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Εισαγωγή 
 

 
 

Η ραγδαία διείσδυση των υπολογιστών, και των νέων τεχνολογιών 

γενικότερα, τα τελευταία χρόνια τόσο στην καθημερινότητα, όσο και στο σχολικό και 

ακαδημαϊκό περιβάλλον, καθιστά σημαντική την ανάγκη διερεύνησης εκείνων των 

συνθηκών και παραγόντων που είναι σε θέση να επηρεάσουν, θετικά ή αρνητικά, τη 

μαθησιακή έκβαση της προκύπτουσας αλληλεπίδρασης. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων στόχος είναι ο υπολογιστής να ενταχθεί με δημιουργικό και 

παραγωγικό τρόπο στα πλαίσια της εκπαίδευσης, της καθημερινής πρακτικής και της 

εργασίας. Όπως έχει γίνει φανερό μέσα από ερευνητικές καταγραφές, η επιτυχία της 

χρήσης των υπολογιστών εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη στάση των 

διδασκόντων απέναντι τους. Σύμφωνα με τον (Davis, 1993) «ανεξάρτητα από το 

πόσο εξεζητημένη και αποτελεσματική είναι μια τεχνολογία, η αποτελεσματική 

εφαρμογή της εξαρτάται από το κατά πόσο οι χρήστες έχουν θετική στάση απέναντί 

της». Η κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι αποδέχονται ή 

απορρίπτουν τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) έχει αποδειχθεί 

σημαντικότατο ζήτημα στην έρευνα γύρω από τα πληροφοριακά συστήματα (Liaw, 

2002). Από τα παραπάνω αναδεικνύεται το πρακτικό όφελος της μελέτης της στάσης 

των ατόμων απέναντι στον υπολογιστή και της ανάπτυξης κατάλληλων μεθόδων και 

εργαλείων για την μέτρησή της, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό.  

Η παρούσα εργασία λοιπόν πραγματεύεται το θέμα των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές. Έπειτα από μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προσεγγίζεται ερευνητικά με ένα δείγμα που αποτελείτε από 106 εν 

ενεργεία εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα ερευνάται η συσχέτιση της στάσης των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές με την εμπειρία και την αυτεπάρκεια. 

Επιπλέον ερευνάται η στάση απέναντι στους υπολογιστές σε συνάρτηση με κάποιες 

δημογραφικές μεταβλητές όπως η ηλικία, το φύλο και η κατοχή υπολογιστή και με 

κάποιες μεταβλητές που αφορούν τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα όπως η βαθμίδα 

εκπαίδευσης και η παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας συγκρίνονται με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών και περιγράφονται 
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οι πιθανοί λόγοι που συντέλεσαν στη συμφωνία ή ασυμφωνία των τελευταίων με τα 

πορίσματα της παρούσας έρευνας.  

Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής μου εργασίας, στο θεωρητικό μέρος, 

αρχικά παραθέτονται κάποια στοιχεία για την αφομοίωση των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση στον διεθνή και ελλαδικό χώρο. 

Έπειτα γίνεται αναφορά στην έννοια των στάσεων προκειμένου να υπάρχει μια 

ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα των στάσεων, και συγκεκριμένα στις θεωρίες των 

Ajzen και Fishbein ώστε να παρουσιαστούν στη συνέχεια οι θεωρητικές θέσεις και τα 

μοντέλα των στάσεων προς τους υπολογιστές τα οποία έχουν αναπτυχθεί βάσει των 

θεωριών των Ajzen και Fishbein. Τέλος στο θεωρητικό μέρος, γίνεται μια 

ανασκόπηση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μελέτη των στάσεων  απέναντι 

στους υπολογιστές, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των παραγόντων που 

συνδέονται με τη διαμόρφωση των στάσεων η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη 

διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων. 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, το ερευνητικό μέρος, περιγράφει 

τις υποθέσεις που μελετώνται στην έρευνα, την ερευνητική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε καθώς και τα εργαλεία και τις στατιστικές αναλύσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Έπειτα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα τα οποία στη συνέχεια αναλύονται και ερμηνεύονται βάσει 

προηγούμενων ερευνητικών πορισμάτων και βιβλιογραφικών αναφορών. 
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1.1 Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη 

 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

άρχισε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τη δεκαετία του 1980 στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση και η πορεία τους σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης ήταν 

σύντομη. Σταδιακά η εισαγωγή τους επεκτάθηκε στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια 

σαν συνέχεια της προσπάθειας για επαγγελματική κατάρτιση των νέων που 

επιθυμούσαν να εργαστούν σε τοµείς που σχετίζονταν άµεσα µε υπολογιστές 

(Παναγιωτακόπουλος 1998). Κατά τη σχολική περίοδο 1986-1987 ξεκίνησε σε 

Γυμνάσια η δοκιμαστική εφαρμογή διδασκαλίας δύο ωρών την εβδομάδα, η οποία 

επεκτάθηκε σταδιακά σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Το µάθηµα γινόταν έξω από τα 

πλαίσια του επίσημου αναλυτικού προγράμματος. Όπως αποδείχτηκε, οι δύο αυτές 

ώρες δεν επαρκούσαν για να εξοικειωθούν οι μαθητές µε την Πληροφορική. 

Άλλωστε, η διδασκαλία της Πληροφορικής περιορίστηκε στη διδασκαλία κάποιας 

γλώσσας προγραµµατισµού (συνήθως της Basic) (Μακράκης κ.ά. 1996: 33). Η 

εισαγωγή των η/υ στα σχολεία µας καθυστέρησε πολύ σε σχέση µε τις Η.Π.Α. ή 

άλλες χώρες της Ε.Ε. και ακολούθησε βραδείς ρυθµούς ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται 

κατά πάσα πιθανότητα στο κόστος και στις διαφορετικές ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας σε σχέση µε άλλες χώρες. Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση την δεκαετία 

του 1980 οι απόπειρες εισαγωγής υπολογιστών ήταν µεµονωµένες και προέκυπταν 

από πρωτοβουλία των δασκάλων ή των γονέων.  

Σε διεθνές επίπεδο η εισαγωγή των υπολογιστών στην Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση άρχισε τη δεκαετία του 1980. Αυτή η προσπάθεια 

συνοδεύτηκε µε πολλές προσδοκίες για την ανάπτυξη και αναδιαµόρφωση της 

εκπαίδευσης µέσω της χρήσης των υπολογιστών (Veen 1993). Οι προσδοκίες αυτές 

φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγµατικότητα 

καθώς, ενώ το βάρος δόθηκε στον εξοπλισµό των σχολείων µε υπολογιστές και 

λογισµικό, αυτό δεν συνδυάστηκε αποτελεσµατικά µε την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίησή τους στην τάξη. Στην Ελλάδα οι 

προσπάθειες εισαγωγής υπολογιστών στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση συνάντησαν 

δυσκολίες λόγω της έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού. Η διδασκαλία 

των µαθηµάτων της πληροφορικής γινόταν και γίνεται σε µεγάλο βαθµό από 
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διδάσκοντες άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι καλύπτουν τις θέσεις των κλάδων της 

πληροφορικής (Μιχαηλίδης 1989: 6). Με τα Π.∆. 239/92 και Π.∆. 322/93 ιδρύθηκαν 

και οργανώθηκαν κλάδοι διδασκόντων πληροφορικής (ΠΕ 19 για πτυχιούχους ΑΕΙ 

και ΠΕ 20 για πτυχιούχους ΤΕΙ), οι οποίοι προορίζονται για πτυχιούχους Τµηµάτων 

Πληροφορικής, µε επιπλέον πτυχίο από Παιδαγωγικό Τµήµα Πανεπιστήµιων, 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, Σχολή Νηπιαγωγών, ΣΕΛΕΤΕ «καθηγητική 

πανεπιστηµιακή σχολή». Μέχρι να υπάρξουν τέτοιοι πτυχιούχοι, τις θέσεις και τις 

αντίστοιχες επετηρίδες συµπληρώνου πρόσωπα από άλλες ειδικότητες µε 

µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην πληροφορική, καθώς και εκπαιδευτικοί της 

δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχουν συµπληρώσει 16 µήνες διδασκαλίας 

µαθηµάτων πληροφορικής, οι οποίοι αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία. 

∆ιαπιστώνουµε από αυτά ότι ο τρόπος εισαγωγής στην εκπαίδευση βασίστηκε 

ουσιαστικά στο να εξοπλισθούν µόνο κάποια σχολεία µε η/υ, χωρίς όµως – αρχικά 

τουλάχιστον - να δοθεί βάρος στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα της 

Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χρήση των η/υ. Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν σε 

Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ολλανδία) «….οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

διαδραµατίζουν τον πιο σηµαντικό ρόλο για τη χρήση των υπολογιστών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για τον τρόπο αξιοποίησής τους στην τάξη» (Veen 

1993: 7). Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους µέσα στην τάξη και στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν για την επιτυχή εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση. 

Σύµφωνα µε τους Scott και Robinson (1996: 133), για να πετύχει µια καινοτοµία 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί αλλαγή όχι µόνο στα υλικά, αλλά και στις διδακτικές 

προσεγγίσεις και αντιλήψεις. Όπως υποστηρίζει η Somekh (1997: 115), για να είναι 

µια καινοτοµία αποτελεσματική θα πρέπει αυτοί που καλούνται να την εφαρµόσουν 

να πιστεύουν στην αναγκαιότητά της. Οι γνώσεις, οι εµπειρίες και οι αναπαραστάσεις 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους υπολογιστές είναι σηµαντικές, αφού και από 

αυτές εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η επιτυχής υλοποίηση της χρήσης τους µέσα 

στη σχολική τάξη. Μια τέτοια καινοτοµία απαιτεί την παραίτηση από καθιερωµένες 

πρακτικές και µεθόδους. Είναι όµως δύσκολο να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί στην 

εισαγωγή µιας καινοτοµίας στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί πρέπει να 

εγκαταλείψουν στρατηγικές που έχουν δοκιµαστεί και έχουν κερδίσει την 

εµπιστοσύνη τους µέσα από την πολύχρονη εµπειρία τους. Μια καινοτοµία φαντάζει 

απειλητική γιατί γίνεται αισθητή ως κριτική στη δική τους προηγούµενη εργασία. Οι 
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µη δεκτικές στάσεις των τεχνολογικά µη καταρτισµένων εκπαιδευτικών καθιστά τα 

ζητήµατα αυτά απρόσιτα και τα αφήνει στην επικράτεια των ειδικών. Σύµφωνα µε 

τον Παπαµιχαήλ (1989:166), µια στρατηγική αλλαγής στάσης των εκπαιδευτικών 

µπορεί να προκύψει µέσω της αναδιοργάνωσης του πεδίου των αναπαραστάσεων, η 

οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την παροχή σφαιρικής πληροφόρησης σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και µε σύνδεση της θεωρία µε την πράξη. Σύµφωνα 

µε αυτά, η βαθύτερη κατανόηση των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση 

µε τις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητη για την καλύτερη αξιοποίησή τους. 

 

 

 

 

1.2 Η Στάση απέναντι στους υπολογιστές 
 

 

 

Η στάση απέναντι στους υπολογιστές (Computer Attitude) ορίζεται ως η 

γενική αξιολόγηση ή το αίσθημα ευμενούς ή δυσμενούς διάθεσης ενός προσώπου 

απέναντι στην τεχνολογία των υπολογιστών ή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες με 

χρήση αυτών. Η αξιολόγηση των σχετικών με υπολογιστή δραστηριοτήτων καλύπτει 

συμπεριφορές (π.χ. η χρήση του υπολογιστή) ή κλάσεις συμπεριφορών 

(παρακολούθηση μιας σειράς μαθημάτων σχετικών με τους υπολογιστές) που 

περιλαμβάνουν άμεσες (δηλ. συμμετοχή μέσω προσωπικής ενέργειας) ή έμμεσες 

(δηλ. συμμετοχή μέσω παρατήρησης, συνομιλίας ή ανάγνωσης) αλληλεπιδράσεις με 

τις ΤΠΕ (Smith, 2000). Ερευνητές έχουν προτείνει έναν διαχωρισμό των ιδιοτήτων 

που συνδιαμορφώνουν την στάση ενός υποκειμένου σε τέσσερις κατηγορίες: 

γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και εκτιμώμενου ελέγχου. Στην 

προκειμένη περίπτωση της στάση ενός ατόμου απέναντι στην χρήση των 

υπολογιστών θα είχαμε (Levine, 1998; Liaw, 2002; Rainer, 1996; Selwyn, 1997; Tsai, 

2001):  

(α) την συναισθηματική συνιστώσα της στάσης που περιλαμβάνει το συγκινησιακό 

κομμάτι, όπως δηλώσεις συμπάθειας ή αντιπάθειας για τον υπολογιστή,  

(β) τη γνωστική συνιστώσα, δηλαδή αντιλήψεις και πληροφορίες σχετικά με τους 

υπολογιστές,  
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(γ) την συμπεριφορική συνιστώσα, δηλαδή τις συμπεριφορικές προθέσεις και 

ενέργειες όσον αφορά τους υπολογιστές και  

(δ) τον εκτιμώμενο συμπεριφορικό έλεγχο, την εκτιμώμενη ευκολία χρήσης των 

υπολογιστών.  

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές συσχετίζεται με την 

απόδοσή τους στην χρήση και εκμάθηση των υπολογιστών, ενώ αρκετοί ισχυρίζονται 

ότι μπορεί να θεωρηθεί θεμελιώδης δείκτης της έκβασης της χρήσης των 

υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς (Selwyn, 1997). Η συνεκτίμηση, επομένως, 

της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές αποτελεί ένα βασικό 

κριτήριο για την αξιολόγηση μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών πάνω στην 

πληροφορική και τις ΤΠΕ και μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών ως προς την χρησιμοποίηση υπολογιστών και αντίστροφα. Ο (Levine, 

1997) αναφέρει ότι οι ευνοϊκές στάσεις καθώς επίσης και μια ισχυρή πεποίθηση στη 

δυνατότητα κάποιου να εργαστεί με τους υπολογιστές, είναι στοιχεία αναγκαία, αλλά 

όχι ικανά, να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός τεχνολογικά καταρτισμένου φοιτητή. 

Παραδειγματικά αναφέρεται ότι για την αποτελεσματική χρήση των υπολογιστών 

απαιτείται ένα σημαντικό επίπεδο δέσμευσης και ισχυρή θέληση για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στις ΤΠΕ, πριν ακόμα αποκτηθεί σημαντική εμπειρία 

χρήσης (Levine, 1998). Συνεπώς η στάση δεν είναι ο μόνος παράγοντας που 

προβλέπει τη συμπεριφορά, γι’ αυτό και σε πολλές περιστάσεις παρατηρείται 

ασυνέπεια μεταξύ των στάσεων και της συμπεριφοράς απέναντι σε ένα αντικείμενο 

(Winter, 1998). Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να συνεκτιμηθούν, ως στάσεις που 

προβλέπουν τη συμπεριφορά καθαυτές ή ως παράγοντες της στάσης απέναντι στους 

υπολογιστές,: (α) η πεποίθηση ότι ο υπολογιστής είναι ένα ευεργετικό εργαλείο και 

(β) η πεποίθηση ότι οι υπολογιστές είναι αυτόνομες οντότητες. Οι πεποιθήσεις αυτές 

έχουν σημαντική συσχέτιση με τη χρήση των υπολογιστών, με την πρώτη να είναι 

πολύ ισχυρότερη. Διάφορες κλίμακες έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για να 

βοηθήσουν στον προσδιορισμό της στάσης απέναντι στους υπολογιστές (Potosky, 

2000; Richter 2000; Smith, 2000; Selwyn, 1997-1999; Tsai 2001). Η Computer 

Attitude Scale που αναπτύχθηκε από τους Gressard και Loyd  (Al Khaldi, 1997; 

Francis, 2000) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα όργανα για την 

αξιολόγηση των σχετικών με τους υπολογιστές στάσεων. Οι συνιστώσες που μετρά η 

κλίμακα CAS είναι: (1) το άγχος απέναντι στον υπολογιστή, (2) η αυτοπεποίθηση 
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απέναντι στον υπολογιστή, (3) η συμπάθεια απέναντι στον υπολογιστή, (4) η 

εκτιμώμενη χρησιμότητα του υπολογιστή. 

 

 

 

1.2.1  Η θεωρία της Λογικής Δράσης 

 

Ένα θέμα λοιπόν που έχει απασχολήσει τους ερευνητές, είναι κατά πόσο η 

συμπεριφορά μπορεί να προβλεφθεί βάσει των στάσεων, δεδομένης της ασυνέπειας 

που παρατηρείται πολλές φορές μεταξύ στάσεων και συμπεριφοράς. Μία από τις πιο 

κυρίαρχες θεωρίες που μελετούν το εν λόγω θέμα είναι η θεωρία των Fishbein και 

Ajzen (1977, 1980). Οι Fishbein και Ajzen, θεωρούν ότι η πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πρόθεση του ατόμου να 

εκφράσει αυτή τη συμπεριφορά. Η πρόθεση του εξαρτάται από δύο παραμέτρους: τη 

στάση του προς την ενδεχόμενη συμπεριφορά και την υποκειμενική εκτίμηση του 

σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται άλλα άτομα την ενδεχόμενη συμπεριφορά του. Η 

στάση προς την ενδεχόμενη συμπεριφορά, αναφέρεται στην πεποίθηση του ατόμου, 

ότι η έκφραση της στάσης με την ανάλογη συμπεριφορά θα έχει ευνοϊκές συνέπειες 

για τον ίδιο (οδηγεί σε θετικές στάσεις προς την έκφραση της συμπεριφορά), ή ότι θα 

έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον ίδιο (οδηγεί σε αρνητικές στάσεις). Η 

υποκειμενική εκτίμηση του αναφορικά με την αντίληψη των άλλων, σχετίζεται με την 

αξιολόγηση του για το πόσο οι άλλοι θα αποδοκίμαζαν ή θα επιδοκίμαζαν τη 

συμπεριφορά του. Η παράμετρος αυτή είναι συνυφασμένη με την επιθυμία του να  

συμμορφωθεί με τους άλλους. Δηλαδή αν οι άλλοι (κάποιο άτομο ή ομάδα) είναι 

σημαντικά πρόσωπα για τον ίδιο, με συνέπεια να αναζητά την εκτίμηση τους, τότε 

τείνει να συμπεριφερθεί ανάλογα με τη θέληση των άλλων. Αντίθετα, αν η 

αποδοκιμασία των άλλων δεν είναι σημαντική για το ίδιο το άτομο, δε θα 

συμπεριφερθεί ανάλογα με τις επιθυμίες τους. 
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1.2.2  Η θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς 

 

Ο Ajzen, το 1988, εμπλούτισε τη θεωρία των τριών διαστάσεων προσθέτοντας 

τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο της συμπεριφοράς (Roussos, 2007). Η νέα λοιπόν 

θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς αποτελεί μια προέκταση της θεωρίας 

της λογικής δράσης και περιλαμβάνει μια επιπλέον μεταβλητή, τη μεταβλητή του 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου της συμπεριφοράς. Η μεταβλητή αυτή αναφέρεται στο 

βαθμό που το άτομο νιώθει ότι έχει τον έλεγχο σε μια συγκεκριμένη δράση- 

συμπεριφορά (πρβλ. Ajzen, I., & Madden, T., 1986).  

Όπως και στη θεωρία της λογικής δράσης, έτσι και στη θεωρία της 

προγραμματισμένης συμπεριφοράς ο κεντρικός παράγοντας για την εκδήλωση της 

συμπεριφοράς είναι η πρόθεση του ατόμου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. Οι προθέσεις αποτελούν τον κινητήριο παράγοντα που επηρεάζουν μια 

συμπεριφορά. Όσο πιο ισχυρές είναι οι προθέσεις που συνδέονται με μια 

συμπεριφορά τόσο πιο πιθανό είναι να εκτελεστεί η συμπεριφορά αυτή. Πρέπει να 

γίνει σαφές ωστόσο, ότι η πρόθεση για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς θα 

οδηγήσει στην εκτέλεση της συμπεριφοράς εάν αυτή η συμπεριφορά βρίσκεται υπό 

τον εκούσιο έλεγχο του ατόμου. Με άλλα λόγια η συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί 

εάν το άτομο μπορεί κατά βούληση να αποφασίσει εάν θα προβεί ή όχι στην 

εκτέλεση της συμπεριφοράς. Αν και κάποιες συμπεριφορές πληρούν την παραπάνω 

προϋπόθεση σε αρκετά μεγάλο βαθμό, οι περισσότερες συμπεριφορές εξαρτώνται 

από παράγοντες που δεν υπόκεινται στον εκούσιο έλεγχο του ατόμου, όπως είναι για 

παράδειγμα, η διαθεσιμότητα των ευκαιριών και των μέσων (λ.χ. χρημάτων, χρόνου, 

συνεργασία των άλλων κ. ά.) που απαιτούνται για την εκδήλωση της συμπεριφοράς. 

