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Πρόλογοσ 

Θ παροφςα εργαςία αςχολείται με τθν διερεφνθςθ των προςωπικϊν αξιϊν μζςω 

κατάλλθλου λογιςμικοφ, ειδικό για τθν διεξαγωγι διαδικτυακϊν ερευνϊν. Ωσ 

δείγμα για τθν εφαρμογι του λογιςμικοφ και τθ ςυλλογι των δεδομζνων, 

επιλζχκθκαν μακθτζσ δθμοτικϊν ςχολείων τθσ ΣΤϋ τάξθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

χρθςιμοποιικθκε το ςφνολο των μακθτϊν τριϊν δθμοτικϊν ςχολείων τθσ ΣΤ τάξθσ: 

του 88ου, 94ου και 19ου δθμοτικοφ ςχολείου. Ωσ εργαλείο χρθςιμοποιικθκε ζνα 

θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο διερεφνθςθσ αξιϊν που αναπτφχκθκε με τθ βοικεια 

τθσ πλατφόρμασ ανοιχτοφ κϊδικα LimeSurvey για δθμιουργία θλεκτρονικϊν 

ερευνϊν.  

Θ εργαςία αυτι χωρίηεται ςε τρία μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ δίδεται ο οριςμόσ των 

αξιϊν, παρουςιάηονται ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί με αντικείμενο τθ 

διερεφνθςθ των προςωπικϊν αξιϊν και τζλοσ ςυνδζονται οι αξίεσ με τθν 

εκπαίδευςθ. 

Στο δεφτερο μζροσ τίκενται και απαντϊνται ερωτιματα ςχετικά με το πϊσ 

μποροφμε να διενεργιςουμε μια διαδικτυακι ζρευνα και αναφζρονται οι 

δυνατότθτεσ και περιοριςμοί των διαδικτυακϊν ερευνϊν. 

Στο τρίτο και τελευταίο μζροσ παρουςιάηεται θ πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ από 

τθν αρχι ζωσ και το τζλοσ τθσ. Αναφζρονται οι ςκοποί και οι ειδικοί ςτόχοι τθσ 

ζρευνασ, το δείγμα που χρθςιμοποιικθκε, το εργαλείο που επιλζχκθκε για τθν 

καταςκευι του θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου, θ διαδικαςία που ακολουκικθκε 

για τθ ςυλλογι των δεδομζνων και, τζλοσ, αναφζρονται τα αποτελζςματα που 

προζκυψαν από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. 



Προςωπικζσ Αξίεσ 

Οριςμόσ τθσ αξίασ 

Με τον όρο «αξίεσ» εννοοφμε όςα πράγματα (ι ιδιότθτεσ, κεςμοφσ, αρχζσ ηωισ, 

λειτουργίεσ) οι άνκρωποι τα κεωροφν ςθμαντικά για τθ ηωι τουσ ι ηθλευτά και 

επικυμοφν να τα αποκτιςουν ι να τα πρεςβεφουν και να τα εφαρμόηουν ςτθ ηωι 

τουσ. Ακόμθ, διακθρφςςουν ι αποδζχονται ότι αυτά «αξίηουν τον κόπο» για να 

αποκτθκοφν και να υπθρετοφν τθ ηωι, για να τθν κάνουν πιο ευχάριςτθ ι ςεβαςτι 

(ιςτοςελίδεσ, 1). 

Σφμφωνα με το online λεξικό του Τριανταφυλλίδθ (ιςτοςελίδεσ, 2) παρατίκεται ο 

οριςμόσ τθσ λζξθσ αξίασ: 

αξία θ *aksia+ O25 :  

1 

α1. το ςφνολο των κετικϊν ιδιοτιτων ενόσ ανκρϊπου, χάρθ ςτισ οποίεσ τον εκτιμοφν 

οι άλλοι και κεωροφν τθ ςυμβολι του ςτον πνευματικό, κοινωνικό ι επαγγελματικό 

τομζα ςθμαντικι: Άνκρωποσ με μεγάλθ επιςτθμονικι ~. H ~ του ςτρατθγοφ 

φαίνεται ςτον πόλεμο, ικανότθτα. Είναι άνκρωποσ μεγάλθσ αξίασ. Πιρε το άριςτα 

με τθν ~ του, επάξια, όχι χαριςτικά. (λόγ. ζκφρ.) κατϋ αξία(ν), επάξια, με τθν αξία 

του. || Mετάλλιο ςτρατιωτικισ αξίασ, που απονζμεται ςε όςουσ διακρίκθκαν ςτον 

πόλεμο.  

α2. άνκρωποσ που ζχει αξία: Oι αξίεσ διακρίνονται ςτθ ηωι.  

β. θ ςθμαςία, θ ςπουδαιότθτα που ζχει κτ. για τον άνκρωπο: Tθν ~ τθσ υγείασ τθν 

εκτιμοφμε όταν τθ χάςουμε. Δε δίνει καμιά ~ ςτθ ηωι του / ςτθν περιουςία του. H 

φιλία δεν ζχει γιϋ αυτόν καμιά ~. Mθ δίνεισ ~ ςε όςα λζει, μθν τα υπολογίηεισ. Aυτό 

το κόςμθμα ζχει για μζνα ςυναιςκθματικι ~, γιατί το φοροφςε θ μθτζρα μου. || 

(απρός.): Ζχει ~ να…, αξίηει: Tι ~ ζχει να αποχτιςεισ δφναμθ και να χάςεισ τουσ 

φίλουσ ςου; || χρθςιμότθτα: H ~ μιασ ιςτορικισ πθγισ / μιασ μεκόδου.  

γ. το υψθλό ποιοτικό επίπεδο που χαρακτθρίηει κάποια ανκρϊπινθ δθμιουργία: 

Ζργο μεγάλθσ λογοτεχνικισ / καλλιτεχνικισ / επιςτθμονικισ αξίασ.  



δ. (ςυνικ. πλθκ.) για κτ. που αναγνωρίηεται από τα άτομα ι από τθν κοινωνία ωσ 

ωφζλιμο και καλό από θκικι, πνευματικι ι υλικι άποψθ και που χρθςιμοποιείται 

ωσ μζτρο των πράξεων ι γίνεται αντικείμενο των επιδιϊξεων του ανκρϊπου: H 

νεολαία πρζπει να πιςτεφει ςε πνευματικζσ αξίεσ. Στθ ηωι του αγωνίςτθκε μόνο για 

υλικζσ αξίεσ. Κοινωνικζσ / ανκρωπιςτικζσ / κρθςκευτικζσ αξίεσ. Oι αιϊνιεσ αξίεσ τθσ 

χριςτιανικισ κρθςκείασ. Στθν εποχι μασ αμφιςβθτικθκαν πολλζσ αξίεσ. H 

ελευκερία και θ δικαιοςφνθ κατζχουν τισ πρϊτεσ κζςεισ ςτθν κλίμακα των αξιϊν. 

Kάκε ιςτορικι περίοδοσ αναπτφςςει το δικό τθσ ςφςτθμα αξιϊν. Επιςτιμθ των 

αξιϊν, αξιολογία.  

2. (οικον.)  

α. θ αρικμθτικι ςχζςθ ενόσ οικονομικοφ αγακοφ με κάποιο άλλο που παίρνουμε ωσ 

μζτρο, κυρίωσ με το χριμα·- τιμι: Αυτοκίνθτο αξίασ πολλϊν εκατομμυρίων. 

Ανεβαίνει / πζφτει θ ~ τθσ γθσ / του δολαρίου. Ζχει κοςμιματα ανυπολόγιςτθσ 

αξίασ. O χρυςόσ δε χάνει ποτζ τθν ~ του. ~ παραγωγισ / αρχικι ~ ενόσ προϊόντοσ, το 

κόςτοσ. ~ τθσ εργαςίασ, θ αμοιβι. Oνομαςτικι ~, που είναι γραμμζνθ ςε νόμιςμα ι 

ςε οικονομικό τίτλο, ςε αντιδιαςτολι προσ τθν αγοραςτικι, τθν πραγματικι. 

Εςωτερικι ~ ενόσ νομίςματοσ, θ αξία του μετάλλου και τθσ εργαςίασ που 

χρειάςτθκε για τθν καταςκευι του. Δείγμα χωρίσ ~, που το ςτζλνουν δωρεάν για 

διαφιμιςθ, ςυνικ. με το ταχυδρομείο. Προςτικζμενθ* ~. Αντικειμενικι* ~. || 

Xρθςτικι / ανταλλακτικι / κεωρθτικι ~ ενόσ αγακοφ, που κακορίηεται από τθ 

χρθςιμότθτά του, από τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ κακϊσ και από το χρόνο που 

χρειάςτθκε για τθν καταςκευι του.  

β. (ςυνικ. πλθκ.) οικονομικοί τίτλοι (μετοχζσ, ομόλογα κτλ.) που μποροφν να γίνουν 

αντικείμενο αγοραπωλθςίασ ςτο χρθματιςτιριο·κινθτζσ αξίεσ: Ονομαςτικζσ / 

ανϊνυμεσ αξίεσ. Xρθματιςτιριο αξιϊν.  

3. (μους.) ~ ενόσ φκόγγου, θ διάρκειά του και με επζκταςθ, το ςθμάδι που δθλϊνει 

αυτι τθ διάρκεια.  

4. (γραμμ.) γενικι τθσ αξίασ, που δθλϊνει τθν αξία ενόσ προςϊπου ι πράγματοσ, 

όπωσ π.χ. «Άνκρωποσ τθσ πεντάρασ». «Σπίτι είκοςι εκατομμυρίων».  

 



Διαβάκμιςθ των αξιών 

Γενικά, δεν υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία ςτθ Φιλοςοφία των Αξιϊν για τθ 

διαβάκμιςθ των αξιϊν. Ωςτόςο οι περιςςότεροι φιλόςοφοι δζχονται τθν ακόλουκθ 

ιεράρχθςθ - από τθ βάςθ προσ τθν κορυφι - των αξιϊν: υλικζσ, αιςκθςιακζσ, 

οικονομικζσ αξίεσ, βιολογικζσ αξίεσ, αξίεσ τθσ δφναμθσ, του δικαίου, τθσ γνϊςθσ, τθσ 

αλικειασ, τθσ αγάπθσ, του ωραίου ι καλοφ, θκικζσ αξίεσ, κρθςκευτικι αξία του 

αγίου ι του κείου.  

Ωσ ανκρωπιςτικζσ πάντωσ αξίεσ εξακολουκοφν να κεωροφνται μεταξφ άλλων και οι 

εξισ: θ ανκρϊπινθ ηωι, θ ιςοτιμία των ανκρϊπων, θ ειρινθ, το μζτρο, θ αγάπθ, θ 

δικαιοςφνθ, θ ελευκερία, θ δθμοκρατία, θ κρθςκευτικι πίςτθ, θ αλλθλεγγφθ, ο 

αλλθλοςεβαςμόσ, θ καλαιςκθςία (Αντωνίου, 2008).  

Ζρευνεσ ςχετικά με αξίεσ 

Τόςο οι κοινωνιολόγοι όςο και οι απλοί άνκρωποι μοιράηονται μια ςειρά 

υποκζςεων ςχετικά με τισ αξίεσ. Και για τουσ δφο οι αξίεσ είναι ςθμαντικζσ ζννοιεσ. 

Θ ζννοια αξία ανικει ςτθν οικογζνεια των όρων μοτίβα, χαρακτθριςτικά και 

ςχιματα που είναι κφριεσ ζννοιεσ ςτθν ψυχολογία. Ζτςι λοιπόν οι αξίεσ είναι 

ςθμαντικζσ καταςκευζσ, όχι μόνο ςτθν ψυχολογία αλλά και ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ και ςτον πολιτικό και ςτον κακθμερινό λόγο (D’Andrade, 2008). 

