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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση των προσωπικών αξιών των 

εκπαιδευτικών και της προσωπικής θεωρίαs τους. Η έρευνα διενεργήθηκε µε 

ερωτηµατολόγιο, στο οποίο απάντησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στο 

τελευταίο στάδιο της επαγγελµατικής κατάρτισής τους στην Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Στην επεξεργασία των δεδοµένων, µέσω 

της AFC, διερευνήθηκε η εξωτερική και εσωτερική δοµή της κλίµακας µέτρησης των 

αξιών. Επίσης, δηµιουργήθηκε η τυπολογία των σπουδαστών-εκπαιδευτικών  µέσω της 

Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες. Η ερµηνεία των δεδοµένων επιτρέπει τον 

προσδιορισµό του σταδίου προσωπικής και ηθικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

στοιχείο που συµβάλλει στο γνωσεολογικό εµπλουτισµό αυτού του τοµέα και στη 

διαµόρφωση προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε ανανεωτικό χαρακτήρα. 

 

1. Εισαγωγή 

Με τον όρο «αξίες» εννοούµε όσα πράγµατα (ιδιότητες, θεσµοί, αρχές ζωής, λειτουργίες) 

οι άνθρωποι θεωρούν σηµαντικά για τη ζωή τους ή ζηλευτά και επιθυµούν να τα 

αποκτήσουν ή να τα πρεσβεύουν και να τα εφαρµόζουν στη ζωή τους. Ακόµη, 

διακηρύσσουν ή αποδέχονται ότι, αυτά που ονοµάζουν αξίες, «αξίζουν τον κόπο», για να 

αποκτηθούν και να κατευθύνουν τη ζωή, ώστε να την κάνουν πιο ευχάριστη ή σεβαστή 

(Βώρος, 2007). Η πιο συνήθης ιεράρχηση των αξιών, από τη βάση προς την κορυφή έχει 

ως εξής: υλικές, αισθησιακές, οικονοµικές αξίες, αξίες της δύναµης, του δικαίου, της 

γνώσης, της αλήθειας της αγάπης, του ωραίου ή του καλού, ηθικές αξίες, θρησκευτική 

αξία του αγίου ή του θείου (Αντωνίου, 2008). 

Κάθε εκπαιδευτικός διαµορφώνει την προσωπική θεωρία του για τη διδασκαλία και 

το επαγγελµατικό έργο του. Στην έννοια της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού 

συγκαταλέγονται οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις, οι εικόνες και οι µεταφορές, οι αξίες και 

οι στάσεις του σχετικά µε τους σκοπούς της εκπαίδευσης και το ρόλο του σχολείου 

(Ματσαγγούρας, 1998). Η σηµασία του αξιακού συστήµατος, στο πλαίσιο της 

προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού, έγκειται στο ότι αυτό α) αποτελεί τη βάση για 

τον τρόπο που ο τελευταίος αντιλαµβάνεται το πολιτισµικό περιβάλλον και 

προσλαµβάνει την επιστηµονική γνώση που προσφέρεται στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που παρακολουθεί και β) ως ένα επιµέρους σύστηµα της ιδεολογίας του 

και της κοσµοθεωρίας του, λειτουργεί ως συνεκτικόs ιστός για τα στοιχεία εκείνα που 

συνθέτουν την προσωπικότητά του και κατευθύνουν την άσκηση του εκπαιδευτικού 

ρόλου του. Μάλιστα, ορισµένες από αυτές τις αξίες θεωρείται ότι αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα στην άσκηση του έργου του και, κατ’ επέκταση, στην προαγωγή της σχολικής 

µάθησης (Block & Hazelip,1994).  

Το αξιακό σύστηµα που διαµορφώνει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της προσωπικής 

του θεωρίας πολλές φορές παραµένει σε λανθάνουσα και ασυστηµατοποίητη κατάσταση 

(Munby & Russel, 1980). Έτσι, µέληµα της παιδαγωγικής έρευνας και των εκπαιδευτών 

των εκπαιδευτικών είναι να καταστεί η αξιακή τοποθέτηση του εκπαιδευτικού συνειδητή 
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και συστηµατική, ώστε να είναι δυνατή η χρήση αυτής της τοποθέτησης, από τον ίδιο, ως 

πλαισίου για την ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και την επίλυση των 

προβληµατικών καταστάσεων που αντιµετωπίζει στην επαγγελµατική πράξη του 

(Ματσαγγούρας, 1998). Από την άποψη αυτή, η µέτρηση των αξιών, και γενικότερα των 

στάσεων του εκπαιδευτικών, θεωρείται ως ένα από τα µέσα που υποστηρίζουν την 

επίτευξη αυτού του σκοπού (Anderson, 1994
.
 Oser, 1994). Εξάλλου, στη µέτρηση των 

αξιών αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία από την παιδαγωγική έρευνα, αφού η διάγνωση της 

ύπαρξής τους τροφοδοτεί µε στοιχεία το σχεδιασµό των προγραµµάτων για την 

εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και εµπλουτίζει γνωσεολογικά τον 

αντίστοιχο επιστηµονικό τοµέα.  

