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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνά τις στάσεις των διευθυντών των 

σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας, απέναντι στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών(ΤΠΕ) και εξετάζει τις 

παραμέτρους που συνδέονται με τις στάσεις αυτές.

Για το σκοπό αυτό, αρχικά στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται η 

σπουδαιότητα των Νέων Τεχνολογιών για το σχολείο και στην συνέχεια γίνεται 

αναφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Ακολουθεί η 

παρουσίαση του ρόλου που διαδραματίζει η διεύθυνση ενός σχολείου στην 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα, η οποία 

διεξήχθη ανάμεσα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας. Τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν από 

συλλογή δεδομένων με τη μέθοδο του γραπτού ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται τα ευρήματα για τις στάσεις των διευθυντών απέναντι στις ΤΠΕ, 

καθώς και η ερμηνεία των εμπειρικών αποτελεσμάτων.

Τέλος διατυπώνονται προτάσεις για τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η 

σχολική ηγεσία στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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ABSTRACT

This thesis aims at investigating principal’s attitudes and beliefs in the schools 

of Primary Education in the Prefecture of Magnesia, towards ICT, examining the 

factors related to them.

To this end, in the first part, the study begins with the examining the importance 

of ICT for the school and it then goes on with the principal’s attitudes and beliefs 

towards ICT. Furthermore, is discussed the role of educational leadership in the 

integration of ICT in the school.

In the second part of the dissertation, the empirical research, which was 

conducted amongst the school principals of Primary Education of the Prefecture of 

Magnesia, is presented. The data collection method employed for the aforementioned 

research was that of the questionnaire. More the results and the analysis of the data 

collected are presented, analysed and discussed.

Finally, based on the results, this dissertation proposes measurements for the 

integration of ICT in the education through the role of principal.
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ΜΕΡΟΣ A'
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την 

εκπαίδευση ενισχύεται συνεχώς (Bransford et al, 2000), και η αναγκαιότητα της 

ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία διαπιστώνεται 

σε πολλές από τις έρευνες (Edelson, Pea & Gomez, 1996, Flake, 1996), καθώς 

υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.

Τα πλεονεκτήματα σχετίζονται με την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στη 

γνώση, με την δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας και την παροχή ανάδρασης 

και αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή (Ράπτης & Ράπτη, 1999).

Τα οφέλη για την παιδεία αν εφαρμοστούν σωστά προγράμματα με κατάλληλο 

εκπαιδευτικό λογισμικό είναι η πρόσβαση σε διάφορες τράπεζες δεδομένων, η 

χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την τεχνολογία των πολυμέσων, η 

επικοινωνία και η συνεργασία με άλλους που βρίσκονται μακριά, η οικοδόμηση των 

γνώσεών σ’ ένα ευνοϊκό και όσο γίνεται πιο αυθεντικό περιβάλλον μάθησης .

Σημαντικά κεφάλαια έχουν επενδυθεί για την ενίσχυση της χρήσης των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση τόσο για τον υλικό εξοπλισμό και την δικτύωση των σχολείων 

(Kozma & Anderson (2002), όσο και για την εκπαίδευση των καθηγητών σε θέματα 

χρήσης της τεχνολογίας (Cuckle & Clarke, 2002; BECTA, 2003). Οι προσδοκίες από 

τις επενδύσεις αυτές αποτυπώνονται με την βαθμιαία μεταβολή του εκπαιδευόμενου 

από ένα απλό παθητικό καταναλωτή οποιουδήποτε κομματιού γνώσης του 

προσφέρεται σε έναν ενεργό συλλέκτη και παραγωγό γνώσης ο οποίος συμμετέχει σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Pelgrum, 2001).
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Οι τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων ετών αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν και μεταφέρουν 

την πληροφορία (Τζιμογιάννης, Κόμης, 2004).

Αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις διδακτικές πρακτικές αλλά επεκτείνονται 

στις μαθησιακές συνήθειες, στα χρησιμοποιούμενα μέσα και στην οργάνωση των 

εκπαιδευτικών χώρων (Τζιμογιάνης, Κόμης, 2004).

Οι δυνατότητες δηλαδή που προσφέρουν αποτελεί στις μέρες μας μια ευκαιρία 

για επαναδιατύπωση των στόχων και του διδακτικού πλαισίου του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Κάτω από το πρίσμα αυτό καθίσταται εφικτή η επανεξέταση των 

διαδικασιών της διδασκαλίας και της μάθησης καθώς και η έκφραση νέων και 

καινοτόμων πρωτοβουλιών (Τζαβάρα, Κόμης, 2004).

Οι Pelgrum & Plomp (1993) και οι Pelgrum, Anderson & Polydorides (1996), 

αναφέρουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες όλες οι χώρες επιχειρούν παράλληλα με το 

μάθημα της πληροφορικής, να ενσωματώσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος.

Η αναγκαιότητα αφορά και μικρές ηλικίες με τις οποίες ασχολείται η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αναλυτικά προγράμματα στο δημοτικό σχολείο 

αναφέρουν ότι «γενικός σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο δημοτικό 

σχολείο είναι μια αρχική συγκροτημένη και σφαιρική προσέγγιση από όλους τους 

μαθητές, των διαφόρων χρήσεων της υπολογιστικής τεχνολογίας στα πλαίσια των 

καθημερινών τους δραστηριοτήτων σε μια περίοδο που μαθαίνουν «οσμωτικά» και η 

εξοικείωση με τον υπολογιστή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια» (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 1997). Η επαφή των μαθητών με τον υπολογιστή γίνεται με την 

καθιέρωση ώρας πληροφορικής ή στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων ή στο πλαίσιο 

του ολοήμερου σχολείου.

Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ε.Π.Π.Σ., 1997), η εκπαίδευση στην 

πληροφορική θα πρέπει να προσφέρει στους σημερινούς μαθητές όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις η 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Σχετική έρευνα των Κόμη και Παπανδρέου ( 2004) ενισχύει τα παραπάνω 

αναφέροντας ότι οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελόσουν αντικείμενο διδασκαλίας και 

μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών και σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης.
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Επίσης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει προχωρήσει 

στο σχεδίασμά, την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός τεχνολογικά προηγμένου 

εκπαιδευτικού δικτύου, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου(ΠΣΔ). Στόχος του ΠΣΔ 

είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε ένα Intranet και να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής, 

συντελώντας έτσι στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΥΠΕΠΘ, 

2003).

Παρόλο που η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει επισημανθεί ότι βελτιώνει τη 

διδασκαλία και τη μάθηση (Watson, 1993), η επέκταση της χρήσης των υπολογιστών 

σε ευρεία κλίμακα έχει αποδειχθεί πολύπλοκη διαδικασία και θέματα όπως η 

δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής, η παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού 

λογισμικού και η οργάνωση επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς δεν έχουν 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ( Pelgrum & Plomp, 1993).

Μια τέτοια ενσωμάτωση απαιτεί αλλαγή στις διδακτικές μεθόδους με κεντρικό 

στόχο τον εκπαιδευτικό. Έχει αναγνωριστεί πλέον ο κρίσιμος ρόλος του 

εκπαιδευτικού στο σχεδίασμά του μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς και η σημαντική 

συμβολή του στην έκβαση της οποιασδήποτε καινοτομίας (Κασιμάτη, Κ., Γιαλαμάς, 

Β., 2001).

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυτή η τάση αντανακλάται στον 

αυξανόμενο αριθμό ερευνών σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις νέες 

τεχνολογίες (Kirschner & Davis, 2003, Τζιμογιάννης, 2002, Μικρόπουλος, 2000).

Ο εκπαιδευτικός δομεί και αναδομεί συνεχώς την προσωπική του παιδαγωγική 

μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του και σε συνάφεια με τις 

προσωπικές του αντιλήψεις για τον ρόλο του. Αυτό αντιτίθεται στο ρόλο που 

καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός να δράσει ως ένας διεκπεραιωτής 

συγκεκριμένων και προαποφασισμένων οδηγιών προς υλοποίηση (Thomson, 1992).

Ο εκπαιδευτικός πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί ως δημιουργός της αλλαγής.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

επηρεάζεται καθοριστικά από το βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με αυτές, το 

βαθμό αποδοχής τους από τους διδάσκοντες ως εργαλείων υποστήριξης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ετοιμότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε
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διαδικασίες εφαρμογής και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική 

(Τζιμογιάννης, 2002).

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες είναι ουσιώδες ζήτημα 

για την επιτυχή ενσωμάτωση των Η/Υ στα σχολεία (Makrakis, 1990), διότι αυτοί θα 

κληθούν να εφαρμόσουν την καινοτομία στην τάξη.

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη επαρκών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση βασικού λογισμικού 

(λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές γενικής χρήσης ), στο πλαίσιο των 

καθημερινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων(Ράπτης & Ράπτη, 2004). Στις βασικές 

δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή περιλαμβάνονται δεξιότητες χρήσης 

προγραμμάτων γενικού τύπου (επεξεργαστή κειμένου, λογιστικών φύλλων, 

προγραμμάτων παρουσίασης) και χρήσης διαδικτύου.

Οι παραπάνω δεξιότητες αποτελούν το πρώτο βήμα όχι όμως και το 

καταληκτικό, για την εξελικτική διαδικασία παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών στην τάξη (Νικολοπούλου, 2003).

Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν τις 

προσπάθειες των μαθητών για κατανόηση και όχι για μηχανική απομνημόνευση, για 

να προάγουν την εννοιολογική αλλαγή και την γνωσιακή ευελιξία (Κασιμάτη, Κ., 

Γιαλαμάς, Β., 2001). Ακόμη για να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει σήμερα 

μεταξύ των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο και αυτών που είναι 

αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες (Βοσνιάδου, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ είναι σημαντικές γιατί η 

επιτυχής εφαρμογή οποιοσδήποτε εκπαιδευτικής καινοτομίας εξαρτάται από αυτές 

(Fullan & Stielgebauer, 1991).

Σύμφωνα με τον Pajares (1992), οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

αποτελούν ισχυρές ενδείξεις των σχεδιασμών, των διδακτικών επιλογών και των 

πρακτικών στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό οι στάσεις είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας σχετικά με την αποδοχή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο.

Αναλυτικότερα η γνώση για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επίδραση τους στις 

ευρύτερες διδακτικές προσεγγίσεις είναι πολύ σημαντική καθώς:

• Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για 

εκπαιδευτικές αλλαγές, τόσο ως συμμετέχοντες όσο και ως καθοδηγητές των 

μαθητικών δραστηριοτήτων

• Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν γενικότερα τις αντιλήψεις, τις 

ιεραρχήσεις και τις αξιολογήσεις των μαθητών και κατά συνέπεια επηρεάζουν 

καθοριστικά τις στάσεις των μαθητών για την χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η στάση είναι μια υποθετική μεταβλητή, που συμπεραίνεται από 

συναισθηματικές αντιδράσεις, γλωσσικές εκφράσεις και παρατηρούμενη

συμπεριφορά απέναντι σε συγκεκριμένα αντικείμενα, πρόσωπα ή θέματα.

Οι στάσεις (Γέωργας, 1996) αντιπροσωπεύουν τον κεντρικό άξονα της 

αντίληψης των κοινωνικών φαινομένων από την πλευρά του ανθρώπου. Η μελέτη 

των στάσεων βασίζεται στην ανάλυση της αντίληψης των κοινωνικών φαινομένων
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από την πλευρά του ατόμου, πως δηλαδή το άτομο βλέπει τα διάφορα κοινωνικά 

στοιχεία στον περίγυρό του.

Ο διακεκριμένος Αμερικανός ψυχολόγος Gordon Allport έδωσε τον εξής 

ορισμό για την στάση: « νοερή κατάσταση ετοιμότητας, η οποία είναι οργανωμένη 

με βάση εμπειρίες, ώστε να κατευθύνει και να επηρεάζει δυναμικά τις αντιδράσεις 

του ατόμου προς αντικείμενα και συνθήκες με τις οποίες συσχετίζεται».

Με τον όρο στάση λοιπόν εννοείται στις κοινωνικές επιστήμες ότι οι άνθρωποι 

μέσα από τις εμπειρίες τους αναπτύσσουν συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης 

αντικειμένων, προσώπων ή γεγονότων. Μέσα δηλαδή από εμπειρίες και διαδικασίες 

μάθησης αναπτύσσουν μια ετοιμότητα να αντιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους. 

Η δυνατότητα επίδρασης τους στην συμπεριφορά τις διακρίνει σε κυρίαρχες ή 

δευτερεύουσες στάσεις. Αυτή η διαπίστωση ώθησε τους κοινωνικούς επιστήμονες να 

επιχειρήσουν και τον ποσοτικό έλεγχό τους με τις λεγάμενες «κλίμακες μετρήσεων 

στάσεων», (Μιχαλοπούλου, 1992).

Παρότι σήμερα η πλειονότητα των σχολείων στις αναπτυγμένες χώρες διαθέτει 

υπολογιστές, σύνδεση με το διαδίκτυο, τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού, φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην διδακτική πράξη (Yildirim, 

2000, Zhao & Cziko, 2001). Σε πολλές περιπτώσεις οι στάσεις των εκπαιδευτικών και 

οι δεξιότητες χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραμένουν ακόμη 

εμπόδιο στην αποδοχή και ένταξη των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική 

(Dexter et al, 1999, Pelgrum, 2001).