Όλοι όμως οι παραπάνω παράγοντες προδιαγράφουν τον πραγματικό έλεγχο που 

μπορεί ένα άτομο να ασκήσει στην ενδεχόμενη συμπεριφορά του. Ο βαθμός κατά τον 

οποίο το άτομο έχει τις απαιτούμενες ευκαιρίες και τα απαραίτητα μέσα καθώς και τις 

προθέσεις να εκτελέσει μια συμπεριφορά, θα καθορίσουν εάν τελικά προβεί στην 

εκδήλωση της (Ajzen, 1991).  
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1.2.3 Ο ρόλος του αντιλαμβανόμενου ελέγχου στην πρόβλεψη της  

συμπεριφοράς 

 

Η σημασία του πραγματικού ελέγχου της συμπεριφοράς είναι αυτονόητος. Οι 

διαθέσιμες πηγές και ευκαιρίες θα καθορίσουν την πιθανότητα εκδήλωσης της 

συμπεριφοράς. Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ψυχολογία παρουσιάζει ο 

αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς και η επίδραση του στις προθέσεις και 

τις δράσεις. Πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι ο αντιλαμβανόμενος 

έλεγχος της συμπεριφοράς διαφέρει από την αντιλαμβανόμενη έδρα ελέγχου 

(perceived locus of control) όπως την ορίζει ο Rotter. Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος 

της συμπεριφοράς αναφέρεται στο βαθμό που το άτομο αντιλαμβάνεται ότι είναι 

εύκολο ή δύσκολο να πραγματοποιήσει τη συμπεριφορά που τον ενδιαφέρει, 

δεδομένων των παραγόντων που συνδέονται άμεσα με τη συμπεριφορά. Ενώ η έδρα 

ελέγχου είναι μια γενικευμένη προσδοκία που παραμένει σταθερή κάτω από διάφορες 

συνθήκες, ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς ενδέχεται να διαφέρει 

ανάλογα με τις καταστάσεις και τις δράσεις της δεδομένης στιγμής.  

Μια συναφής προσέγγιση της έννοιας του αντιλαμβανόμενου ελέγχου 

συναντάται και στη θεωρία του Atkinson (theory of achievement motivation, 1964). 

Βασικός παράγοντας στη θεωρία του Atkinson, είναι η προσδοκία της επιτυχίας, η 

οποία ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη πιθανότητα επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο 

έργο. Η ομοιότητα με τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο της συμπεριφοράς συνίσταται στο 

γεγονός ότι η προσδοκία της επιτυχίας περιγράφεται όχι ως μια γενικευμένη 

προδιάθεση, αλλά ως μια έννοια, στενά συνυφασμένη με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Ωστόσο, η έννοια του αντιλαμβανόμενου ελέγχου, όπως περιγράφεται στη θεωρία της 

ελεγχόμενης συμπεριφοράς, παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με την έννοια της 

αυτό- αποτελεσματικότητας (self-efficacy) στη θεωρία του Bandura (1977, 1982). Οι 

μελέτες του Bandura και των συνεργατών του, έχουν καταδείξει πως η συμπεριφορά 

του ανθρώπου επηρεάζεται από την εμπιστοσύνη που έχει στην ικανότητα του για να 

ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμπεριφορά αυτή. Οι πεποιθήσεις της αυτό –

αποτελεσματικότητας μπορούν να επηρεάσουν την τελική επιλογή δραστηριοτήτων, 

την προετοιμασία για μια δραστηριότητα, το μέγεθος της προσπάθειας που 

καταβάλλεται κατά την εκτέλεση της συμπεριφοράς, ακόμα και τις σκέψεις και τις 
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συναισθηματικές αντιδράσεις. Η θεωρία της ελεγχόμενης συμπεριφοράς θέτει την 

πεποίθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας ή αλλιώς τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο της 

συμπεριφοράς, σε ένα γενικότερο πλαίσιο που περιγράφει τις σχέσεις ανάμεσα στις 

πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις προθέσεις και τη συμπεριφορά.  

Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω θεωρία, ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της 

συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την πρόθεση για τη συμπεριφορά μπορούν να 

προβλέψουν την επίτευξη της συμπεριφοράς. Ωστόσο, για την ακριβή πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, οι μετρήσεις 

των προθέσεων και του αντιλαμβανόμενου ελέγχου της συμπεριφοράς πρέπει να 

σχετίζονται με τη συμπεριφορά που πρόκειται να προβλεφθεί. Δηλαδή, οι προθέσεις 

και η αντίληψη του ελέγχου πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά και το συγκεκριμένο πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά που 

ενδέχεται να εκδηλωθεί. Δεύτερον, οι προθέσεις και ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της 

συμπεριφοράς πρέπει να είναι σταθεροί στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

αξιολόγησης και της εκδήλωσης της συμπεριφοράς. Η παρείσφρηση γεγονότων 

ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές στις προθέσεις ή στον αντιλαμβανόμενο έλεγχο με 

αποτέλεσμα οι αρχικές μετρήσεις των παραπάνω μεταβλητών να μην οδηγήσουν 

στην ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς. Είναι εξέχουσας σημασίας για την ακριβή 

πρόβλεψη, ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς να μην απέχει σε μεγάλο 

βαθμό από τον πραγματικό έλεγχο που μπορεί να ασκηθεί για την πραγματοποίηση 

της συμπεριφοράς.  

Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι ο βαθμός συνεισφοράς των 

προθέσεων και του αντιλαμβανόμενου ελέγχου στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς, 

ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες και τη φύση της συμπεριφοράς. 

Όταν η συμπεριφορά ή οι συνθήκες επιτρέπουν στο άτομο να ασκεί πλήρη έλεγχο 

στην εκτέλεση της συμπεριφοράς, τότε οι προθέσεις από μόνες τους θεωρούνται 

επαρκείς για την πρόβλεψη, όπως περιγράφεται και στη θεωρία της λογικής δράσης. 

Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος είναι εξαιρετικά χρήσιμος προβλεπτικός παράγοντας 

όταν μειώνεται ο εκούσιος έλεγχος της συμπεριφοράς. Γίνεται επομένως κατανοητό 

πως τόσο οι προθέσεις όσο και ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος συνεισφέρουν στην 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς. Ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, η μια 

μεταβλητή μπορεί να είναι περισσότερο σημαντική σε σχέση με την άλλη και ακόμη 

υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αρκεί μόνο ο ένας προβλεπτικός παράγοντας 

(Ajzen, 1991).  
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1.3 Ο ρόλος των στάσεων στη χρήση των ηλεκτρονικών  

υπολογιστών 

 

 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα με άμεσο στόχο να μελετήσουν τη σημασία των 

στάσεων προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα περισσότερα μοντέλα, 

τα οποία έχουν τεκμηριωθεί και ερευνητικά, αναγνωρίζουν το ρόλο των στάσεων ως 

καθοριστικό για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην υποενότητα αυτή 

παρουσιάζονται τέσσερα μοντέλα τα οποία περιγράφουν τη σχέση που συνδέει τις 

στάσεις απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη χρήση των υπολογιστών.  

Τα δύο πρώτα μοντέλα, το μοντέλο των Gardner, Dukes και Discenza και το 

μοντέλο των Levine και Donitsa-Schmidt βασίζονται στη θεωρία των Fishbein και 

Ajzen, και στη θεωρία των τριών διαστάσεων των στάσεων τις οποίες 

ενστερνιζόμαστε στην παρούσα έρευνα. Τα παραπάνω μοντέλα αν και παρουσιάζουν 

διαφορές, προτείνουν πως η χρήση υπολογιστή οδηγεί σε θετικές στάσεις για τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Το μοντέλο της Rafaeli και το μοντέλο των Brock και Sulsky, καταλήγουν 

στην ίδια πρόταση. Ότι δηλαδή η χρήση υπολογιστή και η εμπειρία της εργασίας με 

υπολογιστή επιδρούν, μεταξύ άλλων παραγόντων, στη διαμόρφωση των (θετικών) 

στάσεων για τους υπολογιστές. Τα προαναφερόμενα μοντέλα στηρίζονται σε 

διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα μοντέλα, τόσο 

αναφορικά με την περιγραφή του περιεχομένου των στάσεων (δύο διαστάσεις), όσο 

και για την τεκμηρίωση της σχέσης που συνδέει τη χρήση υπολογιστή με τις στάσεις 

(θεωρία της γνωστικής συνέπειας). Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν, 

ώστε να περιγραφούν οι δύο διαφορετικές σκοπιές προσέγγισης των στάσεων και 

επιπλέον να σκιαγραφηθεί η γενική εικόνα της πορείας των μελετών των στάσεων 

προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές . 
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1.3.1 Το μοντέλο των Gardner , Dukes και Discenza 

 

Οι Gardner, Dukes και Discenza (1993) ανέπτυξαν ένα μοντέλο στηριζόμενοι 

στη θεωρία της λογικής δράσης των Fishbein και Ajzen, το οποίο εν μέρει έχει 

τεκμηριωθεί ερευνητικά σε πληθυσμό μαθητών. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι η 

θεωρία της λογικής δράσης υποστηρίζει πως οι πίστεις για ένα αντικείμενο 

διαμορφώνουν και τις στάσεις για το αντικείμενο αυτό. Οι πίστεις αυτές προέρχονται 

από την εμπειρία με το αντικείμενο, από τις πληροφορίες των άλλων σχετικά με το 

αντικείμενο, καθώς και από άλλες πηγές πληροφοριών. Όταν οι πίστεις για ένα 

αντικείμενο είναι ευνοϊκές τότε και οι στάσεις τείνουν να είναι θετικές.  

Οι στάσεις με τη σειρά τους οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορικές 

προθέσεις και οι προθέσεις επιδρούν στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται σε σχέση με 

το αντικείμενο της στάσης. Τέλος οι συμπεριφορές επηρεάζουν τις πίστεις και 

ενδέχεται να τις τροποποιήσουν. Όταν οι συνέπειες της συμπεριφοράς που έχει 

εκδηλωθεί ενισχύουν τις πίστεις για το αντικείμενο της στάσης, τότε ενισχύονται και  

οι ίδιες οι στάσεις. Όταν οι συμπεριφορές δεν ενισχύονται, τότε οι πίστεις μπορεί να 

αλλάξουν (θετικά ή αρνητικά) και ως εκ τούτου θα αλλάξει και η στάση για το 

αντικείμενο. Εάν οι εμπειρίες σχετικά με το αντικείμενο της στάσης είναι ευνοϊκές, 

τότε και οι πίστεις για τη χρησιμότητα του αντικειμένου μπορεί να ενισχυθούν με 

αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι θετικές στάσεις γι’ αυτό. Το παραπάνω μπορεί να 

αποδοθεί σχηματικά ως εξής:  

Πίστεις → Στάσεις → Συμπεριφορικές προθέσεις → Συμπεριφορές  

Το παραπάνω μοντέλο υποστηρίζει πως εάν κάποιο άτομο αποκτήσει μια 

σχετική εμπειρία με υπολογιστές τότε διαμορφώνει συγκεκριμένες πεποιθήσεις για 

αυτούς (π.χ. χρήσιμοι, διασκεδαστικοί κ.τ.λ.). Οι πίστεις με τη σειρά τους οδηγούν 

στη διαμόρφωση στάσεων για τους υπολογιστές, οι οποίες μπορεί να είναι αρνητικές 

ή θετικές. Βάσει αυτών των στάσεων, διαμορφώνονται και οι προθέσεις της 

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να επιδιώκει να χρησιμοποιήσει 

υπολογιστή ή ίσως προσπαθεί να αποφεύγει τη χρήση. Εάν οι συμπεριφορές αυτές 

ενισχύονται με διάφορες συνέπειες (π.χ. πίεση συναδέλφων ή συμμαθητών) τότε 

μπορεί να συμβούν διάφορες εκδοχές. Εάν για παράδειγμα, ένας μαθητής έχει 

ευνοϊκές πεποιθήσεις και στάσεις για τους υπολογιστές και οι πίστεις ενισχύονται, 
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τότε οι στάσεις θα γίνονται περισσότερο θετικές. Εάν αντίθετα, ένας μαθητής έχει 

αρνητικές πίστεις και στάσεις και επίσης ενισχύονται, τότε οι στάσεις θα γίνονται 

ακόμα πιο αρνητικές. Όσο πιο έντονα εδραιώνονται οι στάσεις, τόσο ενισχύονται οι 

προθέσεις για τη συμπεριφορά.  

Οι Gardner, Dukes και Discenza υποστηρίζουν ότι η άμεση εμπειρία με 

υπολογιστή, και πιο συγκεκριμένα η άμεση εμπειρία των μαθητών (όσον αφορά το 

ερευνητικό τους πλαίσιο) με ηλεκτρονικό υπολογιστή (ο χρόνος και συχνότητα 

χρήσης υπολογιστή, το εύρος και ο σκοπός χρήσης), διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις 

για τους υπολογιστές. Επεκτείνουν το θεωρητικό πλαίσιο των Fishbein και Ajzen 

υποστηρίζοντας πως οι πίστεις που αφορούν τους υπολογιστές είναι αποτέλεσμα της 

άμεσης εμπειρίας και εκφράζονται ως η εμπιστοσύνη που έχει κάποιος στην 

ικανότητα να επιτύχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υπολογιστές, όπως να 

σχεδιάσει εικόνες ή να διδάξει σε κάποιον άλλον παρόμοιες δραστηριότητες. Έτσι 

λοιπόν, σύμφωνα με το μοντέλο των Gardner, Dukes και Discenza η άμεση εμπειρία 

με υπολογιστή διαμορφώνει πεποιθήσεις σχετικά με την ικανότητα του να εργαστεί 

με υπολογιστή, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διαμόρφωση των στάσεων 

για τους υπολογιστές. Επειδή έχει αποδειχθεί (πρβλ. Loyd & Gressard, 1984, Sievert, 

Albritton, Roper & Clayton, 1988) πως η εμπειρία επηρεάζει άμεσα τις στάσεις, οι 

παραπάνω συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι εμπειρίες με υπολογιστές θα έχουν άμεση 

επίδραση στις στάσεις για τους υπολογιστές (Gardner, Dukes & Discenza, 1993).  

Το παραπάνω μοντέλο προτείνει πως η αυξανόμενη χρήση υπολογιστή έχει ως 

άμεση συνέπεια την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης που νοιώθει ο χρήστης για τους 

υπολογιστές που με τη σειρά της οδηγεί σε θετικές στάσεις. Ωστόσο επισημαίνεται η 

σημασία των θετικών πρώιμων εμπειριών με υπολογιστή, αφού μια πρώτη αρνητική 

εμπειρία, σύμφωνα πάντα με το μοντέλο των Gardner, Dukes και Discenza, θα 

οδηγήσει σε αρνητικές στάσεις και σε επακόλουθες συμπεριφορές όπως είναι η 

αποφυγή χρήσης και η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή.  

 

 

1.3.2 Το μοντέλο των Levine και Donitsa-Schmidt 

 

Το μοντέλο των T. Levine και S. Donitsa-Schmidt (1998), όπως και το 

μοντέλο των Gardner, Dukes και Discenza στηρίζεται στη θεωρία των Fishbein και 

Ajzen. Οι συγγραφείς του μοντέλου βασιζόμενοι στα αποτελέσματα ερευνών (Levine, 
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T. & Donitsa-Schmidt, S. 1998) που αποδεικνύουν τη θετική συσχέτιση της χρήσης 

υπολογιστή και των στάσεων καθώς και στις θεωρητικές θέσεις των Fishbein και 

Ajzen, υποστηρίζουν ότι η χρήση υπολογιστή ασκεί θετική επίδραση στην 

αυτοπεποίθηση του ατόμου για τη χρήση υπολογιστή και κατ’ επέκταση στις στάσεις 

του ατόμου για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Επιπλέον το παραπάνω μοντέλο υποστηρίζει πως όχι μόνο η αυτοπεποίθηση 

για τη χρήση υπολογιστή επηρεάζει τις στάσεις, αλλά και οι στάσεις του ατόμου 

ασκούν επίδραση στη μεταβλητή της αυτοπεποίθηση. Υπάρχει με άλλα λόγια μια 

αμοιβαία επίδραση μεταξύ στάσεων και αυτοπεποίθησης για τη χρήση υπολογιστή. 

Στο σημείο αυτό το μοντέλο των Levine και Donitsa-Schmidt διαφέρει από το 

μοντέλο των Gardner, Dukes και Discenza που περιγράφηκε παραπάνω. Τα δύο 

μοντέλα διαφέρουν σε ένα ακόμα σημείο. Οι Gardner, Dukes και Discenza, 

προσθέτουν μια ακόμα μεταβλητή στο μοντέλο τους, τη γνώση για τους  

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υποστηρίζουν (και αποδεικνύουν), ότι η χρήση 

υπολογιστή οδηγεί στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και σε θετικές στάσεις για τους 

υπολογιστές (με αμοιβαία επίδραση αυτοπεποίθησης και στάσεων) και ότι οι δύο 

τελευταίες μεταβλητές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των γνώσεων αναφορικά με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε μελέτες (Carlson & 

Wright, 1993) που υποστηρίζουν πως η επίτευξη σε εργασίες με υπολογιστή 

συσχετίζεται άμεσα με την αυτοπεποίθηση, σε έρευνες (Kay, 1993) που συνδέουν 

συγκεκριμένες διαστάσεις των στάσεων με συγκεκριμένες δεξιότητες χρήσης 

υπολογιστή και τέλος σε μελέτες (Marcoulides, 1988, Simonson et al, 1987) που 

καταδεικνύουν πως το άγχος για τη χρήση υπολογιστή συσχετίζεται αρνητικά με την 

επίτευξη σε εργασίες με υπολογιστή (Levine & Donitsa-Schmidt, 1998).  
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1.3.3 Το μοντέλο της Anat Rafaeli 

 

Η Α. Rafaeli (1986), συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους ερευνητές που 

μελέτησε τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στους υπολογιστές χρησιμοποιώντας 

κλίμακα μέτρησης των στάσεων απέναντι στην εργασία με υπολογιστή, η οποία 

κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας της. Προηγούμενοι ερευνητές (Lee, 

1970, Zoltan & Chapanis, 1982, Coovert & Golstein, 1980) που είχαν καταπιαστεί με 

το θέμα της μελέτης των στάσεων προς τους υπολογιστές είχαν χρησιμοποιήσει 

κλίμακες μέτρησης των γενικών στάσεων προς τους υπολογιστές και όχι κάποια 

κλίμακα η οποία αφορά στις στάσεις ως προς την εργασία με χρήση υπολογιστή.  

Το μοντέλο λοιπόν της Rafaeli, αναφέρεται στις στάσεις ως προς την εργασία 

στην οποία γίνεται χρήση υπολογιστή. Εκτός από τον παράγοντα της εμπειρίας 

χρήσης υπολογιστή η Rafaeli, περιλαμβάνει στη θεωρία της και άλλες μεταβλητές 

που θεωρεί ότι επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων, όπως είναι για παράδειγμα η 

εργασιακή δέσμευση. Αξίζει να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η Rafaeli υιοθετεί τις 

θεωρητικές θέσεις του Lee  όσον αφορά στη δομή της έννοιας των στάσεων (δύο 

διαστάσεις).  

Το πρώτο σκέλος του μοντέλου αναφέρεται στην επίδραση της χρήσης 

υπολογιστή στη διαμόρφωση των στάσεων. Η βασική υπόθεση είναι ότι όσο 

περισσότερο ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί υπολογιστή στο χώρο εργασίας του, τόσο 

πιο θετικές θα είναι οι στάσεις προς την εργασία με υπολογιστή. Η παραπάνω 

πρόταση βασίζεται στη θεωρία της γνωστικής συνέπειας των Bem και Festinger  

(Bem, 1967, Festinger, 1957) η οποία προτείνει πως τα άτομα που εργάζονται με 

υπολογιστή είναι πολύ πιθανό να διαμορφώσουν θετικές στάσεις προς τους 

υπολογιστές.  

Επιπλέον υποστηρίζεται, ότι πέραν της εμπειρίας υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που συσχετίζονται με τις στάσεις προς τους υπολογιστές. Η θεωρία 

ταιριάσματος ανθρώπου –εργασίας (Person-Job fit theory), προτείνει πως οι εγγενείς 

διαφορές στους ανθρώπους προκαλούν τη διαμόρφωση διαφορετικών αντιλήψεων 

και την εκδήλωση διαφορετικών αντιδράσεων απέναντι σε παρόμοιες καταστάσεις. Η 

ιδιοσυγκρασία των ατόμων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αντιμετωπίζουν την εργασία τους. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να υποτεθεί πως 

υπάρχουν εγγενείς διαφορές στα άτομα οι οποίες, συσχετίζονται με τις στάσεις 
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απέναντι στην εργασία με υπολογιστή. Οι Coovert και Golstein (1980) για 

παράδειγμα, υποστήριξαν πως υπάρχει σημαντική συσχέτιση της έδρας ελέγχου και 

των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές (οι εσωτερικοί έχουν πιο θετικές στάσεις 

από τους εξωτερικούς). Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει πως οι εργαζόμενοι με 

εσωτερική έδρα ελέγχου σημειώνουν μεγαλύτερα επίπεδα εργασιακής εμπλοκής (job 

involvement). Υπάρχει δηλαδή θετική συσχέτιση μεταξύ έδρας ελέγχου και 

εργασιακής εμπλοκής. Επίσης, έχει βρεθεί ότι η εργασία διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο για τα άτομα με υψηλά επίπεδα εργασιακής εμπλοκής. Η χρήση υπολογιστή 

στην εργασία απαιτεί την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και προσφέρει νέες 

δυνατότητες. Επομένως τα άτομα με υψηλά επίπεδα εργασιακής εμπλοκής θα έχουν 

περισσότερο θετικές στάσεις ως προς τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση 

υπολογιστή στο εργασιακό περιβάλλον.  

