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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επιτυχία της χρήσης των υπολογιστών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εξαρτάται κατά ένα µεγάλο 
µέρος από τη στάση διδασκόντων και διδασκοµένων 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». Στη 
συγκεκριµένη εργασία επιχειρείται µια θεωρητική διερεύνηση της έννοιας της στάσης απέναντι στους 
υπολογιστές και παρουσιάζεται σχετική έρευνα που διεξήχθη σε 80 πρωτοετείς φοιτητές του 
τµήµατος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Στάση απέναντι στους υπολογιστές, άγχος, εµπειρία, χρήση υπολογιστών, 
έρευνα, ερωτηµατολόγιο, κλίµακα, παραγοντική ανάλυση, computer attitude, belief, behavior, 
anxiety, self-efficacy 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  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 και των 
διδασκοµένων 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.  
Θα ακολουθήσει µια θεωρητική ανάλυση µέσα από σχετική βιβλιογραφία της έννοιας της στάσης 
και της χρήσης της ως εργαλείο πρόβλεψης και θα καταγραφούν διάφοροι παράγοντες που έχουν 
αναγνωριστεί να την επηρεάζουν. Στη συνέχεια θα περιγραφεί η έρευνα που διεξήχθη, θα 
παρατεθούν οι στατιστικές αναλύσεις που αποσκοπούν στον εντοπισµό των υποκείµενων 
παραγόντων του ερωτηµατολογίου και τέλος θα καταγραφούν κάποιοι προβληµατισµοί. 
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Η ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (COMPUTER ATTITUDE) 
    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, (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 φοιτητών 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 φοιτητές (Selwyn, 1997). 
Η συνεκτίµηση, εποµένως, της στάσης των φοιτητών 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 φοιτητών 
ως προς την εκµάθηση 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.  
  ∆ιάφορες 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 
(για την CAS βλέπε (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 απέναντι στον υπολογιστή, (3) η συµπάθεια απέναντι στον υπολογιστή, (4) η 
εκτιµώµενη χρησιµότητα του υπολογιστή.  
 
