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ΠερίληψηΗ εργασία αυτή έχει σκοπό να συσχετίσει το βαθμό ρεαλισμού της ε-παγγελματικής προτίμησης ενός ατόμου με το βαθμό της αφηγηματικήςσυνοχής, που παρουσιάζει η γραπτή αυτοπεριγραφή του. Αφετηρία μιαςτέτοιας διερεύνησης αποτέλεσε το γεγονός ότι, αν και μια βασική παράμε-τρος των επιτυχημένων επαγγελματικών επιλογών είναι ο βαθμός ρεαλι-σμού τους, αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να σχηματίζουν μη ρεαλιστικές ε-παγγελματικές προτιμήσεις. Πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν πως ο χαμη-λός βαθμός ρεαλισμού φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό βαθμό αυτο-γνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης. Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός αυτο-γνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης έχει, επίσης, συνδεθεί με το χαμηλόβαθμό συνοχής μιας προφορικής ή γραπτής αφήγησης. Στην παρούσα έ-ρευνα ελέγχθηκαν ως προς την αφηγηματική συνοχή τους 80 αυτοπερι-γραφικά κείμενα και συσχετίστηκαν με το βαθμό ρεαλισμού των δηλωμέ-νων επαγγελματικών προτιμήσεων των συγγραφέων τους. Τα αποτελέ-σματα έδειξαν ότι οι επαγγελματικές προτιμήσεις με υψηλό βαθμό ρεαλι-σμού συνοδεύονταν από αυτοπεριγραφικά κείμενα υψηλού βαθμού αφη-γηματικής συνοχής και το αντίστροφο.
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ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.32 AbstractThe purpose of this paper is to correlate the degree of realism of a per-son’s vocational preference with the level of narrative coherence found inhis written self-description. What instigated this research was the fact thateven though successful vocational choices depend mainly on how realisticthey are, quite a few people do not form realistic professional preferences.Several authors agree that a low degree of realism seems to be associatedwith a low level of self awareness and internal coherence. Moreover a lowlevel of self awareness and internal coherence has been associated with alow degree of oral or written narrative coherence. In this research 80 self-descriptive written narratives were evaluated as to their coherence andwere then correlated with the level of realism of vocational preference oftheir writers. Results showed that vocational preferences with a high de-gree of realism are associated with self-descriptive narratives with a highlevel of coherence and vice-versa.
Key words: realistic vocational preference, internal coherence, self-aware-ness, self description, narrative coherence

ΕισαγωγήΈνα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που αναζητούν υπηρεσίες επαγγελ-ματικού προσανατολισμού προσεγγίζουν το γραφείο ενός συμβούλου έχο-ντας ήδη μια επαγγελματική προτίμηση στο μυαλό τους. Το ερώτημα γιααυτούς είναι αν η συγκεκριμένη προτίμηση είναι εφικτή στην υλοποίησητης. Αν και η δυνατότητα επίτευξης μιας  επαγγελματικής προτίμησης σχε-τίζεται αρκετά με το βαθμό ρεαλισμού της, οι σύμβουλοι έρχονται συχνάαντιμέτωποι με μη ρεαλιστικές προσδοκίες.Πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν ότι ένας από τους λόγους που ευθύνε-ται για τη μη ρεαλιστική στάση αυτών των ατόμων, είναι ο χαμηλός βαθ-μός συγκρότησης και αυτογνωσίας τους. Με βάση αυτή την υπόθεση, οισύμβουλοι μπορούν να εμπλουτίσουν την οπτική τους και να κατανοήσουνκαλύτερα την πηγή των δυσκολιών του πελάτη τους.Στη βιβλιογραφία έχει συσχετιστεί αρκετά η ωριμότητα και η συγκρό-
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τηση ενός ατόμου με την επαγγελματική προτίμηση και επιλογή του.Ο Mathewson (1949), από την αρχή κιόλας της ενασχόλησής του με τηνεπαγγελματική συμβουλευτική, είχε ισχυριστεί πως οι πληροφορίες για ταεπαγγέλματα, αν και είναι σημαντικές, από μόνες τους δεν είναι αρκετές. Ηεπίγνωση και η αποδοχή των δεξιοτήτων, των περιορισμών, των ενδιαφε-ρόντων, των αξιών, των φόβων, η αυτογνωσία δηλαδή του ατόμου, έχειπολύ μεγάλη αξία. Και ο Hoppock (1957) συμπλήρωνε, ότι η γνώση για ταεπαγγέλματα μπορεί να έχει χρησιμότητα, όταν κάποιος έχει κατ’ αρχήνγνώση για τον εαυτό του.Σύμφωνα με τις αφηγηματικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, έναςτρόπος αξιολόγησης της εσωτερικής συγκρότησης και αυτογνωσίας ενόςανθρώπου είναι η εκτίμηση της συνοχής που παρουσιάζουν οι αφηγήσειςτου. Σε έρευνα των Baerger και Mc Adams (1999) φάνηκε ότι η υψηλήβαθμολογία ως προς την εσωτερική συγκρότηση σχετιζόταν με την υψηλήσυνοχή της αφήγησης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που είχαν ενδείξειςκατάθλιψης ή άλλων διαταραχών κι επομένως είχαν βαθμολογηθεί χαμηλάστις κλίμακες εσωτερικής συγκρότησης, αφηγούνταν ιστορίες (θετικές ήαρνητικές), που φαίνονταν ασύνδετες και ξεκομμένες από το συνολικόπλαίσιο της ζωής τους, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες που είχαν βαθ-μολογηθεί υψηλά στην εσωτερική συγκρότηση και των οποίων οι αφηγή-σεις φαίνονταν συνδεδεμένες με την υπόλοιπη ζωή τους και άφηναν ναδιαφανεί μια βαθιά αίσθηση νοήματος που είχαν τα γεγονότα γι αυτούς.Οι  Pasupathi και Mansour (2007) μιλούν για το πώς ξεδιπλώνεται η ι-στορία της ζωής ενός ανθρώπου μέσα από τον τρόπο που αφηγείται αυτο-αναφορικά γεγονότα. Ο τρόπος σύνδεσης των γεγονότων και η συγκρότη-ση της αφήγησης σχετίζεται με την αίσθηση μιας σταθερής ταυτότητας,αλλά και με την αίσθηση της εξέλιξης του εαυτού μέσα στο χρόνο.Στην έρευνα αυτή θα επιχειρήσουμε να συσχετίσουμε το βαθμό ρεαλι-σμού των επαγγελματικών προτιμήσεων των συμμετεχόντων με το βαθμότης αφηγηματικής συνοχής που παρουσιάζει η γραπτή αυτοπεριγραφήτους. Στόχος δεν είναι η αξιολόγηση της εσωτερικής συγκρότησης και αυ-τογνωσίας αυτών των ανθρώπων, αλλά η διερεύνηση της έλλειψης ρεαλι-σμού των επαγγελματικών τους προτιμήσεων.



ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.34 Ο ρεαλισμός ως παράμετρος εσωτερικής συγκρότησηςκαι αυτογνωσίαςΌταν αναφερόμαστε στο ρεαλισμό, εννοούμε τη δυνατότητα ενός ατό-μου να αποδίδει «χαρακτηριστικά» στον εαυτό του με έναν αντικειμενικότρόπο, να αναγνωρίζει τις περιοχές των δυνάμεων ή αδυναμιών του και ναεκτιμά κατά τον ίδιο τρόπο την εξωτερική πραγματικότητα.Η εσωτερική συγκρότηση αναφέρεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτε-ρη απαρτίωση ασύνδετων μερών του εαυτού σε ένα συνεκτικό όλον. Αυτόεπιτυγχάνεται  και εξαρτάται από την ωριμότητα του εγώ, του οποίου ολειτουργικός ρόλος είναι να συνθέτει την εσωτερική με την εξωτερικήπραγματικότητα, καθώς και να αποκαθιστά την ισορροπία ανάμεσα στιςπιο πρώιμες βιολογικές και ψυχικές ανάγκες του εαυτού και τις επιταγέςτης κοινωνίας (Kernberg, 1975).Από την άλλη μεριά, ο ρεαλισμός σχετίζεται τόσο με την αυτοαντίληψη,όσο και με την αυτογνωσία του ατόμου.Η αυτογνωσία αναφέρεται στη γνώση και στη ρεαλιστική αντίληψητου εαυτού μας, καθώς και στην επίγνωση του συνολικού τρόπου αντί-δρασης στις διάφορες καταστάσεις (Φλουρής, 2002).Η διαδικασία της αυτογνωσίας μπορεί να παρεμποδίζεται και να παρα-μένει σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, ενδοπροσωπι-κών, οικογενειακών, κοινωνικών. Μπορεί  επίσης να υπονομεύεται από αμυ-ντικούς μηχανισμούς που εγείρονται, για να προστατεύσουν το άτομο απέ-ναντι σε απειλητικές για τον ψυχισμό καταστάσεις (Nathan, Hill, 2006).Μια σημαντική παράμετρος της αυτογνωσίας είναι η αυτοαντίληψη.Πρόκειται για τη στάση, τη γνώμη, την ιδέα που σχηματίζει ένα άτομο για τοπρόσωπό του και με βάση αυτή διαμορφώνει και τις απόψεις του για το κα-τά πόσο θεωρεί τον εαυτό του ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο, αξιόλογο ήτου προσδίδει άλλες ιδιότητες και αναπτύσσει θετικές ή αρνητικές στάσειςαπέναντι στις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του  (Φλουρής, 1989).
Η αφηγηματική οπτική στην ψυχοθεραπείαΗ  αφηγήση, η οργάνωση δηλαδή της εμπειρίας ενός ανθρώπου με τημορφή ιστοριών, αξιοποιήθηκε ως εργαλείο από διάφορες ψυχοθεραπευ-
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τικές προσεγγίσεις. Οι ψυχοδυναμικοί θεραπευτές θεώρησαν πως οι αφη-γήσεις των ασθενών τους περιέχουν σημαντικό υλικό κι οδηγούν στην α-νάδυση ασυνείδητων πλευρών τους. Στόχος τους, η  ανασκευή ή αναδόμη-ση της ιστορίας της ζωής του με τρόπο πιο ικανοποιητικό και συνεκτικό.Οι σύμβουλοι της γνωστικής – συμπεριφοριστικής και κονστρουκτιβι-στικής προσέγγισης αναγνώρισαν στις ιστορίες σχήματα ή δομές της γνώ-σης. Δικός τους στόχος έγινε η ανάπλαση από τον πελάτη κάποιων ιστο-ριών «λύσεων», που θα αντικαθιστούσαν τις προβληματικές ιστορίες πουως τότε φώλιαζαν στις αφηγήσεις τους (Mc Leod, 2003).Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός, ρεύμα που συνδέεται κυρίως με ταγραπτά του  Gergen (1999), βλέπει την αφήγηση ως γέφυρα ανάμεσα στηνατομική εμπειρία και το σύστημα της κουλτούρας (τους μύθους, τους θρύ-λους, τις προσωπικές ιστορίες των οικογενειών και όλες εκείνες τις διηγή-σεις που υπάρχουν πριν αλλά και μετά από μας και στις οποίες συμμορ-φωνόμαστε). Στόχος των συμβούλων της κοινωνικής κονστρουξιονιστικήςαφηγηματικής προσέγγισης είναι να βοηθήσουν τον πελάτη τους να ορίσειτο «πρόβλημα» ως μια ιστορία που υπάρχει έξω από τον ίδιο, να την εξω-τερικεύσει, να την αποδομήσει και να την ξαναγράψει (White & Epson,1990).Κοινό σημείο, ωστόσο, όλων των σχολών είναι η αποδοχή του γεγονό-τος πως οι ιστορίες είναι παντού. Όχι μόνο οι ιστορίες που κατασκευάζου-με οι ίδιοι ως αποτέλεσμα των εμπειριών που ζούμε, αλλά και οι ιστορίεςπου ακούμε να λέγονται για μας. Κατασκευάζουμε, αποκωδικοποιούμε, ερ-μηνεύουμε την εμπειρία χρησιμοποιώντας τις ιστορίες αυτές ως εργαλείο(Anderson & Goolishian,1988).Οι ιστορίες, ωστόσο, δεν είναι στατικές. Εξελίσσονται, όπως ακριβώςκαι ο εαυτός μας, ο οποίος κατασκευάζεται συνεχώς με στόχο τη διατήρη-ση μιας αίσθησης συνέχειας, νοήματος και σκοπού. Ακόμα και κομμάτιατης ιστορίας που έχουν να κάνουν με παρελθούσες εμπειρίες και συμβάντα(όπως τα προηγούμενα κεφάλαια ενός βιβλίου) μπορούν να τροποποιη-θούν και να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τον τρόπο πουεξελίσσεται η αυτοβιογραφία του καθενός (Bruner, 1990).Η συνοχή μιας ιστορίας είναι βασική επιδίωξη της αφηγηματικής προ-σέγγισης που αναπτύσσει τις τεχνικές και την πρακτική της στοχεύονταςστην ανασκευή των ιστοριών των θεραπευόμενων έτσι ώστε να περικλεί-ουν εναλλακτικές εξηγήσεις για την πραγματικότητα, μεγαλύτερη εστίαση
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στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ίδιοι ως πρωταγωνιστές στην ιστορίατους και περισσότερο χώρο για τη συνοίκηση των διαφόρων συναισθημά-των τους (Reissmen, 1993).Πολύ συχνά ο αφηγήσεις των ανθρώπων είναι συγκαλυπτικές, ιδιαίτε-ρα όταν πραγματεύονται θέματα ευαίσθητα ή τραυματικά. Έχει φανεί, ό-μως, πως τέτοιου είδους αφηγήσεις σχετίζονται με δυσλειτουργία ή καιαρρώστια. Ο Pennebaker (1997), συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως, αν δενλεκτικοποιήσουμε ένα γεγονός, δεν το κατανοούμε ούτε το «μεταβολίζου-με». Η εξωτερίκευση των τραυματικών εμπειριών έχει, κατά τη γνώμη του,επουλωτική δύναμη, γιατί έτσι μπορούν να ενταχθούν στην πραγματικό-τητα του ατόμου και να τύχουν ψυχικής επεξεργασίας. Σε αντίθετη περί-πτωση, τα γεγονότα που συγκαλύπτονται μαζί με τα συναισθήματα που ταακολουθούν, παραμένουν ασύνδετα και ανεπεξέργαστα και είναι δυνατόννα υπονομεύουν τη λειτουργικότητα του ατόμου, αλλά και την υγεία τουκάνοντας την εμφάνιση τους μεταμφιεσμένα και πιθανώς σωματοποιημέ-να.