Οι στάσεις για τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ αποτελεί μια πολυπαραγοντική 

μεταβλητή. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί σε 

συνάρτηση με διάφορες μεταβλητές όπως, βαθμίδα εκπαίδευσης, εμπειρία χρήσης 

υπολογιστών, ηλικία, φύλο (Woodrow, 1994, Busch, 1995,Rosen, 1995, Levine, 

1998,), αλλά και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ( Ρούσσος & 

Πολίτης, 2004).

Έρευνες έδειξαν σημαντικές διαφορές στις στάσεις των εκπαιδευτικών 

ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό φόβο για τους 

υπολογιστές και αποφεύγουν τη χρήση τους. Αντίθετα οι καθηγητές της
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν περισσότερο υπολογιστές στην τάξη 

αλλά οι διαφορετικές στάσεις ανάμεσα στα δύο φύλα παραμένουν (Whitely, 1997). 

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και στην έρευνα των Κανάκη και 

Βάμβουκα (1996), οι οποίοι διερευνούν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και των τριών 

βαθμιδών της εκπαίδευσης σχετικά με τα οπτικοακουστικά μέσα και τρόπους για την 

αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και η μάθηση. Η έρευνα έδειξε ότι οι Η/Υ την 

περίοδο που έγινε η έρευνα ήταν η συσκευή που οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν λιγότερο 

να χειρίζονται(9,3%), ενώ μόνο 3,6 % από αυτούς δήλωσαν ότι τον χρησιμοποιούν 

στην διδασκαλία στη μεγάλη πλειονότητα άνδρες. Ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ φαίνεται ότι υπερτερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους 

της ΠΕ (5,9% ΓΙΕ και 20,4 % ΔΕ), και ως προς τη γνώση και ως προς τη χρήση.

Αντίθετα οι διαφορές φύλων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες περιορίζονται 

όπως φαίνεται από μια πρόσφατη μελέτη στο εξωτερικό των Shapka &Ferrari (2003)

ενώ άλλες έρευνες που έχουν δημοσιευθεί διεθνώς (Katz & Francis, 1995, 

Whitley, 1996, Anthony, Clarke & Anderson, 2000, De Young & Spence, 2004) 

δείχνουν ότι η προσωπικότητα μπορεί να είναι ένας σημαντικός προβλεπτικός 

παράγοντας για τις στάσεις απέναντι στους υπολογιστές. Οι Katz (1984) και Chandra, 

Bliss & Cox (1988) επισήμαναν την ύπαρξη μιας σημαντικής σχέσης μεταξύ της 

προσωπικότητας των δασκάλων και των στάσεων τους καθώς και της δυνατότητας να 

προσαρμοστούν σε νέες και καινοτόμες καταστάσεις στην τάξη, όπως η χρήση των 

υπολογιστών.

Σχετικά με το ίδιο θέμα οι Offir και Katz (1990) κατέδειξαν ότι οι δάσκαλοι 

που παίρνουν ρίσκα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή έχουν μεγαύτερη 

εξοικείωση με τους υπολογιστές στην τάξη και είναι πιθανότερο να τους 

χρησιμοποιήσουν για διδασκαλία σε σχέση με τους δασκάλους που είναι λιγότερο 

πρόθυμοι να ρισκάρουν.

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από άλλες μελέτες που ασχολούνται 

με το ίδιο θέμα. Οι Smylie (1998) και Stiblle (1984) επιβεβαίωσαν ότι δάσκαλοι 

πρόθυμοι να δεχτούν την αλλαγή είναι ικανότεροι να δεχτούν την χρήση 

υπολογιστών στην τάξη ως εκπαιδευτική ενίσχυση και είναι ευκολότερα ικανοί να 

μεγιστοποιήσουν τη χρήση υπολογιστών.
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Στο πλαίσιο του προβληματισμού για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στη διδακτική διαδικασία, τόσο οι Chang, Rossini και 

Pan (1997) όσο και οι Rodriguez (1997) και Gallaway (1997), αναφέρουν ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκφράζει την ανάγκη για περισσότερη επιμόρφωση 

σχετικά με τις ΤΠΕ, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών ενσωμάτωσης 

δραστηριοτήτων με υπολογιστές στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Στην χώρα μας οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τις νέες τεχνολογίες όλων των 

βαθμιδών και όλων των περιοχών της επικράτειας δεν είναι καταγεγραμμένες. 

Κάποιες στάσεις έχουν μελετηθεί σε διαφορετικές βαθμίδες και σε διαφορετικές 

περιοχές. Παρότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζουν θετικά την 

ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, φαίνεται να έχουν περισσότερο καταναλωτικά 

χαρακτηριστικά παρά να είναι συγκροτημένες στη βάση ενός συγκεκριμένου 

παιδαγωγικού πλαισίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ ( Τζιμογιάννης, 2002).

Σχετικές έρευνες (Μακράκης,1994), δείχνουν ότι οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν την εφαρμογή και χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση είναι: η ανεπαρκής 

μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η χαμηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού 

λογισμικού, η ανεπαρκής θεώρηση της σημασίας και του ρόλου του κοινωνικού - 

πολιτιστικού παιδαγωγικού και οργανωτικού πλαισίου μέσα στο οποίο υλοποιούνται 

προγράμματα εφαρμογής των Η/Υ και άλλων τεχνολογιών πληροφορικής στην 

εκπαίδευση

Πιο πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις 

απέναντι στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Μπίκος,1995, Γκρίτση κ. α 

2000, Καρτσιώτης, 2003).

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στην περιοχή των Ιωαννίνων βρέθηκε ότι στην πλειονότητά τους δεν έχουν βασικές 

δεξιότητες και γνώσεις στους υπολογιστές (Εμβαλιώτης & Τζιμογιάννης, 1999) ενώ 

το 87 % θεωρεί ότι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να παίζουν ένα πιο σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση, ενώ θεωρούν τις υποδομές σε εξοπλισμό και εκπαιδευτικό λογισμικό ως 

τα κύρια εμπόδια της μη εφαρμογής των ΤΠΕ στην διδασκαλία τους.

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα μιας από αυτές (Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη ,1992), το 52 % των 

φιλολόγων, το 21% των μαθηματικών και το 28,85% των καθηγητών φυσικών
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επιστημών δήλωσαν ότι «ο χειρισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού έχει αποδειχτεί 

κάτι πολύ δύσκολο για μένα».

Σε μια άλλη έρευνα δημοσιευμένη στη Δράμα (2005) δείχνει ότι το 30% των 

εκπαιδευτικών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί Η/Υ στην τάξη του και ένα ποσοστό 

δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη χρήση του. Στην επιμόρφωση και την θετική στάση των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο ο αλφαβητισμός στην 

πληροφορική(48 ωρών) στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας, με ποσοστό 41,8 % επί του συνόλου των εκπαιδευτικών, ενώ 

σημαντικός ήταν και ο ρόλος της αυτομόρφωσης (22,8%).

Σε παρόμοια έρευνα που έγινε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (2000), αναφέρεται ότι οι στάσεις και αναπαραστάσεις 

των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση του βαθμού εξοικείωσης και γνώσης που αυτοί 

έχουν σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Όσο περισσότερη ενημέρωση, γνώση 

και εμπειρία έχουν τόσο θετικότερη είναι η στάση τους και τόσο μεγαλύτερη η 

προθυμία που δηλώνουν για εμπλοκή σε μια διαδικασία εξοικείωσης.

Οι Demetriadis et al (2003), δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι 

επιμορφώθηκαν στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος Ε 42.Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν είχαν ενδιαφέρον να 

χρησιμοποιήσουν εργαλεία των ΤΠΕ με στόχο να βελτιώσουν το έργο τους.

Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνουν και οι Ιωαννίδης, Βαβουγιός, 

Γαρυφαλλίδου και Παναγιωτακόπουλος (2001) οι οποίοι στην μελέτη τους για τις 

στάσεις των δασκάλων σχετικά με τις ΤΠΕ ύστερα από επιμόρφωση 30 ωρών στις 

νέες τεχνολογίες αναφέρουν ότι μέσα στο διάστημα των 30 ωρών δόθηκαν στους 

δασκάλους βασικές γνώσεις που αφορούν τους δασκάλους αλλά αυτό το διάστημα 

δεν είναι αρκετό για να πετύχεις τον πρόσφατο στόχο της Ε.Ε να εισάγει κάθε εν 

ενεργεία δάσκαλο στις ΤΠΕ σε χρόνο ρεκόρ.

Σε παρόμοια έρευνα που διεξήγαγαν οι παραπάνω σε φοιτητές των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων ύστερα από ένα εξάμηνο διδασκαλίας στους Η/Υ 

αναφέρουν ότι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές προτίμησαν να αναπαράγουν τις 

δικές τους ιδέες αντί να χρησιμοποιήσουν ότι διδάχτηκαν κατά την διάρκεια του 

μαθήματος. Κάποιες από τις έννοιες που αφορούν τις ΤΠΕ μπορούν να δοθούν στους 

φοιτητές μέσα από ένα πανεπιστημιακό μάθημα και αυτό ισχύει ακόμα και για άτομα
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που έχουν εκτεθεί στην παραπληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάποιες 

πιο προχωρημένες έννοιες φαίνεται πως γίνονται πιο δύσκολα κατανοητές. Μπορεί να 

συμβαίνει οι φοιτητές των θεωρητικών σχολών να παρουσιάζουν μικρότερη 

προσαρμοστικότητα στις νέες ιδέες. Αυτό όμως δεν έχει ακόμα διερευνηθεί και 

αποτελεί εικασία. Με βάση τις παρούσες ενδείξεις αυτό μπορεί να αποτελεί το κύριο 

πρόβλημα. Η στάση - προδιάθεση των μαθητών σε σχέση με τις ΤΠΕ φαίνεται να 

αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα που επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Οι στάσεις των φοιτητών για την χρήση των νέων τεχνολογιών γίνονται 

θετικότερες μετά την παρακολούθηση ανάλογου μαθήματος (Savenye, Davidson & 

Orr(1992).

Καταληκτικά θα μπορούσε εύλογα να υποστηρίξει κανείς ότι η έλλειψη 

εξοικείωσης με την χρήση των Η/Υ είναι εύκολο να οδηγήσει σε αρνητική στάση στο 

μέσο αυτό και η άγνοια σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα στην αξιοποίηση των Η/Υ.

Δεν είναι μόνο η άγνοια που ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. 

Σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο όπου κυριαρχεί η μετωπική δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί συνήθως νιώθουν ασφαλείς όταν γνωρίζουν επακριβώς 

τη γνώση που διδάσκουν και δεν απειλείται ο κυρίαρχος ρόλος τους στην τάξη. Στον 

τομέα των νέων τεχνολογιών ενδέχεται ορισμένοι μαθητές να γνωρίζουν περισσότερα 

σχετικά με τη χρήση τους από τους διδάσκοντες. Είναι φυσικό, λοιπόν να ανησυχούν, 

καθώς διαπιστώνουν ότι «αλλάζουν οι όροι του διδακτικού συμβολαίου» (Μεΐμάρης, 

1992).

Σε σχετική έρευνα (Vosniadou & Kollias, 2001), φαίνεται ότι οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση εξαρτώνται σημαντικά από την 

ικανοποίησή τους από την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση των αντικειμένων στο 

σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την 

παραδοσιακή διδασκαλία είναι περισσότερο θετικοί στο να χρησιμοποιούν εφαρμογές 

των ΤΠΕ στην διδασκαλία τους. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι το 

δύσκολο εγχείρημα στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών δεν είναι η απόκτηση 

τεχνικών δεξιοτήτων αλλά το να αλλάξουν παιδαγωγικές αντιλήψεις και να 

αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και την 

μάθηση.

Για το ίδιο θέμα σε μια άλλη έρευνα που έγινε από το Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (2000)
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(www.kee.iir/htm 1/research l ull. ).τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη στροφής προς ένα περισσότερο μαθητοκεντρικό και 

ανακαλυπτικό εκπαιδευτικό μοντέλο αλλά είναι επιφυλακτικοί ως προς ριζικές 

αλλαγές που θα τους ωθούσαν να διαφοροποιήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας.

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την εκπαιδευτική αξία των 

εποπτικών μέσων γενικότερα, η χρήση τους δεν έχει εδραιωθεί στην καθημερινότητα 

τους. Η χρήση τους παραμένει περιστασιακή και μη συστηματική.

Μια άλλη διάσταση που επισημαίνει ο Μακράκης (1994), είναι ότι οι σχέσεις 

και η στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από ποικίλες 

ιδεολογικές και φιλοσοφικές απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί. Ως κύριες 

επιστημολογικές κατευθύνσεις που ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση των 

εκπαιδευτικών ως προς τις νέες τεχνολογίες θεωρεί τις ακόλουθες η τεχνοκρατική 

άποψη, που δίνει προτεραιότητα στον εναρμονισμό του περιεχομένου της 

εκπαίδευσης με τις ανάγκες των δυνάμεων της αγοράς, με βάση ένα τεχνολογικό 

ορθολογισμό. Η ουμανιστική άποψη δίνει έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

ανθρώπου, την αυτοπραγμάτωσή του με γνώμονα τις ανθρωπιστικές αξίες. Κατά τη 

;γνωστικό -αναπτυξιακή άποψη, έμφαση δεν πρέπει να δίνεται μόνο στο τι διδάσκεται 

αλλά και στο πως διδάσκεται ώστε το παιδί να διαμορφωθεί σε αυτοδύναμο και 

κριτικό μελετητή. Τέλος η στοχαστικό - κριτική προσέγγιση επιδιώκει μια ισορροπία 

μεταξύ της τεχνοκρατικής , της ουμανιστικής και της γνωστικοαναπτυξιακής 

κατεύθυνσης στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτή η ισορροπία προκύπτει μέσα από ένα 

πλαίσιο συνεννόησης των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θέτει ως 

πρωταρχικό της σκοπό να προετοιμάσει και να ισχυροποιήσει τα παιδιά κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες με κριτική σκέψη και αυτονομία δράσης 

στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που οι ίδιοι θα διαμορφώνουν συνειδητά.

Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων και 

αντικειμένων γνώσης εντάσσεται από τους εκπαιδευτικούς σε ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης και εφαρμογών που επηρεάζεται από τις αφετηριακές παραδοχές της 

σχετικά με τη φύση και τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς αυτές 

συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των σχετικών στάσεων.
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Αν επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες με στόχο τη δημιουργία 

μιας καλύτερης κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας και τα άτομα θα μπορούν να 

επιτύχουν πληρέστερα την αυτοπραγμάτωσή τους, χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς 

όλων των ειδικοτήτων και επιπέδων εφοδιασμένους όχι μόνο με γνώσεις και 

δεξιότητες σχετικά με τη χρήση τους, αλλά κυρίως με θετικές στάσεις απέναντι σε 

βασικές αξίες, όπως είναι η ζωή και η ελευθερία του ανθρώπου, η κοινωνική ισότητα 

και δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος και 

προφανώς η αξία της ίδιας της γνώσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ, 

ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Σχέση στάσεων και φύλου

Οι στάσεις για τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ αποτελούν μια πολυπαραγοντική 

μεταβλητή όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης είναι 

σημαντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία αφού οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

αποτελούν ισχυρές ενδείξεις των σχεδιασμών, των διδακτικών επιλογών και των 

πρακτικών στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό οι στάσεις είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας σχετικά με την αποδοχή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο.

Σε ότι αφορά στους εκπαιδευτικούς , η έρευνα έχει δείξει διαφορές στάσεων και 

αντιλήψεων ανάλογα με το φύλο. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν επιφυλακτικότητα 

σε μεγαλύτερο βαθμό και εμφανίζουν μικρότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση 

υπολογιστών (Rosen &Weil (1995).

Οι Τζιμογιάννης και Κόμης (2002) σε έρευνα που εκπονήθηκε για τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή των Ιωαννίνων 

αναφέρουν ότι παρατηρείται μία αύξηση στις θετικές προσεγγίσεις των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σε σχέση με παλιότερη έρευνα στην ίδια περιοχή. 

Παράλληλα προσδιορίζουν μια σειρά παραγόντων που παρεμβαίνουν στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών και τους κάνουν επιφυλακτικούς σχετικά με την ενσωμάτωση 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Φαίνεται ότι οι άνδρες καθηγητές οικονομίας τεχνολογίας και φυσικών 

επιστημών, οι οποίοι έχουν δικό τους υπολογιστή και έχουν παρακολουθήσει κάποια 

επιμορφωτικά σεμινάρια στις ΤΠΕ είναι γενικά πολύ θετικοί σχετικά με την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

14
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:56 EEST - 3.236.241.27



Από την άλλη μεριά οι μαθηματικοί και οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων 

όσοι δεν έχουν δικό τους υπολογιστή και όσοι που δεν είναι εξοικειωμένοι αλλά 

επιθυμούν να επιμορφωθούν είναι θετικοί για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Τέλος οι γυναίκες, οι φιλόλογοι, οι καθηγητές κοινωνικών επιστημών, 

οι θεολόγοι, οι γυμναστές , καθηγητές που δεν έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση 

είναι ουδέτεροι ή αρνητικοί στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Φαίνεται ότι ο καθηγητές των παραδοσιακών ειδικοτήτων είναι πιο 

επιφυλακτικοί με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε αντίθεση με τις νέες 

ειδικότητες και τους φυσικούς. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στην σημαντική 

πληροφόρηση που υπάρχει για το αντικείμενό τους καθώς επίσης και μια διάδοση 

αξιόλογων λογισμικών για τη φυσική στη χώρα μας.

Σε μια παρόμοια έρευνα των Ιωάννου και Χαραλάμπους (2002), σχετικά με

την χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης στην Κύπρο, or οεται ότι περισσότεροι από τους μισούς άντρες

εκπαιδευτικού 56,8 % ^ωσαν οτι είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο στο σπίτι 
\
ο· ^σχολείο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε γυναίκες ήταν μόνο 34,7 %. 

Ακόμη 21,5 % των γυναικών ανέφεραν ότι δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν μόλις 5,4 %.

Επίσης οι άνδρες εκπαιδευτικοί ένιωθαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση του διαδικτύου από τις γυναίκες. Αυτή η διαφορά σημειώνεται και στην 

έρευνα του Charalambous (2001), στην οποία αναφέρεται ότι οι συντονιστές 

Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου περιέγραψαν τις γυναίκες ως πιο 

διατακτικές στη χρήση ΤΠΕ από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Οι Ρούσος και Πολίτης (2000), επιβεβαιώνουν και αυτοί σε σχετική έρευνα 

τους την διαφορά στην στάση των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο τους.

Σε δημοσιευμένη παρουσίαση στο (www.e-vliko.gr.perousiassis/phil-webs) 

σχετικά με την διαδικτυακή παρουσία των φιλολόγων δείχνει ότι ενώ το 83,03% του 

συνόλου των φιλολόγων είναι γυναίκες η διαδικτυακή παρουσία φαίνεται να ελκύει 

περισσότερο τον ανδρικό πληθυσμό, αφού η πλειοψηφία των ιστοσελίδων (53,3%) 

ανήκει σε άνδρες φιλολόγους. Η θετική στάση των ανδρών απέναντι στη χρήση ΤΠΕ 

συνδέεται με την εξωστρέφεια και την δεκτικότητα στην εμπειρία , χαρακτηριστικά 

που εντοπίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στον ανδρικό πληθυσμό.

Σε σχετική έρευνα που έγινε στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας στον νομό 

Χίου από τον Ρες Γιάννη(2005), αναφέρεται ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί του
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δείγματος υπερτερούν αισθητά σε θετικές γνώμες για την χρησιμότητα των Νέων 

Τεχνολογιών στη διδασκαλία έναντι των γυναικών: τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 55% 

έναντι 20 %. Μάλιστα στους άνδρες τα ποσοστά είναι υψηλότερα στους νεότερους 

(85%) σε αντίθεση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που παρουσιάζεται μια σχετική 

ισορροπία στο εύρος της ηλικίας τους.

Μία ακόμη έρευνα που έγινε στην Δράμα 

(http://users.att.sch.gr/ipapath/drasthriotites.htm) αναδεικνύει την διαφορά στην 

στάση για τις ΤΠΕ σχετικά με το φύλο. Το 80,5 % των ανδρών δείχνει να 

χρησιμοποιεί στην τάξη του Η/Υ ενώ το 57,6 για τις γυναίκες.

Όλες οι παραπάνω έρευνες μας δείχνουν την διαφοροποίηση της στάσης των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ σχετικά με το φύλο. Η διαφοροποίηση αυτή θα μπορούσε 

να εξηγηθεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ευκαιρίες αλλά τον διαθέσιμο χρόνο ου 

συνήθως είναι υπέρ των ανδρών.

3.2 Σχέση στάσεων και ηλικίας

Η ηλικία είναι μία μεταβλητή που παίζει σημαντικό ρόλο στην στάση των 

εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

Σε σχετική έρευνα οι Τζιμογιάννης και Κόμης (2004), αναφέρουν ότι υπάρχουν 

διαφορές στις στάσεις των καθηγητών ανάλογα με τα χρόνια της εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο μέσο της καριέρας τους είναι πολύ 

θετικοί για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα οι νέοι 

καθηγητές που έχουν μέχρι 5 έτη διδακτικής εμπειρίας είναι λιγότερο θετικοί, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο τέλος της καριέρας τους είναι ουδέτεροι ή 

αρνητικοί.

Επιπλέον οι νεαρότεροι δάσκαλοι ένιωθαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση διαδικτύου από τους μεγαλύτερους Ιωάννου και Χαραλάμπους (2004). Ο 

μέσος όρος μειωνόταν όσο αυξάνονταν τα χρόνια προϋπηρεσίας. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι νεαρότεροι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

μαθήματα σχετικά με τις ΤΠΕ κατά τη βασική τους κατάρτιση σε αντίθεση με τους 

μεγαλύτερους που δεν είχαν τέτοια ευκαιρία.

Ελάχιστη ως καθόλου θετική στάση έχουν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται 

κοντά στην αφυπηρέτηση. Αντίθετα οι νέοι στο επάγγελμα ( οι νεοδιόριστοι και οι 

έχοντες υπηρεσία ως 7 χρόνια ) δηλώνουν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στην χρήση τους
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στην εκπαιδευτική πράξη. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί με 15-20 έτη, δηλώνουν 

αδιάφοροι ή με μικρό ενδιαφέρον στην προοπτική χρήσης των Η/Υ και του 

διαδικτύου (Ρες, 2005).

3.3 Σχέση στάσεων και προσωπικότητας

Στην ελληνική βιβλιογραφία εμφανίζεται μόνο μία έρευνα που διερευνά την 

πιθανή σχέση μεταξύ της προσωπικότητας και των στάσεων απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες. Σ’ αυτήν την έρευνα οι Ρούσσος και Πολίτης (2004) φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν προγενέστερα ευρήματα ερευνών στο εξωτερικό που δείχνουν ότι η 

θετική στάση ενός ατόμου απέναντι στις νέες τεχνολογίες συνδέεται με τα εξής 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας : την εξωστρέφεια, τη σταθερότητα και την 

δεκτικότητα στην εμπειρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όπως φαίνεται από τη σχετική βιβλιογραφία η εκπαιδευτική ηγεσία είναι ένας 

από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν μια σχολική μονάδα στην 

αποτελεσματικότητα. Ο αποτελεσματικός διευθυντής είναι ο ίδιος καινοτόμος και ο 

κύριος φορέας των καινοτομιών στο σχολείο και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

γίνουν ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο όταν κυριαρχούν οι κατάλληλες 

συνθήκες (Becker, 2000). Μερικές από αυτές τις συνθήκες είναι η εύκολη πρόσβαση 

στις νέες τεχνολογίες, ελευθερία στο να εισάγονται καινοτομίες στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των διευθυντών ή άλλων 

προϊσταμένων των σχολείων.

Στην Βρετανία έκθεση του Εθνικού Δικτύου για την Μάθηση (NGfL), (2000) 

έχει αναγνωρίσει ότι η επίτευξη του στόχου της πλήρους ενσωμάτωσης των νέων 

τεχνολογιών στο σχολικό σύστημα απαιτεί μία αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης των 

νέων τεχνολογιών και ίσως είναι ανάγκη μία σημαντική αλλαγή στους ρόλους όπου 

οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των σχολείων αναμένεται να παίξουν στην χρήση 

της τεχνολογίας στα σχολεία τους (Selwyn, 2000, ρ 410).

Πρόσφατες έρευνες για τα αποτελεσματικά σχολεία αναφέρουν την 

σπουδαιότητα της ηγεσίας - διεύθυνσης στα σχολεία αυτά (Crowther, Hann, & 

McMaster, 2001).

Ένα από τα χαρακτηριστικά των διευθυντών των αποτελεσματικών σχολείων 

είναι ότι αναλαμβάνουν ριψοκίνδυνα εγχειρήματα (Fullan, 1993), προσπαθούν 

πάντοτε να έχουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την όσο δυνατόν 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου και γενικά προσπαθούν για την συνεχή 

ανέλιξη και προσωπική επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου του (Πασιαρδής, 

1998). Ένα άλλο εύρημα για τον αποτελεσματικό διευθυντή είναι ότι ο ίδιος είναι 

καινοτόμος και ο κύριος φορέας καινοτομιών στο σχολείο (Πασιαρδής, 2004). Συχνά
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οι αποτελεσματικοί διευθυντές επεμβαίνουν στην διαδικασία εισαγωγής νεωτερισμών 

και επιβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται οι αλλαγές (Πασιαρδής, 2004).

Σχετική έρευνα στο Οχάιο σε 40 δασκάλους εργαζόμενους σε δημόσια σχολεία, 

βρήκε θετική σχέση ανάμεσα στο στυλ ηγεσίας των διευθυντών και της στάσης των 

δασκάλων μπροστά στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως δημιουργικό εργαλείο

(Hughes & Zachariah, 2001). Οι δάσκαλοι που αντιλαμβάνονται το στυλ 

ηγεσίας του σχολείου τους ως δημοκρατικό είχαν θετική στάση στην ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών από αυτούς που βίωναν αυταρχική ηγεσία στα σχολεία τους.

Οι Anderson & Dexter (2000), βασιζόμενοι στα δεδομένα της έρευνας του 

Becker (2000) εξέτασαν τη δήλωση ότι η τεχνολογική ηγεσία (technology leadership) 

οδηγεί σε τεχνολογικά οφέλη (technology outcomes) στα σχολεία. Τα τεχνολογικά 

οφέλη αποκαλύφθηκαν όταν οι δάσκαλοι ενσωμάτωσαν τις νέες τεχνολογίες στην 

διδασκαλία τους.

Η «τεχνολογική ηγεσία», υπάρχει ως ένα χαρακτηριστικό του σχολείου παρά 

σαν κάτι ξεχωριστό και ένα μέτρο που συντίθεται από δράσεις που λαμβάνουν χώρα 

στα σχολεία. Αυτές συμπεριλαμβάνουν μία επιτροπή και τον προϋπολογισμό για την 

τεχνολογία, συμμετοχή του διευθυντή στη χρήση και τον σχεδίασμά για την 

τεχνολογία, υποστήριξη του υπόλοιπου προσωπικού.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η ηγεσία του 

εκπαιδευτικού οργανισμού τις νέες τεχνολογίες είναι πιο ισχυρός παράγοντας από την 

υποδομή και συμπεραίνει ότι η υποδομή είναι σημαντική αλλά η ηγεσία είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο στην εδραίωση της τεχνολογίας ως μέρος της σχολικής 

κουλτούρα.