Η µελέτη του αξιακού συστήµατος των εκπαιδευτικών είχε συνήθως θεωρητικό 

χαρακτήρα (Mihalakopoulos, 2005
.
 Mouladoudis, 2005). Οι εµπειρικές έρευνες 

χρησιµοποίησαν µέχρι τώρα εργαλεία περιορισµένα που δεν επέτρεπαν τη σφαιρική 

διερεύνηση του προβλήµατος (Silvernail, 1992). Στην ελληνική πραγµατικότητα, έρευνα 

µε χρήση ερωτηµατολογίου για το αξιακό σύστηµα των εκπαιδευτικών πραγµατοποίησαν 

οι Βούλγαρης και Ματσαγγούρας (2005), αλλά οι αξίες που διερευνήθηκαν 

περιορίζονταν σε αυτές του πολιτικού τοµέα: παραδοσιακός, φιλελεύθερος και 

ριζοσπαστικός ήταν οι τρεις τοµείς γύρω από τους οποίους διαµορφώθηκαν οι ερωτήσεις. 

Εξάλλου, η προσπάθεια αυτή ήταν αποσπασµατική, δηλαδή περιέλαβε µόνο ένα δείγµα 

από πρωτοβάθµιους εκπαιδευτικούς και δεν είχε διαχρονικότητα. 
 

2. Η Εµπειρική Έρευνα 

2.1 Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι 

Μέσα στο πλαίσιο που αναφέρθηκε κινείται και η παρούσα εµπειρική έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε µε υποκείµενα σπουδαστές του Ετήσιου Προγράµµατος 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία αποτελεί µια προσπάθεια 

καταγραφής του πώς αντιλαµβάνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί το σύστηµα αξιών 

που τους χαρακτηρίζει. Ας σηµειωθεί ότι η παρούσα έρευνα δεν επιχειρεί να καταγράψει 

τις αξίες των εκπαιδευτικών στο επίπεδο της συµπεριφοράς, αφού κάτι τέτοιο θα 

απαιτούσε ένα διαφορετικού τύπου ερευνητικό µέσο και µια µεγαλύτερης κλίµακας 

ερευνητική προσπάθεια. Τα ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία επιχειρείται να δοθεί 

απάντηση µέσα από αυτήν την εργασία αφορούν α) το στάδιο της προσωπικής και ηθικής 

ανάπτυξης των σπουδαστών, β) τη συµβατότητα των προσωπικών αξιών των 

εκπαιδευτικών µε τους σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήµατος και  γ) τη χρήση των 

ευρηµάτων από τους φορείς της εκπαιδευτικής έρευνας, τους διδάσκοντες στο 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. τους συντάκτες των προγραµµάτων σπουδών και τους φορείς της 

εκπαιδευτικής πολιτικής.  

2.2 Υλικά και Μέθοδοι 

2.2.1 ∆είγµα 

Ως δείγµα χρησιµοποιήθηκε το σύνολο των σπουδαστών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ο αριθµός των σπουδαστών, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, ανήλθε 

στους 115 και από αυτούς συµµετείχαν στην έρευνα οι 95 (33% άνδρες, 67% γυναίκες, 

ηλικίας 24-48 ετών µε µέσο όρο ηλικίας τα 33,9 ±5,1 έτη). 

2.2.2 Εργαλείο 

Ως ερευνητικό όργανο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο διερεύνησης αξιών που 

κατασκευάσθηκε µε βάση το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιεί το ∆ιεθνές 

Πανεπιστήµιο της Florida για τις ανάγκες του «Στρατηγικού Σχεδιασµού του για τη Νέα 
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Χιλιετία»
1
. Το ερωτηµατολόγιο προτείνει έναν κορµό 60 αξιών (πολυθεµατική ερώτηση 

Q1) που αναφέρονται µε µια ή δυο λέξεις. Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να δηλώσουν πόσο 

σηµαντική θεωρούν κάθε µια από αυτές τις αξίες µε βάση την πεντάβαθµη κλίµακα: 

«Καθόλου, Λίγο, Κάπως, Πολύ, Πάρα Πολύ». Οι ερωτήσεις αυτές θεωρήθηκε ότι 

καλύπτουν όλο το φάσµα της προσωπικής-κοινωνικής ανάπτυξης και ειδικότερα της 

ηθικής (Fontana, 1995). Η µετάφραση και προσαρµογή του ερωτηµατολογίου στην 

ελληνική γλώσσα έγινε σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που προτείνουν οι Berdie, Anderson 

και Niebuhr (1986). Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, τον αριθµό των παιδιών και τα χρόνια  προϋπηρεσίας των 

ερωτωµένων, ενώ, τέλος, υπάρχει ερώτηση (Q3) επιλογής των 5 σηµαντικότερων αξιών 

από τις 60. 

2.2.3 ∆ιαδικασία Συλλογής των ∆εδοµένων 

Στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους, οι ερευνητές ζήτησαν από τους σπουδαστές να 

παραµείνουν στην αίθουσα µετά τη λήξη του µαθήµατος και να συµµετέχουν σε έρευνα 

µε θέµα τις προσωπικές αξίες τους. Τα ερωτηµατολόγια µοιράσθηκαν στους σπουδαστές, 

χωρίς να έχει τεθεί χρονικός περιορισµός για τη συµπλήρωση τους, και συλλέχτηκαν 

επιτόπου. 

2.2.4 Ανάλυση ∆εδοµένων 

Μετά από προκαταρκτική ανάλυση και µελέτη των κατανοµών συχνοτήτων των 

απαντήσεων των σπουδαστών, η πεντάβαθµη κλίµακα, που σχεδιάσθηκε να 

χρησιµοποιηθεί αρχικά, µετασχηµατίστηκε τελικά σε τρίβαθµη, γιατί δεν υπήρξαν 

αρκετές απαντήσεις (επιλογές) για τις τρεις κατώτερες βαθµίδες της κλίµακας, 

«Καθόλου, Λίγο και Κάπως σηµαντική», οι οποίες και ενοποιήθηκαν σε µία. 

