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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της επίδρασης των μεταβλητών 
της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς στην πρόθεση και συμπερι
φορά 181 εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδα
σκαλία τους. Τρεις μεταβλητές της θεωρίας, η στάση απέναντι στη συμπεριφο
ρά, τα υποκειμενικά πρότυπα και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος, εξή
γησαν το 55,2% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών. Η  πρόθε
ση με τη σειρά της εξήγησε το 10,1% της διακύμανσης της χρήσης των ΤΠΕ 
από τους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα έχουν ποικίλες θεωρητικές και πρακτι
κές εφαρμογές για την αξιοποίηση της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπε
ριφοράς στο χώρο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς επίσης για τη χρήση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Στάσεις, πρόθεση, Χρήση ΤΠΕ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία 30 περίπου χρόνια έχει διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευ

νών σε πολλές χώρες με σκοπό να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στα σχολεία για διδακτικούς και διοικητικούς σκοπούς (π.χ. Pelgrum and 
Plomp, 1991, Pelgrum, 2001).Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών συγκλίνουν 
στο συμπέρασμα ότι η επιτυχής ενσωμάτωση μεταξύ άλλων παραγόντων εξαρ- 
τάται και από τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν την καινοτομία στην πρά
ξη (π.χ. Fullan, 1992, 2001, Akker et al., 1992) και ειδικότερα από τις στάσεις 
τους απέναντι στους υπολογιστές (π.χ. Pelgrum, 1993, Jones, 2004).

Η σημαντικότητα των στάσεων ώθησε την ερευνητική κοινότητα από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα στη μέτρηση των στάσεων των εκ
παιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές διαμέσου διαφόρων ερωτηματολο
γίων (βλ. Koutromanos, 2005 για ανασκόπηση των στάσεων από 1980 έως 2005). 
Τα ευρήματα προγενέστερων αλλά και πιο πρόσφατων ερευνών έδειξαν ότι οι 
δάσκαλοι που είχαν θετικές στάσεις απέναντι στους υπολογιστές έτειναν να 
χρησιμοποιούν περισσότερο τους υπολογιστές στη διδασκαλία τους (π.χ. 
Williams et al. 2000, Shapka & Ferrari, 2003).

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία 
η αξιοποίηση της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδια- 
σμένης Συμπεριφοράς αλλά και του Μοντέλου της Αποδοχής της Τεχνολογίας 
με σκοπό να διερευνηθούν όχι μόνο οι στάσεις αλλά και άλλοι ψυχολογικοί πα
ράγοντες, όπως τα υποκειμενικά πρότυπα και ο αντιληπτός συμπεριφορικός

Ο

mailto:koutro@teimes.gr


5 8 .  8 0  p  4 3 7 _ 4 4 6  9 / 1 / 0 8  1 0 : 0 5  AM P a g e  4 4 0
■€>

440 ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

έλεγχος (βλ. επόμενη ενότητα), που επηρεάζουν τη χρήση των ΤΠΕ στα σχο
λεία. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες είναι ελάχι
στες (Koutromanos & Papaioannou, 2008, Koutromanos, 2006, Koutromanos & 
Kibirige, 2006), περιορίζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Czerniak et al., 
1999, Salleh & Albion, 2004) και εφάρμοσαν τις θεωρίες μεμονωμένα και όχι 
όλες τις μεταβλητές τους (Preston et al., 2000).

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιοποιήσει τη Θεωρία της Προ- 
σχεδιασμένης Συμπεριφοράς για να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεά
ζουν 181 εκπαιδευτικούς 72 ελληνικών δημοτικών σχολείων να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Οι στόχοι της έρευνας ήταν να 
εξετάσει την επίδραση της στάσης απέναντι στη συμπεριφορά, των υποκειμενι
κών προτύπων και του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου στη πρόθεση και 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας χρησιμοποιούσαν τις ΤΠΕ διαμέ
σου πιλοτικών προγραμμάτων (π.χ. Το Νησί των Φαιάκων, ολοήμερα σχολεία, 
ΙΣΤΟΣ, ΣΕΠΠΕ) και είχαν σχετικά μεγαλύτερη εμπειρία και γνώσεις για τους 
υπολογιστές σε σχέση με τους συναδέλφους τους μη χρήστες. Η διερεύνηση και 
η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν και παροτρύνουν αυτούς τους 
εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν τη χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην καλύτερη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία στο μέλλον.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜ ΕΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ή Σχεδια

