηση αυτοεπάρκειας θέτουν συχνότερα στόχους,οι οποίοι μάλιστα είναι

απαιτητικοί  και  προκαλούν  τις  ικανότητες  τους.  Καταβάλλουν  περισσότερη

προσπάθεια,επιμένουν  στις  δυσκολίες  και  τα  παρατούν  δυσκολότερα.  Αντίθετα,τα  άτομα με

χειρότερη  αίσθηση  αυτοεπάρκειας  θέτουν  λιγότερο  συχνά  στόχους  και  προτιμούν  τους

ευκολότερους,προκειμένου  να  αποφύγουν  την  πιθανή  αποτυχία.  Στις  πρώτες  δυσκολίες

συνηθίζουν να τα παρατούν και καταβάλλουν λιγότερη προσπάθεια. Επίσης κατά την διαδικασία

της απόδοσης αιτιών της αποτυχίας τα άτομα με καλύτερη αυτοεπάρκεια τείνουν να αποδίδουν

την αποτυχία στην έλλειψη προσπάθειας.ενώ τα άτομα με χειρότερη αυτοεπάρκεια στην έλλειψη
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ικανότητας (Alden, 1986; Collins, 1985; McAuley,Duncan, & McElroy, 1989; Silver, Mitchell,

& Gist, 1989, όπως αναφέρει ο Bandura, 1994).

Συναισθηματικές  Διαδικασίες.  Η  αυτοεπάρκεια  επηρεάζει  σημαντικά  τις  συναισθηματικές

διαδικασίες. Η αυτοεπάρκεια είναι αυτή που συγκαθορίζει το πόσο άγχος ή κατάθλιψη θα νιώσει

το άτομο σε μία απαιτητική συνθήκη (Bandura, 1994). Δηλαδή, οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι

οι  ικανότητές  τους  είναι  αρκετές,ώστε  να  ασκήσουν  σημαντικό  έλεγχο  σε  μία

κατάσταση,βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους διαχειριζόμενοι καλύτερα το στρες (Bandura,

1994). Αντίθετα,οι άνθρωποι που αισθάνονται πως δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και

πως αποτελούν έρμαια της κατάστασης βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους,καθώς δεν μπορούν

να  διαχειριστούν  το  υψηλό  στρες  (Bandura,  1994).  Οι  Meece,  Wigfield,  και  Eccles (1990)

έδειξαν  ότι  οι  μαθητές  που  έχουν  χαμηλή  αυτοεπάρκεια  ως  προς  την  διαχείριση  των

ακαδημαϊκών  απαιτήσεων  είναι  ιδιαίτερα  ευάλωτοι  στο  άγχος  της  επίτευξης  συγκριτικά  με

αυτούς  που έχουν υψηλή αυτοεπάρκεια.  Ακόμη σύμφωνα με  τον  Bandura (1994) η  χαμηλή

αίσθηση  αυτοεπάρκειας  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  υψηλότερα  επίπεδα  κατάθλιψης  με  δύο

τρόπους:είτε  μέσω  της  ματαίωσης  των  φιλοδοξιών,είτε  μέσω  της  χαμηλής  αίσθησης  της

κοινωνικής επάρκειας,της ικανότητας δηλαδή για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου.

Διαδικασίες Επιλογής.  Ο Bandura (1986) θεωρούσε ότι ο άνθρωπος δεν επηρεάζεται μόνο από

την κατάσταση και το περιβάλλον του,αλλά πίστευε ότι μπορεί να ασκήσει σημαντική επίδραση

και ο ίδιος σε αυτό. Υποστήριξε ακόμη ότι η αίσθηση αυτοεπάρκειας του ατόμου μπορεί να

καθορίσει  σημαντικά  τις  επιλογές  και  τις  προτιμήσεις  του  κατά την διάρκεια  της  ζωής  του

(Bandura,  1994).  Δηλαδή,οι  άνθρωποι  τείνουν  να  αποφεύγουν  εκείνες  τις  καταστάσεις,που

κρίνουν,ότι απαιτούν σημαντικά περισσότερες ικανότητες,από όσες πιστεύουν,ότι διαθέτουν και

να προτιμούν εκείνες που θεωρούν ότι είναι εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους (Bandura,

1994). Με την σειρά τους αυτές οι επιλογές του ατόμου επί του περιβάλλοντός του επηρεάζουν

την προσωπική του ανάπτυξη (Bandura, 1994). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης της

αυτοεπάρκειας  στις  επιλογές  του  ατόμου  είναι  η  διαδικασία  επιλογής  επαγγελματικού

προσανατολισμού των μαθητών (Betz & Hackett, 1986; Lent & Hackett, 1987, όπως αναφέρει ο

Bandura,  1994).  Όσο  μεγαλύτερηείναι  η  αίσθηση  αυτοεπάρκειας  των  μαθητών,τόσο

περισσότερες  είναι  οι  επιλογές  τους  όσο  αναφορά  τον  μελλοντικό  επαγγελματικό  τους
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προσανατολισμό. Αντίθετα όσο χαμηλότερη είναι η αίσθηση της αυτοεπάρκειας,τόσο λιγότερες

είναι και οι διαθέσιμες επιλογές,καθώς και η επιμονή σε αυτές.

2.2 Προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο

Πρωτού  αναλύσουμε  διεξοδικά  τις  δυσκολίες,που  συνεπάγεται  η  προσαρμογή  των  νέων

φοιτητών  στο  πανεπιστήμιο,καθώς  και  τους  παράγοντες,που  καθορίζουν  την  επιτυχία  ή  την

αποτυχία της προσαρμογής αυτής,είναι σημαντικό να αναφερθούν οι ορισμοί της έννοιας της

ακαδημαϊκής προσαρμογής. Οι ερευνητές δεν έχουν έως σήμερα συμφωνήσει σε έναν κοινώς

αποδεκτό ορισμό της προσαρμογής στο πανεπιστήμιο,για αυτό και υπάρχει μία ποικιλία στους

εννοιολογικούς προσδιορισμούς,που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα ο Chartrand

(1992) όρισε την προσαρμογή στο πανεπιστήμιο ως την απουσία ψυχολογικής  δυσφορίας,τα

συναισθήματα προσαρμογής και την αφοσίωση στον θεσμό του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Δηλαδή,σύμφωνα με τον  Chartrand,ένας φοιτητής,για να έχει προσαρμοστεί επιτυχημένα στα

πλαίσια του πανεπιστημίου του,θα πρέπει να αισθάνεται ο ίδιος καλά προσαρμοσμένος,να μην

βιώνει  ψυχολογική  δυσφορία  και  δυστυχία  και  να  έχει  αφοσιωθεί  στα  πλάνα  του  για

ολοκλήρωση των σπουδών του στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Το 1990 οι  Bennett και  Okinaka έδωσαν έναν διαφορετικό  ορισμό για  την  πανεπιστημιακή

προσαρμογή. Για τους συγκεκριμένους ερευνητές η προσαρμογή στο πανεπιστήμιο είναι έννοια

αντίθετη του τραύματος της μετάβασης. Με την σειρά του το τραύμα της μετάβασης ορίζεται ως

εκείνη η κατάσταση αποξένωσης, κατά την οποία ο φοιτητής έχει να αντιμετωπίσει έντονο στρες

λόγω των ξένων προς αυτόν νορμών,αξιών και προσδοκιών που είναι κυρίαρχες στο εκάστοτε

πανεπιστημιακό πλαίσιο. Δηλαδή,σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές,αν ένας φοιτητής

,που προέρχεται από μία περισσότερο κολλεκτιβιστική κοινωνία,επιλέξει να σπουδάσει σε ένα

πανεπιστημιακό  ίδρυμα  μίας  χώρας  περισσότερο  ατομικιστικής,θα  έχει  προσαρμοστεί

επιτυχημένα στην περίπτωση που εσωτερικεύσει τις κυρίαρχες αξίες (π.χ εξαιρετικά σημαντική

η  ατομική  επίτευξη).  Ο  συγκεκριμένος  ορισμός  έχει  προκύψει  κατόπιν  μελέτης  της

πανεπιστημιακής  προσαρμογής  φοιτητών  πανεπιστημίων  των  δυτικών  κοινωνιών,που

προέρχονταν από μη δυτικούς πολιτισμούς ή από μειονοτικές κοινότητες.
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Ένας από τους  πρώτους και  σημαντικότερους  ορισμούς της  ακαδημαϊκής  προσαρμογής έχει

δοθεί  από τους  Baker και  Siryk το  1989.  Οι  ερευνητές  αυτοί  θεώρησαν ότι  η  ακαδημαϊκή

προσαρμογή  ορίζεται  ως  το  κίνητρο  των  φοιτητών  να  φέρουν  εις  πέρας  τα  απαιτούμενα

ακαδημαϊκά έργα,η ικανότητα τους να πληρούν τις απαιτήσεις,που ορίζονται από το εκάστοτε

ίδρυμα,η ακαδημαϊκή προσπάθεια,καθώς και η ικανοποίησή τους με το συνολικό ακαδημαϊκό

πλαίσιο. Δηλαδή,σύμφωνα με τους  Baker και  Siryk,ένας φοιτητής έχει προσαρμοστεί ιδανικά

στο περιβάλλον του πανεπιστημίου του,μόνο όταν πληρούνται  δύο σημαντικοί  παράγοντες,η

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων και η κοινωνική προσαρμογή του. Ο φοιτητής,ο

οποίος  καταφέρνει  να  ξεπερνά  με  ευκολία  τις  εκπαιδευτικές  απαιτήσεις,αλλά  δεν  έχει

προσαρμοστεί  κοινωνικά,δεν  θεωρείται  επιτυχημένα  προσαρμοσμένος  στο  πανεπιστήμιο.

Αντιστρόφως,ο  φοιτητής,ο  οποίος  έχει  προσαρμοστεί  κοινωνικά,όμως  αποτυγχάνει  να

αντιμετωπίσει  τις  ακαδημαϊκές  απαιτήσεις,  δεν  θεωρείται  επιτυχημένα  προσαρμοσμένος  στο

πανεπιστήμιο.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τους λόγους,για τους οποίους η συστηματική μελέτη της

προσαρμογής στο πανεπιστήμιο έχει συγκεντρώσει το ερευνητικού ενδιαφέροντος. Αρχικά έχει

φανεί ότι μερικοί φοιτητές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές αλλαγές στον τρόπο

ζωής,που  προκαλεί  η  μετάβαση  στο  πανεπιστήμιο,και  βιώνουν  αδυναμία  συναισθηματικής

προσαρμογής,κατάθλιψη (Cutrona, 1982; Hammen, 1980; Lokitz & Sprandel, 1976),καθώς και

γενικότερα  προβλήματα υγείας  (Fisher &  Hood,  1987;  Fisher,  Murray,  &  Frazer,  1985)  τις

πρώτες βδομάδες και τους πρώτους μήνες της φοίτησης τους στο πανεπιστήμιο.Ακόμη,περίπου

30-40%  των  φοιτητών  πρώτου  έτους  έχουν  φανεί  να  παρατούν  τις  σπουδές  τους,χωρίς  να

παίρνουν  τελικά  το  πτυχίο  τους,λόγω της  δυσκολίας  προσαρμογής  που  βιώνουν  (Gerdes &

Mallinckrodt, 1994;  Levitz & Noel, 1989;  Rickinson & Rutherford, 1995, 1996) . Έχει ακόμη

καταγραφεί  σε  έρευνα  του  Zitzow (1984)  ότι  οι  φοιτητές,που  δεν  τα  παρατούν,αλλά

ολοκληρώνουν  τις  σπουδές  τους,δηλώνουν  πως  βίωσαν  σημαντικά  επίπεδα  στρες  κατά  την

διάρκεια  των  σπουδών  τους.  Επιπλέον,σύμφωνα  με  τον  Cutrona (1982),μεγάλο  μέρος  των

πρωτοετών φοιτητών δηλώνουν σημαντικά επίπεδα μοναξιάς. Σύμφωνα με τους Fisher και Hood

(1988),αρκετοί είναι οι πρωτοετείς φοιτητές,οι οποίοι δηλώνουν πως τους λείπει το σπίτι τους

και η οικογένειά τους. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες  αυτές που βιώνουν οι

πρωτοετείς φοιτητές,φαίνεται σύμφωνα με έρευνα να καταφεύγουν στην κατάχρηση τόσο του

αλκοόλ,όσο και ναρκωτικών ουσιών (Sadava & Park, 1993). Τέλος υπάρχουν αρκετές αναφορές
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για  σημαντική  δυσκολία  από  μέρους  των  πρωτοετών  φοιτητών  να  ολοκληρώσουν  τα

απαιτούμενα ακαδημαϊκά έργα (Levitz & Noel, 1989).

Εξαιτίας των προαναλυθέντων προβλημάτων,που φαίνεται να προκύπτουν κατά την μετάβαση

των  μαθητών  στα  πανεπιστήμια,έχουν  μελετηθεί  και  έχουν  προταθεί  κάποιοι  πιθανοί

παράγοντες,που  προβλέπουν  σημαντικά  την  δυσπροσαρμοστικότητα  των  φοιτητών  στα  νέα

πλαίσια  του  πανεπιστημίου.  Αρχικά,πολλές  είναι  εκείνες  οι  μελέτες  που  δείχνουν  ότι  ο

αποχωρισμός των νέων φοιτητών από τους γονείς τους,σε περίπτωση που μετακομίσουν από το

σπίτι,προβλέπει την επιτυχία ή την αποτυχία προσαρμογής τους στα πλαίσια του πανεπιστημίου

(Lapsley,  Rice, &  Shadid, 1989;  Rice,  Cole, &  Lapsley, 1990;  Holmbeck &  Wandrei, 1993;

Mattanah,  Hancock,  &  Brand,  2004).  Δηλαδή,αν  ο  φοιτητής  έχει  περισσότερο  θετικά

συναισθήματα για τον αποχωρισμό,είναι πιθανότερο να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον

του πανεπιστημίου και αντιστρόφως. Ακόμη,υπάρχουν αρκετοί ερευνητές που συμφωνούν ότι η

ποιότητα της σχέσης και του δεσμού μεταξύ παιδιού και γονέων μπορούν να προβλέψουν επίσης

την ακαδημαϊκή προσαρμογή των νέων φοιτητών.  Σύγκεκριμένα,ο  ασφαλής δεσμός με  τους

γονείς  προβλέπει  σημαντικά  καλή  ακαδημαϊκή  και  κοινωνικοσυναισθηματική  προσαρμογή

(Larose,  &  Boivin,  1998;Mattanah,  Hancock,  &  Brand,  2004),ενώ  το  υποστηρικτικό  στυλ

ανατροφής  και  η  συζήτηση  ανάμεσα  σε  παιδί  και  γονέα  προβλέπουν  επίσης  επιτυχία  στην

μετάβαση στο πανεπιστήμιο,σε αντίθεση με το αυταρχικό στυλ ανατροφής (Wintre, &  Yaffe,

2000).

Πέρα από τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιού,έχουν επισημανθεί στην κείμενη βιβλιογραφία

και άλλοι προβλεπτικοί παράγοντες της επιτυχίας ή αποτυχίας της ακαδημαϊκής προσαρμογής.

Σύμφωνα  με  τους  Pancer,  Hunsberger,  Pratt,  και  Alisat (2000),οι  φοιτητές  που  έχουν

περισσότερο  περίπλοκες  προσδοκίες,πριν  εισαχθούν  στο  πανεπιστημίο,τείνουν  να

αντιμετωπίζουν ευκολότερα τις καταστάσεις αυξημένου στρες και να προσαρμόζονται καλύτερα

συγκριτικά με τους φοιτητές που έχουν πιο απλές προσδοκίες. Επιπλέον,σε μία μελέτη των Paul

και Brier το 2001 φάνηκε ότι οι φοιτητές,που ανησυχούσαν μήπως χαθούν ή αλλάξουν αρνητικά

οι  σχέσεις  με  τους  φίλους  τους  πριν  το  πανεπιστήμιο  λόγω  της  μετάβασής  τους  στο

πανεπιστήμιο,βίωσαν περισσότερη μοναξιά,χαμηλότερη αίσθηση αυτοεκτίμησης και συνολικά

χειρότερη ακαδημαϊκή προσαρμογή συγκριτικά με τους φοιτητές,που δεν ανησυχούσαν για τις

παλαιότερες  σχέσεις  τους  και  προσπάθησαν  να  δημιουργήσουν  νέα  δίκτυα.  Η  κοινωνική
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υποστήριξη από τους φίλους,αλλά όχι  την οικογένεια,η συνολική,ακαδημαϊκή και  κοινωνική

αυτοεκτίμηση,καθώς  και  το  στρες  έχουν  υπογραμμιστεί  ακόμη  ως  σημαντικές  προβλεπτικές

μεταβλητές για την ακαδημαϊκή και κοινωνική προσαρμογή των νέων φοιτητών (Friedlander,

Reid,  Shupak, & Cribbie, 2007). Σε μία πρόσφατη μελέτη των Pritchard,  Wilson, και  Yamnitz

(2007),στην οποία συμμετείχαν μόνον φοιτητές  ιατρικής και  νομικής επιστήμης,οι αρνητικές

τακτικές αντιμετώπισης του στρες και η τελειομανία φάνηκαν να προβλέπουν όχι μόνο κακή

ακαδημαϊκή προσαρμογή,αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ και χαμηλότερα επίπεδα

σωματικής και ψυχολογικής υγείας. Τέλος,ο Baker (2004) διερέυνησε την σχέση κινήτρων και

ακαδημαϊκής προσαρμογής και βρήκε ότι οι μη κινητοποιημένοι φοιτητές αντιμετώπιζαν γενικά

περισσότερο  στρες,μεγαλύτερη  δυσφορία  κατά  το  διάβασμα  και  χειρότερη  ψυχολογική

προσαρμογή στο περιβάλλον του πανεπιστημίου συγκριτικά  με τους  φοιτητές  που ανέφεραν

υψηλή κινητοποίηση.