Για τη διερεύνηση της “εξωτερικής δοµής” (Πρίπορας & Μενεξές, 2005) της 

κλίµακας µέτρησης των αξιών, η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών-AFC 

(Παπαδηµητρίου, 2007) εφαρµόστηκε µε Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές 

(Μενεξές, 2006
.
 Gifi, 1996

.
 Greenacre, 1993) στον 60×3 πίνακα συµπτώσεων απολύτων 

συχνοτήτων που διασταυρώνει τις 60 αξίες µε τις 3 διαβαθµίσεις σηµαντικότητας 

(Μπεχράκης, 1999
.
 Καραπιστόλης, 1999). Με την προσέγγιση αυτή µελετήθηκε η σειρά 

διάταξης των 3 απαντήσεων επί του πρώτου παραγοντικού άξονα και η διάταξη των 

αξιών πάνω στους 3 biplot άξονες (Μενεξές, 2006
.
 Jacoby, 1998

.
 Greenacre, 1993), οι 

οποίοι αντιστοιχούν στις 3 διαβαθµίσεις των απαντήσεων (Πάρα Πολύ, Πολύ και 

Καθόλου έως Κάπως σηµαντική). Μέσω της ανάλυσης αυτής και σε συνδυασµό µε τις 

απαντήσεις των σπουδαστών στην τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου (Q3) 

αναδείχθηκε ο πυρήνας (δηλ. οι σηµαντικότερες) των σηµερινών αξιών των σπουδαστών. 

Για τη διερεύνηση της “εσωτερικής δοµής” (Πρίπορας & Μενεξές, 2005) της 

κλίµακας µέτρησης των αξιών, η AFC εφαρµόστηκε στον 95×180 λογικό πίνακα 0-1 (95 

σπουδαστές, 180 συνολικά κλάσεις των 60 µεταβλητών – αξιών). Με την προσέγγιση 

αυτή ελήφθησαν υπόψη οι ενδοσυσχετίσεις µεταξύ των αξιών και ελέγχθηκε η 

παραγοντική εγκυρότητα του εργαλείου µέτρησης των αξιών (Κιοσέογλου, 2002). Η 

εσωτερική συνοχή (αξιοπιστία) των παραγοντικών αξόνων αξιολογήθηκε µέσω του 

συντελεστή α του Cronbach (Nishisato, 1994). 

Για την ανάπτυξη τυπολογίας των σπουδαστών εφαρµόστηκε η Ιεραρχική Ανάλυση 

σε Συστάδες (Hierarchical Cluster Analysis) (Sharma, 1996
.
 Hair et al., 1995) στους 

παραγοντικούς βαθµούς των σπουδαστών, σε 3 άξονες, οι οποίοι προέκυψαν από την 

εφαρµογή της AFC στον 96×33 λογικό πίνακα 0-1, ο οποίος περιλαµβάνει µόνο τις 11 

αξίες που αποτελούν τον πυρήνα των σηµερινών αξιών των σπουδαστών. Ως µέτρο 

(αν)οµοιότητας των σπουδαστών χρησιµοποιήθηκε το τετράγωνο της ευκλείδειας 

απόστασης, ενώ το κριτήριο του Ward (Παπαδηµητρίου, 2007
.
 Φλώρου, 1997

.
 Ward, 

                                                 
1
 ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.fiu.edu/~pie/docs/msp052802/mspdocwhole010603.doc 
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1963) αποτέλεσε τη βάση της µεθόδου σχηµατισµού των οµάδων-συστάδων. Το προφίλ 

των συστάδων εµπλουτίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και την προϋπηρεσία των 

σπουδαστών.  

Οι στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το λογισµικό CHIC Analysis v. 1.0 

(Μάρκος, Μενεξές και Παπαδηµητρίου, 2008
.
 Μάρκος, 2006) και µε το SPSS v.15.0. 

3. Αποτελέσµατα - Συζήτηση 

3.1 ∆ιερεύνηση Εξωτερικής ∆οµής της Κλίµακας Μέτρησης των Αξιών 

Τα γραφικά αποτελέσµατα της εφαρµογής της AFC παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1. 

Παρατηρούµε ότι οι προβολές των 3 διαβαθµίσεων των απαντήσεων επί του πρώτου 

παραγοντικού άξονα διατάσσονται από τα δεξιά προς τα αριστερά σύµφωνα µε τη 

φυσική a priori σειρά τους και, µάλιστα, φαίνεται να έχουν ίσες περίπου αποστάσεις 

µεταξύ τους. Επίσης, η παραβολοειδής διάταξη, επί του παραγοντικού επιπέδου 1×2, των 

σηµείων που αντιστοιχούν στις αξίες (φαινόµενο Guttman) (Camiz, 2005) αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη ότι οι αξίες αποτελούν µονοδιάστατο µέγεθος (Verkuilen, 2001
.
 Gifi, 

1996
.
 Guttman, 1941). Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από το ότι ο πρώτος 

παραγοντικός άξονας ερµηνεύει το 83,8% της ολικής αδράνειας του πίνακα συµπτώσεων 

που δόθηκε ως είσοδος στην AFC. 