Παράγοντες που σχετίζονται  µε τη στάση 
  Ακολουθεί η αναφορά σε µια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση ή την χρήση των 
υπολογιστών (άµεσα είτε µέσω της στάσης) όπως αυτοί προκύπτουν από τη βιβλιογραφία.  
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Αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει ότι η ένταση χρήσης των υπολογιστών έχει έντονες επιδράσεις σε 
µια σειρά από δείκτες της στάσης απέναντι τους: στο ενδιαφέρον, την αυτοπεποίθηση, την 
εκτιµώµενη ευχρηστία και χρησιµότητά τους, τις στερεότυπες στάσεις απέναντι τους. Εντούτοις, 
οι ερωτώµενοι στις έρευνες  δείχνουν να έχουν µια ισχυρή θετική άποψη για τη σηµασία και τα 
οφέλη των υπολογιστών, ακόµα κι αν δεν τους χρησιµοποιούν ευρέως ή και καθόλου. Για να 
προωθηθεί αποτελεσµατικά η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή, πρέπει να βρεθεί µια 
ισορροπία µεταξύ της απόκτησης δεξιοτήτων πάνω στους υπολογιστές και της ενθάρρυνσης της 
θετικής στάσης απέναντι στη χρήση τους (Levine, 1998). Ερευνητές σηµειώνουν ότι η στάση 
απέναντι στον υπολογιστή είναι δυνατόν να µεταβληθεί για ανθρώπους όλων των ηλικιακών 
οµάδων, µε βάση την φύση των εµπειριών που αποκτώνται. Το πλαίσιο, ο τύπος και η ποιότητα 
της εµπειρίας (υποκειµενική-αντικειµενική εµπειρία) (Smith, 2000) είναι σηµαντικοί παράγοντες 
της στάσης, αλλά µπορούν να επηρεαστούν και από αυτήν.  
  Η κατοχή ενός προσωπικού υπολογιστή και το επίπεδο ικανότητας στη χρήση του βρέθηκαν να 
είναι σηµαντικοί παράγοντες στη διαµόρφωση της στάσης (Seyal, 2000). Έχουν διαπιστωθεί 
διαφορές στην στάση µεταξύ κατόχων υπολογιστών και µη. Επίσης, όσο ψηλότερα στην 
κοινωνικο-οικονοµική κλίµακα βρίσκονται οι γονείς, τόσο πιθανότερο είναι ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα 
τα αγόρια, είχαν πρόσβαση σε υπολογιστές και ως εκ τούτου ανέπτυξαν ευνοϊκή στάση 
(Robertson, 1995). Ο (Seyal, 2000) αναφέρει ότι άτοµα µε υψηλότερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις 
έχουν ευνοϊκή προδιάθεση απέναντι στη χρήση υπολογιστών. Επιπλέον η επίδραση της κατοχής 
υπολογιστή είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της χρήσης υπολογιστή στο σχολείο, πράγµα που 
δείχνει ότι οι ελεύθερες περιστάσεις εκµάθησης µε χρήση υπολογιστή (πχ ύπαρξη υπολογιστή στο 
σπίτι, παιχνίδι) µπορούν να είναι το ίδιο ωφέλιµες όσο και οι περισσότερο δοµηµένες και 
κατευθυνόµενες περιστάσεις (παρακολούθηση σχετικού µαθήµατος στο σχολείο).  
  Οι (Seyal, 2000) τονίζει τη σηµασία της αρχικής εκπαίδευσης πάνω στους υπολογιστές στη 
διαµόρφωση θετικής στάσης. Επίσης διαπιστώνει ότι τα µαθήµατα βασικής εκπαίδευσης 
υπολογιστών βελτιώνουν σε µεγάλο βαθµό τη στάση των µαθητών.  
  Προηγούµενες έρευνες εµφανίζονται συνεπείς στις διαφορές που εντοπίζουν µεταξύ των δύο 