Η αφηγηματική συνοχή ως δείκτης εσωτερικήςσυγκρότησης και αυτογνωσίαςΌταν μιλάμε για αφηγηματική συνοχή, αναφερόμαστε σε δυο διαστά-σεις του αφηγηματικού λόγου (γραπτού και προφορικού): Το περιεχόμενοκαι τη μορφή.To περιεχόμενο μας δίνει στοιχεία για το θέμα που διαπραγματεύεταιμια ιστορία.Θα μπορούσε κάνεις να αντιστοιχίσει το περιεχόμενο με το σενάριομιας ιστορίας. Η ιστορία αυτή, όπως και κάθε σενάριο, για να έχει νόημα,χρειάζεται να περιλαμβάνει:α) το πλαίσιο, ένα πεδίο δηλαδή, όπου οι ήρωες  διαπλέκονται, β) τουςρόλους μέσα από τους οποίους διαφαίνεται η προσωπικότητα του καθε-νός, αλλά και η σχέση των ηρώων μεταξύ τους, γ) την πλοκή, κατά την ο-ποία ορίζεται ο πυρήνας του αφηγήματος και ξεδιπλώνονται οι προθέσειςκαι τα κίνητρα των ηρώων της και δ) τον επίλογο, όπου παρουσιάζονταιτα αποτελέσματα των δράσεων, των ανταλλαγών και των χειρισμών πουέχουν προηγηθεί (Dallos, 2006).
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Όταν  κάποια από αυτά τα στοιχεία λείπουν, δημιουργούνται αφηγη-ματικά ρήγματα, που δεν επιτρέπουν στον ακροατή ή τον αναγνώστη νακατανοήσει και να συναισθανθεί. Τα αφηγηματικά αυτά κενά μπορεί ναπαρουσιάζονται με τη μορφή αλλοιώσεων είτε στο περιεχόμενό, είτε στημορφή μιας ιστορίας (Androutsopoulou, 2001.  Dallos, 2006).Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν οι αφηγηματικές προσεγγίσεις,για να καταστεί μια αφήγηση συνοχική, χρειάζεται να είναι οργανωμένηκαι ευέλικτη, με συμπαγή νοηματική ακολουθία και καθαρή μορφή. Αυτόσημαίνει πως ο αφηγητής θα έχει επαφή με τα συναισθήματά του, ανα-γνωρίζοντας ακόμα και αντιφάσεις σε αυτά, θα έχει αποκτήσει τη δυνατό-τητα να διαχειρίζεται τα ευαίσθητα για εκείνον θέματα, και οι εμπειρίεςπου θα μεταφέρει θα είναι συνδεδεμένες με τον εαυτό και όχι αποσπασμα-τικές, ανεπεξέργαστες και χωρίς νοηματοδότηση πληροφορίες.Μια αφήγηση με τέτοιο βαθμό συνοχικότητας δε μπορεί παρά να προ-έρχεται από έναν αφηγητή με αντίστοιχο βαθμό αυτογνωσίας. Χρειάζεταινα γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, για να μπορεί να παράγει ένα αυτοανα-φορικό προϊόν με τέτοια χαρακτηριστικά. Η αυτογνωσία, λοιπόν, και η α-φηγηματική συνοχή μοιάζουν να συμπορεύονται και να αλληλεξαρτώνται(Crossley, 2000)

Η έρευνα
Ερευνητικές υποθέσειςΗ ερευνητική υπόθεση είναι η ακόλουθη: η ομάδα του δείγματοςπου παρουσιάζει  υψηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής αναμένεται να πα-ρουσιάζει και υψηλό βαθμό ρεαλισμού επαγγελματικής προτίμησης. Αντί-στοίχως, η ομάδα του δείγματος που παρουσιάζει χαμηλό βαθμό αφηγη-ματικής συνοχής, αναμένεται να παρουσιάζει και χαμηλό βαθμό ρεαλισμούτης επαγγελματικής προτίμησης.
ΔείγμαΗ έρευνα βασίστηκε στα αποτελέσματα 80 ατομικών προγραμμάτωνεπαγγελματικού προσανατολισμού. Τα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα
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της έρευνας ήταν μαθητές Λυκείου ηλικίας 16-18 ετών και ζήτησαν οι ίδιοιοικειοθελώς να τους παρασχεθεί  επαγγελματική συμβουλευτική.
Μέσα συλλογής δεδομένωνΤα ατομικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού πουχρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα περιελάμβαναν συνέντευξη και χορήγησηψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ενδιαφερόντων, τεστ προσωπικότηταςκαι τεστ δεξιοτήτων). Επιπλέον, ζητήθηκε από τα άτομα να συμπληρώ-σουν μια αυτοπεριγραφική άσκηση και να δηλώσουν την επαγγελματικήτους προτίμηση επί του παρόντος. Η οδηγία που συνοδεύει την αυτοεπερι-γραφική άσκηση είναι η ακόλουθη: «Γράψε δυο παραγράφους, για να πε-ριγράψεις τον εαυτό σου. Στην πρώτη παράγραφο γράψε πώς βλέπεις εσύτον εαυτό σου και στη δεύτερη πώς νομίζεις ότι σε βλέπουν οι άλλοι ».Η εκτίμηση των αυτοπεριγραφών έγινε με βάση ένα εργαλείο αξιολό-γησης της αφηγηματικής συνοχής σχεδιασμένο από τις Ανδρουτσοπούλου,Μπαφίτη, Οικονόμου, Θανοπούλου (2004). Το εργαλείο αυτό είναι απόρ-ροια μιας έρευνας που ακολούθησε την ποιοτική μέθοδο της αφηγηματι-κής ανάλυσης και μπορεί να αξιοποιηθεί στη συμβουλευτική και την ψυχο-θεραπεία τόσο για την αξιολόγηση δυσκολιών, όσο και για το σχεδιασμόπαρεμβάσεων.Το εργαλείο αποτελείται από δύο συστήματα κωδικοποίησης:1. Τέσσερις διαστάσεις αφηγηματικής συνοχής (σύστημα 1)2. 20 γλωσσικές στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος (σύστημα 2)Και τα δύο συστήματα μαζί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση τηςσυνοχής μιας αφήγησης (Πίνακας 1).O βαθμός ρεαλισμού των δηλωμένων προτιμήσεων των ατόμων τουδείγματος εκτιμήθηκε συγκρίνοντας τις επαγγελματικές κατηγορίες πουπροτάθηκαν στους συμμετέχοντες (βάση των αποτελεσμάτων της ψυχο-μετρικής αξιολόγησης) με την αρχικά δηλωμένη από τους ίδιους επαγγελ-ματική προτίμηση.Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο ρεαλισμός της δηλωμένης προτίμη-σης των συμμετεχόντων εκτιμήθηκε στη βάση ενός συνεχούς (π.χ. μικρός ήμεγάλος βαθμός ρεαλισμού) και όχι ως απόλυτη κατηγορία (ρεαλιστική ήμη ρεαλιστική προτίμηση).Από την άλλη μεριά, η αφηγηματική συνοχή έχει επίσης εκτιμηθεί στην
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ίδια βάση. Υπάρχουν, δηλαδή, αφηγήσεις που έχουν μεγαλύτερο ή μικρό-τερο βαθμό συνοχής, αλλά όχι αφηγήσεις απόλυτα συνοχικές ή μη. Ο βαθ-μός συνοχής εξαρτάται από τον αριθμό των διαστάσεων αφηγηματικήςσυνοχής και των γλωσσικών στρατηγικών αποφυγής του συναισθήματος(έτσι όπως ορίζονται από το εργαλείο αξιολογησης που χρησιμοποιήθηκε)που συναντώνται στην αφήγηση. Όσο περισσότερες υπάρχουν, τόσο μι-κρότερη αφηγηματική συνοχή παρουσιάζει το κείμενο και το αντίστροφο.Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν αυτοαναφορικές περιγραφές απο-τελούμενες από λιγότερες των 250 λέξεων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τοκείμενο θα έχει επαρκή στοιχεία για την ανάλυση και εκτίμησή του.Επιπλέον, η ανάλυση των γραπτών αυτοπεριγραφών διασταυρώθηκεαπό δύο ακόμα διορθωτές, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του αποτε-λέσματος.

