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Περίληψη 
Οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, θεωρούνται ως ο 

πλέον ξενοφοβικός λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν την πιο αρνητική γνώμη για τη 
μετανάστευση μεταξύ όλων των πολιτών του δυτικού κόσμου. Ωστόσο η αντίληψη των 
μεταναστών και τα συναισθήματα που τρέφουν για τους Έλληνες είναι ένα θέμα για το οποίο 
η σχετική κοινωνική έρευνα είναι περιορισμένη. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει την περιγραφή 
της δημιουργίας και της επικύρωσης ενός ερευνητικού εργαλείου ικανού να αξιολογήσει την 
αντίληψη των μεταναστών για τους Έλληνες και τα συναισθήματα που τρέφουν για τους 
Έλληνες και την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες με σκοπό το φιλτράρισμα των 
αρχικών μεταβλητών, τον προσδιορισμό των διαστάσεων, τον έλεγχο της αξιοπιστίας και την 
επικύρωση της παραγοντικής δομής του ερευνητικού εργαλείου, το οποίο στην τελική του 
μορφή αποτελείται από 37 μεταβλητές, οι οποίες δημιουργούν έξι παράγοντες των οποίων η 
εσωτερική συνοχή κυμαίνεται από 0,714 έως 0,942.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου, Συναισθήματα, Αντίληψη, Μετανάστες. 
  

Abstract 
Research, demonstrates that Greeks are considered as the most xenophovian 

population of European Union, while they seem to have the most negative opinion concerning 
immigration, among all citizens of the western world. However immigrant’s perception and 
feelings for Greeks are still subjects to limited research. The aim of this paper is to develop 
and validate a research tool capable of evaluating the perception and feelings of immigrants 
for both Greek individuals and generally Greece. 
Two researches were contacted in order to purify the initial variables, determine the different 
dimensions, control the reliability and validate the factorial structure of the research tool, 
which in its final form constitutes of 37 variables that create six factors whose internal 
consistency ranges from 0,714 until 0,942.  
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Εισαγωγή 
 

Η μετανάστευση συνιστά πλέον ένα φαινόμενο, που βρίσκεται στο επίκεντρο της 
κοινωνικοπολιτικής ζωής σε παγκόσμια κλίμακα διχάζοντας, σε πολλές περιπτώσεις, την 
κοινή γνώμη. Ειδικότερα, η μετανάστευση προς την Ελλάδα έλαβε σημαντικές διαστάσεις τη 
δεκαετία του 1990, όταν παρουσίασε μια εκρηκτική αύξηση. Η απογραφή πληθυσμού, το 
2001, κατέγραψε 762.191 μετανάστες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν αλβανικής 
καταγωγής. Ο πραγματικός όμως πληθυσμός των μεταναστών υπολογίζεται σε 1.000.000, 
καθώς πολλοί μη νόμιμοι μετανάστες απέφυγαν την απογραφή. Έτσι, σήμερα οι μετανάστες 
αποτελούν περίπου το 9 με 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ σε ορισμένες 
περιοχές ο μεταναστευτικός πληθυσμός υπερβαίνει το 17% του συνολικού πληθυσμού της 
περιοχής (Baldwin-Edwards et al., 2004). Εκτιμάται δε ότι το 2025 θα ζουν στην Ελλάδα 3,5 
εκατομμύρια αλλοδαποί (Δημητρέλης, 2000).  

Αρχικά, το ελληνικό κράτος δεν ήταν έτοιμο να ελέγξει την είσοδο των παρανόμων, 
ούτε να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των νόμιμων μεταναστών. Έτσι, το 1998 ίδρυσε, 
με το νόμο 2622, ειδικό αστυνομικό σώμα συνοριακών φρουρών, προκειμένου να εμποδίσει 
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την ανεξέλεγκτη είσοδο και παραμονή παράνομων μεταναστών. Οι Baldwin-Edwards και 
Fakiolas (1999), αναφερόμενοι στη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, υπογραμμίζουν 
τις ανομοιογενείς διαδικασίες και δράσεις που υιοθετούν διάφοροι φορείς, ενώ ο Black 
(1994) επισημαίνει ότι η ανεπάρκεια των μέτρων του ελληνικού κράτους για τους πρόσφυγες 
οδηγεί στην περιθωριοποίησή τους. Οι Iosifides και King (1998) περιγράφουν τον 
αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των μεταναστών από την αθηναϊκή οικονομία και 
κοινωνία. 

Η ελληνική κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από μια πολύ υψηλή εθνική και 
θρησκευτική συνοχή, αντιμετωπίζει αμήχανα έως εχθρικά το πλήθος των μεταναστών. Από 
τα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνοκεντρισμός, ως πολιτική, ακολουθείται από όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός του εθνοκεντρισμού ήταν η ομοιογενοποίηση του πληθυσμού 
(Βεργίδης, 1999). Οι ένταξη των ανθρώπων σε κοινωνικές ομάδες, οι στερεότυπες αντιλήψεις 
που αναπτύσσει η μια ομάδα για την άλλη και οι επακόλουθες κοινωνικές συγκρίσεις και 
αντιπαραθέσεις που διεξάγονται μεταξύ τους, είναι διεργασίες που, μεταξύ άλλων, 
διευκολύνουν την ανάπτυξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (Δραγώνα, 2001). Ως εκ 
τούτου δυσχεραίνουν την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. 