φύλων, όσον αφορά  τη στάση τους απέναντι στους υπολογιστές. Οι άνδρες έχουν περισσότερο 
ευνοϊκή στάση από ότι οι γυναίκες (Durndell, 2002). Οι διαφορές στη στάση µεταξύ των δύο 
φύλων έχουν αποδοθεί σε διαφορές στην κοινωνικοποίησή τους, περιλαµβανοµένων των 
αποτελεσµάτων της γονικής στάσης, των ρόλων που έχουν επωµιστεί, των στερεοτύπων που 
προβάλλονται από τα ΜΜΕ (Robertson, 1995). Πρόσφατες έρευνες όµως δείχνουν ότι οι όποιες 
διαφορές αµβλύνονται µε το πέρασµα του χρόνου, γεγονός που πιθανώς έχει να κάνει µε την 
αυξανόµενη διείσδυση των υπολογιστών στην κουλτούρα µας που οδηγεί στον ίδιο βαθµό τα 
νεαρά άτοµα και των δύο φύλων να θεωρούν ότι είναι σε θέση να κατανοήσουν και να 
χρησιµοποιήσουν αποδοτικά τους υπολογιστές. 
 Στην βιβλιογραφία τεκµηριώνεται συχνά η θετική συσχέτιση µεταξύ της αυτοπεποίθησης στη 
χρήση των υπολογιστών και της στάσης απέναντι τους (Al-Khaldi 1998-1999; Torkzadeh 2002). 
∆ιάφοροι ερευνητές διαπιστώνουν ότι υπάρχει µια ισχυρή αρνητική συσχέτιση µεταξύ του άγχους 
χρήσης των υπολογιστών (computer anxiety, computer-phobia) και της χρήσης τους (Anderson 
1996). Το άγχος απέναντι στον υπολογιστή αναφέρεται στο φόβο απέναντι στους υπολογιστές ή 
στην τάση ενός ατόµου να αισθάνεται ανήσυχα, ταραγµένα ή και φοβικά απέναντι στην 
προοπτική τρέχουσας ή µελλοντικής χρήσης του υπολογιστή γενικώς. Έντονες εκδηλώσεις άγχους 
επιδρούν αρνητικά στο µαθησιακό αποτέλεσµα και την απόδοση του υποκειµένου, ωστόσο το 
άγχος φαίνεται ότι είναι εγγενές της διαδικασίας συσσώρευσης εµπειριών και όταν είναι 
ελεγχόµενο µπορεί να επιδράσει ενεργοποιητικά. 
  Συναντάται επίσης µια σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της συµπάθειας απέναντι στους 
υπολογιστές (computer liking) και της χρήσης τους. Η συµπάθεια είναι ο σηµαντικότερος δείκτης 
της χρήσης των υπολογιστών. Ακόµη σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζεται σηµαντική θετική 
συσχέτιση µεταξύ της εκτιµώµενης χρησιµότητας των υπολογιστών και της χρήσης τους.  
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  Η θεώρηση του υπολογιστή από το υποκείµενο ως αυτόνοµης οντότητας σχετίζεται µε 
απρόβλεπτα προβλήµατα µε τα οποία έχει βρεθεί ή νοµίζει ότι µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπος ένας 
χρήστης, τα οποία εκλαµβάνει ως µη διαχειρίσιµα, προκαλούν τη µεταβολή της στάσης του 
απέναντι στον υπολογιστή προς το χειρότερο και ως εκ τούτου τον αποµακρύνουν από την 
προοπτική χρήσης του (Holt, 2000). Αναφερόµαστε σε µη αναµενόµενες, µη ελεγχόµενες και 
συνεπώς αρνητικές συνέπειες της χρήσης των υπολογιστών, και όχι σε θετικές εκπλήξεις που θα 
µπορούσε να προσφέρει η χρήση των υπολογιστών σε έναν έµπειρο και θετικά διακείµενο χρήστη 
(Richter, 2000). 
 