σμένης Συμπεριφοράς) (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen, 1991, 2007) η ο
ποία αποτελεί προέκταση της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης (ή Αιτιο
λογημένης ή Έλλογης Δράσης ή Λογικής Πράξης) (Theory of Reasoned Action) 
(Ajzen & Fishbein, 1980) η εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς εξαρτά- 
ται από τη συμπεριφορική πρόθεση. Με τη σειρά της, η πρόθεση εξαρτάται από 
τη στάση απέναντι στη συμπεριφορά, δηλαδή τη συνολική θετική ή αρνητική 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς που το άτομο προτίθεται να εκδηλώσει. Επίσης, 
εξαρτάται από τα υποκειμενικά πρότυπα, τη συνολική δηλαδή αντίληψη του 
ατόμου για την κοινωνική πίεση που δέχεται ως προς το να εκδηλώσει ή όχι τη 
συμπεριφορά. Τέλος, η συμπεριφορική πρόθεση εξαρτάται από τον αντιληπτό 
συμπεριφορικό έλεγχο ο οποίος αφγρά το βαθμό στον οποίο το άτομο θεωρεί 
την εκτέλεση της συμπεριφοράς εύκολη ή δύσκολη. Σε συνδυασμό, η στάση, τα 
υποκειμενικά πρότυπα και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος συνεισφέ
ρουν σε διαφορετικό βαθμό στη διαμόρφωση της συμπεριφορικής πρόθεσης η 
οποία αναμένεται να επηρεάσει με τη σειρά της τη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τους Ajzen & Fishbein (1980) και Ajzen (1991,2007), “η στάση 
απέναντι στη συμπεριφορά” διαμορφώνεται από τις “συμπεριφορικές πεποιθή
σεις”, “τα υποκειμενικά πρότυπα” από τις “ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθή
σεις” και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος από τις “πεποιθήσεις ελέγχου”. 
Οι συμπεριφορικές πεποιθήσεις έχουν σχέση με τις πιθανές συνέπειες που θα 
προκύψουν από την εκδήλωση της συμπεριφοράς και την αξιολόγηση (θετική 
ή αρνητική) αυτών των συνεπειών για το ίδιο το άτομο. Οι ρυθμιστικές ή κα-
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νονιστικές πεποιθήσεις, σχετίζονται με το κατά πόσο το άτομο πιστεύει ότι συ
γκεκριμένα πρόσωπα ή ομάδες που θεωρεί σημαντικά επιθυμούν ή δεν επιθυ
μούν να εκδηλώσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Επίσης, οι πεποιθήσεις αυ
τές σχετίζονται με τα κίνητρα συμμόρφωσης του ατόμου με τις επιθυμίες αυτών 
των προσώπων ή ομάδων. Τέλος, οι πεποιθήσεις ελέγχου, έχουν σχέση με την 
αντίληψη του ατόμου σχετικά με την ύπαρξη ή τον έλεγχο συγκεκριμένων “αν
τικειμενικών” παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την εκδήλωση της συμ
περιφοράς, και την αντιληπτή διευκόλυνση, που αφορά τη δυνατότητα αυτών 
των παραγόντων να διευκολύνουν ή να εμποδίσουν την εκδήλωση της συμπε
ριφοράς.

ΜΕΘΟΔΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την εξέταση του σκοπού και των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 

η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά που εξετά
στηκε διαμέσου ερωτηματολογίου ήταν: «Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
μου κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών». Το 2001 υλοποιήθηκε η πι
λοτική έρευνα σε 20 εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου 
(βλ. Koutromanos, 2001). Τον Φεβρουάριο του 2002 μετρήθηκε η πρόθεση, η 
στάση, τα υποκειμενικά πρότυπα και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος 
181 εκπαιδευτικών ενώ τον Ιούνιο του 2002 η συμπεριφορά τους. Επιπρόσθε
τα, συλλέχθηκαν δεδομένα για την ανωτέρω συμπεριφορά διαμέσου συνεντεύ
ξεων, ανάλυσης εγγράφων και παρατήρησης έως το 2004. Το άρθρο αυτό πα
ρουσιάζει μόνο τα δεδομένα που προέρχονται από ένα μέρος του ερωτηματο
λογίου.
Δείγμα

