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Περίληψη 
Η εργασία παρουσιάζει την ερευνητική δουλειά που έγινε στα πλαίσια µεταπτυχι-
ακής διπλωµατικής εργασίας της πρώτης συγγραφέως µε θέµα «Κατασκευή κλί-
µακας µέτρησης της αυτεπάρκειας σχετικά µε τη χρήση υπολογιστή». Σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν η κατασκευή της πρώτης ελληνικής κλίµακας αυτεπάρ-
κειας στη χρήση υπολογιστή και η αξιολόγηση των ψυχοµετρικών της χαρακτηρι-
στικών. Η Ελληνική Κλίµακα Αυτεπάρκειας στη Χρήση Υπολογιστή (Ε.Κ.Α.Χ.Υ.) 
κατασκευάστηκε µε βάση τις ήδη υπάρχουσες διεθνώς αντίστοιχες κλίµακες, απο-
τελείται από 29 προτάσεις και περιλαµβάνει δυο υποκλίµακες. Η κλίµακα χορηγή-
θηκε σε µεγάλο δείγµα του γενικού πληθυσµού και από την επεξεργασία των δε-
δοµένων που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η κλίµακα είναι αξιόπιστη. Παράλληλα, 
µελετήθηκε η επίδραση του φύλου καθώς και άλλων δηµογραφικών µεταβλητών 
των συµµετεχόντων στην αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή.

Λέξεις Κλειδιά

Αυτεπάρκεια, χρήση υπολογιστή, Ψυχοµετρία .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Bandura (1977) χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τον όρο αυτεπάρκεια προ-
κειµένου να περιγράψει την πίστη ενός ατόµου στις ικανότητές του να ενεργο-
ποιήσει τα κίνητρα, τους γνωστικούς πόρους και τα σχέδια δράσης που απαι-
τούνται προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκριµένες καταστά-
σεις. Συνεπώς, ο όρος δεν αναφέρεται στις ικανότητες του ατόµου αλλά στις 
πεποιθήσεις του για το τι είναι ικανό να κάνει µε τις ικανότητες που διαθέτει 
(Bandura 1986).

Η χρήση του όρου γρήγορα επεκτάθηκε σε διάφορους τοµείς, συµπερι-
λαµβανοµένου και αυτού της χρήσης υπολογιστών. Έτσι, οι πεποιθήσεις ενός 
ατόµου για την ικανότητά του να χρησιµοποιεί υπολογιστή συνιστούν την 
αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή (Compeau & Higgins 1995). Τα τελευ-
ταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών διεθνώς εστιάστηκε στη µελέτη 
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της αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή, καθώς αυτή θεωρείται παράγοντας 
κλειδί στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ.

Η µελέτη της αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή δίνει τη δυνατότητα 
στους ερευνητές να κατανοήσουν τους παράγοντες που επιδρούν στα κίνη-
τρα και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόµων στη χρήση υπολογιστών 
(Marakas, Yi, & Johnson 1998). Προηγούµενες έρευνες φανερώνουν ότι η αυ-
τεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανά-
πτυξη δεξιοτήτων µε τους υπολογιστές (Gist, Schwoerer, & Rosen 1989), στην 
απόφαση ενός ατόµου να χρησιµοποιήσει υπολογιστές (Compeau & Higgins 
1995), στις προσδοκίες επιτυχίας µε τους υπολογιστές (Compeau, Higgins, & 
Huff 1999), καθώς και στην απόδοση των ατόµων σε µαθήµατα που εµπεριέ-
χουν τη χρήση υπολογιστών (Karsten & Roth 1998).

Οι ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα πάνω στην αυ-
τεπάρκεια σχετικά µε τη χρήση υπολογιστή έχουν συνεισφέρει σε σηµαντικό 
βαθµό στη µελέτη του φαινοµένου αυτού, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί 
αντικείµενο έρευνας και προβληµατισµού ο προσδιορισµός και η µέτρηση της 
αυτεπάρκειας σχετικά µε τη χρήση υπολογιστή (Marakas et al. 1998). Aν και οι 
περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι η αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή 
σχετίζεται µε την κρίση ενός ατόµου σχετικά µε την ικανότητά του να χρησι-
µοποιεί υπολογιστή, ωστόσο διαφωνούν στους τρόπους µε τους οποίους κάτι 
τέτοιο µπορεί να µετρηθεί.