2.3 Αυτοεπάρκεια και Προσάρμογή στο Πανεπιστήμιο

Οι  Chemers,  Hu και  Garcia (2001)  μελέτησαν  την  πιθανή  επίδραση  της  ακαδημαϊκής

αυτοεπάρκειας  στην  επίδοση  και  την  προσαρμογή  των  φοιτητών  του  πρώτου  έτους  του

Πανεπιστημίου  της  Καλιφόρνια.  Ήταν  μία  διαχρονική  μελέτη  στην  οποία  συμμετείχαν  373

φοιτητές.  Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι η ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια των φοιτητών,όπως αυτή

μετρήθηκε  στα  μέσα  περίπου  του  ακαδημαϊκού  έτους,προέβλεπε  σε  στατιστικά  σημαντικό

βαθμό  την  ακαδημαϊκή  επίδοση  και  την  προσωπική  προσαρμογή  των  πρωτοετών

φοιτητών,μεταβλητές οι οποίες μετρήθηκαν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα

φάνηκε από τις μετρήσεις των ερευνητών ότι η ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια συνδέθηκε άμεσα και

σημαντικά τόσο με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών,όσο και με τις ακαδημαϊκές τους

προσδοκίες. Δηλαδή,οι φοιτητές,οι οποίοι είχαν εμπιστοσύνη στις ακαδημαϊκές ικανότητές τους

και  προσδοκούσαν  ότι  θα  είχαν  καλή  ακαδημαϊκή  επίδοση  στην  αρχή  του  ακαδημαϊκού

έτους,παρουσίασαν  καλύτερη  ακαδημαϊκή  επίδοση  στο  τέλος  του  ακαδημαϊκού  έτους

συγκριτικά  με  αυτούς  που  δεν  είχαν  αντίστοιχη  εμπιστοσύνη  στις  ικανότητές  τους  και

αντίστοιχες  προσδοκίες.  Μάλιστα,οι  ερευνητές  διαπίστωσαν ότι η σύνδεση της ακαδημαϊκής

αυτοεπάρκειας  με  την  επίδοση και  τις  προσδοκίες  των  φοιτητών  είναι  ανεξάρτητη  από την

επίδραση της μεταβλητής του μέσου όρου της βαθμολογίας των φοιτητών στο λύκειο.  Αυτό
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είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό,σύμφωνα  με  τους  ερευνητές,γιατί  η  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια

φαίνεται να προβλέπει σημαντικά την επίδοση των φοιτητών στο πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από

τις επιδόσεις των ίδιων φοιτητών σε παλαιότερα ακαδημαϊκά έργα.

Επιπλέον η αυτοεπάρκεια των φοιτητών φάνηκε να προβλέπει σημαντικά την αντίληψή τους

σχετικά με τις ικανότητές τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής στο πανεπιστήμιο.

Αυτή η μέτρηση σχετικά με την αντίληψη της ικανότητας των φοιτητών να αντιμετωπίσουν τις

μελλοντικές ακαδημαϊκές προκλήσεις έγινε στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και στηρίχθηκε

στην θεωρία πρόκλησης-απειλής,όπως ορίστηκε από τους  Blascovich και τους συνεργάτες  του

(Blascovich & Tomaka, 1996; Tomaka, Blascovich, Kelsey, & Leitten, 1993, όπως αναφέρουν οι

Chemers,  Hu & Garcia, 2001). Δηλαδή,οι φοιτητές που είχαν καλύτερη αίσθηση ακαδημαϊκής

αυτοεπάρκειας  ήταν  πιο  πιθανό  να  αντιμετωπίσουν,σύμφωνα  με  τις  αυτοαναφορές  τους,τις

δυσκολίες της ζωής στο πανεπιστήμιο ως προκλήσεις και λιγότερο ως απειλές συγκριτικά με

τους φοιτητές που είχαν χειρότερη αίσθηση ακαδημαϊκής αυτοεπάρκειας. Με την σειρά της,αυτή

η  θετική  προσέγγιση  απέναντι  στις  δυσκολίες  συνδέθηκε  με  χαμηλότερα  επίπεδα

στρες,μεταβλητή η οποία μετρήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Το χαμηλότερο στρες

συνδέθηκε επίσης με καλύτερα επίπεδα υγείας και καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών στο

πανεπιστήμιο,μεταβλητές  που  επίσης  μετρήθηκαν  στο  τέλος  του  ακαδημαϊκού  έτους.  Άρα

καταλαβαίνουμε ,ότι υπάρχει μία διαμεσολαβούμενη σχέση ανάμεσα στην αυτοεπάρκεια και την

προσαρμογή στο πανεπιστήμιο με ενδιάμεσες μεταβλητές την θετική προσέγγιση απέναντι στις

δυσκολίες και το στρες. Ακόμη αυτός ο ‘προσανατολισμός της πρόκλησης’ συνδέθηκε με τις

ακαδημαϊκές  προσδοκίες  και  με  την  ακαδημαϊκή  επίδοση.  Δηλαδή,οι  φοιτητές,που

αντιλαμβάνονται  τις  ικανότητές  τους  ως  αρκετές,για  να  αντιμετωπίσουν  τις  δυσκολίες  ως

προκλήσεις και όχι ως απειλές, όχι μόνο βιώνουν λιγότερο στρες και προσαρμόζονται καλύτερα

στο  πανεπιστήμιο,αλλά  και  αναπτύσσουν  μεγαλύτερες  ακαδημαϊκές  προσδοκίες  και  τελικά

καλύτερη επίδοση.

Η  συγκεκριμένη  μελέτη  των  Chemers,  Hu,  και  Garcia (2001)  αποτελεί  μία  από  τις

σημαντικότερες μελέτες της αυτοεπάρκειας στα ακαδημαϊκά πλαίσια του πανεπιστήμιου,καθώς

μέσα  από  την  μέθοδο  των  μοντέλων  δομικών  εξισώσεων  δείχνει  το  πόσο  καλά  μπορεί  να

προβλεφθεί η ακαδημαϊκή επιτυχία και προσαρμογή των φοιτητών μέσα από την αξιολόγηση

της αυτοεπάρκειάς τους.

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8ce3703c84bb996c0da6953014c18791292636481244d8711c738409aa80f0cdc2a8780456f68163fca2750748f2b79363556b5b84336fa6281ce965607c210c3f2700f389dc64cb1ad7fc7723cf43e2173bb476b67674d4314c3d02e077de44dd4bac34c3cf5710deaf5e32582b56433d96e3c2bbb8b9c8fe8281886107ebe4b2cd843793666c38848894456ab2e03b6902c7f8f54d8bffcc060ea0199aeb27ee089240cf6d2bd8b77514476d58077d7791f4cbc1e1ebdded91aea773f8fc79d92f8fc59747666af6cb9315b46c3df6deb6d888b29c8e8b681929563a447b3fb89dd69708f99ed231bf38a99be4a4a430ac011a4f4a22dbc5ae239dae7706d3e85cbe1e07bbb690aa6e56a4e83d83df26597951e1838e3046e58604e2239c29ed20f65198f16bb6a33efd3c0639da7be490ea79ae437db63f791bc23cdde9e90589d766f5f4eebd6c618922cb29055cf642ca2b50f3aa50cb0764b6fcc1ba1a4818c557d3b654a5b49cfc846f0f3cc4e2268d5e92435584179f60c73fef8864a2912eb28784ac5dac2c6570fa64e03693f9b22362383dc1db63ca302cae100ee5b8e5f9cbb57ffd4f0ce00b126f9a0c9720b7c51d7fd9bf85e0357a13b6fe23fe28aa51330c1cd5f3#144
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8ce3703c84bb996c0da6953014c18791292636481244d8711c738409aa80f0cdc2a8780456f68163fca2750748f2b79363556b5b84336fa6281ce965607c210c3f2700f389dc64cb1ad7fc7723cf43e2173bb476b67674d4314c3d02e077de44dd4bac34c3cf5710deaf5e32582b56433d96e3c2bbb8b9c8fe8281886107ebe4b2cd843793666c38848894456ab2e03b6902c7f8f54d8bffcc060ea0199aeb27ee089240cf6d2bd8b77514476d58077d7791f4cbc1e1ebdded91aea773f8fc79d92f8fc59747666af6cb9315b46c3df6deb6d888b29c8e8b681929563a447b3fb89dd69708f99ed231bf38a99be4a4a430ac011a4f4a22dbc5ae239dae7706d3e85cbe1e07bbb690aa6e56a4e83d83df26597951e1838e3046e58604e2239c29ed20f65198f16bb6a33efd3c0639da7be490ea79ae437db63f791bc23cdde9e90589d766f5f4eebd6c618922cb29055cf642ca2b50f3aa50cb0764b6fcc1ba1a4818c557d3b654a5b49cfc846f0f3cc4e2268d5e92435584179f60c73fef8864a2912eb28784ac5dac2c6570fa64e03693f9b22362383dc1db63ca302cae100ee5b8e5f9cbb57ffd4f0ce00b126f9a0c9720b7c51d7fd9bf85e0357a13b6fe23fe28aa51330c1cd5f3#113
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To 2009 οι Lent, Taveira, Sheu, και Singley προσπάθησαν να μελετήσουν την εγκυρότητα ενός

κοινωνιογνωστικού  μοντέλου  της  ευημερίας  και  της  ψυχολογικής  προσαρμογής,που

ανέπτυξεθεωρητικά ο  Lent (2004),σε φοιτητές ενός πανεπιστημίου της βόρειας Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο,η συνολική ικανοποίηση από την ζωή εξαρτάται από παράγοντες

όπως  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας  του  ατόμου  (π.χ  θετικό/αρνητικό

συναίσθημα),υποστήριξη από το περιβάλλον (π.χ ενθάρρυνση),την αίσθηση αυτοεπάρκειας,την

συμμετοχή και  την επιτυχία  σε σημαντικούς  τόμεις  της  ζωής (π.χ  πανεπιστήμιο,ή εργασία,ή

οικογένεια). Στην διαχρονική μελέτη συμμετείχαν 252 Πορτογάλοι φοιτητές και συμπλήρωσαν

ψυχομετρικά εργαλεία που αξιολογούσαν την ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια τους,την υποστήριξη

από το περιβάλλον,την πρόοδο που σημείωναν στους επί μέρους στόχους τους,την προσαρμογή

τους στο πανεπιστήμιο,καθώς και το θετικό συναίσθημά τους και την συνολική ικανοποίηση

από  την  ζωή.  Αυτό  που  βρέθηκε  από  τις  αναλύσεις  και  τις  συσχετίσεις  ανάμεσα  στις

μεταβλητέςήταν  ότι  το  θεωρητικό  μοντέλο  του  Lent (2004)  επιβεβαιώνεται  και  στο

συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα  και  όσο  αναφορά  την  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια  φάνηκε  ότι  η  ακαδημαϊκή

αυτοεπάρκεια προέβλεπε σημαντικά και σε αυτή την μελέτη την ακαδημαϊκή προσαρμογή των

Πορτογάλων  φοιτητών,η  οποία  με  την  σειρά  της  προέβλεπε  σημαντικά  την  συνολική

ικανοποίηση  των  φοιτητών  από  την  ζωή.  Επομένως,η  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια  στην

συγκεκριμένη  μελέτη  προβλέπει  αφενός  άμεσα  την  προσαρμογή  των  φοιτητών  στο

πανεπιστήμιο,αφετέρου  έμμεσα  την  συνολική  ικανοποίηση  τους  από  την  ζωή.  Ακόμη  η

ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια  προέβλεπε  σημαντικά  την  πρόοδο  των  φοιτητών  στους

ακαδημαϊκούς  τους  στόχους.  Δηλαδή,όσο  καλύτερη  αίσθηση  αυτοεπάρκειας  είχαν  οι

φοιτητές,τόσο  καλύτερες  επιδόσεις  είχαν  στην διαδικασία  επίτευξης  των  ακαδημαϊκών  τους

στόχων.  Το  συγκεκριμένο  εύρημα  είναι  σημαντικό,γιατί  ενώ  στην  συγκεκριμένη  μελέτη  η

πρόοδος  στην επίτευξη  των  ακαδημαϊκών  στόχων  δεν  φάνηκε  να  προβλέπει  σημαντικά  την

ακαδημαϊκή  προσαρμογή,υπάρχουν  δύο  άλλες  μελέτες  στην  βιβλιογραφία  που  επισημάνουν

σημαντική σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές (Lentetal., 2005 and Lent και συν..,

2007).  Ακόμη,το  θετικό  συναίσθημα  των  φοιτητών  προέβλεπε  σημαντικά  την αυτοεπάρκεια

τους.  Δηλαδή,οι  φοιτητές,που  βίωναν  περισσότερο  θετικά  παρά  αρνητικά  συναισθήματα,θα

είχαν  και  καλύτερη  αίσθηση  αυτοεπάρκειας.  Επομένως,γίνεται  κατανοητό  πως  το  θετικό

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879108001310#bib25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879108001310#bib25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879108001310#bib25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879108001310#bib24
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συναίσθημα μέσω της αυτοεπάρκειας μπορεί να προβλέψει τόσο την προσαρμογή των φοιτητών

στο πανεπιστήμιο,όσο και την γενική ικανοποίηση τους από την ζωή.

Συμπερασματικά,λοιπόν,η συγκεκριμένη μελέτη των  Lent και συν.(2009)  υπογραμμίζει επίσης

την  σημασία  που  έχει  η  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια  στην  πρόβλεψη  της  ακαδημαϊκής

προσαρμογής  των  φοιτητών.  Παρόμοια  είναι  τα  ευρύματα  σε  μία  ακόμη  μελέτητων  Lent,

Singley, Sheu, Schmidt, και Schmidt (2004),στην οποία και πάλι εξετάστηκε η εγκυρότητα του

κοινωνιογνωστικού μοντέλου του Lent (2004),αυτή την φορά,όμως, σε φοιτητές μηχανολογίας

από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Η διαφορά αυτής της μελέτης ήταν ότι δεν εξέτασε

την ακαδημαϊκή προσαρμογή των φοιτητών,αλλά κυρίως την ακαδημαϊκή ικανοποίησή τους και

την σχέση της με την αυτοεπάρκεια και την πρόοδο στους στόχους. Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι

οι προσδοκίες αυτοεπάρκειας προέβλεψαν άμεσα σημαντικά την ακαδημαϊκή ικανοποίηση των

φοιτητών.  Όμως,οι  προσδοκίες  αυτοεπάρκειας  στην  συγκεκριμένη  μελέτη  προέβλεψαν  και

έμμεσα  την  ακαδημαϊκή  ικανοποίηση  των  φοιτητών,καθώς  η  πρόοδος  στην  επίτευξη  των

στόχων,που συνδέθηκε με τις προσδοκίες αυτοεπάρκειας,προέβλεπε σημαντικά την ικανοποίηση

των  φοιτητών.Δηλαδή,όσο  περισσότερο  πιστεύει  ο  φοιτητής  στις  ικανότητές  του,τόσο  πιο

πιθανό είναι να επιτύχει τους στόχους του και αυτή η πρόοδος στην επίτευξη των προσωπικών

του στόχων τον οδηγεί στην ακαδημαϊκή ικανοποίηση. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με

το  αντίστοιχο  εύρυμα της  παραπάνω μελέτης,που  δεν  δείχνει  καμία  σύνδεση ανάμεσα στην

πρόοδο στόχων και στην ακαδημαϊκή ικανοποίηση και προσαρμογή. 