Το δείγμα αποτελούνταν από 181 εκπαιδευτικούς που ήδη χρησιμοποιού
σαν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Αυτοί προέρχονταν από 72 δημοτικά σχο
λεία από όλη την Ελλάδα που την περίοδο της έρευνας (1999-2004) χρησιμο
ποιούσαν ή αξιοποιούσαν τις ΤΠΕ διαμέσου διαφόρων πιλοτικών προγραμμά
των. 125 (69,1%) εκπαιδευτικοί προέρχονταν από σχολεία αστικών περιοχών, 
17 (9,4%) από σχολεία ημιαστικών περιοχών και 39 (21,5%) από σχολεία αγρο
τικών περιοχών. 107 (59.1%) εκπαιδευτικοί ήταν άνδρες και 74 (40.9%) ήταν 
γυναίκες. 13 (7,2%) ήταν ηλικίας 23-30 ετών, 47 (26%) ηλικίας 31-35, 87 
(48,1%) ηλικίας 36-40,25 (13,8%) ηλικίας 41-45 και 9 (5%) ηλικίας 46 και άνω. 
Από τους 181 εκπαιδευτικούς, 19 (10,5%) είχαν 1-5 έτη διδακτικής εμπειρίας, 
40 (22,1%) 6-10 έτη, 46 (25,4%) 11-15 έτη, 63 (34,8%) 16-20 έτη και 13 (7,2%) 
είχαν 21 και άνω έτη.
Ερωτηματολόγιο

Η πρόθεση των εκπαιδευτικών εξετάστηκε διαμέσου τριών διαφορετικών 
προτάσεων. Η αξιολόγησή τους έγινε με 7-βαθμη διπολική κλίμακα Likert (π.χ. 
Προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου κατά τη διάρκεια 
των επόμενων τριών μηνών (Μάρτιος-Ιούνιος): εξαιρετικά πιθανό/εξαιρετικά 
απίθανο) (Cronbach’ alpha: 0,86).

Οι στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αξιολογήθηκαν
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αξιοποιώντας επτάβαθμη διπολική κλίμακα (1 έως 7) σημασιολογικής διαφο
ροποίησης. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να δείξουν τη συμφωνία τους ή τη διαφω
νία τους διαμέσου πέντε ζευγών επιθέτων στην πρόταση: «Για μένα το να 
χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου κατά τη διάρκεια των επό
μενων τριών μηνών είναι...:». Τα ζεύγη επιθέτων ήταν: επιβλαβές/ευεργετικό, 
ευχάριστο/δυσάρεστο, καλό/κακό, μάταιο/αξιόλογο, διασκεδαστικό/βαρετό 
(Cronbach’ alpha: 0,92).

Για τα “υποκειμενικά πρότυπα” χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές 
δηλώσεις-προτάσεις και μετρήθηκαν σε 7-βαθμη διπολική κλίμακα Likert. Μία 
από αυτές ήταν: «Η πλειοψηφία των πιο σημαντικών για μένα ατόμων πιστεύ
ουν ότι: πρέπει/δεν πρέπει να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου κα
τά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών» (Cronbach’ alpha: 0,79). Πρέπει να 
τονιστεί ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ρυθμιστικών/κανονιστικών πε
ποιθήσεων (βλ. Cox & Koutromanos, 2004) έδειξαν ότι τα πιο σημαντικά πρό
σωπα για τους δασκάλους προέρχονταν από τον επαγγελματικό τους χώρο 
(π.χ. διευθυντής, σχολικός σύμβουλος, προϊστάμενος, μαθητές). Ο “αντιληπτός 
συμπεριψορικός έλεγχος” μετρήθηκε διαμέσου τεσσάρων προτάσεων-ερωτή- 
σεων σε επτάβαθμη κλίμακα (1 έως 7) (π.χ. «Το να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ στη 
διδασκαλία μου κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών είναι για μένα: 
ανέφικτο/εφικτό») (Cronbach’ alpha: 0,79). Για τις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτι
κού στις ανωτέρω μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος, προκειμένου να 
υπολογιστεί μια συνολική τιμή για την πρόθεσή του, τη στάση του, τα υποκειμε
νικά πρότυπα και τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο να συνεχίσει τη χρήση 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία του.