Η ΣΤΑΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
  ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να δηµιουργήσουν πλήρη µοντέλα συσχετίσεων µεταξύ 
της στάσης και της συµπεριφοράς και έχουν περιλάβει ποικίλα ατοµικά και περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που τις επηρεάζουν.  
  Η Θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ράσης (Theory of Reasoned Action – TRA), που προτάθηκε από 
τους Ajzen και Fishbein (Ajzen, 1980) έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη µελέτη της χρήσης των 
υπολογιστών. Η TRA ισχυρίζεται ότι οι πεποιθήσεις σχετικά µε ένα αντικείµενο οδηγούν στη 
δηµιουργία µιας στάσης απέναντι σε αυτό. Η στάση αυτή οδηγεί σε προθέσεις συµπεριφοράς 
σχετικά µε το αντικείµενο. Οι προθέσεις συµπεριφοράς έχουν, µε τη σειρά τους, επιπτώσεις στις 
πραγµατικές συµπεριφορές ως προς το αντικείµενο. Οι συµπεριφορές απέναντι στο αντικείµενο 
προκαλούν αναθεώρηση των αρχικών πεποιθήσεων. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, ένας βρόχος 
ανατροφοδότησης στον οποίο συµπεριφορικές εµπειρίες µπορούν να τροποποιήσουν τις 
πεποιθήσεις σχετικά µε το αντικείµενο. Εφαρµοσµένη στη χρήση των υπολογιστών, η θεωρία 
ισχυρίζεται ότι η στάση απέναντι στη χρήση των υπολογιστών έχει επιπτώσεις στις πραγµατικές 
προθέσεις συµπεριφοράς των χρηστών (µελλοντικές διαθέσεις) που έχουν µε τη σειρά τους 
επιπτώσεις στην πραγµατική χρήση υπολογιστών (εµπειρία). Οι πεποιθήσεις του ατόµου 
αποτελούν πρίσµα µέσω του οποίου αντιλαµβάνεται τον κόσµο, καθοδηγούν τη συµπεριφορά και 
του επιτρέπουν να προσαρµοστεί στο περιβάλλον του (Levine, 1998).  
  Σύµφωνα µε την TRA, η στάση ενός ατόµου απέναντι σε µια δεδοµένη συµπεριφορά είναι 
συνάρτηση  δύο επί µέρους συνιστωσών-στάσεων: (α) µιας προσωπικής συνιστώσας που έχει να 
κάνει µε την στάση (θετική ή αρνητική αξιολόγηση) απέναντι στην ίδια την δράση και (β) µιας 
που απεικονίζει κοινωνικές νόρµες που επηρεάζουν την πιθανότητα εµφάνισης της συµπεριφοράς 
αυτής (υποκειµενικοί κανόνες). Ένας υποκειµενικός κανόνας είναι ο τρόπος µε τον οποίο ένα 
πρόσωπο αντιλαµβάνεται τις κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται σε αυτό,  για την εκτέλεση ή µη 
της εν λόγω συµπεριφοράς. Βασιζόµενοι στην θεωρία µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το εάν ένας 
σπουδαστής µαθαίνει ή όχι να χειρίζεται µια νέα εφαρµογή υπολογιστών, θα ήταν µια συνάρτηση 
της στάσης του, που θα αποτελούνταν από πεποιθήσεις όπως "η εφαρµογή είναι χρήσιµη" (θετικά 
αξιολογηµένη), "η εκµάθηση είναι ευχάριστη" (θετικά αξιολογηµένη), "η εφαρµογή είναι 
χρονοβόρα στην εκµάθηση" (αρνητικά αξιολογηµένη). Οι πεποιθήσεις αυτές αλληλεπιδρούν µε το 
τι επιθυµούν να κάνει ο µαθητής κάποια σηµαντικά για αυτόν πρόσωπα και µε το κίνητρο του 
µαθητή να κάνει αυτό που εκείνα επιθυµούν,  όπως "ο δάσκαλός µου και ο καλύτερος µου φίλος 
µου είπαν ότι πρέπει να το µάθω και νοµίζω ότι πρέπει να συµµορφωθώ" (Coffin, 1999). Ο 
συνδυασµός τους παράγει την πρόθεση να µάθει την εφαρµογή, η οποία οδηγεί στη δράση. 
  Οι Ajzen και Fishbein σηµειώνουν ότι όταν το κριτήριο που χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό της στάσης περιλαµβάνει παρατηρήσεις ανοµοιογενών συµπεριφορών απέναντι σε 
έναν συγκεκριµένο αντικείµενο (στόχο της συµπεριφοράς), αυτό που καταλήγει να προσδιορίζεται 
είναι το αντικείµενο-στόχος και ότι η µέτρηση που προκύπτει ονοµάζεται κριτήριο πολλαπλών 
πράξεων ή multiple act criterion. Κάτω από αυτό το πρίσµα η γενική στάση των χρηστών απέναντι 
στον υπολογιστή µπορεί να προσδιοριστεί µέσα από ένα γενικό ερωτηµατολόγιο που µελετά 
συµπεριφορές που έχουν κοινό αντικείµενο-στόχο (στην προκειµένη περίπτωση τον υπολογιστή) 
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χωρίς να καταφύγουµε απαραίτητα σε µελέτη συγκεκριµένων διακριτών συµπεριφορών (Rainer, 
1996). Η πρακτική αυτή χρησιµοποιήθηκε και στο ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας.  
 