Οι  Brady-Amoon και  Fuertes (2011) μελέτησαν τις  σχέσεις  ανάμεσα στην αυτοεπάρκεια,τις

αυτοαξιολογούμενες ικανότητες,την ακαδημαϊκή προσαρμογή και ακαδημαϊκή επίδοση σε ένα

δείγμα  271  προπτυχιακών  φοιτητών  καλών  τεχνών.  Οι  αυτοαξιολογούμενες  ικανότητες

ορίστηκαν  ως  οι  πεποιθήσεις  του  ατόμου  ότι  μπορεί  να  ολοκληρώσει  με  επιτυχία  μία

συγκεκριμένη δοκιμασία ή να φτάσει έναν συγκεκριμένο στόχο (Holland, 1997;  Lowman &

Williams,  1987,  όπως  αναφέρουν  oι  Brady-Amoon &  Fuertes,  2011).  Οι  συγκεκριμένοι

ερευνητές  θεωρούν  πως  οι  δύο  έννοιες,αυτή  της  αυτοεπάρκειας  και  αυτή  των

αυτοαξιολογούμενων ικανοτήτων,έχουν αρκετές θεωρητικές ομοιότητες. Τα αποτελέσματα της

μελέτης  έδειξαν  ότι  πράγματι  η  αυτοεπάρκεια  και  οι  αυτοαξιολογούμενες  ικανότητες

συσχετίζονται  σημαντικά  μεταξύ  τους.  Ακόμη  και  οι  δύο  αυτές  μεταβλητές  φάνηκαν  να

συσχετίζονται  σημαντικά  με  την  ακαδημαϊκή  προσαρμογή  των  φοιτητών,καθώς  και  με  την
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ακαδημαϊκή  επίδοσή  τους.  Είναι  σημαντικό,ότι  μία  θεωρητικά  συγγενής  της  αυτοεπάρκειας

έννοια,όπως αυτή των αυτοαξιολογούμενων ικανοτήτων,φαίνεται  να συνδέεται σημαντικά με

την  ακαδημαϊκή  προσαρμογή  και  επίδοση,γιατί  με  αυτόν  τον  τρόπο  ενισχύεται  ακόμη

περισσότερο η υπόθεση που θέλει την αυτοεπάρκεια να προβλέπει σημαντικά την ακαδημαϊκή

προσαρμογή των φοιτητών. Αυτή η μελέτη,δηλαδή,ενισχύει την εννοιολογική εγκυρότητα του

μοντέλου αυτοεπάρκειας-ακαδημαϊκής προσαρμογής.

To 2014  oι  Murray,Lombardi και  Kosty εξέτασαν την ακαδημαϊκή προσαρμογή φοιτητών με

ειδικές ανάγκες και το πώς αυτή συνδέεται με την αυτοεπάρκειά τους,την δυνατότητα τους για

αυτοεξυπηρέτηση,το  γενικό  κλίμα  του  πανεπιστημίου,την  οικογενειακή  υποστήριξη  και  το

οικονομικό  στρες  που  βίωναν.  Διακόσιοι  φοιτητές  με  ειδικές  ανάγκες  από  ένα  μεγάλο

πανεπιστήμιο της βορειοδυτικής Αμερικής χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες προσαρμογής (κακή

προσαρμογή,μέτρια  προσαρμογή,καλή  προσαρμογή)  ανάλογα  με  τις  απαντήσεις  τους  στο

ψυχομετρικό εργαλείο National Survey of Student Engagement (NSSE),με το οποίο οι φοιτητές

αξιολογούν:  τα  προσωπικά  πρακτικά  κέρδη  από  την  εμπειρία  τους  στο  πανεπιστήμιο  (π.χ

απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την μετέπειτα εργασία),τα γενικά εκπαιδευτικά κέρδη

(π.χ  η  ικανότητα  να  γράφουν  κατανοητά  και  αποτελεσματικά)  και  τέλος  τα

προσωπικά/κοινωνικά κέρδη (π.χ γνώθι σεαυτόν και συμμετοχή στην ευημερία της κοινότητας).

Αυτό  που  βρέθηκε  ήταν  ότι  μεγάλο  μέρος  των  φοιτητών  καταχωρήθηκε  στην  πρώτη

κατηγορία,αυτή με την κακή ακαδημαϊκή προσαρμογή και αυτή η τάση συνδέθηκε σημαντικά

την αυτοεπάρκεια.  Δηλαδή,οι  φοιτητές  με  ειδικές  ανάγκες  που καταχωρήθηκαν  στην πρώτη

κατηγορία  της  προσαρμογής  έτειναν  να  έχουν  χαμηλότερες  βαθμολογίες  στην  ψυχομετρική

αξιολόγηση της αυτοεπάρκειάς τους,ενώ οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες που καταχωρήθηκαν

στην τρίτη κατηγορία της προσαρμογής έτειναν να έχουν υψηλότερες βαθμολογίες.

Οι  ερευνητές  εξηγούν  ότι  πιθανώς  η  ακαδημαϊκή  προσαρμογή  να  εξαρτάται  τόσο  από  την

αυτοεπάρκεια των φοιτητών ως προς τα μαθήματα αυτά καθεαυτά (π.χ εμπιστοσύνη στον εαυτό

για επιτυχία στις εξετάσεις,σε γραπτές εργασίες και σε ικανότητα για σωστή παρακολούθηση

των διαλέξεων) και την γενικότερη κοινωνική αυτοεπάρκεια (π.χ εμπιστοσύνη στον εαυτό για

καλή  σχέση με  τον  συγκάτοικο  και  για  ενεργή  συμμετοχή  στις  διαλέξεις).  Σύμφωνα  με  τα

αποτελέσματα,η ακαδημαϊκή προσαρμογή των φοιτητών συνδέθηκε ακόμη με την ικανότητα για

αυτοεξυπηρέτηση  των  φοιτητών,την  οικογενειακή  υποστήριξή  τους  και  το  κλίμα  του
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πανεπιστημίου,ενώ δεν συνδέθηκε με τον μέσο όρο της βαθμολογίας,που είχαν οι φοιτητές από

την δευτεροβάθμια εκπαίδευση,ή με την αντίληψή τους για την ποιότητα των  υπηρεσιών για τα

άτομα με ειδικές ανάγκες,που προσέφερε το πανεπιστήμιο(π.χ μπάρες για ειδικό αμαξίδιο). Επί

της ουσίας,γίνεται αντιληπτό ότι τα προαναφερθέντα κριτήρια,που θεωρούνταν σημαντικά μέχρι

πρώτινως  για  την  πρόβλεψη  της  ακαδημαϊκής  προσαρμογής  των  φοιτητών  με  ειδικές

ανάγκες,αμφισβητούνται από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και αντικαθίστανται από

άλλα,με κύριο κριτήριο αυτό της αυτοεπάρκειας. Πρόκειται,λοιπόν,για μία ακόμη μελέτη που

υπογραμμίζει  την  σημασία  της  βελτίωσης  της  αυτοεπάρκειας  των  μαθητών  ήδη  από  την

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση,προκειμένου να είναι περισσότερο πιθανή η

καλύτερη προσαρμογή στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι  Mohammadi,Schwitzer και  Nunnery (2010)  θέλησαν  να  μελετήσουν  πως  επηρεάζεται  η

αυτοεπάρκεια  και  η  ακαδημαϊκή  προσαρμογή  των  φοιτητών  από  το  αν  μένουν  μέσα  στις

πανεπιστημιακές  εστίες  ή  έξω από το  πανεπιστημιακό περιβάλλον.  Εφαλτήριο για  αυτή την

μελέτη που διενεργήθηκε σε φοιτητικό πληθυσμό στο Ιράν αποτέλεσε μία πληθώραμελετών με

δείγμα φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων,οι οποίες υπογράμμισαν την σημαντική επίδραση

της  διαμονής  στις  φοιτητικές  εστίες  (residential living)  στην  ακαδημαϊκή  επίδοση  και

προσαρμογή των φοιτητών (Astin, 1999;  Inkelas &  Weisman, 2003, όπως αναφέρεται  στους

Mohammadi,Schwitzer,  &  Nunnery,  2010).  Υπάρχουν  μάλιστα  μελέτες  που  δείχνουν  ότι  οι

άντρες  είναι  περισσότερο  πιθανό  από  τις  γυναίκες  να  επωφεληθούν  ακαδημαϊκά  από  την

διαμονή στις φοιτητικές εστίες (Chiricosta, Work, & Anchors, 1997; Aborleda, Wang, Shelley,

&Whalen ,2003, όπως αναφέρεται στους Mohammadi,Schwitzer, &Nunnery, 2010).

Αυτό που βρέθηκε στην συγκεκριμένη μελέτη που συμμετείχαν 241 φοιτητές του πανεπιστημίου

Shirazστο Ιράν ήταν ότι οι φοιτητές που διέμεναν μέσα στο πανεπιστήμιο ανέφεραν καλύτερη

αίσθηση ακαδημαϊκής αυτοεπάρκειας από τους φοιτητές που διέμεναν εκτός του πανεπιστημίου.

Κάτι τέτοιο όμως φάνηκε να ισχύει μόνο για τους άνδρες φοιτητές και όχι για τις γυναίκες. Οι

ερευνητές στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν αυτό το αποτέλεσμα υπέθεσαν ότι η σχέση

ανάμεσα  στην  διαμονή  στις  φοιτητικές  εστίες  και  στην  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια  είναι

διαμεσολαβούμενη,διότι η κοινωνική ενσωμάτωση ρυθμίζει την σχέση. Άρα,σύμφωνα με τους

ερευνητές,οι  γυναίκες,που  αξιολόγησαν  αρνητικότερα  το  περιβάλλον  του  πανεπιστημίου

συγκριτικά με τους άντρες σε μία άλλη μέτρηση της ίδιας έρευνας,δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν



26

να ενσωματωθούν ομαλά στο κοινωνικό περιβάλλον του πανεπιστημίου και για αυτόν τον λόγο

δεν  επωφελήθηκαν,όπως  οι  άνδρες  φοιτητές,από  την  διαμονή  τους  στο  περιβάλλον  των

πανεπιστημιακών εστιών. Ως προς την σχέση ανάμεσα στην διαμονή στις φοιτητικές εστίες και

την ακαδημαϊκή προσαρμογή-επίδοση αυτό που φάνηκε ήταν ότι  τόσο οι  άνδρες,όσο και οι

γυναίκες φοιτητές και φοιτήτριες αντίστοιχα,που έμεναν στις φοιτητικές εστίες,είχαν κατά μέσο

όρο καλύτερους βαθμούς στα μαθήματα του πανεπιστημίο και ανέφεραν μεγαλύτερη αφοσίωση

και επιμονή για την επίτευξη των ακαδημαικών στόχων τους συγκριτικά με τους φοιτητές και τις

φοιτήτριες  που έμεναν εκτός  πανεπιστημίου.  Συμπερασματικά,λοιπόν,τα  οφέλη της  διαμονής

εντός του πανεπιστημίου για τους φοιτητές,κυρίως τους άνδρες, είναι πολύ σημαντικά για την

προσωπική τους ανάπτυξη και την καλύτερη προσαρμογή στα ακαδημαϊκά πλαίσια.

Η  μοναδική  μελέτη  στην  βιβλιογραφία  της  σχέσης  αυτοεπάρκειας  και  ακαδημαϊκής

προσαρμογής με δείγμα αποκλειστικά Αφροαμερικανές γυναίκες είναι αυτή των Thomas, Love,

Roan-Belle,  Tyler,  Brown και  Garriott (2009). Κατόπιν μέτρησης των κινήτρων μάθησης,της

αυτοεπάρκειας  και  της  ακαδημαϊκής  προσαρμογής  των  συμμετεχόντων,βρέθηκαν  δύο

σημαντικά αποτελέσματα. Το πρώτο ήταν ότι η αντίληψη της αυτοεπάρκειας των φοιτητριών

προέβλεπε  τόσο  την  ακαδημαϊκή  τους  προσαρμογή,όσο  και  τα  κίνητρα  μάθησής  τους.

Συγκεκριμένα,και όσο αναφορά τα εσωτερικά κίνητρα,η αυτοεπάρκεια προέβλεπε το κίνητρο

των φοιτητριών για απόκτηση μάθησης (Motivation to Know) και όχι το κίνητρο για επίτευξη

(Motivation to Accomplish),ούτε  το  κίνητρο  για  απόλαυση  (Motivation to Experience

Stimulation).Όσο αναφορά τα εξωτερικά κίνητρα,η αυτοεπάρκεια  προέβλεπε  το κίνητρο που

ρυθμίζεται από εξωτερικές αμοιβές (Externally Regulated Motivation) και όχι το κίνητρο που

ρυθμίζεται από τις προσδοκίες των άλλων (Introjected Motivation).

To  δεύτερο και σημαντικότερο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι φάνηκε πως

εσωτερικό  κίνητρο  για  απόκτηση  μάθησης  (Motivation to Know)  λειτούργησε  ως

διαμεσολαβητής στην σχέση ανάμεσα στην αυτοεπάρκεια και την ακαδημαϊκή προσαρμογή των

Αφροαμερικανίδων  φοιτητριών,ενώ το  εξωτερικό  κίνητρο  (Externally Regulated Motivation)

φάνηκε να μηνδιαμεσολαβεί σε αυτήν την σχέση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι φοιτήτριες, που

είχαν καλύτερη αίσθηση αυτοεπάρκειας,δηλαδή πίστευαν περισσότερο στην ικανότητα τους για

ακαδημαϊκή επιτυχία,ήταν περισσότερο πιθανό να κινητοποιηθούν για την απόκτηση γνώσης

(Motivation to Know) από φοιτήτριες με χαμηλότερη αίσθηση αυτοεπάρκειας και με την σειρά
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της  αυτή  η  κινητοποίησηγια  απόκτηση  γνώσης  να  τις  οδηγεί  και  σε  καλύτερη  ακαδημαϊκή

προσαρμογή. Τα συγκεκριμένο εύρυμα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί εξηγεί με μεγαλύτερη σαφήνεια

και  λεπτομέρεια  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  αίσθηση  της  αυτοεπάρκειας  προβλέπει  την

ακαδημαϊκή προσαρμογή. Αντίθετα,το εξωτερικό κίνητρο για μάθηση,που ρυθμίζεται από τις

ανταμοιβές(π.χ  καλές  βαθμολογίες  σε  εξετάσεις  ακαδημαϊκών  μαθημάτων),ενώ  προβλέπεται

από την αίσθηση αυτοεπάρκειας,δεν προβλέπει  αυτό καθεαυτό την ακαδημαϊκή προσαρμογή

των  φοιτητριών.  Το  συγκεκριμένο  αποτέλεσμα  ήρθε  σε  αντίθεσημε  τις  προσδοκίες  των

ερευνητών,καθώς περίμεναν ότι η εξωτερική κινητοποίηση για μάθηση,που προβλέπεται από

την  αίσθηση  αυτοεπάρκειας,μπορεί  με  την  σειρά  της  να  προβλέψει  σημαντικά  και  την

ακαδημαϊκή προσαρμογή των φοιτητριών.

Σε μία πρόσφατη διαχρονική μελέτη του 2015 από τους Meng,Huang,Hou,και Fan διερευνήθηκε

το πώς η κοινωνική αυτοεπάρκεια των Κινέζων φοιτητών μπορεί να προβλέψει την επιτυχία ή

την  αποτυχία  της  μετάβασής  τους  από  το  σχολείο  στο  πανεπιστήμιο.  Αρχικά  οι  ερευνητές

υπέθεσαν ότι  η σχέση ανάμεσα στην κοινωνική  αυτοεπάρκεια  των πρωτοετών φοιτητών,την

εμπιστοσύνη δηλαδή του ατόμου στην ικανότητα του να διαχειριστεί τις διαπροσωπικές σχέσεις

(Gecas,  1989;  Smith &  Betz,  2000,όπως  αναφέρουν  οι  Meng και  συν.,  2015),και  την

ακαδημαϊκή  προσαρμογή  τους  ήταν  διαμεσολαβούμενη,με  την  αντιλαμβανόμενη  κοινωνικής

υποστήριξη  να  λειτουργεί  ως  διαμεσολαβούμενη  μεταβλητή.  Η αντιλαμβανόμενη  κοινωνική

υποστήριξη  ορίζεται  ως  η  αντίληψη  του  ατόμου  σχετικά  με  την  διαθέσιμη  υποστήριξη,που

μπορεί να του παράσχει ο περίγυρός του,όταν την χρειαστεί (Taylor, 2011, όπως αναφέρουν οι

Meng και συν, 2015). Στην συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 474 πρωτοετείς φοιτητές ενός

μεγάλου  κινέζικου  πανεπιστημίου,οι  οποίοι  αξιολογήθηκαν  τον  πρώτο  μήνα  για  την

αντιλαμβανόμενη κοινωνική αυτοεπάρκειάς  τους,τον τέταρτο μήνα για την αντιλαμβανόμενη

κοινωνική  υποστήριξη  από  τον  περίγυρό  τους  και  τον  έβδομο  μήνα  για  την  ακαδημαϊκή

προσαρμογή  τους,για  την  συνολική  κοινωνική  προσαρμογή  τους,καθώς  και  για  τα  επίπεδα

κατάθλιψης που βίωναν.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση των ερευνητών,καθώς βρέθηκε πως η κοινωνική

αυτοεπάρκεια  των  πρωτοετών  φοιτητών,όπως  αυτή  μετρήθηκε  τον  πρώτο  μήνα  της

μελέτης,προέβλεπε  σημαντικά  την  αντιλαμβανόμενη  κοινωνική  υποστήριξη  τους,όπως  αυτή

μετρήθηκε τον τέταρτο μήνα της μελέτης,και με την σειρά της η κοινωνική υποστήριξη των
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φοιτητών  προέβλεπε  σημαντικά  τόσο  την  ακαδημαϊκή,όσο  και  την  κοινωνική  προσαρμογή

αυτών.  Ερμηνεύοντας  αυτό το  αποτέλεσμα,γίνεται  κατανοητό ότι,στα  πλαίσια  του κινέζικου

πανεπιστημίου,οι φοιτητές,που πιστεύουν περισσότερο στην ικανότητα τους να ξεκινήσουν και

να διατηρήσουν κοινωνικές  σχέσεις  με άλλους φοιτητές,καθηγητές  κτλπ,είναι  πιθανότερο να

λάβουν  περισσότερη  κοινωνική  υποστήριξη  συγκριτικά  με  φοιτητές,που  πιστέυουν  λιγότερο

στις  κοινωνικές  τους  δεξιότητες.  Με την σειρά  του αυτό το  εκτεταμένο  δίκτυο κοινωνικών

σχέσεων προβλέπει αφενός την καλύτερη ακαδημαϊκή προσαρμογή,δηλαδή μεγαλύτερη άνεση

σχετικά με τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του πανεπιστημίου,αφετέρου την καλύτερη

συνολική κοινωνική προσαρμογή,δηλαδή μεγαλύτερη άνεση σχετικά με την σύναψη σχέσεων

εντός  του  πανεπιστημίου.  Πρόκειται,λοιπόν,για  ακόμη  μία  μελέτη  που  δείχνει  ότι  η  σχέση

ανάμεσα  στην  αυτοεπάρκεια  και  την  ακαδημαϊκή  προσαρμογή  δεν  είναι  άμεση,αλλά

διαμεσολαβούμενη,με  την  διαμεσολαβούμενη  μεταβλητή  αυτή  την  φορά  να  είναι  η

αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη.