Αποτελέσματα
Ποσοτική ανάλυσηΑπό το δείγμα της έρευνας 49 άτομα (61.3%) παρουσίασαν υψηλόβαθμό αφηγηματικής συνοχής, ενώ 31 άτομα (38.8%) παρουσίασαν χαμη-λό βαθμό αφηγηματικής συνοχής. Επίσης, 48 άτομα βρέθηκαν να έχουν υ-ψηλό βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματικής τους προτίμησης (60%) και32 άτομα βρέθηκαν να έχουν χαμηλό βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματι-κής τους προτίμησης (40%).Στη διασταύρωση του βαθμού αφηγηματικής συνοχής με το βαθμόρεαλισμού της επαγγελματικής προτίμησης 37 άτομα παρουσίασαν υψηλόβαθμό ρεαλισμού και υψηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής και 11 άτομαπαρουσίασαν υψηλό βαθμό ρεαλισμού και χαμηλό βαθμό αφηγηματικήςσυνοχής με αναμενόμενες τιμές 29.4 και 18.6 αντίστοιχα. Επιπλέον, 12 ά-τομα παρουσίασαν χαμηλό βαθμό ρεαλισμού και υψηλό βαθμό αφηγημα-τικής συνοχής, ενώ 20 άτομα παρουσίασαν χαμηλό βαθμό ρεαλισμού καιχαμηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής με αναμενόμενες τιμές 19.6 και 12.4αντίστοιχα (πίνακας 3.1).Οι τεσσερις ερευνητικές κατηγορίες που προκύπτουν από την παρα-πάνω διασταύρωση είναι: 1) υψηλός βαθμός ρεαλισμού επαγγελματικής
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προτίμησης / υψηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής, 2) υψηλός βαθμόςρεαλισμού επαγγελματικής προτίμησης / χαμηλός βαθμός αφηγηματικήςσυνοχής, 3) χαμηλός βαθμός ρεαλισμού επαγγελματικής προτίμησης / υ-ψηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής, 4) χαμηλός βαθμός ρεαλισμού ε-παγγελματικής προτίμησης / χαμηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος τείνει να συγκεντρώνεται στηνπρώτη και στην τέταρτη ερευνητική κατηγορία (υψηλός βαθμός ρεαλι-σμού / υψηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής και χαμηλός βαθμός ρεαλι-σμού επαγγελματικής προτίμησης / χαμηλός βαθμός αφηγηματικής συνο-χής) (Γράφημα 1).Για να ελεγχθεί η πειραματική υπόθεση, χρησιμοποιήθηκε το τεστ X2,το οποίο βρέθηκε στατιστικά σημαντικό (Χ2 (df=1) = 12.675, p<0,01).Εφόσον βρέθηκε ότι τα κελιά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ωςπρος την κατανομή του δείγματος, προχωρήσαμε σε επιμέρους ανάλυση,ώστε να προσδιορίσουμε τις μεταξύ των κελιών διαφορές και βρέθηκε ότιδιαφέρουν σημαντικά οι ομάδες του υψηλού βαθμού ρεαλισμού με τον χα-μηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής και του υψηλού βαθμού αφηγηματι-κής συνοχής με αυτή του χαμηλού βαθμού ρεαλισμού (μέθοδος Bonferronip<0.05%) (πίνακας 3.2).Τα αποτελέσματα είναι σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Για κάθεζεύγος με στατιστικά σημαντική διαφορά, το κλειδί (Α ή Β) της κατηγορίαςμε τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζεται κάτω από την κατηγορία με την υψη-λότερη τιμή.
Ποιοτική ανάλυσηΑναφέρθηκε και νωρίτερα ότι η αφηγηματική συνοχή δεν ορίζεται μεαπόλυτες τιμές ούτε υπάρχει μια αφήγηση, που να είναι ολοκληρωτικά συ-νοχική και κάποια άλλη που να μην είναι. Η συχνότητα της παρουσίας τωνγλωσσικών στρατηγικών είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, παρά η γκάματων στρατηγικών που εμφανίζονται. Επίσης, όσο πιο πολλές ιστορίες µελίγη συνοχή υπάρχουν σε µια αφήγηση, τόσο λιγότερη συνοχή εµφανίζει ηόλη αφήγηση και το αντίστροφο. Τέλος, σε µια και µόνο φράση είναι δυνα-τό να εµφανίζονται πολλές γλωσσικές στρατηγικές, γεγονός που καταδει-κνύει τη µεγάλη προσπάθεια συναισθηµατικής αποστασιοποίησης(Androutsopoulou, Thanopoulou, Ekonomou, Bafiti, 2004).
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Για την εκτίμηση των αφηγήσεων αξιολογήθηκε χωριστά η κάθε πρό-ταση, αλλά και η νοηματική σύνδεση των επιμέρους προτάσεων μεταξύτους για την απόδοση του επιδιωκόμενου νοήματος. Στη συνέχεια θα πα-ρουσιαστούν μερικά παραδείγματα γλωσσικών στρατηγικών έτσι όπως έ-χουν εντοπιστεί στις αυτοπεριγραφές του δείγματος με βάση το εργαλείοπου χρησιμοποιήθηκε.Στο παράδειγμα που ακολουθεί φαίνεται η έλλειψη συστημικής σκέ-ψης και η  γραμμική αιτιολόγηση: «Προσωπικά πιστεύω ότι είμαι καλός

