
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 601

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

Γεώργιος Φιωτάκης
fiotakis@ee.upatras.gr

Νικόλαος Αβούρης
avouris@upatras.gr 

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή
Πανεπιστήµιο Πατρών

Περίληψη 
Στην εργασία γίνεται αναφορά στη σηµασία της παρατήρησης στα πλαίσια έρευ-
νας και µελέτης των κοινωνικών επιστηµών και επιστηµών αγωγής ενώ παράλλη-
λα τονίζεται η χρήση του βίντεο προς το σκοπό αυτό. Στα πλαίσια αυτά δίνεται 
ένα παράδειγµα εισαγωγής µιας οµάδας φοιτητών σε τεχνικές παρατήρησης και 
ανάλυσης συµπεριφοράς µε χρήση ενός εργαλείου ανάλυσης βίντεο, του ColAT, 
µε στόχο τη συστηµατική παρατήρηση σφαλµάτων ευχρηστίας κατά την αλληλε-
πίδραση υποκειµένων µε ένα ιστοτόπο. 

Λέξεις Κλειδιά

παρατήρηση συµπεριφοράς, ανάλυση συµπεριφοράς, ποιοτική ανάλυση, βίντεο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια το έργο του εκπαιδευτικού γίνεται ολοένα κα δυσκολό-
τερο. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης των µαθητών αυξάνονται 
συνεχώς γεγονός το οποίο οφείλεται µεταξύ άλλων στην εισαγωγή νέων δι-
δακτικών προσεγγίσεων αλλά και στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωµένοι να υπο-
στηρίξουν τους µαθητές τους ώστε να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις νέες 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντική η ανάπτυξη 
από τους ερευνητές των επιστηµών µάθησης και από τους εκπαιδευτικούς 
δεξιοτήτων συστηµατικής παρατήρησης και ανάλυσης της συµπεριφοράς 
των µαθητών τόσο κατά τη συµβατική διδασκαλία όσο κατά τη χρήση νέων 
τεχνολογιών ώστε να γίνει δυνατή η κατανόηση των σύνθετων διαδικασιών 
µάθησης και η καλύτερη υποστήριξή τους. ∆εδοµένου ότι κύριος στόχος των 
επιστηµών µάθησης είναι η κατανόηση του τρόπου και των µηχανισµών µέσα 
από τους οποίους ο άνθρωπος µαθαίνει και η υποστήριξή τους, ένα σηµα-
ντικό εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση αυτών αποτελεί η προσεκτική 
παρατήρηση και ανάλυση της ανθρώπινης συµπεριφοράς είτε σε ατοµικό είτε 
σε συλλογικό επίπεδο. Η παρατήρηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι 
εργαλείο χρήσιµο γενικότερα στις κοινωνικές επιστήµες, αλλά και σε επιστή-
µες όπως η σχεδίαση και αξιολόγηση ευχρηστίας διαδραστικών συστηµάτων 
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και συσκευών. Τι εννοούµε όµως µε τον όρο συµπεριφορά; Η συµπεριφορά 
ορίζεται ως η δράση ή η αντίδραση ενός υποκειµένου σε κάποιο ερέθισµα. 
Γενικότερα η συµπεριφορά µπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: φανερή και 
συγκαλυµµένη. Η φανερή συµπεριφορά περιλαµβάνει τις ενέργειες οι οποίες 
είναι άµεσα παρατηρήσιµες. Τέτοιες ενέργειες είναι οι κινήσεις, οι στάσεις, οι 
χειρονοµίες, οι εκφράσεις του προσώπου, η οµιλία καθώς και οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις. Η συγκαλυµµένη συµπεριφορά περιλαµβάνει µη άµεσα 
παρατηρήσιµες λειτουργίες όπως γνωστικές διεργασίες (ανάκληση µνήµης, 
σκέψη), συναισθήµατα και φυσιολογικές σωµατικές αντιδράσεις (π.χ. πίεση 
αίµατος, θερµοκρασία) (Anthony & Karen 1986).

Γιατί παρατηρούµε τη συµπεριφορά;
Με τον όρο παρατήρηση συµπεριφοράς εννοούµε τη συλλογή δεδοµένων συ-
µπεριφοράς κάποιων υποκειµένων την ώρα που αυτά εµπλέκονται σε διάφο-
ρες δραστηριότητες υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Τα δεδοµένα παρατήρησης 
συµπεριφοράς µπορούν να αξιολογηθούν και να χρησιµοποιηθούν για διαφο-
ρετικούς σκοπούς από διαφορετικές επιστηµονικές οµάδες, όταν εντάσσονται 
σε συγκεκριµένο πλαίσιο µελέτης.