Oι  Ramos-Sanchez και  Nichols (2007)  εντόπισανένα  σημαντικό  κενό  στην  υπάρχουσα

βιβλιογραφία σχετικά με την μελέτη της σχέσης αυτοεπάρκειας-ακαδημαϊκής προσαρμογής. Το

κενό αυτό ήταν το εξής:σε καμία έως τότε μελέτη δεν είχε ληφθεί υπόψη το αν οι φοιτητές ήταν

πρώτης γενιάς,δηλαδή αν κανένας από τους γονείς τους δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου,ή αν δεν

ήταν  πρώτης  γενιάς,δηλαδή  αν  τουλάχιστον  ένας  από  τους  γονείς  τους  είχε  πτυχίο

πανεπιστημίου. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος ήταν σημαντική,καθώς υπήρχε μία

σειρά  μελετών  που  έδειχνε  ότι  οι  φοιτητές  πρώτης  γενιάς  είναι  πιθανό  να  αντιμετωπίσουν

περισσότερες  προκλήσεις  στο  πανεπιστήμιο  από  τους  συμφοιτητές  τους  (Bui,  2002;  Riehl,

1994),να σημειώσουν χαμηλότερες επιδόσεις (Bui, 2002) και να δυσκολευτούν περισσότερο να

προσαρμοστούν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον (Terenzini, Springer, Yeager, Pascarella, & Nora,

1996).  Στην  συγκεκριμένη  μελέτη  των  Ramos-Sanchezκαι  Nichols (2007)  συμμετείχαν  192

φοιτητές πρώτης και όχι πρώτης γενιάς,οι οποίοι αξιολογήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της

ακαδημαϊκής χρονιάς για την αυτοεπάρκειά τους,καθώς και για την ακαδημαϊκή προσαρμογή

τους μόνο στο τέλος της χρονιάς. Αυτά που βρέθηκαν ήταν τα εξής: αφενός η αυτοεπάρκεια

προέβλεπε σημαντικά την ακαδημαϊκή προσαρμογή σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές,κάτι

που  έχει  επιβεβαιωθεί  και  από  άλλες  μελέτες,αφετέρου  ότι  οι  φοιτητές  της  πρώτης  γενιάς

δήλωσαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αυτοεπάρκειας από τους υπόλοιπους φοιτητές τόσο

στην αρχή,όσο και στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.
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Σε μία προσπάθεια να συσχετίσουμε αυτά τα δύο αποτελέσματα της έρευνας γίνεται εύκολα

αντιληπτό ότι οι φοιτητές της πρώτης γενιάς πιθανώς να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία

προσαρμογής από τους υπόλοιπους φοιτητές και λόγω της αίσθησης της αυτοεπάρκειάς τους.

Δηλαδή,λόγω  των  προηγούμενων  προκλήσεων,που  έχουν  αντιμετωπίσει  σε  χαμηλότερες

βαθμίδες  της  εκπαίδευσής  τους,οι  φοιτητές  της  πρώτης  γενιάς  πιστεύουν  λιγότερο  στις

κοινωνικές  και  ακαδημαϊκές  τους  ικανότητες  τους,προσπαθούν  λιγότερο,αποθαρρύνονται

ευκολότερα  και  τελικά  προσαρμόζονται  χειρότερα  από  τους  υπόλοιπους  φοιτητές.  Στην

συγκεκριμένη  μελέτη  διερευνήθηκε  και  πιθανή  σχέση  ανάμεσα  σε  αυτοεπάρκεια  και

ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών της πρώτης και όχι πρώτης γενιάς,όμως τα αποτελέσματα

ήταν περίπου ίδια,με τους φοιτητές της πρώτης γενιάς να σημειώνουν χειρότερη ακαδημαϊκή

επίδοση  συγκριτικά  με  τους  υπόλοιπους  φοιτητές,όμως  η  αυτοεπάρκεια  των  φοιτητών  δεν

φάνηκε σε αυτή την περίπτωση να προβλέπει την ακαδημαϊκή επίδοσή τους.

2.4 Μέτρηση της Αυτοεπάρκειας Ως Προς την Προσαρμογή Στο Πανεπιστήμιο

Παρά  το  μεγάλο  ερευνητικό  ενδιαφέρον,που  φαίνεται  να  συγκεντρώνει  η  αξιολόγηση  της

ακαδημαϊκής αυτοεπάρκειας των φοιτητών και η σχέση της με άλλες μεταβλητές,είναι λίγα τα

εργαλεία  μέτρησης,τα  οποία  έχουν  κατασκευαστεί  συγκεκριμένα  για  την  μέτρηση  της

αυτοεπάρκειας  ως  προς  την  προσαρμογή  στο  πανεπιστήμιο.  Μία  από  τις  σημαντικότερες

κλίμακες που μετρούν την ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια είναι η  College Self-Efficacy Inventory

(CSEI;  Solberg.,  O’Brien,  Villareal,  Kennel,  and Davis,1993).  Το  συγκεκριμένο

ερωτηματολόγιο αξιολογεί την εμπιστοσύνη,που αισθάνονται οι φοιτητές στις ικανότητές τους

να  ανταπεξέλθουν  με  επιτυχία  μία  σειρά  από  απαιτήσεις,που  σχετίζονται  εν  πολλοίς  με  τα

πλαίσια του πανεπιστημίου.  Αποτελείται  από 20 ερωτήσεις,οι οποίες διακρίνονται  στις  τρεις

παρακάτω υποκλίμακες: αυτοεπάρκεια σχετικά με τα μαθήματα (π.χ ΄Ποσο ικανός νιώθεις στο

να ολοκληρώσεις με επιτυχία μία εργασία για το μάθημά σου;’),αυτοεπάρκεια σχετικά με την

σχέση  με  τον  συγκάτοικο  (π.χ  ΄Πόσο  ικανός  νιώθεις  στο  να  έχεις  καλές  σχέσεις  με  τον

συγκάτοικό σου;’) και κοινωνική αυτοεπάρκεια (π.χ ΄Πόσο ικανός νιώθεις στο να κάνεις νέους

φίλους στο πανεπιστήμιο;’).Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε μία κλίμακα 11 σημείων

τύπου  Likert (π.χ  0=καθόλου  ικανός,10=απόλυτα  ικανός).  Η  συνολική  ακαδημαϊκή

αυτοεπάρκεια των φοιτητών προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους υποκλιμάκων,με τους
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φοιτητές που σημειώνουν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες να έχουν και την μεγαλύτερη αίσθηση

ακαδημαϊκής αυτοεπάρκειας. Όσο αναφορά την εσωτερική συνοχή της συγκεκριμένης κλίμακας

έχει φανεί σε προηγούμενες μελέτες ότι ο δείκτες alpha του Cronbach ποικίλλει από .83 (Gore

2006) μέχρι .93 (Gore, Leuwerke,&  Turley, 2005;  Solberg και συν. 1993;  DeWitz &  Walsh,

2002). Ακόμη,τα αποτελέσματά της έχουν φανεί να συσχετίζονται θετικά με την ακαδημαϊκή

προσαρμογή,την  ακαδημαϊκή  επιμονή  και  την  κοινωνική  ενσωμάτωση,ενώ  συσχετίζονται

αρνητικά με την σωματική και ψυχολογίκή δυστυχία (Solberg και συν. 1993, 1998; Solberg &

Villarreal,  1997,όπως  αναφέρει  ο  Gore,2006).  H CSEI γενικά  προτιμάται  σε  μελέτες  που

αξιολογείται  η  προσαρμογή  και  η  αυτοεπάρκεια  εθνικά  μεινοτικών  πληθυσμών,όπως  οι

ισπανόφωνοι Αμερικάνοι (Solberg, & Viliarreal, 1997; Solberg και συν. 1993).

Μία λιγότερο δημοφιλής από την παραπάνω κλίμακα αξιολόγησης της αυτοεπάρκειας ως προς

την  προσαρμογή  στο  πανεπιστήμιο  είναι  η  Academic Self-Efficacy Scale (Chemers,  Hu,  &

Garcia, 2001). H συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται με την σειρά της από οκτώ προτάσεις και

οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε μία κλίμακα τύπου Likert επτά σημείων,ανάλογα με το

αν  η  πρόταση  αυτή  είναι  αληθής  ή  όχι  για  την  δική  τους  περίπτωση  (1=απολύτως

λάθος,7=απολύτως  σωστή).  Μία  τυπική  πρόταση  της  συγκεκριμένης  κλίμακας  είναι  η

παρακάτω:  ‘Ξέρω  πώς  να  διαχειριστώ  τον  χρόνο  μου,για  να  ολοκληρώσω  με  επιτυχία  τις

υποχρεώσεις μου’. Οι συμμετέχοντες που συγκεντρώνουν βαθμολογίες πάνω από τον μέσο όρο

κατηγοριοποιούνται  ως  έχοντες  υψηλή  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια,ενώ  αυτοί  που

συγκεντρώνουν βαθμολογίες κάτω από τον μέσο όρο κατηγοριοποιούνται ως έχοντες χαμηλή

ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια.  Σε  αντίθεση  με  την  παραπάνω  κλίμακα,η  συγκεκριμένη  δεν

αποτελείται από υποκλίμακες.Στην μελέτη του Chemers και συν. (2001),όπου συμμετείχαν 373

προπτυχιακοί φοιτητές,φάνηκε ότι ο δείκτης alpha του Cronbach ήταν .81.

Το 1988 οι  Owen και  Froman κατασκεύασαν επίσης μία κλίμακα μέτρησης της ακαδημαϊκής

αυτοεπάρκειας των φοιτητών. Η συγκεκριμένη κλίμακα College Academic Self-Efficacy Scale

(CASES)  αποτελείται  από  33  στοιχεία  και  διακρίνονται  σε  τρεις  υποκλίμακες:  ακαδημαϊκή

αυτοεπάρκεια  σχετικά  με  τις  κοινωνικές  καταστάσεις  (π.χ  αντιλαμβανόμενη  ικανότητα

συμμετοχής σε συζητήσεις στις διαλέξεις),ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια σχετικά με τις γνωστικές

διεργασίες  (π.χ  αντιλαμβανόμενη  ικανότητα  παρακολούθησης  μίας  ομιλίας  σχετικά  με  ένα

δύσκολο θέμα) και ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια σχετικά με τις δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας
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(π.χ  χρήση  ηλεκτρονικού  υπολογιστή).Οι  συμμετέχοντες  καλούνται  να  απαντήσουν  σε  μία

κλίμακα πέντε στοιχείων τύπου Likert,με το 1 να σημαίνει μικρή εμπιστοσύνη στις ικανότητες

για την εκτέλεση της δοθείσας συμπεριφοράς και το 5 να σημαίνει μεγάλη εμπιστοσύνη.Για

παράδειγμα,ένα από τα 33 στοιχεία είναι και το εξής: ‘Πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη έχεις στις

ικανότητες σου για καταγραφή καλών και οργανωμένων σημειώσεων;’. Οι συμμετέχοντες που

συγκεντρώνουν βαθμολογίες  πάνω από τον μέσο όρο κατηγοριοποιούνται  ως έχοντες  υψηλή

ακαδημαϊκή αυτοεπάρκεια,ενώ αυτοί που συγκεντρώνουν βαθμολογίες κάτω από τον μέσο όρο

κατηγοριοποιούνται  ως  έχοντες  χαμηλή  ακαδημαϊκή  αυτοεπάρκεια.  Ο  δείκτης  alpha του

Cronbach ήταν .90 και .92 στις δύο μετρήσεις,που είχαν διεξάγεισε διάστημα δύο μηνών οι

Owen και Froman (1988) και .93 σε μετέπειτα μελέτη άλλων ερευνητών (Choi, 2004).Oδείκτης

αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων ήταν  r=.85 (Owen &  Froman, 1988).  H  κλίμακα αυτή

θεωρήθηκε από τους Owen και Froman (1988) ως η καλύτερη σχετικά με την ολιστική μέτρηση

της ακαδημαϊκής αυτοεπάρκειας των φοιτητών και όχι της ακαδημαϊκής αυτοεπάρκειας σχετικά

με επί μέρους τομείς (π.χ μαθηματικά,γλώσσα κτλπ).

Το ψυχομετρικό εργαλείο που μεταφράστηκε στα ελληνικά και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα

έρευνα  είναι  το  College Adjustment Self-EfficacyScale (CASES)  των  Hirose,Wada,  και

Watanabe (1999).  To εργαλείο  αυτό κατασκευάστηκε,προκειμένου  να  μετρά  τα  επίπεδα της

αισθανόμενης εμπιστοσύνης,που έχει ο φοιτητής,στις βασικές και αναγκαίες δεξιότητες για την

επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών του.Το CASES (Hirose και συν.. 1999) αποτελείται από

21 στοιχεία,τα οποία διακρίνονται σε τρεις υποκλίμακες: ικανότητα κρίσης που βασίζεται στην

αντικειμενική  πληροφορία  (π.χ  ‘Μπορώ  να  πάρω  μία  σωστή  απόφαση,όταν

χρειαστεί’),αυτοελεγχόμενη επιμονή σε μία δραστηριότητα (π.χ ‘Μπορώ να ολοκληρώσω την

δουλειά  μου,ακόμη  και  αν  είναι  δύσκολη  για  εμένα’)  και  προσαρμογή  στις  διαπροσωπικές

σχέσεις  (π.χ  ‘Μπορώ να γίνω σύντομα φίλος  με  αυτούς  που συναντώ για πρώτη φορά).  Οι

συμμετέχοντες φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε μία κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων.Το

άθροισμα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στα 21 σημεία αποτελεί και την βαθμολογία του

CASES.  H εσωτερική εγκυρότητα για ολόκληρη την κλίμακα ήταν .88,ενώ για τις επί μέρους

υποκλίμακες  ήταν .81,.82,  και  .75 αντίστοιχα.Επίσης  φάνηκε να συσχετίζεται  θετικά  (r=.56,

p<.01)  με  το  ψυχομετρικό  εργαλείο  Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)  (Rosenberg,

1965),γεγονός που ενισχύει την εννοιολογική εγκυρότητα του CASES.
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To ίδιο εργαλείο προσαρμόστηκε στην τουρκική γλώσσα από τους  Orucu και  Demir (2011).

Αυτό που φάνηκε ήταν ότι οι τρεις παράγοντες που βρέθηκαν στην μελέτη των Hirose και συν.

(1999) επιβεβαιώθηκαν και στην μελέτη των Orucu και Demir (2011). Παρακάτω παρατίθενται

οι δείκτες καλής προσαρμογής: χ2(185) = 480.78,<.0l; x2ldf= 2.59, SRMR =.05; RMSEA .05 και

CFI = .90.  Όσο αναφορά την εσωτερική  συνοχή,βρέθηκε ότι  ο  δείκτης  alpha του  Cronbach

ήταν .82 για ολόκληρη την κλίμακα και .79, .76 ,και .65 για τις τρεις επί μέρους υποκλίμακες

αντίστοιχα.  Επίσης,όσο αναφορά την εννοιολογική  εγκυρότητα του  CASES των  Orucu και

Demir (2011),φάνηκε αρνητική συσχέτιση (r= -.35,  p<.01)  με το  RSE (Rosenberg,  1965),το

οποίο,όμως,ήταν αναμενόμενο,καθώς στην τουρκική έκδοση του RSE η μεγαλύτερη βαθμολογία

σημαίνει  μικρότερη  αυτοεκτίμηση  και  στο  CASES η  μεγαλύτερη  βαθμολογία  σημαίνει

μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεπάρκειας.

