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3.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η ακολουθείσα µεθοδολογία έρευνας, 

παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους επελέγη το συγκεκριµένο σχολείο για 

τη διεξαγωγή της έρευνας, αναλύεται ο τρόπος επιλογής και σχεδίασης των 

τεχνικών συλλογής στοιχείων και τέλος καταγράφεται η διαδικασία στατιστικής 

επεξεργασίας των ευρηµάτων. Το σχολείο που επιλέχθηκε είναι η Σχολή 

Χατζήβεη. Πρόκειται για ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο, το οποίο στεγάζεται στη Νέα 

Φιλαδέλφεια και λειτουργεί από το 1933(Βλ. Παράρτηµα Ζ, σελ. 234). 

 

3.1 Σχεδιασµός έρευνας 

Πρωταρχικός σκοπός της εν λόγω περιγραφικής µελέτης περιπτώσεως ήταν να 

διαγνώσει και να καταγράψει ποιες αλλαγές επήλθαν από την υλοποίηση των 

αρχών της ∆.Ο.Π. σε ένα ∆ηµοτικό σχολείο.  Ζητήθηκαν οι απόψεις και οι 

εργασιακές εµπειρίες των εργαζοµένων στο ∆ηµοτικό σχολείο - διοικητικού και 

διδακτικού προσωπικού - που αντανακλούν την όλη στάση τους έναντι της νέας 

για αυτούς διαµορφωµένης κατάστασης µετά την εισαγωγή και υλοποίηση των 

αρχών της ∆.Ο.Π.. Παράλληλα, ζητήθηκε η γνώµη των µαθητών των τριών 

τελευταίων τάξεων και των γονέων τους. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό τα στοιχεία 

συνελέγησαν µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, τα οποία κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι διδάσκοντες όλων των τάξεων, οι µαθητές των τµηµάτων της ∆’, 

Ε’ και ΣΤ’ τάξης και οι γονείς τους. Επιλέχθηκαν µόνο οι µαθητές των 

µεγαλύτερων τάξεων έτσι ώστε να αυξηθεί η εγκυρότητα των απαντήσεων. 

Επίσης, προσεγγίσαµε το διδακτικό προσωπικό και µέσω συνεντεύξεων. Τέλος, 

κατά τις επισκέψεις µας στο σχολείο προέβηµεν σε επιτόπιες παρατηρήσεις του 

τρόπου λειτουργίας της Σχολής. 

 

Η πρώτη επαφή πραγµατοποιήθηκε µε τη ∆ιευθύντρια της Σχολής Χατζήβεη, 

ώστε να γνωστοποιήσουµε την επιθυµία µας για την έρευνα, να εξηγήσουµε το 

σκοπό της, να δώσουµε πληροφορίες για ποιο λόγο θα ήταν χρήσιµο να 

διεξαχθεί η συγκεκριµένη έρευνα στην εν λόγω Σχολή και να πάρουµε τη 

σχετική άδεια. Σύντοµη παρουσίαση της Σχολής Χατζήβεη παρατίθεται στο 

Παράρτηµα Ζ. Από τη στιγµή που δόθηκε η άδεια επισκεφτήκαµε τη Σχολή 
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αρκετές φορές µε σκοπό να συλλέξουµε το αναγκαίο πρωτογενές υλικό, να 

δώσουµε τα ερωτηµατολόγια, να τα λάβουµε πίσω  και µετά την πρώτη 

επεξεργασία τους να επιστρέψουµε για µια σειρά συνεντεύξεων. Η έρευνά µας 

αποτέλεσε τη βάση και για µια πρώτη αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Τα 

εργαλεία έρευνας που χρησιµοποιήθηκαν απέβλεπαν στο να δώσουν 

απαντήσεις σε τέσσερα βασικά ερωτήµατα: 

• Ποια η απόδοση του σχολείου σε σχέση µε τους πελάτες του; 

• Ποια σηµεία χρήζουν βελτιώσεων; 

• Ποιες βελτιώσεις οφείλουµε να υλοποιήσουµε; 

• Με ποια σειρά θα τις υλοποιήσουµε; 

 

Όλα εποµένως τα στοιχεία που συλλέξαµε οφείλουν να καταδείξουν ότι όποιες 

αλλαγές επήλθαν από την υλοποίηση των αρχών της ∆.Ο.Π. στο συγκεκριµένο 

σχολείο πρέπει να ιδωθούν και υπό το πρίσµα της αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής µονάδας. Το τελευταίο στοιχείο εντάσσεται στα πλαίσια της ∆.Ο.Π. και 

αποτελεί την πρώτη αρχή της για συνεχή βελτίωση. 

 

3.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

3.2.1 Βιβλιογραφική Έρευνα 

Της συλλογής στοιχείων προηγήθηκε η βιβλιογραφική έρευνα, τόσο έντυπη όσο 

και ηλεκτρονική, όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.  