Το 88% των Ελλήνων θεωρεί ότι η χώρα έφτασε στο απώτερο όριό της, όσον αφορά 
την υποδοχή μεταναστών και ότι η είσοδος περισσότερων θα δημιουργήσει προβλήματα 
(VPRC, 2007). Σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία 
(EUMC), η αντίσταση των Ελλήνων απέναντι σε μια πολυπολυτισμική κοινωνία 
προσδιορίστηκε στο 59%, η αντίστασή τους απέναντι στους μετανάστες στο 87,4% (EUMC, 
2005), ενώ το 84,5% των Ελλήνων θεωρεί τους μετανάστες ως «κοινωνική απειλή» 
(Eurobusiness, 2005). Μια άλλη παλαιότερη σχετική έρευνα κατέγραψε τον εκφρασμένο 
ρατσισμό των Ελλήνων (από λίγο έως πολύ ρατσιστής) σε 57% (Eurobarometer, 1997). Με 
αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Μετανάστευσης, η TNS-ICAP διενήργησε 
παγκόσμια έρευνα, από την οποία προκύπτει ότι οι Έλληνες έχουν την πιο αρνητική γνώμη 
για τη μετανάστευση, μεταξύ όλων των πολιτών του δυτικού κόσμου. Στο ένα άκρο 
βρίσκεται η Ελλάδα με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι η μετανάστευση 
είναι κάτι κακό για τη χώρα (65%), ενώ το 34% πιστεύει ότι είναι κάτι καλό. Στο αντίθετο 
άκρο βρίσκεται η Ιρλανδία με το 64% των πολιτών να πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι 
καλό για τη χώρα και το 30% να πιστεύει ακριβώς το αντίθετο (VPRC, 2007).  