Μια τρίτη σχέση που αναφέρεται στο μοντέλο της Rafaeli, αφορά τη 

συσχέτιση της εργασιακής δέσμευσης και των στάσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία της 

γνωστικής συνέπειας, θα μπορούσε να υποτεθεί πως οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης, θα έχουν περισσότερο θετικές 

στάσεις προς τις τεχνολογικές καινοτομίες που εισάγονται στην οργάνωση και 

συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγής (Rafaeli, 1986).  

Το μοντέλο λοιπόν της Rafaeli υποστηρίζει πως τόσο η χρήση υπολογιστή, 

όσο και η οργανωσιακή εμπλοκή και δέσμευση επιδρούν στις στάσεις ως προς την 

εργασία με υπολογιστή. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως οι δύο τελευταίες μεταβλητές 

ασκούν επίδραση στη συσχέτιση της χρήσης υπολογιστή και στις στάσεις.  

 

 

1.3.4 Το μοντέλο των Brock και Sulsky  

 

Ένα άλλο μοντέλο το οποίο αναφέρεται στη συσχέτιση των στάσεων και της 

χρήσης υπολογιστή είναι το μοντέλο των Brock και Sulsky (1994). Το μοντέλο αυτό, 

υιοθετεί τη διασδιάστατη θεωρία των στάσεων όπως διατυπώθηκε για πρώτη φορά 

από τον Lee (1970). Παραδέχεται δηλαδή, πως οι στάσεις απέναντι στους 

υπολογιστές απαρτίζονται από δύο διαστάσεις: από πεποιθήσεις ότι ο υπολογιστής 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και από πεποιθήσεις ότι ο υπολογιστής αποτελεί μια 

αυτόνομη οντότητα. Μάλιστα υποστηρίζεται πως και οι δύο διαστάσεις 
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συσχετίζονται σημαντικά με τη χρήση υπολογιστή και επιπλέον η πρώτη διάσταση 

παρουσιάζει πιο ισχυρή συσχέτιση με τη χρήση υπολογιστή, σε σύγκριση με τη 

δεύτερη διάσταση.  

Οι Brock και Sulsky, στηριζόμενοι στη θεωρία της Rafaeli η οποία διατείνεται 

πως η χρήση υπολογιστών (μέσω της επίδρασης της εργασιακής εμπλοκής και 

οργανωσιακής δέσμευσης) συμβάλλει στη διαμόρφωση των στάσεων των 

εργαζομένων (δηλ. συμπεριφορά → στάσεις), καθώς και σε έρευνες (Staw, Bell & 

Clausen, 1986, Gattiker & Nelligan, 1988), οι οποίες κατέδειξαν ότι οι στάσεις των 

ατόμων επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονται συγκεκριμένες εργασίες 

με υπολογιστή (δηλ. στάσεις → συμπεριφορά), ενσωματώνουν στο μοντέλο τους την 

αμφίδρομη σχέση στάσεων και χρήσης υπολογιστή. Προτείνουν ότι η αρνητική 

διάσταση των στάσεων, δηλαδή οι πεποιθήσεις ότι ο υπολογιστής αποτελεί αυτόνομη 

οντότητα, επηρεάζει τη χρήση υπολογιστή (συμπεριφορά) η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει τη θετική διάσταση των στάσεων, τις πεποιθήσεις ότι ο υπολογιστής είναι 

χρήσιμο εργαλείο.  

Η πρώτη αιτιώδης σχέση του μοντέλου βασίζεται σε ευρήματα μελετών που 

έχουν καταδείξει πως οι πεποιθήσεις της αυτόνομης οντότητας συσχετίζονται με το 

άγχος και τη φοβία προς τους υπολογιστές καθώς και σε μελέτες που προτείνουν πως 

η εκπαίδευση και η επακόλουθη αύξηση της χρήσης υπολογιστή οδηγούν σε μείωση 

των αρνητικών στάσεων των εργαζομένων. Το πρώτο λοιπόν μέρος του μοντέλου των 

Brock και Sulsky προτείνει πως η αποδυνάμωση των στάσεων που συγκροτούνται 

από πεποιθήσεις ότι ο υπολογιστής αποτελεί αυτόνομη οντότητα, αυξάνει την 

πιθανότητα της χρήσης υπολογιστή.  

Η δεύτερη αιτιώδης σχέση του μοντέλου βασίζεται στη θεωρία της αυτό-

αντίληψης του Bem (1972). Εφαρμόζοντας τη θεωρία της αυτό-αντίληψης στη χρήση 

υπολογιστή προτείνεται, πως προκειμένου το άτομο να διατηρήσει τη συνέπεια 

ανάμεσα στην αυτό-αντίληψη και τη συμπεριφορά του, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί 

υπολογιστή, τόσο περισσότερο θα διαμορφώνονται θετικές στάσεις οι οποίες 

απαρτίζονται από πεποιθήσεις ότι ο υπολογιστής είναι χρήσιμο εργαλείο. Επιπλέον, 

σύμφωνα πάλι με την προηγούμενη θεωρία η έκθεση του ατόμου σε ένα αντικείμενο (τον 

υπολογιστή) ενισχύει τις θετικές στάσεις για το αντικείμενο αυτό (Brock & Sulsky, 

1994). 
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1.4 To μοντέλο αποδοχής της Τεχνολογίας του Davis 

 

Οι ερευνητές πληροφοριακών συστημάτων προσπάθησαν να κατανοήσουν 

πως οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των ανθρώπων επηρεάζουν την συμπεριφορά τους 

απέναντι στην χρήση των υπολογιστών (Adams, Nelson & Todd, 1992; Davis ,1986; 

Davis, 1989; Davis , Bagozzi & Warshaw, 1989; Taylor & Todd 1995; Venkatesh & 

Davis, 2000). H θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς είναι ένα καλό 

συμπεριφοριστικό μοντέλο που οι ερευνητές των πληροφοριακών συστημάτων 

υιοθετήσανε από την κοινωνική ψυχολογία που είναι αρκετά γενικό και προβλέπει 

κάθε είδους ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο Davis στην διδακτορική διατριβή του, 

(Davis, 1986) εισήγαγε μια παραλλαγή της θεωρίας της προσχεδιασμένης 

συμπεριφοράς που ονομάζεται Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology 

Acceptance Model) το οποίο σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για να προβλέπει τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων όσο αφορά την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το 

μοντέλο του Davis έχει γίνει το βασικό εργαλείο των ερευνητών σε αυτόν τον τομέα 

και έχει δοκιμαστεί και ποιοτικά από αρκετούς ερευνητές.  

 Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας αποσκοπεί στο να αποτελέσει μια 

εξήγηση των παραγόντων που επιδρούν στην χρήση και στην αποδοχή των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών  σε ένα μεγάλο  πεδίο τεχνολογικών εφαρμογών. Επειδή 

το μοντέλο στηρίζεται στην Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς των Ajzen 

& Fishbein (1980) , ο στόχος του ΤΑΜ είναι να αναγνωρίσει τους εξωτερικούς 

παράγοντες που έχουν επίδραση στις προσωπικές πεποιθήσεις, στάσεις και προθέσεις 

απέναντι στην χρήση υπολογιστών. 

Το ΤΑΜ υιοθετεί τις αιτιατές σχέσεις της Θεωρίας της δικαιολογημένης 

δράσης προκειμένου να εξηγήσει τις συμπεριφορές αποδοχής της Τεχνολογίας που 

εκδηλώνουν τα άτομα. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία 

Χρήσης (Perceived Ease of Use) και η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived 

Usefulness) από τη χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι οι δύο 

καθοριστικότεροι παράγοντες υιοθέτησής της (σχήμα 1). Ο Davis (1989) όρισε την 

Aντιλαμβανόμενη Xρησιμότητα σαν «το βαθμό, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι 

χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα θα αυξήσει την απόδοσή του στην 

εργασία του» και την Aντιλαμβανόμενη Eυκολία Xρήσης σαν «το βαθμό, στον οποίο 
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ένα άτομο πιστεύει ότι η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου συστήματος δεν θα 

απαιτεί προσπάθεια». Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν 

στην βιβλιογραφία  και μέσω της παραγοντικής ανάλυσης έχει δειχθεί οτί είναι 

στατιστικά ανεξάρτητοι. (Davis, 1989; Hauser & Shugan 1980; Larcker & Lessig, 

1980; Swanson, 1987) 

 Όπως και στην θεωρία της ελεγχόμενης συμπεριφοράς το ΤΑΜ υποστηρίζει 

ότι η χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος προβλέπεται από την πρόθεση για 

χρήση, που προβλέπεται με την σειρά της από την στάση απέναντι στην χρήση. Εκεί 

που το ΤΑΜ διαφέρει είναι ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και η 

αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης είναι οι μοναδικές πεποιθήσεις απαραίτητες για να 

προβλέψεις στην στάση απέναντι στην χρήση. Επίσης εισήγαγε εξωτερικές 

μεταβλητές και την επίπτωση που έχουν στους δύο αυτούς παράγοντες. 

Τα υπόλοιπα δύο μέρη του TAM είναι η Στάση προς τη Χρήση (Attitude 

Towards Use) και η Συμπεριφορική Πρόθεση για Χρήση (Behavioural Intention to 

Use) (Lederer et al., 2000). Η Στάση προς τη Χρήση είναι η αξιολόγηση του χρήστη 

όσον αφορά την τοποθέτηση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής πληροφοριακών 

συστημάτων. Η Συμπεριφορική Πρόθεση για Χρήση είναι ένα μέτρο της πιθανότητας 

ότι ένα άτομο θα χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή (Ajzen και Fishbein, 

1980). H εξαρτημένη τέλος μεταβλητή του TAM είναι η Πραγματική Χρήση (Actual 

Use). Συνήθως μετράτε με τη χρονική διάρκεια ή τη συχνότητα χρήσης μια 

συγκεκριμένης εφαρμογής. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει αποδείξει την ισχύ του 

συγκεκριμένου μοντέλο, το οποίο είναι πια ευρέως αποδεκτό (Legris et al., 2003).  

 

 

 

Σχήμα 1 
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1.4.1  Η ιστορία του TAM 

 

 Ο Davis (1989) ανέπτυξε κλίμακες μέτρησης για την αντιλαμβανόμενη 

ευκολία χρήσης και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. Δόθηκαν συγκεκριμένοι 

ορισμοί για αυτές τις δομές, ακολουθούμενη από μία εκτενής βιβλιογραφική έρευνα 

πάνω στο γιατί αυτοί οι δύο παράγοντες είναι σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες 

της χρήσης του συστήματος. Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα έδειξαν ότι η 

χρησιμότητα ήταν σημαντικά πιο προβλέψιμη από ότι η ευκολία χρήσης. 

 Σε μία έρευνα που ακολούθησε, οι Davis, Bagozzi & Warshaw (1989), 

εξέτασαν 107 φοιτητές του πανεπιστημίου του Michigan για να εξετάσουν την 

προβλεψιμότητα του ΤΑΜ και να την συγκρίνουν με αυτή της TRA. Ένα πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου που η χρησιμοποίηση του ήταν εθελοντική, ήταν διαθέσιμο 

στους φοιτητές στα εργαστήρια του πανεπιστημίου. Το εργαλείο της έρευνας 

δημιουργήθηκε για να εξάγει τις πεποιθήσεις, της στάσεις και της προθέσεις των 

φοιτητών απέναντι στην χρήση και χορηγήθηκε δύο φορές μέσα στο ίδιο τρίμηνο. Η 

πραγματική χρήση μετρήθηκε με ένα εργαλείο το οποίο περιλάμβανε αρκετές 

κλίμακες τύπου Licket. Το εργαλείο και οι κλίμακες εξετάστηκαν για την αξιοπιστία 

χρησιμοποιώντας το δείκτη Cronbach’s alpha. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η πρόθεση 

χρήσης ήταν σημαντικά συσχετισμένη με την πραγματική χρήση. Η θεωρία της TRA 

μπορούσε να εξηγήσει το 32% και 26% της διασποράς των προθέσεων για χρήση 

στην πρώτη και δεύτερη χορήγηση. Το ΤΑΜ εξήγησε το 47% και το 51% της 

διασποράς των προθέσεων αντίστοιχα.  

 Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι Adams, Nelson & Todd (1992) 

αναπαρήγαγαν την έρευνα του Davis (1989) χρησιμοποιώντας της κλίμακες που 

ανέπτυξε ο Davis για να εξετάσουν την εγκυρότητα των κλιμάκων αυτών σε ένα 

μεγαλύτερο εύρος τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα από τις έρευνες ήταν σύμφωνα με 

την έρευνα του Davis. Η έρευνα έδειξε ότι οι προθέσεις συμπεριφοράς ήταν ένας 

σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της πραγματικής χρήσης.  

 Ο Lederer et al. (2000), διεξήγαγε μια έρευνα με δείγμα 163 συμμετέχοντες 

για να καθορίσει την χρήση μιας ιστοσελίδας για τους υπαλλήλους μια εταιρίας. Τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν το ΤΑΜ δείχνοντας ότι η χρησιμότητα  και η ευκολία 

χρήσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της συμπεριφοράς. 
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 Τα επόμενα χρόνια οι ερευνητές άρχισαν να εξερευνούν επακτάσεις στο 

TAM. Οι Vankatesh (2000) και οι Vankatesh & Davis (2000) προσθέσανε σαν 

παράγοντες πρόβλεψης της αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης την αυτεπάρκεια 

στους υπολογιστές, το άγχος απέναντι στους υπολογιστές και την ευχαρίστηση 

χρήσης. Το εκτεταμένο μοντέλο εξετάστηκε σε επόμενες έρευνες των οποίων τα 

αποτελέσματα ήταν συνεπή με της προβλέψεις του μοντέλου. Σε επόμενες έρευνες 

συμπεριλήφθησαν και άλλοι παράγοντες στο μοντέλο όπως η εμπειρία χρήσης 

(Vankatesh & Davis ,2000) και το φύλο (Vankatesh & Morris, 2000). Οι έρευνες 

αυτές έδειξαν ότι η εμπειρία , η αυτεπάρκεια , το άγχος και το φύλο επηρέαζαν την 

αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και το μοντέλο εξηγούσε τα αποτελέσματα από 

αυτές της έρευνες. 

 Τα επόμενα χρόνια διεξήχθησαν αρκετές έρευνες , οι οποίες στηρίζονταν στο 

εκτεταμένο μοντέλο του Davis που αποσκοπούσαν στην μελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και κατ’ επέκταση την χρήση 

υπολογιστικών συστημάτων. Μέσα από αυτές τις έρευνες αρκετές μεταβλητές έχουν 

διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν τις στάσεις απέναντι στους υπολογιστές και κατ’ 

επέκταση την χρήση τους. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση ερευνών οι 

οποίες στηρίζονται στο ΤΑΜ και επικεντρώνονται στην μελέτη των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. 

 

 

 

1.5 Έρευνες για την στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

Η στάση (attitude) σχετικά με τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ αποτελεί μια 

πολυπαραγοντική μεταβλητή. Έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία με στόχο την 

καταγραφή των στάσεων σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (π.χ. Rosen & Weil, 

1995; Levine & Donitsa-Schmidt, 1998; Ropp, 1999; Evans-Jennings & 

Okwuegbuzie, 2001). Οι στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ 

έχουν μελετηθεί, τα τελευταία χρόνια, σε συνάρτηση με διάφορες μεταβλητές, όπως 

ηλικία, φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης, κατοχή υπολογιστή και εμπειρία χρήσης 

υπολογιστών (Woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa-
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Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Yildirim 2000, Evans-

Jennings & Okwuegbuzie, 2001). 

 

 

 

1.5.1 Έρευνες με βάση το φύλο 

 

Όσον αφορά στις έρευνες που μελετούν τη μεταβλητή του φύλου και τις στάσεις 

προς τους υπολογιστές, τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά και πολλές φορές προκαλούν 

σύγχυση. Αυτό, πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η έννοια της στάσης είναι 

πολύπλευρη και απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα συνδεόμενα στοιχεία, τα οποία θα 

μπορούσαν να συσχετίζονται διαφορετικά με μία μεταβλητή (Carver, 1989) Η πληθώρα 

των κλιμάκων που έχει κατασκευαστεί για τη μέτρηση των στάσεων απέναντι στους 

υπολογιστές και το διαφορετικό τους περιεχόμενο αποδεικνύουν την πολυδιάστατη φύση 

των στάσεων. Επομένως ενδέχεται να προκύψουν διαφυλικές διαφορές σε ορισμένες και 

όχι σε όλες τις διαστάσεις των στάσεων και ίσως προκύπτουν αντιφατικά αποτελέσματα 

επειδή οι ερευνητές χειρίζονται τις διαστάσεις ως ισότιμες μεταξύ τους, ενώ το 

παραπάνω ενδέχεται να μην ισχύει. (Whitley, 1997). Επιπλέον, η διαφορετική 

μεθοδολογία των ερευνών αλλά και οι διαφορετικές μεταβλητές που εξετάζονται κάθε 

φορά, ίσως συμβάλλουν στην αντιφατικότητα των ερευνητικών πορισμάτων. 

Οι πρώτες μελέτες για τις στάσεις απέναντι στους υπολογιστές οι οποίες 

διεξήχθησαν με δείγμα μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου, κατέδειξαν ότι τα 

αγόρια χρησιμοποιούν περισσότερο τους υπολογιστές και έχουν πιο θετικές στάσεις σε 

σύγκριση με τα κορίτσια. Το παραπάνω αποτέλεσμα, αποδόθηκε (Dambrot, Watkins-

Malek, Silling, Marsh & Garber, 1985) στην συσχέτιση των υπολογιστών με τα 

μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες όπου τα κορίτσια θεωρούσαν ότι δε κατέχουν τις 

βασικές ικανότητες για να επιτύχουν στους τομείς αυτούς. Άλλοι ερευνητές (Lieberman, 

1985, Kiesler, Sproull & Eccles, 1985, Goodwin & Wilkes, 1986, Marshal & Bannon, 

1986, Muira, 1987) ερμήνευσαν τις αρνητικές στάσεις των κοριτσιών και τη μειωμένη 

χρήση των υπολογιστών, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης πρόσβασης των τελευταίων 

στη χρήση υπολογιστών. Ωστόσο, οι Wu και Morgan (1989) δε βρήκαν ισχυρή 

συσχέτιση στη χρήση υπολογιστών και τις στάσεις (Ray, Sormunen & Harris, 1999). Οι 

Schumacher και Morahan-Martin από την άλλη, υποστήριξαν ότι τα κορίτσια έχουν 

μικρότερη εμπειρία με τους υπολογιστές και είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν πιο 

αρνητικές στάσεις σε σύγκριση με τα αγόρια. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους, 
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κατέδειξαν σημαντικές διαφυλικές διαφορές ως προς την εμπειρία και τις στάσεις προς 

τους υπολογιστές. Πιο συγκεκριμένα, τα αγόρια ανέφεραν ότι είναι πιο πιθανό να 

παρακολουθήσουν μαθήματα στο σχολείο που απαιτούν χρήση υπολογιστή και ανέφεραν 

ότι είναι πιο ικανοί στο χειρισμό εφαρμογών όπως είναι ο προγραμματισμός, τα παιχνίδια 

και τα γραφικά. Επιπλέον, τα αγόρια θεώρησαν ότι είναι πιο ικανοί και ότι έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του διαδικτύου σε σύγκριση με τα κορίτσια, με εξαίρεση 

τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Schumacher & Morahan-Martin, 2001). 

Σε ότι αφορά στους εκπαιδευτικούς, η έρευνα έχει δείξει διαφορές στάσεων 

και αντιλήψεων ανάλογα με το φύλο. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν 

επιφυλακτικότητα (anxiety) σε μεγαλύτερο βαθμό και εμφανίζουν μικρότερη 

αυτοπεποίθηση στη χρήση υπολογιστών (Rosen & Weil, 1995, Lee, 1997). Μια 

σχετικά πρόσφατη μελέτη (Shapka & Ferrari, 2003) έδειξε ότι, ενώ οι διαφορές 

φύλου σχετικά με τις ΤΠΕ περιορίζονται, υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές στις 

στάσεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν.  

 

 

 

1.5.2 Έρευνες με βάση την Βαθμίδα εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό φόβο για τους υπολογιστές (computerphobia) και αποφεύγουν τη χρήση τους. 

Αντίθετα, οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν περισσότερο 

υπολογιστές στην τάξη τους αλλά οι διαφορετικές στάσεις ανάμεσα στα δύο φύλα 

παραμένουν (Whitley, 1997). Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις για τις 

ΤΠΕ αλλά δεν θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να διδάξουν με 

χρήση τεχνολογικών εργαλείων (Ropp, 1999). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν καλύτερη εκπαίδευση και υψηλότερη 

αυτοπεποίθηση από ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας (Rosen & Weil, 1995; 

Shapka & Ferrari, 2003).  