 

3.2.2 Ενδοεπιχειρησιακές Πηγές  

Επιπλέον, µελετήθηκαν έγγραφα και αρχεία από το ενδοεπιχειρησιακό 

περιβάλλον που αναφέρονταν: (α) στο όραµα, το σκοπό και την αποστολή της 

Σχολής Χατζήβεη, (β) στην πολιτική της όσον αφορά την ποιότητα και τη 

διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, (γ) τον κανονισµό εργασίας, και (δ) τον 

τρόπο επικοινωνίας µε τους πελάτες1. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης µας 

βοήθησαν να εγκλιµατιστούµε και να σχηµατίσουµε πλήρη εικόνα για τον τρόπο 

λειτουργίας της Σχολής και τη φιλοσοφία διοίκησης. 
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3.3 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ 

 

 

3.3.1 Πληθυσµός – ∆είγµα της έρευνας 

Για το σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν και οι 23 δάσκαλοι, οι 132 

µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων και 161 από τους γονείς τους.  

 

3.3.2 Ερωτηµατολόγιο  

Για τη συλλογή στοιχείων από τους µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων, τους 

γονείς τους και τους δασκάλους του σχολείου χρησιµοποιήσαµε οκτώ 

ερωτηµατολόγια. ∆εδοµένου ότι ο σκοπός της εν λόγω έρευνας ήταν να 

διαπιστωθούν οι αλλαγές – θετικές ή αρνητικές – από την υιοθέτηση των αρχών 

της ∆.Ο.Π., η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν κλειστού τύπου. 

Ξεκινήσαµε µε µια διερευνητική πρώτη έρευνα για να διαπιστώσουµε τον 

αντίκτυπο των πρακτικών του σχολείου στους πελάτες του. Χρησιµοποιήθηκε η 

κλίµακα Likert µε ερωτήσεις βαθµονόµησης/ σηµαντικότητας 2 . Στα 

ερωτηµατολόγια, ωστόσο, που απευθύνονταν στους γονείς και τους δασκάλους 

δίναµε την ευκαιρία να παραθέσουν τις προτάσεις τους ή/και τα παράπονά τους 

στο τέλος του ερωτηµατολογίου. Ο αριθµός των ερωτήσεων κάθε 

ερωτηµατολογίου φροντίσαµε να κρατηθεί µικρός, από δεκαπέντε έως τριάντα 

εφτά 3. Η λογική πίσω από αυτή την τακτική ήταν να αυξήσουµε τις απαντήσεις. 

Ένας αριθµός ερωτήσεων - µέχρι τριάντα το πολύ4 -δεν αποθαρρύνει όσους 

βιάζονται αλλά και δεν καταχράται την καλή θέληση όσων προθυµοποιούνται να 

το συµπληρώσουν. Πρέπει να σηµειώσουµε πως το µεγαλύτερο αριθµό 

ερωτήσεων είχε το ερωτηµατολόγιο προς τους δασκάλους, οι οποίοι από την 

αρχή είχαν εκδηλώσει τη θετική τους στάση προς την έρευνα. Το διδακτικό 

προσωπικό είχε ερωτηθεί αν επιθυµεί να συµµετάσχει στη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων κατά τη διάρκεια των πρώτων συναντήσεων και είχε 

συναινέσει. Μάλιστα, αυτές οι συναντήσεις είχαν πραγµατοποιηθεί χωρίς την 

παρουσία των στελεχών της διοίκησης. 

 

Για κάθε εξεταζόµενο στοιχείο υπήρχαν διαφορετικές ερωτήσεις. Φροντίσαµε οι 

ερωτήσεις αυτές να βρίσκονται αποµακρυσµένες για να αποφευχθεί το 

φαινόµενο του «φωτοστέφανου»5. Να επηρεαστεί, δηλαδή, ο ερωτώµενος από 
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την απάντηση της προηγούµενης ερώτησης, συνειδητά ή ασυνείδητα, και να 

δώσει παρόµοια απάντηση µε την προηγούµενη. Αυτή η αποµάκρυνση 

πραγµατοποιήθηκε µε µέτρο διότι άλλη µια παράµετρος ενός καλού 

ερωτηµατολογίου είναι και η λογική ακολουθία των ερωτήσεων6.  