Τα πιστεύω και οι αντιλήψεις των διευθυντών είναι πολύ σημαντικά στην 

ανάπτυξη της σχολικής κουλτούρας και μπορούν να υποστηρίξουν δημιουργικά την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία και την μάθηση (Otto, 2001). Κατανοώντας 

τη φύση και τις αρχές των αντιλήψεων των διευθυντών ίσως είναι το πρώτο βήμα 

στο να βοηθηθούν οι διευθυντές να δουλέψουν περισσότερο αποτελεσματικά ν’ 

αναπτύξουν το όραμα για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία τους 

(Otto, Albion, 2002).

Η θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας (self efficacy), μας παρέχει ένα 

χρήσιμο σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα οδηγήσει μια 

τέτοια έρευνα.
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Bandura (1997), ορίζει την αυτοαποτελεσματικότητα ως την πίστη στις 

ικανότητές μας να οργανώνουμε και να εκτελούμε τις πράξεις που απαιτούνται για να 

φέρουμε σε πέρας δεδομένους στόχους.

«Η πίστη στις ικανότητές μας» αναφέρεται στην εμπιστοσύνη που ένας 

διευθυντής σχολείου έχει στα πιστεύω του για να διδάξει με ΤΠΕ, και «οι πράξεις» 

αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα του διευθυντή σαν οραματιστή και φορέα για 

αλλαγή. Οι διευθυντές έχουν λιγότερες ευκαιρίες να πειραματιστούν μέσα στην τάξη 

παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν διαβάσει για την διδασκαλία με ΤΠΕ και να 

έχουν παρακολουθήσει δασκάλους να διδάσκουν με ΤΠΕ, οι προσωπικές εμπειρίες 

τάξης μπορεί να είναι περιορισμένες και βασισμένες στην παιδαγωγική βασισμένη 

μόνο σε έντυπο υλικό- βιβλία. Ενώ ένας διευθυντής μπορεί να έχει άποψη για την 

διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες και να παρακολουθεί τις διδασκαλίες των άλλων 

δασκάλων με NT η προσωπική εμπειρία μέσα στην τάξη είναι περιορισμένη.

Στην έρευνα για την σχέση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την 

προθυμία να δράσουν οι Dimmock and Hattie (1996) καταλήγουν ότι η υψηλή 

αποτελεσματικότητα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για τη δημιουργία συνθηκών 

αλλαγής αλλά συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων στρες των διευθυντών και τους 

κάνει ικανούς να διαχειρίζονται άγνωστες καταστάσεις και προκλήσεις.

Αν και είναι πολύ σημαντική η γνώση και χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διοίκηση όπως αναφέρουν οι Flanagan & Jakobsen (2003) αρκετοί 

διευθυντές δεν έχουν προετοιμαστεί για τον νέο τους ρόλο σαν «τεχνολογικοί ηγέτες 

(technology leaders) και παρόλο αυτά παλεύουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1 Αναγκαιότητα της έρευνας

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντιλήψεις των Διευθυντών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την επίδραση που μπορεί να ασκεί η χρήση των 

νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης. Η αξιοποίηση των απόψεών τους 

μπορεί να καθοδηγήσει την προσπάθεια εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία . Επίσης θα βοηθήσει να επιλέγονται για επιμόρφωση 

εκείνα τα στελέχη που είναι πιθανότερο να αποδειχθούν περισσότερο 

αποτελεσματικά. Η έρευνα αυτή εντάσσεται στο πεδίο ‘διοίκηση και νέες

τεχνολογίες’ και αφορά, συγκεκριμένα, τις στάσεις των διευθυντών για τις ΤΠΕ, 

θέμα το οποίο δεν έχει διερευνηθεί στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν σχετικά δεδομένα 

από έρευνες στο εξωτερικό.

5.2 Σκοπός της έρευνας

Η έρευνα αυτή καλείται να διερευνήσει αλλά και να καταγράψει τις στάσεις των 

διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στους υπολογιστές καθώς οι 

στάσεις των διευθυντών σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο και στην ανάδειξη του 

σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό. Η διερεύνηση των στάσεων θα 

περιλάβει την εξέταση των σχέσεων μεταξύ στάσεων και μιας σειράς παραμέτρων 

που πιθανών να σχετίζονται με αυτές , όπως δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

Διευθυντών, επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα και επιμόρφωση στους Η/Υ.
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5.3 Ερευνητικές υποθέσεις

Οι υποθέσεις στις οποίες θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση η έρευνα είναι:

• Υπάρχει διαφοροποίηση στα δύο φύλα σχετικά με τις στάσεις απέναντι 

στους Η/Υ.

• Η ηλικία αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται με την στάση των 

διευθυντών απέναντι στους Η/Υ.

• Η επιμόρφωση στους Η/Υ διαφοροποιεί τις στάσεις των διευθυντών.

• Η καλή γνώση στους Η/Υ συμβάλλει στην διαμόρφωση θετικών 

στάσεων απέναντι στους Η/Υ.

. Η περιοχή καταγωγής σχετίζεται με τις στάσεις των διευθυντών απέναντι 

στους Η/Υ.

5.4 Το δείγμα

Η εγκυρότητα οποιοσδήποτε εμπειρικής έρευνας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 

στο δείγμα που έχει πραγματοποιηθεί η έρευνα. Όταν το δείγμα είναι 

αντιπροσωπευτικό είμαστε σε μεγάλο βαθμό σίγουροι ότι τα αποτελέσματά μας 

μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του μελετώμενου πληθυσμού. Με τον όρο 

«αντιπροσωπευτικότητα» του δείγματος εννοούμε το βαθμό στον οποίο τα 

υποκείμενα του δείγματος αντικατοπτρίζουν τα άτομα του πληθυσμού, δίνουν μια 

πιστή εικόνα του πληθυσμού, αποτελούν μικρογραφία του πληθυσμού προέλευσής 

τους σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά τους.

Ένας από τους σοβαρούς προβληματισμούς κάθε ερευνητή, κατά τη 

δειγματοληπτική διαδικασία, είναι ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος, έτσι 

ώστε να μπορεί να τεκμηριώσει τα συμπεράσματα της έρευνάς του. Είναι γεγονός ότι 

στη συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών το σωστό μέγεθος του δείγματος εξαρτάται 

από το στόχο της μελέτης και τη φύση του υπό διερεύνηση πληθυσμού.

Εξετάζοντας τα μέχρι τώρα ελληνικά ερευνητικά δεδομένα, διαπιστώσαμε ότι 

δεν υπήρχαν έρευνες που να αφορούν την περιοχή της Θεσσαλίας. Δεδομένου ότι ο 

νομός Μαγνησίας αποτελεί έναν νομό αντιπροσωπευτικό της περιοχής, επιλέξαμε να 

μελετήσουμε το σύνολο των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού
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Μαγνησίας κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006. Από τα στοιχεία που αντλήσαμε από 

τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το πλήθος των διευθυντών κατά τη 

σχολική χρονιά 2005-2006 ήταν συνολικά 123, στους οποίους και απευθυνθήκαμε για 

να λάβουν μέρος στην έρευνα Συγκεντρώθηκαν τελικά 64 ερωτηματολόγια τα οποία 

ήταν επαρκώς συμπληρωμένα ώστε να γίνει περαιτέρω στατιστική επεξεργασία.

5.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο του 

αυτοσυμπληρούμενου γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε από την 

ερευνήτρια συμπληρώθηκε επιτόπου και ανώνυμα από τους διευθυντές των σχολείων 

πρωτοβάθμιας του νομού Μαγνησίας. Η επιλογή της χορήγησης ερωτηματολογίου 

θεωρήθηκε ότι θα είναι περισσότερο αποτελεσματική για την καταγραφή απόψεων 

και στάσεων σε σχέση με άλλους τρόπους συλλογής στοιχείων όπως π.χ. 

συνέντευξη. Αυτό διότι οι συνεντεύξεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, συχνά δεν δίνουν 

συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα και η αποκωδικοποίησή τους παρουσιάζει 

ασάφειες. Αντίθετα, με τα ερωτηματολόγια δεν χρειάζονται ειδικοί ερευνητές για τη 

συλλογή στοιχείων, δεν επηρεάζονται οι απαντήσεις από τη σχέση «συνεντευκτή - 

απαντητή» και επί πλέον εξασφαλίζεται η ανωνυμία του απαντητή, σημαντικό 

στοιχείο ιδιαίτερα για έρευνες που η απάντηση δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή.

Η επίδοση των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς έγινε με τη βοήθεια 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ερωτηματολόγια προωθήθηκαν στα 

σχολεία της αρμοδιότητάς της μέσω συναδέλφων αφού συλλέχτηκαν τα ονόματα των 

διευθυντών και τα τηλέφωνα των σχολείων. Παράλληλα η ερευνήτρια ήρθε σε 

προσωπική τηλεφωνική επαφή με τα σχολεία των νησιών του νομού και απηύθυνε 

θερμή παράκληση για συμπλήρωση και επιστροφή του ερωτηματολογίου, αφού 

πρώτα ενημέρωσε αναλυτικά για το σκοπό της έρευνας και για την εξασφάλιση της 

ανωνυμίας των απαντήσεων. Δεν προτιμήθηκε η διαδικασία της ταχυδρομικής 

αποστολής διότι σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες παρουσιάζει μεγάλες απώλειες.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου απαιτούσε περίπου 25min. 

Το ερωτηματολόγιο λόγω της διαμόρφωσής του καταλάμβανε 2σελίδες, γεγονός που 

λειτούργησε ενισχυτικά στην όλη διαδικασία.
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5.6 Μέσα συλλογής δεδομένων

Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο 

εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Δύο μέρη 

συνέθεσαν το ερωτηματολόγιό μας, το καθένα με διαφορετικό κύριο σκοπό:

Στο πρώτο μέρος υπάρχουν δώδεκα ερωτήσεις με σκοπό τη συγκέντρωση 

προσωπικών «δημογραφ ικών» και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των 

υποκειμένων (πχ. φύλο, ηλικία, σπουδές, χρόνια διευθυντικής υπηρεσίας, γνώσεις 

Η/Υ κλπ).

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου καταγράφονται οις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ένα 

ερωτηματολόγιο τριάντα ερωτήσεων τύπου Likert (Ελληνική Κλίμακα Στάσεων 

απέναντι στους Υπολογιστές, Ε.Κ.Σ.Υ., Ρούσσος 2003). Οι απαντήσεις εκφράζουν το 

βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 

κλίμακα: Διαφωνώ Απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Αναποφάσιστος/η =3, Συμφωνώ=4, 

Συμφωνώ Απόλυτα=5. Η κλίμακα αποτελείται από 3 υποκλίμακες, που προέκυψαν 

από παραγοντική ανάλυση κατά την κατασκευή της: την υποκλίμακα της 

Αυτοπεποίθησης στη χρήση Η/Υ (15 ερωτήσεις), την υποκλίμακα των Πεποιθήσεων 

(5 ερωτήσεις) και την υποκλίμακα της Αρέσκειας (10 ερωτήσεις).

Για τον υπολογισμό των βαθμολογιών των υποκλιμάκων και της συνολικής 

βαθμολογίας της Ε.Κ.Σ.Υ. έγινε κατ’ αρχή αντιστροφή της βαθμολογίας στις 

«αρνητικά διατυπωμένες» προτάσεις: 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 

28 και 29. Η βαθμολογία στην υποκλίμακα της Αυτοπεποίθησης με τους υπολογιστές 

προέκυψε ως μέσος όρος των προτάσεων 1,4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 

26 και 28 . Η βαθμολογία στην υποκλίμακα των Πεποιθήσεων προέκυψε ως μέσος 

όρος των προτάσεων 2, 5, 18, 27 και 30. Η βαθμολογία στην υποκλίμακα της 

Αρέσκειας προέκυψε ως μέσος όρος των προτάσεων 3, 8, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24 

και 29. Το τελικό σκορ στην Κλίμακα Στάσεων Απέναντι στους Υπολογιστές 

(Κ.Σ.Α.Υ.) προέκυψε ως μέσος όρος των απαντήσεων στο σύνολο των 30 

ερωτήσεων. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής της συνολικής κλίμακας αλλά και των 

υποκλιμάκων βρέθηκαν όλοι πολύ ικανοποιητικοί.
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Πίνακας 1

Συντελεστές αξιοπιστίας (α του Cronbach) για το ερωτηματολόγιο Ελληνικής

Κλίμακας Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές (Ε.Κ.Σ.Υ.)

Ε.Κ.Σ.Υ Δείκτης a

Υποκλίμακα Αυτοπεποίθησης 0.863
Υποκλίμακα Πεποιθήσεων 0.751

Υποκλίμακα Αρέσκειας 0.867
Συνολικό σκόρ 0.912

5.7 Στατιστικές τεχνικές

Στο περιγραφικό επίπεδο, η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 

περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο πίνακες απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων για την 

ομάδα των ονομαστικών μεταβλητών, ενώ στην περίπτωση των ποσοτικών 

μεταβλητών, για να σχηματιστεί μια συνοπτική εικόνα, παρέχονται αριθμητικά 

περιγραφικά μέτρα.

Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, εφαρμόστηκαν έλεγχοι t του Student και 

ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι συμμετείχαν στην 

έρευνα και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, υπηρετούν σε σχολεία του νομού 

Μαγνησίας.

Πίνακας 2 

Φύλο

Συχνότητα
Σχετική 

συχνότητα %
Φύλο Άνδρας 25 39,1

Γυναίκα 39 60,9
Σύνολο 64 100,0

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών είναι γυναίκες.
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Πίνακας 3 

Ηλικία

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Ηλικία 22-30 ετών 8 12,5

31-40 ετών 20 31,3
41-50 ετών 24 37,5
51-60 ετών 12 18,8
Σύνολο 64 100,0

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων διευθυντών είναι ηλικίας μεταξύ 41 

και 50 έτη.

Πίνακας 4

Οικογενειακή κατάσταση

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Οικογενειακή Άγαμος 14 21,9
κατάσταση Έγγαμος/η 46 71,9

Διαζευγμένος/η 3 4,7
Χήρος/α 1 1,6
Σύνολο 64 100,0

Η πλειοψηφία των διευθυντών (61%) έχουν παιδιά και οι περισσότεροι από 

αυτούς έχουν δύο παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών που έχουν οι ερωτηθέντες 

διευθυντές φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 5

Αριθμός παιδιών των διευθυντών

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Αριθμός Κανένα 25 39,1
παιδιών ι παιδί 6 9,4

2 παιδιά 30 46,9
3 παιδιά 3 4,7
Σύνολο 64 100,0

Πίνακας 6

Τόπος κατοικίας των διευθυντών κατά της εφηβεία

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Τόπος Χωριό 14 21,9
κατοικίας Κωμόπολη 16 25,0

Πόλη 26 40,6
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 8 12,5
Σύνολο 64 100,0

Μικρό ποσοστό των διευθυντών προέρχονταν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 

σχεδόν οι μισοί είχαν μεγαλώσει σε χωριά ή κωμοπόλεις.

Στην ερώτηση «πόσα χρόνια έχετε συνολικά στην εκπαίδευση», οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων διευθυντών παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 7

Εκπαιδευτική υπηρεσία των διευθυντών

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Χρόνια εκπαιδευτικής 1 - 10 έτη 24 37,5
υπηρεσίας 11-20 έτη 11 17,2

21 και άνω έτη 29 45,3
Σύνολο 64 100,0

Το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 

πάνω από 21 έτη.

Πίνακας 8 

Τύπος σχολείου

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Τύπος Μονοθέσιο 4 6,3
σχολείου Ολιγοθέσιο 21 32,8
υπηρεσίας Εξαθέσιο και άνω 33 51,6

Διεύθυνση / Γραφείο 6 9,4
Σύνολο 64 100,0

Οι μισοί περίπου Διευθυντές υπηρετούν σε σχολεία εξαθέσια και άνω 

ενώ ένας στους τρεις υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία.
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6.2 Σπουδές και Επιμόρφωση

Όσον αφορά στις «επαγγελματικές σπουδές», οι μισοί από τους Διευθυντές 

ήταν Πτυχιούχοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Αναλυτικά οι απαντήσεις των 

διευθυντών φαίνονται παρακάτω:

Πίνακας 9

Επαγγελματικές σπουδές των διευθυντών 

Επαγγελματικές σπουδές Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 32 50%
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και πτυχίο Παιδαγωγικού 3 4,7%
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πτυχίο Παιδαγωγικού 1 1,6%
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και πτυχίο από άλλο ΑΕΙ
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και Πτυχίο Παιδαγωγικού 1 1,6%
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από τμήμα του εξωτερικού
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και πτυχίο από ΑΕΙ 3 4,7%
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 14 21,9%
Πτυχίο από ΑΕΙ 10 15,6%

Διευκρινίζεται ότι πτυχίο ΑΕΙ σημαίνει τον πτυχιούχο δάσκαλο με κατατακτήριες 

εξετάσεις, δηλαδή πτυχιούχο κάποιας σχολής ΑΕΙ και κατατακτήριες εξετάσεις στο 

δεύτερο έτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Στην ερώτηση που αφορά στις «άλλες σπουδές», οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

φαίνονται παρακάτω:

Πίνακας 10

Πρόσθετα προσόντα των διευθυντών

Πρόσθετα προσόντα
Εξομοίωση

Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο 

Πτυχίο άλλου ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα,

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Σεμινάρια ΠΕΚ

Πιστοποίηση επάρκειας σε ξένη γλώσσα 

Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Άλλο (ΣΕΛΔΕ)

Σχετική συχνότητα %
24,5%

3 4,3%

4 6,1%

6 8,6%
1 1,6%
7 10,4%

11 17,2%

15 25,2%

2 3,1%

Συχνότητα
15
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Παρά το γεγονός ότι 75% των ερωτηθέντων διευθυντών δήλωσαν ότι έχουν 

επιμορφωθεί στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, μόνο το 25% δήλωσε ότι έχει 

γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Πίνακας 11 

Γνώσεις Η/Υ

Συχνότητα Σχετική συχνότητα %
Γνώση Λίγες 14 21,9
στους Η/Υ Μέτρια 24 37,5

Πολύ καλή 26 40,6
Σύνολο 64 100,0

Το 40,6% των διευθυντών ισχυρίζεται ότι έχει πολύ καλή γνώση στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

6.3 Στάσεις απέναντι στους Η/Υ

Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική στάση των Διευθυντών απέναντι στους Η/Υ.

Πίνακας 12

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές

Ν Μέσος
Τυπική

απόκλιση
ΕΚΣΥ 64 3,84 ,53
Αυτοπεποίθηση 64 3,75 ,61
Πεποιθήσεις 64 3,97 ,61
Αρέσκεια 64 3,90 ,65
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Διάγραμμα 1

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές (ΕΚΣΥ)

2.55 3.05 3.55 4.05 4.55 5,05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΠΣΤΕΣ

Φαίνεται ότι οι γενικά οι Διευθυντές διαμορφώνουν θετική στάση. Το 

ποσοστό των ατόμων με τιμές άνω του 3,5 είναι 68,8%.

Διάγραμμα 2

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές 

(Υποκλίμακα Αυτοπεποίθηση)

ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
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Ο μέσος όρος για την υποκλίμακα «Αυτοπεποίθηση» είναι 3,75 και η 

τυπική απόκλιση 0,61 .Διαμορφώνεται θετική αντίληψη από τους διευθυντές. 

Το ποσοστό των ατόμων με τιμές άνω του 3,5 είναι 67,2%.

Διάγραμμα 3

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές 

(Υποκλίμακα Πεποιθήσεις)

ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

Ο μέσος όρος για την υποκλίμακα «Πεποιθήσεις» είναι 3,97 και η τυπική 

απόκλιση 0,61. Θετική η αντίληψη των διευθυντών. Το ποσοστό των ατόμων 

με τιμές άνω του 3,5 είναι 84,4%.

Διάγραμμα 4

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές 

(Υποκλίμακα Αρέσκεια)

ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΕΣΚΕΙΑ
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Ο μέσος όρος για την υποκλίμακα «Αρέσκεια» είναι 3,90 και η τυπική 

απόκλιση 0,65. Το ποσοστό των ατόμων με τιμές άνω του 3,5 είναι 70,3%.

6.4 Παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις απέναντι στους Η/Υ 

6.4.1. Φύλο

Πίνακας 13

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές κατά φύλο 

Περιγραφικά στοιχεία

ΦΥΛΟ
Αριθμός

απαντήσεων Μέσος
Τυπική

απόκλιση
ΑΝΔΡΑΣ ΕΚΣΥ 25 3,85 ,55

Αυτοπεποίθηση 25 3,78 ,61
Πεποιθήσεις 25 3,91 ,67
Αρέσκεια 25 3,92 ,67

ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΣΥ 39 3,83 ,53
Αυτοπεποίθηση 39 3,73 ,61
Πεποιθήσεις 39 4,01 ,58
Αρέσκεια 39 3,90 ,65

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των μέσων όρων των στάσεων των δυο 

φύλων απέναντι στους υπολογιστές (ΕΚΣΥ) με τη χρήση του στατιστικού 

κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα. Βρέθηκε ότι δε διαφοροποιούνται οι 

στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές ως προς το φύλο ούτε 

στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας (t(62=0,ll, Ρ=0.91) ούτε στις 

επιμέρους υποκλίμακες(Αυτοπεποίθηση: t(62)=0,28 , Ρ=0.77), Πεποιθήσεις : 

(t(62)=0,59, Ρ=0.55), Αρέσκεια: (t(62)=0,16 , Ρ=0.87)).
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6.4.2. Ηλικία

Πίνακας 14

Στάσεις των διευθυντών απέναντι στους υπολογιστές κατά ηλικιακή ομάδα

Περιγραφικά στοιχεία

ΗΛΙΚΙΑ
Αριθμός

απαντήσεων Μέσος
Τυπική

απόκλιση
22-30 ετών ΕΚΣΥ 8 4,04 ,52

Αυτοπεποίθηση 8 3,93 ,54
Πεποιθήσεις 8 4,02 ,51
Αρέσκεια 8 4,20 ,61

31-40 ετών ΕΚΣΥ 20 3,79 ,44
Αυτοπεποίθηση 20 3,63 ,59
Πεποιθήσεις 20 4,08 ,54
Αρέσκεια 20 3,87 ,54

41-50 ετών ΕΚΣΥ 24 3,97 ,57
Αυτοπεποίθηση 24 3,93 ,62
Πεποιθήσεις 24 4,01 ,65
Αρέσκεια 24 4,03 ,71

51-60 ετών ΕΚΣΥ 12 3,53 ,49
Αυτοπεποίθηση 12 3,47 ,56
Πεποιθήσεις 12 3,67 ,68
Αρέσκεια 12 3,54 ,64

Από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψε ότι οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές συνολικά (ΕΚΣΥ), 

διαφοροποιούνται με την ηλικία (F(3, 60)=2.51, Ρ=0.037) . Η διαφοροποίηση 

αυτή αφορά την υποκλίμακα της Αρέσκειας (F(3, 60)=2.20, Ρ=0.043) αλλά 

όχι την υποκλίμακα της Αυτοπεποίθησης (F(3, 60)=2.14, Ρ=0.104) ή αυτήν 

των Πεποιθήσεων (F(3, 60)=1.27, Ρ=0.293)

Μετά από τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων του Scheffe, διαπιστώθηκε ότι οι 

Διευθυντές κάτω των 30 σε σύγκριση με αυτούς άνω των 40 έχουν θετικότερη στάση

πέναντι στους υπολογιστές.

Από τον πίνακα 15 φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των ηλικιών 22-30 και 41- 

50 (ρ=0,046<0,05) και μεταξύ των ηλικιών 22-30 και 51-60 (ρ=0,041 <0,05) για την 

ΕΚΣΥ.

Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των ηλικιών 22-30 και 31-40 
(ρ=0,032<0,05) και μεταξύ των ηλικιών 22-30 και 51-60 (ρ=0,029<0,05) για την 
υποκλίμακα ΑΡΕΣΚΕΙΑ
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Πίνακας 15 
Πολλαπλές συγκρίσεις

Scheffe

(1)
ΗΛΙΚΙΑ

(J)
ΗΛΙΚΙΑ

Παρατηρούμενο 
επίπεδο σημαντικότητας

ΕΚΣΥ 1 2 ,714
3 ,046
4 ,041

ΑΡΕΣΚΕΙΑ 1 2 ,032
3 ,928
4 ,029

Διάγραμμα 5

Μέσες τιμές και το 95% Δ.Ε. ανά ηλικιακή ομάδα (ΕΚΣΥ)

ΗΛΙΚΙΑ
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Διάγραμμα 6

Μέσες τιμές και το 95% Δ.Ε. ανά ηλικιακή ομάδα (ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ)

LU
<
ιοσ>

4.6-

4.4-

4.2- 

4,0- 

3,8-

3.6-

3.4-

3.2- 

3,0.
Ν

22-30 ΕΤΩΝ 31-40 ΕΤΩΝ 41-50 ΕΤΩΝ 51-60 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

Διάγραμμα 7

Μέσες τιμές και το 95% Δ.Ε. ανά ηλικιακή ομάδα (ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ)

LLI
<
ιοσ>

46--------------------------------------------------

4,4-

4.2 ·

4,0- [1 Ο

3,8-

3,6--------------

3,4·

3.2-

3.0 J_______ τ________ ι________ (________ _
Ν- 8 20 24 12

22-30 ΕΤΩΝ 31-40 ΕΤΩΝ 41-50 ΕΤΩΝ 51-60 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ
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Διάγραμμα 9

Μέσες τιμές και το 95% Δ.Ε. ανά ηλικιακή ομάδα (ΑΡΕΣΚΕΙΑ)

LU
<1

m
cn

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0
Ν * 8 20 24 12

22-30 ΕΤΩΝ 31-40 ΕΤΩΝ 41-50 ΕΤΩΝ 51-60 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

6.4.3 Επιμόρφωση σε Η/Υ

Πίνακας 16

Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές σε σχέση με προηγούμενη

επιμόρφωσή τους

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Αριθμός
απαντήσεων Μέσος

Τυπική
απόκλιση

Ναι ΕΚΣΥ 48 3,89 ,58
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 48 3,80 ,64
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 48 4,00 ,58
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 48 3,97 ,69

Όχι ΕΚΣΥ 16 3,69 ,33
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 16 3,60 ,47
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 16 3,89 ,70
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 16 3,72 ,48

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των μέσων όρων των στάσεων των δυο 

ομάδων απέναντι στους υπολογιστές (ΕΚΣΥ) με τη χρήση του στατιστικού 

κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα. Βρέθηκε ότι οι επιμορφωμένοι έχουν 

θετικότερη στάση συνολικά σε σύγκριση με τους μη επιμορφωμένους 

(t(62)— 1.34, Ρ=0.042 για τη συνολική βαθμολογία της κλίμακας). Δεν
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βρέθηκε πάντως στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των δύο ομάδων για 

καμιά από τις επιμέρους υποκλίμακες(Αυτοπεποίθηση: t(62)= 1,17, Ρ=0,247), 

Πεποιθήσεις: (ί(62)=0,61, Ρ=0,543), Αρέσκεια: (t(62)= 1,35, Ρ=0,182)).