Δεδομζνου τθσ ςθμαντικότθτασ των αξιϊν κα περίμενε κανείσ ότι οι αξίεσ κα ιταν 

οι περιςςότερεσ μελετθμζνεσ ζννοιεσ ςτθν ψυχολογία και ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. Θ ζρευνα ςχετικά με τισ αξίεσ δεν ιταν τόςο εκτεταμζνθ όςο θ ζρευνα 

για τα κίνθτρα, ι τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ, ι των ρόλων και των 

κεςμϊν. Υπάρχουν εξαιρζςεισ; Ο Max Weber, για παράδειγμα, αςχολικθκε με το 

ηιτθμα των εςωτερικϊν κινιτρων ςε ςφγκριςθ με τισ κρθςκευτικζσ αξίεσ. Ο Parsons, 

που επθρεάςτθκε από τον Weber, ιταν ο πρϊτοσ κεωρθτικόσ των αξίων 

(D’Andrade, 2008). Θ κεωρία του Parson χειρίηεται τισ αξίεσ ωσ κεντρικζσ ςτθν 

κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ προςωπικότθτασ, ωσ ςθμαντικζσ ςτθν ολοκλιρωςθ 

των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και ωσ βαςικζσ ςτθν περιγραφι του πολιτιςμοφ. 

(Parsons, 1964) 



Για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα, περίπου μεταξφ των ετϊν 1945 και 1955, οι 

μελζτεσ για τισ αξίεσ άνκιςαν ςτο Χάρβαρντ ςτο τμιμα των κοινωνικϊν ςχζςεων. Ο 

Parsons δεν ιταν ο μόνοσ διαπρεπισ επιςτιμονασ που ενδιαφζρονταν για τισ αξίεσ. 

Ο ψυχολόγοσ Gordon Allport κεϊρθςε τισ αξίεσ ωσ μια ςθμαντικι ζννοια ςτθ 

κεωρία του για τθν προςωπικότθτα και τον εαυτό. Ο Allport πραγματοποίθςε 

ζρευνεσ ςχετικά με τθν προκατάλθψθ, κακϊσ και για τθ διαδικαςία με τθν οποία οι 

αξίεσ αποδίδονται ςε μια ομάδα και όχι ςε άλλθ. Επίςθσ ενδιαφζρονταν για τθ 

ςθμαςία των αξιϊν ωσ κεντρικό μζροσ του εαυτοφ (Allport, 1960. Allport et al., 

1966). 

Θ ςφγχρονθ εργαςία τθσ Shelley Taylor και άλλων κοινωνικϊν ψυχολόγων ςχετικά 

με τθ ςθμαςία τθσ επιβεβαίωςθσ των αξιϊν ςτθν ενίςχυςθ και ςτθν επιβεβαίωςθ 

του εαυτοφ ενόψει προκλιςεων και καταςτροφϊν είναι ςυνδεδεμζνθ ιςτορικά με 

το ζργο του Allport (Taylor & Brown, 1988).  

Ο γνωςιακόσ ψυχολόγοσ Jerome Bruner, επίςθσ, χρθςιμοποίθςε τθν ζννοια τθσ 

αξίασ ςτθν εργαςία του για τθν αντίλθψθ. Ο Bruner ανακάλυψε για παράδειγμα, ότι 

ζνα φτωχό παιδί βλζπει ζνα νόμιςμα των 50-ςεντ ωσ μεγαλφτερο από ζνα ομοίου 

μεγζκουσ απλό πλαςτικό δίςκο Θ επίδραςθ των αξιϊν ιταν μζροσ αυτοφ που 

ονομάςτθκε "νζα ματιά" ςτθν αντίλθψθ. Οι αξίεσ επθρζαηαν τα ψυχικά ςφνολα και 

τα ψυχικι ςφνολα επθρζαηαν τθν αντίλθψθ (Bruner et al., 1956). 

Oι ιδζεσ του Parsons για τισ αξίεσ είχαν μια ιςχυρι επιρροι ςτθν ανκρωπολογία 

μζςω του Kluckhohn (1951) και τθσ μελζτθσ «Five Culture Study». Θ Five Culture 

Study μελζτθ ιταν ζνα εκνογραφικό ερευνθτικό πρόγραμμα που ζτρεξε από το 

1948 ζωσ το 1952 και δθμιουργικθκε για να μελετιςει τισ αξίεσ των Zuni, Mormon, 

Navaho, Spanish American, και Texan κοινοτιτων ςτθν περιοχι Ramah του New 

Mexico. Ο Kluckhohn, ενϊ διαφωνοφςε με τον Parsons για τον βακμό με τον οποίο 

το κοινωνικό ςφςτθμα κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ χωριςτό από τον πολιτιςμό 

(D’Andrade, 2006), ςυμφϊνθςε ότι οι αξίεσ ιταν κεντρικισ ςθμαςίασ και για τθ 

μελζτθ προςωπικότθτασ και για τθ μελζτθ του πολιτιςμοφ.  

Διάφοροι ανκρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι εκτόσ του Χάρβαρντ ενδιαφζρκθκαν 

επίςθσ για τισ αξίεσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, όπωσ οι John Gillin και 

George Spindler. Ο Gillin (1955) ενδιαφζρκθκε για τισ αμερικανικζσ τοπικζσ 



παραλλαγζσ των αξιϊν. Θ ανάλυςι του, που βαςίηεται ςτθν μελζτθ τθσ 

εκνογραφίασ των Θνωμζνων Πολιτειϊν, ζβγαλε το ςυμπζραςμα ότι οι Αμερικανοί 

εκτιμοφν τισ αξίεσ: ενζργεια (energy), πραγματιςμό (pragmatism), κακαρότθτα 

(cleanliness), καινοτομία (novelty), αιςιοδοξία (optimism), ατομικιςμό 

(individualism), ανταγωνιςτικότθτα (competitiveness), δίκαιθ μεταχείριςθ (fair play), 

ςυνεργαςία (cooperation), τιμιότθτα (honesty), ικανότθτα (ability), ψυχαγωγία 

(recreation), αποδοτικότθτα (efficiency), and θκικι απορρφκμιςθ (moral self-

regulation). Ωσ προσ τισ τοπικζσ παραλλαγζσ, παραδείγματοσ χάριν, πρότεινε ότι ςτα 

βορειοανατολικά δινόταν ζμφαςθ ςτισ αξίεσ ςκλθρι δουλειά (hard work) και 

αποταμίευςθ (thrift), ενϊ ςτα νοτιοανατολικά ζδιναν ζμφαςθ ςτισ αξίεσ θκικι 

προτεςταντιςμοφ (Protestant morality), άςπροσ ρατςιςμόσ (white racism), τοπικόσ 

ςωβινιςμόσ (regional chauvinism), και βία (violence) ωσ λφςθ για τα διαπροςωπικά 

και διαομαδικά προβλιματα. Ο Spindler, ανζπτυξε ζνα προβολικό τεςτ (projective 

test) για τισ αξίεσ και άρχιςε τθν εργαςία του, με τθν ανάλυςθ των διαφορϊν των 

αξιϊν μεταξφ των ςφγχρονων αμερικανικϊν και των εγγενϊν αμερικανικϊν 

πολιτιςμϊν. Αργότερα ενδιαφζρκθκε για τισ αλλαγζσ ςτισ αμερικανικζσ αξίεσ. 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςι του, οι Αμερικανοί κινοφνταν από τισ αξίεσ τθσ επιτυχίασ 

και τισ ατομικιςτικζσ αξίεσ, προσ τισ αξίεσ που προςανατολίηονται ςτθν ομάδα και 

ςτισ διαπροςωπικζσ αξίεσ (Spindler, 1955). 

Δεν υπάρχει κανζνα ςαφζσ όριο ςτον αρικμό των αξιϊν. Σε οποιαδιποτε κοινωνία, 

φυλετικι ι ςφγχρονθ, κα υπάρχουν αξίεσ ςχετικά με το πϊσ οι άνκρωποι πρζπει να 

ςυμπεριφζρονται ο ζνασ ςτον άλλον, με ποιον τρόπο πρζπει να εργαςτοφν, με τθν 

χριςθ των κατάλλθλων ειδϊν αναψυχισ, με τθ ςωςτι ςχζςθ με το υπερφυςικό, με 

τον καλφτερο τρόπο ςχζςθσ με άλλεσ κοινωνίεσ, με το πϊσ να κοινωνικοποιοφνται 

τα παιδιά, και τα λοιπά. Το πρόβλθμα δθμιουργείται όταν κάποιοσ προςπακιςει να 

οργανϊςει πολλζσ εκατοντάδεσ ι και ακόμθ και χιλιάδεσ ανόμοια ςτοιχεία. Ο Evon 

Vogt (1955) ςε μια μελζτθ του για τισ αξίεσ ςε μια μικρι κοινότθτα αγροτϊν είπε ότι 

οι αξίεσ μπορεί να μεταχειρίηονται ωσ μεγάλεσ λίςτεσ που κυμαίνονται από 

επικυμθτοφσ τρόπουσ καταςκευισ ςπιτιϊν ι αγγείων μζχρι τουσ επικυμθτοφσ 

τρόποσ λατρείασ των Θεϊν. Κάκε πολιτιςτικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα ζχει τθν 

πτυχι τθσ αξίασ του. 



Θ Francesca Cancian (1975) μελζτθςε τισ αξίεσ των Zinacantan. Θ μελζτθ τθσ Cancian 

ιταν μια μελζτθ αξιϊν κατά τθν οποία ςυνζλεξε και ανζλυςε δεδομζνα που 

ςχετίηονται με πράγματα που κεωροφςαν καλά. Το βιβλίο τθσ Cancian’s είναι μια 

καλι εκνογραφικι περιγραφι των αξιϊν των Highland Chiapas Mayan. Θ Cancian 

ανζμενε ότι θ ανάλυςθ των αξιϊν τθσ κα πρόβλεπε πϊσ οι Zinacantecos 

ςυμπεριφζρονται πραγματικά ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ. Αλλά μετά από πολλζσ 

αποτυχθμζνεσ ςυμπεριφοριςτικζσ προβλζψεισ, το γενικό ςυμπζραςμά τθσ ιταν ότι 

τα πρότυπα των ςυμμετεχόντων τθσ που ςχετίηονται με το τι είναι καλό, δεν ιταν 

αξιόπιςτοσ δείκτθσ των πραγματικϊν επιλογϊν τουσ. Θ Cancian υποςτιριξε ότι αυτά 

τα αποτελζςματα αποκάλυψαν ζνα ελάττωμα ςτθ κεωρία του Parsons, αν και ο 

Parsons πικανϊσ κα είχε αποκρικεί ότι δεν είχε ςκεφτεί ποτζ ότι οι αξίεσ ζχουν μια 

ςθμαντικι επιρροι ςτθ προςωπικι λιψθ αποφάςεων. Οι αξίεσ για τον Parsons ιταν 

ςθμαντικότερεσ ωσ μζςο ενςωμάτωςθσ και νομιμοποίθςθσ των κεςμϊν (Lidz, 1991: 

32). 

Στθν ψυχολογία, οι ςυςτθματικζσ μελζτεσ των αξιϊν ιταν ςπάνιεσ με εξαίρεςθ τθν 

εργαςία του Milton Rokeach (1973). Ο Rokeach ανζπτυξε ζνα ερωτθματολόγιο που 

περιείχε ζναν κατάλογο 36 ςτοιχείων - αξίεσ και οι ερωτϊμενοι κλικθκαν να 

βακμολογιςουν πόςο ζντονα ο ερωτϊμενοσ υποςτιριηε κάκε αξία. Πολλά από τα 

ςτοιχεία που βρίςκονται ςε ςυνθκιςμζνεσ ςθμερινζσ μελζτεσ αξιϊν χρθςιμοποιοφν 

αξίεσ από τθν λίςτα του Rokeach, θ οποία περιλάμβανε τθν ιςότθτα (equality), τθν 

ελευκερία (freedom), τθ λφτρωςθ (salvation), τθ φιλία (friendship), τθν εκνικι 

αςφάλεια (national security), τθν ειρινθ ςτον κόςμο (a world at peace), κ.τ.λ.. Από 

το 1960 ζωσ το 1980, ο Rokeach πραγματοποίθςε μελζτεσ τθσ διαφορετικότθτασ 

των αξιϊν μεταξφ διαφορετικϊν πολιτικϊν κομμάτων και μεταξφ διαφορετικϊν 

κρθςκευτικϊν ομάδων και επαγγελμάτων ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. Το κζντρο 

«National Opinion Research Center» χρθςιμοποίθςε το ερωτθματολόγιο αξιϊν του 

Rokeach για πολλά χρόνια ςε μεγάλα αντιπροςωπευτικά εκνικά δείγματα. 