 

1.5.3 Έρευνες με βάση την εμπειρία και κατάρτιση και κατοχή υπολογιστή 

 

Πλήθος ερευνητών  (Arch & Cummins, 1989, Ertmer et al., 1994, Jones & 

Clarke, 1995, Loyd & Gressard, 1984,, Miller & Varma, 1994, Shashaani, 1994, 

Sigurdsson, 1991, Williams, Ogletree, Woodburn & Raffeld, 1993, Yelland, 1995, Smith, 
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B., Caputi, P.& Rawstorne, P. 2000) έχουν μελετήσει τη συσχέτιση της εμπειρίας και των 

στάσεων και έχουν καταδείξει ότι η εμπειρία συσχετίζεται θετικά με τις στάσεις απέναντι 

στους υπολογιστές. Επιπλέον , έχει βρεθεί (Colley, Gale & Harris, 1994, Henderson, 

Deane & Ward, 1995, Howard & Smith, 1986, Robertson, Calder, Fung, Jones & O’Shea, 

1995, Butchko, 2001) ότι η εμπειρία συσχετίζεται αρνητικά με το άγχος προς τους 

υπολογιστές. Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των Hong και Koh, η οποία μελέτησε τις 

στάσεις και το επίπεδο άγχους καθηγητών σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης στη Μαλαισία. 

Οι καθηγητές οι οποίοι είχαν δικό τους υπολογιστή και ανέφεραν μεγαλύτερη εμπειρία 

χρήσης, είχαν λιγότερο άγχος και πιο θετικές στάσεις σε σύγκριση με καθηγητές οι 

οποίοι είχαν μικρότερη εμπειρία (Hong & Koh, 2002). Επιπλέον οι Al-Khaldi και Al-

Jabri κατέδειξαν πως οι στάσεις συσχετίζονται θετικά με τη χρήση υπολογιστή (Al-

Khaldi & Al-Jabri, 1998). Η εμπειρία χρήσης λοιπόν με έναν υπολογιστή, αυξάνει τις 

θετικές στάσεις και μειώνει το άγχος προς τους υπολογιστές. Ωστόσο δεν έχουν 

καταλήξει όλες οι έρευνες στα παραπάνω αποτελέσματα. Άλλοι ερευνητές (Henderson, 

Deane, Barrelle & Mahar, 1995, Pope-Danis & Twing, 1991, Rosen, Sears & Weil, 1987, 

Rosen & Weil, 1995), κατέδειξαν ότι η εμπειρία με έναν υπολογιστή ενισχύει τις ήδη 

υπάρχουσες αρνητικές στάσεις (Smith, Caputi & Rawstorne, 2000). 

Αξίζει να αναφέρουμε μια ενδιαφέρουσα διάκριση που χρησιμοποιείται από 

πολλούς ερευνητές όταν αναφέρονται στον παράγοντα της εμπειρίας. Η διάκριση αυτή 

αφορά το διαχωρισμό της υποκειμενικής και της αντικειμενικής εμπειρίας. Η 

αντικειμενική εμπειρία χρήσης υπολογιστή ορίζεται ως «το σύνολο της παρατηρούμενης 

άμεσης ή/και έμμεσης αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή η οποία λαμβάνει χώρα 

στο πέρασμα του χρόνου» (Smith et al., 1999). Οι Smith και οι συνεργάτες (1999) 

χειρίζονται τη μεταβλητή της αντικειμενικής εμπειρίας, χωρίζοντας τη σε τρεις 

μετρήσιμες κατηγορίες: στην ποσότητα της χρήσης υπολογιστή, στις ευκαιρίες χρήσης 

και στην ανομοιογένεια της εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα της χρήσης 

αναφέρεται στο σύνολο της ποσότητας χρήσης που γίνεται στη διάρκεια του χρόνου. Η 

ευκαιρίες χρήσης αναφέρονται στη διαθεσιμότητα των πηγών που συμβάλλουν ή 

διευκολύνουν τη χρήση υπολογιστή σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως είναι το 

σχολείο, το σπίτι ή η εργασία. Η ανομοιογένεια της εμπειρίας, εξετάζει τις διατομικές 

διαφορές όσον αφορά την αξιοποίηση και τη χρήση των διαφόρων λογισμικών πακέτων 

(π.χ. επεξεργασία κειμένου, παιχνίδια, βάσεις δεδομένων). Η έμμεση αντικειμενική 

εμπειρία, από την άλλη αναφέρεται στις πηγές πληροφόρησης (π.χ. γονείς, καθηγητές, 

μέσα μαζικής ενημέρωσης) από τις οποίες αποκτώνται πληροφορίες που αφορούν τους 

υπολογιστές. Ο όρος της υποκειμενικής εμπειρίας αναφέρεται σε μια «ιδιωτική» 
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ψυχολογική κατάσταση που αντανακλά τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ατόμου 

προς ένα γεγονός που σχετίζεται με τους υπολογιστές. Η αναφορά στον όρο «ιδιωτική» 

σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση δεν εκδηλώνεται. Τέλος τονίζεται 

πως η υποκειμενική εμπειρία, ως μια ψυχολογική κατάσταση διαφοροποιείται από άλλες 

ψυχολογικές καταστάσεις και κυρίως από τις στάσεις. Μάλιστα υποστηρίζεται (Sexton, 

1997) πως η αντικειμενική και υποκειμενική εμπειρία έχουν διαφορετικές επιδράσεις στις 

στάσεις προς τους υπολογιστές (Smith, B., Caputi, P.& Rawstorne, P. 2000). 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η κατάλληλη κατάρτιση και η εμπειρία χρήσης 

υπολογιστών αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζουν αρνητικές στάσεις και δεν χρησιμοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους. Ο Yildirim (2000) ανακάλυψε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εμπειρίας πάνω στους υπολογιστές και των στάσεων, που με την σειρά τους φάνηκε 

να επηρεάζουν την χρήση των υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες των 

Dupange & Krendel (1992) και των Koohang (1987) έδειξαν ότι οι αρνητικές στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές άλλαξαν μετά από την κατάρτιση 

τους πάνω στους υπολογιστές. Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

με γνώσεις και εμπειρία στους υπολογιστές έχουν περισσότερο θετικές στάσεις 

σχετικά με τις δυνατότητες των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η 

αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα ο οποίος ευνοεί 

τις θετικές στάσεις για τις ΤΠΕ (Ropp, 1999, Yildirim, 2000, Kumar & Kumar, 

2003). Σε ότι αφορά στις στάσεις και αντιλήψεις για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι 

υπολογιστές αποτελούν για την εκπαίδευση ένα σημαντικό εργαλείο και είναι θετικοί 

στο να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες. Από την άλλη μεριά όμως δεν 

επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδακτική πρακτική (Rosen & Weil, 1995). Αν και αναγνωρίζουν τη σημασία της 

εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι λιγότερο θετικοί σχετικά με 

την εκτεταμένη χρήση τους στην τάξη και ακόμη λιγότερο πεπεισμένοι για τις 

δυνατότητές τους να βελτιώσουν τη διδασκαλία (Stetson & Bagwell, 1999). Οι Rosen 

and Weil (1995) αναφέρουν ότι πολύ λίγοι από τους εκπαιδευτικούς που είναι θετικοί 

για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση χρησιμοποιούν υπολογιστές στην τάξη τους. Φαίνεται 

ότι η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ώστε να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην 

καθημερινή διδακτική πρακτική, γίνεται βαθμιαία μέσα από μια σειρά διακριτών 
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φάσεων (Russel, 1995, Sherry, 1998), όπου στα τελικά στάδια απαιτείται κυρίως 

αλλαγή στάσεων, παρά δεξιοτήτων.  

 

 

1.5.4 Έρευνες με βάση την ηλικία 

Μελέτες για τις στάσεις απέναντι στους υπολογιστές δεν έχουν καταδείξει 

σημαντικές διαφορές στα άτομα μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Τόσο οι νέοι όσο 

και οι μεγάλοι ενήλικες έχουν θετικές στάσεις, γεγονός που αποδεικνύει πως τόσο η 

εμπειρία όσο και η προηγούμενη γνώση για τους υπολογιστές διαδραματίζουν 

σημαντικότερο ρόλο στη διαφοροποίηση των στάσεων σε σύγκριση με την ηλικία 

(McCort et al., 2000). Ωστόσο, μελέτη με δείγμα μαθητές δύο ηλικιακών ομάδων, 11-12 

και 15-16 ετών, κατέδειξε ότι οι νεότεροι μαθητές ανέφεραν μεγαλύτερη εμπειρία χρήσης 

υπολογιστή και παρουσίαζαν πιο θετικές στάσεις, σε σχέση με τους μαθητές μεγαλύτερης 

ηλικίας (Comber et al, 1997). Επίσης, άλλη μελέτη (Loyd & Gressard,1984) κατέδειξε, 

μεταξύ άλλων, τη συσχέτιση της ηλικίας των συμμετεχόντων με τη συναισθηματική 

υποκλίμακα των στάσεων προς τους υπολογιστές.  

Επιπλέον, μελέτες για το άγχος αναφορικά με τη χρήση υπολογιστών έχουν 

καταδείξει διαφορές στις δύο ηλικιακές ομάδες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα μιας μελέτης που διερευνά τη σχέση του άγχους και των στάσεων 

απέναντι στους υπολογιστές. Οι Hong και Koh με δείγμα 200 εκπαιδευτικούς από 

σχολεία της Μαλαισίας κατέδειξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση τους άγχους και των 

στάσεων (Hong & Koh, 2002). Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας διακατέχονται από 

υψηλότερα επίπεδα δυσφορίας, βιώνουν μικρότερη αποτελεσματικότητα (πεποίθηση ότι 

κάποιος διεκπεραιώνει κάποιο έργο με επάρκεια όταν χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή) και 

έχουν το αίσθημα ότι διατηρούν τον έλεγχο σε μικρότερο βαθμό, σε σύγκριση με τους 

νεότερους. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι νιώθουν σε μικρότερο βαθμό αυτοπεποίθηση όταν 

χρησιμοποιούν υπολογιστή (Czaja, 1998, Dyck, 1994, Sharit et al., 1998 & Marquie, 

1994 στο Butchko, . (2001).  
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1.5.5  Έρευνες στον ελλαδικό χώρο 

 

Διάφορες μελέτες στη χώρα μας έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν, εν 

γένει, θετικές στάσεις σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Μπίκος, 

1995, Γκρίτση κ.α., 2000, Κυνηγός κ.α., 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitouridou & 

Vrizas, 2003).  

Μια από τις πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο και 

συγκεκριμένα στον νομό Θεσσαλονίκης για την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας από το σύνολο των εκπαιδευτικών και είναι αρκετά ολοκληρωμένη 

είναι αυτή του Μπίκου (1995). Το γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη στάση και τη συμπεριφορά. Έτσι ενώ οι εν λόγω 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται σε θεωρητικό επίπεδο ιδιαίτερα θετικοί στο τότε 

ενδεχόμενο, αφού δεν υπήρχαν ακόμα συντονισμένες προσπάθειες εισαγωγής Η/Υ 

στο σχολείο, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί  όταν καλούνται οι ίδιοι να 

υλοποιήσουν αυτή την προσπάθεια.  

Αναλυτικότερα η έρευνα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

στάση όπως η γνώση και η εμπειρία που έχουν όσο αφορά στους υπολογιστές, η 

ειδικότητα του εκπαιδευτικού, το φύλο, η ηλικία και η προϋπηρεσία και τέλος το 

περιβάλλον δραστηριοποίησης, δηλαδή ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το σχολείο. Τα 

συμπεράσματα του Μπίκου ανά παράγοντα επηρεασμού έχουν ως εξής: 

 Η γνώση και η εμπειρία έχουν θετική συσχέτιση με τη στάση, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί είχαν εμπειρία και γνώσεις πάνω στο αντικείμενο παρουσίασαν 

και σημαντικά θετικότερη στάση ενώ αντίθετα η έλλειψη εμπειρίας 

συνοδεύονταν από πιο επιφυλακτική στάση. 

 Η ειδικότητα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης, 

μάλιστα πιο σημαντικό από το φύλο και την ηλικία. Ειδικότερα οι απόφοιτοι 

θετικών σχολών και κατ’ επέκταση οι καθηγητές θετικών μαθημάτων 

παρουσιάζουν σημαντικά θετικότερη στάση από αυτούς των θεωρητικών 

σχολών. 

 Το φύλο είναι ένας ακόμα παράγοντας επηρεασμού της στάσης και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Έτσι οι άνδρες είναι θετικοί απέναντι στη 

χρήση του Η/Υ ως πρόσθετο διδακτικό μέσο ενώ οι γυναίκες δεν μπορούν να 

αποφασίσουν για τα υπέρ και τα κατά των Νέων Τεχνολογιών. 
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 Η ηλικία και η προϋπηρεσία δε φάνηκε να επηρεάζουν με γραμμικό τρόπο τη 

στάση. Και στις δύο περιπτώσεις σημαντικά θετικότερη στάση έχουν τα 

μεσαία στρώματα, στην περίπτωση της ηλικίας οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 36 

και 45 ενώ της προϋπηρεσίας αυτοί μεταξύ 6 και 10 χρόνων.  

 Όσο αφορά το περιβάλλον δραστηριοποίησης οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

σε αστικές και ημιαστικές περιοχές εμφανίζονται θετικότεροι έναντι αυτών 

που υπηρετούν σε αγροτικές περιοχές ( Μπίκος, 1995: 77-90) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Τζιμογιάννη και Κόμη (2006) η οποία διεξήχθη στον νομό Ιωαννίνων κατά τα 

σχολικά έτη 2000-2001 και 2002-2003 αμέσως μετά την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ με την συμμετοχή 872 εκπαιδευτικών διαφόρων 

ειδικοτήτων. Σε γενικές γραμμές οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων είναι θετικοί ως 

προς τον ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με μικρή απόκλιση ανάλογα με την 

περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Ειδικότερα κατά την πρώτη περίοδο το 99.2% και 

κατά τη δεύτερη περίοδο το 97.3% των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη την 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής από τους μαθητές. Επιπλέον ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό τους κρίνει απαραίτητη τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ για μελέτη, 

εξάσκηση και έρευνα σε όλα τα μαθήματα. 

Βέβαια δεν λείπουν και οι αμφιβολίες που προκύπτουν από την ανασφάλεια της 

ανθρώπινης φύσης. Έτσι μια μικρή μερίδα εκπαιδευτικών (περίπου 15%) που στην 

δεύτερη φάση όμως διπλασιάζεται φοβάται να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ καθώς νιώθει 

ανασφαλής αφ’ ενός με την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση και αφ’ ετέρου με τη 

μεγαλύτερη εξοικείωση που έχουν οι μαθητές με αυτές απ’ ότι οι ίδιοι. Ακόμη, μετά 

την επιμόρφωση τους οι μισοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι ΤΠΕ περιορίζουν τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και απομονώνουν τον άνθρωπο και γι’ αυτό 

αμφιβάλλουν για το αν θα πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση.  Από 

την μία δηλαδή οι εν λόγω εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ένθερμα την απόκτηση και 

χρήση γνώσεων ΤΠΕ από τους μαθητές ενώ από την άλλη θέλουν περισσότερα 

πειστήρια της χρησιμότητας τους.  

Σε προηγούμενη έρευνα που έγινε σε 186 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην περιοχή των Ιωαννίνων βρέθηκε ότι, στην πλειονότητά τους, δεν 

έχουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις στους υπολογιστές (Εμβαλωτής & 

Τζιμογιάννης, 1999). Το 87% των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι οι ΤΠΕ θα 
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έπρεπε να παίζουν έναν πιο σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, ενώ θεωρούν τις 

υποδομές σε εξοπλισμό και εκπαιδευτικό λογισμικό ως τα κύρια εμπόδια της μη 

εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

επιμόρφωσης στα πλαίσια του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τη σημασία του παιδαγωγικού πλαισίου ένταξης των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στους 3 εκπαιδευτικούς θεώρησαν ότι 

τα παιδαγωγικά σενάρια χρήσης του υπολογιστή δεν ήταν επαρκή, ενώ μόλις το 

10.3% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση του υπολογιστή μετά το τέλος της επιμόρφωσης (Πολίτης κ.α., 2000). Σε άλλη 

ανεξάρτητη έρευνα για το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ, βρέθηκε ότι 1 στους 2 εκπαιδευτικούς 

δεν ήταν ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης σε 

ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της τάξης (Κυνηγός κ.α., 2000). Οι Demetriadis 

et al. (2003) δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της μελέτης σε εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιμορφώθηκαν στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

στα πλαίσια του προγράμματος Ε42. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και των 

αναφορών των συντονιστών επιμόρφωσης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώθηκαν είχαν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν εργαλεία των ΤΠΕ με στόχο 

να βελτιώσουν το έργο τους, αλλά είχαν την τάση να προσαρμόσουν τις ΤΠΕ στο 

παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο.  
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2.1 Ο Σκοπός της έρευνας 

 

 

 Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τις στάσεις εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές και κατ’ επέκταση απέναντι στις ΤΠΕ. Τα 

τελευταία χρόνια στην χώρα μας υπάρχει μια αυξημένη διαθεσιμότητα σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρόλα αυτά αρκετοί 

εκπαιδευτικοί είναι αρκετά διστακτικοί στο να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Roussos 2002, Vryzas & Tsitouridou ,2002).  

 Η Θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς υποδεικνύει ότι οι στάσεις, 

πεποιθήσεις και οι προθέσεις αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της 

συμπεριφοράς. Οι στάσεις απέναντι στους υπολογιστές σύμφωνα με τις θεωρίες 

πιστεύεται ότι επηρεάζουν την αποδοχή της τεχνολογίας αλλά και μελλοντικές 

συμπεριφορές όπως η χρησιμοποίηση του υπολογιστή σαν εργαλείο για διδακτική 

χρήση.   

 Από τα παραπάνω κρίνεται σημαντική λοιπόν η μελέτη των στάσεων των 

εκπαιδευτικών για να διαπιστωθεί ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που της 

επηρεάζουν και ίσως να τις διαμορφώνουν. Το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας 

είδαμε ότι προβλέπει ότι υπάρχουν ανεξάρτητες μεταβλητές που διαμορφώνουν την 

αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης, που αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα της 

διαμόρφωσης των στάσεων απέναντι στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας. 

Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό, αλλά και στην χώρα μας έχουν 

φανερωθεί μεταβλητές που φαίνεται να επηρεάζουν την στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις ΤΠΕ. 

 Πλήθος ερευνητών έχουν προσεγγίσει το ζήτημα των στάσεων διερευνώντας τις 

ενδεχόμενες διαφορές στα δύο φύλα. (Rosen & Weil, 1995, Lee, 1997; Shapka & 

Ferrari, 2003; Smith ,1986) Οι έρευνες αυτές έχουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Οι 

πρώτες έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν έδειξαν ότι οι άνδρες είχαν θετικότερη στάση 

απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι γυναίκες (Kiesler et al., 1985, Turkle, 1988, 

Eastman & Krendl, 1987, Dambrot et al., 1985, Ware & Stuck, 1985, Fetler, 1985, Hess 
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& Miura, 1985) Σε πιο πρόσφατες έρευνες όμως έδειξαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στα 

δύο φύλα περιορίζονται (Roussos 2007 ;Raphael et al, 2006,;Dolton & Makepeace, 2004 

; Shapka & Ferrari, 2003).  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ευρήματα αναμένεται ότι 

δεν θα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 

Υ1: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν θετικότερη στάση απέναντι στους 

υπολογιστές από ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί. 

 

 

 Η ηλικία των συμμετεχόντων είναι μια δεύτερη μεταβλητή η οποία, από ότι έχει 

δείξει η βιβλιογραφία σχετίζεται με την στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Έρευνες που μελετούν 

τη συχνότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναφέρουν πως τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή λιγότερο σε σύγκριση με 

νεότερους συναδέλφους τους και μάλιστα τον χρησιμοποιούν μόνο όταν υπάρχει 

ιδιαίτερη ανάγκη Η μικρή συχνότητα χρήσης αποδίδεται στη μικρή εξοικείωση με τους 

υπολογιστές.(Baack, Brown and Brown, 1991).  Επιπλέον, μελέτες για το άγχος 

αναφορικά με τη χρήση υπολογιστών αναφέρουν ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους ως προς τους υπολογιστές και τη χρήση τους. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας διακατέχονται από υψηλότερα επίπεδα 

δυσφορίας, βιώνουν μικρότερη αποτελεσματικότητα (πεποίθηση ότι κάποιος 

διεκπεραιώνει κάποιο έργο με επάρκεια όταν χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή) και έχουν 

το αίσθημα ότι διατηρούν τον έλεγχο σε μικρότερο βαθμό, σε σύγκριση με τους 

νεότερους. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι νιώθουν σε μικρότερο βαθμό αυτοπεποίθηση όταν 

χρησιμοποιούν υπολογιστή (Czaja, 1998, Dyck, 1994, Sharit, 1998; Marquie,2001). 