Στους Πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται οι 11 πρώτες αξίες µε βάση τη διάταξή τους 

στους 3 biplot άξονες που αντιστοιχούν στις διαβαθµίσεις των απαντήσεων (Πάρα Πολύ, 

Πολύ και Καθόλου έως Κάπως σηµαντική). 

Από τους Πίνακες 1 και 2 διαπιστώνουµε ότι στις δύο διαβαθµίσεις της κλίµακας, 

«Πολύ Σηµαντική» και «Σηµαντική», εµφανίζεται η ίδια δέσµη αξιών, αν και η σειρά 

που επιλέγονται οι αξίες διαφοροποιείται από τη µια βαθµίδα στην άλλη. Ουσιαστικά 

όµως ο βασικός κορµός των αξιών που επιλέγονται στις δύο αυτές βαθµίδες παραµένει ο 

ίδιος και έτσι θεωρείται ότι δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Σε όποιο επίπεδο και αν 

καταταγούν οι εν λόγω αξίες, σε κάθε περίπτωση αποτελούν δείκτες που δηλώνουν για 

τα υποκείµενα ότι αυτά βρίσκονται σε µια αναζήτηση εσωτερικής ισορροπίας που θα 

διασφαλίζεται και από όρους κοινωνικής σταθερότητας και έλλειψης συγκρούσεων.  

Συγκεκριµένα, οι αξίες που επιλέγονται τόσο ως «Σηµαντικές» όσο και «Πολύ 

Σηµαντικές» αφορούν, τόσο το ατοµικό επίπεδο όσο και την κοινωνική διάσταση και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Στην οµάδα των «Πολύ Σηµαντικών» αξιών συγκαταλέγονται 

αξίες που συνδέονται µε στάσεις και αντιστοιχούν σε συµπεριφορές που δεν ευνοούν 

εισαγωγή καινοτοµιών, επιδίωξη αλλαγών, ανάληψη ρίσκου και αντιµετώπιση κρίσιµων 

καταστάσεων. Αλλά και στην οµάδα των αξιών που επιλέγονται ως «Σηµαντικές» 

αποδίδονται διαθέσεις που χαρακτηρίζονται από έλλειψη δυναµικής και ευέλικτης 

προσαρµογής. 

Γενικότερα, µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι, σύµφωνα µε τις αξίες που θεωρούνται 

«Πολύ Σηµαντικές» και «Σηµαντικές», τα υποκείµενα κατά κύριο λόγο υιοθετούν και 

ενισχύουν συµπεριφορές οικοδόµησης αµυντικών-προστατευτικών µηχανισµών, που 

χαρακτηρίζουν µια παθητική και στατική στάση.  

Αντιστρόφως, οι αξίες που επιλέγονται ως «Καθόλου έως Κάπως Σηµαντικές» 

(Πίνακας 3) δεν αποτελούν δείκτες µια δυναµικής και προσαρµοστικής στάσης σε 

συνθήκες συγκρουσιακές, τόσο εσωτερικές όσο και κοινωνικές. Οι αξίες που 

συγκαταλέγονται σε αυτή τη βαθµίδα δείχνουν, επίσης, ένα στάδιο ανάπτυξης που 

ταυτίζεται µε την ανάπτυξη αµυντικών µηχανισµών που αποσκοπούν στην ψυχολογική 

αυτοπροστασία. Οι φορείς αυτών των αξιών θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

χαρακτηρίζονται επίσης από µια παθητική στάση και έλλειψη φιλικότητας προς την 

ανανέωση και την καινοτοµία. 
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∆ιάγραµµα 1: Το Παραγοντικό Επίπεδο 1××××2 µε τους Biplot Άξονες 
 

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα ∆ιάταξης των Αξιών στο Biplot Άξονα που Αντιστοιχεί 

στη ∆ιαβάθµιση «Πολύ Σηµαντική» 

Αξίες 
Απόσταση από το Σηµείο  

«Πολύ Σηµαντική» 
COS

2
 

Αγάπη 1,083 0,999 

Αυτοεκτίµηση 1,083 0,912 

∆ικαιοσύνη 1,084 0,902 

Ειρήνη 1,084 0,990 

Ελευθερία 1,084 0,994 

Υγεία 1,084 1,000 

Εσωτερική αρµονία 1,086 0,946 

Οικογένεια 1,086 0,995 

Επικοινωνία 1,088 0,579 

Πνευµατική ανάπτυξη 1,088 0,433 

Φιλία 1,088 0,932 

Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάγνωσης των στατιστικών δεδοµένων ενισχύονται και 

από τον βασικό πυρήνα των αξιών που χαρακτηρίζουν τους ερωτώµενους. Ο βασικός 

πυρήνας των αξιών προέκυψε από την τελευταία ερώτηση (Q3) και αναφέρεται στην 

επισήµανση από αυτούς των 5 πιο σηµαντικών αξιών. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι 

κατανοµές συχνοτήτων των 3 σηµαντικότερων αξιών της πρώτης, δεύτερης και τρίτης 

επιλογής των ερωτώµενων στην ερώτηση αυτή. ∆ιαπιστώνουµε ότι οι σηµαντικότερες 

αξίες είναι η Υγεία, η Αγάπη, η Οικογένεια, η Ελευθερία και η Ειρήνη. Οι αξίες αυτές 

αναδείχθηκαν επίσης ως σηµαντικές στη διάταξη των αξιών επάνω στους 2 biplot άξονες 