Σε όλες τις προαναφερθείσες έρευνες μελετάται η άποψη των Ελλήνων για τη 
μετανάστευση και τους μετανάστες. Ωστόσο ελάχιστες ερευνητικές εργασίες ασχολούνται με 
την προσαρμογή των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Σε διεθνές επίπεδο όμως, πολλοί 
ερευνητές από τα πεδία της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας έχουν εξετάσει τη διαδικασία 
της προσαρμογής των μεταναστών στο περιβάλλον υποδοχής και έχουν αναπτυχθεί σχετικές 
θεωρίες. Μεταξύ αυτών σημαίνουσα θέση κατέχει η θεωρία του εγκλιματισμού ή της 
πολιτιστικής επαγωγής (acculturation). O Taft (1977, σελ. 122) περιγράφει τον εγκλιματισμό 
ως: «…μια διαδικασία μέσω της οποίας ο μετανάστης καταφέρνει να προσαρμοστεί σε ένα νέο, 
μεγάλο και μη οικείο πολιτισμό». Για τους Gudykunst και Kim (1984, σελ. 209). o 
εγκλιματισμός αποτελεί: «μια συνεχόμενη διαδικασία κατά την οποία οι ξένοι 
επανακοινωνικοποιούνται στο πλάισιο του ντόπιου πολιτισμού, έτσι ώστε να κατευθυνθούν 
προς μεγαλύτερη συμβατότητα ή προσαρμογή με τον ντόπιο πολιτισμό και να οδηγηθούν τελικά 
στην αφομοίωση».  
 Ένα άτομο που αρχίζει να κατοικεί στη χώρα φιλοξενίας παρουσιάζει αρχικά 
χαμηλά επίπεδα πολιτιστικής επαγωγής, στη συνέχεια όμως τα επίπεδα αυτά ανέρχονται 
(Shrikhande & Fursich, 1994). Ο Smalley (1963) εισηγείται τέσσερις σταθμούς 
εγκλιματισμού. Ο πρώτος είναι η έλξη από το νέο πολιτισμό, ακολουθεί η ματαίωση και η 
εχθρικότητα προς αυτόν, τρίτος σταθμός είναι η βελτίωση και ο διακανονισμός και τέταρτος 
η διπολιτισμική ταυτότητα ή η δυνατότητα του ανοίκειν σε δύο πολιτισμούς. Το χαμηλό 
επίπεδο εγκλιματισμού συνδέεται με υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας. Η γνώση του πώς να 
συμπεριφέρεσαι σε ένα νέο περιβάλλον, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο του εγκλιματισμού. Η 
κατάσταση αυτή συχνά προκαλεί το stress του εγκλιματισμού ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό 
το πολιτισμικό σοκ  (Dyal & Dyal, 1981. Graham, 1983. Bochner, 1982). Μεταξύ των 
διαπολιτισμικών παραγόντων που επηρεάζουν τον εγκλιματισμό, ο Ward (2001) αναφέρει 
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στις αντιλαμβανόμενες από τους μετανάστες δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους. Ο Berry 
(1990, 1997) υποστηρίζει ότι το ένα από τα δύο βασικά στοιχεία σε μια επιτυχημένη 
προσαρμογή μεταναστών αποτελεί η επαφή με τη φιλοξενούσα κοινωνία και η συμμετοχή σε 
αυτήν. Οι Gudykunst και Hammer (1988) καθορίζουν ένα αριθμό πρωτευόντων παραγόντων, 
που επηρεάζουν έμμεσα τον εγκλιματισμό. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικές 
επαφές και την οικειότητα με τη γλώσσα της κοινωνίας υποδοχής. Πολλοί ερευνητές του 
πεδίου του εγκλιματισμού αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας (Kim, 1977. 
Gudykunst & Hammer, 1988).  Οι Gudykunst και Kim (1984) υποστηρίζουν ότι ο βαθμός της 
συμμετοχής σε διαπροσωπική επικοινωνία, με τα μέλη της φιλοξενούσας κοινότητας, μπορεί 
να προβλέψει το βαθμού του εγκλιματισμού. Η διαπροσωπική επικοινωνία περιλαμβάνει δύο 
έννοιες, την ένταση της αλληλεπίδρασης και το βαθμό της οικειότητας. Οι Watzlawick et al. 
(1971) υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται κυρίως από τη 
σχέση των επικοινωνούντων, η οποία καθορίζει και το περιεχόμενό της. Όταν η σχέση 
βασίζεται στη διαφορά (ανωτερότητα του ενός και κατωτερότητα του άλλου), τότε το 
περιεχόμενο των μηνυμάτων δε γίνεται εύκολα αντιληπτό. Ο Rogers (1999) αναφέρει ότι τα 
ισχυρότερα εμπόδια στην επικοινωνία είναι τα ψυχολογικά. Οι Shrikhande και Fursich (1994) 
υποστηρίζουν ότι συχνά η διαπροσωπική επικοινωνία, μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, είναι 
τόσο τεταμένη, εξ αιτίας των στάσεων και συμπεριφορών του ντόπιου πληθυσμού, που 
πολλές φορές προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις από την πλευρά των μεταναστών. Έτσι, στους 
μετανάστες δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα για τους ντόπιους, τα οποία πέραν της 
επίδρασής τους στην επικοινωνία, επηρεάζουν τη διαμόρφωση των στάσεών τους τόσο 
απέναντι στα άτομα της φιλοξενούσας κοινωνίας, όσο και στην ίδια την κοινωνία. Κατά το 
Γεώργα (1990), οι στάσεις εμπεριέχουν συναισθηματικό και γνωστικό στοιχείο. Με αρνητικά 
επηρεασμένο το συναισθηματικό στοιχείο και επακόλουθο τον περιορισμό της επικοινωνίας, 
το γνωστικό στοιχείο των στάσεων δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί ικανοποιητικά και 
αντικειμενικά.  Άλλωστε, η ατελής γνώση της γλώσσας και των άρρητων κωδίκων 
επικοινωνίας της ντόπιας κοινωνίας, αποτελούν από μόνες τους ένα ισχυρό εμπόδιο, που 
καθιστά τη διαπροσωπική επικοινωνία μια στρεσογόνα δραστηριότητα, η οποία αποφεύγεται 
από το μετανάστη όποτε του είναι δυνατόν. Η ατελής ή και ανύπαρκτη επικοινωνία οδηγεί 
στην απλούστευση ή υπεραπλούστευση των πληροφοριών και υποστηρίζει την εγκατάσταση 
στερεοτυπικών αντιλήψεων (Allport, 1954. Tajfel, 1981). Εξ όλων των ανωτέρω βάσιμα 
μπορεί να υποτεθεί ότι τα συναισθήματα που τρέφουν οι μετανάστες για τους ντόπιους και 
την κοινωνία υποδοχής, η εκτίμηση του χαρακτήρα των ντόπιων καθώς και ο βαθμός 
επικοινωνίας μαζί τους μπορούν να προσδιορίσουν το βαθμό προσαρμογής τους στην 
κοινωνία υποδοχής. Στη βιβλιογραφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις (Romaniszyn, 1996. Markova 
& Sarris, 1997. Kule, et al., 2000), παρατηρείται έλλειψη ερευνών σχετικά με την αντίληψη 
και τα συναισθήματα των μεταναστών για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Για την κάλυψη του 
προαναφερθέντος ερευνητικού κενού δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
αξιολογεί την αντίληψη των μεταναστών για τους Έλληνες και τα συναισθήματά τους τόσο 
για τους Έλληνες, όσο και για την ελληνική κοινωνία. 
 Σύμφωνα με τον Παππά (2002), στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των ανοικτών 
συνόρων και της μετανάστευσης, η κοινωνική ενσωμάτωση είναι απαραίτητη, επειδή 
περιορίζει τις κοινωνικές διαφορές και μειώνει τις κοινωνικές τριβές. Ο όρος κοινωνική 
ενσωμάτωση μπορεί να λαμβάνει διαφορετικές εννοιολογικές διαστάσεις. Άλλοτε σημαίνει 
«αφομοίωση» από την κοινωνία υποδοχής και άλλοτε αποδοχή της ιδιαιτερότητας, στο 
πλαίσιο της αντίληψης ότι η πολιτισμική ποικιλία έχει θετικά αποτελέσματα (Δραγώνα, 
2001). Οι Berry et al. (1989) και οι Berry και Sam (1997) καθορίζουν τέσσερεις στρατηγικές, 
μεταξύ των οποίων μπορούν εντέλει να επιλέξουν οι μετανάστες: την αφομοίωση, την 
ενσωμάτωση, την περιθωριοποίηση και τη διάσταση. Προφανώς οι δύο τελευταίες είναι 
ζημιογόνες, τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους ντόπιους. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της ανάπτυξης και επικύρωσης του 
ερωτηματολογίου, καθώς επίσης και η αναφορά πιθανών εφαρμογών του. Τα βήματα τα 
οποία ακολουθήθηκαν, κατά την διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης του 
ερωτηματολογίου, είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια με αυτά που πρότειναν οι De Vellis (1991) και 
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Hinkin et al. (1997) και ακολούθως εφάρμοσαν οι Chu και Murrmann (2006). Κατωτέρω 
περιγράφεται ολοκληρωμένη η διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης του ερωτηματολογίου. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο και ανάπτυξη μεταβλητών 
 