Επιπλέον, μελέτες για το άγχος αναφορικά με τη χρήση υπολογιστών αναφέρουν ότι τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους ως προς τους 

υπολογιστές και τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

διακατέχονται από υψηλότερα επίπεδα δυσφορίας, βιώνουν μικρότερη 

αποτελεσματικότητα (πεποίθηση ότι κάποιος διεκπεραιώνει κάποιο έργο με επάρκεια 

όταν χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή) και έχουν το αίσθημα ότι διατηρούν τον έλεγχο σε 

μικρότερο βαθμό, σε σύγκριση με τους νεότερους. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι νιώθουν σε 

μικρότερο βαθμό αυτοπεποίθηση όταν χρησιμοποιούν υπολογιστή (Czaja, 1998, Dyck, 

1994, Sharit et al, 1998; Marquie, 1994; Butchko, 2001). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα μιας μελέτης που διερευνά τη σχέση του άγχους και των στάσεων 

απέναντι στους υπολογιστές. Οι Hong και Koh με δείγμα 200 εκπαιδευτικούς από 
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σχολεία της Μαλαισίας κατέδειξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση τους άγχους και των 

στάσεων (Hong & Koh, 2002). Εφόσον λοιπόν τα μεγαλύτερα άτομα διακατέχονται από 

υψηλότερα επίπεδα άγχους και το άγχος ως προς τους υπολογιστές και τη χρήση τους 

συσχετίζονται αρνητικά με τις στάσεις αναμένουμε στην παρούσα έρευνα η ηλικία να 

συσχετίζεται αρνητικά με τις στάσεις των εργαζομένων.  

 

Υ2: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν αρνητικότερη 

στάση απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί. 

 

Έρευνες που έχουν μελετήσει την στάση εκπαιδευτικών απέναντι στους 

υπολογιστές, σε σχέση με την βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετικότερη στάση από τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Whitley, 1997). Από τις σχετικές έρευνες έχει προκύψει ότι 

οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατάρτιση 

και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσο αφορά την χρήση υπολογιστή. (Rosen & Weil, 

1995; Shapka & Ferrari, 2003). Έτσι λοιπόν αναμένεται: 

 

Υ3: Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετικότερες 

στάσεις απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

Επιπλέον, έρευνες αναφέρουν πως υπάρχει θετική συσχέτιση των στάσεων και 

της εμπειρίας χρήσης υπολογιστών (Arch & Cummins, 1989, Ertmer et al., 1994, , Loyd 

& Gressard, 1984,  McInerney & Sinclair, 1994, Miller & Varma, 1994, Shashaani, 1994,  

Williams, Ogletree, Woodburn & Raffeld, 1993, Yelland, 1995, στο Smith, B., Caputi, 

P.& Rawstorne, P. 2000). Για παράδειγμα, η Rafaeli μελέτησε τη σχέση των στάσεων με 

την εμπειρία χρήσης υπολογιστή σε δείγμα 284 εργαζομένων και κατέδειξε ότι η 

εμπειρία εργασίας με υπολογιστή συσχετίζεται θετικά με τις στάσεις προς τους 

υπολογιστές (Rafaeli, 1986). Ο Yildirim (2000) ανακάλυψε μια σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της εμπειρίας πάνω στους υπολογιστές και των στάσεων, που με την σειρά 

τους φάνηκε να επηρεάζουν την χρήση των υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς. 

Οι έρευνες των Dupange & Krendel (1992) και των Koohang (1987) έδειξαν ότι οι 

αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές άλλαξαν μετά από 

την κατάρτιση τους πάνω στους υπολογιστές. Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι 
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οι εκπαιδευτικοί με γνώσεις και εμπειρία στους υπολογιστές έχουν περισσότερο 

θετικές στάσεις σχετικά με τις δυνατότητες των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Με 

βάση λοιπόν τα παραπάνω: 

 

Υ4: Οι εκπαιδευτικοί η οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με τους υπολογιστές 

θα έχουν και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές, από τους 

εκπαιδευτικούς με λιγότεροι εμπειρία και ενασχόληση. 

 

 

 Σε σύνδεση με την εμπειρία, σημαντική είναι και η κατάρτιση. Στην παρούσα 

έρευνα η κατάρτιση αντιπροσωπεύεται με την μεταβλητή της παρακολούθησης ή μη 

σεμιναρίων πληροφορικής των εκπαιδευτικών, που σκοπό είχαν την εξοικείωση τους 

με τον υπολογιστή σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Σύμφωνα με έρευνες  η 

αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών βοηθάει στην διαμόρφωση θετικών 

πεποιθήσεων, στάσεων και προθέσεων απέναντι στις ΤΠΕ (Ropp, 1999, Yildirim, 

2000, Kumar & Kumar, 2003). Σε ότι αφορά στις στάσεις και αντιλήψεις για την 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν ότι οι υπολογιστές αποτελούν για την εκπαίδευση ένα σημαντικό 

εργαλείο και είναι θετικοί στο να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες. Από την άλλη 

μεριά όμως δεν επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά σχετικά με την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική (Rosen & Weil, 1995). Σύμφωνα με τα παραπάνω 

λοιπόν: 

 

Υ5 : Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

πληροφορικής αναμένεται να έχουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ από 

ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει. 

 

 

Άλλες έρευνες στα πλαίσια της διερεύνησης της συσχέτισης της εμπειρίας 

χρήσης υπολογιστή και των στάσεων μελετούν και την επίδραση της κατοχής και 

χρήσης υπολογιστή στο σπίτι του. Όσο μεγαλύτερη πρόσβαση υπάρχει στη χρήση 

υπολογιστή τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η εμπειρία χρήσης του. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η έρευνα των Al-Khaldi και Al- Jabri (1998), η οποία κατέδειξε πως η 

δυνατότητα πρόσβασης στη χρήση υπολογιστών συνδέεται με την εμπειρία χρήσης 
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υπολογιστή. Έρευνα με δείγμα μαθητές κατέδειξε πως η κατοχή και χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι, συσχετίστηκε σημαντικά με τις γνώσεις για τους 

υπολογιστές. Οι μαθητές που διέθεταν δικό τους υπολογιστή θεωρούσαν ότι ο 

υπολογιστής αποτελεί χρήσιμο μέσο για την πραγματοποίηση δημιουργικών 

δραστηριοτήτων. Επίσης οι μαθητές αυτοί ένιωθαν εντονότερη την ανάγκη να 

εξοικειωθούν με τη χρήση υπολογιστών και αναγνώριζαν τη χρησιμότητα τους σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μαθητές που δε διέθεταν υπολογιστή (Geissler & 

Horridge, 1993, στο Levine, T. , & Donitsa-Schmidt, S. (1998). Computer use, 

confidence, attitudes and knowledge: a causal analysis. Computers in Human 

Behaviour, 14). Επίσης, άλλη έρευνα (Kay, 1993), συσχετίζει τις στάσεις με την 

κατοχή υπολογιστή στο σπίτι και μάλιστα αποδεικνύει πως οι στάσεις αποτελούν 

ικανό προβλεπτικό παράγοντα της κατοχής υπολογιστή στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, 

αναμένεται πως οι εκπαιδευτικοί  που διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι, θα έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία χρήσης, και ως εκ τούτου θα έχουν περισσότερο θετικές στάσεις 

σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι. Δηλαδή: 

 

Υ6: Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται να έχουν 

θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι εκπαιδευτικό που δεν 

έχουν υπολογιστή 

 

 

 

 Τέλος, η αυτεπάρκεια στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει φανερωθεί ότι 

αποτελεί και αυτή έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την στάση απέναντι στους 

υπολογιστές. (Woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa-

Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Yildirim 2000, Evans-

Jennings & Okwuegbuzie, 2001). Η αυτεπάρκεια είναι ένας παράγοντας που 

συνδέεται άμεσα με την εμπειρία και με την κατάρτιση. Σύμφωνα με αυτά έχουμε: 

 

 Υ7: Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη αυτεπάρκεια στην χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών θα έχουν και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές, από τους 

εκπαιδευτικούς με μικρότερη αυτεπάρκεια. 
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Συνοψίζοντας τις ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας έχουμε τα παρακάτω: 

 

Υ1: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές 

από ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

 

Υ2: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν αρνητικότερη στάση 

απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί. 

 

Υ3: Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετικότερες στάσεις 

απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 

Υ4: Οι εκπαιδευτικοί η οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με τους υπολογιστές θα έχουν 

και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές, από τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότεροι εμπειρία και ενασχόληση. 

 

Υ5 : Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής 

αναμένεται να έχουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ από ότι οι εκπαιδευτικοί 

που δεν έχουν παρακολουθήσει. 

 

Υ6: Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται να έχουν θετικότερες 

στάσεις απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι εκπαιδευτικό που δεν έχουν υπολογιστή 

 

Υ7: Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη αυτεπάρκεια στην χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών θα έχουν και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές, από τους 

εκπαιδευτικούς με μικρότερη αυτεπάρκεια 
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2.2 Μεθοδολογία 

 

2.2.1  Το δείγμα 
 

Τους συμμετέχοντες της έρευνας αποτέλεσαν 106 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, 

από του οποίους οι 42 ήταν άντρες και οι 64 ήταν γυναίκες. Οι συμμετέχοντες 

εργάζονται σε 21 δημοτικά σχολεία του δήμου Αθηναίων και επιλέχθηκαν με την 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Για τις ανάγκες της έρευνας συγκεντρώθηκαν 

κάποια δημογραφικά στοιχεία, που αφορούσαν στοιχεία της επαγγελματικής τους 

ιδιότητας, όπως τα χρόνια εργασίας ως εκπαιδευτικοί και την ειδικότητα. (βλ. 

Παράρτημα).  

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από σχολεία του δήμου Αθηναίων και έχουν 

ηλικία από 25 έως 58. Οι κατανομή των ηλικιών είναι ικανοποιητική για τις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας καθώς καλύπτεται σχεδόν όλο το εύρος των ηλικιών που θα 

μπορούσε να έχει ένας εν ενεργεία εκπαιδευτικός που είτε έχει λίγα χρόνια εργασίας, 

είτε είναι κοντά στο τέλος της καριέρας του σαν εκπαιδευτικός.  
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 Οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα από τους 106 εκπαιδευτικούς οι 37 εργάζονται σε 

δημοτικά σχολεία ενώ οι 69 εργάζονται σε γυμνάσια και λύκεια. Και σε αυτή την 

μεταβλητή οι κατανομή του δείγματος στις δύο κατηγορίες της εκπαιδευτικής 

βαθμίδας κρίνεται ικανοποιητική ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

στατιστική ανάλυση να είναι έγκυρα. 

 

   Πρωτοβάθμια                                         Δευτεροβάθμια

Βαθμίδα Εκπαίδευσης
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 Από τους 106 εκπαιδευτικούς το 84.9% ήταν κάτοχοι ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ενώ μόλις το 15,1% δεν κατείχε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 

σπίτι του. Η άνιση κατανομή του δείγματος όσο αφορά την κατοχή υπολογιστή 

αφήνει αμφιβολίες για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

στατιστική ανάλυση της κατοχής με την στάση απέναντι στους υπολογιστές. Αν 

αναλογιστούμε βέβαια την ραγδαία εξάπλωση των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια 

η άνιση αυτή κατανομή είναι απολύτων δικαιολογημένη. Στην σημερινή εποχή είναι 

πολύ δύσκολο να υπάρχουν σπίτια τα οποία να μην έχουν ένα ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Ίσως στα πλαίσια μιας μελλοντικής μεγαλύτερου εύρους έρευνα, με 

αρκετά μεγαλύτερο δείγμα, αυτή η άνιση κατανομή κάπως να εξομαλυνθεί, αλλά τα 

πιθανότερο είναι πως πάντα θα υπάρχει μια μεγάλη απόκλιση από μια ισομερή 

κατανομή μεταξύ των κατόχων ηλεκτρονικού υπολογιστή και των μη κατόχων. 

 



 43 

       OXI                                                            NAI

F
re

q
u

e
n

c
y

100

80

60

40

20

0

  
 

 Οι συμμετέχοντες εργάζονται ως εκπαιδευτικοί από 1 έως 35 χρόνια και όσο 

αφορά την εμπειρία τους πάνω στους υπολογιστές η κατανομή τόσο στην 

εβδομαδιαία χρήση (σε ώρες) και την συνολική ενασχόληση (σε έτη) έχει μια 

ικανοποιητική κατανομή και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης στης 

εμπειρίας σε σχέση με την στάση απέναντι στους υπολογιστές μπορούν να κριθούν 

έγκυρα.  
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2.2.2 Εργαλεία 
 

 Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το 

οποίο περιείχε τρία σκέλη.  

 

Το πρώτο σκέλος είχε σαν σκοπό την συλλογή δημογραφικών στοιχείων 

(φύλο, ηλικία, κτλ) καθώς και κάποιες ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην συλλογή 

πληροφοριών απαραίτητες για την έρευνα. Αυτές οι ερωτήσεις αφορούσαν την 

κατοχή  ηλεκτρονικού υπολογιστή, την παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής, 

τα χρόνια τα οποία χρησιμοποιούν υπολογιστή και τις ώρες εβδομαδιαίως που 

ασχολούνται με τον υπολογιστή. (βλ. Παράρτημα) Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

διαχωρισμός των δύο ερωτήσεων για την μέτρηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών 

πάνω στους υπολογιστές , δηλαδή της συνολικής εμπειρίας σε χρόνια και της 

εβδομαδιαίας ενασχόλησης σε ώρες , είχε ως σκοπό την μέτρηση της εμπειρίας σε 

βάθος χρόνου αλλά μπορεί ο ίδιος χρήστης να μην ασχολείται τον τελευταίο καιρό 

στον ίδιο βαθμό με τον υπολογιστή. Με αυτές τις δύο ερωτήσεις καλύπτονται και οι 

δύο περιπτώσεις. 

Το δεύτερο σκέλος του ερωτηματολογίου περιέχει την κλίμακα της 

αυτεπάρκειας χορηγήθηκε για την μέτρηση  της εκτίμησης που έχει ο κάθε 

εκπαιδευτικός όσο αφορά την ικανότητα να χειρίζεται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Το τρίτο μέρος περιέχει την ελληνική κλίμακα στάσεων απέναντι στους υπολογιστές 

που έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στους 

υπολογιστές. Περισσότερα όμως για την ελληνική κλίμακα των στάσεων απέναντι 

στους υπολογιστές αναφέρονται παρακάτω. 
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2.2.2.1  Ελληνική κλίμακα των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές 

 
Η Ελληνική κλίμακα των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές περιλαμβάνει 

30 θέματα. Οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα τύπου Likert, όπου το «1» αντιστοιχεί 

στην πρόταση «διαφωνώ απόλυτα», το 2 στην πρόταση «διαφωνώ», το «3» 

σημειώνεται όταν ο ερωτώμενος είναι αναποφάσιστος, ο αριθμός «4» αντιστοιχεί στη 

πρόταση «συμφωνώ» και ο «5» στην πρόταση «συμφωνώ απολύτως». Ο 

συμμετέχοντας καλείται να απαντήσει κατά πόσο η κάθε πρόταση του 

ερωτηματολογίου τον αντιπροσωπεύει και κυκλώνει τον αντίστοιχο αριθμό.  

Η βαθμολογία της κλίμακας κυμαίνεται από 30 έως 150 βαθμούς. Όσο 

μεγαλύτερη βαθμολογία σημειώνει ο συμμετέχοντας τόσο πιο θετικές στάσεις έχει 

απέναντι στους υπολογιστές. Μια βαθμολογία κάτω του 75 υποδεικνύει πως ο 

συμμετέχοντας χαρακτηρίζεται από αρνητικές στάσεις, ενώ βαθμολογία πάνω από 

105 βαθμούς αντιστοιχεί σε θετικές στάσεις.  

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις υποκλίμακες. Η 

πρώτη υποκλίμακα, η υποκλίμακα αυτοπεποίθησης περιλαμβάνει 15 θέματα και 

μετράει την αυτοπεποίθηση του ατόμου ως προς τους υπολογιστές. Η δεύτερη 

υποκλίμακα η συναισθηματική, αποτελείται από 10 θέματα τα οποία αξιολογούν το 

άγχος που νιώθει ο ερωτώμενος απέναντι στους υπολογιστές και άλλα αρνητικά 

συναισθήματα όπως η αίσθηση απειλής, ανικανότητας, αποστροφής ή δυσφορίας 

αναφορικά με τους υπολογιστές. Η γνωστική υποκλίμακα, περιλαμβάνει 5 θέματα και 

μετράει τις αντιλήψεις του ατόμου σχετικά με τους υπολογιστές και τη χρήση τους 

(Roussos, 2007).  

Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου κατέδειξε ικανοποιητική 

εσωτερική συνέπεια των θεμάτων (a=0,88). Οι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας 

(συντελεστής alpha) για τις υποκλίμακες είναι a=0.84 για την υποκλίμακα της 

αυτοπεποίθησης, a=0.83 για τη συναισθηματική υποκλίμακα και a=0,38 για τη 

γνωστική υποκλίμακα. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας για την υποκλίμακα 

αυτοπεποίθησης και για τη συναισθηματική υποκλίμακα είναι ικανοποιητικός και 

αποδεικνύει τη εσωτερική συνέπεια των θεμάτων των δύο υποκλιμάκων. Ωστόσο η 

γνωστική υποκλίμακα δεν διακρίνεται από ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια. Το 

παραπάνω οφείλεται, όπως εξετάστηκε και κατά την κατασκευή της συγκεκριμένης 

κλίμακας (βλ. επόμενη ενότητα), στη φύση των θεμάτων. Τα θέματα της γνωστικής 
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υποκλίμακας αφορούν στερεοτυπικές αντιλήψεις αναφορικά με τη χρήση 

υπολογιστών και παράγουν μη – συνεπείς απαντήσεις. Επιπλέον η μη ικανοποιητική 

εσωτερική συνέπεια ίσως να οφείλεται στον μικρό αριθμό θεμάτων (5) που 

απαρτίζουν τη συγκεκριμένη υποκλίμακα.  

 

 

 

Η κατασκευή της Ελληνικής κλίμακας των στάσεων απέναντι στους 

υπολογιστές (Roussos, 2007), στηρίχθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο τόσο του 

τρισδιάστατου μοντέλου των στάσεων όσο και στη θεωρία της ελεγχόμενης 

συμπεριφοράς του Ajzen.  

Για την κατασκευή της κλίμακας αρχικά συγκεντρώθηκε ένα σύνολο 79 

θεμάτων που περιλάμβανε τόσο νέα θέματα, όσο και θέματα από ήδη 

κατασκευασμένες κλίμακες τα οποία μεταφράστηκαν στην Ελληνική γλώσσα. Τα 

θέματα αυτά αφορούσαν συναισθηματικές αντιδράσεις, γνωστικές στάσεις για τη 

χρήση των υπολογιστών, την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των υπολογιστών και 

τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο σε ζητήματα χειρισμού του καθώς και συμπεριφορικές 

στάσεις για τη χρήση υπολογιστή. Οι απαντήσεις δίνονταν σε κλίμακα τύπου Likert 

όπου το «1» αντιστοιχεί στην πρόταση «διαφωνώ απολύτως» και το «5» στην 

πρόταση «συμφωνώ απολύτως».  

Η αρχική μορφή της κλίμακας χορηγήθηκε σε δείγμα 185 ατόμων (99 

γυναίκες, 86 άνδρες) ηλικίας από 18 έως 82 χρόνων (mean=31.1 SD=12,4 έτη) το 

οποίο επιλέχθηκε τυχαία από την περιοχή της Αθήνας. Έπειτα από στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων του πρώτου αυτού δείγματος προέκυψε η τελική μορφή 

της κλίμακας, η οποία περιλαμβάνει 30 θέματα. Η ανάλυση παραγόντων κατέδειξε 

τρεις παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 40,5% της συνολικής διακύμανσης. Οι 

παράγοντες αυτοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις τρεις υποκλίμακες είναι:  

1. η υποκλίμακα της αυτοπεποίθησης (15 θέματα): η υποκλίμακα αυτή 

μετράει το βαθμό αυτοπεποίθησης του ατόμου ως προς τους υπολογιστές,  

2. η συναισθηματική υποκλίμακα (10 θέματα): η οποία σκοπεύει να μετρήσει 

το άγχος προς τους υπολογιστές και συναισθήματα όπως απειλή, ανικανότητα και 

αποστροφή και  

3. η γνωστική υποκλίμακα (5 θέματα): η οποία αναφέρεται στις αντιλήψεις 

και πεποιθήσεις  του ερωτωμένου για τους υπολογιστές.  
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Η τελική μορφή της κλίμακας χορηγήθηκε σε τρία δείγματα. Το πρώτο δείγμα 

αποτελούνταν από 354 συμμετέχοντες (207 γυναίκες και 124 άνδρες) ηλικίας από 18 

έως 57 χρόνων (mean=25.3, SD=7.3 έτη), οι οποίοι επιλέχθηκαν με τυχαία 

δειγματοληψία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το δεύτερο δείγμα περιλάμβανε 

222 καθηγητές (125 γυναίκες και 95 άνδρες) ηλικίας από 24 έως 62 χρόνων 

(mean=39,SD= 7.6 έτη) οι οποίοι επιλέχθηκαν από έναν μεγάλο αριθμό σχολείων σε 

διάφορα μέρη της Ελλάδας (το 78% προέρχονταν από την Αθήνα και από την 

ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, το 9% από σχολεία των νησιών του Αιγαίου, το 4% 

από τη Βόρεια Ελλάδα και το 9% από Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια). Από το 

σύνολο των καθηγητών οι 204 δίδασκαν σε δημόσιο σχολείο και οι 17 σε ιδιωτικό. 

Το τρίτο δείγμα περιλάμβανε 99 φοιτητές (63 γυναίκες, 36 άνδρες) από μια Τεχνική 

σχολή της Αθήνας ηλικίας από 18 έως 23 χρόνων.  