σηµαντικότητας (Πίνακες 1 και 2). 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα ερµηνεύονται ίσως από το 

γεγονός ότι η επιλογή της σταδιοδροµίας του εκπαιδευτικού γίνεται, προκειµένου για 

τους σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αρκετό χρονικό διάστηµα αφού έχουν λάβει τον 

πτυχιακό τίτλο από κάποιο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αφού ενδεχοµένως οι 

σπουδαστές έχουν εγκαταλείψει µια άλλη επαγγελµατική απασχόληση. Η επιλογή 

σταδιοδροµίας, έτσι, γίνεται σε ένα πλαίσιο, όπου “τα περιθώρια στενεύουν” και βασικές 

ανάγκες καθίσταται επείγον να καλυφθούν ή και σε ένα πλαίσιο µαταιωµένων 
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προσδοκιών και διαψευσµένων ελπίδων. Η επιζήτηση της ασφάλειας δεν είναι κάτι µη 

αναµενόµενο. 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα ∆ιάταξης των Αξιών στο Biplot Άξονα που Αντιστοιχεί 

στη ∆ιαβάθµιση «Σηµαντική» 

Αξίες 
Απόσταση από το Σηµείο  

«Σηµαντική» 
COS

2
 

Αγάπη 1,187 0,369 

Ελευθερία 1,187 0,331 

Υγεία 1,187 0,402 

Αυτοεκτίµηση 1,187 0,144 

∆ικαιοσύνη 1,188 0,132 

Ειρήνη 1,188 0,310 

Εσωτερική αρµονία 1,189 0,193 

Οικογένεια 1,189 0,338 

Επικοινωνία 1,191 0,174 

Πνευµατική ανάπτυξη 1,191 0,026 

Φιλία 1,191 0,171 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα ∆ιάταξης των Αξιών στο Biplot Άξονα που Αντιστοιχεί 

στη ∆ιαβάθµιση «Καθόλου έως Κάπως Σηµαντική» 

Αξίες 
Απόσταση από το Σηµείο 

«Καθόλου έως Κάπως Σηµαντική» 
COS

2
 

Ανταγωνισµός 0,301 0,996 

Συντήρηση 0,627 0,958 

Εµφάνιση 0,927 0,842 

∆ύναµη 1,128 0,899 

Ανοχή 1,203 0,845 

Τάξη 1,253 0,749 

Πρόκληση 1,328 0,628 

Παράδοση 1,329 0,794 

Να ανήκεις 1,353 0,675 

∆ιπλωµατία 1,379 0,502 

Συναίνεση 1,404 0,657 

 Πίνακας 4: Κατανοµή Απαντήσεων στην Ερώτηση Q3 

Αξίες Συχνότητα % 

Πρώτη Επιλογή 

Υγεία 31 34,4 

Αγάπη 25 27,8 

Οικογένεια 16 17,8 

∆εύτερη Επιλογή 

Οικογένεια 28 31,5 

Αγάπη 19 21,3 

Ελευθερία 12 13,5 

Τρίτη Επιλογή 

Αγάπη 16 18,0 

Οικογένεια 13 14,6 

Ειρήνη 11 12,4 
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3.2 ∆ιερεύνηση Εσωτερικής ∆οµής της Κλίµακας Μέτρησης των Αξιών 

Η AFC ανέδειξε 7 στατιστικά σηµαντικούς (p<0,001) άξονες µε πολύ ικανοποιητική 

αξιοπιστία (>0,70), οι οποίοι ερµηνεύουν το 88,4% της ολικής αδράνειας (Πίνακας 5) 

του πίνακα που δόθηκε ως είσοδος στην ανάλυση. Από αυτούς τους άξονες οι δύο πρώτοι 

εκφράζουν το γενικό σύστηµα αξιών των σπουδαστών, ενώ οι υπόλοιποι 5 αποτελούν 

ενδιαφέρουσες “τοπικές” εκφάνσεις του αξιακού συστήµατος. Ο πρώτος παραγοντικός 

άξονας ερµηνεύει υψηλό ποσοστό της ολικής αδράνειας (62,75%), ενώ µαζί µε το 

δεύτερο ερµηνεύουν συνολικά το 75,7%. Τα αποτελέσµατα αυτά σε συνδυασµό µε το 

φαινόµενο Guttman, το οποίο παρατηρήθηκε επί του παραγοντικού επιπέδου 1×2, 

ενισχύουν για µια ακόµη φορά την υπόθεση του µονοδιάστατου χαρακτήρα του 

συστήµατος των αξιών. Οι δύο πρώτοι άξονες δεν θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια.  

Πίνακας 5: Βασικά Αριθµητικά Αποτελέσµατα της AFC για τη Μελέτη της 

Εσωτερικής ∆οµής του Αξιακού Συστήµατος 

Άξονας Cronbach’s α p Nish. Αδράνεια % Ερµηνείας Αθρ. % Ερµηνείας 

F1 0,948 0,000 0,054 62,747 62,747 

F2 0,877 0,000 0,011 12,964 75,712 

F3 0,787 0,000 0,003 3,896 79,607 

F4 0,762 0,000 0,003 2,960 82,567 

F5 0,728 0,000 0,002 2,096 84,663 

F6 0,717 0,000 0,002 1,885 86,547 

F7 0,712 0,000 0,002 1,813 88,360 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι αξίες που συνεισφέρουν σηµαντικά και δοµούν 