Αρκετοί ερευνητές έχουν υιοθετήσει την κλίµακα αυτεπάρκειας στη χρή-
ση υπολογιστή των Murphy, Coover & Owen (1989) (Langford & Reeves 
1998, Davis & Davis 1990, Harrison & Rainer, 1997), ενώ άλλοι έχουν προ-
σαρµόσει την παραπάνω κλίµακα για την έρευνά τους (Karsten & Roth 1998, 
Torkazadeh & Koufteros 1994, Delcourt & Kinzie 1993). Ορισµένοι ερευνητές 
έχουν αναπτύξει τη δική τους κλίµακα µέτρησης κρίνοντας ως ανεπαρκείς τις 
υπάρχουσες (Gist et al. 1989, Compeau & Higgins 1995, Hill, Smith & Mann 
1987, Miura 1987, Webster & Martocchio 1992, Cassidy & Eachus χ.η.).

Καθώς στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει καµία αναφορά στο ζή-
τηµα αυτό και καµία από τις κλίµακες που αναφέρθηκαν προηγουµένως δεν 
θεωρήθηκε κατάλληλη για προσαρµογή στην ελληνική πραγµατικότητα, η 
παρούσα έρευνα έθεσε ως στόχο την κατασκευή της πρώτης αντίστοιχης κλί-
µακας για τον ελληνικό πληθυσµό.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Το δείγµα 
Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα αποτελούσαν 590 άτοµα συνο-
λικά (249 άνδρες και 341 γυναίκες). Οι ηλικίες των συµµετεχόντων κυµαίνο-
νταν από 12 µέχρι 69 έτη (Μέσος όρος=27,4 έτη, τυπική απόκλιση=10,7 έτη). 
Οι συµµετέχοντες επιλέχθηκαν µε συµπτωµατική δειγµατοληψία από διάφο-
ρα µέρη της Ελλάδας, και ειδικότερα από την Αθήνα, την Κρήτη, τη Ρόδο και 
το Βόλο.

∆ιαδικασία κατασκευής της κλίµακας
Κατά την κατασκευή της κλίµακας αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή, χρη-
σιµοποιήθηκαν ορισµένες από τις ήδη υπάρχουσες διεθνώς κλίµακες ως κλί-
µακες αναφοράς. Λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τις εργασίες των Muphy et al. 
(1989), Compeau & Higgins (1995), Torkzadeh & Van Dyke (2001), Kagima & 
Hausafus (2000) και Cassidy & Eachus (χ.η.), αλλά και την έννοια της αυτε-
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πάρκειας στη χρήση υπολογιστή, αναπτύχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 91 προ-
τάσεων, όπου οι συµµετέχοντες καλούνταν να δηλώσουν το πόσο σίγουροι 
αισθάνονταν όσον αφορά την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας 
στον υπολογιστή (µέσω κλίµακας Likert 4 βαθµίδων).

Ο αρχικός κατάλογος προτάσεων χορηγήθηκε σε τρεις ερευνητές του χώ-
ρου προκειµένου να τον σχολιάσουν ως προς την καταλληλότητα των προ-
τάσεων. Με βάση και τις υποδείξεις των «ειδικών», επιλέχθηκαν και τελικά 
διαµορφώθηκαν 97 προτάσεις. Οι προτάσεις αναφέρονται σε ποικίλες διαστά-
σεις της χρήσης των υπολογιστών, όπως βασικές έννοιες, τα λειτουργικά συ-
στήµατα, τη µορφοποίηση εγγράφων, την ανάλυση δεδοµένων, τη διενέργεια 
υπολογισµών, τα δίκτυα, τις υπηρεσίες διαδικτύου, τα πολυµέσα καθώς και 
την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών συσκευών.