Η ΕΡΕΥΝΑ  
  Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια µιας ευρύτερης έρευνας που διεξήχθη 
στο Τµήµα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 
2003. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή µιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από 
τους φοιτητές που αποσκοπούσε στον προσδιορισµό της προηγούµενης εµπειρίας χρήσης 
υπολογιστών των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών του τµήµατος, τον προσδιορισµό του 
τεχνολογικού εναλφαβητισµού τους (computer literacy), της στάσης τους απέναντι στον 
υπολογιστή, καθώς και την τοποθέτησή τους απέναντι σε µια σειρά θεµάτων ηθικής και 
δεοντολογίας της χρήσης των υπολογιστών. Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 102 πρωτοετείς 
φοιτητές στα πλαίσια ενός εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού και τους ζητήθηκε να το 
συµπληρώσουν στο σπίτι τους. Στις επόµενες δύο εβδοµάδες συγκεντρώθηκαν 82 
ερωτηµατολόγια, από τα οποία 80 ήταν αξιοποιήσιµα, δίνοντας έτσι ένα  ποσοστό απόκρισης 
80,4%. H ολοκληρωµένη µορφή του ερωτηµατολογίου µπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση  
(http://ierg.csd.auth.gr/surveys/freshman2003/Quest2003.pdf).  
  Βάσει της προηγούµενης θεωρητικής ανάλυσης έγινε ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου. 
Θεωρήθηκαν αρχικά δύο παράγοντες για την στάση, ο πρώτος λαµβάνει υπ’ όψιν του τη γενική 
στάση του απλού χρήστη απέναντι στον υπολογιστή σε συνηθισµένες περιστάσεις χρήσης (πχ στο 
σπίτι ή για ψυχαγωγικούς λόγους)  και ο δεύτερος λαµβάνει υπ’ όψιν του την ειδικότερη στάση 
του φοιτητή και µελλοντικού επαγγελµατία της πληροφορικής, µε πιο περιορισµένες περιστάσεις 
χρήσης (πχ στα πλαίσια της σχολής ή της εργασίας). Ο πρώτος παράγοντας περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους επί µέρους παράγοντες: (1.1) τεχνολογικός εναλφαβητισµός (computer literacy), (1.2) 
εκτιµώµενη αυτοπεποίθηση και ικανότητα χρήσης του υπολογιστή (perceived self-efficacy και 
self-confidence), (1.3) άγχος σχετικά µε τρέχουσες ή µελλοντικές επιδράσεις µε τον υπολογιστή 
(που αναλύεται περαιτέρω σε: (1.3α) δυσκολίες χειρισµού του εξοπλισµού και πληκτρολόγησης, 
(1.3β) άγχος που προκαλείται εξαιτίας της πολυπλοκότητας του εξοπλισµού, (1.3γ) δυσκολία 
κατανόησης της εξειδικευµένης ορολογίας, (1.3δ) ευκολία εκµάθησης σύγχρονων λογισµικών και 
η διαφάνεια των σύγχρονων διεπιφανειών χρήστη, (1.3ε) η αναξιοπιστία του υλικού του 
υπολογιστή και η προοπτική αρνητικών εµπειριών χρήσης, (1.3στ) άγχος της παρακολούθησης 
της αλληλεπίδρασης τρίτων ατόµων µε τον υπολογιστή), (1.4) πεποιθήσεις σχετικά µε τις 
ευεργετικές επιπτώσεις των υπολογιστών, (1.5) πεποιθήσεις σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις 
των υπολογιστών στην κοινωνική και προσωπική µας ζωή και (1.6) αρνητικές συναισθηµατικές 
αντιδράσεις απέναντι στον υπολογιστή. Ο δεύτερος παράγοντας περιλαµβάνει τους ακόλουθους 
επί µέρους παράγοντες: (2.1) στάσεις-προσδοκίες ακαδηµαϊκής φύσης και (2.2) στάσεις-
προσδοκίες επαγγελµατικής φύσης.  
  Ερωτήσεις δηµιουργήθηκαν µε βάσει την προηγούµενη κατηγοριοποίηση για τους παράγοντες 
που αναφέρθηκαν, µε εξαίρεση τον τεχνολογικό εναλφαβητισµό (1.1) που καλύπτεται εκτενώς 
από άλλο τµήµα του ερωτηµατολογίου. Από µια αρχική λίστα 75 ερωτήσεων επιλέχθηκαν οι 27 
που απαρτίζουν το τελικό ερωτηµατολόγιο. Οι δυνατές απαντήσεις δίνονται σε µορφή Likert µε 5 
εναλλακτικές απαντήσεις, µε τιµές από “∆ιαφωνώ - 1”  έως “Συµφωνώ - 5”. Οι ερωτήσεις 
εµφανίζονται στον Πίνακα 3.  
  