κάθε άξονα (3
ο
-7

ο
) µε βάση τα Σχετικά Μέτρα ∆ιακριτότητας-ΣΜ∆ (Μενεξές, 2006) των 

αξιών. Ως σηµαντικές θεωρήθηκαν οι αξίες µε δείκτη ΣΜΣ ≥ 0,05. Με βάση τα στοιχεία 

του Πίνακα 6, ο τρίτος άξονας (F3) έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αξιών του 

µοντέρνου δυτικού πολιτισµού (∆υτικές Αξίες). Ο τέταρτος (F4) κινείται στον αντίποδα, 

αφού συντίθεται από αξίες που χαρακτηρίζουν την προσήλωση στην εθνική παράδοση 

και έχουν χαρακτήρα εθνοκεντρικό (Αξίες Εθνικής Παράδοσης). Στον άξονα αυτό, οι 

τρεις αξίες που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη διακύµανση είναι: Πατρίδα, Σηµαία και 

Πίστη-Θρησκεία. Ουσιαστικά οι άξονες F3 και F4 αποτυπώνουν το δίπολο της ελληνικής 

κοινωνίας “εκσυγχρονισµός -  παράδοση”. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακολουθήσει µια 

έρευνα στο επίπεδο της αντίστοιχης συµπεριφοράς µέσα στη σχολική πραγµατικότητα, 

γιατί η πόλωση αυτή σε ιδεολογικό επίπεδο αποτελεί το χρόνιο πρόβληµα της ελληνικής 

εκπαίδευσης. Ο πέµπτος άξονας (F5) συντίθεται από αξίες προσωποκεντρικές – 

ατοµοκεντρικές (Αξίες Αυτοπροστασίας). Το ανθρωπιστικό-αλτρουιστικό στοιχείο 

χαρακτηρίζει τις αξίες που συνέχει ο άξονας F6 (Ανθρωπιστικές Αξίες), ενώ οι αξίες που 

δοµούν τον έβδοµο (F7) έχουν προσανατολισµό προς την κοινότητα, εκφράζουν ένα 

κοινοτικό πνεύµα και χαρακτηρίζουν µια µικρή αριθµητικά οµάδα σπουδαστών 

(Κοινοτικές Αξίες). 

3.3 Τυπολογία των Σπουδαστών  

Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων 1, 2 και 4 ο πυρήνας των σηµαντικότερων αξιών των 

σπουδαστών συντίθεται από την Υγεία, την Αγάπη, την Οικογένεια, την Ελευθερία, την 

Ειρήνη, την Αυτοεκτίµηση, τη ∆ικαιοσύνη, την Εσωτερική Αρµονία, την Επικοινωνία, 

την Πνευµατική Ανάπτυξη και τη Φιλία 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.2.4, για την ανάπτυξη τυπολογίας των 

σπουδαστών χρησιµοποιήθηκαν οι παραγοντικοί βαθµοί τους, οι οποίοι προέκυψαν από 

την εφαρµογή της AFC στον πίνακα δεδοµένων που περιλαµβάνει µόνο τις παραπάνω 11 

αξίες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του αξιακού συστήµατος των σπουδαστών. Από 

την εφαρµογή της AFC αναδείχθηκαν 3 άξονες στατιστικά σηµαντικοί (p<0,001), οι 
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οποίοι ερµηνεύουν το 95,6% της ολικής αδράνειας. Οι παραγοντικοί βαθµοί, ως 

γραµµικά ανεξάρτητα διανύσµατα, χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό να απαλειφθεί η 

επίδραση της υψηλής συσχέτισης µεταξύ των 11 αξιών από τα αποτελέσµατα της 

Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες (Hair et al., 1995). 

Πίνακας 6: Σηµαντικότερες Αξίες ανά Άξονα µε Βάση τα Σχετικά Μέτρα 

∆ιακριτότητας 

Αξίες Παραγοντικός Άξονας F3 

“∆υτικές Αξίες” Ειρήνη 0,116 

Ανταγωνισµός 0,109 

Αυτοεκτίµηση 0,090 

Ελευθερία 0,080 

Υγεία 0,078 

Ευγένεια 0,070 

Εσωτερική Αρµονία 0,069 

Εµφάνιση 0,068 

Επιµονή 0,066 

∆ηµιουργικότητα 0,063 

Τιµιότητα 0,056 

Αισθητική 0,052 

∆ύναµη 0,051 

Αξίες Παραγοντικός Άξονας F4 

“Αξίες Εθνικής Παράδοσης” Πατρίδα 0,140 

Σηµαία 0,132 

Πίστη - Θρησκεία 0,107 

Οικειότητα 0,076 

Επικοινωνία 0,071 

Φιλία 0,058 

Αξίες Παραγοντικός Άξονας F5 

“Αξίες Αυτοπροστασίας” Υγεία 0,077 

Σηµαία 0,068 

Ειρήνη 0,068 

Φιλία 0,060 

Αυτοέλεγχος 0,056 

Ελευθερία 0,055 

Αγάπη 0,050 

Αξίες Παραγοντικός Άξονας F6 

“Ανθρωπιστικές Αξίες” Βοήθεια προς άλλους 0,085 

Ευγένεια 0,073 

Συντήρηση 0,065 

Αξίες Παραγοντικός Άξονας F7 

“Κοινοτικές Αξίες” Ελευθερία 0,124 

Εσωτερική αρµονία 0,071 

Υγεία 0,066 

Οµαδική εργασία 0,064 

Από την εφαρµογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες προέκυψαν τελικά τρεις 

συστάδες σπουδαστών: η Σ1 (10 σπουδαστές), η Σ2 (32 σπουδαστές) και η Σ3 (53 

σπουδαστές). Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται το προφίλ των 3 συστάδων ως προς τη 

σηµαντικότητα των αξιών του πυρήνα. Με βάση τις τιµές των συντελεστών 
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προσδιορισµού R
2
 (Sharma, 1996) οι αξίες που συνέβαλλαν σηµαντικά (R

2 
≥0,20)

 
στο 

σχηµατισµό των συστάδων ήταν η ∆ικαιοσύνη, η Αγάπη, η Οικογένεια, η Πνευµατική 

Ανάπτυξη, η Αυτοεκτίµηση και η Ειρήνη.  