Γφρω ςτο 1990, εκτενισ ζρευνα των αξιϊν ξεκίνθςε από τον κοινωνικό ψυχολόγο 

Shalom Schwartz (2002). Ο Schwartz πρόςκεςε 22 νζα ςτοιχεία ςτον αρχικό 

κατάλογο των 36 ςτοιχείων του Rokeach. Οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να 

βακμολογιςουν τθ ςθμαςία του κάκε ςτοιχείου "ωσ θ κατευκυντιρια αρχι τθσ ηωι 



μου." Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από περίπου 200 δείγματα που λιφκθκαν από 67 

ζκνθ και καλφπτουν ςυνολικά περιςςότερουσ από 75.000 ςυμμετζχοντεσ. Ο Harry 

Triandis, ζνασ πρωτοπόροσ ςτθν ψυχολογία κουλτοφρασ, πραγματοποίθςε επίςθσ 

διεκνείσ ζρευνεσ από τθ δεκαετία του '70 και περιζλαβε μια ποικιλία ερωτιςεων, 

όπωσ ερωτιςεισ ςτάςεων (“Aging parents should live at home with their children - 

True or False”), βακμολόγθςθσ ταξινομθμζνων λιςτϊν με αξίασ παρόμοιεσ με το 

ερωτθματολόγιο του Rokeach, εκτιμιςεισ ςεναρίων και if-then προτάςεισ 

ςυμπλιρωςθσ (If you have money, then you have _____). O Triandis ςυνείςφερε 

ςθμαντικά ςτθν ανάλυςθ τθσ υποκειμενικισ κουλτοφρασ όπωσ μετριζται από τισ 

πολιτιςτικζσ διαφορζσ μεταξφ ψυχολογικϊν διαςτάςεων (Triandis, 1990, 1994). 

Αξίεσ και εκπαίδευςθ 

H Monica Taylor γράφει (χρονολογία) ότι οι επικεωριςεισ τθσ θκικισ και 

πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν και τα επίςθμα ζγγραφα κακοδιγθςθσ ςτθν 

Αγγλία ζχουν προτρζψει τα ςχολεία να ανακεωριςουν τισ προκζςεισ τουσ ωσ προσ 

τισ εκπαιδευτικζσ αξίεσ. Ζχει δοκεί λίγθ προςοχι ςτουσ μακθτζσ και ςτθ 

ςυναιςκθματικι τουσ ενδυνάμωςθ. Μζςα ςτο άρκρο τθσ, οι μακθτζσ εκφράηουν τισ 

αξίεσ τουσ και ζχουν τθ δικι τουσ προοπτικι ςτο πϊσ αντιλαμβάνονται τισ αξίεσ. Οι 

φωνζσ τουσ μασ επιτρζπουν να ακοφςουμε ποιεσ αξίεσ πραγματικά βιϊνουν ςτο 

ςχολικό περιβάλλον (school ethos), ςτισ πτυχζσ του προγράμματοσ ςπουδϊν και 

ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ δαςκάλουσ τουσ και τουσ ςυνομιλικοφσ τουσ. Οι μακθτζσ, 

επίςθσ, προςδιορίηουν τισ εξωςχολικζσ επιρροζσ των γονζων, των κοινοτιτων και 

των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν θκικι και πολιτιςτικι τουσ μάκθςθ. 

Μακαίνουμε τι εκτιμοφν οι μακθτζσ ςτο ςχολείο: τον καλό δάςκαλο, τθν πίςτθ και 

τθν εμπιςτοςφνθ των φίλων και τθν ομαδικι μάκθςθ ςε μια κοινότθτα. Ηθτιματα 

άρκρωςθσ, ερμθνείασ και αξιολόγθςθσ προκφπτουν για κρίςεισ περί διλωςθσ 

αξιϊν, των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και των εμπειριϊν. (Taylor, 1996) 

Στο άρκρο του ο Andrew Marfleet τονίηει ότι ςτθν Αγγλία, με τθ νομικι απαίτθςθ ότι 

τα ςχολεία πρζπει να δθλϊνουν τισ αξίεσ τουσ ςτο φυλλάδιό τουσ (prospectus), ζχει 

υπάρξει ζνα ξαφνικό ξζςπαςμα ςτισ δθλϊςεισ τθσ αποςτολισ του ςχολείου. Στα 

κρθςκευτικά ςχολεία ζχει δοκεί αρκετι βοικεια για τθν καταςκευι τζτοιων 

δθλϊςεων, ενϊ τα κοινά ςχολεία αιςκάνονται τϊρα μια άλλθ διαδικαςία: οι 



δθλϊςεισ των επίςθμων αξιϊν τουσ αρχίηουν να απεικονίηουν τθν επιρροι των 

δυνάμεων αγοράσ ςτθν εκπαίδευςθ. Οι γονείσ που επιλζγουν τα ςχολεία μποροφν 

να εξετάςουν καλά τισ δθλϊςεισ ςτα φυλλάδια των ςχολείων και άλλα πολιτικά 

ζγγραφα, αλλά ταλαντεφονται και από πολλοφσ άλλουσ παράγοντεσ. Το κοινωνικό, 

εκνικό και κρθςκευτικό υπόβακρο μπορεί να κάνουν τθ διαφορά. Επίςθσ, οι 

περιςςότεροι γονείσ λαμβάνουν υπόψθ τουσ το ςχολικό ικοσ (ethos) και τθν 

ακαδθμαϊκι απόδοςθ του ςχολείου. Ο Marfleet αναφζρει ότι είναι πάρα πολφ 

νωρίσ για να ποφμε πϊσ οι επίςθμεσ δθλϊςεισ του ςχολείου επθρεάηουν τισ γονικζσ 

επιλογζσ ι εάν οι δθλϊςεισ είναι ζνασ αξιόπιςτοσ οδθγόσ ςε αυτό που ςυμβαίνει 

ςτα ςχολεία. (Marfleet, 1996) 

Θ Janet Edwards ςτο άρκρο τθσ που βαςίηεται ςτθν εμπειρία τθσ ωσ δαςκάλα και 

διευκφντρια δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εξετάηει ςχολικά ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τισ αξίεσ και ςυηθτά με ποιον τρόποι οι εκπαιδευτικζσ αξίεσ 

ενςωματϊνονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. Αναφζρονται οι τρόποι τθσ μεταφοράσ 

των εκπαιδευτικϊν αξιϊν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν μζςω του PSE (Personal and 

Social Education) και του RE (Religious Education) και προςφζρονται παραδείγματα 

ςτα οποία φαίνονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ οι αξίεσ βρίςκουν τθ κζςθ τουσ ςε 

διάφορα πεδία. Τζλοσ, αναφζρονται μζκοδοι διδαςκαλίασ (π.χ. ο κάκε μακθτισ 

αναφζρει τισ εμπειρίεσ του και τα ενδιαφζροντα του με ςυηιτθςθ, χριςθ 

παιχνιδιϊν, προςομοιϊςεων, παιχνίδια ρόλων, χριςθ του δράματοσ κ.τ.λ.) και ςτυλ 

μάκθςθσ που χρθςιμοποιοφνται, για να μεταφζρουν οι εκπαιδευτικοί τισ αξίεσ 

ςτουσ μακθτζσ τουσ αλλά και να αναπτυχκοφν οι ίδιοι επαγγελματικά. (Edwards, 

1996) 

Ο Δθμιτρθσ Γουδιρασ αναφζρει ςτο άρκρο του ότι «ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι 

πράξθ, δίνουμε ςυνικωσ βάροσ και ςθμαςία ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, ενϊ 

παραμελοφμε τθν αποδοχι αξιϊν και ςτάςεων και τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων. 

Εξάλλου, για πολλοφσ λόγουσ, θ αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ περιορίηεται 

κατά κανόνα ςτον ζλεγχο τθσ επιτυχίασ ι τθσ αποτυχίασ των αντικειμενικϊν ςτόχων 

του ςχολικοφ προγράμματοσ, αγνοϊντασ ι κζτοντασ ςτο περικϊριο τισ επιδράςεισ 

που αςκοφν ςε αυτι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντεσ, κακϊσ 

και ο παράγων τθσ κλθρονομικότθτασ.» Επίςθσ, όπωσ είναι γνωςτό, μεγάλο μζροσ 



τθσ ςχολικισ μάκθςθσ και ιδιαίτερα τθσ αγωγισ, που δεν αφορά τθν απόκτθςθ 

εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν γνϊςεων αλλά τθν καλλιζργεια θκικϊν αρετϊν, τθν 

αποδοχι αξιϊν, ιδεϊν και ςτάςεων, τθ διαμόρφωςθ ιδεολογιϊν, πεποικιςεων και 

προκαταλιψεων, τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων, πολφ 

ςυχνά μάλιςτα ςε ςυνάρτθςθ με τθ κρθςκευτικι πίςτθ και με κάκε είδουσ 

ςυμβολιςμοφσ, οφείλεται ςε αυτό που ςτθν επιςτθμονικι ορολογία χαρακτθρίηεται 

ςυνικωσ ωσ “ςυμβολικζσ δομζσ” ι “κρυφό ςχολικό πρόγραμμα” (hidden program), 

το οποίο διαπερνά υπογείωσ το ςχολικό πρόγραμμα (curriculum) και νοθματοδοτεί 

άμεςα, πιο ςυχνά όμωσ ζμμεςα, τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν. (Γουδιρασ, 2009) 

Συνεχίηει και υποςτθρίηει ότι οι ζρευνεσ δείχνουν ότι θ οικογζνεια διαδραματίηει 

τον βαςικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του εαυτοφ και του αξιακοφ προςανατολιςμοφ 

του παιδιοφ, αλλά διαπιςτϊνεται και θ ςπουδαιότθτα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, 

ειδικότερα θ υλοποίθςθ προγραμμάτων που βαςίηονται ςτθ ςφγχρονθ 

παιδαγωγικι, όπωσ αυτά που αφοροφν τθν κοινωνικι και τθ ςυναιςκθματικι 

μάκθςθ και ζχουν ωσ ςτόχουσ τθ διαμόρφωςθ του εαυτοφ και τθσ προςωπικισ 

ταυτότθτασ, τθν απόκτθςθ αυτοαντίλθψθσ, τθν ενίςχυςθ του αυτοςυναιςκιματοσ, 

τθν αποδοχι αξιϊν, τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και 

διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων κ.ά. 