χαρακτήρας, γιατί έχω καλή συμπεριφορά στους άλλους ανθρώπους».Σε άλλες περιπτώσεις εντοπίζουμε αναφορές που ακολουθούνται απόαντίθετα λεκτικά μηνύματα: «είμαι ένας έφηβος αυθόρμητος, απότομος και
αντιδραστικός... το ανθρώπινο περιβάλλον μου με βλέπει σαν το παιδί πουείμαι, υπόδειγμα που υπακούει πιστά τους γονείς του».Η γλωσσική στρατηγική της απόδοσης ενός συναισθήματος σε ανώδυ-να αίτια αναγνωρίζεται στην ακόλουθη πρόταση: ««την προηγούμενη χρο-νιά δεν τα πήγα καλά στο σχολείο. Ούτε φέτος διαβάζω πολύ (δεν ξερωγιατί) και στεναχωριέμαι, γιατί και το καλοκαίρι θα γυρίσω γρήγορα από τις
διακοπές, αν δεν περάσω».Στο επόμενο παράδειγμα εντοπίζουμε ένα σπάσιμο της αφηγηματικήςακολουθίας, που δεν επιτρέπει να διατηρηθεί το νόημα της πρότασης καινα γίνει κατανοητό από τον αναγνώστη: «τους φίλους δεν τους διαλέγω,απλά αργότερα βλέπω τα αρνητικά τους στοιχεία, τα συγκρίνω με τα δικάμου και ύστερα από μια συζήτηση μαζί τους προσπαθώ να διευκρινίσω τολόγο και να βρώ λύση».Στο παρακάτω απόσπασμα φαίνεται η δυσκολία αναγνώρισης και α-ποδοχής αντιφάσεων (συµπεριφορών, σκέψεων, συναισθηµάτων) ως κάτιφυσιολογικό : «Είμαι απρόβλεπτος και αυτό με τρομάζει. Ενδιαφέρομαι γιατους ανθρώπους αλλά και κάποιες φορές είμαι εκδικητικός. Έχω δηλαδή
σκοτεινά κομμάτια που νιώθουν τα άλλα σαν ξένα σώματα».Επίσης μπορεί σε μία μόνο πρόταση να υπάρχουν παραπάνω από μίαστρατηγικές:«Η Β (αναφέρεται στον εαυτό της)  πιστεύω ότι δε μπορεί να διαχειρι-στεί κανένα σχόλιο αρνητικό γι’αυτήν και κλαίει κάθε φορά που δεν λέγε-ται κατι θετικό γι’αυτή γιατί δεν το αντέχει». Στην ίδια πρόταση βλέπουμενα χρησιμοποιήται η στρατηγική της αλλαγής προσώπου(από το πρώτοστο τρίτο) ενώ η επαφή με το συναίσθημα φαίνεται δυσβάσταχτη.
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Από την άλλη μεριά, στο δείγμα υπήρχαν αφηγήσεις που παρουσίαζανμεγάλο βαθμό αφηγηματικής συνοχής. Για παράδειγμα, στην παρακάτωπρόταση φαίνεται πως το άτομο που γράφει έχει τη δυνατότητα να ανα-γνωρίζει και να αποδέχεται τις εσωτερικές του αντιφάσεις ως κάτι φυσιο-λογικό: «απογοητεύομαι συχνά από τη συμπεριφορά των ανθρώπων καικυρίως των φίλων μου, αλλά ξέρω μέσα μου ότι οι άνθρωποι έχουν και κα-κές στιγμές, δεν τους διαγράφω».Στην πρόταση που ακολουθεί βλέπουμε επίσης την δυνατότητα επα-φής με το συναίσθημα και την απόδοση μιας ρεαλιστικής διάστασης σεαυτό:«όταν κάνω πράγματα που στεναχωρούν την οικογένεια μου λυπάμαιπραγματικά όμως κάποιες φορές δε μπορώ και δεν θέλω να το αποφύγω»Τέλος, αξίζει να παρατεθεί ένα απόσπασμα το οποίο χαρακτηρίζεται α-πό έλλειψη στρατηγικών και καταδεικνύει την επαφή με τα συναισθήμα-τα, παρουσιάζει νοηματική δομή, και δίνει την αίσθηση ενός συγκροτημέ-νου εαυτού: «νομίζω ότι η προσωπικότητά μου έχει πολλές πτυχές. Από τημια πλευρά είμαι συνεσταλμένος, ανήσυχος και αγχώδης ενώ πολλές φορέςμένω αμήχανος και αναποφάσιστος στις καταστάσεις. Από την άλλη όμως,έχω και δυναμικές πλευρές, θέληση και κίνητρο για να πετύχω τους στό-χους μου και δείχνω συχνά τέτοια ψυχραιμία που εκπλήτει και μένα τον ί-διο. Σκέφτομαι για όσα συμβαίνουν γύρω μου και είμαι ιδεόλογος. Ευαι-σθητοποιούμαι με πολλά ζητήματα και νιώθω την ανάγκη να προσφέρωστην κοινωνία». Αναλύω αρκετά τα πράγματα μέσα μου πριν πάρω μια α-πόφαση αλλά αυτό καμιά φορά μπορεί και να με δυσκολεύει στο τέλος νααποφασίσω. Οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους σε γενικές γραμμές είναιαρμονικές. Έχω αρκετούς γνωστούς αλλα μόνο δυο τρεις καλούς φίλους.Νιώθω τυχερός γι’αυτές τις σχέσεις γιατί διαρκούν πολλά χρόνια και έχου-με (όλοι οι φίλοι ) προσπαθήσει πολύ γι’αυτές.