Τέλος, για να μετρηθεί η συμπεριφορά των δασκάλων τους ζητήθηκε να 
δηλώσουν τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους κατά τη διάρ
κεια των προηγούμενων τριών μηνών (Μάρτιος-Μάιος) για 14 προγράμματα 
(π.χ. επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα κλπ.). Η αξιολόγησή τους έγινε 
με 5-βαθμη κλίμακα Likert (Cronbach’ alpha: 0,85).
Ανάλυση των δεδομένων

Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στο SPSS 12 για Windows. 
Αξιοποιήθηκαν η περιγραφική ανάλυση, η εξέταση της αξιοπιστίας των ενοτή
των του ερωτηματολογίου με το δείκτη “Cronbach alpha” και οι συσχετίσεις 
Pearson (two-tailed). Με σκοπό να εξεταστεί η επίδραση των μεταβλητών της 
θεωρίας στην πρόθεση και τη συμπεριφορά αξιοποιήθηκε η “ιεραρχική παλιν
δρομική ανάλυση”.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι 181 εκπαιδευ

τικοί χρησιμοποιούσαν σχετικά συχνά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Μ.Ο.= 
25,05, ΤΑ.=6,430, Μ έγιστη τιμή=75), είχαν ισχυρή πρόθεση (Μ.Ο.=6,32, Τ.Α.= 
0,851) και πολύ θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση αυτή (Μ.Ο.=6,46, Τ.Α.= 
0,793). Επίσης, αυτοί αντιλαμβάνονταν ότι δέχονταν σε μεγάλο βαθμό από 
πρόσωπα του επαγγελματικού περιβάλλοντός τους (υποκειμενικά πρότυπα)
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πίεση ως προς το να συνεχίσουν τη χρήση των ΤΠΕ (Μ.Ο.=6,2ΰ, ΤΑ. =0,878) και 
πίστευαν ότι έχουν τον έλεγχο όλων εκείνων των συνθηκών και των παραγό
ντων που επηρεάζει την απόφασή τους να συνεχίσουν τη χρήση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία τους (αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος) (Μ. Ο. =5,59, Τ.Α. = 
1,185).