Πριν από κάθε άλλη ενέργεια, για την ανάπτυξη μίας κλίμακας μέτρησης πρέπει να 
προσδιοριστεί προσεκτικά η έννοια την οποία θέλουμε να μετρήσουμε (Churchill, 1979). Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το εννοιολογικό πλαίσιο του ερωτηματολογίου περιέχει τις έννοιες 
της αντίληψης και των συναισθημάτων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά από εκτενή 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας αρχικής βάσης 
ερωτήσεων, το ιδανικό μέγεθος της οποίας πρέπει να είναι, όπως προτείνει ο DeVellis (1991), 
τέσσερεις φορές μεγαλύτερο από το τελικό μέγεθος ή κατ’ ελάχιστο μεγαλύτερο από το 50% 
του τελικού μεγέθους. Για τη δημιουργία της βάσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές: 
πρώτον η υπάρχουσα βιβλιογραφία και δεύτερον η εμπειρία επιστημόνων σχετικών με το 
αντικείμενο. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και κυρίως από ερευνητικές εργασίες (Berry 
et al., 1989. Shrikhande & Fursich, 1994. Aycan &  Berry, 1996. Virta, Sam & Westin, 2004), 
αντλήθηκαν 50 ερωτήσεις, στις οποίες προστέθηκαν, μετά από συζητήσεις με ακαδημαϊκούς 
και συνεντεύξεις με μετανάστες, 20 επιπλέον ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια 
βάση 70 μεταβλητών, οι οποίες αφού εντάχθηκαν σε έξι κοινές εννοιολογικές ομάδες 
ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο υπό μορφή δηλώσεων, στις οποίες οι ερωτώμενοι 
εκλήθησαν να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους, πάνω σε μια πενταβάθμια 
κλίμακα τύπου Likert, ως εξής: 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ /ούτε 
συμφωνώ 4= συμφωνώ και 5= συμφωνώ απόλυτα. Το ερωτηματολόγιο, πριν την οριστική του 
διαμόρφωση, ετέθη σε πιλοτική δοκιμασία με στόχο την βελτίωσή του μέσω του ελέγχου της 
σαφήνειας των ερωτήσεων, της ορθής διατύπωσης αυτών και της δομικής επάρκειας. Μετά την 
οριστικοποίησή του πραγματοποιήθηκε μια πρώτη έρευνα σε πλήθος 120 μεταναστών.  

Φιλτράρισμα Μεταβλητών 
 

Με τα δεδομένα της πρώτης έρευνας και με τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών 
μεθόδων επιχειρήθηκε η μείωση του αρχικού πλήθους των μεταβλητών. Σε μια πρώτη 
προσπάθεια «φιλτραρίσματος» χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s a, όπως προτείνει ο 
Churchill (1979). Από τούς Nunnally (1978) και Spector (1992) συνιστάται η τιμή του δείκτη 
a να είναι τουλάχιστον 0,70. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τιμή του δείκτη a κυμάνθηκε από 
0,553 έως 0,819 για τις έξι ομάδες. Για την βελτίωση των τιμών του δείκτη a απομακρύνθηκαν 
μεταβλητές (ερωτήσεις) των οποίων η διορθωμένη συσχέτιση, έναντι της συνολικής (corrected 
item-to-total correlation), ήταν μικρότερη από 0.30 (Churchill, 1979). Έτσι, αφού 
απομακρύνθηκαν 20 μεταβλητές, υπολογίστηκε εκ νέου ο δείκτης a, για τις υπόλοιπες 50 και η 
τιμή του κυμάνθηκε από 0,640 έως 0,890.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Δ.Π.Α) για την 
εξακρίβωση και επικύρωση της δομής των μεταβλητών και την επιπλέον μείωση του πλήθους 
αυτών (Chu & Murrmann, 2006). Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα έχουν ικανοποιητικές 
ενδογενείς συσχετίσεις, για την πραγματοποίηση Δ.Π.Α, χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό μέτρο 
Κ.Μ.Ο (Kaiser- Mayer- Olkin) και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett. Για την εξαγωγή των 
παραγόντων επιλέχθηκε η μέθοδος των βασικών συνιστωσών (principal component methods) 
ενώ πιστοποιήθηκαν ως παράγοντες μόνο αυτοί των οποίων η ιδιοτιμή (eigenvalue) ήταν 
μεγαλύτερη του 1. Από την πραγματοποίηση της Δ.Π.Α, με τη χρήση της μεθόδου ορθογώνιας 
περιστροφής των αξόνων Varimax, η οποία θεωρείται ως η πλέον δημοφιλής (Hair et al., 
1995), προέκυψαν 10 παράγοντες οι οποίοι ερμήνευαν το 73,8% της διακύμανσης ενώ ο δείκτης 
Κ.Μ.Ο ήταν 0,832 και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett σημαντικός σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,00. Με σκοπό την επίτευξη καλύτερης λύσης διαγράφηκαν όλες οι 
μεταβλητές οι οποίες φόρτιζαν περίπου το ίδιο υψηλά σε περισσότερους από έναν παράγοντες. 
Επίσης διαγράφηκαν και οι μεταβλητές εκείνες των οποίων οι φορτίσεις ήταν μικρότερες του 
0,5, όπως προτείνουν οι Hair et al. (1995) για δείγμα 120 ατόμων. Συνολικά, από την διαδικασία 
της Δ.Π.Α, διεγράφησαν 12 μεταβλητές και στο τελικό πλήθος των 38 μεταβλητών 
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πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δ.Π.Α, από την οποία προέκυψαν έξι παράγοντες οι οποίοι 
ερμηνεύουν το 61,82% της διακύμανσης. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο, με τιμή 0,895, χαρακτηρίστηκε 
πολύ ικανοποιητικός, αφού υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 0,8 που προτείνει ο Sharma 
(1996), ενώ έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 
0,00 και οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες μεγαλύτερες 
του 0,5.  