 

3.3.2.1 Προ – έρευνα / Πιλοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγια 

Τα ερωτηµατολόγια ελέγχθηκαν από την υπεύθυνη καθηγήτρια για τις 

απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια συναντηθήκαµε µε τη διευθύντρια του 

σχολείου για να τα εγκρίνει. Τέλος, δόθηκαν δοκιµαστικά σε δασκάλους, 

µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων και γονείς παρόµοιας 

κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης, βάσει των στοιχείων που µας 

παραχωρήθηκαν από το σχολείο. Θελήσαµε κατ’αυτό τον τρόπο να 

επιβεβαιώσουµε, αφενός πως «το λεξιλόγιο και η συντακτική δοµή των 

ερωτήσεων είναι ανάλογα µε το αντιληπτικό και µορφωτικό επίπεδο των 

ερωτωµένων» 7  και αφετέρου να εξασφαλίσουµε την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα αυτού του εργαλείου έρευνας8. Οι εθελοντές είχαν ενηµερωθεί για 

το σκοπό της έρευνας πριν τους δοθούν τα ερωτηµατολόγια, όπως και για το 

λόγο αυτής της προ-έρευνας. Επίσης, εξαιρουµένων των µαθητών, ζητήσαµε να 

µας ενηµερώσουν για τα εξής: 

1. Το χρόνο που χρειάστηκαν για να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια 

2. Ό,τι δεν καταλαβαίνουν 

3. Ό,τι θεωρούν αµφίσηµο 

4. Ό,τι πιστεύουν πως δε θα έπρεπε να συµπεριληφθεί και για ποιο λόγο 

5. Ό,τι θα ήθελαν να συµπεριληφθεί9 

 

 

3.3.2.2 Ερωτήσεις  

Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων βασίστηκαν στο υλικό παρόµοιων ερευνών 

από τη διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως από το πρόγραµµα αξιολόγησης των 

σχολείων Α’Βάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας, 

του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. και του Υπουργείου Παιδείας του Χόνγκ 

Κόνγκ. Καλύπτουν τοµείς που θεωρούνται σηµαντικοί για την ποιότητα των 

σχολικών µονάδων. Οι βασικότεροι τοµείς δεδοµένων από αυτούς αφορούν: 

� στην πειθαρχία και συµπεριφορά των µαθητών 
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�  στη στάση των µαθητών έναντι του σχολείου 

�  στο αυτοσυναίσθηµα των µαθητών 

�  στη στάση των δασκάλων έναντι των µαθητών τους 

�  στη γνώµη των γονέων για το σχολείο και τις υπηρεσίες του  

� στη γνώµη του προσωπικού για το σχολείο  

 

Τρία από τα ερωτηµατολόγια εστιάζονταν στην πειθαρχία και τη συµπεριφορά 

των µαθητών και συµπληρώθηκαν από τους δασκάλους, τους µαθητές των 

τριών τελευταίων τάξεων και τους γονείς τους. Το θέµα της πειθαρχίας και της 

συµπεριφοράς των µαθητών κρίνεται από τα σηµαντικότερα για τη δηµιουργία 

ποιοτικού σχολικού περιβάλλοντος, τέτοιου που να προαγάγει τη γνώση.   

 

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους µαθητές είχε ως αντικείµενο τη 

στάση τους έναντι του σχολείου και το αυτοσυναίσθηµά τους. Αποτελείτο από 

είκοσι οχτώ ερωτήσεις οµαδοποιηµένες σε έξι τοµείς, ήτοι: 

• Σχέση µε συνοµηλίκους (ερ. 6, 14, 20, 24) 

• Σχέση µε δασκάλους (ερ. 4, 15, 18, 25, 27)  

• Γνώµη για το σχολείο (ερ. 5, 9, 16, 21) 

• Αυτοσυναίσθηµα (ερ. 1, 3, 7, 11, 13, 19) 

• Όρεξη για µάθηση (ερ. 10, 17, 22, 25) 

• Αίσθηµα ασφάλειας στο σχολείο (ερ. 2, 8, 12, 23, 28) 

 

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους δασκάλους είχε ως αντικείµενο 

τη στάση τους έναντι του σχολείου και έναντι των µαθητών. Αποτελείτο από 

είκοσι έξι ερωτήσεις οµαδοποιηµένες σε εφτά τοµείς, ήτοι: 

• Ασφάλεια µαθητών (ερ.3, 5, 7, 10, 13, 22) 

• Αφοσίωση/Αίσθηµα δέσµευσης δασκάλων µε το σχολείο (ερ. 15, 17, 20) 

• ∆ικαιοσύνη / Σταθερότητα αποφάσεων και τρόπου συµπεριφοράς 

απέναντι στους µαθητές (ερ. 1, 16, 24) 

• Ανατροφοδότηση/Αναγνώριση προσπαθειών των µαθητών (ερ. 6, 25, 

26) 

• Προθυµία για βοήθεια προς τους µαθητές/Ανταποκρισιµότητα (ερ. 11, 

18, 21) 
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• Καταλληλότητα περιεχοµένου διδασκαλίας/Βαθµός δυσκολίας διδακτικών 

προσφορών (ερ. 8, 12, 23) 