Στους συµµετέχοντες χορηγήθηκε επίσης και ένα ερωτηµατολόγιο που 
αφορούσε τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, τόπος δια-
µονής, µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία µε τους υπολογιστές, χρήση υπολογιστή 
στην εργασία, συχνότητα χρήσης υπολογιστή κ.ά.).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν εφαρµόστηκε η ανάλυση παραγόντων 
κυρίων συνιστωσών µε ορθόγωνη περιστροφή. Τελικά, δυο παράγοντες διατη-
ρήθηκαν στην τελική έκδοση της κλίµακας (δηµιουργώντας έτσι δύο υποκλί-
µακες), οι οποίοι ερµηνεύουν συνολικά το 59,9% της διασποράς των τιµών: 
• Η πρώτη υπο-κλίµακα που διαµορφώθηκε περιλαµβάνει 18 στοιχεία και 

καλύπτει βασικές γνώσεις χειρισµού Λειτουργικών Συστηµάτων, Εφαρµο-
γών Αυτοµατισµού Γραφείου και υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου (Παγκόσµιος 
Ιστός και Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο). 

• Η δεύτερη υποκλίµακα περιλαµβάνει 11 στοιχεία και είναι επίσης γνωστι-
κή και σχετίζεται µε διαδικασίες κατανόησης βασικών εννοιών καθώς και 
αντιµετώπισης απλών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση υπολο-
γιστή.
Με αυτή τη διαδικασία οι 97 προτάσεις µειώθηκαν σε 29. Στη συνέχεια, 

στα δεδοµένα που αφορούσαν αυτές τις 29 προτάσεις εφαρµόστηκε ανάλυση 
παραγόντων κύριων συνιστωσών µε µη-ορθόγωνη περιστροφή των αξόνων, 
καθώς η συσχέτιση µεταξύ των δυο παραγόντων ήταν πολύ υψηλή [r(523)= 
0,75, p<0,001]. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων για τις 29 προτάσεις της 
ΕΚΑΧΥ.

Αισθάνοµαι ότι µπορώ να ….

Παράγοντες
Υπο-

κλίµακα 
1

Υπο-
κλίµακα 

2
µετακινήσω ένα αρχείο σε κάποιο φάκελο του υπολογιστή ,877 ,519

εισάγω αντικείµενα (π.χ., εικόνες, µαθηµατικά σύµβολα κ.ά.) σε 

ένα έγγραφο 
,820 ,510
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Αισθάνοµαι ότι µπορώ να ….

Παράγοντες

Υπο-
κλίµακα 

1

Υπο-
κλίµακα 

2

µορφοποιήσω ένα έγγραφο κειµένου (π.χ., να αλλάξω το 

µέγεθος, χρώµα γραµµάτων, µορφοποίηση παραγράφων κ.ά.) 

στον υπολογιστή

,820

χρησιµοποιήσω τον ορθογραφικό έλεγχο που παρέχουν τα 

προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου
,808 ,440

συντάξω ένα κείµενο στον υπολογιστή ,802 ,433

αντιγράφω τµήµατα κάποιου κειµένου σε κάποιο άλλο σηµείο 

του ίδιου κειµένου
,800 ,415

προσαρµόσω το περιβάλλον εργασίας της κάθε εφαρµογής που 

χρησιµοποιώ (π.χ., εµφάνιση/απόκρυψη εικονιδίων κ.λπ.)
,800 ,623

µεταβάλλω τις ιδιότητες ενός αρχείου (π.χ., να αλλάξω το 

όνοµα ενός αρχείου)
,798 ,543

σχεδιάσω γραφικά (π.χ., γραµµές, πλαίσια κ.ά.) σε ένα έγγραφο 

κειµένου
,786 ,477

κάνω τροποποιήσεις στην εκτύπωση κάποιου αρχείου όσον 

αφορά την ποιότητα της εκτύπωσης, τον αριθµό σελίδων, το 

πλήθος των αντιτύπων, την εκτύπωση συγκεκριµένων σελίδων 

κ.λπ.

,781 ,559

οργανώσω τα αρχεία που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή 

σε φακέλους
,778 ,568

αποθηκεύσω σε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης (π.χ., σκληρός 

δίσκος, δισκέτες, CD-ROM, αφαιρούµενος δίσκος κ.λπ.) 