2.5 Στόχος της Έρευνας

Στόχος  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  γλωσσική  προσαρμογή  στα  ελληνικά  του  παραπάνω

ψυχομετρικού  εργαλείου  CASES (Hirose και  συν.1999).  Γιατί  όμως  είναι  σημαντικό  να

προσαρμοστεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο σαν αυτό στα ελληνικά; Οι μελέτες στην υπάρχουσα

βιβλιογραφία  σχετικά  με  την  προσαρμογή  των  Ελλήνων  φοιτητών  στο  πανεπιστήμιο  είναι

ελάχιστες,όμως  φαίνεται  πως η διαδικασία  της  μετάβασης στο πανεπιστήμιο  και  η  επιτυχής

ολοκλήρωση των σπουδών είναι προβληματική για πολλούς φοιτητές. Συγκεκριμένα σε μελέτη

των  Navrides,  Dragona,  Miliarini,  και  Damigos (1990),όπως  αναφέρουν  οι  Giovazolias,

Leontopoulou και  Triliva (2010),φάνηκε  ότι  σε  δείγμα  φοιτητών  από  το  πανεπιστήμιο  των

Ιωαννίνων υπήρχε σημαντικά  υψηλή αναφορά συμπτωμάτων άγχους  και  κατάθλιψης κυρίως

από τις  γυναίκες  φοιτήτριες,ενώ σε παρόμοια μελέτη  στο ίδιο πανεπιστήμιο 13 χρόνια μετά

φάνηκε  αυξημένη  αναφορά  των  ίδιων  συμπτωμάτων  συγκριτικά  με  το  1990  (Papadioti και

Damigos 2003,όπως  αναφέρουν  οι  Giovazolias και  συν.  2010).  Ακόμη,όπως  αναφέρουν  οι

Giovazolias και  συν.  (2010),οι  Έλληνες  φοιτητές  καλούνται  να  ανταπεξέλθουν  σε  ένα  νέο

περιβάλλον,στο  οποίο  όχι  μόνο  η  διαδικασία  της  μάθησης,αλλά  και  η  δημιουργία

διαπροσωπικών  σχέσεων  διαφέρει  σε  μεγάλο  βαθμό  από  αυτό  που  είχαν  συνηθίσει  στην

πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Τέλος  είναι  σημαντικό  να  επισημανθεί  ότι
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,σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ),το 2008 περίπου οι

μισοί  φοιτητές  των  ελληνικών  πανεπιστημίων  χαρακτηρίζονταν  ως  ‘μη  ενεργοί’(δηλαδή

βρίσκονται  πέραν  των  κανονικών  τεσσάρων  χρόνων  φοίτησης,είτε  έχουν  καθυστερήσει  να

πάρουν  το  πτυχίο  τους,είτε  έχουν  εγκαταλείψει  οριστικά  τις  σπουδές  τους),το  17%   όσων

πετυχαίνουν την εισαγωγή τους κάθε χρόνο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δεν

αποφοιτούσαν  ποτέ,ενώ  περίπου  7.000  φοιτητές  εγκατέλειπαν  κάθε  χρόνο  τις  σπουδές  τους

οριστικά.  Τα  στοιχεία  αυτά  μάλιστα  προηγούνται  της  εμφάνισης  της  οικονομικής

κρίσης,επομένως τα στοιχεία  που ισχύουν σήμερα μπορεί  να είναι  περισσότερο ανησυχτικά.

Όλα αυτά τα δεδομένα καθιστούν σημαντική την αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στην

διαδικασία  προσαρμογής  του  Έλληνα  φοιτητή,προκειμένου  να  γίνει  αποτελεσματικότερη  η

συμβουλευτική παρέμβαση. Σε αυτά τα πλαίσια είναι αναγκαία η δημιουργία και η προσαρμογή

στα ελληνικά ψυχομετρικών εργαλείων,όπως το  CASES,που αξιολογούν την προσαρμογή των

φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Εκτός  από  την  γλωσσική  προσαρμογή,ζητούμενο  είναι  και  η  επιβεβαίωση  της  ισχύουσας

παραγοντικής  δομής  της  κλίμακας  CASES,την αναγνώριση δηλαδή των τριών  υποκλιμάκων

(Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές

Σχέσεις)  και  στην  ελληνική  έκδοση.  Ακόμη  είναι  σημαντικό  να  αποδειχθεί  ότι  η  ελληνική

έκδοση του CASESπαραμένει αξιόπιστη και έγκυρη. Όσο αναφορά την αξιοπιστία,θα εξεταστεί

η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability) του ελληνικού  CASES,καθώς και η

αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability) του εργαλείου. Όσο αναφορά

την  εγκυρότητα  εννοιολογικού  περιεχομένου,θα  εξεταστεί  η  συγκλίνουσα  (convergent

validity),η αποκλίνουσα (discriminant validity),καθώς και η συγχρονική εγκυρότητα (concurrent

validity) του ελληνικού CASES.

3 Μεθοδολογία

3.1 Συμμετέχοντες

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 283 Έλληνες φοιτητές. Ο μέσος όρος ηλικίας των φοιτητών

αυτών  ήταν  21.44  (ΤΑ=3.83)  έτη.Από  τους  συμμετέχοντες  το  40.98%  (116)  ήταν  άνδρες
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φοιτητές,ενώ  το  υπόλοιπο  59,02%  (167)  ήταν  γυναίκες  φοιτήτριες.  To 27.92%  των

συμμετεχόντων  είναι  φοιτητές  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,το  10.95%  του  Εθνικού

Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,το  8.48% του  Παντείου  Πανεπιστημίου  Αθηνών,το

5.3% του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,το 5.3% του Πανεπιστημίου Πάτρας,το 5% του

Πανεπιστημίου Πειραιώς,το 4.59% του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,το 3.53%

του Εθνικού  Μετσόβειου Πολυτεχνείου,το  3.53% του Πανεπιστημίου Αιγαίου,το  3.18% του

Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου  Θράκης,το  2.12%  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και  το

1.41%  του  Χαροκοπείου  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Ακόμη,οι  Έλληνες  φοιτητές  των

πανεπιστημίων  του  εξωτερικού  αποτέλεσαν  το  5.65%  των  συμμετεχόντων,ενώ  οι  φοιτητές

ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτέλεσαν το 7.42% των συμμετεχόντων.

Στο υπόλοιπο 6% των συμμετεχόντων ανήκουν φοιτητές διαφόρων άλλων ελληνικών Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

3.2 Εργαλεία

Φόρμα Δημογραφικών Στοιχείων.  Η συγκεκριμένη φόρμα δημογραφικών στοιχείων αφορούσε

το  φύλο  (άνδρας-γυναίκα),την  ηλικία,το  πανεπιστήμιο  φοίτησης,καθώς  και  το  συγκεκριμένο

τμήμα φοίτησης στο πανεπιστήμιο. Ακόμη,υπήρχε ένα πλαίσιο,στο οποίο,όσοι ενδιαφέρονταν

να συμμετάσχουν στην διαδικασία του επανελέγχου,συμπλήρωναν τον προσωπικό τους κωδικό

που αποτελούταν από τα εξής τέσσερα στοιχεία: το πρώτο γράμμα του μικρού τους ονόματος

των συμμετεχόντων (π.χ Παναγιώτης),το πρώτο γράμμα του μικρού ονόματος της μητέρας των

συμμετεχόντων (π.χ Κυριακή),το πρώτο γράμμα της οδού που έμεναν μόνιμα (Φραντζή),καθώς

και τον αριθμό της ημέρας της γέννησής τους (π.χ 24/05/1994).(Παράρτημα)

College Adjustmenτ Self-Efficacy Scale (CASES) (Hirose,Wada, & Watanabe, 1999): Το CASES

είναι  το  ψυχομετρικό  εργαλείο  που μεταφράστηκε  στα  ελληνικά  και  χρησιμοποιήθηκε  στην

παρούσα  έρευνα.  To εργαλείο  αυτό  κατασκευάστηκε,προκειμένου  να  μετρά  τα  επίπεδα  της

αισθανόμενης εμπιστοσύνης,που έχει ο φοιτητής,στις βασικές και αναγκαίες δεξιότητες για την

επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών του. Το CASES (Hirose και συν. 1999) αποτελείται από

21 στοιχεία,τα οποία διακρίνονται σε τρεις υποκλίμακες: ικανότητα κρίσης που βασίζεται στην

αντικειμενική  πληροφορία  (π.χ  ‘Μπορώ  να  πάρω  μία  σωστή  απόφαση,όταν
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χρειαστεί’),αυτοελεγχόμενη επιμονή σε μία δραστηριότητα (π.χ ‘Μπορώ να ολοκληρώσω την

δουλειά  μου,ακόμη  και  αν  είναι  δύσκολη  για  εμένα’)  και  προσαρμογή  στις  διαπροσωπικές

σχέσεις  (π.χ  ‘Μπορώ να γίνω σύντομα φίλος  με  αυτούς  που συναντώ για πρώτη φορά).  Οι

συμμετέχοντες φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε μία κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων. Το

άθροισμα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στα 21 σημεία αποτελεί και την βαθμολογία του

CASES.  H εσωτερική εγκυρότητα για ολόκληρη την κλίμακα ήταν .88,ενώ για τις επί μέρους

υποκλίμακες ήταν .81,.82, και .75 αντίστοιχα. Επίσης φάνηκε να συσχετίζεται θετικά (r=.56,

p<.01)  με  το  ψυχομετρικό  εργαλείο  Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)  (Rosenberg,

1965),γεγονός που ενισχύει την εννοιολογική εγκυρότητα του CASES.

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)  (Rosenberg,  1965):  Πρόκειται  για  την  πλέον  διάσημη

κλίμακα μέτρησης την αυτοεκτίμηση παγκοσμίως. Η RSES αποτελείται από 10 στοιχεία και οι

συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους σε προτάσεις

όπως ‘Αισθάνομαι ότι αξίζω ως άτομο τουλάχιστον όσο και οι άλλοι άνθρωποι’,ή ‘Αισθάνομαι

ότι ως άτομο με χαρακτηρίζει ένας αριθμός από καλά χαρακτηριστικά’.Σε αυτό το ψυχομετρικό

εργαλείο  χρησιμοποιείται  μία  αποκριτική  κλίμακα  τύπου  Likert τεσσάρων  σημείων,από

Συμφωνώ Απόλυτα (4) μέχρι Διαφωνώ Απόλυτα (1). Η RSES βαθμολογείται από το άθροισμα

των 10 επί μέρους στοιχείων. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχήςτης  RSES έχει καταγραφεί σε

μελέτες  του  παρελθόντος  να  κυμαίνεται  από  a=.72  μέχρι  a=.88  (Gray-Little,  Williams,  &

Hancock,  1997),αλλά  και  από  a=.88  μέχρι  a=.90  (Robins,  Hendin,  &  Trzesniewski,

2001).Επίσης  έχει  φανεί  να  έχει  υψηλή  αξιοπιστία  ελέγχου  επανελέγχου  (σε  διάστημα  δύο

εβδομάδων,  r=.85) (Rosenberg, 1979). Τέλος,εμφανίζει εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής

που υποστηρίζεται από τις προσδοκώμενες συσχετίσεις  με μετρήσεις  κατάθλιψης και άγχους

(Rosenberg, 1979). Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιείται η κλίμακα αυτή μεταφρασμένη

στα ελληνικά.

Τεστ  Χαρακτηριστικών  Προσωπικότητας  5  (ΤΕ-ΧΑ-Π  5;  Τσαούσης,  2002).  Το  Τεστ

Χαρακτηριστικών  Προσωπικότητας  5  (ΤΕ-ΧΑ-Π  5)  δημιουργήθηκε  για  τη  μέτρηση  των

χαρακτηριστικών  της  Μεγάλης  Πεντάδας  (εξωστρέφεια/  εσωστρέφεια,  δεκτικότητα  στην

εμπειρία, νευρωτισμός, ευσυνειδησία και προσήνεια) (Costa & McCrae, 1992). Η κλίμακα αυτή

αποτελεί την σύντομη εκδοχή της ελληνικής κλίμακας ΤΕΧΑΠ (Tsaousis & Kerpelis, 2004). Το

τεστ περιλαμβάνει  5 βασικές κλίμακες σε 75 δηλώσεις,  και η κάθε κλίμακα περιλαμβάνει  6
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υποκλίμακες  και  αποτελείται  από  15  δηλώσεις.  Επίσης,  υπάρχουν  26  ακόμη  δηλώσεις  που

συνθέτουν δύο 45 κλίμακες εγκυρότητας: την κλίμακα ψεύδους και την κλίμακα κοινωνικής

επιθυμητότητας.  Το  σύνολο  των  δηλώσεων  είναι  101  και  για  κάθε  μία  υπάρχει  η  επιλογή

απάντησης  σε  μια  5-βάθμια  κλίμακα  τύπου  Likert (1=  διαφωνώ απόλυτα,  2=  διαφωνώ,  3=

ουδέτερο, 4= συμφωνώ, 5= συμφωνώ απόλυτα). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του δείκτη

alpha του  Cronbach για την εξωστρέφεια/  εσωστρέφεια είναι  (.90),  για τη δεκτικότητα στην

εμπειρία είναι (.77), για το νευρωτισμό είναι (.89), για την ευσυνειδησία είναι (.81), και για την

προσήνεια  είναι  (.69).  Το  τεστ  παρουσιάζει  εγκυρότητα  εννοιολογικής  κατασκευής  και

συγχρονική εγκυρότητα.

Core Self Evaluation Scale (CSES;  Judge,  Erez,  Bono,  &  Thoresen,  2003).  Η  CSES

δημιουργήθηκε,προκειμένουναμετρηθείολανθάνων παράγοντας,που είναι  κοινός  ανάμεσα στις

εξής  έννοιες:  αυτοεκτίμηση,  έδρα  ελέγχου,  γενικευμένη  αυτοαποτελεσματικότητα,  και

συναισθηματική σταθερότητα. Πριν την κατασκευή αυτής της κλίμακας,οι έννοιες  αυτές δεν

αξιολογούνταν μαζί,αλλά ξεχωριστά. Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελέιται από 12 στοιχεία και

οι  συμμετέχοντες  καλούνται  να απαντήσουν σε  μία αποκριτική  κλίμακα  τύπου  Likert πέντε

σημείων,με το 1 να σημαίνει απόλυτη διαφωνία και το 5 απόλυτη συμφωνία. Για την δημιουργία

της συγκεκριμένης κλίμακας χρησιμοποιήθηκαν τρία στοιχεία (Στοιχεία 1, 2, και 3) από την

κλίμακα  προσωπικού  ελέγχου  των  Pearlin,Menaghan,Lieberman,  και  Mullan (1981),η  οποία

μετρά  τον  βαθμό  ελέγχου  που  τα  άτομα  θεωρούν  ότι  ασκούν  στην  ζωή  τους.

Ακόμη,χρησιμοποιήθηκαν  πέντε  στοιχεία  (Στοιχεία  4,  5,  6,  7  ,  και  8)  από  την  κλίμακα

αυτοεκτίμησης του  Rosenberg (1989) και δύο στοιχεία (Στοιχεία 9 και 10) από την κλίμακα

κατάθλιψης του κέντρου για τις επιδημιολογικές μελέτες (Center for Epidemiological Studies

Depression Scale;  Radloff, 1997;  Ross &  Mirowsky, 1989).  H CSES ολοκληρώνεται από δύο

ακόμη  στοιχεία  (Στοιχεία  11  και  12)  που  χρησιμοποιήθηκαν  από  την  κλίμακαεσωτερικής-

εξωτερικής έδρας ελέγχου του  Rotter (1966). Κάποια παραδείγματα στοιχείων είναι τα εξής:

‘Είμαι πεπεισμένος ότι λαμβάνω την επιτυχία που δικαιούμαι στη ζωή’, ‘Μερικές φορές όταν

αποτυγχάνω, αισθάνομαι ανάξιος /α’, ‘Εγώ ορίζω τι θα συμβεί στη ζωή μου’, και ‘Είμαι ικανός

να αντιμετωπίσω τα περισσότερα προβλήματά μου’. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής  alpha της

CSES έχει  φανεί  να είναι  .80 σε μελέτες  του παρελθόντος  (Tsaousis,  Nikolaou,  Serdaris,  &

Judge,  2007;  Judge &  Hurst,  2007).  Στην  συγκεκριμένη  μελέτη  χρησιμοποιήθηκε  η  CSES

προσαρμοσμένη στα ελληνικά (Κλίμακα Κεντρικών Αυτοαξιολογήσεων).
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Generalized Self-Efficacy  Scale (GSES;Judge,  Locke,  Durham,  &  Kluger,  1998).  H

συγκεκριμένη  κλίμακα  αποτελείται  από  οκτώ  στοιχεία  και  αξιολογεί  την  γενικευμένη

αυτοαποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε

μία αποκριτική κλίμακα πέντε σημείων,με το 1 να σημαίνει απόλυτη διαφωνία και το 5 απόλυτη

συμφωνία.Ακολουθούν  κάποιες  προτάσεις  της  συγκεκριμένης  κλίμακας:  ‘Είμαι  αρκετά

δυνατός/ή για να ξεπεράσω τις δυσκολίες της ζωής' και ‘Κατά βάθος, είμαι αδύναμο άτομο'. Η

αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής της κλίμακας κυμαίνονταν από α=.80 μέχρι α=.89 σε μελέτη

των Judge και συν. (2003) με τέσσερα δείγματα. Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η

κλίμακα  Generalized Self-efficacy προσαρμοσμένη  στα  ελληνικά  (Κλίμακα  Γενικευμένης

Αυτοαποτελεσματικότητας).