Τέλος, έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας (reliability) και της εγκυρότητας (validity) του 
ερωτηματολογίου. Η αξιοπιστία είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση 
ερευνητικών εργαλείων (Chu & Murrmann, 2006) και υπολογίζει την εσωτερική συνοχή των 
παραγόντων. Η ύπαρξη βέβαια υψηλής αξιοπιστίας είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, για 
την εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου (Chu & Murrmann, 2006). Ο δείκτης a, με τον οποίο 
υπολογίζουμε την αξιοπιστία, βρέθηκε να κυμαίνεται από 0,632 έως 0,920. Από τον παράγοντα 
στον οποίο ο δείκτης a έδωσε τιμή 0,632 αφαιρέθηκε μία μεταβλητή, της οποίας η διορθωμένη 
συσχέτιση έναντι της συνολικής ήταν μικρότερη από 0,30. Έτσι, η εκ νέου πραγματοποίηση 
Δ.Π.Α έδωσε πάλι έξι παράγοντες, οι οποίο ερμηνεύουν το 63,709% της διακύμανσης, ενώ ο 
δείκτης Κ.Μ.Ο είναι 0,898, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett σημαντικός σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,00 και οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες 
μεγαλύτερες του 0,5. Ο δείκτης a, για τους έξι παράγοντες, κυμαίνεται από 0,694 έως 0,920. Τα 
αποτελέσματα της Δ.Π.Α και οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώθηκαν, με τις 37 μεταβλητές 
οι οποίες παρέμειναν, εμφανίζονται στον Πίνακα 1. 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου (content or face validity), ο οποίος 
αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο οι μεταβλητές μετρούν επακριβώς αυτό το οποίο 
ετάχθησαν να μετρήσουν (Hair et al., 1995), πραγματοποιήθηκε στο αρχικό στάδιο της 
ανάπτυξης του ερωτηματολογίου και βασίστηκε στη βιβλιογραφία, στις συζητήσεις με ειδικούς 
και στις συνεντεύξεις με μετανάστες. Από την επανέλεγχο του περιεχομένου του 
ερωτηματολογίου, μετά την μείωση των μεταβλητών, δεν προέκυψε καμία διαφοροποίηση. 
 
Επιβεβαίωση της Παραγοντικής Δομής του Ερωτηματολογίου 
 

Το τελευταίο βήμα στην ανάπτυξη και οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου ήταν η 
επαναξιολόγηση της παραγοντικής δομής του, με τη χρήση Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής 
Ανάλυσης (Ε.Π.Α). Εξετάστηκαν επίσης η Συγκλίνουσα (Convergent) και η Διακριτή 
(Discriminant) εγκυρότητα των κλιμάκων.  

Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο των 37 ερωτήσεων, συλλέχθηκε δείγμα 
αποτελούμενο από 403 μετανάστες που ζουν στο νομό Καβάλας και οι οποίοι σύμφωνα με 
στοιχεία της απογραφής του 2001 είναι 9.776. Επομένως το δείγμα μπορεί να θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό, με περιθώριο λάθους 5% (Saunders et al., 2000). Από τα 403 άτομα του 
δείγματος οι 343 είναι άνδρες (60,3%), οι 160 γυναίκες (39,7%), ενώ η μέση ηλικία των 
μεταναστών είναι περίπου 24 έτη (τυπική απόκλιση = 7,353). Ως προς το θρήσκευμα, το 
74,6% είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι, το 17,5% Μουσουλμάνοι και το 6,2% Καθολικοί. Το 
52,6% των μεταναστών προέρχονται από την Αλβανία, το δε 34,7% από χώρες που ήταν 
παλαιότερα μέλη της Σοβιετικής Ένωσης.  