Πίνακας 17

Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές σε σχέση με την κατοικία τους

στην εφηβική ηλικία

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝΕΦΗΒΕΙΑ
Αριθμός

απαντήσεων Μέσος
Τυπική

απόκλιση
Χωριό ΕΚΣΥ 14 3,73 ,39

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 14 3,51 ,54
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 14 3,74 ,67
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 14 4,06 ,57

Κωμόπολη ΕΚΣΥ 16 3,58 ,58
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 16 3,53 ,66
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 16 3,92 ,59
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 16 3,48 ,60

Πόλη ΕΚΣΥ 26 4,01 ,50
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 26 3,97 ,54
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 26 4,02 ,63
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 26 4,06 ,62

Αθήνα - Θεσσαλονίκη ΕΚΣΥ 8 4,00 ,57
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 8 3,90 ,60
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 8 4,30 ,35
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 8 3,99 ,72
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Πίνακας 18

Ανάλυση διακύμανσης στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές

Βαθμοί
ελευθερίας F

Παρατηρούμενο 
επίπεδο σημαντικότητας

ΕΚΣΥ Μεταξύ των τόπων 3 2,78 ,049
Στους τόπους 60
Σύνολο 63

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Μεταξύ των τόπων 3 2,96 ,039
Στους τόπους 60
Σύνολο 63

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ Μεταξύ των τόπων 3 1,54 ,214
Στους τόπους 60
Σύνολο 63

ΑΡΕΣΚΕΙΑ Μεταξύ των τόπων 3 3,43 ,023
Στους τόπους 60
Σύνολο 63

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο τόπος που κατοικούσαν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την εφηβεία τους αποτελεί παράγοντα που μπορεί να 

σχετίζεται με τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στους υπολογιστές. 

Διαφοροποιήσεις βρέθηκαν στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας και στις 

υποκλίμακες «αυτοπεποίθηση» και «αρέσκεια», αλλά όχι στην υποκλίμακα 

«πεποιθήσεις». Τα αποτελέσματα του ελέγχου πολλαπλών συγκρίσεων 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που κατοικούσαν σε πόλη έχουν μια στατιστική 

σημαντική διαφορά από τους συναδέλφους τους που κατοικούσαν σε χωριό. 

Στην ΕΚΣΥ (0,023<0,05)( Χωριό - Αθήνα Θεσσαλονίκη) και στις 

υποκλίμακες « αυτοπεποίθηση» (0,023<0,05)(Χωριό Αθήνα Θεσσαλονίκη) 

και «αρέσκεια»( 0,041 <0,05) (Χωριό - Πόλη). Συγκεκριμένα αυτοί που 

κατοικούσαν σε πόλη (ή Αθήνα Θεσσαλονίκη), αναπτύσσουν θετικότερη 

στάση απέναντι στους υπολογιστές, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που 

κατοικούσαν σε χωριό.
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Πολλαπλές συγκρίσεις

Scheffe

Παρατηρούμενο
επίπεδο

σημαντικότητας
ΕΚΣΥ ΧΩΡΙΟ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ,877

ΠΟΛΗ ,461
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,023

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΧΩΡΙΟ ΚΩΜΟΠΟΛΗ 1,000
ΠΟΛΗ ,340
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,023

ΑΡΕΣΚΕΙΑ ΧΩΡΙΟ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ,030
ΠΟΛΗ ,041
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,430

Πίνακας 19

Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές σε σχέση με το επίπεδο

γνώσεων σε η/υ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Αριθμός

απαντήσεων Μέσος
Τυπική

απόκλιση
Λίγες ΕΚΣΥ 14 3,46 ,40

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 14 3,27 ,48
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 14 3,81 ,53
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 14 3,58 ,70

Μέτρια ΕΚΣΥ 24 3,64 ,45
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 24 3,56 ,50
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 24 3,72 ,69
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 24 3,71 ,61

Πολύ Καλή ΕΚΣΥ 26 4,23 ,40
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 26 4,18 ,47
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 26 4,28 ,42
ΑΡΕΣΚΕΙΑ 26 4,27 ,49
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Πίνακας 20

Ανάλυση διακύμανσης στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές

Βαθμοί Παρατηρούμενο επίπεδο
ελευθερίας F σημαντικότητας

ΕΚΣΥ Μεταξύ των 
ομάδων 2 19,128 ,000

Στις ομάδες 61
Σύνολο 63

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Μεταξύ των 
ομάδων 2 19,025 ,000

Στις ομάδες 61
Σύνολο 63

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ Μεταξύ των 
ομάδων 2 7,117 ,002

Στις ομάδες 61
Σύνολο 63

ΑΡΕΣΚΕΙΑ Μεταξύ των 
ομάδων 2 8,359 ,001

Στις ομάδες 61
Σύνολο 63

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το επίπεδο γνώσεων των 

Διευθυντών σχετικά, με Η/Υ αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται με τη 

διαμόρφωση θετικών στάσεων. Διαφοροποιήσεις βρέθηκαν τόσο στη 

συνολική βαθμολογία της κλίμακας όσο και σε όλες τις υποκλίμακες. Ο 

έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων που ακολουθεί δείχνει ότι οι στατιστικά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις αφορούν αυτούς που έχουν πολύ καλή γνώση σε 

σύγκριση με αυτούς που έχουν λίγες γνώσεις.

Πολλαπλές συγκρίσεις

Scheffe

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

Παρατηρούμενο
επίπεδο

σημαντικότητας
ΕΚΣΥ ΛΙΓΕΣ ΜΕΤΡΙΑ ,465

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ,000
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΛΙΓΕΣ ΜΕΤΡΙΑ ,197

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ,000
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΛΙΓΕΣ ΜΕΤΡΙΑ ,923

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ,034
ΑΡΕΣΚΕΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΤΡΙΑ ,795

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ,003
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανάλυση των στάσεων των διευθυντών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, η 

οποία έγινε στη··· παροό"" ~-ν ασία επικεντρώθηκε στους παράγοντες που πιθανόν να 

παίζουν στ\μ<ίΛ 1 ''vioyoifj ‘διαμόρφωση των στάσεων των διευθυντών και έδειξε 

ότι θετικότερη στάση έχουν ο- ώτρ~~ι σε ηλικία, οι επιμορφωμένοι και οι έχοντες 

καλή γνώση υπολογιστών, οί εκπαιοευ ίΐκ.ψί που κατά την διάρκεια της εφηβείας τους 

κατοικούσαν σε μεγάλα αστινό κ-έντηα όπως ΑθήναΔ^εσσαΑονίκη.

Οι στάσεις των Διεάθυνίών απέναντι στους υπολογιστές βρέθ^ να γΤ ·αι ^ 

γενικά θετικές. Παρά το γεγονός ότι άλλεΓ έηο·ηνες δε^ εντόπισαν ρft*—- πτύεις, 

πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα bptuvu υι συμμετείχαν είχα,

στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιμορφωθεί. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού από 

το 2002 μέχρι το 2003 εκπονήθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

«Κοινωνία της πληροφορίας». Πράγματι οι επιμορφωμένοι βρέθηκε να έχουν 

θετικότερη στάση . Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία και με άλλες έρευνες που 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στη χρήση του 

υπολογιστή μετά το τέλος της επιμόρφωσης (Πολίτης κ.α, 2000). Εξάλλου 

περιλάμβανε αρκετούς νέους και λίγους μεγάλους στην ηλικία, σύνθεση που δεν 

είναι η συνήθης στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τις διαφορές ανδρών και γυναικών Διευθυντών ως προς τις 

στάσεις τους απέναντι στους Η/Υ τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να επαληθεύουν 

την ερευνητική μας υπόθεση. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις άλλες 

έρευνες για τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικά που έχουν δείξει ότι οι γυναίκες 

φαίνεται να έχουν επιφυλακτικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό και εμφανίζουν μικρότερη 

αυτοπεποίθηση στη χρήση υπολογιστών (Lee, 1997). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

μικρό μέγεθος του δείγματος ή και μεροληψία στη σύνθεση του δείγματος λόγω 

διαφοροποιημένου ποσοστού ανταπόκρισης. Ενδέχεται, λόγω απροθυμίας των 

ανδρών για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τη μία και στο γεγονός ότι σε 

ολιγοθέσια σχολεία στην περιφέρεια του νομού διορίζονται άτομα νεαρής ηλικίας και
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κυρίως γυναίκες, το δείγμα να μην αντικατοπτρίζει την ακριβή εικόνα των ανδρών 

και γυναικών του πληθυσμού,.

Σχετικά με τη συνολική στάση απέναντι στους Η/Υ και ιδιαίτερα την 

υποκλίμακα «αρέσκεια», βρέθηκε ότι οι Δ/ντές διαφοροποιούνται ως προς την ηλικία 

τους. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ερευνητική μας υπόθεση, Υ2. Οι νεώτεροι σε 

ηλικία εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές 

σε σχέση με μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους. Αυτά τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με την έρευνα των Τζιμογιάννη και Κόμη (2004), όπου οι εκπαιδευτικοί 

που βρίσκονται στο μέσο της καριέρας τους είναι πολύ θετικοί για την εφαρμογή των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον οι νεαρότεροι δάσκαλοι ένιωθαν 

περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση διαδικτύου από τους μεγαλύτερους(Ιωάννου 

και Χαραλάμπους (2004). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεαρότεροι δάσκαλοι 

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με τις ΤΠΕ κατά τη 

βασική τους κατάρτιση σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους που δεν είχαν τέτοια 

ευκαιρία. Ελάχιστη ως καθόλου θετική στάση έχουν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται 

κοντά στην αφυπηρέτηση. Αντίθετα οι νέοι στο επάγγελμα ( οι νεοδιόριστοι και οι 

έχοντες υπηρεσία ως 7 χρόνια ) δηλώνουν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στην χρήση τους 

στην εκπαιδευτική πράξη (Ρες, 2005).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων διευθυντών είναι στην πρώιμη μέση ηλικία. Το εύρημα αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι στη χώρα μας η επιλογή των διευθυντών στηρίζεται κατά 

κανόνα στο κριτήριο της αρχαιότητας (Ν 3467/2006, άρθρο 7). Αντίθετα σε άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα όπως ΗΠΑ και Αγγλία, ένας εκπαιδευτικός με κατάρτιση 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης μπορεί να προαχθεί σε διευθυντή σχολείου από τα τρία 

ή από τα πέντε χρόνια της υπηρεσίας του(Πασιαρδής, 1996). Παρά ταύτα είναι 

αξιοσημείωτο το ποσοστό των διευθυντών που είναι νεαρής ηλικίας. Αυτό πιθανώς 

να οφείλεται στο γεγονός ότι στα σχολεία εκτός πόλης τοποθετούνται νεαρά άτομα ή 

στο ότι απάντησαν περισσότερο οι νέοι.

Σχετικά με την επιμόρφωση των διευθυντών στους Η/Υ, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουν 

θετικότερη στάση έναντι των συναδέλφων τους που δεν έχουν επιμορφωθεί. Το 

εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με την Υ3 ερευνητική μας υπόθεση. Όσον αφορά 

τις γνώσεις των διευθυντών φαίνεται καθαρά ότι οι διευθυντές με πολύ γνώση στους
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ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαμορφώνουν θετικότερη στάση σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους με λίγες γνώσεις στους Η/Υ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν επαληθεύουν την Υ4 υπόθεσή μας και 

συμφωνούν με άλλα ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί που 

επιμορφώθηκαν είχαν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν εργαλεία των ΤΠΕ με στόχο 

να βελτιώσουν το έργο τους ( Demetriadis et al, 2003). Την παραπάνω άποψη 

επιβεβαιώνουν και οι Ιωαννίδης, Βαβουγιός, Γαρυφαλλίδου, Παναγιωτακόπουλος 

(2001).
Τέλος τα ευρήματα μας δείχνουν ότι ο τόπος που κατοικούσαν οι εκπαιδευτικοί 

κατά την διάρκεια της εφηβείας τους αποτελεί παράγοντα που μπορεί να 

διαμορφώσει θετικές στάσεις απέναντι στους υπολογιστές. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 

με την Υ5 ερευνητική υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί που κατοικούσαν σε πόλη 

αναπτύσσουν θετικότερη στάση σε σχέση με τους συναδέλφους τους που 

κατοικούσαν σε χωριό. Ο παράγοντας τόπος καταγωγής δεν έχει εξεταστεί σε σχετική 

έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8°

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας κάνει τις παραπάνω διαπιστώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας αλλά και αυτά που εντοπίστηκαν κατά την 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προτείνουμε τα παρακάτω:

• Εκπαίδευση όλων των διευθυντών των σχολικών μονάδων, αφού ο 

κυριότερος παράγοντες που επηρεάζει την εφαρμογή και την χρήση τους 

είναι η ανεπαρκής μόρφωση. Τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν θα πρέπει 

να περιορίζονται σε απλά σεμινάρια αλφαβητισμού σε λογισμικά γενικής 

χρήσης αλλά σ’ ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ώστε οι νέες τεχνολογίες να 

εφαρμοστούν στη διδακτική πρακτική και στην εισαγωγή καινοτομιών στις 

σχολικές μονάδες.