Θ ανάγκθ το ςχολείο να ςυνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ και τθν εδραίωςθ των αξιϊν 

τθσ ηωισ είναι ςιμερα περιςςότερο επιτακτικι από ότι οποιαδιποτε άλλθ εποχι, 

κακόςον θ ζξαρςθ τθσ αντικοινωνικισ διάκεςθσ και ςυμπεριφοράσ, των 

διαπροςωπικϊν ςυγκροφςεων και τθσ επικετικότθτασ είναι πλζον εμφανισ ςε όλεσ 

τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. (Γουδιρασ, 2009) 

Ζνα πρόγραμμα υποςτθριηόμενο από τθν UNESCO, τθν UNICEF, πανεπιςτιμια, 

υπουργεία και κοινωνικοφσ ι κρατικοφσ φορείσ, εφαρμόηεται προαιρετικά τα 

τελευταία χρόνια ςε περιςςότερεσ από 60 χϊρεσ με πολφ ςθμαντικά και ουςιαςτικά 

αποτελζςματα. Πρόκειται για το Living Values Education Program (LVEP), που 

ενιςχφεται από τθ Διεκνι Ζνωςθ για τθν Εκπαίδευςθ των Αξιϊν (ALIVE) και 

προςεγγίηει δϊδεκα κφριεσ προςωπικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ, όπωσ το ςεβαςμό, τθν 

αγάπθ, τθν ειρινθ, τθν υπευκυνότθτα, τθν εργαςία, τθν απλότθτα κ.τ.λ. Οι 

παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται βαςίηονται ςτθ ςυνεργατικι 



μάκθςθ, ςτισ βιωματικζσ διαδικαςίεσ, ςτθ ςυναιςκθματικι αγωγι, ςτο δθμοκρατικό 

πνεφμα και ςτθν ελεφκερθ δθμιουργικι ζκφραςθ των μακθτϊν. Επιπλζον, οι 

εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται να χρθςιμοποιοφν μορφωτικό υλικό που ταιριάηει 

ςτον πολιτιςμό και ςτισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. (ιςτοςελίδεσ, 3), 

(Γουδιρασ, 2009) 



Διαδικτυακι Ζρευνα 

Μια ζρευνα είναι ζνα ςφςτθμα ςυλλογισ πλθροφοριϊν. Συχνά ςε διεξαγωγζσ 

ερευνϊν δίνεται ζμφαςθ, λανκαςμζνα, ςτα ερωτθματολόγια. Για να διεξαχκεί μια 

ζρευνα αποτελεςματικότερα, είναι ςθμαντικό να γίνει κατανοθτό ότι το 

ερωτθματολόγιο είναι ζνα ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ τθσ ζρευνασ και μια ζρευνα 

αρχίηει με τον κακοριςμό των ςτόχων και τελειϊνει με τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 

και τθν διεξαγωγι των αποτελεςμάτων (Dillman, 2000). Στο total survey design 

(TSD), ο Fowler (2002) δίνει ζμφαςθ ότι το να ζχεισ μια εικόνα ολόκλθρθσ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ζρευνασ, είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία ενόσ 

ερευνθτικοφ προγράμματοσ. Το TSD απαιτεί οι ερευνθτζσ να υιοκετοφν μια ολιςτικι 

μζκοδο, με τθν εξζταςθ όλων των πτυχϊν τθσ διαδικαςίασ τθσ ζρευνασ. Με αυτό 

τον τρόπο, αυξάνεται θ πικανότθτα ςυλλογισ των δεδομζνων που ςχετίηονται με 

τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ και εξοικονομείται χρόνοσ και χριμα. 

Τα βαςικά βιματα ςτθ διαδικαςία μια ζρευνασ είναι τα ίδια για όλουσ τουσ τφπουσ 

ερευνϊν (Sue and Ritter, 2007):  

 Οριςμόσ των ςτόχων. 

o  Προςδιορίηουμε τι κζλουμε να ξζρουμε και γιατί. 

o  Σκεφτόμαςτε ποιοσ κα εξετάςει τα αποτελζςματα. 

o  Εξετάηουμε τθν επιρροι εξωτερικϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ. 

 Ορίηουμε τον πλθκυςμό και επιλζγουμε ζνα δειγματολθπτικό πλαίςιο 

(sampling frame). 

o  Ψάχνουμε για ζνα υπάρχον δειγματολθπτικό πλαίςιο ι δθμιουργοφμε ζνα 

δειγματολθπτικό πλαίςιο. 

o  Σκεφτόμαςτε πικανοτικζσ (probability) και μθ πικανοτικζσ (nonprobability) 

ςτρατθγικζσ δειγματολθψίασ. 

 Σχεδιαςμόσ μιασ ςτρατθγικισ ςυλλογισ των δεδομζνων. 

o  Εκτιμοφμε τουσ περιοριςμοφσ του χρόνου και του προχπολογιςμοφ. 

o  Εκτιμοφμε τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 



o  Επιλζγουμε μία μζκοδο διαχείριςθσ τθσ ζρευνασ. 

 Ανάπτυξθ ενόσ ερωτθματολόγιου. 

o  Γράφουμε τισ ερωτιςεισ. 

o  Διεξάγουμε ζνα προκαταρκτικό τεςτ του ερωτθματολόγιου. 

 Συλλογι των δεδομζνων. 

o  Παρακολουκοφμε τισ απαντιςεισ. 

o  Χρθςιμοποιοφμε διάφορα είδθ βοθκειϊν που κα βοθκιςουν τθν 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. 

 Διαχείριςθ των δεδομζνων. 

o  Δθμιουργοφμε ζνα βιβλίο κωδικϊν (αν χρειάηεται). 

o  Ειςάγουμε ι εξάγουμε τα δεδομζνα. 

o  Κακαρίηουμε τα δεδομζνα (κόρυβοσ). 

o  Μεταςχθματίηουμε τα δεδομζνα. 

 Ανάλυςθ των δεδομζνων. 

 Δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων. Παραδείγματοσ χάριν, ςυγγραφι μιασ 

ζκκεςθσ ι διεξαγωγι μιασ προφορικισ παρουςίαςθσ. 

o  Δθμιουργοφμε οπτικά βοθκιματα για τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων. 

Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι ερευνϊν περιλαμβάνουν τθλεφωνικι ςυνζντευξθ, 

αποςτολι ερωτθματολόγιων μζςω του ταχυδρομείου, και πρόςωπο με πρόςωπο 

ςυνζντευξθ. Σε αυτζσ τισ μεκόδουσ προςτίκεται και ζνασ πλικοσ νζων τεχνικϊν που 

δθμιουργικθκαν με τθν ανάπτυξθ του Διαδικτφου. Πιο ςυγκεκριμζνα, αυτζσ είναι 

το θλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ζρευνεσ που βαςίηονται ςτον ιςτό (web) ι 

διαδικτυακζσ ζρευνεσ. Στισ ζρευνεσ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το 

ερωτθματολόγιο ςυμπεριλαμβάνεται είτε ςτο ςϊμα του μθνφματοσ του 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είτε προςαρτάται ωσ ςφνδεςμοσ (attachment). Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο ερωτϊμενοσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το 

ερωτθματολόγιο απαντϊντασ ςτο αρχικό email. Στισ ζρευνεσ μζςω του ιςτοφ, το 



ερωτθματολόγιο βρίςκεται ςε μία ιςτοςελίδα. Ο ερωτϊμενοσ επιςκζπτεται τθν 

ιςτοςελίδα, είτε με κλικ ςε ζναν ςφνδεςμο υπερκειμζνου που περιζχεται ςε ζνα 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είτε με τθ δακτυλογράφθςθ τθσ διεφκυνςθσ 

τθσ ιςτοςελίδασ ςε ζνα παράκυρο φυλλομετρθτι και ζπειτα ςυμπλθρϊνει το 

ερωτθματολόγιο. Όπωσ και με οποιοδιποτε νζο εργαλείο, οι ζρευνεσ μζςω του 

Διαδικτφου παρζχουν ζναν πλοφτο ευκαιριϊν και προκλιςεων ςτουσ ερευνθτζσ. 

Είναι ςθμαντικό οι ερευνθτζσ να αναγνωρίηουν τισ ευκαιρίεσ και τουσ περιοριςμοφσ 

ζτςι ϊςτε να μποροφν να παίρνουν αποφάςεισ κατά τθν επιλογι μιασ μεκόδου 

ςυλλογισ δεδομζνων. Γενικϊσ αμφιςβθτείται το γεγονόσ ότι οι βαςιςμζνεσ ςτο 

διαδίκτυο ζρευνεσ, κα αντικαταςτιςουν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ ςυλλογισ 

δεδομζνων. Θ μζκοδοσ αυτι του διαδικτφου, κα λειτουργεί ωσ εναλλακτικι λφςθ 

και ίςωσ κα ςυμπλθρϊςει, τισ υπάρχουςεσ τεχνικζσ. (Sue and Ritter, 2007) 

Πότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μια διαδικτυακι ζρευνα; 

Οι ζρευνεσ μζςω διαδικτφου δεν είναι κατάλλθλεσ για κάκε ζρευνα. Παρακάτω 

απαντϊνται μερικζσ ερωτιςεισ για τουσ ερευνθτζσ που επικυμοφν να 

χρθςιμοποιιςουν μια ζρευνα μζςω του διαδικτφου για τθ ςυλλογι των δεδομζνων 

(Sue and Ritter, 2007):  

1. Ποιο είναι το επικυμθτό μζγεκοσ του δείγματοσ και πϊσ είναι το δείγμα 

κατανεμθμζνο γεωγραφικά; 

Εάν το μζγεκοσ του δείγματοσ είναι αρκετά μεγάλο και κατανεμθμζνο ςε ζνα 

ευρζωσ γεωγραφικό φάςμα, θ διεξαγωγι μιασ διαδικτυακισ ζρευνασ είναι μια καλι 

επιλογι. Οι διαδικτυακζσ ζρευνεσ χαρακτθρίηονται από υψθλζσ αρχικζσ δαπάνεσ ςε 

ςχζςθ με άλλεσ μεκόδουσ αλλά γίνονται οικονομικά αποδοτικζσ κακϊσ αυξάνεται ο 

αρικμόσ των ολοκλθρωμζνων ερωτθματολογίων. Είναι επομζνωσ ανεπαρκζσ να 

πραγματοποιθκεί μια διαδικτυακι ζρευνα όταν μόνο απαιτοφνται λίγοι 

ςυμμετζχοντεσ. Εάν οι ςυμμετζχοντεσ ςυγκεντρϊνονται ςε μια περιοριςμζνθ 

γεωγραφικι περιοχι, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι τθλεφωνικζσ ι πρόςωπο με 

πρόςωπο ςυνεντεφξεισ, αν και ακριβότεροσ επιλογζσ, όμωσ μπορεί να μασ 

οδθγιςουν ςε ζνα υψθλότερο ποςοςτό απάντθςθσ. 

2. Ποιοι είναι οι χρονικοί περιοριςμοί;  



Οι διαδικτυακζσ ζρευνεσ ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ γριγορθσ επιςτροφισ των 

αποτελεςμάτων. Θ επικοινωνία μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι 

ςτιγμιαία, ενϊ ζνα γράμμα μζςω του ταχυδρομείου πρζπει να παραδοκεί όπωσ 

είναι φυςικό, παίρνοντασ προφανϊσ περιςςότερο χρόνο. Οι ερευνθτζσ ωςτόςο 

πρζπει να είναι προςεκτικοί ςτθ διατφπωςθ του γενικοφ ςυμπεράςματοσ ότι οι 

ζρευνεσ μζςω Διαδικτφου είναι πάντα γρθγορότερεσ από άλλεσ μεκόδουσ. Είναι 

ςθμαντικό να εξετάηεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ που απαιτείται για να διεξαχκεί θ 

ζρευνα: αυτόσ μπορεί να περιλαμβάνει μια γραπτι επιςτολι ι μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςυν μια ι περιςςότερεσ ακόλουκεσ υπενκυμίςεισ.  

3. Το ερωτθματολόγιο χειρίηεται ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ; 

Θ ανωνυμία είναι ζνα περίπλοκο ηιτθμα. Οι ςυμμετζχοντεσ που καλοφνται να 

αποκρικοφν ςε ζνα ερωτθματολόγιο αποςτζλλοντασ τθν απάντθςι τουσ με ζνα 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο κα χάςουν τθν ανωνυμία τουσ. Εάν, ωςτόςο, οι 

ςυμμετζχοντεσ κατευκφνονται ςε μια ιςτοςελίδα για να ςυμπλθρϊςουν το 

ερωτθματολόγιο, θ ανωνυμία τουσ μπορεί να διατθρθκεί. Στθν διαδικτυακι ζρευνα, 

λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποιοσ ερευνθτισ ςτο τθλζφωνο ι κάποιο προςωπικό 

που ερωτά, οι ςυμμετζχοντεσ τείνουν να αιςκάνονται αςφαλζςτεροι παρζχοντασ 

αξιόπιςτεσ απαντιςεισ ςε ζνα διαδικτυακό περιβάλλον. 