• Επίπεδο προσδοκιών για την πρόοδο των µαθητών (ερ. 2, 4, 9, 14, 19) 

 

Στους γονείς δόθηκαν και άλλα δύο ερωτηµατολόγια για να ερευνηθεί η γνώµη 

τους για το σχολείο. Το πρώτο από αυτά αποτελείτο από είκοσι τρεις ερωτήσεις 

οµαδοποιηµένες σε έξι τοµείς, ήτοι: 

• Ποιότητα διδασκαλίας (ερ. 1, 6, 11, 16, 21) 

• Επίπεδο παρεχόµενης εκπαίδευσης (ερ.2, 7, 12, 17, 22) 

• Επίπεδο ενηµέρωσης προόδου µαθητών (ερ. 3, 8, 13, 18) 

• Σχολικό περιβάλλον (ερ. 4, 9, 14, 19) 

• Εξυπηρέτηση πελατών (ερ. 5, 10, 15, 20) 

• Ικανοποίηση πελατών (ερ.23) 

 

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο που ζητούσε τη γνώµη των γονέων για το σχολείο 

αποτελείτο από τριάντα µία ερωτήσεις οµαδοποιηµένες σε πέντε τοµείς, ήτοι: 

• Εγκαταστάσεις/Τοποθεσία (ερ. 1, 2, 3, 4, 5) 

• Αµεσότητα εξυπηρέτησης (ερ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

• Κατάρτιση διοικητικού προσωπικού (ερ. 15, 16, 17, 18, 19) 

• Επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη (ερ. 20, 21, 22, 23, 24, 25) 

• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση (ερ. 26, 27, 28, 29, 30, 31) 

 

Τέλος, οι δάσκαλοι του σχολείου απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο που ζητούσε 

τη γνώµη τους για το σχολείο. Αποτελείτο από είκοσι τέσσερις ερωτήσεις 

οµαδοποιηµένες σε πέντε τοµείς, ήτοι: 

• Ηθικό εργαζοµένων (ερ.13, 17, 20, 24) 

• Φιλική ηγεσία (ερ. 6, 8, 14, 15, 18) 

• Συµφωνία στόχων (ερ. 10, 12, 16, 19, 23) 

• Συνεργασία (ερ. 7, 9, 11, 21, 22) 

• Επαγγελµατική εξέλιξη (ερ. 1, 2, 3, 4, 5) 

Τα ερωτηµατολόγια παρατίθενται στο Παράρτηµα Ε’, σελ. 201. 
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3.3.2.3 Συνοδευτική Επιστολή 

Τα ερωτηµατολόγια συνοδεύτηκαν από διαβιβαστική – ενηµερωτική επιστολή 

στην οποία περιγράφαµε την έρευνα και το λόγο που η γνώµη των 

ερωτώµενων είναι σηµαντική και για αυτούς αλλά και για το σχολείο. ∆ίνονταν 

συνοπτικά οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 

τονίζοντας πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις αλλά κυρίως 

αυθόρµητες, επισηµαίνοντας πως τα στοιχεία είναι ανώνυµα και άκρως 

εµπιστευτικά. Στα ερωτηµατολόγια προς τους µαθητές για τη διευκόλυνσή τους 

υπήρχε ένα επιπλέον µικρό παράδειγµα συµπλήρωσης. Όσα προορίζονταν για 

τους γονείς απεστάλησαν και µε συνηµµένο φάκελο, ώστε να επιστραφούν 

κλεισµένα και να διαφυλαχθεί η ανωνυµία.  

 

3.3.2.4 Συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων 

Ο χρόνος συµπλήρωσης που δινόταν ήταν δύο εβδοµάδες για τους γονείς, τους 

δασκάλους και το διοικητικό προσωπικό, ενώ οι µαθητές το συµπλήρωσαν στις 

τάξεις τους µε την παρουσία µη διδακτικού προσωπικού για να µην 

επηρεαστούν. Οι φάκελοι µε τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώνονταν σε ειδικά 

τοποθετηµένα για αυτό το σκοπό κουτιά. 