Από τα στοιχεία του Πίνακα 7 διαπιστώνεται ότι η τρίτη συστάδα αποτελείται από την 

πλειονότητα των σπουδαστών, πάνω από το 50%, και χαρακτηρίζεται για τη θετική 

φόρτιση (πάνω από το Γενικό Μέσο Όρο) από τις 11 κύριες αξίες. Η δεύτερη συστάδα 

αποτελείται από το 1/3 των σπουδαστών και διακρίνεται από την προηγούµενη ως προς 

το ότι δεν επιλέγουν αξίες που αφορούν την κοινωνική αλλά καλύπτουν κατά βάση την 

προσωπική διάσταση. Είναι η οµάδα που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια. Το αντίθετο 

συµβαίνει στην πρώτη συστάδα. Σε αυτήν την περίπτωση των σπουδαστών, οι αξίες που 

επιλέγονται είναι συµµετρικά αντίθετες µε τις αξίες που επιλέγονται από τις άλλες δύο 

συστάδες. Οι σπουδαστές που ανήκουν στη συστάδα αυτή διαπνέεται από µια διάθεση 

αρνητισµού και παραίτησης. Αξιοµνηµόνευτο, επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο της 

ολιγοµελούς αυτής οµάδας αποτελεί, από τη µια, η προς τα έξω τάση υπό τη µορφή της 

υιοθέτησης ενός αξιακού συστήµατος που εξακολουθεί να διατηρεί όλα τα 

χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού µηχανισµού ασφαλείας και, από την άλλη, η αρνητική 

στάση στις διανθρώπινες σχέσεις σε συνδυασµό µε ένα χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης.  

Στην προσπάθειά µας να εντοπίσουµε τα αίτια της στάσης της εν λόγω οµάδας, 

ανατρέξαµε στις άλλες κοινωνιολογικές µεταβλητές και διαπιστώσαµε ότι οι σπουδαστές 

αυτής της υποοµάδας συγκριτικά µε τις άλλες υποοµάδες έχουν λιγότερα χρόνια  

προϋπηρεσίας και µεγαλύτερη ηλικία (Πίνακας 8). Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα 

της Κοινωνιολογίας της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των εκπαιδευτικών, τα στοιχεία 

αυτά είναι πιθανόν να συνδέονται µε διαψευσµένες προσδοκίες, αρνητικά βιώµατα 

(∆ηµητριάδου, 1984) και, κατά συνέπεια, µε χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης 

(καθυστέρηση έναρξης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας). Τα µέλη της υποοµάδας αυτής 

αν και ολιγάριθµα, εν τούτοις ακριβώς λόγω της εξωστρέφειας, µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

δυναµικά στο πλαίσιο της ευρύτερης οµάδας και να αποτελέσουν στο µέλλον µια 

προβληµατική περίπτωση εκπαιδευτικών που δεν θα λειτουργούν προς όφελος της 

ανάπτυξης των µαθητών. Αυτό το εύρηµα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για αυτούς που 

σχεδιάζουν τα προγράµµατα σπουδών των υποψήφιων εκπαιδευτικών, ώστε να ληφθεί 

πρόνοια για την ενσωµάτωση σε αυτά στοιχείων που θα ενισχύουν το αίσθηµα 

αυτοεκτίµησης των σπουδαστών και θα τους τροφοδοτούν µε τις απαραίτητες κοινωνικές 

δεξιότητες. Το γεγονός βέβαια ότι πρόκειται ακριβώς για την οµάδα η οποία διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά αυτά και ύστερα από την περάτωση των σπουδών τους στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σηµατοδοτεί και το βαθµό αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης που 

δέχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Πίνακας 7: Προφίλ Συστάδων ως προς τη Σηµαντικότητα του Πυρήνα Αξιών 
 

 Σ1 Σ2 Σ3   

Αξίες ΜΟ ΜΟ ΜΟ Γενικός ΜΟ ΣΠ 

Αγάπη 1,60 2,00 2,00 1,96 R
2
=0,374, p<0,001 

Αυτοεκτίµηση 1,40 2,37 2,51 2,35 R
2
=0,228, p<0,001 

∆ικαιοσύνη 2,70 2,25 2,98 2,71 R
2
=0,449, p<0,001 

Ειρήνη 2,80 2,59 3,00 2,84 R
2
=0,200, p<0,001 

Ελευθερία 3,00 2,75 2,98 2,91 R
2
=0,143, p<0,01 

Υγεία 3,00 2,91 3,00 2,97 R
2
=0,038, p>0,15 

Εσωτερική Αρµονία 2,70 2,56 2,85 2,74 R
2
=0,074, p<0,05 

Οικογένεια 2,10 2,94 2,91 2,83 R
2
=0,311, p<0,001 

Επικοινωνία 2,10 2,34 2,75 2,55 R
2
=0,178, p<0,001 

Πνευµατική ανάπτυξη 2,60 2,09 2,75 2,52 R
2
=0,277, p<0,001 

Φιλία 2,30 2,50 2,85 2,67 R
2
=0,138, p<0,01 

*ΜΟ: Μέσος Όρος (Κλίµακα µε min=1, max=3), ΣΠ: Συντελεστής Προσδιορισµού 
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Πίνακας 8: Προφίλ των Συστάδων ως προς την Ηλικία και τα Έτη Προϋπηρεσίας 