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση 
Η εγκυρότητα κατασκευής είναι ο βαθµός στον οποίο µια κλίµακα πραγµατικά µετράει την έννοια 
για της οποίας τη µέτρηση κατασκευάστηκε. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory 
Factor Analysis) είναι µία από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την εγκυρότητα 
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κατασκευής (Bryman, 2001; για εφαρµογές παραγοντικής ανάλυσης στη διερεύνηση της στάσης 
απέναντι στον υπολογιστή βλέπε και Anderson, 1996; Rainer, 1996). Η παραγοντική ανάλυση της 
κλίµακας (εξαγωγή κύριων παραγόντων µε περιστροφή Varimax) απέδωσε επτά (7) διακριτούς 
παράγοντες, µε δύο έως οκτώ ερωτήσεις έκαστος, οι οποίοι ευθύνονται για το 65,15% της 
διακύµανσης των απαντήσεων (Πίνακας 1). Βεβαίως οι ερωτήσεις αποδόθηκαν στον παράγοντα 
στον οποίο εµφανίζουν τη µεγαλύτερη φόρτιση, χωρίς να µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 
συµµετέχουν µόνο σε αυτόν. Από τους παράγοντες αυτούς πέντε (5) είναι σηµαντικοί µε ποσοστό 
ευθύνης στη διακύµανση µεγαλύτερο του 5% έκαστος (Πίνακας 2). Μία ερώτηση («Πιστεύω ότι 
οι υπολογιστές είναι αναξιόπιστοι. Μπορούν να χαλάσουν ανά πάσα στιγµή») δεν συµµετείχε σε 
κάποιον παράγονται αν και ευθύνεται από µόνη της για το 4 % της διακύµανσης. Η ερώτηση αυτή 
πιθανόν σχετίζεται µε αρνητικές εµπειρίες χρήσης µε τον υπολογιστή (βλάβες, απώλειες 
δεδοµένων κλπ) που µπορούν να αποδειχθούν σηµαντικές στη διαµόρφωση της στάσης του νέου 
χρήστη απέναντι στον υπολογιστή, παράγοντας που πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο.  
 
Παρά-
γοντας 

Ερώτηση Φόρτισ
η 

∆ιακύ-
µανση  

% 
2 ∆υσανασχετώ όταν πρέπει να χρησιµοποιήσω το πληκτρολόγιο 0,587 
3 Με φοβίζει η προοπτική του να συνδέσω τα καλώδια ενός υπολογιστή 

(πληκτρολόγιο, εκτυπωτής κτλ) 0,795 

4 Έρχοµαι σε δύσκολη θέση όταν παρευρίσκοµαι σε συζητήσεις που αφορούν σε 
τεχνικά χαρακτηριστικά υπολογιστών 0,555 

5 *Έχω άνεση στο να χρησιµοποιώ πολύπλοκες ηλεκτρονικές συσκευές -0,627 
7 Με φοβίζει η ιδέα ότι ένας λάθος χειρισµός µου µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα 

λειτουργίας του υπολογιστή 0,730 

14 *Όταν χρησιµοποιώ ή πρόκειται να χρησιµοποιήσω υπολογιστή νιώθω 
αυτοπεποίθηση -0,515 

16 Όταν χρησιµοποιώ ή πρόκειται να χρησιµοποιήσω υπολογιστή έχω ένα αίσθηµα 
ανησυχίας 0,624 

Π1 

26 Με προβληµατίζει έντονα το ότι πρέπει να περνάω πολλές ώρες µπροστά στον 
υπολογιστή 0,406 

29,475 

9 Θεωρώ ότι οι υπολογιστές είναι απαραίτητα εργαλεία στην εργασία και στην 
εκπαίδευση 0,703 

10 Οι υπολογιστές κάνουν τη ζωή µας καλύτερη 0,751 
11 Οι υπολογιστές βελτιώνουν την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων 0,863 

Π2 

13  *Η χρήση του υπολογιστή επιφέρει την αποµόνωση των ατόµων -0,452 

7,924 

12 Οι υπολογιστές κάνουν τους ανθρώπους να χρησιµοποιούν λιγότερο το µυαλό τους 0,634 
18 Αισθάνοµαι ότι δεν διαθέτω αρκετές γνώσεις για να ανταποκριθώ στις ανάγκες της 

σχολής όσον αφορά στη χρήση του υπολογιστή 0,586 

Π3 

20 Αισθάνοµαι άσχηµα όταν κάθοµαι δίπλα σε έµπειρους χρήστες υπολογιστών 0,781 

7,369 

17 Όταν χρησιµοποιώ ή πρόκειται να χρησιµοποιήσω υπολογιστή περιµένω πώς και πώς 
αυτές τις στιγµές 0,462 

19 Πιστεύω ότι θα βρίσκω εύκολα λύσεις στα προβλήµατά µου σχετικά µε τους 
υπολογιστές, µέσα από το περιβάλλον της σχολής 0,699 

22 Μου αρέσει ο προγραµµατισµός 0,595 

Π4 

23 Ανυποµονώ να δουλέψω ως πληροφορικός 0,814 

5,324 

15 Όταν χρησιµοποιώ ή πρόκειται να χρησιµοποιήσω υπολογιστή εκνευρίζοµαι 0,512 
24 Αισθάνοµαι ότι θα πρέπει συνεχώς να αποκτώ νέες γνώσεις για να αντεπεξέλθω στις 