4. Ποιο είναι το κοινό – ςτόχοσ; 

Οι ζρευνεσ Διαδικτφου απαιτοφν οι ςυμμετζχοντεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο. Οι φυςικοί, ψυχολογικοί, ι οικονομικοί περιοριςμοί ςτθν τεχνολογία 

υπολογιςτϊν, μποροφν να απαγορεφςουν τθ χριςθ των διαδικτυακϊν ερευνϊν ςε 

οριςμζνουσ πλθκυςμοφσ. Οι διαδικτυακζσ ζρευνεσ λειτουργοφν καλφτερα ςε 

κλειςτοφσ πλθκυςμοφσ όπου οι πικανοί ςυμμετζχοντεσ είναι γνωςτό ότι ζχουν 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι πρόςβαςθ Διαδικτφου — παραδείγματοσ χάριν, μια 

ομάδα υπαλλιλων ςε μια επιχείρθςθ, οι ςπουδαςτζσ ςε ζνα πανεπιςτιμιο, ι τα 

μζλθ ενόσ επαγγελματικοφ ςυνδζςμου. 

5. Υπάρχει ζνα δειγματολθπτικό πλαίςιο;  

Οι απαντιςεισ ςτισ διαδικτυακζσ ζρευνεσ είναι περιςςότερεσ όταν ζρχονται αρχικά 

ςε επαφι οι ςυμμετζχοντεσ με ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Εάν δεν 



υπάρχει ζνασ κατάλογοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με πικανοφσ ςυμμετζχοντεσ, 

μπορεί να δθμιουργθκεί ζνασ ι να αγοραςτεί. Οι κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, οι 

επιχειριςεισ και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα διατθροφν καταλόγουσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. Μια εναλλακτικι λφςθ είναι να διαφθμιςτεί θ ζρευνα, ίςωσ ςε 

ιςτοςελίδεσ και να κατευκφνονται οι πικανοί ςυμμετζχοντεσ ςε μια ιςτοςελίδα που 

περιζχει το ερωτθματολόγιο. Θ χρθςιμοποίθςθ αυτισ τθσ εναλλακτικισ λφςθσ 

ςτερεί τον ερευνθτι από τα οφζλθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ 

με ζναν υπάρχοντα κατάλογο. 

6. Είναι ζνα Δείγμα διακεςιμότθτασ (convenience sample) ικανοποιθτικό, ι είναι ζνα 

Στατιςτικό Δείγμα (Probability Sample) απαραίτθτο; 

Για να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τουσ πλθκυςμοφσ βαςιηόμενοι ςε ςτατιςτικζσ 

δειγμάτων, είναι απαραίτθτο να επιλεχτεί ζνα ςτατιςτικό δείγμα των 

ςυμμετεχόντων. Επειδι δεν υπάρχει κανζνασ κατάλογοσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου και κανζνα «Διαδίκτυο» ιςοδφναμο με τθν τθλεφωνικι ζρευνα όπου 

μποροφν να ςχθματιςτοφν τθλεφωνικά τυχαίοι τθλεφωνικοί αρικμοί, οι ερευνθτζσ 

που απαιτοφν τα δεδομζνα τουσ να ςυλλζγονται από ςτατιςτικά δείγματα, είναι 

καλφτερο να εξετάςουν άλλουσ τφπουσ ερευνϊν.  

7. Τα πολυμζςα ι τα αλλθλεπιδραςτικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ενιςχφουν το 

ερωτθματολόγιο; 

Αντίκετα από τα γραπτά ερωτθματολόγια, οι διαδικτυακζσ ζρευνεσ μποροφν να 

περιλαμβάνουν ιχο ι βίντεο. Επιπλζον, οι διαδικτυακζσ ζρευνεσ και τα 

ερωτθματολόγια τουσ είναι αναμφιςβιτθτα αποτελεςματικότερα για τθν διεξαγωγι 

απρόοπτων ερωτιςεων. Τα διαδικτυακά ερωτθματολόγια μποροφν να 

προγραμματιςτοφν για να αποφφγουν τισ λογικζσ αςυνζπειεσ ςε ςυνεχόμενεσ 

ερωτιςεισ. Ενϊ λάκθ προγραμματιςμοφ μποροφν να υπάρξουν, θ αυτοματοποίθςθ 

τθσ ειςόδου των δεδομζνων δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να μθν 

απαντοφν λανκαςμζνα ςε ερωτιςεισ. 

8. Ο ερευνθτισ ζχει τθν τεχνικι δυνατότθτα να δθμιουργιςει μια διαδικτυακι 

ζρευνα από μόνοσ του, ι απαιτοφνται χριματα για να προςλθφκεί κάποιοσ και να 

τθν δθμιουργιςει;  



Εάν ο ερευνθτισ δεν ζχει τισ τεχνολογικζσ γνϊςεισ ι τισ δεξιότθτεσ για να 

δθμιουργιςει μια διαδικτυακι ζρευνα, τότε πρζπει να προςλθφκεί ζνασ ςφμβουλοσ 

ι να υιοκετθκεί μια άλλθ μζκοδοσ. Υπάρχουν προσ το παρόν εκατοντάδεσ εμπορικά 

διακζςιμεσ υπθρεςίεσ για να βοθκιςουν τουσ ερευνθτζσ ςτθ δθμιουργία, ςτθ 

διανομι, και ςτθν ανάλυςθ των διαδικτυακϊν ερευνϊν. Αυτζσ οι επιχειριςεισ 

ποικίλλουν ςτθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν και των δεδομζνων που 

παρζχουν όςο και ςτο τρόπο τιμολόγθςισ τουσ. 

Δυνατότθτεσ και περιοριςμοί των διαδικτυακών ερευνών 

Δυνατότθτεσ που ςχετίηονται με τισ διαδικτυακζσ ζρευνεσ 

Οι δυνατότθτεσ που παρζχουν οι διαδικτυακζσ ζρευνεσ ςφμφωνα με τθν Lynne D. 

Roberts (2007) είναι οι παρακάτω: 

 Δειγματολθψία: 

o  Πρόςβαςθ ςε παγκόςμιουσ πλθκυςμοφσ  

o  Πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνουσ και «κρυμμζνουσ» πλθκυςμοφσ  

o  Δυνατότθτα για αυξθμζνθ ςτατιςτικι ιςχφ  

 Δυνατότθτα αποταμίευςθσ: 

o  Χρόνου  

o  Πόρων 

o  Κόςτουσ - Δαπανϊν 

 Μοναδικζσ δυνατότθτεσ 

o  Προςκικθ πολυμεςικϊν γραφικϊν και ιχου 

o  Δυνατότθτεσ προγραμματιςμοφ 

 Μείωςθ των λακϊν  

o  Συμπλιρωςθσ των δεδομζνων 

o  Αυτοματοποιθμζνθ ειςαγωγι δεδομζνων 

 Πλεονεκτιματα για τον ερευνθτι 



o  Ευκολία 

o  Αυξθμζνθ θ εκελοντικι φφςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα  

o  Προςαρμοςμζνεσ ερωτιςεισ  

o  Άμεςθ ανατροφοδότθςθ  

Περιοριςμοί που ςχετίηονται με τισ διαδικτυακζσ ζρευνεσ 

Οι περιοριςμοί που ςυναντϊνται ςτισ διαδικτυακζσ ζρευνεσ, ςφμφωνα με τθν Lynne 

D. Roberts (2007), είναι οι παρακάτω: 

 Πικανϊσ τα αποτελζςματα να μθν είναι γενικεφςιμα 

o  Λάκοσ κάλυψθσ (Coverage error) 

o  Σφάλμα δείγματοσ (Sample biases) 

 Φτωχά ποςοςτά απάντθςθσ  

 Πικανι ανιςότθτα των μετριςεων 

 Ζλλειψθ ελζγχου ςτθν ρφκμιςθ τθσ ζρευνασ  

 Τεχνολογικοί περιοριςμοί  

o  Hardware 

o  Software 

o  Τεχνικζσ γνϊςεισ  

 Περιοριςμοί που επιβάλλονται από τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν  

o  Χρόνου  

o  Συνεργαςίασ και καλισ κζλθςθσ  

 Περιοριςμοί του ερευνθτι  

o  Τεχνικζσ γνϊςεισ  

o  Κϊδικασ δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ ςτο Διαδίκτυο (Netiquette) 

 Περιοριςμοί των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα  

o  Θλεκτρονικόσ αναλφαβθτιςμόσ 



o  Συμβατότθτα Hardware και software  

o  Απόςπαςθ τθσ προςοχισ 



Εμπειρικι Ζρευνα 

Σκοπόσ και ειδικοί ςτόχοι 

Θ παροφςα ζρευνα αποτελεί μια προςπάκεια καταγραφισ του πωσ 

αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ δθμοτικοφ τθσ ΣΤ τάξθσ το ςφςτθμα αξιϊν που τουσ 

χαρακτθρίηει. Τα βαςικά βιματα που ακολουκικθκαν ςτθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ 

είναι αυτά που περιγράφονται ςτο βιβλίο των Sue και Ritter (2007): Θ χριςθ τθσ 

διαδικτυακισ ζρευνασ με θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο ιταν ζνα από τα κφρια 

χαρακτθριςτικά τθσ. Ασ ςθμειωκεί ότι θ παροφςα ζρευνα δεν επιχειρεί να 

καταγράψει τισ αξίεσ των μακθτϊν δθμοτικοφ τθσ ΣΤϋ τάξθσ ςτο επίπεδο τθσ 

ςυμπεριφοράσ, αφοφ κάτι τζτοιο κα απαιτοφςε διαφορετικοφ τφπου ερευνθτικό 

μζςο και μια μεγαλφτερθσ κλίμακασ ερευνθτικισ προςπάκειασ. Τα ερευνθτικά 

ερωτιματα ςτα οποία επιχειρείται να δοκεί απάντθςθ μζςα από αυτιν τθν εργαςία 

αφοροφν  

α) το ςτάδιο τθσ προςωπικισ και θκικισ ανάπτυξθσ των ςπουδαςτϊν  

β) τθ ςυμβατότθτα των προςωπικϊν αξιϊν με τουσ ςκοποφσ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ  

γ) τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα εάν οι μακθτζσ δθμοτικοφ τθσ ΣΤ τάξθσ μποροφν να 

κατανοιςουν τθν ζννοια των αξιϊν και να απαντιςουν ςε ζνα θλεκτρονικό 

ερωτθματολόγιο και  

δ) τθ χριςθ των ευρθμάτων από τουσ φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ, τουσ 

διδάςκοντεσ ςτο δθμοτικό, τουσ ςυντάκτεσ των προγραμμάτων ςπουδϊν και τουσ 

φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 

Υλικά και μζκοδοι 

Δείγμα 

Ωσ δείγμα χρθςιμοποιικθκε το ςφνολο των μακθτϊν τριϊν δθμοτικϊν ςχολείων τθσ 

ΣΤ τάξθσ: του 88ου, 94ου και 19ου δθμοτικοφ ςχολείου. Ο αρικμόσ των μακθτϊν, κατά 

το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010 – 2011, ανιλκε ςτουσ 98 και από αυτοφσ που ςυμμετείχαν 

ςτθν ζρευνα οι 43 μακθτζσ (43,9%) ιταν αγόρια και οι 55 μακθτζσ (56,1%) ιταν 



κορίτςια. Θ θλικία των μακθτϊν τθσ ΣΤ τάξθσ κυμαίνεται ςε 11 (28,6%) και 12 

(71,4%) ετϊν. 