ένα αρχείο χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε εφαρµογή στον 

υπολογιστή

,743 ,640

προωθήσω και σε άλλους παραλήπτες ένα µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έλαβα
,740 ,572

κατεβάσω ένα αρχείο από το ∆ιαδίκτυο (Internet) ,734 ,591

κατεβάσω και να διαβάσω τα συνηµµένα αρχεία που περιέχει 

ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
,730 ,567

αναζητήσω πληροφορίες για ένα θέµα στο ∆ιαδίκτυο (Internet) 

χρησιµοποιώντας τις µηχανές αναζήτησης
,726 ,503

χειρίζοµαι αντικείµενα (όπως τα πλήκτρα, τα εικονίδια, τα 

παράθυρα, τις ράβδους κύλισης, τα µενού, τις αναπτυσσόµενες 

λίστες κ.λπ.) µε άνεση

,693 ,529

ενηµερώσω (µε µια νεότερη έκδοση) ένα ήδη εγκατεστηµένο 

πρόγραµµα στον υπολογιστή
,584 ,858

κατανοώ έννοιες που σχετίζονται µε το λογισµικό του 

υπολογιστή (π.χ., εγκατάσταση, πρόγραµµα κ.λπ.)
,526 ,828
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Αισθάνοµαι ότι µπορώ να …. 

Παράγοντες

Υπο-
κλίµακα 

1

Υπο-
κλίµακα 

2
επιλέξω τον κατάλληλο και σύµφωνα µε τις ανάγκες µου 

εξοπλισµό όταν πρόκειται για αγορά υλικού
,419 ,821

επιλέξω τα κατάλληλα και σύµφωνα µε τις ανάγκες µου πακέτα 

λογισµικού όταν πρόκειται για αγορά λογισµικού
,462 ,820

κατανοώ τις µονάδες µέτρησης της χωρητικότητας που 

χρησιµοποιούνται στους υπολογιστές (π.χ., Byte, KB, MB κ.λπ.)
,521 ,815

κατανοώ τις µονάδες µέτρησης της ταχύτητας/συχνότητας 

που χρησιµοποιούνται στους υπολογιστές (π.χ., Hz, kHz, MHz 

κ.λπ.)

,456 ,812

κατανοώ έννοιες που σχετίζονται µε το υλικό του υπολογιστή 

(π.χ., σκληρός δίσκος, µνήµη κ.λπ.)
,570 ,749

κρατήσω αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων του 

υπολογιστή µου
,630 ,716

µάθω χωρίς τη βοήθεια κάποιου, µόνο χρησιµοποιώντας 

κάποιο εγχειρίδιο (manual), να χειρίζοµαι µια νέα έκδοση ενός 

προγράµµατος που χρησιµοποιούσα παλιότερα

,633 ,707

ανταποκριθώ µε επιτυχία όταν ΄κολλήσει΄ ο υπολογιστής µου ,579 ,701

αντιµετωπίσω απλά προβλήµατα (π.χ., να συνδέσω µια συσκευή 

που αποσυνδέθηκε, να εγκαταστήσω ένα εκτυπωτή κ.λπ.) 

λειτουργίας του υπολογιστή

,691 ,699

µάθω κάτι που δε γνωρίζω από το σύστηµα βοήθειας που µου 

παρέχει το κάθε πρόγραµµα
,537 ,685

Οι περιγραφικοί δείκτες που αφορούν τη συνολική βαθµολογία της αρχι-
κής κλίµακας των 97 προτάσεων, της κλίµακας µέτρησης της αυτεπάρκειας 
στη χρήση υπολογιστή των 29 προτάσεων που προέκυψε µετά την παραγο-
ντική ανάλυση, καθώς και των δυο υποκλιµάκων της παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2 που ακολουθεί.

Πίνακας 2. Περιγραφικοί δείκτες της αρχικής κλίµακας αυτεπάρκειας στη χρήση 
υπολογιστή, της κλίµακας που κατασκευάστηκε και των δυο υποκλιµάκων της.