Οι μέσοι όροι της βαθμολογίας της κλίμακας καθώς και οι συντελεστές 

αξιοπιστίας για την κλίμακα και τις υποκλίμακες παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες (βλ. πίνακες 2 & 3). Οι μέσοι όροι των βαθμολογιών της κλίμακας 

αποκαλύπτουν θετικές στάσεις και για τα τρία δείγματα. Η ανάλυση των δεδομένων 

της κλίμακας κατέδειξε ότι τα θέματα της κλίμακας έχουν εσωτερική συνέπεια, με το 

συντελεστή (συντελεστής a) να κυμαίνεται από 0,90 έως 0,94.  

Ωστόσο η ανάλυση δε κατέδειξε εσωτερική συνέπεια για τα θέματα της 

γνωστικής υποκλίμακας. Η ασυνέπεια των θεμάτων της γνωστικής υποκλίμακας 

αποδόθηκε στη φύση των θεμάτων (στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν τη χρήση 

των υπολογιστών) της υποκλίμακας τα οποία παρήγαγαν μη συνεπείς απαντήσεις, οι 

οποίες ήταν ανεξάρτητες από τις στάσεις προς τους υπολογιστές. Για να ελεγχθεί η 

παραπάνω υπόθεση χορηγήθηκε η κλίμακα στο τρίτο δείγμα της έρευνας το οποίο 

αποτελούνταν από φοιτητές οι οποίοι ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι περισσότεροι είχαν δικό τους υπολογιστή και τον 

χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά. Τα αποτελέσματα στηρίζουν την υπόθεση καθώς η 

συσχέτιση της γνωστικής υποκλίμακας με τις άλλες δύο υποκλίμακες δεν ήταν 

σημαντική (r=0.26 και r=0.19 για την υποκλίμακα αυτοπεποίθησης και τη 

συναισθηματική υποκλίμακα αντίστοιχα).  

Τέλος, η αξιοπιστία επαναληπτικής μέτρησης της κλίμακας κατέδειξε 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (r=0.83, p<0.001). Η συγχρονική 

εγκυρότητα της κλίμακας υπολογίστηκε συσχετίζοντας τη βαθμολογία της κλίμακας 

με προηγούμενη εμπειρία χρήσης υπολογιστή των συμμετεχόντων (ανεξάρτητο 
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κριτήριο μέτρησης), όπου οι δείκτες του Pearson κατέδειξαν σημαντική συσχέτιση 

(Roussos, 2007).  

 

Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά για την Ελληνική Κλίμακα των Στάσεων απέναντι 

στους Υπολογιστές.  

 

 Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3  

Ν  354  222  99  

Μέσος Όρος  110,42  106,77  111,08  

Τυπική Απόκλιση  20,0  19,6  14,7  

Ελάχιστη Τιμή  42  51  72  

Μέγιστη τιμή  150  148  145  

 

 

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές αξιοπιστίας (συντελεστής 

a) για την κλίμακα και τις υποκλίμακες.  

 

 Αριθμός  

Θεμάτων 

Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 

Mean 

54.84 

 

36.95 

 

18.77 

 

110.42 

S.D 

11.3 

 

8.8 

 

3.2 

 

20 

a 

0.91 

 

0.91 

 

0.52 

 

0.93 

 

Mean 

51.59 

 

35.70 

 

18.93 

 

106.77 

S.D 

11.0 

 

8.6 

 

3.0 

 

19.6 

a 

0.91 

 

0.92 

 

0.53 

 

0.94 

Mean 

52.82 

 

39.03 

 

18.89 

 

111.08 

S.D. 

8.4 

 

6.7 

 

2.2 

 

14.7 

a 

0.84 

 

0.88 

 

0.09 

 

0.90 

Υποκλίμακα 

Αυτοπεποίθησης 

15 

 

10 

 

5 

 

30 

Συναισθηματική  

Υποκλίμακα 

Γνωστική 

Υποκλίμακα 

Ε.Κ.Σ.Υ. 
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2.3 Διαδικασία 
 

 

 

Το πρώτο βήμα της ερευνητικής διαδικασίας αποτέλεσε η επιλογή του 

κατάλληλου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των στάσεων. Η αναζήτηση 

κλιμάκων μέτρησης των στάσεων στο διαδίκτυο απεκάλυψε μια πληθώρα 

ερωτηματολογίων που αφορούσαν τη μέτρηση των στάσεων απέναντι στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα περισσότερα ερωτηματολόγια είχαν κατασκευαστεί 

και χορηγηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν οι στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Η πλέον κατάλληλη κλίμακα για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

θεωρήθηκε η Ελληνική Κλίμακα για τις Στάσεις Απέναντι στους Υπολογιστές 

(Ε.Κ.Σ.Υ.). Ένας λοιπόν από τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης κλίμακας είναι 

ότι η Ε.Κ.Σ.Υ  είναι κατασκευασμένη στην Ελληνική γλώσσα και έχει χορηγηθεί και 

σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό. Τέλος πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο μικρής 

έκτασης (30 θεμάτων), που η συμπλήρωση του δεν απαιτεί πάνω από δέκα λεπτά.  

Για την μέτρηση της αυτεπάρκειας στην χρήση υπολογιστή επιλέχτηκε η 

ελληνική κλίμακα αυτεπάρκειας στην χρήση υπολογιστή Ε.Κ.Α.Χ.Υ (Κασωτάκη & 

Ρούσσος, 2006). Η συγκεκριμένη κλίμακα θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για τις 

ανάγκες της έρευνας καθώς και αυτή είναι στην ελληνική γλώσσα και είναι 

σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον και αυτή όπως και η Ε.Κ.Σ.Υ 

περιλαμβάνει 29 ερωτήσεις και η συμπλήρωση της δεν απαιτούσε πάνω από δέκα 

λεπτά. 

Οργανώθηκε το πρωτόκολλο των ερωτηματολογίων το οποίο περιλάμβανε 

πρώτα το ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά στοιχεία, την Ε.Κ.Α.Χ.Υ και έπειτα 

την Ε.Κ.Σ.Υ (βλ. παράρτημα 2). Στο πρώτο φύλλο του ερωτηματολογίου, υπήρχαν 

οδηγίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για κάθε σελίδα ξεχωριστά και 

αφού παρέχονταν ευχαριστίες για τη συμμετοχή στην έρευνα, οι συμμετέχοντες 

διαβεβαιώνονταν ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και ότι τα στοιχεία 

κρατούνται με απόλυτη εχεμύθεια. Το δεύτερο φύλο του πρωτοκόλλου ήταν το 

ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά στοιχεία,  το τρίτο περιλάμβανε την ελληνική 

κλίμακα αυτεπάρκειας στην χρήση υπολογιστών και το τρίτο φύλλο περιλάμβανε την 

ελληνική κλίμακα στάσεων απέναντι στους υπολογιστές. 
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 Αφού οργανώθηκε το πρωτόκολλο των ερωτηματολογίων, το επόμενο βήμα 

της ερευνητικής διαδικασίας ήταν η χορήγηση του. Αρχικά έγινε μια πιλοτική 

χορήγηση του ερωτηματολογίου σε 7 εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να διαπιστωθούν 

τυχόν ασάφειες ή  τυχόν προβλημάτων που θα απαιτούσε οποιαδήποτε αλλαγή στο 

πρωτόκολλο των ερωτηματολογίων. Τελικώς αυτό δεν κρίθηκε απαραίτητο καθώς οι 

ερωτήσεις και οι οδηγίες του ερωτηματολογίου ήταν σαφής. 

Έπειτα επιλέχθηκαν τα σχολεία στα οποία θα γίνονταν η χορήγηση του 

ερωτηματολογίου. Πρώτα υπήρξε επαφή με τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου ο 

οποίος ενημερώθηκε για τον σκοπό και την φύση της έρευνας. Στην συνέχεια τα 

ερωτηματολόγια μοιράζονταν στους εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση τους. Δεν 

δινόταν καμία εξήγηση για τον σκοπό της έρευνας και για το ποίες ήταν οι 

ερευνητικές υποθέσεις και σε τι αποσκοπεί. Τα ερωτηματολόγια συγκεντρώνονταν 

την ίδια αν ήταν δυνατόν μέρα ή μετά από συνεννόηση την επόμενη ημέρα.  

Μετά το πέρας της δειγματοληψίας τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

κωδικοποιήθηκαν (για λόγους ευκολίας) και τα δεδομένα τους καταχωρηθήκαν σε 

Η/Υ, ώστε να ακολουθήσει η επεξεργασία και ανάλυση τους. Υπολογίστηκαν οι τιμές 

της κλίμακας και των υποκλιμάκων με αντιστροφή της βαθμολογίας των αρνητικών 

προτάσεων και διεξήχθησαν οι κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις.  
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2.4 Στατιστικές Αναλύσεις 
 

 

 

 
Για την επεξεργασία των δεδομένων και τις στατιστικές αναλύσεις της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες 

(SPSS, εκδ. 13.0).  

Για την εξέταση της διαφοροποίησης της βαθμολογίας στην κλίμακα των 

στάσεων και των υποκλιμάκων ως προς το φύλο των ερωτωμένων και την κατοχή 

υπολογιστή στο σπίτι, χρησιμοποιήθηκε το t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ίδια 

στατιστική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και για την μελέτη της διαφοροποίησης στην 

βαθμολογία στην κλίμακα των στάσεων και της παρακολούθησης σεμιναρίων 

πληροφορικής. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της κλίμακας των στάσεων και των 

υποκλιμάκων με την εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης συσχέτισης Pearson (r), Ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιήθηκε και για τη μελέτη 

της συσχέτισης της κλίμακας και των υποκλιμάκων με την ηλικία των 

συμμετεχόντων. Επίσης ο δείκτης συσχέτισης Pearson (r) χρησιμοποιήθηκε και για 

την μελέτης της συσχέτισης μεταξύ της κλίμακας της αυτεπάρκειας και της κλίμακας 

των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές.  

Τέλος για την εξέταση της εσωτερικής συνέπειας των θεμάτων της κλίμακας 

και των υποκλιμάκων υπολογίστηκε ο συντελεστής alpha του Cronbach. Ο 

συντελεστής alpha, χρησιμοποιείται για την εξέταση της αξιοπιστίας ενός 

ερωτηματολογίου του οποίου οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα τύπου Likert και 

δείχνει εάν τα θέματα του ερωτηματολογίου έχουν εσωτερική συνέπεια και κατ’ 

επέκταση εάν το ερωτηματολόγιο αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για τη μέτρηση της 

μεταβλητής για την οποία σχεδιάστηκε να μετρήσει.  
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2.5 Αποτελέσματα 

 

 

Περιγραφικά στοιχεία της κλίμακας Ε.Κ.Σ.Υ και των υποκλιμάκων 

 

 Πριν αρχίσουμε με τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο παραθέτονται τα περιγραφικά στοιχεία 

της Ε.Κ.Σ.Υ, έτσι ώστε να είναι πιο σαφή η ερμηνεία των επόμενων αποτελεσμάτων 

της στάσης με βάση τις μεταβλητές.  

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της κλίμακας Ε.Κ.Σ.Υ είναι 119,55 (s=12.53). 

Οι μέσοι όροι για τις υποκλίμακες είναι m=60,00 (s=6,97), m=39,91 (s=5,74) και 

m=19,64 (s=2,63) για την υποκλίμακα αυτοπεποίθησης, τη συναισθηματική και τη 

γνωστική υποκλίμακα αντίστοιχα (πίνακας 4 και 5). 

 

Περιγραφικά στοιχεία της ελληνική κλίμακας αυτεπάρκειας στους υπολογιστές 

 

Η ελληνική κλίμακα της αυτεπάρκειας (Κασσωτάκη & Ρούσσος,2006) 

αποτελείτε από 29 ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις ακολουθούν την κλίμακα Licket (1-

Διαφωνώ απόλυτα έως 4-Συμφωνώ απόλυτα). Το σκορ λοιπόν μπορεί να κυμανθεί 

από 29 μέχρι 116. Μικρότερη βαθμολογία στην κλίμακα σημαίνει και μικρότερη 

αυτεπάρκεια του συμμετέχοντα με τους υπολογιστές, ενώ μεγαλύτερη σημαίνει και 

μεγαλύτερη αυτεπάρκεια με τους υπολογιστές.  

 

 

 

Φύλο και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 Για την μελέτη της διαφοροποίησης της βαθμολογίας της Ε.Κ.Σ.Υ και των 

υποκλιμάκων ως προς την μεταβλητή του φύλου, πραγματοποιήθηκε T-test για 

ανεξάρτητα δείγματα.  

 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της κλίμακας για τους άνδρες εκπαιδευτικούς 

είναι m=121,43 (s=19,07) , ενώ για της γυναίκες εκπαιδευτικούς ήταν m=102.66 

(s=20.40). Παρατηρείτε λοιπόν ότι ο μέσος όρος των ανδρών εκπαιδευτικών είναι 

μεγαλύτερος από των γυναικών. Το κριτήριο T-test για τον έλεγχο της στατιστικής 

σημαντικότητας αυτής της διαφοράς έδειξε ότι η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική  
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t(104)  = 4,754  (p < 0,01) (πίνακας 3). Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας p<0,01. Επίσης η κατανομή του δείγματος στις δύο ομάδες είναι 

ικανοποιητική. Με βάση τα παραπάνω τα αποτελέσματα κρίνονται αξιόπιστα. 

 

 

Πίνακας 3 - T-test για την βαθμολογία στην Ε.Κ.Σ.Υ ως προς το Φύλο

42 121,43 19,07 2,94

64 102,66 20,40 2,55

Φύλο

Άν δρες

Γυναίκες

Ε.Κ.Σ.Υ

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

  

Independent Samples Test

1,284 ,260 4,754 104 ,000 18,77 3,95 10,94 26,60

4,822 91,966 ,000 18,77 3,89 11,04 26,50

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Ε.Κ.Σ.Υ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

    Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στην υποκλίμακα της αυτοπεποίθησης είναι για τους άνδρες m=60.55 (s=11.68) και για τις γυναίκες m=48.75 (s=12.38). Παρατηρείτε λοιπόν ότι και στην υποκλίμακα της αυτοπεποίθησης ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ανδρών είναι μεγαλύτερος από τις γυναίκες. Στο T-test που πραγματοποιήθηκε η διαφορά αυτή φάνηκε ότι είναι στατιστικά σημαντική [t(104) = 4,907 p<0,01] (πίνακας 4).  

Πίνακας 4 : Τ-test της βαθμολογίας της υποκλίμακας της αυτοπεποίθησης ως προς το

φύλο.

42 60,55 11,68 1,80

64 48,75 12,38 1,55

Φύλο

Άν δρες

Γυναίκες

Υποκλίμακα

Αυτοπεποίθησης

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

   

Independent Samples Test

1,163 ,283 4,907 104 ,000 11,80 2,40 7,03 16,57

4,967 91,407 ,000 11,80 2,38 7,08 16,52

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Υποκλίμακα

Αυτοπεποίθησης

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

   

Οι μέσοι όροι της συναισθηματικής υποκλίμακας για τους συμμετέχοντες είναι για 

τους άνδρες m=39.86 (s = 6.63) και για τις γυναίκες m=34.91 (s=7.55). Παρατηρείτε 

λοιπόν ότι οι άνδρες έχουν υψηλότερο μέσο όρο στην συναισθηματική υποκλίμακα 

από ότι οι γυναίκες. To T-test που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι η διαφορά αυτή 

είναι στατιστικά σημαντική t (104) = 3.461 p<0.01. (πίνακας 5) 
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Πίνακας 5 : T-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας στην συναισθηματική

υποκλίμακα ως προς το φύλο

42 39,86 6,63 1,02

64 34,91 7,55 ,94

Φύλο

Άν δρες

Γυναίκες

Συν αισθηματική

Υποκλίμακα

N Mean Std. Dev iation

Std. Error

Mean

  

Independent Samples Test

2,571 ,112 3,461 104 ,001 4,95 1,43 2,11 7,79

3,556 95,480 ,001 4,95 1,39 2,19 7,71

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Συν αισθηματική

Υποκλίμακα

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

 

 

Οι μέσοι όροι της βαθμολογίας για την γνωστική υποκλίμακα είναι για τους άνδρες 

m=21.02 (s=2.54) και για τις γυναίκες m=19.00 s=3.01.  To T-test για την 

σημαντικότητα της διαφορά αυτής έδειξε ότι η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 

t(104) = 3.592 p<0.01. (πίνακας 6) 

 

Πίνακας 6 : Τ-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας στην Γνωστική

υποκλίμακα ως προς το Φύλο

42 21,02 2,54 ,39

64 19,00 3,01 ,38

Φύλο

Άν δρες

Γυναίκες

Γνωστική

Υποκλίμακα

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

  

Independent Samples Test

2,634 ,108 3,592 104 ,001 2,02 ,56 ,91 3,14

3,721 97,510 ,000 2,02 ,54 ,94 3,10

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Γνωστική

Υποκλίμακα

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

 

 

 

 

 Βαθμίδα εκπαίδευσης και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 Για την μελέτη της διαφοροποίησης της βαθμολογίας της κλίμακας Ε.Κ.Σ.Υ 

μεταξύ των καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

πραγματοποιήθηκε T-test για ανεξάρτητα δείγματα. Το δείγμα αποτελούνταν από 36 
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εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 68 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή 

λοιπόν στις δύο ομάδες είναι ικανοποιητική και τα αποτελέσματα κρίνονται 

αξιόπιστα. 

 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στην Ε.Κ.Σ.Υ των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι m=106,73 (s=23,31) και των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι m=112,16 (s=20,99). Το Τ-test για την 

σημαντικότητα αυτής της διαφοράς έδειξε ότι η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική t(103) = 1,218, n.s. (πίνακας 7) 

 

Πίνακας 7 : T-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας της Ε.Κ.Σ.Υ ως προς την

βαθμίδα εκπαίδευσης

37 106,73 23,31 3,83

68 112,16 20,99 2,55

Βαθμίδα

εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Ε.Κ.Σ.Υ

N Mean Std. Dev iation

Std. Error

Mean

  

Independent Samples Test

1,924 ,168 -1,218 103 ,226 -5,43 4,46 -14,28 3,41

-1,181 67,708 ,242 -5,43 4,60 -14,61 3,75

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Ε.Κ.Σ.Υ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στην υποκλίμακα αυτοπεποίθησης των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι m=51.46 (s=14,32) και της 

δευτεροβάθμιας m=54.66 (s=12.83). Πραγματοποιήθηκε T-test για την 

σημαντικότητα της διαφοροποίησης και το τεστ έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά t(103) = 1,173, n.s.  

 Στατιστικά μη σημαντική είναι και σύμφωνα με τα αποτελέσματα και η 

διαφοροποίηση της βαθμολογίας των δύο ομάδων και στην συναισθηματική 

υποκλίμακα t(103) = 1,018, n.s.  

 Για την γνωστική υποκλίμακα τα αποτελέσματα δεν μπορούν να κριθούν 

αξιόπιστα καθώς το Levene’s test (l = 8,440, p<0,05) είναι σημαντικό. 
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Πίνακας 8 : T-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας στις υποκλίμακες ως

προς την βαθμίδα εκπαίδευσης

37 51,46 14,32 2,35

68 54,66 12,83 1,56

37 19,38 3,65 ,60

68 20,03 2,59 ,31

37 35,89 7,69 1,27

68 37,47 7,53 ,91

Εκπαιδευτική

Βαθμίδα

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Αυτοπεποί

θηση

Γνωστική

Συν αισθημ

ατική

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

  

Independent Samples Test

1,379 ,243 -1,173 103 ,244 -3,20 2,73 -8,62 2,21

-1,135 67,406 ,260 -3,20 2,82 -8,83 2,43

8,440 ,004 -1,060 103 ,292 -,65 ,61 -1,87 ,57

-,960 56,140 ,341 -,65 ,68 -2,01 ,71

,153 ,697 -1,018 103 ,311 -1,58 1,55 -4,65 1,50

-1,012 72,719 ,315 -1,58 1,56 -4,69 1,53

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Αυτοπεποί

θηση

Γνωστική

Συν αισθημ

ατική

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

 

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 

Για την μελέτη της διαφοροποίησης της βαθμολογίας στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ 

και των υποκλιμάκων της ομάδας των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια πληροφορικής και αυτών που δεν έχουν, πραγματοποιήθηκε T-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. 

 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπαιδευτικών που έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής είναι m=97,07 (s=17.54) και αυτών που 

δεν έχουν m=115.49 (s=21.07). Το T-test για την σημαντικότητα αυτής της διαφοράς 

έδειξε ότι η διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές t(103) = -4.184, p<0,01 και 

μάλιστα σε επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,01.  
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Πίνακας 9 : T-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας της Ε.Κ.Σ.Υ ως προς την

παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής

29 97,07 17,54 3,26

76 115,49 21,07 2,42

Σεμινάρια

Πληροφορικής

Δεν έχω

παρακολουθήσει

Έχω παρακολουθήσει

Ε.Κ.Σ.Υ

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

  

Independent Samples Test

1,157 ,285 -4,184 103 ,000 -18,42 4,40 -27,15 -9,69

-4,541 60,452 ,000 -18,42 4,06 -26,53 -10,31

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Ε.Κ.Σ.Υ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

 

 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στην κλίμακα αυτοπεποίθησης των 

εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής είναι  

m=44,90 (s=10.66), ενώ αυτών που έχουν παρακολουθήσει m=56.95. Η 

διαφοροποίηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική t(103) = -4,529 p<0,01. 