ΣυζήτησηΤα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση της παρούσαςέρευνας και παρέχουν αποδείξεις ότι οι ιστορίες που πληρούν τα κριτήριαενός αφηγηματικά συνοχικού κειμένου προέρχονται από ανθρώπους τωνοποίων οι επαγγελματικές προτιμήσεις βασίζονται σε ρεαλιστικά δεδομέ-



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 43
να, τόσο ως προς την εκτίμηση του εαυτού, όσο και ως προς την εκτίμησητης εξωτερικής πραγματικότητας.Εκτός από την περιγραφική τους αξία, τέτοιου είδους πληροφορίεςμπορεί να έχουν νόημα για τον σύμβουλο αν αξιοποιηθούν ως βάση για τονσχεδιασμό της συμβουλευτικής διαδικασίας.Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι τόσο ο ρεαλισμός όσο και η αφηγηματικήσυνοχή αποτελούν παραμέτρους εσωτερικής συγκρότησης και αυτογνω-σίας. Οι ρεαλιστικές λοιπόν ή μη επαγγελματικές προτιμήσεις  του συμ-βουλευόμενου σε συνδυασμό με τον βαθμό αφηγηματικής συνοχής της αυ-τοπεριγραφικής άσκησης μπορούν να βοηθήσουν τον σύμβουλο να κατα-σκευάσει υποθέσεις σχετικά με την εσωτερική συγκρότηση και την αυτο-γνωσία του πελάτη του και να τις αξιοποιήσει συμβουλευτικά.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση μιας συμμετέχουσας στην ε-ρεύνα, ενός κοριτσιού 17 χρονών, της οποίας η αυτοπεριγραφή αξιολογή-θηκε ως μη συνοχική ενώ και η προτίμηση της είχε χαμηλό βαθμό ρεαλι-σμού. Η Χ δήλωνε πως δεν είχε βλέψεις για κάποια καριέρα και περιόριζετις φιλοδοξίες της στο επάγγελμα της γραμματέως ή της πωλήτριας. Η διε-ρεύνηση έδειξε ότι προερχόταν από μια οικογένεια που ενώ είχε υψηλόμορφωτικό επίπεδο, χαρακτηριζόταν από μεγάλη συναισθηματική ανωρι-μότητα. Οι γονείς είχαν  συνεχείς συγκρούσεις αλλά συνδέονταν και με μιαμεγάλη εξάρτηση μεταξύ τους. Η Χ ένιωθε πως και οι δύο γονείς της τηνδιεκδικούσαν ξεχωριστά ο καθένας ως σύμμαχό του χωρίς να μπορούν νααφουγκραστούν τι χρειάζεται εκείνη ή πως μπορεί να νιώθει.  Δεν είχε πά-ρει επαρκή γονικά καθρεφτίσματα για να σχηματίσει μια εικόνα του εαυ-τού της, δεν είχε νιώσει πως οι ανάγκες της είχαν υπάρξει σημαντικές γιατους γονείς της και επιπλέον, όταν εξέφραζε μια άποψη ή ένα συναίσθημαένιωθε σαν να προδίδει τον γονιό που δεν συμφωνούσε με αυτό. Εξελίχθη-κε σε ένα παιδί που δεν ήξερε πολλά πράγματα για τον εαυτό του, δεν είχεκαλή επαφή με αυτά που χρειαζόταν και έμοιαζε να έχει μια παγωμένη,ουδέτερη στάση ακόμα και σε ζητήματα που θα έπρεπε να την αφορούν.Το τεστ προσωπικότητας που έκανε ανέδειξε αυτά τα χαρακτηριστικά της,οι υπόλοιπες όμως ψυχομετρικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι είχε ικανότητες σεπολλούς τομείς πράγμα που φαινόταν αναπάντεχο αν λάμβανε κανείς υ-πόψη του μόνο την πρώτη εικόνα της ή τα λεγόμενά της. Επιπλέον, στοτεστ ενδιαφερόντων διαφαίνονταν αναζητήσεις  για τις φυσικές επιστήμεςαλλά και για τις τέχνες. Η αυτοπεριγραφή που έκανε είχε πολύ χαμηλό
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βαθμό συνοχής με αρκετά νοηματικά κενά και πολύ εμφανείς προσπάθειεςσυγκάλυψης των συναισθημάτων της.Ο σύμβουλος συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα παρέπεμψε την Χ για α-τομική συμβουλευτική με την ελπίδα να αναγνωρίσει τις δυσκολίες της καινα βοηθηθεί να τις επιλύσει αλλά και να αξιοποιήσει το κρυμμένο δυναμικότης.Εξετάζοντας τα ευρήματα της έρευνας βλέπουμε επίσης πως υπάρχουνάνθρωποι που παρουσιάζουν αφηγηματική συνοχή χωρίς όμως να έχουνρεαλιστικές προτιμήσεις αλλά και το αντίστροφο: άνθρωποι που έχουνρεαλιστικές προτιμήσεις χωρίς να παρουσιάζουν αφηγηματική συνοχή.Για τις περιπτώσεις που ο υψηλός βαθμός συνοχής δεν ακολουθείταιαπό υψηλό βαθμό ρεαλισμού, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η έλλειψη ρεα-λισμού των προτιμήσεων σχετίζεται περισσότερο με εξωτερικούς παράγο-ντες και εμπλοκές, παρά με βαθύτερες εσωτερικές δυσκολίες του συμβου-λευόμενου.Πράγματι, σε μια από τις αυτοπεριγραφές του δείγματος, που παρου-σίαζε αφηγηματική συνοχή αλλά δεν είχε ρεαλιστικές προτιμήσεις, φάνηκεότι η ασυμφωνία σχετιζόταν με τη δυσκολία του συμβουλευόμενου νασυνδέσει τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματικούς στόχους. Επρό-κειτο για ένα κορίτσι 17 ετών που εστίαζε πολύ στα μαθήματα που χρεια-ζόταν να διαβάσει για να περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπι-στημίου και έμοιαζε έτσι να περιορίζει τις μελλοντικές εναλλακτικές τηςκατά πολύ στην προσπάθεια να αποφύγει να εξεταστεί σε μαθήματα πουδεν της άρεσαν. Ο σύμβουλος τη βοήθησε να ιεραρχήσει τους στόχους της,να ζυγίσει το όφελος και το κόστος των επιλογών της και να αντιληφθείτον κίνδυνο του να κάνει μια βραχυπρόθεσμα βολική επιλογή, στερώνταςόμως στον εαυτό της την δυνατότητα να σπουδάσει ένα επάγγελμα πουφαινόταν να την ενδιαφέρει πολύ.Για την περίπτωση τώρα των αυτοπεριγραφών που παρουσιάζουν χα-μηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής, ακολουθούνται όμως από προτιμή-σεις με υψηλό βαθμό ρεαλισμού, οι υποθέσεις του συμβούλου μπορεί ναδιαφέρουν και ο υψηλός βαθμός ρεαλισμού των προτιμήσεων να μην θεω-ρηθεί προϊόν αυτογνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης αλλά να σχετίζε-ται περισσότερο με:α) προσδοκίες σημαντικών άλλων (γονέων, δασκάλων) που μπορεί νααναγνωρίζουν τάσεις και κλίσεις του παιδιού με εύστοχο τρόπο, χωρίς ό-