Brief Symptom Inventory (BSI;  Derogratis &  Melisaratos,  1983).  To BSI είναι  η  σύντομη

έκδοση της μεγαλύτερης κλίμακας  Symptom Checklist (SCL-90-R),το οποίο χρησιμοποιείται

ευρέως  για  την  αξιολόγηση  των  ψυχολογικών  συμπτωμάτων.  Το  BSI μετρά  εννέα  βασικές

διαστάσεις  ψυχολογικών  συμπτωμάτων:  σωματοποίηση,  ψυχαναγκαστική  συμπεριφορά,

διαπροσωπική ευαισθησία, κατάθλιψη, άγχος, εχθρικότητα, φοβικό άγχος, παρανοϊκός ιδεασμός,

και ψυχωτισμός. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά 53 ερωτήσεων με

αποκριτική κλίμακα Likert πέντε σημείων,από 1 (καθόλου) μέχρι 5 (πολύ). Κάθε μία από τις 53

ερωτήσεις ξεκινά με την εξής πρόταση ‘τις προηγούμενες επτά ημέρες,πόσο έντονα ένιωσες’.

Όσο αναφορά την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής της συγκεκριμένης κλίμακας,έχει φανεί σε ότι

ο δείκτης  alpha διαφέρει  από .71 μέχρι  .85 ανάλογα με την υποκλίμακα (Piersma,  Boes,  &

Reaume,  1994).  Όσο αναφορά την αξιοπιστία ελέγχου επανελέγχου,έχει  φανεί  ότι  ο  δείκτης

συσχέτισης pearsonrκυμαίνεται από .68 μέχρι .91 ανάλογα και πάλι με την υποκλίμακα,που κάθε

φορά  εξετάζεται  (Piersma και  συν.  1994).  Ακόμη  έχει  φανεί  ότι  η  συγκεκριμένη  κλίμακα

συσχετίζεται  σημαντικά  (από .92 μέχρι  .98) με την μεγαλύτερη κλίμακα,από την οποία έχει

προκύψει,την  SCL-90-R (Piersma και  συν.  1994),ενώ  αρκετές  υποκλίμακες  της  BSI

συσχετίζονται σημαντικά με παρόμοιες κλίμακες στο  Early Signs Scale,γεγονός που ενισχύει

την  συγχρονική  της  εγκυρότητα  (Birchwood,  Smith,  Macmillan,  Hogg,  Prasad,  Harvey,  &

Bering, 1989).
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3.2.1 Μετάφραση

Για  τη  γλωσσική  και  εννοιολογική  προσαρμογή  του  εργαλείου,  δηλαδή  τη  μετάφρασή  του

χρησιμοποιήθηκε  ως  τεχνική  η  Μέθοδος  της  Επιτροπής  –  Committee Approach.  Πιο

συγκεκριμένα  η  διαδικασία  είχε  ως  εξής:  Μια  ομάδα  3  δίγλωσσων  ατόμων  μετέφρασε

ανεξάρτητα το εργαλείο από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια, η ομάδα αυτή

συγκεντρώθηκε και αφού συζήτησε τις επιμέρους εκδοχές και διαφορές που προέκυψαν κατά τη

διαδικασία της μετάφρασης, κατέληξε σε μία κοινά αποδεκτή εκδοχή. Η τεχνική αυτή βοηθά

περισσότερο  στη  δημιουργία  μιας  σωστής  γλωσσικής  και  εννοιολογικής  προσέγγισης  της

κλίμακας, καθώς κάποια λάθη που ενδεχομένως να γίνουν από ένα μέλος της ομάδας, είναι πολύ

πιθανό να γίνουν αντιληπτά από τα άλλα μέλη της ομάδας.  Στην τελική φάση, ένα τέταρτο

άτομο (verifier), επιβεβαίωσε την εκδοχή που προέκυψε από την επιτροπή, κάνοντας ορισμένες

συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις (Παράρτημα).

3.3 Διαδικασία

Αφού  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  της  μετάφρασης  του  CASES,σειρά  είχε  η  δημιουργία

ηλεκτρονικών  ερωτηματολογίων  μέσω  της  εφαρμογής  Google Forms.  Στην  συνέχεια  ο

σύνδεσμος  των  ηλεκτρονικών  ερωτηματολογίων  δημοσιεύτηκε  στον  προσωπικό  μου

λογαριασμό στο Facebook. Όσοι από αυτους με ακολουθούν (followers) ήθελαν,μπορούσαν να

συμπληρώσουν  με  αυτόν  τον  τρόπο  τα  ερωτηματολόγια  ανώνυμα.  Όσοι  επιθυμούσαν  να

συμμετάσχουν  και  στην  διαδικασία  του  επανελέγχου  τέσσερεις  εβομάδες

αργότερα,ακολουθώντας την οδηγία που είχε επίσης δημοσιευτεί στο  Facebook,μπορούσαν να

σημειώσουν  τον  προσωπικό  τους  κωδικό  στο  τέλος  των  ερωτηματολογίων.  Τέσσερεις

εβδομάδες  μετά  την  πρώτη  δημοσίευση  των  ερωτηματολογίων  ακολούθησε  άλλη  μία

δημοσίευση  στον  προσωπικό  μου  λογαριασμό  στο  Facebook,η  οποία  καλούσε  όσους  είχαν

συμμετάσχει  στην  διαδικασία  του  πρώτου  ελέγχου  συμπληρώνοντας  τον  προσωπικό  τους

κωδικό να κάνουν το ίδιο και στην διαδικασία του επανελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε

αντιστοίχιση ανάμεσα στους κωδικούς των συμμετεχόντων του ελέγχου και επανελέγχου χωρίς

να παραβιαστεί η ανωνυμία τους. Όσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων

κάθε κλίμακα είχε συγκεκριμένες οδηγίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Παράλληλα, σε όλους

τους συμμετέχοντες δόθηκε αρχικά ένα γράμμα συναίνεσης, μέσω του οποίου, ενημερώνονταν
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για τον ακριβή στόχο της έρευνας, διαβεβαιώνονταν ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

είναι εθελοντική και προαιρετική, και ότι θα τηρηθεί το απόρρητο και η ανωνυμία τους, και

δίνονταν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπευθύνους της έρευνας σε περίπτωση που είχαν

επιπλέον απορίες.

Το  βασικό  ερωτηματολόγιο  CASES,  το  γράμμα  συναίνεσης,  καθώς  και  τα  στοιχεία  που

αφορούσαν τις δημογραφικές πληροφορίεςδόθηκαν στο σύνολο των 283 φοιτητών. Όμως,επειδή

ήταν  δύσκολο  και  χρονοβόρο  για  τους  φοιτητές  να  συμπληρώσουν  όλα  τα  υπόλοιπα

ερωτηματολόγια,αυτά χωρίστηκαν σε δύο επί μέρους ομάδες. Η πρώτη ομάδα (142 άτομα) των

φοιτητών σε συνδυασμό με τα παραπάνω έπρεπε να συμπληρώσει και τα BSI, CSES, GSES,ενώ

η  δεύτερη  ομάδα  (141  άτομα)  των  φοιτητών  συμπλήρωσε  τα  RSES και  ΤΕΧΑΠ-5.  Όσοι

φοιτητές  της  πρώτης  ομάδας  το  επιθυμούσαν,μπορούσαν  να  συμπληρώσουν  εθελοντικά  τον

προσωπικό τους κωδικό (βλέπε εργαλεία),για να συμμετάσχουν στην διαδικασία επανελέγχου

μόνο του CSES,που έγινε περίπου έναν μήνα μετά την πρώτη χορήγηση.

Μετά τη χορήγηση έγινε συλλογή των δεδομένων και ανάλυσή τους. Για τον υπολογισμό της

αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου του προσαρμοσμένου στα ελληνικά CASES χρησιμοποιήθηκε

ο δείκτης  Pearson r σύμφωνα με τον οποίο τιμές που είναι μεγαλύτερες από 0.8 θεωρούνται

«καλές», μεγαλύτερες από 0.9 θεωρούνται «εξαιρετικές», και τιμές που είναι μεγαλύτερες από

0.7 θεωρούνται ικανοποιητικές (Kianfard, 1994). Για τον καθορισμό της αξιοπιστίας εσωτερικής

συνοχής  χρησιμοποιήθηκε  ο  δείκτης  Alpha του  Cronbach,για  την  ισχύ  του  οποίου  ισχύουν

ακριβώς τα προαναφερθέντα  σχετικά με τον  Pearson r.  Για τον καθορισμό της συγχρονικής

εγκυρότητας έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των βαθμολογιών του CASES και του Generalized Self-

efficacy. Για  τη  συγκλίνουσα  και  αποκλίνουσα  εγκυρότητα  πραγματοποιηθήκαν  συγκρίσεις

μεταξύ του CASES,του RSES,του CSES και των υποκλιμάκων του BSI και του ΤΕΧΑΠ-5.Όλες

αυτές οι συγκρίσεις έγιναν με τη χρήση του δείκτη συσχέτισης  Pearson r. Ο καθορισμός της

εγκυρότητας  περιεχομένου  έγινε  με  τη  χρήση  της  Επιβεβαιωτικής  Ανάλυσης  Παραγόντων

(Confirmatory Factor Analysis – CFA). Το Statistical Package for Social Sciences (SPSS, IBM

Inc.) και το  Analysis of Moment Structures (SPSS AMOS,  IBM Inc.) χρησιμοποιήθηκαν για

όλες τις στατιστικές αναλύσεις. Ο βαθμός στατιστικής σημαντικότητας ήταν 5% (p<0.05) για

όλες τις μετρήσεις.
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4 Αποτελέσματα

Για  την  επιβεβαίωση  της  παραγοντικής  δομής  της  νέας  κλίμακας  CASES στα  ελληνικά

διενεργήθηκε μία επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis-CFA). Οι

τρεις  βασικές  προϋποθέσεις  για  την  ορθή  χρήση της  επιβεβαιωτικής  ανάλυσης  παραγόντων

καλύφθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη. Πρώτον,δεν παραβιάστηκε η αρχή της πολυμεταβλητής

κανονικότητας (multivariate normality),αφού το κριτήριο Mardia (Mardia’s test),που αξιολογεί

την  κυρτότητα  (kurtosis)  και  την  ασυμμετρία  (skewness)  των  δεδομένων,έχει  τιμή  64.134

(Πίνακας 1). Η αρχή της πολυμεταβλητής κανονικότητας θα παραβιαζόταν σε περίπτωση που ο

αριθμός αυτός ξεπερνούσε το 100.

Πίνακας 1. Εκτίμηση της Κανονικότητας του Μοντέλου

Μεταβλητές Ελάχιστο Μέγιστο skew c.r. kurtosis c.r.
cases21 1.000 5.000 -.093 -.637 -.781 -2.683
cases20 1.000 5.000 -.577 -3.965 -.351 -1.204
cases19 1.000 5.000 -.556 -3.817 .325 1.115
cases18 1.000 5.000 -.403 -2.766 -.028 -.096
cases17 1.000 5.000 -.607 -4.166 -.039 -.134
cases16 1.000 5.000 -.634 -4.353 -.234 -.804
cases15 1.000 5.000 -.480 -3.295 -.741 -2.543
cases14 2.000 5.000 -.176 -1.211 -.379 -1.303
cases13 1.000 5.000 -.641 -4.401 .039 .135
cases12 1.000 5.000 -.697 -4.790 .148 .509
cases11 1.000 5.000 -.110 -.757 -.436 -1.498
cases10 1.000 5.000 -.676 -4.643 .420 1.441
cases9 1.000 5.000 -.170 -1.168 -.188 -.646
cases8 1.000 5.000 -.329 -2.256 -.183 -.628
cases7 1.000 5.000 -.428 -2.941 .005 .018
cases6 1.000 5.000 -.589 -4.043 .254 .873
cases5 1.000 5.000 -.561 -3.854 .062 .213
cases4 1.000 5.000 -.479 -3.289 -.382 -1.312
cases3 1.000 5.000 -.297 -2.038 .082 .283
cases2 1.000 5.000 -.825 -5.663 .961 3.301
cases1 1.000 5.000 -.505 -3.468 .699 2.400

Πολυμεταβλητότηα 64.134 17.356
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Δεύτερον,υπήρξε σωστός προσδιορισμός του μοντέλου,καθώς οι βαθμοί ελευθερίας είχαν θετική

τιμή,αφού οι γνωστές παρατηρήσεις (231),όπως οι παραγοντικές φορτίσεις,οι διακυμάνσεις και

συν-διακυμάνσεις  των λανθανουσών μεταβλητών,  και  οι διακυμάνσεις  και  συν-διακυμάνσεις

μεταξύ των σφαλμάτων,ήταν περισσότερες από τις μη γνωστές παρατηρήσεις, (45)  (df=186;

Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Δείκτες καλής προσαρμογής για CASES πριν και μετά τον επαναπροσδιορισμό του 
μοντέλου

Μοντέλο χ2 df p χ2/df CFI RMSEA SRMR
CASES1 466.624 186 .000 2.509 .838 .073 .069
CASES2 324.613 164 .000 1.979 .904 .059 .059

Τρίτον,δεν υπήρχε το φαινόμενο της πολυσυγγραμικότητας,αφού καμία συσχέτιση μεταξύ των

παρατηρούμενων μεταβλητών δεν ήταν παραπάνω από .70 (υψηλότερη συσχέτιση  cases 16-

cases 17 με  r= .488). Τέταρτον,δεν υπήρχαν άτομα που να αποκλείνουν υπερβολικά από τον

μέσο όρο (outliers),καθώς η υψηλότερη τιμή που παρατηρήθηκε στο Mahalanobis Distance ήταν

75.671.  Στην  συγκεκριμένη  CFA και  για  τον  υπολογισμό  των  παραμέτρων  του  μοντέλου

χρησιμοποιήθηκε η πιο διαδεδομένη μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood-

ML).To αρχικό μοντέλο δεν επιβεβαιώθηκε επαρκώς από τα δεδομένα στον ελληνικό πληθυσμό

λόγω  τόσο  των  δεικτών  καλής  προσαρογής,όσο  και  των  παραγοντικών  φορτίσεων  των

στοιχείων:  οι  παραγοντικές  φορτίσεις  των  στοιχείων  Cases4  (.304)  και  Cases20  (.324)

χαρακτηρίζονται ως μέτριες κάτω από 0.40 (Πίνακας 3) , ενώ μερικοί από τους δείκτες καλής

προσαρμογής του μοντέλου  CASES1, όπως χ2= 466.624, χ2/df= 2.509,  Comparative Fit Index

(CFI) = .838, Root Mean Square Error of Approximation  (RMSEA)= .073, Standardized Root

Mean Square Residual (SRMR)= .069 (Πίνακας 2) χαρακτηρίζονται επίσης ως μέτριοι. Κατόπιν

αυτών των αποτελεσμάτων από το AMOS προχωρήσαμε σε επαναπροσδιορισμό του μοντέλου.

Μετά  τον  επαναπροσδιορισμό  του  μοντέλου  CASES1  προέκυψε  το  αναθεωρημένο  μοντέλο

CASES2 ,στο οποίο αφαιρέθηκε το στοιχείο  Cases20 λόγω της παραγοντικής του φόρτισης και

επιτράπει να συσχετίζονται τα σφάλματα των στοιχείων Cases15-Cases16, Cases15-Cases18 και

Cases12-Cases13  λόγω θεωρητικής  τεκμηρίωσης  και  μεγαλύτερου  Modification Index (M.I;

Πίνακας 4).  Στο συγκεκριμένο αναθεωρημένο μοντέλο  CASES2  υπήρξε σημαντική βελτίωση
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στους δείκτες καλής προσαρμογής,όπως φαίνεται  στον Πίνακα 2. Συγκεκριμένα: χ2=324.613,

χ2/df= 1.979, CFI= .904, RMSEA= .059, SRMR= .059.

Πίνακας  3.  Τυποποιημένες  Παραγοντικές  Φορτίσεις  των  Στοιχειών  του  CASES πριν  τον
Επαναπροσδιορισμό
Στοιχεία Παραγοντικές

Φορτίσεις
   p

Cases1-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .591 .000
Cases2-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .587 .000
Cases3-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .714 .000
Cases4-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .304 .000
Cases5-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .552 .000
Cases6-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .521 .000
Cases7-Ικανότητα Αντικειμενικής Κρίσης .557 .000
Cases8-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .669 .000
Cases9-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .620 .000
Cases10-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .725 .000
Cases11-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .563 .000
Cases12-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .638 .000
Cases13-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .741 .000
Cases14-Αυτοελεγχόμενη Επιμονή .625 .000
Cases15-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .622 .000
Cases16-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .757 .000
Cases17-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .645 .000
Cases18-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .507 .000
Cases19-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .407 .000
Cases20-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .324 .000
Cases21-Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις .431 .000

Πίνακας 4. Δείκτες Τροποποιήσεις
Συνδιακυμάνσεις Σφαλμάτων Modification Index Par Change
e18<--> e19 12.492 .129
e17<--> e18 15.083 .127
e16<--> e18 7.974 -.097
e16<--> e17 5.097 -.075
e15<--> e19 9.325 -.143
e15<--> e18 27.294 -.226
e15<--> e16 27.690 .231
e13<--> e19 6.109 -.073
e13<--> e14 7.109 .062
e12<--> e14 6.013 -.071
e12<--> e13 21.957 .127
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Στον παρακάτω Πίνακα 5 παρουσιάζεται ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής Cronbach’s

Alpha για τις τρεις υποκλίμακες του προσαρμοσμένου στα ελληνικά εργαλείου CASES. Για την

πρώτη υποκλίμακα,την ικανότητα αντικειμενική  κρίσης,που αποτελείται  από επτά στοιχεία,ο

συγκεκριμένος  δείκτης  ήταν  .739.  Για  την  δεύτερη  υποκλίμακα,την  αυτοελεγχόμενη

επιμονή,που αποτελείται επίσης από επτά στοιχεία,ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν .836. Για την

τρίτη και τελευταία υποκλίμακα,που αποτελείται από έξι στοιχεία,κατόπιν της αφαίρεσης του

στοιχείου 20,ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν .723. Στον Πίνακα 5,που ακολουθεί,παρουσιάζονται

ακόμη ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα (Ν=283),ο μέσος όρος της κάθε

υποκλίμακας (Μ.Ο=26.18; 27.19; 26.08),καθώς και η τυπική απόκλιση για την κάθε υποκλίμακα

(Τ.Α=4.30; 3.71; 4.25).