Στα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν, από τους 403 μετανάστες, πραγματοποιήθηκε 
Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση (Ε.Π.Α.). Με την Ε.Π.Α επικυρώνεται η ακριβής δομή 
γνωστού παραγοντικού μοντέλου, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένη θεωρία ή σε 
προηγούμενες έρευνες (Sharma, 1996). Χρησιμοποιείται λοιπόν, για τον έλεγχο της 
ικανότητας συγκεκριμένου μοντέλου να προσαρμόζεται στα δεδομένα. Έτσι, αφού 
κατασκευάστηκε το μετρικό μοντέλο, στο οποίο οι αρχικές μεταβλητές συνδέθηκαν με τις 
αφανείς δομές (latent factors), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δ.Π.Α, στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε Ε.Π.Α με τη χρήση του στατιστικού πακέτου LISREL 8.74, το οποίο είναι 
από τα πλέον δημοφιλή προγράμματα για την πραγματοποίηση παρόμοιων αναλύσεων. Η 
εκτίμηση των παραμέτρων έγινε με τη μέθοδο των Σταθμισμένων Ελάχιστων Τετραγώνων 
(Weighted Least Squares) και την χρήση του πίνακα των Πολυχωρικών Συσχετίσεων 
(Polychoric Correlation Matrix) και των Ασυμπτοτικών Συνδιακυμάνσεων (Asymptotic 
Covariance Matrix), όπως προτείνουν πολλοί ερευνητές (Joreskog & Sorbom, 2001; Hair 
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et. al., 1998; Bollen & Long, 1993), στην περίπτωση που όλες ή κάποιες από τις 
μεταβλητές είναι ποιοτικές σε ιεραρχική κλίμακα (ordinal). Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της Ε.Π.Α εστιάζεται αρχικά στην αξιολόγηση του συνολικού μοντέλου και 
στη συνέχεια του μετρικού μοντέλου.  

Συγκεκριμένα για την αξιολόγηση του συνολικού μοντέλου ο πρώτος έλεγχος 
αφορούσε το χ2 στατιστικό και την p-τιμή αυτού. Ελέγχθηκε επίσης, όπως συνιστούν οι Hair 
et al. (1995), ειδικά για μεγάλα δείγματα, η σχέση χ2/df. Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση 
του ελέγχου της συνολικής προσαρμογής, αξιολογήθηκε μια σειρά δεικτών, οι 
σημαντικότεροι των οποίων είναι οι δείκτες  R.M.S.E.A. (Root Mean Square Error of 
Approximation), C.F.I. (Comparative Fit Index), G.F.I (Goodness of Fit Index), Parsimony 
Normed Fit Index (PNFI) και Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI). Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συνολικού μοντέλου. 

Για την αξιολόγηση του μετρικού μοντέλου έγινε έλεγχος της σημαντικότητας των 
φορτίσεων (loadings), με τη χρήση των t - τιμών τους. Υπολογίσθηκαν επίσης οι δείκτες 
δομικής αξιοπιστίας (construct reliability) και ερμηνευμένης διακύμανσης (variance 
extracted), των οποίων οι τιμές, σύμφωνα με τους Hair et al. (1995), πρέπει να είναι 
μεγαλύτερες από 0,7 και 0,5 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από την Ε.Π.Α, που αφορούν το 
μετρικό μοντέλο, εμφανίζονται στον Πίνακα 3. 

Από την αξιολόγηση τόσο του συνολικού όσο και του μετρικού μοντέλου προκύπτει ότι 
η προσαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στα δεδομένα είναι ικανοποιητική, ενώ δεν 
απαιτήθηκε η απομάκρυνση καμίας προσδιοριστικής μεταβλητής. 

 
Έλεγχος Δομικής Εγκυρότητας 
 

Πέραν της εγκυρότητας του περιεχομένου έγινε έλεγχος και της δομικής εγκυρότητας 
(construct validity) η οποία εστιάζεται στον βαθμό κατά τον οποίο τα δεδομένα δείχνουν να 
υποστηρίζουν τη διακριτή εγκυρότητα (discriminant validity) και τη συγκλίνουσα 
εγκυρότητα (convergent validity). Η διακριτή εγκυρότητα αναφέρεται στη σαφή διάκριση 
μεταξύ εννοιολογικά ανόμοιων δομών (Burns & Bush, 1995). Για να ισχύει η διακριτή 
εγκυρότητα, θα πρέπει ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της κάθε δομής να είναι μεγαλύτερος 
από τον συντελεστή συσχέτισης της ίδιας δομής με όλες τις άλλες (Churchill, 1979). Ως 
δείκτης εσωτερικής συνοχής χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης δομικής αξιοπιστίας (construct 
reliability) και όπως φαίνεται στον πίνακα 5.1, δεν συντρέχει πρόβλημα διακριτής 
εγκυρότητας. Ένδειξη για την ύπαρξη συγκλίνουσας εγκυρότητας (convergent validity) 
υπάρχει όταν οι φορτίσεις όλων των προσδιοριστικών μεταβλητών στις αντίστοιχες δομές 
είναι στατιστικά σημαντικές (Anderson & Gerbing, 1988). Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι οι 
ολικώς τυποποιημένες φορτίσεις (completely standardize loadings) όλων των προσδιοριστικών 
μεταβλητών στις αντίστοιχες δομές είναι στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο σημαντικότητας 
1%, καθώς t >2,58 και συνεπώς ισχύει η συγκλίνουσα εγκυρότητα (Πίνακας 4).  
 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 
 

Ο βασικός στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η δημιουργία ενός ερευνητικού 
εργαλείου κατάλληλου για την αξιολόγηση της αντίληψης των Μεταναστών για τους 
Έλληνες και των συναισθημάτων που τρέφουν για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η 
διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης του εργαλείου αναπτύχθηκε λεπτομερώς, ενώ για την 
ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν δύο έρευνες.  