Στατιστικά σημαντική είναι και η διαφοροποίηση στην βαθμολογία της 

συναισθηματικής υποκλίμακας t(103) = -3,499 p<0,01. Στην γνωστική υποκλίμακα 

όμως η διαφοροποίηση της βαθμολογίας των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά 

σημαντική t(103) = -1,369, n.s  

 

Πίνακας 10 : Τ-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας στις υποκλίμακες, ως προς την

παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής

29 44,90 10,66 1,98

76 56,95 12,72 1,46

29 19,17 3,49 ,65

76 20,07 2,78 ,32

29 33,00 6,70 1,24

76 38,47 7,33 ,84

Σεμινάρια Πληροφορικής

Δεν έχω παρακολουθήσει

Έχω παρακολουθήσει

Δεν έχω παρακολουθήσει

Έχω παρακολουθήσει

Δεν έχω παρακολουθήσει

Έχω παρακολουθήσει

Αυτοπεποίθ

ηση

Γνωστική

Συν αισθημα

τική

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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Independent Samples Test

1,354 ,247 -4,529 103 ,000 -12,05 2,66 -17,33 -6,77

-4,902 60,058 ,000 -12,05 2,46 -16,97 -7,13

2,394 ,125 -1,369 103 ,174 -,89 ,65 -2,19 ,40

-1,238 42,340 ,223 -,89 ,72 -2,35 ,56

,003 ,958 -3,499 103 ,001 -5,47 1,56 -8,58 -2,37

-3,645 55,178 ,001 -5,47 1,50 -8,48 -2,46

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Αυτοπεποί

θηση

Γνωστική

Συν αισθημ

ατική

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

 

 

Κατοχή υπολογιστή και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 

Για την μελέτη της διαφοροποίησης στην βαθμολογία της κλίμακας Ε.Κ.Σ.Υ 

και των υποκλιμάκων των εκπαιδευτικών που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

αυτών που δεν έχουν πραγματοποιήθηκε T-test για ανεξάρτητα δείγματα.  

 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ των εκπαιδευτικών που 

έχουν στην κατοχή τους υπολογιστή είναι m=114,19 (s=20,65), ενώ αυτών που δεν 

έχουν είναι m=87,06 (s=11,85). Το T-test για την σημαντικότητα της διαφοροποίησης 

μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  

t(104) = -5,094 , p<0,01. Όμως το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να κριθεί αξιόπιστο 

καθώς το Levene’s test για ίσες διασπορές είναι στατιστικά σημαντικό l=6,213, 

p<0,05. Αυτό προφανώς οφείλεται, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.1.1, 

στην άνιση κατανομή του δείγματος στις δύο ομάδες.  

 

Πίνακας 11 : T-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ, ως

προς την κατοχή υπολογιστή

16 87,06 11,85 2,96

90 114,19 20,65 2,18

Κατοχή

υπολογιστή

Δεν έχω

Έχω

Ε.Κ.Σ.Υ

N Mean Std. Dev iation

Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

6,213 ,014 -5,094 104 ,000 -27,13 5,33 -37,69 -16,57

-7,380 33,919 ,000 -27,13 3,68 -34,60 -19,66

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Ε.Κ.Σ.Υ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

  

 

 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στην υποκλίμακα αυτοπεποίθησης των 

εκπαιδευτικών που έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους είναι m=55,83 (s=12,76) και των 

μη κατόχων 39,88. Στην συναισθηματική υποκλίμακα m=38,31 (s=7,03) και m=28,75 

αντίστοιχα και στην γνωστική υποκλίμακα m=20,04 (s=2,93) και m=18,44 (s=3,05) 

αντίστοιχα. 

Για τον έλεγχο της σημαντικότητας των διαφοροποιήσεων πραγματοποιήθηκε T-test 

για ανεξάρτητα δείγματα.  

 Για την υποκλίμακα της αυτοπεποίθησης η διαφοροποίηση βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική t(104) = -4,847 p<0,01. Το Levene’s Test για την υπόθεση 

ίσων διασπορών όμως βρέθηκε στατιστικά σημαντικό l=9,390 p<0,01. Για την 

γνωστική υποκλίμακα η διαφοροποίηση βρέθηκε στατιστικά σημαντική με t(104) = -

2,007 p<0,05 και το Levene’s Test για την υπόθεση ίσων διασπορών είναι μη 

σημαντικό l=0,244 n.s. Για την συναισθηματική υποκλίμακα η διαφοροποίηση 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική με t(104) = -5,200 p<0,01, ενώ το Levene’s Test 

βρέθηκε στατιστικά μη σημαντικό l=2,102 n.s. 

 

Πίνακας 12 : T-test για την διαφοροποίηση της βαθμολογίας των υποκλιμάκων, ως

προς την κατοχή υπολογιστή

16 39,88 7,39 1,85

90 55,83 12,76 1,35

16 18,44 3,05 ,76

90 20,04 2,93 ,31

16 28,75 5,00 1,25

90 38,31 7,03 ,74

Κατοχή

Υπολογιστή

Δεν έχω

Έχω

Δεν έχω

Έχω

Δεν έχω

Έχω

Αυτοπεποί

θηση

Γνωστική

Συν αισθημ

ατική

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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Independent Samples Test

9,390 ,003 -4,847 104 ,000 -15,96 3,29 -22,49 -9,43

-6,981 33,521 ,000 -15,96 2,29 -20,61 -11,31

,244 ,622 -2,007 104 ,047 -1,61 ,80 -3,19 -1,92E-02

-1,951 20,231 ,065 -1,61 ,82 -3,32 ,11

2,102 ,150 -5,200 104 ,000 -9,56 1,84 -13,21 -5,91

-6,579 26,845 ,000 -9,56 1,45 -12,54 -6,58

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Αυτοπεποί

θηση

Γνωστική

Συν αισθημ

ατική

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

          

 

Ηλικία και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 

Για την μελέτη της σχέσης της ηλικίας και της βαθμολογίας στην κλίμακα των 

στάσεων απέναντι στους υπολογιστές και των υποκλιμάκων υπολογίστηκε ο δείκτης 

συσχέτισης Pearson r.  

 

Ο έλεγχος συσχέτισης της βαθμολογίας στην Ε.Κ.Σ.Υ. με την ηλικία των 

συμμετεχόντων έδειξε στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση r(106) = - 0,147 ,n.s. 

(πίνακας 13, γράφημα 1) 

 

Πίνακας 13: Δείκτης Pearson r για την συσχέτιση της

ηλικίας και της βαθμολογίας στην Ε.Κ.Σ.Υ

1,000 -,147

, ,132

106 106

-,147 1,000

,132 ,

106 106

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Ηλικία

Ε.Κ.Σ.Υ.

Ηλικία Ε.Κ.Σ.Υ.

  

 

Ο δείκτης pearson r για την σημαντικότητα της συσχέτισης της ηλικίας των 

συμμετεχόντων και των βαθμολογιών στις υποκλίμακες έδειξαν σημαντική συσχέτιση 

μόνο μεταξύ της συναισθηματικής υποκλίμακας και της ηλικίας r(106) = -0,223, 

p<0,05. Μάλιστα η συσχέτιση είναι αρνητική όπως παρατηρείτε. Για τις άλλες δύο 

υποκλίμακες δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Τα αποτελέσματα για 
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την υποκλίμακα αυτοπεποίθησης είναι r(106) = -0,104, n.s. και για την γνωστική 

r(106)=-0,045, n.s. (πίνακας 14) 

 

Πίνακας 14: Δείκτης Pearson r για την συσχέτιση της ηλικίας και των υποκλιμάκων
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Εμπειρία και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 

Για την μέτρηση της εμπειρίας πάνω στους υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν 

δύο μεταβλητές. Η πρώτη αναφέρεται στην εβδομαδιαία χρησιμοποίηση του 

υπολογιστή σε ώρες, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην συνολική χρήση με τους 

υπολογιστές σε χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μετράμε την εμπειρία των 

συμμετεχόντων πάνω στους υπολογιστές με δύο τρόπους. Πρώτον με την τωρινή 

(πρόσφατη) ενασχόληση που έχουν με τους υπολογιστές και με την μακροχρόνια 

ενασχόληση που ήδη έχουν με τους υπολογιστές. Για την μέτρηση της 

σημαντικότητας της συσχέτισης της εμπειρίας και της βαθμολογίας στην κλίμακα 

Ε.Κ.Σ.Υ. και των υποκλιμάκων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης pearson r. 

 

Ο δείκτης συσχέτισης Pearson r για την εμπειρία των συμμετεχόντων και την 

βαθμολογία στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας και της βαθμολογίας στην κλίμακα των στάσεων. 

(πίνακας 15) 

Χρόνια Χρήσης  r(106) = 0,605 , p<0,01 

Ώρες Χρήσης   r(106) = 0,417 , p<0,01 

 

Πίνακας 15: Δείκτης συσχέτισης της εμπειρίας και της

βαθμολογίας στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ.
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 Ο δείκτης συσχέτισης μεταξύ της εμπειρίας και των βαθμολογιών των 

υποκλιμάκων έδειξε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής 

χρόνια χρήσης και των υποκλιμάκων της αυτοπεποίθησης, της γνωστικής και της 

συναισθηματικής. Για την μεταβλητή ώρες χρήσης προέκυψε στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση για της υποκλίμακες της αυτοπεποίθησης και της συναισθηματικής, 

ενώ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση για την γνωστική υποκλίμακα. 

(πίνακας 16) 

 

Πίνακας 16: Δείκτης Pearson r για την συσχέτιση της εμπειρίας και των υποκλιμάκων
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Αυτεπάρκεια και στάση απέναντι στους υπολογιστές 

 

 

 

Για την μέτρηση της σημαντικότητας της συσχέτισης μεταξύ της 

αυτεπάρκειας και της βαθμολογίας στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ. χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης συσχέτισης pearson r. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτεπάρκειας και των στάσεων απέναντι στους 

υπολογιστές. r(106)= 0,865, p<0,01 (πίνακας 17) 
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Πίνακας 17: Δείκτης Pearson r για την συσχέτιση αυτεπάρκειας

και στάσης απέναντι στους υπολογιστές
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Μεταξύ της βαθμολογίας στην κλίμακα της αυτεπάρκειας και των 

βαθμολογιών στις υποκλίμακες της Ε.Κ.Σ.Υ ο δείκτης Pearson r έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση για όλες τις υποκλίμακες. (πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18: Δείκτης pearson r για την αυτεπάρκεια και τις υποκλίμακες
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2.6 Συμπεράσματα 

 

  

 Στην παράγραφο αυτή γίνεται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

στατιστικών αναλύσεων της προηγούμενης παραγράφου. Μέσα από την σχετική 

βιβλιογραφία και της σχετικές έρευνες θα γίνει μια προσπάθεια να δοθεί κάποια 

ερμηνεία στα αποτελέσματα αυτά. Τέλος γίνεται αναφορά στις ενδείξεις που μας 

δίνουν αυτά τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις θεωρίες για το τι μπορεί να γίνει 

για να βελτιωθεί η αποδοχή και η κατ’ επέκταση η χρησιμοποίηση του υπολογιστή ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς στην χώρα μας. 
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 Η πρώτη υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι θα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις στάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών και 

μάλιστα ότι οι άνδρες θα έχουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις γυναίκες. Όπως 

είδαμε τα αποτελέσματα από την έρευνα επιβεβαίωσαν αυτή την υπόθεση. Οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί έχουν θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί . Η διαφορά αυτή είναι σημαντική και στις υποκλίμακες της 

Ε.Κ.Σ.Υ.  

Ίσως λοιπόν να εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κατάλοιπα διαφυλικών 

στερεοτύπων για την χρήση υπολογιστή. Κατά τα πρώτα χρόνια εισαγωγής της 

τεχνολογίας των υπολογιστών είχε δημιουργηθεί το στερεότυπο πως η χρήση τους 

αφορά περισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες (Muira, 1987). Οι δεξιότητες για 

τη χρήση υπολογιστών συσχετίζονταν συχνά με τις δεξιότητες στα μαθηματικά όπου 

τα αγόρια θεωρούνταν ικανότερα να σημειώσουν επιτυχίες στον τομέα αυτό 

(Dambrot et al, 1985). Σε παλαιότερες έρευνες αναφέρεται πως τα αγόρια δηλώνουν 

μεγαλύτερη εμπειρία χρήσης υπολογιστή (Fetler, 1985, Hess & Muira, 1985), πως 

θεωρούν ότι η χρήση τους είναι περισσότερο κατάλληλη γι’ αυτούς παρά για τα 

κορίτσια και κρίνουν ότι είναι πιο ικανοί να χειριστούν υπολογιστή (Whitley, 1997). 

Επιπλέον, μικρότερα ποσοστά γυναικών παρακολουθούσαν μαθήματα σε σχολές της 

επιστήμης των υπολογιστών και κατείχαν θέσεις εργασίας που σχετίζονταν με την 

υψηλή τεχνολογία (DeBare, 1996). Επιπλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

παρουσίαζαν τη χρήση των υπολογιστών ως μια κατεξοχήν ανδρική δραστηριότητα 

(Ware & Stuck, 1985). Το χάσμα των δύο φύλων όσον αφορά στη χρήση των 

υπολογιστών έχει τις ρίζες του στην πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς τα παιδιά, οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς λειτουργούν με την πεποίθηση ότι οι υπολογιστές είναι 

«υπόθεση των αγοριών» (Eastman & Krendl, 1987).  Αρκετές έρευνες έχουν δείξει 

διαφυλικές διαφορές στην στάση απέναντι στους υπολογιστές. Έρευνες που έχουν 

γίνει με δείγμα μαθητές αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως τα αγόρια συμπαθούν 

περισσότερο τους υπολογιστές (Comber et al, 1997, Colley & Comber, 2003), πως 

διακατέχονται περισσότερο από θετικά συναισθήματα (Bernard & Whitley, 1997) και 

εκδηλώνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τους υπολογιστές σε σύγκριση με τα 

κορίτσια (Vale & Leder, 2004).  Αυτό σε ένα βαθμό δικαιολογεί και τα αποτελέσματα 

της έρευνας καθώς και το γιατί η διαφορά αυτή παρατηρείτε και σε συναισθηματικό 

και σε γνωστικό επίπεδο. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον 

που οι υπολογιστές αποτελούσαν κοινωνικά εργαλείο διασκέδασης κυρίως από 
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άνδρες και η ενασχόληση τους με τους υπολογιστές ήταν αρκετά περιορισμένη.  Η 

άνιση αυτή εμπειρία χρήσης καθώς και οι στερεότυπες πεποιθήσεις είναι πιθανό να 

οδηγούν στην δημιουργία αρνητικότερων στάσεων απέναντι στους υπολογιστές. 

Πάντως η διερεύνηση των αιτιών της διαφοροποίησης ανάμεσα στα δύο φύλα είναι 

ένα ζήτημα που χρειάζεται την πραγματοποίηση περισσότερων μελλοντικών ερευνών 

στην χώρα μας που θα είναι επικεντρωμένες στην μελέτη των διαφυλικών διαφορών 

και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αποτελέσματα από σχετικές 

έρευνες που έχουν γίνει με δείγμα εκπαιδευτικών, στο διεθνή και στον ελλαδικό 

χώρο. (Woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Μπίκος, 1995). Έχει 

δειχθεί από έρευνες ότι όταν η εμπειρία χρήσης υπολογιστή δε διαφέρει για τα δύο 

φύλα ή όταν παρέχεται εκπαίδευση για την εκμάθηση δεξιοτήτων υπολογιστή, οι 

διαφορές στις στάσεις μεταξύ των δύο φύλων δεν υφίστανται (Smith, 1986, Arch & 

Cummins, 1989, Gattiker & Hlavka, 1992, Jennings & Onwuegbuzie, 2001, Shaw & 

Gant, 2002, Sacks, Bellisimo & Mergendoller, 1993, 1994, Woodrow, 1994). Ένας 

τρόπος λοιπόν να εξομαλυνθούν οι διαφυλικές διαφορές είναι η συνεχή εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών πάνω στους υπολογιστές και στις εφαρμογές τους. 

Μία δεύτερη δημογραφική μεταβλητή που εξετάστηκε ήταν η ηλικία και η 

συσχέτιση της με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές. Όπως 

αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο έρευνες έχουν φανερώσει ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση της ηλικίας με την στάση απέναντι στους υπολογιστές (Loyd & 

Gressard,1984;Hong & Koh, 2002; McCort et al., 2000; Comber et al, 1997;;Czaja, 1998, 

Dyck, 1994; Sharit et al., 1998 & Marquie, 1994 ; Butchko, L, A.,2001). Έτσι λοιπόν 

διαμορφώθηκε η υπόθεση ότι η ηλικία των συμμετεχόντων θα σχετίζεται αρνητικά με 

την στάση απέναντι στους υπολογιστές. Η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της ηλικίας των εκπαιδευτικών και της βαθμολογίας στην ελληνική κλίμακα των 

στάσεων απέναντι στους υπολογιστές . Όσο αφορά την συσχέτιση της ηλικίας με την 

βαθμολογία στις υποκλίμακες, μόνο στην συναισθηματική υποκλίμακα βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να 

συμφωνήσουν με συμπεράσματα από  έρευνες στον ελλαδικό χώρο αλλά και στον διεθνή 

χώρο (Honeyman & White, 1987; Kuhn, 1989; Loyd & Gressard, 1984a, 1984b; 

Mackowiak, 1988; Wallace, 1988 in Maurer, 1994; Sievert, Albritton, Roper, & Clayton, 

1988, Μπίκος 1989). Η ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων απαιτεί περαιτέρω έρευνες 
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για την σχέση της ηλικίας με άλλους παράγοντες που έχουν διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν 

τις στάσεις,, όπως το άγχος, η αυτοπεποίθηση και η εμπειρία. 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές μελετήθηκε και με 

βάση την βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε σχετικές έρευνες έχει προκύψει ότι ίσως να υπάρχει 

σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων(Shapka & Ferrari, 2003). Οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναμενόταν να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στους 

υπολογιστές από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πράγματι ο μέσος 

όρος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στην βαθμολογία στην κλίμακα Ε.Κ.Σ.Υ ήταν 

μεγαλύτερος από των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, αλλά η διαφορά αυτή δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική. Επομένως το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές δεν σχετίζεται με την βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Στην συνέχεια μελετήθηκε η σχέση της εμπειρίας στην χρήση του υπολογιστή 

και των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές. Πλήθος ερευνητών έχουν μελετήσει 

την επίδραση της εμπειρίας στις στάσεις απέναντι στους υπολογιστές. Τα 

αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η εμπειρία είναι ένας πολύ σημαντικός διαμορφωτικός 

παράγοντας των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές. Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη 

εμπειρία στην χρήση υπολογιστή έχουν και θετικότερες στάσεις. Με βάση λοιπόν 

αυτά διαμορφώθηκε η υπόθεση ότι η οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία στην 

χρήση του υπολογιστή θα έχουν και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές 

από ότι οι εκπαιδευτικοί με μικρότερη εμπειρία. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν 

αυτήν την υπόθεση. Πράγματι οι εκπαιδευτικοί η οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με 

τους υπολογιστές έχουν και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές, από τους 

εκπαιδευτικούς με λιγότερη εμπειρία και ενασχόληση. Τα αποτελέσματα είναι 

σύμφωνα και με προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον διεθνή αλλά 

και ελλαδικό χώρο. Arch & Cummins, 1989, Ertmer et al., 1994, Jones & Clarke, 

1995, Loyd & Gressard, 1984, Caputi, P.& Rawstorne, P. (2000)., Roussos, 2007) . 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αναδεικνυόμενη συσχέτιση των στάσεων με την 

εμπειρία χρήσης υπολογιστή, δεν υπονοεί αιτιώδη σχέση. Ο σκοπός και ο σχεδιασμός 

της έρευνας δεν αποσκοπεί στη διερεύνηση του είδους της σχέσης των στάσεων και 

της εμπειρίας. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, βάσει των θεωρητικών 

μοντέλων που έχουν αναφερθεί παραπάνω, πως υπάρχει μια αμφίδρομη επίδραση των 

στάσεων και της εμπειρίας χρήσης. Με άλλα λόγια, τόσο οι στάσεις απέναντι στους 

υπολογιστές καθορίζουν τη συμπεριφορά, δηλαδή τη χρήση υπολογιστή όσο και η 
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συμπεριφορά, μέσω των ενισχυτικών ή μη ενισχυτικών συνεπειών, επιδρά στη 

διαμόρφωση των στάσεων.  

Η τέταρτη υπόθεση την παρούσας έρευνας είναι ότι η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών πάνω στους υπολογιστές θα επηρεάζει και την στάση τους απέναντι στους 

υπολογιστές. Στην παρούσα έρευνα η κατάρτιση αντιπροσωπεύεται με την μεταβλητή 

της παρακολούθησης ή μη σεμιναρίων πληροφορικής των εκπαιδευτικών, που σκοπό 

είχαν την εξοικείωση τους με τον υπολογιστή σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Σύμφωνα 

με έρευνες  η αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών βοηθάει στην 

διαμόρφωση θετικών πεποιθήσεων, στάσεων και προθέσεων απέναντι στις ΤΠΕ 

(Ropp, 1999, Yildirim, 2000, Kumar & Kumar, 2003). Σε ότι αφορά στις στάσεις και 

αντιλήψεις για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι υπολογιστές αποτελούν για την 

εκπαίδευση ένα σημαντικό εργαλείο και είναι θετικοί στο να αποκτήσουν τις σχετικές 

δεξιότητες. Από την άλλη μεριά όμως δεν επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά 

σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική (Rosen & Weil, 

1995). Σύμφωνα με τα παραπάνω διαμορφώθηκε η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής θα έχουν και θετικότερες στάσεις 

απέναντι στους υπολογιστές από ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει. 