Πίνακας 5. Μέσοι Όροι , Τυπικές Αποκλίσεις και Δείκτης Εσωτερικής Συνοχής (Cronbach’s 
alpha) των Υποκλιμάκων του CASES

Μεταβλητές Στοιχεί
α

N Μ.Ο Τ.Α Cronbach’s 
Alpha

CASES 20 283 79.46 9.92 .871
Ικανότητα Αντικειμενική Κρίσης 7 283 26.18 4.30 .739
Αυτοελεγχόμενη Επιμονή 7 283 27.19 3.71 .836
Προσαρμογή Στις Διαπροσωπικές Σχέσεις 6 283 26.08 4.25 .723

Στον  παρακάτω  Πίνακα  6  παρουσιάζεται  ο  δείκτης  συσχέτισης  Pearson r,που

χρησιμοποιήθηκε,για  να  αξιολογηθεί  η  αξιοπιστία  ελέγχου-επανελέγχου  του  CASES.  Όπως

φαίνεται,τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης (CASES1) συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά

με τα αποτελέσματα της δεύτερης μέτρησης (CASES2),r=.709, p=.000, Ν=69.

Πίνακας 6.Δείκτης Συσχέτισης Ανάμεσα Στις Μετρήσεις Ελέγχου και Επανελέγχου του CASES

Μεταβλητές Ν PearsonR Sig. (2-tailed)
CASES1& CASES2 69 .709** .000
** p< 0,001

Στον παρακάτω Πίνακα 7 παρουασιάζονται οι συσχετίσεις του προσαρμοσμένου στα ελληνικά

CASES με τα υπόλοιπα εργαλεία,που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη,προκειμένου να

αξιολογηθεί η συγχρονική,η συγκλινουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα του. Συγκεκριμένα και

όσο αναφορά την συγχρονική εγκυρότητα του  CASES,υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ
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αυτούκαι  του  GSES,  (r=.617,  p=.000).  Όσο  αναφορά  την  συγκλίνουσα  εγκυρότητα  του

CASES,υπάρχει  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  αυτού  και  του  RSES,  r=.470,  p=.000,

N=140,καθώς και μεταξύ  CASES και  CSES,  r=.574,  p=.000,  N=141. Ακόμη,στα πλαίσια της

αξιολόγησης  της  συγκλίνουσας  και  αποκλίνουσας  εγκυρότητας  το  προσαρμοσμένο  στα

ελληνικά  CASES συσχετίστηκε  και  με  τις  πέντε  υποκλίμακες  του  ΤΕΧΑΠ-5 και  βρέθηκαν

στατιστικά  σημαντικές  συσχετίσεις  μεταξύ  όλων  των  υποκλιμάκων  και  του  CASES.

Συγκεκριμένα,υπάρχει  σημαντική  συσχέτιση  ανάμεσα  σε  CASES και  Ευσυνειδησία,r=.452,

p=.000,  N=140,  ανάμεσα  σε  CASES και  Προσήνεια,  r=.391,  p=.000,  N=140,  ανάμεσα  σε

CASES και  Νευρωτισμό,  r=-.310,  p=.000,  N=140,  ανάμεσα  σε  CASES και  Εξωστρέφεια,

r=.414, p=.000, N=140, και ανάμεσα σε CASES και Δεκτικότητα στην εμπειρία, r=.182, p=.032,

N=140.Εκτός  από  την  συσχέτιση  του  CASES με  το  ΤΕΧΑΠ-5  και  τις  υποκλίμακές  του,το

CASES συσχετίστηκε  επιπλέον  με  το  BSI και  τις  εννέα  υποκλίμακές  του  και  βρέθηκαν

στατιστικά  σημαντικές  συσχετίσεις  μεταξύ  των  οκτώ  υποκλιμάκων  και  του  CASES.

Συγκεκριμένα,βρέθηκε  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  ανάμεσα  σε  CASES και

Σωματοποίηση,r= -.314,  p=.000,  N=141,CASES και Ψυχαναγκαστική Συμπεριφορά,  r= -.236,

p=.005,  N=141,  CASES και  Άγχος,  r=  -.288,  p=001,N=141,  CASES και  Φοβικό  Άγχος,

r=-.348,p=.000,  N=141,  CASES και  Ψυχωτισμό,  r=  -.319,  p=.000,  N=141,  CASES και

Διαπροσωπική  Ευαισθησία,  r=  -.361,  p=.000,  N=141  και  CASES  και  Κατάθλιψη,  r=  -.408,

p=.000,  N=141.Μόνο  ανάμεσα  σε  CASES και  την  υποκλίμακα  Εχθρικότητα  δεν  βρέθηκε

στατιστικά σημαντική συσχέτιση,  r= -.121,  p=.154,  N=141,καθώς και ανάμεσα σε CASES και

Παρανοϊκό Ιδεασμό, r= -.164, p=.052, N=141.

Πίνακας 7.Δείκτες Συσχέτισης για τη Συγχρονική, Συγκλίνουσα και ΑποκλίνουσαΕγκυρότητα του 
CΑSES με τα υπόλοιπα εργαλεία

Μεταβλητές N Pearson r Sig. (2-tailed)
CASES & RSES 140 .470** .000
CASES & CSES 141 .574** .000
CASES & GSES 141 .617** .000
CASES & ΤΕΧΑΠ-5:

Ευσυνειδησία 140 .452** .000
Προσήνεια 140 .391** .000
Νευρωτισμός 140 -.310** .000
Εξωστρέφεια 140 .414** .000
Δεκτικότητα στην εμπειρία 140 .182* .032

CASES & BSI:
Σωματοποίηση 141 -.314** .000
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Ψυχαναγκαστική Συμπεριφορά 141 -.236** .005
Άγχος 141 -.288** .001

Εχθρικότητα 141 -.121 .154
Φοβικό Άγχος 141 -.348** .000
Παρανοϊκός Ιδεασμός 141 -.164 .052
Ψυχωτισμός 141 -.319** .000
Διαπροσωπική Ευαισθησία 141 -.361** .000
Κατάθλιψη 141 -.408** .000

* p < 0,05. ** p < 0,001

5 Συζήτηση

Στόχος  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  η  προσαρμογή  στα  ελληνικά  του  εργαλείου  College

Adjustment Self-Efficacy Scale (CASES),το οποίο μετρά την αυτοεπάρκεια των φοιτητών ως

προς  την  προσαρμογή  τους  στα  πλαίσια  του  πανεπιστημίου.  Κατόπιν  της  μετάφρασης  του

CASES από  την  αγγλική  γλώσσα  στην  ελληνική,που  έγινε  σύμφωνα  με  την  Μέθοδο  της

Επιτροπής  (Committee Approach),προκειμένου  να  είναι  όσο  το  δυνατόν

ακριβέστερη,ακολούθησε η ανάλυση των απαντήσεων από 283 συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα

αξιολογήθηκε  η  προσαρμογή  του  μοντέλου  στα  νέα  δεδομένα,καθώς  και  η  αξιοπιστία

εσωτερικής  συνοχής (internal consistency reliability),η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-

retest reliability),η  συγχρονική  εγκυρότητα,η  συγκλίνουσα  εγκυρότητα  και  η  αποκλίνουσα

εγκυρότητα. Οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις έλαβαν χώρα,για να εξετάσουμε αφενός το αν το

νέο  CASES μετρά  αυτό  που  υποτίθεται  πως  μετρά,δηλαδή  την  αυτοεπάρκεια  ως  προς  την

προσαρμογή στο πανεπιστήμιο (αξιολόγηση εγκυρότητας),αφετέρου το αν μετρά με συνέπεια

την αυτοεπάρκεια ως προς την προσαρμογή στο πανεπιστήμιο (αξιολόγηση αξιοπιστίας). Μόνο

όταν η εκάστοτε κλίμακα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις,την εγκυρότητα δηλαδή και την

αξιοπιστία,μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση αυτού που υποτίθεται πως μετρά. Στην

συγκεκριμένη μελέτη η νέα κλίμακα που προσαρμόστηκε στα ελληνικά πληροί σε μεγάλο βαθμό

τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα για την αξιολόγηση της προσαρμογής της παραγοντικής δομής στα δεδομένα από

το  ελληνικό  δείγμα  χρησιμοποιήθηκε  η  μέθοδος  της  επιβεβαιωτικής  ανάλυσης  παραγόντων
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(CFA).  Μέσω  αυτής  της  διαδικασίας  επιχειρήσαμε  να  διαπιστώσουμε  κατά  πόσο  ένα

προκαθορισμένο  πλαίσιο  σχέσεων  ανάμεσα στις  παρατηρούμενες  μεταβλητές,τα  21  στοιχεία

δηλαδή  του  CASES,και  τις  λανθάνουσες  μεταβλητές,τους  τρεις  παράγοντες  δηλαδή  του

CASES,επιβεβαιώνεται  και  στην  πράξη  από  τα  δεδομένα  σε  ένα  διαφορετικό  πολιτισμικό

πλαίσιο  από  αυτό  που  κατασκευάστηκε  αρχικά.  Αξίζει  να  υπευνθυμίσουμε  ότι  το  CASES

κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία με δεδομένα που συλλέχθηκαν από Ιάπωνες

φοιτητές.Επομένως,γίνεται αντιληπτό πως η διαδικασία της CFA είναι αναγκαία,προκειμένου να

εντοπιστούν διαφορές,αλλά και ομοιότητες,ανάμεσα στην παραγοντική δομή του ιαπωνικού και

του ελληνικού CASES.

Στην  περίπτωσή  μας  οι  τρεις  βασικές  προϋποθέσεις  για  την  ορθή  χρήση  της  CFA

διασφαλίστηκαν  σε  ικανοποιητικό  βαθμό:  η  αρχή  της  πολυμεταβλητής  κανονικότητας

(multivariate normality),o σωστός προσδιορισμός του μοντέλου (misspecification of the model),

και η απουσία του φαινομένου της πολυσυγγραμικότητας (multicolinearity)..Εκτός από αυτές τις

τρεις  βασικές  προϋποθέσεις  για  την  ορθή  χρήση  της  CFA υπάρχουν  και  κάποιοι  γενικοί

κανόνες,όπως  το  μέγεθος  του  δείγματος  (τουλάχιστον  5  άτομα  για  κάθε  μεταβλητή,ιδανικά

15),κανονική κατανομή για τις λανθάνουσες μεταβλητές του μοντέλου,καθώς μικρότερη του 5%

απώλεια δεδομένων (missing cases). Τα δεδομένα στην παρούσα έρευνα διασφάλιζαν ακόμη και

αυτά  τα  κριτήρια,επομένως  μπορεί  κανείς  να  πει  με  ασφάλεια  πως  τα  αποτελέσματα,που

προέκυψαν από την CFA,είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλή.

Το  αμέσως  επόμενο  βήμα  μετά  την  επιτυχημένη  αναγνώριση  του  μοντέλου  μας  είναι  ο

υπολογισμός  των  παραμέτρων  του  με  την  πιο  διαδεδομένη  μέθοδο,αυτήν  της  μέγιστης

πιθανοφάνειας  (maximumlikelihood)..Στην  συγκεκριμένη  CFA χρησιμοποιήθηκαν  οι  εξής

τέσσερεις δείκτες καλής προσαρμογής:χ2/df, RMSEA, SRMR,CFI. Πριν τον επαναπροσδιορισμό

του μοντέλου,οι τρεις από τους τέσσερεις δείκτες έδειχναν ότι τα δεδομένα μας επιβεβαιώνουν

σε  ικανοποιητικό  βαθμό  το  αρχικό  μοντέλο.  Συγκεκριμένα,το  χ2/df ήταν  κάτω  από  3

(συγκεκριμένα  ήταν  2.509),που  ορίζεται  ως  το  όριο  κάτω  από  το  οποίο  υπάρχει  καλή

προσαρμογή του μοντέλου (Hu & Bentler, 1999), ο RMSEA ήταν κάτω από 0.08 (συγκεκριμένα

ήταν 0.073),που ορίζεται ως το όριο κάτω από το οποίο υπάρχει καλή προσαρμογή του μοντέλου

(Hu & Bentler, 1999),και ο  SRMR ήταν κάτω από 0.8 (συγκεκριμένα ήταν 0.69),που ορίζεται

επίσης ως το όριο κάτω από το οποίο υπάρχει καλή προσαρμογή του μοντέλου (Hu & Bentler,
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1999). Όμως ο δείκτης CFI είχε τιμή 0.838 που απέχει σημαντικά από το όριο του 0.9  (Hu &

Bentler,  1999).  Εκτός  από  αυτούς  τους  δείκτες  καλής  προσαρμογής  είναι  σημαντικό  να

ελέγχουμε  και  τα  επίπεδα  στατιστικής  σημαντικότητας  των  παραμέτρων  που  έχουν

υπολογιστεί,καθώς  και  τις  παραγοντικές  φορτίσεις  των  παρατηρούμενων  μεταβλητών.  Στο

μοντέλο  μας  όλες  οι  παράμετροι  ήταν στατιστικά  σημαντικές  (p=.000),όμως  η  παραγοντική

φόρτιση  του  στοιχείου  4  και  του  στοιχείου  20  στην  λανθάνουσα  μεταβλητή  Ικανότητα

Αντικειμενικής  Κρίσης  και  την  Προσαρμογή  στις  Διαπροσωπικές  Σχέσεις  αντίστοιχα  ήταν

χαμηλότερες από 0.40 (συγκεκριμένα ήταν .304 και .324 αντίστοιχα),που θεωρείται το ελάχιστο

αποδεκτό όριο (Brown,  2006).  Επομένως,γίνεται  αντιληπτό πως η προσαρμογή του αρχικού

μοντέλου στα δεδομένα από το ελληνικό δείγμα ήταν μέτρια,αφού δεν διασφαλίστηκαν όλα τα

κριτήρια,και ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου ήταν αναγκαίος.

Κατά τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου εφαρμόστηκε τόσο αφαίρεση μίας παραμέτρου,όσο

και  συσχετίσεις  σφαλμάτων  παρατηρούμενων  μεταβλητών.  Όσο  αναφορά  τις  συσχετίσεις

σφαλμάτων,επιλέχθηκαν  να  συσχετιστούν  τα  σφάλματα  των  στοιχείων  Cases15-Cases16,

Cases15-Cases18  και  Cases12-Cases13,αφενός  γιατί  μπορούσαν  να  προκαλέσουν  την

μεγαλύτερη  δυνατή  βελτίωση  στην  προσαρμογή  του  μοντέλου  (βλέπε  M.I σε  Πίνακα

3),αφετέρου γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να εξηγηθούν και θεωρητικά,καθώς πρόκειται για

παρατηρούμενες μεταβλητές που ανήκουν στις ίδιες λανθάνουσες και μετρούν σχεδόν τις ίδιες

έννοιες. Συγκεκριμένα το Cases15 (‘Μπορώ να αναπτύξω εύκολα φιλικές σχέσεις με αυτούς που

συναντώ για πρώτη φορά’),το Cases16 (‘Μπορώ να προσαρμοστώ σε ένα νέο περιβάλλον’),και

το Cases18 (‘Μπορώ να συνδιαλλέγομαι με ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική άποψη’),που

ανήκουν στον τρίτο παράγοντα (Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις),μετρούν σχεδόν την

ίδια έννοια,όπως και το Cases12 (‘Μπορώ να επιμείνω στον στόχο μου ακόμη και αν αποτύχω

μία φορά’) και το Cases13 (‘Μπορώ να επιμείνω στην δουλειά μου μέχρι να ολοκληρωθεί),που

ανήκουν στον δεύτερο παράγοντα (Αυτοελεγχόμενη Επιμονή). Όσο αναφορά την αφαίρεση μίας

παραμέτρου,προτιμήσαμε  να αφαιρεθεί  το  στοιχείο  Cases20 αντί  του στοιχείου  Cases4,γιατί

αφενός  η  προσαρμογή  του  Cases20  στα  ελληνικά  ήταν  προβληματική  και  αρκετά  αόριστη

(‘Στήριζομαι σε αυτούς που αισθάνομαι κοντά μου’),αφετέρου γιατί η συγκεκριμένη αλλαγή

προκαλούσε πολύ σημαντικότερη βελτίωση στους δείκτες καλής προσαρμογής συγκριτικά με το

Cases4.  Μετά από αυτόν τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου υπήρξε σημαντική βελτίωση

όλων των  δεικτών  καλής  προσαρμογής,και  ειδικότερα  του δείκτη  CFI (.904),  που  πριν  την
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τροποποίηση  δεν  είχε  ικανοποιητική  τιμή.  Οι  τιμές  των  δεικτών  καλής  προσαρμογής  στην

παρούσα μελέτη  συμφωνούν εν πολλοίς  με  τις  τιμές  των δεικτών καλής προσαρμογής στην

μελέτη των Orucuκαι Demir (2011),που προσάρμοσαν το CASES στην τουρκική γλώσσα,όπου

βρέθηκαν τα εξής: x2ldf= 2.59, SRMR =.05; RMSEA .05 και CFI = .90.