Εργαλείο 

Ωσ εργαλείο χρθςιμοποιικθκε ζνα θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο διερεφνθςθσ αξιϊν 

που καταςκευάςτθκε με βάςθ το αντίςτοιχο ερωτθματολόγιο διερεφνθςθσ αξιϊν 

που χρθςιμοποιεί το Διεκνζσ πανεπιςτιμιο τθσ Florida για τισ ανάγκεσ του 

«Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του για τθ Νζα Χιλιετία»1. Το ερωτθματολόγιο προτείνει 

ζναν κορμό 80 αξιϊν που αναφζρονται με μία ι δφο λζξεισ. Οι ερωτϊμενοι – 

μακθτζσ κλικθκαν να δθλϊςουν πόςο ςθμαντικι κεωροφν κάκε μια από αυτζσ τισ 

αξίεσ με βάςθ τθν πεντάβακμθ κλίμακα: «το 5 για τθν πολφ ςθμαντικι αξία, με 4 τθ 

ςθμαντικι, με 3 τθν κάπωσ ςθμαντικι, με 2 τθν όχι ςθμαντικι και με 1 τθν κακόλου 

ςθμαντικι». Οι ερωτιςεισ αυτζσ κεωρικθκε ότι καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ 

προςωπικισ – κοινωνικισ ανάπτυξθσ και ειδικότερα τθσ θκικισ (Fontana, 1995). Θ 

μετάφραςθ και προςαρμογι του ερωτθματολογίου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ζγινε 

ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που προτείνουν οι Berdie, Anderson και Niebuhr 

(1986). Επιπλζον, υπάρχουν ερωτιςεισ για το φφλο, τθν θλικία και το Σχολείο -  

Τάξθ που φοιτοφν οι μακθτζσ, ενϊ υπάρχει και ερϊτθςθ επιλογισ των 5 

ςθμαντικότερων αξιϊν από τισ 80. Στο τζλοσ ο κάκε μακθτισ μπορεί να ςχολιάςει το 

ερωτθματολόγιο και να προςκζςει αν επικυμεί να δει μελλοντικά κάποια άλλθ αξία. 

Θ πλατφόρμα που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ 

ερωτθματολογίου ιταν το LimeSurvey2. Το LimeSurvey είναι μία εφαρμογι 

θλεκτρονικϊν ερευνϊν ανοικτοφ κϊδικα. Αφοφ εγκαταςτάκθκε επιτυχϊσ ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ που περιγράφονται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του λογιςμικοφ, 

καταςκευάςτθκε το θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο όπωσ παρουςιάηεται ςτα 

ςτιγμιότυπα των εικόνων 1 - 5. Ο εξυπθρετθτισ που χρθςιμοποιικθκε για τθν 

ζρευνα ιταν ο προςωπικόσ μασ υπολογιςτισ και για το όνομα του υπολογιςτι ςτο 

διαδίκτυο (domain name) χρθςιμοποιικθκε θ δωρεάν υπθρεςία που προςφζρει θ 

DynDns.com. Αναφζρουμε ότι θ παροφςα ζρευνα δεν ςτοίχιςε απολφτωσ τίποτα ςε 

χριματα, μόνο προςωπικι εργαςία. 

                                                 
1
 Διαθέζιμο ζηην ιζηοζελίδα: http://www.fiu.edu/~pie/docs/msp052802/mspdocwhole010603.doc 

2
 Διαθέζιμο ζηην ιζηοζελίδα: http://www.limesurvey.org/ 



Διαδικαςία υλλογισ των Δεδομζνων 

Περίπου ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, ηθτικθκε από τουσ δαςκάλουσ/εσ του 

μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ να διεξάγουν τθν ζρευνα ςτουσ μακθτζσ τουσ κατά 

τθν διάρκεια του μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ, αφοφ πρϊτα λάβουν τθν άδεια από 

τουσ διευκυντζσ για τθν διεξαγωγι του ερωτθματολογίου, αν και δεν κρίνεται 

απαραίτθτο διότι το ερωτθματολόγιο είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για παιδιά 

δθμοτικοφ. Σκοπόσ του όλου εγχειριματοσ ιταν οι μακθτζσ τθσ ΣΤ τάξθσ να 

γνωρίςουν τθν χριςθ του θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου ωσ εναλλακτικισ 

μεκόδου ςυλλογισ των δεδομζνων αλλά και να ζρκουν ςε επαφι με τισ αξίεσ του 

ερωτθματολογίου. Δθλαδι, θ ζρευνα χρθςιμοποιικθκε και ωσ διδακτικό ςενάριο 

ςτο μάκθμα τθσ πλθροφορικισ. 

Κατά τθν διάρκεια μιασ διδακτικισ ϊρασ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να διεξάγουν 

τθν ζρευνα ωσ εργαςία ςτα πλαίςια του μακιματοσ τουσ, αν και τουσ εξθγικθκε ότι 

πρόκειται για μια θλεκτρονικι ζρευνα. Χρθςιμοποιϊντασ τουσ υπολογιςτζσ του 

εργαςτθρίου τθσ πλθροφορικισ οι μακθτζσ ζπρεπε να ειςζλκουν ςτο ςφςτθμα που 

δθμιουργιςαμε και να ςυμπλθρϊςουν το θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο. Ο 

δάςκαλοσ τθσ πλθροφορικισ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ είχε και το ρόλο 

του βοθκοφ για τθν ςωςτι ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, αν και το ςφςτθμα 

ιταν ειδικά ςχεδιαςμζνο για όλεσ τισ πικανζσ ερωτιςεισ των μακθτϊν. Ενδεικτικά 

αναφζρουμε ότι υπιρχε βοικεια με τθν ερμθνεία των αξιϊν, αν ο μακθτισ 

τοποκετοφςε τον δείκτθ του ποντικιοφ πάνω από τθν αξία που επικυμοφςε να 

βακμολογιςει. 

Διαδικαςία υμπλιρωςθσ του Ηλεκτρονικοφ Ερωτθματολογίου – τιγμιότυπα 

Στισ εικόνεσ 1 – 5 παρουςιάηονται οι τζςςερισ ςελίδεσ του θλεκτρονικοφ 

ερωτθματολογίου που κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ τθσ ΣΤ τάξθσ των 

δθμοτικϊν ςχολείων. Στθν εικόνα 1 παρουςιάηεται θ αρχικι οκόνθ επιλογισ τθσ 

ζρευνασ μασ. Το LimeSurvey προςφζρει τθν δυνατότθτα διεξαγωγισ και διαχείριςθσ 

πολλϊν ερευνϊν. Στθν εικόνα 2 οι μακθτζσ του δθμοτικοφ ενθμερϊνονται ότι 

πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςε μία ζρευνα ςχετικά με τισ προςωπικζσ αξίεσ. Στθν 

εικόνα 3 ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν οριςμζνα ςτοιχεία τουσ, το φφλο, τθν θλικία 

και το ςχολείο – τάξθ – τμιμα. Στθν εικόνα 4 οι μακθτζσ καλοφνται να 



βακμολογιςουν ςτον πίνακα τον προςωπικϊν αξιϊν τισ αξίεσ που παρουςιάηονται 

χρθςιμοποιϊντασ τθν πεντάβακμθ κλίμακα: «το 5 για τθν πολφ ςθμαντικι αξία, με 4 

τθ ςθμαντικι, με 3 τθν κάπωσ ςθμαντικι, με 2 τθν όχι ςθμαντικι και με 1 τθν 

κακόλου ςθμαντικι». Στθν εικόνα 5 προτρζπονται οι μακθτζσ να ξανακοιτάξουν εάν 

το επικυμοφν, ςυνολικά τισ επιλογζσ τουσ από τον πίνακα των προςωπικϊν αξιϊν 

και να επιλζξουν από αυτζσ 5 μόνον αξίεσ που να αντιπροςωπεφουν τον πυρινα 

των προςωπικϊν αξιϊν τουσ. Τουσ επιςθμαίνεται ότι μποροφν να ξαναγυρίςουν 

ςτον πίνακα με τισ προςωπικζσ αξίεσ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί προθγοφμενο και ότι 

οι επιλογζσ τουσ δεν πρόκειται να χακοφν. Πρζπει να επιλζξουν ςτθν πρϊτθ 

ερϊτθςθ πρϊτα τθν πιο ςθμαντικι (1θ) και μετά τισ υπόλοιπεσ, με τθ ςειρά, ωσ τθ 

λιγότερο ςθμαντικι (5θ). Στθν εικόνα 6 οι μακθτζσ μποροφν να ςχολιάςουν γενικά 

το ςφςτθμα και το ερωτθματολόγιο ι να γράψουν τισ αξίεσ που πιςτεφουν ότι 

λείπουν από τον κατάλογο και φυςικά να τισ βακμολογιςουν. 

 

 

 

Εικόνα 1: Απσική Σελίδα 
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Εικόνα 6: Σσόλια – Παπαηηπήζειρ 

 

Αποτελζςματα – Συηιτθςθ 

Στουσ πίνακεσ 1 με 4 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ που 

προζκυψαν από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο πίνακα 1 παρουςιάηεται θ ιεράρχθςθ των 80 Προςωπικϊν 

Αξιϊν με βάςθ το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ που ζδωςαν οι μακθτζσ ςτισ αξίεσ. 

Σφμφωνα με αυτόν τον πίνακα, οι πρϊτεσ δζκα πιο ςθμαντικζσ αξίεσ είναι: θ Υγεία, 

θ Οικογζνεια, θ Ειρινθ, θ Φιλία, θ Ελευκερία, θ Αςφάλεια, θ Παρζα, ο Σεβαςμόσ, το 

Χιοφμορ και θ Γνϊςθ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ 

δθμοτικοφ ζκεςαν το παιχνίδι ςτθν 29θ κζςθ. 

Στο πίνακα 2 απεικονίηονται οι κυρίαρχεσ προςωπικζσ αξίεσ ι ο πυρινασ των 

προςωπικϊν αξιϊν. Τα ςφμβολα F1, F2, F3, F4, F5 του πίνακα δθλϊνουν τον αρικμό 

των μακθτϊν που επζλεξαν ωσ πρϊτθ, δεφτερθ, τρίτθ, τζταρτθ και πζμπτθ επιλογι 

τθν κάκε αξία του πίνακα. Το ςφμβολο F προκφπτει από τθν πρόςκεςθ των F1, F2, 

F3, F4, F5 και δθλϊνει το ςυνολικό αρικμό των μακθτϊν που επζλεξαν ωσ πρϊτθ, 

δεφτερθ, τρίτθ, τζταρτθ και πζμπτθ επιλογι τθ ςυγκεκριμζνθ αξία. Θ ταξινόμθςθ 



του πίνακα πραγματοποιικθκε ωσ προσ το ποςοςτό του F. Ζτςι λοιπόν προκφπτει 

από τον πίνακα ότι οι δζκα κυρίαρχεσ αξίεσ που αποτελοφν τον πυρινα των 

προςωπικϊν αξιϊν  είναι: θ Αγάπθ, το Γζλιο, θ Υγεία, θ Οικογζνεια, θ Φιλία, θ 

Ειρινθ, θ Γνϊςθ, θ Ελευκερία, το Χιοφμορ, θ Εμπιςτοςφνθ. Αξιοςθμείωτο είναι πάλι 

το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ δθμοτικοφ ζκεςαν το παιχνίδι ςτθν 34θ κζςθ 

των κυρίαρχων αξιϊν. Κςωσ λόγω τθσ αρχόμενθσ εφθβείασ ι του ελάχιςτου 

ελεφκερου χρόνου που απομζνει ςτουσ μακθτζσ, λόγω των πολλϊν 

δραςτθριοτιτων τουσ, το παιχνίδι να παραμελείται. 

Ο πίνακασ 3 είναι ζνασ ςυγκριτικόσ πίνακασ των πυρινων των αξιϊν ςε ςχζςθ με τον 

Μζςο Όρο τθσ βακμολογίασ των αξιϊν. Μποροφμε εφκολα να παρατθριςουμε ότι 

οι δζκα κυρίαρχεσ προςωπικζσ αξίεσ ζχουν και υψθλό μζςο όρο (άνω του τζςςερα). 