των Σπουδαστών 

 Ηλικία Προϋπηρεσία 

Συστάδες ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Σ1 36,4 7,0 4,0 3,7 

Σ2 33,7 4,6 5,7 3,7 

Σ3 33,6 5,1 5,1 3,4 

Σύνολο 33,9 5,1 5,2 3,5 

*ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

4. Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία θα πρέπει να θεωρηθεί ως αφετηρία για µια διερευνητική 

προσπάθεια στο πεδίο των αξιών που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς, αφού στην 

ελληνική πραγµατικότητα και στο συγκεκριµένο πεδίο απουσιάζουν ερευνητικά 

δεδοµένα. Υποκείµενα της έρευνας υπήρξαν οι σπουδαστές του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι οποίοι, µετά την αποφοίτησή τους, καταλαµβάνουν θέσεις 

εκπαιδευτικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (κυρίως στα Τεχνικά Εκπαιδευτήρια), 

αφού βεβαίως επιτύχουν στο σχετικό διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Τέλος, επισηµαίνεται ότι 

η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε µε την περάτωση των σπουδών των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών και ότι στόχος είναι να αποκτήσει διαχρονικό χαρακτήρα, ώστε στη 

συνέχεια να καλύψει και άλλες φάσεις της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των 

σπουδαστών που αποτέλεσαν τα υποκείµενά της. Στο πλαίσιο αυτό και µε βάση τα όσα 

προηγήθηκαν συµπεραίνονται τα ακόλουθα: 

1. Οι περισσότεροι από τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς βρίσκονται στο πρώτο από 

τα έξι στάδια ανάπτυξης του ενηλίκου, σύµφωνα µε το σχήµα της Loevinger, στο στάδιο 

δηλαδή της «αυτοπροστασίας» (Oja, 1989). Τοποθετούν στην ανώτερη κλίµακα των 

αξιών το αγαθό της «ασφάλειας». 

2. Παρεπόµενο της προηγούµενης διαπίστωσης είναι ότι το αξιακό τους σύστηµα δεν 

ευνοεί στάσεις και συµπεριφορές για ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισµό του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το αξιακό σύστηµά τους 

συνταυτίζεται µε αµυντικές στάσεις που είναι δυνατό να τροφοδοτούν τις δυνάµεις 

αδρανείας στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

3. Οι διδάσκοντες στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., µε βάση τα αποτελέσµατα 

αυτής της έρευνας µπορούν να σχεδιάσουν στρατηγικές µε στόχο την αποφυγή ενίσχυσης 

των αµυντικών µηχανισµών που αναπτύσσονται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, τη 

δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας, οικειότητας και συνεργασίας, µε ερεθίσµατα που 

ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και οδηγούν τελικά στην ενεργητική συµµετοχή. Η 

συµµετοχή των σπουδαστών θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που λαµβάνει χώρα στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: από το σχεδιασµό 

του προγράµµατος µέχρι την αξιολόγησή του. 

4. Τέλος, διαπιστώνεται η ανάγκη να επαναληφθεί η έρευνα µε το ερωτηµατολόγιο 

κάνοντας pre και post έλεγχο των υποκειµένων στην αρχή και στο τέλος της 

ακαδηµαϊκής χρονιάς. 

Σε ένα επαγγελµατικό - εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά και κατ’ επέκταση 

πολιτισµικό, όπου το καινοτοµικό στοιχείο αποτελεί συστατικό γνώρισµα των σκοπών 

της εκπαίδευσης είναι παράµετρος κεφαλαιώδους σηµασίας οι εκπαιδευτικοί να µη 

λειτουργούν ως φορείς που θα στεγανοποιούν τους σχολικούς θεσµούς από τα 

καινοτοµικά στοιχεία και θα συντηρούν την υπάρχουσα κατάσταση πραγµάτων. Η 

έρευνα αυτή τροφοδοτεί µε κρίσιµα στοιχεία τους φορείς σχεδιασµού των εκπαιδευτικών 

καινοτοµιών αλλά και τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών ώστε να αντιµετωπισθεί κάτι 

τέτοιο.  
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Abstract 

The topic of this research is the personal values of teachers as a part of their personal 

theory. The research was carried out by a questionnaire and candidate teachers, who were 

going through the last phase of their training in the School of Pedagogical and 

Technological Education, answered the questions. In the processing of the data, the 

external and internal structure of the value measurement scale was investigated by means 

of AFC. Besides, the typology of candidate teachers was created through the application 

of Hierarchical Cluster Analysis. From what came out by the interpretation of the data, it 

have been possible to find out the stage of personal and ethical development of teachers, 

something that contribute to the relevant knowledge and to the development of an 

innovative curriculum for teacher education. 
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