Στον χώρο της εκπαίδευσης, συλλέγουµε δεδοµένα συµπεριφοράς που προ-
κύπτουν από τη ατοµική ή συλλογική δράση µαθητών και διδασκόντων προ-
κειµένου να τα µελετήσουµε και να συνάγουµε συµπεράσµατα για την πρόοδό 
τους και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται 
από µελετητές που έχουν την ικανότητα να τα αξιολογήσουν και να τα επεξερ-
γαστούν χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία. Μετά την επεξεργασία, για 
παράδειγµα εκπαιδευτικοί µπορεί να είναι σε θέση να διαγνώσουν αδυναµίες 
των µαθητών και να εντοπίσουν επιτυχείς διδακτικές προσεγγίσεις.

Συλλογή και παρατήρηση δεδοµένων συµπεριφοράς
Η πιο γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος που ακολουθείται για τη 
συλλογή δεδοµένων συµπεριφοράς είναι η απευθείας παρατήρηση. Τα δεδο-
µένα συµπεριφοράς συλλέγονται είτε µε τη µορφή χειρόγραφων σηµειώσεων 
των παρατηρητών είτε καταγράφοντας τη δραστηριότητα µε τη χρήση βίντεο 
(Anthony & Karen 1986). 

Η χρήση του βίντεο στην παρατήρηση έχει µία ιδιαίτερη σηµασία. Η κάµε-
ρα είναι ουσιαστικά µία προέκταση του µατιού µας. Το πλεονέκτηµα όµως της 
κάµερας είναι ότι έχει «µνήµη» µιας και µας επιτρέπει να ξαναδούµε καλύτερα 
και να αναλύσουµε τη δραστηριότητα. Παράλληλα η χρήση βίντεο επιτρέπει 
την ερµηνεία της παρατηρούµενης συµπεριφοράς µε διαφορετικούς τρόπους 
αφού η ίδια δραστηριότητα µπορεί να αναλυθεί από πολλούς παρατηρητές. 
Έτσι δίνεται η δυνατότητα µίας καλής παρατήρησης και µίας ισχυρής και επι-
βεβαιωµένης από πολλούς, ερµηνείας της παρατηρούµενης συµπεριφοράς.

Η διαδικασία της ανάλυσης και µελέτης των δεδοµένων που έχουν συλλε-
γεί από την παρατήρηση συµπεριφοράς µε τη διαδικασία αυτή είναι αρκετά 
επίπονη και κουραστική δεδοµένου του µεγάλου όγκου των στοιχείων που 
πρέπει να επεξεργαστούν και να συσχετιστούν µεταξύ τους. Είναι όµως οι εκ-
παιδευτικοί σε θέση να αναλύσουν την ανθρώπινη συµπεριφορά; Υπάρχουν 
τρόποι να τους υποστηρίξουµε στη διαδικασία της παρατήρησης και της ανά-
λυσης ενός βίντεο µιας διδακτικής δραστηριότητας; Η λύση που προτείνεται 
σε αυτή την εργασία είναι η χρήση εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαδικασία 
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της ανάλυσης δεδοµένων που προέρχονται από παρατήρηση της συµπεριφο-
ράς των µαθητών. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Collaboration Analysis Toolkit 
(ColAT) και περιγράφεται στην ενότητα που ακολουθεί.

COLAT: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Το Collaboration Analysis Tool (ColAT) είναι ένα εργαλείο σχεδιασµένο ειδικά 
για ερευνητές που έχουν ως αντικείµενο την ποιοτική έρευνα σε πολλαπλής 
µορφής δεδοµένα παρατήρησης ατοµικής ή συνεργατικής δραστηριότητας 
και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει προς αυτό το σκοπό (Fiotakis et al. 2004). 
Το εργαλείο υποστηρίζει τη φάση της οργάνωσης – δόµησης των δεδοµένων, 
τη φάση της ποιοτικής τους ανάλυσης και, τέλος, τη φάση της παρουσίασης 
των αποτελεσµάτων (Komis et al. 2004). 

Παράλληλα, το ColAT αποτελεί ένα περιβάλλον ανάλυσης συµπεριφοράς, 
εκµεταλλευόµενο την ανάγκη που υπάρχει για ευκολότερη κατανόηση των 
επιµέρους στόχων και διεργασιών που θέτει ένας χρήστης ή µία οµάδα χρη-
στών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους τόσο µε ένα εργαλείο ή σύ-
στηµα, όσο και µεταξύ τους, χρήσιµο συνεπώς στο χώρο της εκπαίδευσης.