Ο πίνακασ 4 είναι ζνασ ςυγκριτικόσ πίνακασ των πυρινων των αξιϊν ςε ςχζςθ με το 

Μζςο Όρο τθσ βακμολογίασ των αξιϊν και το ποςοςτό των μακθτϊν που κεϊρθςαν 

τθν αξία ωσ πολφ ςθμαντικι (5). Ο πίνακασ ζχει χωριςτεί ςτα τρία. Οι πρϊτεσ 12 

αξίεσ ζχουν ποςοςτό επιλογισ πάνω από 2%, οι επόμενεσ 15 μεταξφ του 1% και 2% 

και οι υπόλοιπεσ ζχουν ποςοςτό κάτω του 1%. Ζτςι μποροφμε να ποφμε ότι οι 

πρϊτεσ 12 είναι οι πιο ςθμαντικζσ (κυρίαρχεσ) προςωπικζσ αξίεσ, οι επόμενεσ 15 

είναι οι μεςαίασ ςθμαντικότθτασ και οι υπόλοιπεσ θ λίγο ςθμαντικζσ.  

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι υπάρχουν αξίεσ χαμθλισ ςθμαντικότθτασ, 

δθλαδι ανικουν ςτθν τρίτθ κατθγορία και ςυγκεντρϊνουν υψθλό μζςο όρο 

βακμολογίασ.  

Τζλοσ, εφκολα διαπιςτϊνεται ότι οι ςθμαντικότερεσ κυρίαρχεσ προςωπικζσ αξίεσ 

ςυγκεντρϊνουν  και υψθλά ποςοςτά των μακθτϊν που κεϊρθςαν τθν αξία ωσ πολφ 

ςθμαντικι (5). 
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Παράρτημα 
 

Πίνακασ 1: Ιεράρχθςθ των 80 Προςωπικών Αξιών με βάςθ τον Μ.Ο. 

Αξίεσ Βακμόσ (Μ.Ο.) 

Υγεία   4,78 

Οικογζνεια  4,74 

Ειρινθ  4,71 

Φιλία 4,69 

Ελευκερία  4,69 

Αςφάλεια  4,6 

Παρζα  4,59 

Σεβαςμόσ   4,55 

Χιοφμορ  4,52 

Γνϊςθ  4,52 

Εμπιςτοςφνθ  4,49 

Βοικεια προσ τουσ άλλουσ  4,49 

Αγάπθ   4,49 

Δικαιοςφνθ  4,48 

Πατρίδα  4,47 

Θάρροσ  4,47 

Ευγζνεια  4,47 

Πρόοδοσ  4,46 

Τιμιότθτα   4,45 

Αξιοπρζπεια  4,45 

Συγχϊρεςθ   4,41 

Προςωπικι ανάπτυξθ   4,41 

Γζλιο  4,41 

Υπευκυνότθτα   4,36 

Περιβάλλον  4,36 

Ιςότθτα  4,35 

Πίςτθ - Θρθςκεία 4,34 

Πνευματικι ανάπτυξθ 4,32 

Παιχνίδι  4,29 

Αποδοχι του 
διαφορετικοφ  

4,29 

Φιλαλικεια   4,26 

Θετικότθτα  4,23 

Κατανόθςθ  4,22 

Ευχαρίςτθςθ  4,21 

Ομαδικι εργαςία  4,2 

Φιλοξενία 4,17 



Συναδελφικότθτα   4,16 

Δθμιουργικότθτα  4,15 

Να ανικεισ - Να ςυνδζεςαι  4,13 

Αυτοζλεγχοσ  4,13 

Φανταςία   4,12 

Τάξθ   4,12 

Ικανότθτα  4,12 

Ανεξαρτθςία  4,12 

Επικοινωνία  4,07 

Σθμαία   4,05 

Περιπζτεια  4,05 

Αυτοεκτίμθςθ  4,04 

Αλλθλεγγφθ  4,03 

Οικονομικι ανεξαρτθςία  3,98 

Δφναμθ  3,95 

Στακερότθτα   3,94 

Εργαςία  3,94 

Προςαρμοςτικότθτα  3,92 

Εςωτερικι αρμονία  3,92 

Συντιρθςθ   3,9 

Πάκοσ  3,9 

Οικειότθτα  3,9 

Επιμονι  3,88 

Αυτοπραγμάτωςθ  3,84 

Συναίνεςθ   3,78 

Διπλωματία  3,73 

Παράδοςθ  3,72 

Εμφάνιςθ  3,69 

Αναγνϊριςθ  3,69 

Επίτευξθ  3,68 

Δυνατότθτα αλλαγϊν  3,66 

Κοινότθτα  3,65 

Διεκδίκθςθ  3,63 

Διανόθςθ  3,63 

Ευθμερία  3,57 

Πρόκλθςθ  3,53 

Κφροσ  3,52 

Ορκολογιςμόσ  3,48 

Κοινωνικι δικτφωςθ  3,48 

Αιςκθτικι  3,45 

Ακεραιότθτα  3,39 

Ανοχι  3,38 

Αμφιςβιτθςθ  3,14 

Ανταγωνιςμόσ  3,05 



 
 
 



Πίνακαρ 2: Οι κςπίαπσερ πποζωπικέρ αξίερ 

  F1 % F2 % F3 % F4 % F5 % SF  S S%  Αξίες  % 

1 32 32,7 7 7,1 4 4,1 11 11,2 5 5,1 59 0,12 12,04 Αγάπη   12,04 

17 10 10,2 14 14,3 9 9,2 12 12,2 6 6,1 51 0,10 10,41 Γέλιο  10,4 

74 14 14,3 2 2 5 5,1 4 4,1 4 4,1 29 0,06 5,92 Υγεία   5,92 

48 4 4,1 8 8,2 9 9,2 4 4,1 3 3,1 28 0,06 5,71 Οικογένεια  5,74 

78 1 1 3 3,1 7 7,1 6 6,1 9 9,2 26 0,05 5,31 Φιλία 5,3 

26 3 3,1 8 8,2 5 5,1 2 2 4 4,1 22 0,04 4,49 Διπήνη  4,5 

18     6 6,1 7 7,1 5 5,1 3 3,1 21 0,04 4,29 Γνώζη  4,28 

27 1 1 4 4,1 3 3,1 7 7,1 5 5,1 20 0,04 4,08 Δλεςθεπία  4,08 

80 6 6,1 4 4,1 4 4,1 1 1 4 4,1 19 0,04 3,88 Φιούμοπ  3,88 

28 2 2 1 1 5 5,1 5 5,1 2 2 15 0,03 3,06 Δμπιζηοζύνη  3,04 

12 2 2 6 6,1 1 1     2 2 11 0,02 2,24 Γικαιοζύνη  2,24 

22 2 2 3 3,1 1 1 1 1 4 4,1 11 0,02 2,24 Αζθάλεια  2,22 

7 1 1 3 3,1 3 3,1 1 1 1 1 9 0,02 1,84 Ανεξαπηηζία  1,84 

19         2 2 2 2 5 5,1 9 0,02 1,84 Γημιοςπγικόηηηα  1,82 

24 1 1 2 2 3 3,1 2 2 1 1 9 0,02 1,84 Γύναμη  1,82 

2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 8 0,02 1,63 Αιζθηηική  1,6 

29 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 8 0,02 1,63 Δμθάνιζη  1,6 

4 3 3,1 2 2 1 1 1 1     7 0,01 1,43 Αλληλεγγύη  1,42 

65 1 1 1 1     3 3,1 2 2 7 0,01 1,43 Σεβαζμόρ   1,42 

10 1 1 2 2     1 1 2 2 6 0,01 1,22 Αξιοππέπεια  1,2 

11 1 1 1 1 2 2     2 2 6 0,01 1,22 Αποδοσή ηος διαθοπεηικού  1,2 

15     2 2 1 1 1 1 2 2 6 0,01 1,22 Αςηοππαγμάηωζη  1,2 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 0,01 1,22 Θάππορ  1,2 