Η ολοένα αυξανόμενη μετανάστευση από χώρες οικονομικά ασθενέστερες προς τις 
ανεπτυγμένες χώρες της Κεντροδυτικής Ευρώπης, δημιουργεί μείζονα κοινωνικά 
προβλήματα, τα οποία έχουν ήδη εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Συχνά οι κοινωνίες 
υποδοχής δε διακατέχονται από ιδιαιτέρως φιλικά αισθήματα έναντι των μεταναστών και 
αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της μετανάστευσης με φόβο και καχυποψία. Οι διάφοροι 
κρατικοί φορείς καλούνται να πάρουν μέτρα διευκόλυνσης της ένταξης των μεταναστών, έτσι 
ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη ντόπιων και 
μεταναστών. Το εργαλείο το οποίο προέκυψε μέσα από την παρούσα εργασία, η διαδικασία 
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ανάπτυξης και επικύρωσης του οποίου παρουσιάστηκε λεπτομερώς, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει το βαθμό προσαρμογής των μεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία. Το εργαλείο αυτό μπορεί να υποδείξει το μήκος της διαδρομής που απομένει να 
διανυθεί, ώστε να μειωθούν οι πιθανές αντιπαραθέσεις και εντάσεις μεταξύ μεταναστών και 
γηγενών, που απειλούν αμφότερους (Camilieri, 1966) και υπονομεύουν την ποιότητα τη ζωής 
τους.  

Η χρήση του διαμορφωθέντος ερωτηματολογίου μπορεί να βοηθήσει ακόμη, στον 
προσδιορισμό και στη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που συντελούν στη διαμόρφωση 
θετικότερης αντίληψης των μεταναστών για τους ντόπιους και κατά συνέπεια στη βελτίωση 
των συναισθημάτων των μεταναστών έναντι της χώρας φιλοξενίας και των γηγενών κατοίκων 
της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα Δ.Π.Α 
  Παράγοντες και Φορτίσεις 
Μεταβλητές f1 f2 f3 f4 f5 f6 
Μου αρέσει να κατοικώ δίπλα σε 
Έλληνες 0,694 

f1=10 
Αρέσκεια για Επικοινωνία και 

Συναναστροφή 
 

18,564%α 

6,869b 

0.920c 

Μου αρέσει να αθλούμαι μαζί με 
Έλληνες 0,688 

Μου αρέσει να σπουδάζω μαζί με 
Έλληνες 0,711 

Μου αρέσει να εργάζομαι μαζί με 
Έλληνες 0,540 

Μου αρέσει να κάνω παρέα με 
Έλληνες 0,751 

Μου αρέσει να συζητώ με Έλληνες 0,785 
Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 
Έλληνες στη δουλειά ή στο σχολείο 0,701 

Μου αρέσει να βγαίνω με Έλληνες 0,824 
Μου αρέσει να έχω οικογενειακές 
σχέσεις και να ανταλλάσσω επισκέψεις 
με Έλληνες 

0,717 

Αισθάνομαι καλά μεταξύ Ελλήνων στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο 0,712 

Οι Έλληνες είναι τίμιοι 

 

0,708 f2=10 
Αντιλαμβανόμενος Χαρακτήρας 
Ελλήνων και Συναισθήματα 
μεταναστών για τους Έλληνες 

 
14,751%α 

Οι Έλληνες είναι καλόψυχοι 0,640 
Οι Έλληνες είναι  ντόμπροι 0,719 
Οι Έλληνες είναι ευγνώμονες 0,802 
Οι Έλληνες είναι  μεγαλόψυχοι 0,802 
Οι Έλληνες είναι γενναιόδωροι 0,689 
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  Παράγοντες και Φορτίσεις 
Μεταβλητές f1 f2 f3 f4 f5 f6 
Συμπαθώ τους Έλληνες  0,527 5,458b 

0.873c Εμπιστεύομαι τους Έλληνες  0,556 
Προσελκύομαι από  τους Έλληνες  0,600 
Τρέφω αισθήματα αγάπης για τους 
Έλληνες  0,530 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
ενδιαφέρον 0,630 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
θαυμασμό 0,680 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
καλοσύνη 0,671 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
εμπιστοσύνη 0,782 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν χωρίς 
φόβο 0,723 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν ως ίσο 0,682 
Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι επικίνδυνοι 0,695 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους παίρνουν τις δουλειές τους 0,699 

Οι Έλληνες δε θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν κατώτερες 
ράτσες 

0,699 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν απολίτιστους 0,509 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ρατσιστές 0,692 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ξενόφοβοι 0,746 

Μου αρέσει η προοπτική να ζήσω για 
πάντα στην Ελλάδα 0,596 

Μου αρέσει η προοπτική να κρατήσει 
πατριώτης μου την ελληνική σημαία 0,726 

Μου αρέσει η προοπτική να 
υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό (εγώ 
ή τα παιδιά μου) 

0,732 

Γίνονται διακρίσεις σε βάρος μου, στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο, 
επειδή είμαι ξένος 

f6=2 
Κλίμα για τους μετανάστες και βιωματικές 

συμπεριφορές εντόπιων 
 

4,876%α 

                             1,804b 

0.694c 

0,643 

Αισθάνομαι απειλητικό το κλίμα, για 
τους μετανάστες, στην Ελλάδα 0,781 

αVariance Explained (%) 
 bEigenvalues 
 cCronbach’s a 
  K.M.O =0.898 Bartlett’ s test of Sphericity = 4834,38 df = 666 
  Significance level = 0,000   Total Variance Explained =63,709% 
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Πίνακας 2.  Δείκτες Αξιολόγησης Συνολικού Μοντέλου 