Πέρα από την αξιολόγηση της εγκυρότητας περιεχομένου του προσαρμοσμένου στα ελληνικά

CASES,εξετάστηκε και η συγχρονική εγκυρότητα του εργαλείου με κλίμακες που μετρούν την

ίδια έννοια,δηλαδή την αυτοεπάρκεια,αλλά και η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητά του

με κλίμακες που μετρούν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συγκλίνουν ή αποκλίνουν

εννοιολογικά αναφορικά με  την αυτοεπάρκεια.  Αρχικά,φάνηκε ότι  το ελληνικό  CASES έχει

υψηλή συγχρονική εγκυρότητα,αφού υπήρξε υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτό και το

GSES (εργαλείο  που μετρά επίσης  την αυτοεπάρκεια)  αλλά και  με  το  CSES (εργαλείο  που

μεταξύ  άλλων  εννοιών,όπως  αυτοεκτίμηση,  έδρα  ελέγχουκαι  συναισθηματική

σταθερότητα,μετρά επίσης την αυτοεπάρκεια). Όσο αναφορά την συγκλίνουσα εγκυρότητα,το

ελληνικό  CASES εμφάνισε  υψηλή  θετική  συσχέτιση  με  το  RSES,εργαλείο  που  μετρά  την

αυτοεκτίμηση.  Το  αποτέλεσμα  αυτό  ήταν  αναμενόμενο,καθώς  υπάρχουν  αρκετές  έρευνες,οι

οποίες κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα (Hirose και συν. 1999;  Orucu & Demir, 2011;  Robins,

1985).

Ακόμη  εξετάστηκε  η  συγκλίνουσα  και  αποκλίνουσα  εγκυρότητα  του  ελληνικού  CASES με

υποκλίμακες  του  ΤΕΧΑΠ-5  και  του  BSI.  Συγκεκριμένα  υπήρξε  ικανοποιητική  και  θετική

συσχέτιση ανάμεσα στο ελληνικό CASES και τις υποκλίμακες εξωστρέφειας,ευσυνειδησίας και

προσήνειας  του  ΤΕΧΑΠ-5,ενώ  ικανοποιητική  και  αρνητική  ήταν  η  συσχέτισή  του  με  την

υποκλίμακα νευρωτισμού του ΤΕΧΑΠ-5.Με την πέμπτη υποκλίμακα του ΤΕΧΑΠ-5,αυτή της

δεκτικότητας στην εμπειρία,υπήρξε οριακά στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση. Αυτά τα

αποτελέσματα συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα της μελέτης των Thoms,

Moore, και Scott (1995),όπου εξέτασαν επίσης την συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοεπάρκεια και

τις διαστάσεις της θεωρίας των πέντε παραγόντων,και ενισχύουν την εγκυρότητα του ελληνικού

CASES. Σχετικά με την συσχέτιση ανάμεσα στο ελληνικό CASES και το BSI παρατηρήθηκαν

στατιστικά σημαντικά αρνητικές συσχετίσεις με τις περισσότερες από τις υποκλίμακες του BSI

(Σωματοποίηση,Ψυχαναγκαστική  Συμπεριφορά,Άγχος,Φοβικό  Άγχος,Διαπροσωπική

Ευαισθησία,Ψυχωτισμό,Κατάθλιψη),ενώ οι αρνητικές συσχετίσεις με τις υπόλοιπες υποκλίμακες
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(Παρανοϊκός  Ιδεασμός  και  Εχθρικότητα)  δεν  ήταν  στατιστικά  σημαντικές.  Οι  αρνητικές

συσχετίσεις με τις υποκλίμακες του  BSI ήταν αναμενόμενες σε μεγάλο βαθμό και ενισχύουν

σημαντικά  την  συγκλίνουσα  εγκυρότητα  του  ελληνικού  CASES,καθώς  η  έχει  φανεί  σε

προηγούμενες  μελέτες  ότι  η  αυξημένη  αίσθηση  αυτοεπάρκειας  συνδέεται  σημαντικά  με

μειωμένη  εμφάνιση  σωματικών,αλλά  και  ψυχολογικών  συμπτωμάτων,όπως  κατάθλιψη  και

άγχος (Cummings και συν. 1982; Given and Given, 1989; Lev, 1997). Οι άνθρωποι,δηλαδή,που

έχουν αυξημένη αίσθηση αυτοεπάρκειας,συνηθίζουν να εμπλέκονται σε μοτίβα συμπεριφορών

που προάγουν την σωματική και ψυχολογική υγεία και αντιστρόφως. Η αδυναμία συσχέτισης

του  CASES συγκεκριμένα  με  τις  δυο  υποκλίμακες,της  εχθρικότητας  και  του  παρανοϊκού

ιδεασμού,παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,καθώς οι ίδιοι οι κατασκευαστές του BSI, Derogatis

και  Melisaratos (1983),ορίζουν  τον  παρανοϊκό  ιδεασμό  (PAR)  περισσότερο  ως  ένα

σύνδρομο,παρά ως ένα ψυχολογικό σύμπτωμα,στον ορισμό του οποίου μάλιστα εντάσσουνως

βασικό χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων και την εχθρικότητα (HOS). Άρα στην προσπάθεια μας

να ερμηνεύσουμε αυτή την απουσία συσχέτισης,θα μπορούσαμε να πουμε πως η έννοια του

παρανοϊκού  ιδεασμού  αποτελεί  ένα  δομικό  χαρακτηριστικό  της  προσωπικότητας  κάποιων

ατόμων σύμφωνα με τους  Derogatis και Melisaratos (1983) και αρα είναι ανεξάρτητη από την

έννοια της αυτοεπάρκειας,ενισχύοντας  την αποκλίνουσα εγκυρότητά της.  Συνολικά,λοιπόν,το

ελληνικό CASES παρουσιάζει υψηλή συγκλίνουσα,καθώς και αποκλίνουσα εγκυρότητα.

Όπως προαναφέρθηκε,για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του προσαρμοσμένου στα ελληνικά

CASES εξετάσαμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής και την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου

του εργαλείου. Όσο αναφορά την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής,η τιμή του δείκτη  alpha  του

Cronbachήταν  ικανοποιητική  (α>  0.7)  και  για  τρεις  υποκλίμακες  του  CASES (Ικανότητα

Αντικειμενικής  Κρίσης-Αυτοελεγχόμενη  Επιμονή-Προσαρμογή  στις  Διαπροσωπικές

Σχέσεις),ενώ  ήταν  πολύ  ικανοποιητική  (α  >  0.8)  για  την  συνολική  κλίμακα  CASES.  Είναι

σημαντικό ότι ο δείκτης alpha του Cronbach είχε ικανοποιητική τιμή για την τρίτη υποκλίμακα

ακόμη και κατόπιν της αφαίρεσης του στοχείου 20. Αυτό το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώνει ότι

υπάρχει ομοιογένεια και συνοχή ανάμεσα στα στοιχεία τόσο των ίδιων υποκλιμάκων,όσο και

ολόκληρης της κλίμακας ακόμη και μετά την προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα. Αξίζει να

αναφερθεί ότι στο ιαπωνικό CASES (Hirose και συν.1999) ο δείκτης alpha αντίστοιχα για κάθε

μία από τις τρεις υποκλίμακες ήταν .815, .817, και .751 και .883 για την κλίμακα συνολικά,ενώ

στην  μελέτη  προσαρμογής  του  CASES στην  τουρκική  γλώσσα  o alpha για  την  κλίμακα
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συνολικά ήταν .82,ενώ για την κάθε μία από τις τρεις υποκλίμακες αντίστοιχα ήταν .79, .76,

και .65 (Orucu &  Demir, 2011).  Σχετικά με την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου,η τιμή του

δείκτη  r του  Pearson ήταν επίσης ικανοποιητική (r> 0.70),όμως οριακά. Αυτό ίσως οφείλεται

στον χαμηλό αριθμό των ατόμων (Ν=69) που συμμετείχαν  εθελοντικά  στην διαδικασία  του

επανελέγχου.  Ο  συγκεκριμένος  αριθμός  συμμετεχόντων  αποτελεί  έναν  περιορισμό  για  την

παρούσα μελέτη,καθώς υπήρχε ο στόχος της συμμετοχής τουλάχιστον 80 ατόμων,προκειμένου

τα αποτελέσματα της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου να είναι ασφαλή.

Συμπερασματικά,λοιπόν,παρατηρείται  μία πολύ ικανοποιητική προσαρμογή του  CASES στον

ελληνικό  φοιτητικό  πληθυσμό,αφού  επιβεβαιώθηκε  η  παραγοντική  δομή  του,φάνηκε

εννοιολογικά  έγκυρο,καθώς  και  αξιόπιστο.  Ο  μόνος  σημαντικός  επαναπροσδιορισμός  που

χρειάστηκε  να  γίνει  ήταν η  αφαίρεση του στοιχείου  20 της  υποκλίμακας  Προσαρμογή Στις

Διαπροσωπικές  Σχέσεις  και  δευτερευόντως οι τρεις  συσχετίσεις  μεταξύ των σφαλμάτων των

στοιχείων Cases15-Cases16, Cases15-Cases18 και Cases12-Cases13. Πρόκειται,δηλαδή,για έναν

πολύ χρήσιμο επαναπροσδιορισμό του μοντέλου με συντηρητικές αλλαγές.

Φυσικά  η  παρούσα  μελέτη  δεν  είναι  ελεύθερη  από  περιορισμούς.  Πρώτον,το  δείγμα  που

χρησιμοποιήθηκε  για την  αξιολόγηση της  αξιοπιστίας  ελέγχου  επανελέγχου  ήταν ανεπαρκές

(N=69). Τα αποτελέσματα θα ήταν πιθανώς ασφαλέστερα στην περίπτωση που διαθέταμε ένα

δείγμα άνω των 80 ατόμων.  Δεύτερον,ένα  μεγάλο μέρος  των συμμετεχόντων στην παρούσα

έρευνα είναι φοιτητές του πανεπιστημίου Κρήτης (27.92%) με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της

χώρας να υποεκπροσωπούνται. Θα ήταν θεμιτό να συμμετείχαν περισσότεροι φοιτητές και από

άλλα  πανεπιστήμια  της  χώρας,κυρίως  επαρχιακά.  Τρίτον,οι  γυναίκες  φοιτήτριες  που

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν σημαντικά περισσότερες από τους άνδρες,καθώς αποτελούσαν

σχεδόν το 60% του δείγματος. Θα ήταν προτιμότερο να είχαμε περίπου το ίδιο ποσοστό ανδρών

και  γυναικών  συμμετεχόντων.  Τέταρτον,τα  δύο  σετ  ερωτηματολογιών  που  συμπληρώθηκαν

ηλεκτρονικά  αποτελούνταν  από  πολλά  στοιχεία  (πάνω  από  100),κάτι  που  πιθανώς  να  είχε

αρνητική επίδραση στην προσοχή,που έδειξαν οι συμμετέχοντες κατά την συμπλήρωση τους.

Παρακάτω  ακολουθούν  κάποιες  προτάσεις  για  τις  μελέτες  του  μέλλοντος  σχετικά  με  το

ελληνικό CASES. Αρχικά θα ήταν χρήσιμο οι ερευνητές του μέλλοντος να έχουν ως σκοπό τους

την στάθμιση του και  την  κατασκευή  νορμών για  τον  ελληνικό  πληθυσμό.  Ακόμη θα ήταν

σημαντικό να ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω περιορισμοί της παρούσας έρευνας στις μελέτες
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που θα ακολουθήσουν. Τέλος θα ήταν δυνατό να γίνει μελέτη στα πρότυπα της αρχικής μελέτης

των  Hirose και  συν.(1999),οι  οποίοι  συνέκριναν  τους  μέσους  όρους  στις  τρεις  διαφορετικές

υποκλίμακες του ιαπωνικού  CASES ανάμεσα σε επιτυχώς και ανεπιτυχώς προσαρμοσμένους

φοιτητές  από  13  διαφορετικά  επιστημονικά  πεδία  (π.χ  νομικές  επιστήμες,κοινωνικές

επιστήμες,οικονομικά  κ.α).  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  βρήκαν  για  παράδειγμα  ότι  οι  επιτυχώς

προσαρμοσμένοι  φοιτητές  νομικής  είχαν  υψηλότερη  βαθμολογία  μόνο  στην  δεύτερη

υποκλίμακα  του  CASES (Αυτοελεγχόμενη  Επιμονή)  συγκριτικά  με  τους  ανεπιτυχώς

προσαρμοσμένους,ενώ  στις  δύο  άλλες  υποκλίμακες  (Ικανότητα  Αντικειμενικής  Κρίσης-

Προσαρμογή στις Διαπροσωπικές Σχέσεις) δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ

των μέσων όρων τους.

Το  αποτέλεσμα  της  παρούσας  έρευνας  είναι  ένα  αξιόπιστο  και  έγκυρο  ερωτηματολόγιο

μέτρησης της αυτοεπάρκειας των Ελλήνων φοιτητών με πρακτική αξιά. Ενδεικτικά αναφέρουμε

ότι το παρόν ερωτηματολόγιο CASES μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές που επιθυμούν

να μετρήσουν την αυτοεπάρκεια των Ελλήνων φοιτητών σε μελλοντικές μελέτες,αλλά και από

κλινικούς  και  συμβουλευτικούς  ψυχολόγους  που  χρειάζονται  εργαλεία  για  την  έγκυρη  και

αξιόπιστη αξιολόγηση της αυτοεπάρκειας Ελλήνων φοιτητών που απευθύνονται σε αυτούς με

αιτήματα,όπως δυσκολία προσαρμογής στο πανεπιστήμιο.
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7 Παράρτημα

Πίνακας 1

Κλίμακα Αυτοεπάρκειας ως προς την Προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο

ΠΑΡΑΚΑΛΩ,  ΚΥΚΛΩΣΤΕ  ΕΝΑΝ

ΑΡΙΘΜΟ  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ  ΕΡΩΤΗΣΗ  ΠΟΥ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΤΗ  ΓΝΩΜΗ

ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ 

Δ
ια

φ
ω

νώ
Α
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τα

Δ
ια

φ
ω

νώ

Ο
ύτ

ε 
Σ

υμ
φ

ω
νώ

Ο
ύτ

ε 
Δ

ια
φ

ω
νώ

Σ
υμ

φ
ω

νώ

Σ
υμ

φ
ω

νώ
Α

πό
λυ

τα

1 Μπορώ  να  πάρω  μία  σωστή  απόφαση  όταν

χρειαστεί.

1 2 3 4 5

2 Είμαι ένα πολύ παρατηρητικό άτομο. 1 2 3 4 5

3 Μπορώ να σκεφτώ λογικά. 1 2 3 4 5

4 Μπορώ  να  ανταπεξέλθω  σε  ένα  απρόσμενο

συμβάν.

1 2 3 4 5

5 Μπορώ να προσαρμόσω την συμπεριφορά μου

ανάλογα με την κατάσταση.

1 2 3 4 5

6 Μπορώ  να  καταλάβω  τι  θέλουν  να  πουν  οι

άλλοι.

1 2 3 4 5

7 Μπορώ  να  βλέπω  τα  πράγματα  από

διαφορετικές οπτικές γωνίες.

1 2 3 4 5

8 Μπορώ να ολοκληρώσω το έργο μου ακόμη και

αν είναι δύσκολο για εμένα.

1 2 3 4 5

9 Μπορώ να ξεπεράσω κάτι στο οποίο δεν είμαι

καλός.

1 2 3 4 5

10 Μπορώ να προσπαθώ για να είμαι επιτυχημένος. 1 2 3 4 5

11 Μπορώ να αντέξω κάθε δυσκολία. 1 2 3 4 5

12 Μπορώ να επιμείνω στον στόχο μου ακόμη και

αν αποτύχω μία φορά.

1 2 3 4 5

13 Μπορώ να επιμείνω στην δουλειά μου μέχρι να

ολοκληρωθεί.

1 2 3 4 5

14 Μπορώ  να  ολοκληρώσω  το  σχέδιο  μου  με

ακρίβεια.

1 2 3 4 5

15 Μπορώ να αναπτύξω εύκολα φιλικές σχέσεις με 1 2 3 4 5
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αυτούς που συναντώ για πρώτη φορά.
16 Μπορώ  να  προσαρμοστώ  σε  ένα  νέο

περιβάλλον.

1 2 3 4 5

17 Μπορώ να συνεργαστώ με  άλλους  ανθρώπους

για να κάνω κάτι.

1 2 3 4 5

18 Μπορώ να συνδιαλλέγομαι  με ανθρώπους που

έχουν μια διαφορετική άποψη.

1 2 3 4 5

19 Μπορώ να μπω στην θέση του άλλου. 1 2 3 4 5
20 Μπορώ να εκφράζομαι ανοικτά στους άλλους. 1 2 3 4 5

Δημογραφικά Στοιχεία
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