H ανάλυση των συσχετίσεων έδειξε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική και 
θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόθεσης και 1) της στάσης απέναντι στη συμπε
ριφορά (r=+,625), 2) των υποκειμενικών προτύπων (r=+,506) και 3) του αντι
ληπτού συμπεριφορικού ελέγχου (r=+,678). Επίσης, θετική συσχέτιση βρέθηκε 
μεταξύ της συμπεριφοράς και των άλλων δύο μεταβλητών που την επηρεά
ζουν, δηλαδή την πρόθεση (r=+,309) και τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο 
(r=+,301). Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς προέβλεψε το 
55,2% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (F=72,454, p=,000, p<,05). Ο αν
τιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος (beta=,449, p=,000) είχε τη μεγαλύτερη επί
δραση στην πρόθεση, ακολουθούμενος από τη στάση απέναντι στη χρήση των 
ΤΠΕ (beta=,304, p=,000) και τα υποκειμενικά πρότυπα (beta=,128, p=,042). 
Όσον αφορά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς, η δεύτερη παλινδρομική ανά
λυση έδειξε ότι η πρόθεση και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος προέβλε- 
ψαν το 10,1% της χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς (F=10,747, 
p=,000, p<,05). Η πρόθεση (beta=,194, p=,049) είχε τη μοναδική επίδραση στη 
συμπεριφορά. Ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος δεν ήταν στατιστικά ση
μαντικός (beta=,169, p>0,85).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματός μας είχαν πολύ ισχυρή πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη δι
δασκαλία τους. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι εκπαιδευτικοί είχαν 
ισχυρή πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ έτειναν επίσης να έχουν θετική 
στάση απέναντι στη χρήση αυτή, να πιστεύουν ότι δέχονται πίεση από το επαγ
γελματικό περιβάλλον τους ως προς αυτή την απόφασή τους και να αντιλαμ
βάνονται ότι έχουν τον έλεγχο για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Οι υψηλές τιμές που σημείωσαν οι εκπαιδευτι
κοί στις μεταβλητές της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς πιθανόν 
να οφείλονται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων ήδη χρησι
μοποιούσαν τις ΤΠΕ και επομένως να είχαν διαμορφώσει θετικές στάσεις για 
αυτή τη χρήση. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι προθέσεις των εκπαιδευτι
κών επηρεάστηκαν πρώτα από τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο και δεύ
τερον από τις στάσεις τους απέναντι στη συνέχιση της χρήσης και τα υποκειμε
νικά πρότυπα, δηλαδή από την αντίληψη ότι το επαγγελματικό περιβάλλον 
τους θα επιδοκιμάσει τη συνέχιση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με εκείνα άλλων ερευνών στις οποίες 
φάνηκε ότι ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος είχε τη μεγαλύτερη επίδρα
ση στην πρόθεση σε σχέση με τις άλλες δύο προαναφερθείσες μεταβλητές (βλ. 
Armitage & Conner, 2001). Σε αντίθεση με τα ευρήματα πολλών προηγούμενων
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ερευνών (Armitage & Conner, 2001, Godin & Kok, 1996, Davis et al., 2002), ο αν
τιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος, αν και στην ιεραρχική παλινδρομική ανάλυ
ση αύξησε το ποσοστό της διακύμανσης της συμπεριφοράς, δεν ήταν στατιστι
κά σημαντικός. Μόνο η πρόθεση προέβλεψε τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (βλ. Ajzen, 1991) αυτό συνήθως συμ
βαίνει όταν η εκδήλωση της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι υπό τον από
λυτο έλεγχό του. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα ο αν
τιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος επηρέασε την πρόθεση. Επομένως, ο αντιλη
πτός συμπεριφορικός έλεγχος επηρέασε τη συμπεριφορά έμμεσα διαμέσου της 
πρόθεσης. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας είχαν 
εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και επομένως να ένιωθαν 
ότι έχουν τον έλεγχο εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν τη συνέχιση 
της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Είναι πιθανόν η μέτρηση της επί
δρασης του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου να είναι περισσότερο απα
ραίτητη σε εκπαιδευτικούς που δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν ότι, για να συνεχιστεί η χρήση των 
ΤΠΕ στα σχολεία, πρέπει να ενισχυθούν οι προθέσεις των εκπαιδευτικών. Η 
επίδραση της πρόθεσης όπως έδειξε η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να υλο
ποιηθεί ενισχύοντας πρώτα απ’ όλα τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο, δη
λαδή να νιώσουν οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν τον έλεγχο σχετικά με τη χρήση 
των ΤΠΕ. Για το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας αυτό θα 
μπορούσε να γίνει με το να αυξήσει τη διαθεσιμότητα της απαραίτητης υλικο- 
τεχνικής υποδομής στα σχολεία (π.χ. υπολογιστές, κατάλληλο λογισμικό, γρή
γορο διαδίκτυο κλπ.) και να παράσχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις (π.χ. ευε
λιξία στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα) και επιμορφωτικές δυνατότη
τες στους δασκάλους ώστε να υποστηριχθεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθούν οι στάσεις τους 
απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. Αυτό μπορεί να γίνει διαμέσου επιμορφωτικών 
δράσεων που να τονίζουν τα πλεονεκτήματα χρήσης των ΤΠΕ για τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές τους και για το σχολείο τους (Preston et 
al., 2000). Τέλος, οι προθέσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ενισχυθούν δια
μέσου των υποκειμενικών προτύπων τους. Ανάμεσα στα άτομα που επηρεά
ζουν τους δασκάλους είναι τα στελέχη της εκπαίδευσης (Koutromanos, 2005). 
Αυτά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία 
τους παρέχοντας όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις που διευκολύνουν 
τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους τις ΤΠΕ (Jones, 
2004, Fullan, 1992).

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της Θεω
ρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς στο χώρο των ΤΠΕ στην ελληνική 
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση μερικών παραγόντων που 
επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στα σχολεία. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης έδειξαν ότι απομένει
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ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης το οποίο δεν προβλέφθηκε στην πα
ρούσα έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι για να εξηγήσουμε ακόμα καλύτερα την πρό
θεση και τη συμπεριφορά των δασκάλων να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη δι
δασκαλία τους εκτός από τις μεταβλητές της θεωρίας της παρούσας έρευνας 
πρέπει να εξετάσουμε και άλλους παράγοντες όπως δημογραφικά χαρακτηρι
στικά, προηγούμενη συμπεριφορά, γνώσεις κλπ.Τα μοντέλα της παλινδρομικής 
ανάλυσης της παρούσας έρευνας δεν εξέτασαν τέτοιους παράγοντες εφόσον 
δεν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους της. Τέλος, για να είναι περισσότερο 
ολοκληρωμένη η κατανόηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, απαι- 
τείται η παρουσίαση των συμπεριφορικών και ρυθμιστικών/κανονιστικών πε
ποιθήσεων καθώς επίσης των πεποιθήσεων ελέγχου. Στην παρούσα έρευνα αυ
τές οι πεποιθήσεις αξιολογήθηκαν αλλά παρουσιάζονται σε άλλο άρθρο (Cox 
& Koutromanos, 2004).
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