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μως αυτές να αποτελούν και συνειδητές επιθυμίες ή προτιμήσεις του ίδιουτου παιδιού. Μπορεί αυτό να τις εσωτερικεύει και να τις παρουσιάζει ωςδικές του υποκαθιστώντας το δικό του κενό (έτσι να ερμηνεύεται και οφαινομενικά υψηλός βαθμός ρεαλισμού) στην πραγματικότητα όμως ναμην έχει κατακτήσει τον απαιτούμενο βαθμό αυτογνωσίας, ούτε τα εργα-λεία που χρειάζεται για να κάνει εσωτερική διεργασία που θα τον οδηγή-σει σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις,β) τυχαιότητα ή επιλογή ασφαλών λύσεων που δεν αφήνουν πολλάπεριθώρια για διαφορές στα αποτελέσματα. Η επαγγελματική προτίμησημπορεί σε αυτή την περίπτωση να εκφράζεται με ασάφεια ή να αφορά κάτιτόσο γενικό που θα μπορούσε να εμπίπτει στις περισσότερες  επαγγελμα-τικές κατηγορίες που προτείνονται. Αυτό όμως δεν αντανακλά ρεαλισμόαλλά μια προσπάθεια αποφυγής να μιλήσει κανείς για τον εαυτό του.γ) φόβο, ότι πρέπει να δηλώσει κάτι που αναμένεται, ενώ το ίδιο έχειδιαφορετικές επιθυμίες, φαντασιώσεις, όνειρα, ακόμα και αν δεν ταιριά-ζουν με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν τολμά να εξωτερι-κεύσει.Ας δούμε το παράδειγμα ενός αγοριού 16 ετών που συμμετείχε στην έ-ρευνα και παρουσίασε χαμηλή αφηγηματική συνοχή στην αυτοπεριγραφήτου αλλά οι προτιμήσεις του φαίνονταν ρεαλιστικές. Το συγκεκριμένο αγόρι,προερχόμενο από μια πολύ αυστηρή και αυταρχική οικογένεια, ένιωθε ότιδεν είχε πολλά περιθώρια αντιδράσεων και είχε αναπτύξει μια πολύ συμ-μορφωτική συμπεριφορά. Στο σχολείο του είχε γίνει ένα πρόγραμμα επαγ-γελματικού προσανατολισμού λίγους μήνες πριν στο οποίο είχαν προκύψεικάποιες επαγγελματικές κατηγορίες που έμοιαζε να του ταιριάζουν. Σε εκεί-νη την περίσταση δεν είχε δηλώσει καμία επαγγελματική προτίμηση καθώςδεν υπήρχε τίποτα που φανερά να τον ενδιέφερε (είχε δηλώσει αναποφάσι-στος). Από την στιγμή όμως που τα αποτελέσματα του υπέδειξαν μια κα-τεύθυνση την υιοθέτησε ως προτίμηση. Κατά την διάρκεια της δεύτερηςσυμβουλευτικής που έγινε στο πλαίσιο της έρευνας φάνηκε ότι είχε μια ρεα-λιστική προτίμηση αφού όλα τα στοιχεία οδηγούσαν στο συγκεκριμένο πε-δίο. Ωστόσο, ο μικρός βαθμός συνοχής που είχε η αφήγησή του και η διερεύ-νηση που ακολούθησε έδειξε πως αυτό το παιδί δυσκολευόταν πολύ να πά-ρει ευθύνη των επιλογών του και λογόκρινε πολύ τις αποφάσεις του με απο-τέλεσμα να μην νιώθει πως έχει ξεκάθαρες επιθυμίες. Κατέληγε να δανείζε-ται ή να συμμορφώνεται με δεδομένα που έρχονταν απέξω σαν να είναι δικά
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του (όπως και η επαγγελματική πρόταση που του είχε γίνει την πρώτη φοράπου έκανε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού).Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο υψηλός βαθμός ρεαλισμού των επιλο-γών έχρηζε ερμηνείας από τον σύμβουλο ενώ η αυτοπεριγραφική άσκησητου χρησίμευσε για να σχηματίσει υποθέσεις για την προσωπικότητα τουσυμβουλευόμενου, την αυτοεικόνα του και τον τρόπο που χάνει τον εαυτότου μέσα στους άλλους. Σε αυτήν την οικογένεια προτάθηκε τελικά οικο-γενειακή συμβουλευτική.Παραθέτοντας αυτά τα παραδείγματα επιχειρήθηκε να δειχθεί στηνπράξη πώς ο σύμβουλος μπορεί να κάνει χρήση της αυτοπεριγραφικής ά-σκησης που παρουσιάστηκε και συνδυάζοντας την με τον βαθμό ρεαλι-σμού των επαγγελματικών προτιμήσεων να σχηματίσει υποθέσεις κατάτην συμβουλευτική διαδικασία. Στόχος δεν είναι να χρησιμοποιήσει αυτάτα δεδομένα για να κατατάξει τους συβουλευόμενους σε αξιολογικές κατη-γορίες, αλλά να κατανοήσει βαθύτερα τη φύση των δυσκολιών τους ώστενα τους βοηθήσει πιο αποτελεσματικά.Άλλωστε, οι επαγγελματικές προτάσεις που γίνονται δεν έχουν αξιω-ματικό χαρακτήρα. Προσπαθούν απλά να συνθέσουν όσο το δυνατόν πε-ρισσότερα στοιχεία και να δώσουν μια ευκρινή εικόνα στον συμβουλευό-μενο για τον εαυτό του, για τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του ώστενα αποφασίσει με περισσότερα δεδομένα.Στον επαγγελματικό προσανατολισμό ωστόσο δεν έχουν βρει ακόμαεφαρμογή σε μεγάλο βαθμό αυτά τα εργαλεία και υπάρχει χώρος για τηνδημιουργία αλλά και τον ερευνητικό έλεγχο πολλών και διαφορετικών υ-ποθέσεων που θα συσχετίζουν την αφηγηματική θεωρία και τις αφηγημα-τικές πρακτικές με την επαγγελματική συμβουλευτική.Επιπλέον, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και τηςπαρούσας έρευνας για να βελτιωθεί και να συστηματοποιηθεί περισσότε-ρο η χρήση της άσκησης που παρουσιάστηκε ή και άλλων συναφών ασκή-σεων από τον σύμβουλο. Για παράδειγμα θα μπορούσε να δίνεται σαφήςοδηγία οι ασκήσεις να είναι μεγαλύτερες σε έκταση ώστε να μπορούν όλεςνα αξιοποιηθούν προς ανάλυση πράγμα που δεν ήταν εφικτό στην παρού-σα έρευνα και πολλές αυτοπεριγραφές εξαιρέθηκαν εξαιτίας της περιορι-σμένης τους έκτασης. Επίσης, θα μπορούσαν να δίνονται και συμπληρω-ματικές ασκήσεις με σκοπό την αφηγηματική τους ανάλυση ή κάποιες απότις πληροφορίες, που έτσι κι αλλιώς ζητούνται, να συλλέγονται με την
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μορφή ιστοριών (για παράδειγμα οι πληροφορίες που αφορούν την σύν-θεση της οικογένειας του συμβουλευόμενου, τα δημογραφικά του στοιχεί-α, ή τις προσδοκίες που έχει από την συμβουλευτική διαδικασία). Τέλος, οισύμβουλοι που είναι ευαισθητοποιημένοι στην αφηγηματική οπτική, θαμπορούσαν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που προσφέρει για να ερμηνεύ-ουν και τις προφορικές αφηγήσεις με τις οποίες είναι σε επαφή καθ’όλητην διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Έτσι, θα μπορούσαν ναπροσλάβουν περισσότερα δεδομένα από τον συμβουλευόμενο που ξεφεύ-γουν από τη συνειδητή «λογοκρισία» του και να τον βοηθήσουν πιο απο-τελεσματικά.Μένουν ίσως να ερευνηθούν πολλές ακόμα πτυχές του θέματος. Στηνπαρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να συχετιστεί η αφηγματική συνοχή με τονρεαλισμό τον επαγγελματικών επιλογών. Θα είχε ενδιαφέρον να μελετούσεκανείς την επιρροή και άλλων παραμέτρων όπως του φύλου ή της ακαδη-μαικής επίδοσης. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης να συσχετιστεί ο βαθμός α-φηγηματικής συνοχής και με άλλα πεδία της επαγγελματικής ανάπτυξηςκαι εν γένει της επαγγελματικής ζωής όχι μόνο σε δείγμα εφήβων αλλά καιενηλίκων.
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ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.50 ΠαράρτημαΠίνακας 3.1: Διασταύρωση του βαθμού Αφηγηματικής Συνοχής με το βαθ-μό Ρεαλισμού Επαγγελματικής Προτίμησης.Διασταύρωση βαθμού Αφηγηματικής Συνο-χής με Βαθμό Ρεαλισμού ΕπαγγελματικήςΠροτίμησης ΒαθμόςΑφηγηματικήςΣυνοχήςΥψηλός Χαμηλός ΣύνολοΒαθμός Ρεα-λισμού Επαγ-γελματικήςΠροτίμησης
Υψηλός