Δείκτες Τιμές Προτεινόμενες τιμές 
χ2 

df 
p-value 
χ2/df 
R.M.S.E.A 
C.F.I. 
G.F.I 
P.N.F.I. 
P.G.F.I 

1364,45 
614 

0,000 
2,22 
0,084 
0,96 
0,98 
0,87 

0,56  

 
 
>0,05a 
<3b 
<0,1c 
>0,90 d 
>0,90 d 
>0,50e 
>0,50e 

a Hair et al. (1995). bBollen (1989), Carmines και Mclver (1981), Hair et al. (1995). cCharma 
(1996). 
dJoreskog & Sorbom (1993).  eByrne (1998), Mulaik et al. (1989) 
 

Πίνακας 3. Δείκτες Αξιολόγησης Μετρικού Μοντέλου 

Δομές και Προσδιοριστικές 
Μεταβλητές 

 
Φορτίσεις α  

Αρέσκεια για Επικοινωνία και 
Συναναστροφή 

 

Δομική Αξιοπιστία =0,942 
Εξαχθείσα Διακύμανση =62% 

 

Μου αρέσει να κατοικώ δίπλα σε 
Έλληνες 

0,70 

Μου αρέσει να αθλούμαι μαζί με 
Έλληνες 

0,73 

Μου αρέσει να σπουδάζω μαζί με 
Έλληνες 

0,78 

Μου αρέσει να εργάζομαι μαζί με 
Έλληνες 

0,61 

Μου αρέσει να κάνω παρέα με 
Έλληνες 

0,89 

Μου αρέσει να συζητώ με Έλληνες 0,88 
Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 
Έλληνες στη δουλειά ή στο σχολείο 

0,80 

Μου αρέσει να βγαίνω με Έλληνες 0,87 
Μου αρέσει να έχω οικογενειακές 
σχέσεις και να ανταλλάσσω επισκέψεις 
με Έλληνες 

0,77 

Αισθάνομαι καλά μεταξύ Ελλήνων στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο 

0,80 

Αντιλαμβανόμενος Χαρακτήρας 
Ελλήνων και Συναισθήματα 
μεταναστών για τους Έλληνες 

 

Δομική Αξιοπιστία =0,924 
Εξαχθείσα Διακύμανση =55% 

 

Οι Έλληνες είναι τίμιοι 0,71 
Οι Έλληνες είναι καλόψυχοι 0,75 
Οι Έλληνες είναι  ντόμπροι 0,73 
Οι Έλληνες είναι ευγνώμονες 0,72 
Οι Έλληνες είναι  μεγαλόψυχοι 0,72 
Οι Έλληνες είναι γενναιόδωροι 0,73 
Συμπαθώ τους Έλληνες  0,78 
Εμπιστεύομαι τους Έλληνες  0,70 
Προσελκύομαι από  τους Έλληνες  0,78 
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Δομές και Προσδιοριστικές 
Μεταβλητές 

 
Φορτίσεις α  

Τρέφω αισθήματα αγάπης για τους 
Έλληνες  

0,79 

Αντιλαμβανόμενη Αντιμετώπιση   

Δομική Αξιοπιστία =0,920 
Εξαχθείσα Διακύμανση =66% 

 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
ενδιαφέρον 

0,77 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
θαυμασμό 

0,88 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
καλοσύνη 

0,91 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
εμπιστοσύνη 

0,80 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν χωρίς 
φόβο 

0,73 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν ως ίσο 0,77 
Αντιλαμβανόμενη Ξενοφοβία και 
Ρατσισμός 

 

Δομική Αξιοπιστία =0,862 
Εξαχθείσα Διακύμανση 

=51,44% 
 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι επικίνδυνοι 

0,70 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους παίρνουν τις δουλειές τους 

0,59 

Οι Έλληνες δε θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν κατώτερες 
ράτσες 

0,80 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν απολίτιστους 

0,60 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ρατσιστές 

0,78 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ξενόφοβοι 

0,80 

 
Αρέσκεια για την Ελλάδα   

 
Δομική Αξιοπιστία =0,845 
 
Εξαχθείσα Διακύμανση =64,5% 
 

Μου αρέσει η προοπτική να ζήσω για 
πάντα στην Ελλάδα 

0,77 

Μου αρέσει η προοπτική να κρατήσει 
πατριώτης μου την ελληνική σημαία 

0,82 

Μου αρέσει η προοπτική να 
υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό (εγώ 
ή τα παιδιά μου) 

0,82 

Κλίμα για τους μετανάστες και 
βιωματικές συμπεριφορές εντόπιων 

  
 
Δομική Αξιοπιστία =0,714 
 
Εξαχθείσα Διακύμανση 
=55,70% 
 

Γίνονται διακρίσεις σε βάρος μου, στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο, 
επειδή είμαι ξένος 

0,79 

Αισθάνομαι απειλητικό το κλίμα, για 
τους μετανάστες, στην Ελλάδα 

0,70 

a Για όλες τις φορτίσεις ισχύει: 58,2t > ,  b 
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Πίνακας 4. Έλεγχος Διακριτής εγκυρότητας 
 f1        f2               f3              f4                f5                f6 
f1  0,942 α      
f2  0,700*   0,924α     
f3  0,690*    0,720* 0,920α    
f4 -0,240*  -0,300*   -0,420*  0,862 α    
f5  0,710*   0,460*    0,540*  -0,280*   0,845α  
f6 -0,200*  -0,250*   -0,350*   0,540*   -0,250* 0,714 α 

α Δομική αξιοπιστία , *τιμή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01. 
 
 
 

 