Περιγραφικοί 
∆είκτες

Αρχική Κλίµακα 
97 προτάσεων

Κλίµακα 29 
προτάσεων

Υπο-
κλίµακα 1

Υπο-
κλίµακα 2

Μέγεθος ∆είγµατος 574 574 574 574

Μέσος Όρος 268,70 88,36 58,74 29,63

Τυπική Απόκλιση  71,54 20,55 13,04 8,89

Ελάχιστη Τιµή 97 29 18 11

Μέγιστη Τιµή 388 116 72 44
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Ο υπολογισµός του δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s 
α) της αρχικής κλίµακας των 97 προτάσεων (α=0,99) έδειξε πολύ υψηλή αξι-
οπιστία, η οποία µάλλον οφείλεται στο ότι πολλές από τις προτάσεις αλληλε-
πικαλύπτονται και δεν χρειάζονται όλες. Εξίσου υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής 
συνέπειας παρουσίασε και η ΕΚΑΧΥ, όπου η τιµή του δείκτη ήταν α=0,97. Ο 
δείκτης άλφα ήταν πολύ υψηλός τόσο για την υπο-κλίµακα 1 όσο και για την 
υπο-κλίµακα 2 (0,96 και 0,93 αντίστοιχα). 

Συµπληρωµατικές Αναλύσεις
Αναλύοντας τη συνολική βαθµολογία που σηµείωσαν στην κλίµακα των 29 
στοιχείων οι συµµετέχοντες διερευνήθηκε η διάσταση του φύλου ως προς την 
αυτεπάρκεια σχετικά µε τη χρήση υπολογιστή. ∆ιαπιστώθηκε ότι, το φύλο 
επιδρά στην αυτεπάρκεια σχετικά µε τη χρήση υπολογιστή [t(572)=5,55, 
p<,001] και συγκεκριµένα οι άνδρες (µέσος όρος=93,82) παρουσιάζουν υψη-
λότερα επίπεδα αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή από τις γυναίκες (µέσος 
όρος=84,41).

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η επίδραση του τόπου διαµονής των συµµετε-
χόντων στην αυτεπάρκεια µε την εφαρµογή του κριτηρίου της ανάλυσης δι-
ακύµανσης µονής κατεύθυνσης ανεξάρτητων δειγµάτων. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
ο τόπος διαµονής επηρεάζει την αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή [F(2, 
567)=3,47, p=0,032] και, συγκεκριµένα, οι πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρί-
σεις (µε τη µέθοδο Scheffé) έδειξαν ότι τα άτοµα που διαµένουν σε αστική 
περιοχή (άνω των 10.000 κατοίκων) σηµείωσαν υψηλότερα επίπεδα αυτεπάρ-
κειας στη χρήση υπολογιστή από εκείνα που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές 
(κάτω των 2000 κατοίκων).

Σηµαντικό επίσης κρίθηκε να εξεταστεί η επίδραση της εµπειρίας όσον 
αφορά τη χρήση υπολογιστή και της αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή. 
Από την εφαρµογή του κριτηρίου της ανάλυσης διακύµανσης µονής κατεύ-
θυνσης ανεξάρτητων δειγµάτων διαπιστώθηκε ότι η εµπειρία επηρεάζει την 
αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή [F(3, 570)=228,99, p<,001]. Προχωρώντας 
περαιτέρω σε πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις µε τη µέθοδο Scheffé, δι-
απιστώσαµε ότι όσο µεγαλύτερη εµπειρία είχαν τα άτοµα µε τους υπολογιστές 
τόσο υψηλότερα επίπεδα αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή σηµείωσαν.

Με την εµπειρία χρήσης υπολογιστή όµως σχετίζεται και η κατοχή υπολο-
γιστή στο σπίτι αλλά και η χρήση υπολογιστή στην εργασία. Για το λόγο αυτόν 
εξετάστηκε η επίδραση της κατοχής υπολογιστή στο σπίτι στην αυτεπάρκεια 
στη χρήση υπολογιστή, καθώς και η επίδραση της χρήσης υπολογιστή στην 
εργασία στην αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι 
η κατοχή υπολογιστή στο σπίτι επηρεάζει την αυτεπάρκεια στη χρήση υπο-
λογιστή, µε τα άτοµα που έχουν υπολογιστή στο σπίτι να σηµειώνουν υψη-
λότερα επίπεδα αυτεπάρκειας. Επιπλέον, η χρήση υπολογιστή στην εργασία 
επηρεάζει εξίσου την αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή, µε τα άτοµα που 
χρησιµοποιούν υπολογιστή στην εργασία να σηµειώνουν υψηλότερα επίπεδα 
αυτεπάρκειας.