 

 

3.4 Ποιοτική έρευνα  

 

 

3.4.1 Μελέτη περίπτωσης 

Για τη συλλογή των πρωτογενών ενδοεπιχειρησιακών δεδοµένων επιλέχθηκε η 

περιγραφική µελέτη περίπτωσης µε τη χρήση συνδυασµού πηγών και τεχνικών 

συλλογής στοιχείων. Η περιγραφική έρευνα όπως το ίδιο το όνοµα δείχνει δεν 

έχει στόχο να εµβαθύνει ή να ανακαλύψει τα αίτια πίσω από συγκεκριµένες 

συµπεριφορές και καταστάσεις10. Γι’ αυτό το σκοπό εφαρµόστηκε η αρχή της 

τριγωνικότητας. Το πλεονέκτηµα αυτής της επιλογής έγκειται στο γεγονός πως 

διασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό εσωτερική εγκυρότητα, όσον αφορά τις 

διερευνόµενες µεταβλητές11. Τα εργαλεία - τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για 

αυτή τη µελέτη περίπτωσης ήταν το ερωτηµατολόγιο ( το οποίο αναλύθηκε 

προηγουµένως), η παρατήρηση και η ερευνητική συνέντευξη.  
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3.4.2 Συνέντευξη 

Η ερευνητική συνέντευξη είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που µας επιτρέπει να 

βλέπουµε τα γεγονότα µέσα από τα µάτια των συνεντευξιαζοµένων 12 . 

Χρησιµοποιείται σαν όργανο συλλογής πρωτογενών επιχειρηµατικών 

δεδοµένων ποιοτικής φύσης. Κατά τη διάρκειά της υποβάλλονται και 

απαντώνται προφορικά προεπιλεγµένα ερωτήµατα, τα οποία και καταγράφονται 

από το συνεντευκτή13. Έχει το πλεονέκτηµα της αµεσότητας και, όπως έχει 

λεχθεί, κατά τη συνέντευξη ο ερευνητής προτρέπει τους συνεντευξιαζοµένους 

να αναλάβουν ρόλο καθοδηγητή και «δασκάλου» εξηγώντας από τη δική τους 

σκοπιά ό,τι θεωρούν ουσιώδες14.  

 

Πέραν των εγνωσµένων πλεονεκτηµάτων, εντούτοις, η ερευνητική συνέντευξη 

έχει και κάποια µειονεκτήµατα. Στο ισχυρό στοιχείο της άµεσης διαπροσωπικής 

επικοινωνίας ελλοχεύει ο κίνδυνος της µη αντικειµενικότητας λόγω των 

ψυχοδυναµικών παραγόντων που αναπτύσσονται µεταξύ συνεντευκτή και 

συνεντευξιαζοµένου. Ακόµη, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο χρειάζεται µεγάλη 

προσοχή στην ορθή καταγραφή των απαντήσεων. Τέλος, πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στο να µη ζητούνται ‘’ευαίσθητα’’ προσωπικά δεδοµένα15.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων φροντίσαµε να 

ακολουθήσουµε πιστά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή της συνέντευξης , όπως 

αυτές καταγράφονται στο Παράρτηµα Γ’, σελ.186 16 . Οι συνεντεύξεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε ειδικό αποµονωµένο χώρο της Σχολής και είχαν τη 

µορφή διαπροσωπικών, ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. Επιλέξαµε τη 

διαπροσωπική συνέντευξη διότι, όπως ισχυρίζεται ο Malhotra (1996), οι 

συνεντευξιαζόµενοι, όταν συµµετέχουν σε οµαδική συνέντευξη, έχουν µια τάση 

να επηρεάζονται και να δίνουν απαντήσεις µε γνώµονα τη µη διατάρραξη του 

οµαδικού και συναδελφικού πνεύµατος17. Ο συνεντευκτής είχε στα χέρια του 

ένα πρωτόκολλο συνέντευξης µε ορισµένα κεντρικά - κοµβικά ερωτήµατα πάνω 

στα οποία ο συνεντευξιαζόµενος εξέθετε τις απόψεις του µέσα από ελεύθερη 

συζήτηση18(Βλέπε Παράρτηµα Γ’, σελ. 187). 

 

Οι κοµβικές ερωτήσεις βασίστηκαν στη βιβλιογραφία, όπως και οι ανάλογες 

ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων. Η πρώτη ερώτηση, εκτός από το ότι παρείχε 



 62 

πληροφορίες για το ρόλο του συνεντευξιαζοµένου στη Σχολή, επιτελούσε και 

άλλο σκοπό. Όντας µια απλή και εύκολη να απαντηθεί ερώτηση, δηµιουργούσε 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις (άνετο και φιλικό κλίµα) για να διασκεδαστούν οι 

όποιοι ενδοιασµοί και να υπερκεραστούν µηχανισµοί άµυνας που οι 

ερωτώµενοι ενεργοποιούν σε τέτοιες περιπτώσεις19. Έδινε την ευκαιρία στον 

συνεντευξιαζόµενο να απαντήσει µε ευκολία για κάτι πολύ οικείο και σαφές. 

Αυτό κρίνεται ως πολύ σηµαντικό αναλογιζόµενοι πως οι συνεντεύξεις «είναι 

πάντοτε µια τεταµένη κατάσταση για τον συνεντευξιαζόµενο 20 »(Βλέπε 

Παράρτηµα Γ’, Γενικές Οδηγίες για τη ∆ιεξαγωγή Συνεντεύξεων, σελ.186). Οι 

υπόλοιπες ερωτήσεις λειτουργούσαν ως εφαλτήρια και κάλυπταν θέµατα 

ενδοσχολικής συνεργασίας, ηγεσίας, οργάνωσης και εξυπηρέτησης πελατών. 