εξελίξεις στον χώρο των υπολογιστών 0,744 

Π5 

27 Φοβάµαι ότι η συνεχής εργασία µε τον υπολογιστή θα µε βλάψει σωµατικά 0,618 

4,184 

1 Πιστεύω ότι µπορώ εύκολα να µάθω να δουλεύω µε τον υπολογιστή 0,632 Π6 

6 Η χρήση των υπολογιστών είναι τόσο απλή που ακόµα και ένα παιδί µπορεί 
χρησιµοποιήσει βασικές τους λειτουργίες 0,764 

5,887 
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21 Νιώθω αµήχανα όταν ρωτάω κάποιον που γνωρίζει περισσότερα από εµένα σχετικά 
µε τους υπολογιστές 0,715 Π7 

25 Μετά από 20 χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο για µένα να παρακολουθώ τις εξελίξεις 
στον χώρο της πληροφορικής 0,680 

4,991 

Συνολικό ποσοστό ∆ιακύµανσης που εξηγείται (%) 65,154 
* ερώτηση  που έχει επανακωδικοποιηθεί µε αντίθετο πρόσηµο 
 

Πίνακας 1: Οι ερωτήσεις και η παραγοντική ανάλυσή τους  
 
Αρχικές Ιδιοτιµές Παράγοντας Σύνολο % της ∆ιακύµανσης Αθροιστικό % 

1 7,958 29,475 29,475 
2 2,140 7,924 37,399 
3 1,990 7,369 44,768 
4 1,589 5,887 50,655 
5 1,437 5,324 55,978 
6 1,348 4,991 60,970 
7 1,130 4,184 65,154 

 
Πίνακας 2: Ποσοστό ∆ιακύµανσης που εξηγείται από τους παράγοντες 

 
  Εξετάζοντας προσεκτικά τις ερωτήσεις που συµµετέχουν σε κάθε παράγοντα προκύπτουν 
κάποιες από τις υποκείµενες διαστάσεις του ερωτηµατολογίου (Πίνακας 1). Έτσι στον παράγοντα 
1 συναντούµε ερωτήσεις όπως «∆υσανασχετώ όταν πρέπει να χρησιµοποιήσω το πληκτρολόγιο» 
και «Όταν χρησιµοποιώ ή πρόκειται να χρησιµοποιήσω υπολογιστή έχω ένα αίσθηµα ανησυχίας». 
Όλες οι ερωτήσεις που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη φόρτιση στον συγκεκριµένο παράγοντα 
εκφράζουν το αίσθηµα του άγχους που βιώνει ο χρήστης στην προοπτική αλληλεπίδρασης µε τον 
υπολογιστή.  
  Στον παράγοντα 2 συναντούµε ερωτήσεις όπως «Θεωρώ ότι οι υπολογιστές είναι απαραίτητα 
εργαλεία στην εργασία και στην εκπαίδευση» και «Οι υπολογιστές κάνουν τη ζωή µας καλύτερη». 
Ο παράγοντας 2 φέρεται να εκφράζει την πεποίθηση ότι ο υπολογιστής είναι ένα ευεργετικό 
εργαλείο για τον άνθρωπο. 
  Στον παράγοντα 3 συναντούµε τις ερωτήσεις «Αισθάνοµαι ότι δεν διαθέτω αρκετές γνώσεις για 
να ανταποκριθώ στις ανάγκες της σχολής όσον αφορά στη χρήση του υπολογιστή» και 
«Αισθάνοµαι άσχηµα όταν κάθοµαι δίπλα σε έµπειρους χρήστες υπολογιστών». Ο παράγοντας 3 
εκφράζει την απουσία του αισθήµατος της εκτιµώµενης από το ίδιο το άτοµα ικανότητας να 
χειριστεί τον υπολογιστή (perceived self-efficacy). 
  Στον παράγοντα 4 συναντούµε ερωτήσεις όπως «Όταν χρησιµοποιώ ή πρόκειται να 
χρησιµοποιήσω υπολογιστή περιµένω πώς και πώς αυτές τις στιγµές» και «Μου αρέσει ο 
προγραµµατισµός». Ο παράγοντας αυτός εκφράζει την συµπάθεια απέναντι στον υπολογιστή 
µέσω της έκφρασης θετικών συναισθηµάτων απέναντι στην προοπτική χρήσης.  
  Ο παράγοντας 5 περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως «Αισθάνοµαι ότι θα πρέπει συνεχώς να αποκτώ 
νέες γνώσεις για να αντεπεξέλθω στις εξελίξεις στον χώρο των υπολογιστών» και «Φοβάµαι ότι η 
συνεχής εργασία µε τον υπολογιστή θα µε βλάψει σωµατικά». Και ο παράγοντας αυτός, όπως και 
ο πρώτος, εκφράζει το αίσθηµα του άγχους απέναντι στην προοπτική χρήσης του υπολογιστή, 
αλλά µε την επιπλέον διάσταση της µακροχρόνια χρήσης και των αρνητικών επιπτώσεών της, 
όπως αυτή προκύπτει από τη βιωµατική σχέση που αναµένεται να δηµιουργήσουν µε τον 
υπολογιστή οι φοιτητές ενός Τµήµατος Πληροφορικής. Η τρίτη ερώτηση του παράγοντα «Όταν 
χρησιµοποιώ ή πρόκειται να χρησιµοποιήσω υπολογιστή εκνευρίζοµαι», αν και είναι σαφές από 
το περιεχόµενό της ότι σχετίζεται µε το άγχος απέναντι στον υπολογιστή, εκ πρώτης όψεως δεν 
γίνεται αντιληπτή η µακροχρόνια προοπτική της. Ωστόσο πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν ότι η 
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εκδήλωση άγχους από το υποκείµενο δεν σχετίζεται µόνο µε την συγκεκριµένη περίσταση στην 
οποία αυτό βρίσκεται (άγχος κατάστασης-state anxiety) αλλά και µε την προδιάθεση εκδήλωσης 
άγχους (χαρακτηριστικό άγχους-trait anxiety) του ατόµου. Φαίνεται ότι η συγκεκριµένη ερώτηση 
επιτυγχάνει, εν µέρει, να διακρίνει τα άτοµα εκείνα που διαθέτουν µια προδιάθεση εκδήλωσης 
αγχωτικών αντιδράσεων απέναντι στην χρήση ή την προοπτική χρήσης του υπολογιστή.  
  Ο παράγοντας 6 περιλαµβάνει τις ερωτήσεις «Πιστεύω ότι µπορώ εύκολα να µάθω να δουλεύω 
µε τον υπολογιστή» και «Η χρήση των υπολογιστών είναι τόσο απλή που ακόµα και ένα παιδί 
µπορεί χρησιµοποιήσει βασικές τους λειτουργίες» και φαίνεται εύκολα ότι έχει να κάνει µε την 
εκτιµώµενη από τον χρήστη ευκολία εκµάθησης και χρήσης του υπολογιστή. 
  Τέλος ο παράγοντας 7 περιλαµβάνει τις ερωτήσεις «Νιώθω αµήχανα όταν ρωτάω κάποιον που 
γνωρίζει περισσότερα από εµένα σχετικά µε τους υπολογιστές» και «Μετά από 20 χρόνια, θα είναι 
πολύ δύσκολο για µένα να παρακολουθώ τις εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής». Ο 
παράγοντας αυτός φαίνεται ότι εκφράζει το κοινωνικό άγχος της σύγκρισης του χρήστη µε 
ικανότερους από αυτόν χρήστες, γεγονός κατανοητό εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι οι απαντήσεις 
προέρχονται από νέους φοιτητές ενός τµήµατος πληροφορικής.  
 