• Κριτήριο για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων δεν θα 

πρέπει να είναι κατά βάση η αρχαιότητα αλλά θα μπορούσε να 

μοριοδοτείται περισσότερο η πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες και τα 

άλλα προσόντα.

• Ανάπτυξη συστήματος κινήτρων το οποίο να παρακινεί μέσω της σχέσης 

προσπάθεια - απόδοση -αμοιβή, τα διευθυντικά στελέχη για καλύτερη 

κατάρτιση στις ΤΠΕ και ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών στα σχολεία 

τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Ελληνική Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές (Ε.Κ.Σ.Υ.)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηιιατολογίου

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε τη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 30 προτάσεις. Διαβάστε προσεκτικά την 
κάθε πρόταση και προσπαθήστε να δώσετε την πρώτη αυθόρμητη απάντηση που σας 
έρχεται στο μυαλό με απόλυτη ειλικρίνεια. Στο ερωτηματολόγιο αυτό δεν υπάρχουν 
σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, 
στάσεις και προτιμήσεις.
Για κάθε πρόταση υπάρχουν πέντε επιλογές, οι οποίες παρουσιάζονται με αριθμούς 
(1-5):

Το 1 σημαίνει ότι Διαφωνείτε Απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση (δε σας 
αντιπροσωπεύει καθόλου), το 2 ότι απλά Διαφωνείτε (δεν τη θεωρείτε και τόσο 
αντιπροσωπευτική για τον εαυτό σας), το 3 ότι είστε Αναποφάσιστος/η για το αν η 
πρόταση σας αντιπροσωπεύει ή όχι, το 4 ότι απλά Συμφωνείτε (τις περισσότερες 
φορές σας αντιπροσωπεύει), και το 5 σημαίνει ότι Συμφωνείτε Απόλυτα με την 
πρόταση (σας αντιπροσωπεύει πλήρως).

Διαφωνώ απόλυτα 
απόλυτα

Διαφωνώ Αναποφάσιστος/η Συμφωνώ Συμφωνώ

1 2 3 4 5

Απαντάτε βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει την απάντηση που θέλετε να 
δώσετε. Για παράδειγμα, στην πρόταση που ακολουθεί έχει μπει σε κύκλο το 4 
δείχνοντας ότι Συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη πρόταση:

θα είχα πολύ καλή επίδοση σε σεμινάρια για υπολογιστές 1 2 3 S

Και τώρα γυρίστε στην πίσω σελίδα και ξεκινήστε από την πρώτη πρόταση
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Ελληνική Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές {Ε.Κ.Σ.Υ.)

1. Ci υπολογιστές &ε με ρινίζουν καΒΟλου ι 3 ft 4 ft

2 Πολύ ουχνιϊ με τους υπολογιστές πηγαίνουν παρο πολΜ πρίγμστα ΛΟΒος 1 8 • 4 ft

3 Είμαι εχΒρχός απενανπ στους ιηαίογκττες ι 3 • 4 ft

4. Μπορώ ·α κάνω ircAU Ούσκολες εργασίες με £νσν υτταλσνστη ι 3 ft 4 ft

5. Πρίττ» να είσαι νβος για να μβδεις να χρησιμοποιείς ε»αν οπολογστη 1 9 ft 4 ft

6 Είμαι σίγουρος.*! οπ απορώ να μοβω πώς να χειρίζομαι βν® οπαοδηπαπ 

πρι>γραυμα στον υποΑσγστή
\ 3 ft 4 ft

7. Εχω μεγάλη αοταπεποβηση Οσον αφορό τη χρήση υπαλογΜπή 1 9 ft 4 ft

Β. Η εογοσία με ίναν υπολογιστή μοο είναι ευχάριστη 1 9 ft 4 ft

9. Μιτοριϊ: να μαβω μδνος'η μου τα προσΟτερα αττο οσα ττρίττει να γνωρίζω γβ 

ε.'ον υπολογιστή
X S ft 4 ft

1D. Διστάζω λ χρησμό ποιήσω υπολογιστή να να μη φανώ avfiifc^Tj 1 9 ft 4 ft

11. ea είχα ttgAO καλή επκοση σε σεμνορα γτα υπολσνστες 1 9 ft 4 ft

12. Δε με ενχαρστεί να συζητάω με την παρέα μοι, να οποΑσγατίς 1 9 ft 4 ft

13. Όταν χρησιμοποιώ υποΑσνσιη χρειΟζουα? 2Γτλα μου κάποιο/ ίμττερο χρηοτη X 9 ft 4 ft

14. Αποφεύγω να ερχομοί σε επαφή με υπολογιστές X 9 ft 4 ft

15. Όταν αντϊμετωπςω καποο προβΛηυα στον υπολογιστή, καταφέρνω να το 

λύσω μόνος μοο
X 9 ft 4 ft

16. Διστάζω να χρηκπμσιιαιήσω ίναν υπολσνσιη αττο φίβο μήπως κάνω κΰποο 

ΑώΒος που 5ε 6α μπορώ να ΡιορΒώσω στη σν.εχεα
X 9 ft 4 ft

17. Ci υποΛσγστίς είναι βαρετοί 1 9 ft 4 ft

18. Πρέπει να είσαι εξαιρε-*.α ναήμων γτα να ερ.ασηείς υε εναν υπονΌγστη X 9 ft 4 *

19. Μου άρεσε ·»ο περνώ πολύ χρόνο χοησμοποιώνας ίναν ύπολογστη X 9 ft 4 ft
20. Αν κάποιος μοο εΛνε έναν κατ.οϋρο υποΑογστη, είμαι af/oupcc Οτ Βα 

καταφερνα να ‘χρησ υοποησω' υερικα προγράμματα
X 9 ft 4 ft

21. Ci υποΑσγστίς εΐ.οι δυσνόητοι ί 3 ft 4 ft
22. Με συνεπαίρνει η ;Κα or θα πρεπει να χρησιμοπαηαω ε.ον υπολογιστή X 9 ft 4 ft

23. βα ήθελα να μη χρααζΟτον ποτέ να χαησιμοποιήσω υπολογιστές 1 9 ft 4 •

24. Ci υποΑσγστίς εΐ.οι δασκεοαστικοΐ 1 9 ft 4 •

25. Αίσβΰνομα πολύ ΰνετα Οταν πρέπει να χρησμοποιήσω υπολογιστή 1 9 ft 4 ft

26. Δεν εμτα ο τύπος που μπορεί να τα κστα'φερει με τους υπολογκτες 1 9 ft 4 ft

27. Δεν ετ/α; πολλοί αυτοί που μπορούν να χρησμοποιήσσυν έναν υπολογιστή i 9 ft 4 ft

28. Δεν εμσ καΑΟς.η με τους υπαλογκτίς X 9 ft 4 ft

29. Μί πύνει ναυτία οτσ/ σκέπτομαι Οτ ποΐπει να χρησμοποιτρω υπολονστη X 9 ft 4 ft

20. c καΚνας υπορε να χρησ υοπο*ησει έναν υπολογιστή ι 9 ft 4 ft

βΡαΙχκς XD
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Τρόπος υπολογισμού των κλιμάκων της ΕΚΣΥ

Βήμα 1°: Αντιστρέφουμε τη βαθμολογία σας «αρνητικές» προτάσεις: 2, 3, 5, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, και 29.

Βήμα 2°: Προσθέτουμε τους βαθμούς των προτάσεων 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 
20, 21, 25, 26, και 28 για να υπολογίσουμε το σκορ στην υποκλίμακα της 
Αυτοπεποίθησης με τους υπολογιστές.

Βήμα 3°: Προσθέτουμε τους βαθμούς των προτάσεων 2, 5, 18, 27, και 30 για να 
υπολογίσουμε το σκορ στην υποκλίμακα των Πεποιθήσεων για τους υπολογιστές.

Βήμα 4°: Προσθέτουμε τους βαθμούς των προτάσεων 3, 8, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 
και 29 για να υπολογίσουμε το σκορ στην υποκλίμακα της Αρέσκειας προς τους 
υπολογιστές.

Βήμα 5°: Προσθέτουμε τα σκορ των τριών υποκλιμάκων προκειμένου να 
υπολογίσουμε το τελικό σκορ στην Κλίιιακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Στατιστική περιγραφή των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις της κλίμακας

‘Σχετική συχνότητα %’ αντί για ‘σχετικό ποσοστό’ στους πίνακες
1. Οι υπολογιστές δε με φοβίζουν καθόλου

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 3 4,7 4,7 4,7
Διαφωνώ 4 6,3 6,3 10,9
Αναποφάσιστος/η 8 12,5 12,5 23,4
Συμφωνώ 25 39,1 39,1 62,5
Συμφωνώ απόλυτα 24 37,5 37,5 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

2. Πολύ συχνά με τους υπολογιστές πηγαίνουν πάρα πολλά πράγματα λάθος

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 7 10,9 10,9 10,9
Διαφωνώ 31 48,4 48,4 59,4
Αναποφάσιστος/η 13 20,3 20,3 79,7
Συμφωνώ 12 18,8 18,8 98,4
Συμφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

18,8
20,3

30

□ Διαφωνώ απόλυτα 03 Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η □ Συμφωνώ ■ Συμφωνώ απόλυτα
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3. Είμαι εχθρικός απέναντι στους υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 28 43,8 43,8 43,8
Διαφωνώ 28 43,8 43,8 87,5
Αναποφάσιστος/η 4 6,3 6,3 93,8
Συμφωνώ 2 3,1 3,1 96,9
Συμφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

6,3

43,8

43,8

0 1 0 20 30 40 50

□ Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
ΠΣιιικηωνώ ΒΙΤιιικηωνώ ππόλυΤΏ

4. Μπορώ να κάνω πολύ δύσκολες εργασίες με έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 5 7,8 7,8 7,8
Διαφωνώ 7 10,9 10,9 18,8
Αναποφάσιστος/η 8 12,5 12,5 31,3
Συμφωνώ 32 50,0 50,0 81,3
Συμφωνώ απόλυτα 12 18,8 18,8 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

□ Διαφωνώ απόλυτα ϋ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Σίίικρωνώ______________ ΙΣυυαίώνώ απόλυτα----------------------------------
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5. Πρέπει να είσαι νέος για να μάθεις να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 20 31,3 31,3 31,3
Διαφωνώ 27 42,2 42,2 73,4
Αναποφάσιστος/η 6 9,4 9,4 82,8
Συμφωνώ 5 7,8 7,8 90,6
Συμφωνώ απόλυτα 6 9,4 9,4 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

6. Είμαι σίγουρος/η ότι μμπορώ να μμάθω πώς να χειρίζομαι ένα οποιοδήποτε 
πρόγραμμα στον υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 3,1
Διαφωνώ 4 6,3 6,3 9,4
Αναποφάσιστος/η 10 15,6 15,6 25,0
Συμφωνώ 28 43,8 43,8 68,8
Συμφωνώ απόλυτα 20 31 3 31,3 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

43,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Ζύγωνα)______________ ·Συυ^ν.ώ απόλυτα----------------------------------
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7. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ 9 14,1 14,1 14,1
Αναποφάσιστος/η 20 31,3 31,3 45,3
Συμφωνώ 26 40,6 40,6 85,9
Συμφωνώ απόλυτα 9 14,1 14,1 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

1,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

□ Διαφωνώ απόλυτα S) Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συυίοωνώ________________ ΒΣυϋίΡωνώ απόλυτα___________________________

8. Η εργασία με έναν υπολογιστή μού είναι ευχάριστη

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 3 4,7 4,7 6,3
Αναποφάσιστος/η 15 23,4 23,4 29,7
Συμφωνώ 24 37,5 37,5 67,2
Συμφωνώ απόλυτα 21 32,8 32,8 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

□ Διαφωνώ απόλυτα HI Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Συίίωωνώ________________ ΒΣυυοωνώ απόλυτα___________________________
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9. Μπορώ να μμάθω μόνος/η μου τα περισσότερα από όσα πρέπει να γνωρίζω 
για έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 3 4,7 4,7 4,7
Διαφωνώ 21 32,8 32,8 37,5
Αναποφάσιστος/η 13 20,3 20,3 57,8
Συμφωνώ 22 34,4 34,4 92,2
Συμφωνώ απόλυτα 5 7,8 7,8 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

20, 1

4,7

34,4

32,8

10 15 20 25 30 35
—ι
40

□ Διαφωνώ απόλυτα D Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
ΠyιιικΓΧιΐν/Δ)___________________________ Ηyiiiicnmviii ππήλιιτπ_______________________________

10. Διστάζω να χρησιμοποιήσω υπολογιστή για να μη φανώ ανόητος/η

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 33 51,6 51,6 51,6
Διαφωνώ 23 35,9 35,9 87,5
Αναποφάσιστος/η 1 1,6 1,6 89,1
Συμφωνώ 5 7,8 7,8 96,9
Συμφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

w
7,8

35,9

1,6

51,6

0 1 0 20 30 4 0 50 60

□ Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
___ □ Συικοωνώ________________ Β Συμφωνώ, απόλυτα_______________________________

60
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:56 EEST - 3.236.241.27



11. Θα είχα πολύ καλή επίδοση σε σεμινάρια για υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ 1 1,6 1,6 1,6
Αναποφάσιστος/η 10 15,6 15,6 17,2
Συμφωνώ 36 56,3 56,3 73,4
Συμφωνώ απόλυτα 17 26,6 26,6 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

12. Δε με ευχαριστεί να συζητώ με την παρέα μου για υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 12 18,8 18,8 18,8
Διαφωνώ 19 29,7 29,7 48,4
Αναποφάσιστος/η 15 23,4 23,4 71,9
Συμφωνώ 13 20,3 20,3 92,2
Συμφωνώ απόλυτα 5 7,8 7,8 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