Τα αποτελέσματα έρχονται να επιβεβαιώσουν την υπόθεση. Οι διαφορά στην 

βαθμολογία της ελληνική κλίμακας στάσεων απέναντι στους υπολογιστές μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής και αυτών που 

δεν έχουν βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής παρουσιάζουν θετικότερες στάσεις απέναντι 

στους υπολογιστές από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια.  

Η επόμενη υπόθεση της έρευνας αναφέρεται επίσης στην εμπειρία χρήσης 

υπολογιστή και τις στάσεις. Διατυπώθηκε η υπόθεση πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι, θα έχουν πιο θετικές στάσεις σε σχέση με τους 

συμμετέχοντες που δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι. Τόσο όσον αφορά στη 

βαθμολογία της κλίμακας σαν σύνολο όσο και στη βαθμολογία των δύο υποκλιμάκων 

(συναισθηματική και αυτοπεποίθησης), οι συμμετέχοντες οι οποίοι διαθέτουν δικό 

τους υπολογιστή σημειώνουν υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με εκείνους που 

δε διαθέτουν. Μάλιστα οι διαφορές των μέσων όρων είναι στατιστικά σημαντικές. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή και επομένως έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία χρήσης υπολογιστή έχουν πιο θετικές στάσεις. Το παραπάνω 
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συνάδει με πορίσματα ερευνών που καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα (Kay, 1993, 

Roussos, 2007, Levine & Donitsa-Schmidt, 1998, Ogletree & Williams, 1990, Levine 

& Gordon, 1989, Hong & Koh, 2002 ).  Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας για την κατοχή του υπολογιστή παρουσιάζουν ένα 

σημαντικό μειονέκτημα. Στην μεγάλη του πλειοψηφία το δείγμα ήταν κάτοχοι 

υπολογιστή, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μην είναι ισοδύναμες κατά την μελέτη 

των βαθμολογιών στην κλίμακα. Φυσικά ένα τέτοιο φαινόμενο την σημερινή εποχή 

είναι λογικό. Σε μελλοντικές έρευνες το φαινόμενο αυτό θα είναι ακόμα πιο έντονο 

με αποτέλεσμα η μελέτη με μεταβλητή την κατοχή υπολογιστή να είναι δύσκολο να 

μετρηθεί σωστά. Βέβαια η κατοχή υπολογιστή σχετίζεται με την εμπειρία, αφού 

υποδηλώνει ότι όσο πιο εύκολη είναι η πρόσβαση σε έναν υπολογιστή τόσο και πιο 

πιθανή είναι η ενασχόληση με αυτόν. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το 

ενδεχόμενο κάποιος κάτοχος υπολογιστή να μην αφιερώνει χρόνο ώστε να ασχοληθεί 

με αυτόν. Ίσως λοιπόν να πρέπει οι μελλοντικές έρευνες να μην περιλαμβάνουν την 

μεταβλητή της κατοχής υπολογιστής, αλλά να επικεντρώνονται στην εμπειρία που 

έχει ο συμμετέχον πάνω στους υπολογιστές.  

Η τελευταία υπόθεση της έρευνας αφορούσε την αυτεπάρκεια που έχουν οι 

συμμετέχοντες πάνω στην χρήση του υπολογιστή. Η αυτεπάρκεια αφορά την 

προσωπική άποψη των συμμετεχόντων για το πόσο  ικανοί είναι να ανταπεξέρθουν 

στην χρήση του υπολογιστή. Η ελληνική κλίμακα αυτεπάρκειας που 

χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της αυτεπάρκειας περιέχει 29 ερωτήσεις που 

αφορούν την δυνατότητα ενός ατόμου να εμπλακεί σε συνηθισμένες λειτουργίες με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αυτεπάρκεια είναι μία έννοια που συνδέεται με την 

εμπειρία, που όπως έχει προκύψει είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει 

την στάση απέναντι στους υπολογιστές. Διατυπώθηκε λοιπόν η υπόθεση ότι θα 

υπάρχει θετική συσχέτιση της αυτεπάρκειας με την στάση απέναντι στους 

υπολογιστές. Πράγματι τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

με μεγαλύτερη αυτεπάρκεια θα έχουν και θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές 

από τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν μικρότερη αυτεπάρκεια. Η θετική 

συσχέτιση  είναι στατιστικά σημαντική και για την βαθμολογία στην κλίμακα 

Ε.Κ.Σ.Υ. καθώς και για τις υποκλίμακες της. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα, από τις επτά υποθέσεις της έρευνας οι πέντε επιβεβαιώθηκαν και 

συμφωνούν με τα συμπεράσματα από τις άλλες έρευνες. Οι στάσεις των 
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συμμετεχόντων εκπαιδευτικών προέκυψε ότι συσχετίζονται θετικά με την εμπειρία 

και την αυτεπάρκεια. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν θετικότερη στάση από 

ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί. Η στάση δεν προέκυψε να σχετίζεται με την ηλικία 

τους και δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά όσο αφορά την βαθμίδα 

εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια πληροφορικής είναι θετικότεροι απέναντι στους υπολογιστές από αυτούς 

που δεν έχουν παρακολουθήσει  Τα αποτελέσματα με βάση την κατοχή υπολογιστή 

έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, αλλά τα αποτελέσματα είδαμε 

ότι δεν μπορούν να κριθούν ως έγκυρα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Συζήτηση 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στην χώρα μας μια προσπάθεια να ενταχθούν 

οι υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα 

κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν επενδυθεί μεγάλα κεφάλαια για τον εξοπλισμό 

των σχολείων με υπολογιστές και για την διασύνδεση τους με το διαδίκτυο. Έρευνες 

όμως έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ακόμα διστακτικοί στο να χρησιμοποιήσουν 

τους υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Roussos, 2002; Vryzas & 

Tsitouridou, 2002). Σύμφωνα με τις θεωρίες της προσχεδιασμένης δράσης των Ajzen 
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και Fishbein η συμπεριφορά του ατόμου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την 

πρόθεση του να εκφράσει τη συμπεριφορά αυτή. Η πρόθεση εξαρτάται από δύο 

παράγοντες την στάση του προς την ενδεχόμενη συμπεριφορά και την υποκειμενική 

εκτίμηση σχετικά με την αντίδραση των σημαντικών «Άλλων». (Fishbein & Ajzen, 

1977, 1980). Σύμφωνα με τα μοντέλα που αναφέρθηκαν και με το μοντέλο αποδοχής 

της τεχνολογίας του Davis η στάση μπορεί να επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς 

όσο και από εξωτερικούς παράγοντες.  

 Η παρούσα έρευνα εξέτασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε μία 

προσπάθεια να αναγνωριστούν κάποιοι από τους παράγοντες που σχετίζονται με τις 

στάσεις τους. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν είναι το φύλο, η ηλικία, η βαθμίδα 

εκπαίδευσης, η εμπειρία, η παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής, η κατοχή 

υπολογιστή και η αυτεπάρκεια. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων είναι ότι υπάρχει σχέση των στάσεων με βάση το φύλο, την εμπειρία, 

την αυτεπάρκεια και την παρακολούθηση σεμιναρίων. Η παρούσα έρευνα 

αποδεικνύει τη βαρύτητα του ρόλου της εμπειρίας χρήσης υπολογιστή στη 

διαμόρφωση των στάσεων ή ακόμα πιο σωστά τη συσχέτιση της εμπειρίας με τις 

στάσεις. Αυτό προκύπτει και από την σχέση της εμπειρίας χρήσης, αλλά και έμμεσα 

από την παρακολούθηση σεμιναρίων που προφανώς υποδηλώνει μεγαλύτερη 

εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας 

και η καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω στην χρήση και της δυνατότητες 

των υπολογιστών αναμένεται λοιπόν να προκαλέσει θετικότερες στάσεις και κατ’ 

επέκταση περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί στην χρήση 

των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σεμινάρια πληροφορικής, όπως 

προέκυψε και από τα αποτελέσματα, βοηθούν στην διαμόρφωση θετικότερων 

στάσεων απέναντι στους υπολογιστές, οπότε προτείνεται η διοργάνωση 

περισσότερων σεμιναρίων και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας βαθμίδας.  

Ωστόσο, λίγες είναι οι έρευνες εκείνες που μελετούν τη συσχέτιση των 

στάσεων απέναντι στους υπολογιστές με τις στάσεις που σχετίζονται με την εργασία. 

Παρ’ όλα αυτά, οι στάσεις για την εργασία (όπως είναι η επαγγελματική ικανοποίηση 

ή η οργανωσιακή δέσμευση) είναι πολύ σημαντικές τόσο για την απόδοση του 

ατόμου στην εργασία όσο και για την παραγωγικότητα της  γενικότερα (Murell & 

Sprinkle, 1993). Χρήσιμες κρίνονται λοιπόν, οι περαιτέρω έρευνες για τη μελέτη της 

συσχέτισης των στάσεων των εκ προς τις νέες τεχνολογίες με τις στάσεις προς την 
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εργασία, οι οποίες θα διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων για τις συνέπειες και τη 

σημασία των στάσεων των εκπαιδευτικών προς τις νέες τεχνολογίες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων.  

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες προτού 

ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείτε συνολικά από 5 σελίδες. 

 

Στην σελίδα 2 του ερωτηματολογίου καλείστε να συμπληρώσετε με 

ειλικρίνεια τα δημογραφικά στοιχεία που ζητούνται. 

 

Στις επόμενες σελίδες του ερωτηματολογίου υπάρχουν συνολικά 74 

προτάσεις. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, γιατί ο 

καθένας έχει τις δικές του απόψεις, στάσεις και προτιμήσεις. Διαβάστε 

προσεκτικά την κάθε πρόταση και προσπαθήστε να δώσετε την πρώτη 

αυθόρμητη απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό με απόλυτη ειλικρίνεια.  

 

Στις σελίδες 3 και 4 για κάθε πρόταση υπάρχουν πέντε επιλογές, οι 

οποίες παρουσιάζονται με αριθμούς (1-5).  

Το 1 σημαίνει ότι Διαφωνείτε Απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση 

(δεν σας αντιπροσωπεύει καθόλου), το 2 ότι απλά Διαφωνείτε (δεν τη 

θεωρείτε και τόσο αντιπροσωπευτική για τον εαυτό σας), το 3 ότι είστε 

Αναποφάσιστος/η για το αν η πρόταση σας αντιπροσωπεύει ή όχι, το 4 

ότι απλά Συμφωνείτε (τις περισσότερες φορές σας αντιπροσωπεύει), και 

το 5 σημαίνει ότι Συμφωνείτε Απόλυτα με την πρόταση (σας 

αντιπροσωπεύει πλήρως). 

Στην σελίδα 5 για κάθε πρόταση υπάρχουν τέσσερις επιλογές (1-4). Το 1 

αντιστοιχεί στο Διαφωνώ Απόλυτα, το 2 στο Διαφωνώ, το 3 στο 

Συμφωνώ και το 4 στο Συμφωνώ Απόλυτα. 

 

 

Να απαντήσετε βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει την 

απάντηση που θέλετε να δώσετε. 
 
 
 
 
 
 
 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 
1. Φύλο:    άντρας         γυναίκα   

2. Ηλικία: …………....... (έτη)  

3. Επίπεδο εκπαίδευσης όπου εργάζεστε:   Πρωτοβάθμια        Δευτεροβάθμια 

4. Ειδικότητα (όπου ισχύει): 

…………………………….………………………………………….. 
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5. Πτυχίο: 

………………………………………….……………………..………………….. 

6. Μεταπτυχιακές σπουδές (Τίτλος/οι): ...…………………………………………… 

……………. 

7. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός: ………....… (έτη) 

8. Πόσα χρόνια συνολικά χρησιμοποιείτε υπολογιστή; ……….. (έτη)   

9. Έχετε δικό σας υπολογιστή;  ναι    όχι  

10. Περίπου πόσες ώρες την εβδομάδα δουλεύετε με υπολογιστή; ……………… 

(ώρες)      

11. Κατά τη διάρκεια είτε των σπουδών σας είτε της συμμετοχής σας σε 

επιμορφωτικά προγράμματα έχετε παρακολουθήσει μαθήματα 

πληροφορικής;    Ναι        Όχι     Αν ναι… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ελληνική Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές 

Διαφωνώ απόλυτα        Διαφωνώ                  Αναποφάσιστος/η                 Συμφωνώ        
Συμφωνώ απόλυτα 

1__________________2__________________3__________________4___________

_______5 
 

 

 

1. Οι υπολογιστές δε με φοβίζουν καθόλου 1 2 3 4 5 

2. Πολύ συχνά με τους υπολογιστές πηγαίνουν πάρα πολλά πράγματα λάθος 1 2 3 4 5 

3. Είμαι εχθρικός απέναντι στους υπολογιστές 1 2 3 4 5 

4. Μπορώ να κάνω πολύ δύσκολες εργασίες με έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

5. Πρέπει να είσαι νέος για να μάθεις να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 
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6. Είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να μάθω πώς να χειρίζομαι ένα οποιοδήποτε 
πρόγραμμα στον υπολογιστή 

1 2 3 4 5 

7. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή 1 2 3 4 5 

8. Η εργασία με έναν υπολογιστή μού είναι ευχάριστη 1 2 3 4 5 

9. Μπορώ να μάθω μόνος/η μου τα περισσότερα από όσα πρέπει να γνωρίζω για έναν 
υπολογιστή 

1 2 3 4 5 

10. Διστάζω να χρησιμοποιήσω υπολογιστή για να μη φανώ ανόητος/η 1 2 3 4 5 

11. Θα είχα πολύ καλή επίδοση σε σεμινάρια για υπολογιστές 1 2 3 4 5 

12. Δε με ευχαριστεί να συζητάω με την παρέα μου για υπολογιστές  1 2 3 4 5 

13. Όταν χρησιμοποιώ υπολογιστή χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον έμπειρο χρήστη 1 2 3 4 5 

14. Αποφεύγω να έρχομαι σε επαφή με υπολογιστές 1 2 3 4 5 

15. Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή, καταφέρνω να το λύσω 
μόνος μου 

1 2 3 4 5 

16. Διστάζω να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή από φόβο μήπως κάνω κάποιο λάθος 
που δε θα μπορώ να διορθώσω στη συνέχεια 

1 2 3 4 5 

17. Οι υπολογιστές είναι βαρετοί 1 2 3 4 5 

18. Πρέπει να είσαι εξαιρετικά νοήμων για να εργαστείς με έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

19. Μου αρέσει να περνώ πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

20. Αν κάποιος μου έδινε έναν καινούριο υπολογιστή, είμαι σίγουρος ότι θα κατάφερνα 
να “χρησιμοποιήσω” μερικά προγράμματα 

1 2 3 4 5 

21. Οι υπολογιστές είναι δυσνόητοι 1 2 3 4 5 

22. Με συνεπαίρνει η ιδέα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

23. Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ποτέ να χρησιμοποιήσω υπολογιστές 1 2 3 4 5 

24. Οι υπολογιστές είναι διασκεδαστικοί 1 2 3 4 5 

25. Αισθάνομαι πολύ άνετα όταν πρέπει να χρησιμοποιήσω υπολογιστή 1 2 3 4 5 

26. Δεν είμαι ο τύπος που μπορεί να τα καταφέρει με τους υπολογιστές 1 2 3 4 5 

27. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

28. Δεν είμαι καλός/ή με τους υπολογιστές 1 2 3 4 5 

29. Με πιάνει ναυτία όταν σκέφτομαι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω υπολογιστή 1 2 3 4 5 

30. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

      

 

Ελληνική Κλίμακα Αυτεπάρκειας στη χρήση Υπολογιστή 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ                           Συμφωνώ                 Συμφωνώ απόλυτα 

1___________________2_____________________3________________________4 

 
Αισθάνομαι ότι μπορώ να… 

1. οργανώσω τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σε φακέλους 1 2 3 4 

2. αποθηκεύσω σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης (π.χ., σκληρός δίσκος, δισκέττες, CD-
ROM, αφαιρούμενος δίσκος κ.λπ.) ένα αρχείο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή 
στον υπολογιστή 

1 2 3 4 
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3. χειρίζομαι αντικείμενα (όπως τα πλήκτρα, τα εικονίδια, τα παράθυρα, τις ράβδους κύλισης, 
τα μενού, τις αναπτυσσόμενες λίστες κ.λπ.) με άνεση 

1 2 3 4 

4. κάνω τροποποιήσεις στην εκτύπωση κάποιου αρχείου όσον αφορά την ποιότητα της 
εκτύπωσης, τον αριθμό των σελίδων, το πλήθος των αντιτύπων, την εκτύπωση 
συγκεκριμένων σελίδων κ.λπ. 

1 2 3 4 

5. αντιμετωπίσω απλά προβλήματα (π.χ., να συνδέσω μια συσκευή που αποσυνδέθηκε, να 
εγκαταστήσω ένα εκτυπωτή κ.λπ.) λειτουργίας του υπολογιστή 

1 2 3 4 

6. μεταβάλλω τις ιδιότητες ενός αρχείου (π.χ., να αλλάξω το όνομα ενός αρχείου) 1 2 3 4 

7. μετακινήσω ένα αρχείο σε κάποιο φάκελο του υπολογιστή 1 2 3 4 

8. προσαρμόσω το περιβάλλον εργασίας της κάθε εφαρμογής που χρησιμοποιώ (π.χ., 
εμφάνιση/απόκρυψη εικονιδίων κ.λπ.) 

1 2 3 4 

9. συντάξω ένα κείμενο στον υπολογιστή 1 2 3 4 

10. αντιγράφω τμήματα κάποιου κειμένου σε κάποιο άλλο σημείο του ίδιου κειμένου 1 2 3 4 

11. να μορφοποιήσω ένα έγγραφο κειμένου (π.χ., να αλλάξω το μέγεθος, χρώμα γραμμάτων,  
μορφοποίηση παραγράφων κ.ά.) στον υπολογιστή 

1 2 3 4 

12. χρησιμοποιήσω τον ορθογραφικό έλεγχο που παρέχουν τα προγράμματα επεξεργασίας 
κειμένου 

1 2 3 4 

13. σχεδιάσω γραφικά (π.χ., γραμμές, πλαίσια κ.ά.) σε ένα έγγραφο κειμένου 1 2 3 4 

14. εισάγω αντικείμενα (π.χ., εικόνες, μαθηματικά σύμβολα κ.ά.) σε ένα έγγραφο κειμένου 1 2 3 4 

15. κατεβάσω και να διαβάσω τα συνημμένα αρχεία που περιέχει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

1 2 3 4 

16. προωθήσω και σε άλλους παραλήπτες ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
έλαβα 

1 2 3 4 

17. αναζητήσω πληροφορίες για ένα θέμα στο Διαδίκτυο (Internet) χρησιμοποιώντας τις 
μηχανές αναζήτησης 

1 2 3 4 

18. κατεβάσω ένα αρχείο από το Διαδίκτυο (Internet) 1 2 3 4 

19. κατανοώ έννοιες που σχετίζονται με το υλικό του υπολογιστή (π.χ., σκληρός δίσκος, 
μνήμη κ.λπ.) 

1 2 3 4 

20. κατανοώ έννοιες που σχετίζονται με το λογισμικό του υπολογιστή (π.χ., εγκατάσταση, 
πρόγραμμα κ.λπ.) 

1 2 3 4 

21. κατανοώ τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας που χρησιμοποιούνται στους 
υπολογιστές (π.χ., Byte, KB, MB κ.λπ.) 

1 2 3 4 

22. κατανοώ τις μονάδες μέτρησης της ταχύτητας/συχνότητας που χρησιμοποιούνται στους 
υπολογιστές (π.χ., Hz, KHz, MHz κ.λπ.) 

1 2 3 4 

23. επιλέξω τον κατάλληλο και σύμφωνα με τις ανάγκες μου εξοπλισμό όταν πρόκειται για 
αγορά υλικού 

1 2 3 4 

24. επιλέξω τα κατάλληλα και σύμφωνα με τις ανάγκες μου πακέτα λογισμικού όταν πρόκειται 
για αγορά λογισμικού 

1 2 3 4 

25. ενημερώσω (με μια νεότερη έκδοση) ένα ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα στον υπολογιστή 1 2 3 4 

26. μάθω κάτι που δεν γνωρίζω από το σύστημα βοήθειας που μου παρέχει το κάθε 
πρόγραμμα 

1 2 3 4 

27. μάθω χωρίς τη βοήθεια κάποιου, μόνο χρησιμοποιώντας κάποιο εγχειρίδιο (manual), να 
χειρίζομαι μια νέα έκδοση ενός προγράμματος που χρησιμοποιούσα παλιότερα 

1 2 3 4 

28. κρατήσω αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων του υπολογιστή μου 1 2 3 4 

29. ανταποκριθώ με επιτυχία όταν ‘κολλήσει’ ο υπολογιστής μου 1 2 3 4 
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