6 1 1     1 1 3 3,1     5 0,01 1,02 Αναγνώπιζη  1,02 

16         3 3,1 1 1 1 1 5 0,01 1,02 Βοήθεια ππορ ηοςρ άλλοςρ  1,02 

59     1 1 2 2 1 1 1 1 5 0,01 1,02 Πίζηη - Θπηζκεία 1 

66 1 1     2 2 2 2     5 0,01 1,02 Σημαία   1 

5 1 1 1 1 1 1     1 1 4 0,01 0,82 Παπέα  0,82 

8     2 2     1 1 1 1 4 0,01 0,82 Αμθιζβήηηζη  0,8 



13 1 1 1 1 1 1 1 1     4 0,01 0,82 Ανοσή  0,8 

14 1 1     1 1 1 1 1 1 4 0,01 0,82 Αςηοεκηίμηζη  0,8 

52     1 1 2 2     1 1 4 0,01 0,82 Αςηοέλεγσορ  0,8 

53     1 1 1 1     2 2 4 0,01 0,82 Πάθορ  0,8 

55         1 1 3 3,1     4 0,01 0,81 Παισνίδι  0,8 

56 1 1 2 2     1 1     4 0,01 0,82 Παηπίδα  0,8 

35             2 2 1 1 3 0,01 0,61 Πεπιπέηεια  0,62 

51     1 1         2 2 3 0,01 0,61 Δςγένεια  0,6 

58                 3 3,1 3 0,01 0,61 Οπθολογιζμόρ  0,6 

76 1 1     1 1 1 1     3 0,01 0,61 Φανηαζία   0,6 

20         1 1     1 1 2 0,00 0,41 Γιανόηζη  0,4 

21             2 2     2 0,00 0,41 Γιεκδίκηζη  0,4 

41         1 1     1 1 2 0,00 0,41 Ιζόηηηα  0,4 

50 1 1         1 1     2 0,00 0,41 Ομαδική επγαζία  0,4 

68     1 1 1 1         2 0,00 0,41 Σςγσώπεζη   0,4 

75             1 1 1 1 2 0,00 0,40 Υπεςθςνόηηηα   0,4 

79     1 1         1 1 2 0,00 0,40 Φιλοξενία 0,4 

3                 1 1 1 0,00 0,20 Ακεπαιόηηηα  0,2 

9                 1 1 1 0,00 0,20 Ανηαγωνιζμόρ  0,2 

23         1 1         1 0,00 0,20 Γιπλωμαηία  0,2 

25         1 1         1 0,00 0,20 Γςναηόηηηα αλλαγών  0,2 

30             1 1     1 0,00 0,20 Δπικοινωνία  0,2 

31                 1 1 1 0,00 0,20 Δπιμονή  0,2 

34     1 1             1 0,00 0,20 Δζωηεπική απμονία  0,2 

37                 1 1 1 0,00 0,20 Δςσαπίζηηζη  0,2 

40 1 1                 1 0,00 0,20 Ικανόηηηα  0,2 

42                 1 1 1 0,00 0,20 Καηανόηζη  0,2 

46                 1 1 1 0,00 0,20 Να ανήκειρ - Να ζςνδέεζαι  0,2 

57                 1 1 1 0,00 0,20 Πεπιβάλλον  0,2 

60 1 1                 1 0,00 0,20 Πνεςμαηική ανάπηςξη 0,2 

62         1 1         1 0,00 0,20 Ππόοδορ  0,2 



69                 1 1 1 0,00 0,20 Σςναδελθικόηηηα   0,2 

71             1 1     1 0,00 0,20 Σςνηήπηζη   0,2 

72             1 1     1 0,00 0,20 Τάξη   0,2 

73             1 1     1 0,00 0,20 Τιμιόηηηα   0,2 

77     1 1             1 0,00 0,20 Φιλαλήθεια   0,2 

32                     0 0,00 0,00 Δπίηεςξη  0 

33                     0 0,00 0,00 Δπγαζία  0 

36                     0 0,00 0,00 Δςημεπία  0 

39                     0 0,00 0,00 Θεηικόηηηα  0 

43                     0 0,00 0,00 Κοινόηηηα  0 

44                     0 0,00 0,00 Κοινωνική δικηύωζη  0 

45                     0 0,00 0,00 Κύπορ  0 

47                     0 0,00 0,00 Οικειόηηηα  0 

49                     0 0,00 0,00 Οικονομική ανεξαπηηζία  0 

54                     0 0,00 0,00 Παπάδοζη  0 

61                     0 0,00 0,00 Ππόκληζη  0 

63                     0 0,00 0,00 Πποζαπμοζηικόηηηα  0 

64                     0 0,00 0,00 Πποζωπική ανάπηςξη   0 

67                     0 0,00 0,00 Σηαθεπόηηηα   0 

70                     0 0,00 0,00 Σςναίνεζη   0 

Total 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100   1,00 100   100 



Πίνακαρ 3: Σςγκπιηικόρ πίνακαρ ηων πςπήνων ηων αξιών ζε ζσέζη με ηον Μέζο 

Όπο ηηρ βαθμολογίαρ ηων αξιών 

Αγάπθ 12,04 4,49 Αγάπθ 

Γζλιο 10,40 4,41 Γζλιο 

Υγεία 5,92 4,78 Υγεία 

Οικογζνεια 5,74 4,74 Οικογζνεια 

Φιλία 5,30 4,69 Φιλία 

Ειρινθ 4,50 4,71 Ειρινθ 

Γνϊςθ 4,28 4,52 Γνϊςθ 

Ελευκερία 4,08 4,69 Ελευκερία 

Χιοφμορ 3,88 4,52 Χιοφμορ 

Εμπιςτοςφνθ 3,04 4,49 Εμπιςτοςφνθ 

Δικαιοςφνθ 2,24 4,48 Δικαιοςφνθ 

Αςφάλεια 2,22 4,6 Αςφάλεια 

Ανεξαρτθςία 1,84 4,12 Ανεξαρτθςία 

Δθμιουργικότθτα 1,82 4,15 Δθμιουργικότθτα 

Δφναμθ 1,82 3,95 Δφναμθ 

Αιςκθτικι 1,60 3,45 Αιςκθτικι 

Εμφάνιςθ 1,60 3,69 Εμφάνιςθ 

Αλλθλεγγφθ 1,42 4,03 Αλλθλεγγφθ 

Σεβαςμόσ 1,42 4,55 Σεβαςμόσ 

Αξιοπρζπεια 1,20 4,45 Αξιοπρζπεια 

 1,20 4,29 Αποδοχι του διαφορετικοφ 

Αυτοπραγμάτωςθ 1,20 3,84 Αυτοπραγμάτωςθ 

Θάρροσ 1,20 4,47 Θάρροσ 

Αναγνϊριςθ 1,02 3,69 Αναγνϊριςθ 

Βοικεια προσ τουσ άλλουσ 1,02 4,49 
Βοικεια προσ τουσ 

άλλουσ 

Πίςτθ - Θρθςκεία 1,00 4,34 Πίςτθ - Θρθςκεία 

Σθμαία 1,00 4,05 Σθμαία 

Παρζα 0,82 4,59 Παρζα 

Αμφιςβιτθςθ 0,80 3,14 Αμφιςβιτθςθ 

Ανοχι 0,80 3,38 Ανοχι 

Αυτοεκτίμθςθ 0,80 4,04 Αυτοεκτίμθςθ 

Αυτοζλεγχοσ 0,80 4,13 Αυτοζλεγχοσ 

Πάκοσ 0,80 3,9 Πάκοσ 

Παιχνίδι 0,80 4,29 Παιχνίδι 

Πατρίδα 0,80 4,47 Πατρίδα 

Περιπζτεια 0,62 4,05 Περιπζτεια 

Ευγζνεια 0,60 4,47 Ευγζνεια 

Ορκολογιςμόσ 0,60 3,48 Ορκολογιςμόσ 

Φανταςία 0,60 4,12 Φανταςία 

Διανόθςθ 0,40 3,63 Διανόθςθ 

Διεκδίκθςθ 0,40 3,63 Διεκδίκθςθ 



Ιςότθτα 0,40 4,35 Ιςότθτα 

Ομαδικι εργαςία 0,40 4,2 Ομαδικι εργαςία 

Συγχϊρεςθ 0,40 4,41 Συγχϊρεςθ 

Υπευκυνότθτα 0,40 4,36 Υπευκυνότθτα 

Φιλοξενία 0,40 4,17 Φιλοξενία 

Ακεραιότθτα 0,20 3,39 Ακεραιότθτα 

Ανταγωνιςμόσ 0,20 3,05 Ανταγωνιςμόσ 

Διπλωματία 0,20 3,73 Διπλωματία 

Δυνατότθτα αλλαγϊν 0,20 3,66 Δυνατότθτα αλλαγϊν 

Επικοινωνία 0,20 4,07 Επικοινωνία 

Επιμονι 0,20 3,88 Επιμονι 

Εςωτερικι αρμονία 0,20 3,92 Εςωτερικι αρμονία 

Ευχαρίςτθςθ 0,20 4,21 Ευχαρίςτθςθ 

Ικανότθτα 0,20 4,12 Ικανότθτα 

Κατανόθςθ 0,20 4,22 Κατανόθςθ 

Να ανικεισ - Να ςυνδζεςαι 0,20 4,13 
Να ανικεισ - Να 
ςυνδζεςαι 

Περιβάλλον 0,20 4,36 Περιβάλλον 

Πνευματικι ανάπτυξθ 0,20 4,32 Πνευματικι ανάπτυξθ 

Πρόοδοσ 0,20 4,46 Πρόοδοσ 

Συναδελφικότθτα 0,20 4,16 Συναδελφικότθτα 

Συντιρθςθ 0,20 3,9 Συντιρθςθ 

Τάξθ 0,20 4,12 Τάξθ 

Τιμιότθτα 0,20 4,45 Τιμιότθτα 

Φιλαλικεια 0,20 4,26 Φιλαλικεια 

Επίτευξθ 0,00 3,68 Επίτευξθ 

Εργαςία 0,00 3,94 Εργαςία 

Ευθμερία 0,00 3,57 Ευθμερία 

Θετικότθτα 0,00 4,23 Θετικότθτα 

Κοινότθτα 0,00 3,65 Κοινότθτα 

Κοινωνικι δικτφωςθ 0,00 3,48 Κοινωνικι δικτφωςθ 

Κφροσ 0,00 3,52 Κφροσ 

Οικειότθτα 0,00 3,9 Οικειότθτα 

Οικονομικι ανεξαρτθςία 0,00 3,98 
Οικονομικι 

ανεξαρτθςία 

Παράδοςθ 0,00 3,72 Παράδοςθ 

Πρόκλθςθ 0,00 3,53 Πρόκλθςθ 

Προςαρμοςτικότθτα 0,00 3,92 Προςαρμοςτικότθτα 

Προςωπικι ανάπτυξθ 0,00 4,41 Προςωπικι ανάπτυξθ 

Στακερότθτα 0,00 3,94 Στακερότθτα 

Συναίνεςθ 0,00 3,78 Συναίνεςθ 

 

 



Πίνακαρ 4: Σςγκπιηικόρ πίνακαρ ηων πςπήνων ηων αξιών ζε ζσέζη με ηον Μέζο 

Όπο ηηρ βαθμολογίαρ ηων αξιών και ηο ποζοζηό ηων μαθηηών πος θεώπηζαν 

ηην αξία ωρ πολύ ζημανηική (5) 

 
Κυρίαρχεσ 

Προςωπικζσ 
Αξίεσ 

Μ.Ο. ςτθν 
Πεντάβακμθ 

Κλίμακα 

Ποςοςτό % 
μακθτών που 
ςθμείωςαν 5 

Αγάπθ   12,04 4,49 72,4 

Γζλιο  10,40 4,41 66,3 

Τγεία   5,92 4,78 82,7 

Οικογζνεια  5,74 4,74 83,7 

Φιλία 5,30 4,69 82,7 

Ειρινθ  4,50 4,71 82,7 

Γνώςθ  4,28 4,52 68,4 

Ελευκερία  4,08 4,69 81,6 

Χιοφμορ  3,88 4,52 70,4 

Εμπιςτοςφνθ  3,04 4,49 61,2 

Δικαιοςφνθ  2,24 4,48 73,5 

Αςφάλεια  2,22 4,6 70,4 

Ανεξαρτθςία  1,84 4,12 53,1 

Δθμιουργικότθτα  1,82 4,15 44,9 

Δφναμθ  1,82 3,95 44,9 

Αιςκθτικι  1,60 3,45 29,6 

Εμφάνιςθ  1,60 3,69 41,8 

Αλλθλεγγφθ  1,42 4,03 45,9 

εβαςμόσ   1,42 4,55 67,3 

Αξιοπρζπεια  1,20 4,45 65,3 

Αποδοχι του διαφορετικοφ  1,20 4,29 58,2 

Αυτοπραγμάτωςθ  1,20 3,84 37,8 

Θάρροσ  1,20 4,47 62,2 

Αναγνώριςθ  1,02 3,69 35,7 

Βοικεια προσ τουσ άλλουσ  1,02 4,49 65,3 

Πίςτθ - Θρθςκεία 1,00 4,34 62,2 

θμαία   1,00 4,05 51 

Παρζα  0,82 4,59 22,4 

Αμφιςβιτθςθ  0,80 3,14 26,5 

Ανοχι  0,80 3,38 42,9 

Αυτοεκτίμθςθ  0,80 4,04 46,9 

Αυτοζλεγχοσ  0,80 4,13 46,9 

Πάκοσ  0,80 3,9 63,3 

Παιχνίδι  0,80 4,29 76,5 

Πατρίδα  0,80 4,47 69,4 

Περιπζτεια  0,62 4,05 66,3 

Ευγζνεια  0,60 4,47 28,6 



Ορκολογιςμόσ  0,60 3,48 50 

Φανταςία   0,60 4,12 48 

Διανόθςθ  0,40 3,63 27,6 

Διεκδίκθςθ  0,40 3,63 31,6 

Ιςότθτα  0,40 4,35 62,2 

Ομαδικι εργαςία  0,40 4,2 54,1 

υγχώρεςθ   0,40 4,41 65,3 

Τπευκυνότθτα   0,40 4,36 62,2 

Φιλοξενία 0,40 4,17 46,9 

Ακεραιότθτα  0,20 3,39 27,6 

Ανταγωνιςμόσ  0,20 3,05 25,5 

Διπλωματία  0,20 3,73 33,7 

Δυνατότθτα αλλαγών  0,20 3,66 26,5 

Επικοινωνία  0,20 4,07 43,9 

Επιμονι  0,20 3,88 36,7 

Εςωτερικι αρμονία  0,20 3,92 41,8 

Ευχαρίςτθςθ  0,20 4,21 54,1 

Ικανότθτα  0,20 4,12 52 

Κατανόθςθ  0,20 4,22 52 

Να ανικεισ - Να ςυνδζεςαι  0,20 4,13 43,9 

Περιβάλλον  0,20 4,36 53,1 

Πνευματικι ανάπτυξθ 0,20 4,32 58,2 

Πρόοδοσ  0,20 4,46 64,3 

υναδελφικότθτα   0,20 4,16 50 

υντιρθςθ   0,20 3,9 40,8 

Σάξθ   0,20 4,12 52 

Σιμιότθτα   0,20 4,45 64,3 

Φιλαλικεια   0,20 4,26 53,1 

Επίτευξθ  0,00 3,68 30,6 

Εργαςία  0,00 3,94 41,8 

Ευθμερία  0,00 3,57 29,6 

Θετικότθτα  0,00 4,23 58,2 

Κοινότθτα  0,00 3,65 29,6 

Κοινωνικι δικτφωςθ  0,00 3,48 29,6 

Κφροσ  0,00 3,52 32,7 

Οικειότθτα  0,00 3,9 36,7 

Οικονομικι ανεξαρτθςία  0,00 3,98 42,9 

Παράδοςθ  0,00 3,72 33,7 

Πρόκλθςθ  0,00 3,53 33,7 

Προςαρμοςτικότθτα  0,00 3,92 39,8 

Προςωπικι ανάπτυξθ   0,00 4,41 60,2 

τακερότθτα   0,00 3,94 39,8 

υναίνεςθ   0,00 3,78 38,8 

 