0 5 10 15 20 25 30 35

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
Π Τιιικηωνώ___________________ΒΣιιικηωνώ ππήλιιτη______________________________
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13. Όταν χρησιμοποιώ υπολογιστή χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον έμπειρο χρήστη

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 9 14,1 14,1 14,1
Διαφωνώ 25 39,1 39,1 53,1
Αναποφάσιστος/η 13 20,3 20,3 73,4
Συμφωνώ 12 18,8 18,8 92,2
Συμφωνώ απόλυτα 5 7,8 7,8 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

I7’8
18,8

,3

39,1

20

1
14,1

Τ
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Ιΐΐίκρωνώ________________ 1 Zuummvd) απόλυτα___________________________

14. Αποφεύγω να έρχομαι σε επαφή με υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 29 45,3 45,3 45,3
Διαφωνώ 28 43,8 43,8 89,1
Αναποφάσιστος/η 1 1,6 1,6 90,6
Συμφωνώ 6 9,4 9,4 100,0
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο 64 100,0 100,0

1,1

1,6

9,4

___________________ __________ Witt’Κ-ΑΓ :
43,8 

45,3

10 20 30 40 50

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Σιιυφωνώ________________ BluuWmj απόλυτα___________________________
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15. Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή, καταφέρνω να το 
λύσω μόνος μου

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 6 9,4 9,4 9,4
Διαφωνώ 22 34,4 34,4 43,8
Αναποφάσιστος/η 14 21,9 21,9 65,6
Συμφωνώ 18 28,1 28,1 93,8
Συμφωνώ απόλυτα 4 6,3 6,3 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

□ Διαφωνώ απόλυτα Ξ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ 7ιιικπ(ιΐνιίι___________________Μ 7ιιιιίηΐιΐνιίι ππόλιιτπ______________________________

16. Διστάζω να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή από φόβο μμήπως κάνω κάποιο 
λάθος που δε θα μπορώ να διορθώσω στη συνέχεια

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 25 39,1 39,1 39,1
Διαφωνώ 27 42,2 42,2 81,3
Αναποφάσιστος/η 1 1,6 1,6 82,8
Συμφωνώ 8 12,5 12,5 95,3
Συμφωνώ απόλυτα 3 4,7 4,7 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

63
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:56 EEST - 3.236.241.27



17. Οι υπολογιστές είναι βαρετοί

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 24 37,5 37,5 37,5
Διαφωνώ 27 42,2 42,2 79,7
Αναποφάσιστος/η 5 7,8 7,8 87,5
Συμφωνώ 7 10,9 10,9 98,4
Συμφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

3ι
10,9

10 20 25 30 35 405 15

□ Διαφωνώ απόλυτα 13 Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Συικρωνώ________________ ίΐυυφωνώ,, απόλυτα___________________________

18. Πρέπει να είσαι εξαιρετικά νοήμων για να εργαστείς με έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 28 43,8 43,8 43,8
Διαφωνώ 32 50,0 50,0 93,8
Αναποφάσιστος/η 2 3,1 3,1 96,9
Συμφωνώ 2 3,1 3,1 100,0
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο 64 100,0 100,0

b
3,1

3,1

50

!,8

1

L ^

4

0 10 20 30 40 50 60

□ Διαφωνώ απόλυτα 12 Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Συικρωνώ________________ 1 Συμφωνώ απόλυτα___________________________
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19. Μου αρέσει να περνώ πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 3,1
Διαφωνώ 24 37,5 37,5 40,6
Αναποφάσιστος/η 17 26,6 26,6 67,2
Συμφωνώ 13 20,3 20,3 87,5
Συμφωνώ απόλυτα 8 12,5 12,5 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

□ Διαφωνώ απόλυτα G1 Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συικοωνώ________________ ΒΣυιιφωνώ απόλυτα___________________________

20. Αν κάποιος μου έδινε έναν καινούριο υπολογιστή, είμαι σίγουρος ότι θα 
κατάφερνα να “χρησιμοποιήσω” μερικά προγράμματα

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 5 7,8 7,8 7,8
Διαφωνώ 6 9,4 9,4 17,2
Αναποφάσιστος/η 7 10,9 10,9 28,1
Συμφωνώ 35 54,7 54,7 82,8
Συμφωνώ απόλυτα 11 17,2 17,2 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

>

54,7

Γ

10,9

9,4

7,8

0 1 0 20 30 40 50 60

□ Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Συικοωνώ________________ ■ Συικοωνώ απόλυτα_______________________________
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21. Οι υπολογιστές είναι δυσνόητοι

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 23 35,9 35,9 35,9
Διαφωνώ 30 46,9 46,9 82,8
Αναποφάσιστος/η 4 6,3 6,3 89,1
Συμφωνώ 6 9,4 9,4 98,4
Συμφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

□ Διαφωνώ απόλυτα
□ Συί-ίαιωνώ_________

i Διαφωνώ
ΙΣυυίΡωνώ απόλυτα.

□ Αναποφάσιστος/η

22. Με συνεπαίρνει η ιδέα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 3,1
Διαφωνώ 8 12,5 12,5 15,6
Αναποφάσιστος/η 25 39,1 39,1 54,7
Συμφωνώ 21 32,8 32,8 87,5
Συμφωνώ απόλυτα 8 12,5 12,5 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

112,5

32,8

39,1

------------- 1

3,1

12,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

□ Διαφωνώ απόλυτα ϋ Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συυωωνώ________________ ΒΣυυα?ωνώ απόλυτα___________________________
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23. Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ποτέ να χρησιμοποιήσω υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 30 46,9 46,9 46,9
Διαφωνώ 21 32,8 32,8 79,7
Αναποφάσιστος/η 7 10,9 10,9 90,6
Συμφωνώ 3 4,7 4,7 95,3
Συμφωνώ απόλυτα 3 4,7 4,7 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0U

X

•

10,9

32,8

46,

-------------------------1
0 10 20 30 40 50

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συιτωωνώ__________________ΙΣυϋίΡωνώ απόλυτα___________________________

24. Οι υπολογιστές είναι διασκευαστικοί

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 3,1
Διαφωνώ 5 7,8 7,8 10,9
Αναποφάσιστος/η 15 23,4 23,4 34,4
Συμφωνώ 28 43,8 43,8 78,1
Συμφωνώ απόλυτα 14 21,9 21,9 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

21,9

43,8

23,4

0 10 20 30 40 50

□ Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συικρωνώ___________________Μ Συυοωνώ απόλυτα____________________________________
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25. Αισθάνομαι πολύ άνετα όταν πρέπει να χρησιμοποιήσω υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 12 18,8 18,8 20,3
Αναποφάσιστος/η 13 20,3 20,3 40,6
Συμφωνώ 29 45,3 45,3 85,9
Συμφωνώ απόλυτα 9 14,1 14,1 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Συυωωνώ_________________ ■ Συυωωνώ απόλυτα____________________________

26. Δεν είμαι ο τύπος που μπορεί να τα καταφέρει με τους υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 27 42,2 42,2 42,2
Διαφωνώ 26 40,6 40,6 82,8
Αναποφάσιστος/η 5 7,8 7,8 90,6
Συμφωνώ 3 4,7 4,7 95,3
Συμφωνώ απόλυτα 3 4,7 4,7 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

-
4,7

4,7

7,8

40,6

42,2

0 5 1 0 1 5 20 2 5 30 35 40 45

□ Διαφωνώ απόλυτα □ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
___ □ Συυωωνώ________________ a Συυωωνώ απόλυτα_______________________________
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27. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μμπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 15 23,4 23,4 23,4
Διαφωνώ 32 50,0 50,0 73,4
Αναποφάσιστος/η 9 14,1 14,1 87,5
Συμφωνώ 8 12,5 12,5 100,0
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο 64 100,0 100,0

^1.1

12,ί

',1

50

-------------------- 1

1·

2: ,4

0 10 20 30 40 50 60

□ Διαφωνώ απόλυτα @1 Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συυφωνώ_________________ 1 ΣυυφωνίλΗΐιιόλυια____________________________

28. Δεν είμαι καλός/ή με τους υπολογιστές

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 17 26,6 26,6 26,6
Διαφωνώ 29 45,3 45,3 71,9
Αναποφάσιστος/η 10 15,6 15,6 87,5
Συμφωνώ 6 9,4 9,4 96,9
Συμφωνώ απόλυτα 2 3,1 3,1 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

9,4

5,6-

45,

26,6

-------------------------1
0 10 20 30 40 50

□ Διαφωνώ απόλυτα H Διαφωνώ □ Αναποφάσιστος/η
□ Συιιωωνώ_________________ ΙΣιΐίίφωνώ απόλυτα____________________________
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29. Με πιάνει ναυτία όταν σκέφτομαι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 35 54,7 54,7 54,7
Διαφωνώ 23 35,9 35,9 90,6
Αναποφάσιστος/η 4 6,3 6,3 96,9
Συμφωνώ 1 1,6 1,6 98,4
Συμφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0

D 1,6

1,6

6,3

35,9

54,

1
0 10 20 30 40 50 60

□ Διαφωνώ απόλυτα ϋ Διαφωνώ □Αναποφάσιστος/η
□ Συικοωνώ_________________ ·Συιήρωνώ απόλυτα____________________________

30. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,6 1,6 1,6
Διαφωνώ 6 9,4 9,4 10,9
Αναποφάσιστος/η 5 7,8 7,8 18,8
Συμφωνώ 25 39,1 39,1 57,8
Συμφωνώ απόλυτα 27 42,2 42,2 100,0
Σύνολο 64 100,0 100,0
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Συντελεστές αξιοπιστίας (a του Cronbach) για το ερωτηματολόγιο Ελληνικής 
Κλίμακας Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές (Ε.Κ.Σ.Υ.)

Ε.Κ.Σ.Υ
Δείκτης a

Υποκλίμακα Αυτοπεποίθησης .8628

Υποκλίμακα Πεποιθήσεων .7514

Υποκλίμακα Αρέσκειας .8671

Όλο .9124

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Mean Std Dev Cases

1. El 3,9844 1,0910 64,0
2. E4 3,6094 1,1494 64,0
3. E6 3,9375 1,0059 64,0
4 . E7 3,5469 , 9073 64,0
5. E9 3,0781 1,0882 64,0
6. E10 4,1875 1,1109 64,0
7. Ell 4,0781 , 6970 64,0
8. E13 3,7656 , 9385 64,0
9. E15 2,8750 1,1198 64,0Οι—

1 E16 3,9844 1,1614 64,0
11. E20 3,6250 1,1478 64,0
12 . E21 4,0781 , 9645 64,0
13. E25 3,5156 1,0078 64,0
14 . E26 4,1406 1,0215 64,0
15. E28 3,8281 1,0321 64,0

Reliability Coefficients 15 items (Υποκλίμακα .Αυτοπεπο ί θησης)

Alpha = ,8628 Standardized item alpha = , 8656

R Ε L IABILITY A N A L Y S I S - SC A L E (ALP

Mean Std Dev Cases

1. E2 3,5781 , 9225 64,0
2. E5 3,9063 1,1508 64,0
3. E18 4,3594 , 6985 64,0
4 . E27 3,8750 , 8997 64,0
5. E30 4,1250 1,0000 64,0

Reliability Coefficients 5 items (Υποκλίμακα Πεπο ιθησεών)

Alpha ,7514 Standardized item alpha = , 7599
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RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA)

Mean Std Dev Cases

1. E3 4,2500 , 8909 64,0
2. E8 3,9531 , 9500 64,0
3. E12 3,9375 , 8333 64,0
4 . E14 4,2031 , 9788 64,0
5. E17 4,0156 1,0156 64,0
6. El 9 2,9844 1,1338 64,0
7. E22 3,3750 1,0000 64,0
8. E23 4,1563 1,0870 64,0
9. E24 3,7031 1,0493 64,0o

 
»—

1 E29 4,5000 , 6172 64,0

Reliability Coefficients 10 items (Υποκλ ίμακα Αρέσκειας)

Alpha = , 8671 Standardized item alpha , 8629

R E L IABILITY A N A L Y S I S - S C A L E (A

Mean Std Dev Cases

1. El 3,9844 1,0910 64,0
2. E2 3,5781 , 9225 64,0
3. E3 4,2500 , 8909 64,0
4 . E4 3,6094 1,1494 64,0
5. E5 3,9063 1,1508 64,0
6. E6 3,9375 1,0059 64,0
7 . E7 3,5469 , 9073 64,0
8. E8 3,9531 , 9500 64,0
9. E9 3,0781 1,0882 64,0

10. E10 4,1875 1,1109 64,0
11. Ell 4,0781 , 6970 64,0
12. E12 3,9375 , 8333 64,0
13. E13 3,7656 , 9385 64,0
14 . E14 4,2031 , 9788 64,0
15. E15 2,8750 1,1198 64,0
16. E16 3,9844 1,1614 64,0
17. E17 4,0156 1,0156 64,0
18. E18 4,3594 , 6985 64,0
19. El 9 2,9844 1,1338 64,0
20. E20 3,6250 1,1478 64,0
21. E21 4,0781 , 9645 64,0
22. E22 3,3750 1,0000 64,0
23. E23 4,1563 1,0870 64,0
24 . E24 3,7031 1,0493 64,0
25. E25 3,5156 1,0078 64,0
26. E26 4,1406 1,0215 64,0
27. E27 3,8750 , 8997 64,0
28. E28 3,8281 1,0321 64,0
29. E29 4,5000 , 6172 64,0
30. E30 4,1250 1,0000 64,0

Reliability Coefficients 30 items (Ε.Κ.Σ.Υ.)

Alpha = ,9124 Standardized

H A)
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