Αυτοί είναι τοµείς που από τη διεθνή βιβλιογραφία προκρίνονται ως 

θεµελιώδους σηµασίας για την ποιότητα µιας σχολικής µονάδας (Βλέπε 

Κεφάλαιο 2, σελ.39).  

Για να µπορέσουµε να έχουµε πλήρη εικόνα της κατάστασης πήραµε 

συνέντευξη και από ένα διευθυντικό στέλεχος. Αυτό έγινε µε το σκεπτικό να 

συλλέξουµε πληροφορίες από όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές, έτσι ώστε να 

είµαστε σε θέση να κρίνουµε και να συγκρίνουµε τα στοιχεία σφαιρικά. Η 

συνέντευξη µε στελέχη της ∆ιοίκησης παρουσιάζει ωστόσο - και αυτή - κάποια 

προβλήµατα. Είναι λογικό, λόγω της θέσης που κατέχει το στέλεχος, να 

παρουσιάζει τις καταστάσεις πιο θετικές από ό,τι µπορεί να είναι. Στην 

περίπτωση µάλιστα του σχολείου το οποίο εξετάσαµε δεν πρέπει να αµελούµε 

το γεγονός ότι πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση. Ο ισχυρός ανταγωνισµός 

στον τοµέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης πιθανόν είναι να καθιστά τη ∆ιοίκηση 

περισσότερο φειδωλή στην πληροφόρηση, σε ό,τι αφορά στοιχεία και σηµεία 

«αδυναµίας» τα οποία θα µπορούσαν να διαρρεύσουν. 

 

Το πρωτόκολλο συνέντευξης ελέγχθηκε σε µια δοκιµαστική συνέντευξη µε έναν 

από τους διδάσκοντες, ο οποίος δεν επρόκειτο να συµµετάσχει στη συνέντευξη. 

Φροντίσαµε µε αυτό τον τρόπο να διαφυλάξουµε την αντικειµενικότητα των 

στοιχείων που θα συλλέγαµε χρησιµοποιώντας το τελικό πρωτόκολλο 

συνέντευξης µε ερωτώµενους που για πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή µε τις 

χρησιµοποιούµενες ερωτήσεις. Η δοκιµή του πρωτοκόλλου συνέντευξης 

βοήθησε πολύ διότι έγιναν αλλαγές για να απλοποιηθούν και να 
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αποσαφηνιστούν οι ερωτήσεις. Οι συνεντευξιαζόµενοι προσήλθαν εθελοντικά 

και υπό την προϋπόθεση από πλευράς ερευνητή - συνεντευξιαστή πως θα 

τηρηθεί η ανωνυµία τους. Η ανωνυµία είναι ιδιαίτερης σηµασίας στοιχείο σε 

περίπτωση που ο συνεντευξιαζόµενος και ταυτόχρονα υπάλληλος θα ήθελε να 

εκφράσει σκέψεις που έρχονται σε αντίθεση µε τη γραµµή της ∆ιοίκησης. Γι’ 

αυτό άλλωστε χρησιµοποιήθηκε κωδικός αριθµός και όχι ονοµατεπώνυµο στα 

πρωτόκολλα συνέντευξης.  

 

Τα στοιχεία από το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον λόγω του ότι είναι ποιοτικά 

απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία21.  Κατά τη διάρκεια µιας ποιοτικής έρευνας ο 

ερευνητής θέτει ερωτήµατα που αρχίζουν µε τις φράσεις: «Τι είδους ; Πώς....; 

Υπάρχουν άλλες προτάσεις....;  Τι θα προτείνατε να...;» αναζητώντας κοινωνικά 

φαινόµενα και λεπτοµέρειες µιας κατάστασης.22   Οι ερωτήσεις που αρχίζουν µε 

τη χρήση του «Τι» είναι ιδανικές για την εξερεύνηση και διασαφήνιση ενός 

φαινοµένου.23  Αναζητούν να αναδείξουν µια ενέργεια σε βάθος και όχι να την 

κατηγοριοποιήσουν µε τη βοήθεια σαφών κριτηρίων24. Με την ποιοτική έρευνα 

ενδιαφερόµαστε να ανακαλύψουµε τις σκέψεις αυτών που βιώνουν το υπό 

µελέτη φαινόµενο. ∆ίνεται έµφαση στο να δοµήσουµε και να σχηµατίσουµε νέες 

υποθέσεις από το να ελέγξουµε ήδη υπάρχουσες25.   