Αξιοπιστία 
  Μία εκτίµηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου δίνεται από την εσωτερική συνάφειά του 
(internal consistency). Ο συντελεστής α (Coefficient alpha) παρέχει έναν χρήσιµο δείκτη για τον 
υπολογισµό της εσωτερική συνάφειας της κλίµακας. Το συνολικό  ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει 
αρκετά σηµαντική αξιοπιστία (συντελεστής Cronbach α 0,5285) που όµως δεν µας επιτρέπει να το 
θεωρήσουµε ως οµοιογενή κλίµακα, εφόσον συνήθως απαιτούνται τιµές του α µεγαλύτερες του 
0,7 για κάτι τέτοιο. Εντούτοις ο υπολογισµός των συντελεστών Cronbach α για τους επί µέρους 
παράγοντες δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. 
 

Παράγοντας Cronbach α  Παράγοντας Cronbach α 
Παράγοντας 1 0,8582  Παράγοντας 5 0,4138 
Παράγοντας 2 0,6875  Παράγοντας 6 0,5796 
Παράγοντας 3 0,6808  Παράγοντας 7 0,5684 
Παράγοντας 4 0,7404  Όλη η κλίµακα 0,5148 

 
Πίνακας 3: Συντελεστές Cronbach α των παραγόντων 

  Στη συνέχεια διενεργούµε Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης (linear regression) προκειµένου 
να διαπιστώσουµε κατά πόσο το ερωτηµατολόγιό µας προβλέπει την χρήση του υπολογιστή. Για 
το σκοπό αυτό θεωρήθηκε µια εξαρτηµένη µεταβλητή «ένταση χρήσης του υπολογιστή» η οποία 
προκύπτει από την πρόσθεση δύο διακριτών ερωτήσεων που έχουν να κάνουν µε τη συχνότητα 
και τη διάρκεια της χρήσης του υπολογιστή από τους χρήστες. Οι ερωτήσεις συχνότητας και 
διάρκειας ήταν: «χρησιµοποιώ υπολογιστή» µε επτά δυνατές εναλλακτικές απαντήσεις από 
«πολλές φορές την ηµέρα» ως «καθόλου» και στην ερώτηση «Κατά µέσο όρο κάθε φορά που 
κάθοµαι µπροστά στον υπολογιστή τον χρησιµοποιώ» µε τέσσερις δυνατές εναλλακτικές 
απαντήσεις από «1-2 ώρες» ως «περισσότερο από 8 ώρες». Ως ανεξάρτητη µεταβλητή 
χρησιµοποιήθηκε το άθροισµα των αποκρίσεων των χρηστών στην κλίµακα (αντιστρέφοντας τις 
µεταβλητές 5, 13 και 14). Όπως προκύπτει από την ανάλυση, ολόκληρο το ερωτηµατολόγιο 
προβλέπει σε ικανοποιητικό βαθµό την ένταση χρήσης του υπολογιστή, δεδοµένου ότι η τιµή R 
είναι 0,437 (Πίνακας 4). Έτσι η τιµή R2 0,191 δείχνει ότι το 19,1% της παρατηρούµενης 
διακύµανσης στην ένταση χρήσης «εξηγείται» από το ερωτηµατολόγιο ως σύνολο. Το ποσοστό 
αυτό είναι αρκετά υψηλό λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πλήθος των µεταβλητών που επηρεάζουν την 
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χρήση του υπολογιστή (χρόνια εµπειρίας µε τον υπολογιστή, προηγούµενη εκπαίδευση, γνωστικό 
στυλ, πρόσβαση σε υπολογιστή, φύλο κλπ). Μάλιστα το ποσοστό ταυτίζεται µε αυτό που 
προκύπτει από καθιερωµένες κλίµακες, όπως η CAS - Computer Attitude Scale των Nickel και 
Pinto (για σχετική έρευνα βλέπε Rainer) 
 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 
1 0,437 0,191 0,179 1,585 

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα της Γραµµικής Παλινδρόµησης για ολόκληρη την κλίµακα 

  ∆ιενεργώντας παλινδρόµηση χρησιµοποιώντας όλους τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου ως 
εξαρτηµένες µεταβλητές (Πίνακας 5) προκύπτει ότι µόνο οι παράγοντες 1 και 4 έχουν τιµή του R 
µεγαλύτερη του 0,5 και συνεπώς προβλέπουν σε σηµαντικό βαθµό την ένταση χρήσης του 
υπολογιστή (38,4% και 28,9% της πρόβλεψης της έντασης χρήσης αντίστοιχα). Ο συντελεστής 
Pearson δείχνει το πρόσηµο της πρόβλεψης της εξαρτηµένης µεταβλητής. Ο Πίνακας 5 δείχνει τις 
τιµές των συντελεστών β, t, R, R2 και Pearson για κάθε παράγοντα του ερωτηµατολογίου.   
 

Παράγοντες β  t  R  R2  Pearson 
Παράγοντας 1 -0,145  -6,750  0,620  0,384  -0,620 
Παράγοντας 2 0,157  2,334  0,260  0,068  0,260 
Παράγοντας 3 -0,256  -4,889  0,494  0,244  -0,494 
Παράγοντας 4 0,265  5,375  0,538  0,289  0,538 
Παράγοντας 5 -0,286  -3,251  0,356  0,126  -0,356 
Παράγοντας 6 0,310  3,578  0,380  0,144  0,380 
Παράγοντας 7 -0,189  -2,016  0,225  0,051  -0,225 

Πίνακας 5: Αποτελέσµατα της Γραµµικής Παλινδρόµησης για όλους τους παράγοντες (p<0,05) 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  Η εργασία που παρουσιάστηκε αποσκοπεί στην θεωρητική διερεύνηση της έννοιας της στάσης 
απέναντι στους υπολογιστές και στην ανίχνευση των υποκείµενων παραγόντων και αποτελεί ένα 
πρώτο βήµα για τη δηµιουργία µιας συνεκτικής κλίµακας, στην ελληνική γλώσσα, για τη µέτρηση 
της στάσης των φοιτητών τµηµάτων τεχνολογικού και πληροφοριακού προσανατολισµού. Είναι 
δεδοµένη η πρόθεση να επαναληφθεί η έρευνα , στο σύνολό της, τα ερχόµενα έτη. Μέσα από αυτή 
τη διαδικασία θα µας δοθεί η ευκαιρία για τη συλλογή δεδοµένων για τον προσδιορισµό της 
κατάστασης των φοιτητών του τµήµατος σε µια σειρά από παραµέτρους που µπορούν να 
αξιοποιηθούν µε καίριο τρόπο για τη βελτίωση της µελλοντικής τους εξέλιξης, αλλά και θα 
δηµιουργηθούν µια σειρά αξιόπιστων και δοκιµασµένων εργαλείων για τις µετρήσεις αυτές.  
  Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο χρειάζεται περαιτέρω εξέλιξη και έρευνα όσον αφορά τη 
θεωρητική και στατιστική διερεύνηση της έννοιας και της κατασκευαστικής της εγκυρότητα,  την 
επαναδιατύπωση ερωτηµάτων και την προσθήκη νέων. Ακολούθως θα πρέπει να υποστηριχθούν  
τα θεωρητικά εκείνα µοντέλα που θα επιτρέψουν τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ 
των διάφορων υποκείµενων εννοιών και υποκλιµάκων.   
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