Χαμηλός

Παρατηρηθεί-σες τιμές
ΑναμενόμενεςτιμέςΠαρατηρη-θείσες τιμέςΑναμενόμενεςτιμές

37
29,41219,6

11
18,62012,4

48
48,03232,0Γράφημα 1. Κατανομή του δείγματος στις τέσσερις ερευνητικές κατηγορί-ες.
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Πίνακας 3.2: Σύγκριση υποομάδων διασταύρωσης Βαθμού ΑφηγηματικήςΣυνοχής και Βαθμού Ρεαλισμού Επαγγελματικής ΠροτίμησηςΒαθμός Αφηγηματικής ΣυνοχήςΥψηλός Χαμηλός(A) (B)Βαθμός Ρεαλι-σμού Επαγγελ-ματικής Προτί-μησης

Υψηλός
Χαμηλός

B
A

Πίνακας 1.Εργαλείο αξιολόγησης της αφήγησης(Androutsopoulou, Α., Thanopoulou, Κ., Economou, Ε., Bafiti, Τ. (2004).Forming  criteria for assessing the coherence of clients’ life stories: A narra-tive study.  Journal of Family Therapy 26, 383-405).
Σύστημα 1: ∆ιαστάσεις αφηγηματικής συνοχήςA. Αναγνώριση και αποδοχή αντιφάσεων ως κάτι φυσιολογικό (συ-µπεριφορών, σκέψεων, συναισθηµάτων)B. Συστηµική σκέψη (αποφυγή δογµατισµού, απολυτότητας, γραµµικήςαιτιολόγησης)Γ. Επαφή µε (ευχάριστα και δυσάρεστα) συναισθήµατα (όχι ως αποφόρτι-ση αλλά ως έκφραση που επιτρέπει τη σύνδεση µε το νοητικό. [Αξιολόγησηβάσει 20 γλωσσικών στρατηγικών]∆. Επαφή µε τις ανάγκες του ακροατή (παροχή διευκρινήσεων, σηµείωσηγια τυχόν προσπάθεια επεξήγησης κλπ)
Σύστημα 2: γλωσσικές στρατηγικές αποστασιοποίησης από το συ-
ναίσθημαΚατηγορία ι. Αποφυγή άμεσης αναφοράς στο συναίσθημα(i) Αποφυγή άµεσης αναφοράς σε συναίσθηµα/ Αδυναµία ονοµασίας συ-ναισθήµατος(ii) Συναίσθηµα που αποδίδεται σε ‘ανώδυνα’/’ασφαλή’ αίτια.(iii) Συναίσθηµα ως ‘αδικαιολόγητο’/παράλογο/παθολογικό(iv) Αναφορές σε συναισθήµατα ακολουθούνται από αντίθετα µη λεκτικά
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µηνύµατα(v) Αναφορές σε συναισθήµατα ακολουθούντα από άλλα λεκτικά µηνύ-µατα που  αναιρούν/µειώνουν τη σηµασίας τουςΚατηγορία ιι. Υφολογικά-γλωσσικά(i) Φράσεις/λέξεις που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν το νόηµα(ii) Αποφυγή ενεργητικής /χρήση παθητικής φωνής/γενικής αόριστης α-ναφοράς.(iii) Αποφυγή α’ προσώπου ενικού (συνέντευξη), και γ’ προσώπου ενικού(περιγραφή εαυτού).(iv) Χρήση ευθέος (αντί πλάγιου) λόγου.(v) Ενδείξεις τόπου και χρόνου που δεν µοιάζουν απαραίτητες/χρήσιµες(vi) Περασµένα γεγονότα σε ενεστώτα ή τωρινά σε παρελθόντα χρόνο.(vii)  ‘Νοητικά’ ρήµατα(viii) Σπάσιµο αφηγηµατικής ακολουθίας (αλλαγή θέµατος, µεγάλες πα-ρενθέσεις)(ix) Μηχανική επανάληψη λέξεων, φράσεων, ιδεών.(x) Λεπτοµερείς περιγραφές γεγονότων (µε διορθώσεις, προσθήκες, αρνή-σεις).(xi) Ηµιτελείς φράσεις ή/και µεγάλες παύσεις(xii) Ρητορικές ερωτήσεις/έκκληση προς ακροατήριο(xiii) Χρήση συναισθηµατικά ουδέτερων λέξεων(xiv) «Γλώσσα λανθάνουσα» / «χέρι λανθάνον» (ακατάλληλη στίξη, δια-γραφές κλπ)(xv) Χρήση ‘συµµάχου’ (θεραπευτής, συγγενής, φίλος, βιβλίο).
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