 

Στις ποιοτικές έρευνες η υποκειµενικότητα του ερευνητή δεν εκλαµβάνεται ως 

µεροληψία αλλά ως προσπάθεια για εις βάθος ανάλυση του φαινοµένου. Με 

αυτό το σκεπτικό τα δεδοµένα που απορρέουν από µια τέτοια έρευνα δεν 

κρίνονται σαν δεδοµένα αναµφίβολου κύρους και αλήθειας 26 . Είναι µάλλον 

υποθέσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται στο να διαλευκάνουν και να εξηγήσουν 

διαφορές που καταδεικνύονται από την έρευνα βοηθώντας έτσι στη 

λεπτοµερέστερη εξήγηση ενός φαινοµένου και όχι στο να µετατραπούν σε 

αριθµητικά δεδοµένα27.  

 

Για να ξεπεραστούν οι όποιοι κίνδυνοι µεροληψίας κατά τις συνεντεύξεις 

ελέγχθηκε η αξιοπιστία (credibility), η ελεγξιµότητα (auditability) και η 

επιβεβαιωσιµότητα (confirmability) των στοιχείων και της όλης διαδικασίας των 

συνεντεύξεων28. Η αξιοπιστία (credibility) των αποτελεσµάτων εξασφαλίζεται µε 

τον έλεγχό τους από τον ίδιο τον συνεντευξιαζόµενο. Μετά τη συγκέντρωση και 
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καταγραφή των σηµαντικότερων στοιχείων καλέσαµε τους συνεντευξιασθέντες 

και τους παρουσιάσαµε ό,τι είχαµε καταγράψει κατά τη συνέντευξη µαζί τους. 

Έτσι επιβεβαιώσαµε πως ό,τι είχε δηλώσει ο συνεντευξιαζόµενος είχε 

καταγραφεί από τον ερευνητή χωρίς µεροληψία ή σφάλµα. Εν συνεχεία 

αντίγραφο της διαδικασίας διεξαγωγής της έρευνας µε συνεντεύξεις δόθηκε σε 

άλλους µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές µε σκοπό να αποφανθούν 

κατά πόσο είναι διατυπωµένη και σχεδιασµένη λεπτοµερώς και ευκρινώς. Αν 

όντως ισχύει κάτι τέτοιο τότε η έρευνα µπορεί να επαναληφθεί και να 

επαναχρησιµοποιηθεί καλύπτοντας την προϋπόθεση της ελεγξιµότητας 

(auditability). Τέλος, η διαδικασία έρευνας θεωρείται επιβεβαιώσιµη 

(confirmable) όταν τα αποτελέσµατά της επιβεβαιώνουν ή συµφωνούν µε τα 

ευρήµατα άλλων ερευνητών από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αν όλες αυτές οι 

παράµετροι τηρηθούν, τότε και τα αποτελέσµατα της έρευνας θεωρούνται 

αντικειµενικά29 (Βλ. Κεφάλαιο 4). 

 

 

3.4.2.1 Επεξεργασία στοιχείων συνέντευξης 

Επιλεγµένες απαντήσεις που έριχναν φως στο υπό εξέταση αντικείµενο και στις 

οποίες διαφαινόταν αναντιστοιχία και διαφορές µε αυτά που ισχυριζόταν η 

∆ιεύθυνση καταχωρήθηκαν σε ένα πίνακα matrix30 ανάλογα µε το θέµα στο 

οποίο αναφέρονταν οι δηλώσεις των ερωτώµενων. Αυτού του είδους οι πίνακες 

δείχνουν µε τρόπο άµεσο τα σηµεία διαφοροποίησης µεταξύ των 

συνεντευξιαζοµένων. Ένα υποθετικό παράδειγµα αυτού του τρόπου 

καταχώρησης των στοιχείων είναι το ακόλουθο. 

 

Ερωτώµενοι Σχολικές Εκδηλώσεις 

∆ιευθυντής «...Πάντα φροντίζουµε 
να διοργανώνουµε 
εκδηλώσεις που 
αντικατοπτρίζουν µε την 
οργάνωση και το 
πλούσιο πρόγραµµά 
τους τη δουλειά που 
γίνεται στο σχολείο 
µας...» 

∆άσκαλος «...Κάθε λίγο και λιγάκι 
αναγκαζόµαστε να 
χάνουµε τόσο χρόνο 
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από τα µαθήµατά µας 
για να οργανώνουµε 
γιορτές για τις οποίες οι 
γονείς δε δίνουν 
σηµασία....» 