Χορήγηση της κλίµακας και τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας
Η ΕΚΑΧΥ µπορεί να συµπληρωθεί σε χρονικό διάστηµα 10 λεπτών. Η συνολι-
κή βαθµολογία εξάγεται µε την απόδοση αριθµητικών τιµών σε κάθε απάντη-
ση κάνοντας χρήση µιας τετραβάθµιας κλίµακας Likert. 

Η συνολική βαθµολογία υπολογίζεται αθροίζοντας τις επιµέρους 29 αριθ-
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µητικές τιµές. Προκύπτει έτσι µια βαθµολογία που κυµαίνεται από το 29 ως το 
116. Ωστόσο, µπορούν επίσης να υπολογιστούν επιµέρους αθροίσµατα, ένα 
για κάθε µία από τις δυο υποκλίµακες.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η έννοια της αυτεπάρκειας έχει ευρύτερες θεωρητικές και πρακτικές επιπτώ-
σεις στην έρευνα που πραγµατοποιείται στην περιοχή των ΤΠΕ. Η απουσία 
µάλιστα από την ελληνική βιβλιογραφία ερευνών σχετικών τόσο µε την έννοια 
της αυτεπάρκειας γενικά, όσο και της αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή ει-
δικότερα, µας ωθεί να προτρέψουµε περισσότερους ερευνητές να ασχοληθούν 
µε τη µελέτη της έννοιας αυτής. 

Επόµενο βήµα στην προσπάθεια να παραχθούν ισχυρότερες αποδείξεις 
για την εγκυρότητα της κλίµακας αλλά και να µελετηθεί βαθύτερα το εννοιο-
λογικό αυτό κατασκεύασµα είναι η επαναχορήγησή της στα πλαίσια συναφών 
ερευνών ώστε να αξιολογηθεί και να αποδειχθεί ότι οι δυο παράγοντες που 
περιλαµβάνονται στην κλίµακα πράγµατι µετρούν την αυτεπάρκεια σχετικά 
µε τη χρήση υπολογιστή.

Ευελπιστούµε επίσης ότι θα ακολουθήσουν και εργασίες άλλων ελλήνων 
συναδέλφων που θα χρησιµοποιήσουν την ΕΚΑΧΥ και θα εξετάσουν περαιτέ-
ρω τα ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά του εργαλείου που παρουσιάστηκε εδώ. 
Άλλωστε, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η διείσδυση των ΤΠΕ σε πολλούς τοµείς 
δραστηριότητας δεν ακολουθεί στην Ελλάδα το µέσο Ευρωπαϊκό ρυθµό, η µε-
λέτη της αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή καθώς και της επίδρασης των 
ποικίλων παραγόντων σε αυτήν αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα.

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο αποτέλεσµα που προέκυψε από 
την επεξεργασία των δεδοµένων που αφορούσαν στη διάσταση του φύλου 
ως προς την αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή. Το γεγονός ότι οι άνδρες 
σηµειώνουν υψηλότερα επίπεδα αυτεπάρκειας σε σχέση µε τις γυναίκες θα 
πρέπει να προβληµατίσει όχι µόνο τους ερευνητές που ασχολούνται µε τις έµ-
φυλες ανισότητες, αλλά και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, µε στόχο 
την απαλοιφή των οποιωνδήποτε διακρίσεων.

Κλείνοντας, θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι ευελπιστούµε η κλίµακα που 
προέκυψε από την παρούσα ερευνητική εργασία να αποτελέσει ένα χρήσιµο 
εργαλείο για τους Έλληνες ερευνητές και να διευκολύνει στη µελέτη της αυτε-
πάρκειας στη χρήση υπολογιστή ώστε να εµπλουτιστεί η ελληνική βιβλιογρα-
φία ως προς το θέµα αυτό. 
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