 

 

3.4.3 Παρατήρηση 

Στα πλαίσια της τριγωνικότητας (triangulation), η οποία αναφέρεται στη 

συλλογή των στοιχείων, προβήκαµε και σε άµεσα φανερή τυποποιηµένη 

συµπεριφορική παρατήρηση. Καταγράψαµε µε συστηµατικό τρόπο 

δραστηριότητες και διαδικασίες όντας παρόντες στους χώρους του σχολείου εν 

γνώσει των υποκειµένων της έρευνας. Η παρουσία µας είναι λογικό να 

προξένησε αντιδράσεις από την πλευρά των µαθητών, των δασκάλων και του 

διοικητικού προσωπικού. Οργανώσαµε λοιπόν κατά πρώτον την έρευνά µας µε 

τα ερωτηµατολόγια, ούτως ώστε να συνηθίσουν την παρουσία µας στο χώρο 

του σχολείου. Όταν πλέον η εµφάνισή µας στο χώρο δεν προκαλούσε την 

παραµικρή αντίδραση αλλά θεωρείτο και αναµενόµενη, αρχίσαµε να 

συλλέγουµε τα δεδοµένα. Εξασφαλίσαµε, έτσι, τη συλλογή πρωτογενούς υλικού 

(συµπεριφορές, ενέργειες και πράξεις) χωρίς αυτό να αλλοιωθεί από τα 

υποκείµενα της έρευνας που ενδεχόµενα θα προσπαθούσαν συνειδητά ή 

ασυνείδητα να αποκρύψουν ή να ωραιοποιήσουν καταστάσεις31.  

 

Η παρατήρηση αποτελεί αξιόπιστη και έγκυρη µέθοδο συλλογής στοιχείων µόνο 

όταν αποσκοπεί στην απλή καταγραφή τους και όχι στην προσπάθεια 

ερµηνείας τους. Η έρευνά µας σκοπό είχε να καταδείξει και να καταγράψει τις 

νέες συνθήκες και τη γνώµη των ενδιαφερόµενων µερών για την υλοποίηση των 

αρχών της ∆.Ο.Π.. Άρα, η παρατήρηση ενδείκνυται ως µέθοδος. Το εργαλείο 

που χρησιµοποιήσαµε κατά τις παρατηρήσεις µας και υπήρξε εξαιρετικό 

βοήθηµα στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδοµένων ήταν το Φύλλο 

Καταγραφής Στοιχείων Επίσκεψης.(Παράρτηµα Γ’, σελ.190). 

 

3.5 Ανάλυση δεδοµένων 

Η έρευνά µας αρκέστηκε για την ανάλυση των δεδοµένων στη χρήση του 

λογισµικού EXCEL της εταιρείας MICROSOFT προκειµένου να υπολογιστούν οι 
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µέσοι όροι των απαντήσεων. Προκειµένου να εξαχθεί ο δείκτης άλφα για τα 

ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης 

SPSS(Παράρτηµα ∆’, σελ.191, Ανάλυση Αξιοπιστίας). Οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και η προσεκτική µελέτη του πίνακα matrix, όπου 

είχαν καταχωρηθεί τα κυριότερα στοιχεία των συνεντεύξεων µας βοήθησε να 

µορφοποιήσουµε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους τοµείς που έχρηζαν 

ιδιαίτερης προσοχής. Χρήσιµο ακόµα φάνηκε και το Φύλλο Καταγραφής 

Στοιχείων Επίσκεψης καθώς τα κατηγοριοποιηµένα δεδοµένα που πλέον είχαµε 

συγκεντρωµένα στα χέρια µας αλληλοσυµπληρώνονταν και αποκτούσαν νόηµα.  

 

3.6 Περιορισµοί της εµπειρικής έρευνας 

Στην έρευνα συµµετείχαν µόνο οι δάσκαλοι του Σχολείου, οι µαθητές των τριών 

τελευταίων τάξεων και οι γονείς τους. Η αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί η έρευνα 

σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα είχε ως αποτέλεσµα την αξιολόγηση και 

κάλυψη µόνο του αρχικού σταδίου υλοποίησης της φιλοσοφίας και των αρχών 

της ∆.Ο.Π. και των αποτελεσµάτων. Τα ευρήµατα, εποµένως, της έρευνας είναι 

ενδεικτικά για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αρχικά είχε σχεδιαστεί να 

πραγµατοποιηθεί η έρευνα και δεύτερη φορά µετά την πάροδο ενός έτους, 

ώστε να συγκριθούν τα στοιχεία των δύο ερευνών και να αξιολογηθούν τα νέα 

ευρήµατα. Ωστόσο, λόγοι πέραν των δυνάµεων µας δεν το κατέστησαν εφικτό. 

Τέλος, καθώς η έρευνα περιορίστηκε σε ένα µόνο σχολείο δεν είναι δυνατόν τα 

όποια συµπεράσµατα να χρησιµοποιηθούν για να κρίνουν την καταλληλότητα 

και εφαρµοσιµότητα των αρχών της ∆.Ο.Π. σε γενικότερο πλαίσιο. 
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