Μία σηµαντική δυνατότητα που παρέχει το ColAT σχετίζεται µε τη δυνατό-
τητα δηµιουργίας µιας ιεραρχικής δοµής περιγραφής της ανθρώπινης (ατοµι-
κής ή συλλογικής) δραστηριότητας που ανταποκρίνεται στην προσέγγιση της 
Θεωρίας ∆ραστηριότητας (Leontie’v, 1978). Αυτό σηµαίνει ότι ο παρατηρητής 
έχει τη δυνατότητα να µελετήσει µια σειρά από στοιχειώδεις δραστηριότητες, 
να τις σχολιάσει και να χτίσει ένα υψηλότερο, πιο γενικό και αφηρηµένο επί-
πεδο περιγραφής τους. Το επίπεδο αυτό που είναι το δεύτερο στην ιεραρχία 
ονοµάζεται και Task Level (που αφορά στην ενσυνείδητη δράση του υποκειµέ-
νου που καθοδηγείται από συγκεκριµένους στόχους). Ένα τρίτo επίπεδο που 
είναι και το υψηλότερο ιεραρχικά ονοµάζεται Goals Level και περιγράφει τους 
γενικότερους στόχους που έχει θέσει το υποκείµενο ή τα υποκείµενα.
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Εικόνα 1. Πολυεπίπεδη αναπαράσταση της δραστηριότητας µέσω ColAT.
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Το περιβάλλον ανάλυσης ColAT επιτρέπει στον αναλυτή να ορίζει τυπο-
λογίες που µπορούν να χαρακτηρίσουν τις παρατηρούµενες δραστηριότητες 
µιας µελέτης στο πλαίσιο µιας ερµηνευτικής ερευνητικής προσέγγισης. Ο ορι-
σµός των τυπολογιών έχει ως στόχο την περιγραφή και κατηγοριοποίηση των 
παρατηρούµενων ενεργειών του υποκειµένου. Για παράδειγµα ο αναλυτής 
µπορεί να ορίσει µία νέα τυπολογία και µε αυτή να χαρακτηρίσει τις δραστη-
ριότητες στις οποίες τα υποκείµενα φαίνονται να πειραµατίζονται µε τα εργα-
λεία µε τα οποία αλληλεπιδρούν, ή τις διαλογικές ενέργειές τους. Στην εικόνα 
1 φαίνονται τα τρία αλληλο-συσχετιζόµενα επίπεδα καταγραφής ενεργειών. 
Επίσης φαίνεται ένα παράθυρο στο οποίο ο αναλυτής µπορεί να δει το τµήµα 
του βίντεο που αναλύεται και µε το οποίο συσχετίζονται οι ενέργειες αυτές. 

ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ένα παράδειγµα εργαστηριακής άσκησης 
παρατήρησης και ανάλυσης συµπεριφοράς, υποβοηθούµενης από το ColAT, 
στα πλαίσια του µαθήµατος Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (ΕΑΥ) έτσι 
όπως αυτό διδάσκεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών 
(βλέπε http://hci.ece.upatras.gr). 

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε θέµατα σχεδια-
σµού και σε µεθόδους αξιολόγησης διαδραστικών συστηµάτων. Αυτό επιτυγ-
χάνεται σταδιακά µέσα από συνδυασµό θεωρητικών διαλέξεων και εργαστηρι-
ακών ασκήσεων. Οι φοιτητές στις πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις αποκτούν 
εµπειρία απλών αναλυτικών µεθόδων και συνεχίζουν µε πιο σύνθετες όπως 
είναι οι πειραµατικές µέθοδοι αξιολόγησης που απαιτούν τη συµµετοχή πραγ-
µατικών χρηστών. 

Έχουν εκπαιδευτεί όµως οι φοιτητές τόσο καλά ώστε να µπορούν παρα-
τηρώντας τα υποκείµενά τους να διαγνώσουν προβλήµατα ευχρηστίας των 
συστηµάτων που αξιολογούν; Η χρήση βίντεο µπορεί να τους βοηθήσει να 
αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και ανάλυσης της συµπεριφοράς; Για το 
λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια έγινε εισαγωγή του εργαλείου ανάλυσης πα-
ρατήρησης ColAT. Στόχος ήταν να εξεταστεί αν είναι εφικτό και ωφέλιµο να 
εισαχθούν τέτοιου είδους εργαλεία στην εκπαίδευση και κατά πόσο υποστηρί-
ζουν τους εκπαιδευόµενους. 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ COLAT ΣΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
Περιγραφή εργαστηριακής άσκησης
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται µία πρωτότυπη εργαστηριακή άσκηση στην 
οποία πήραν µέρος 18 φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα της Επι-
κοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004 – 2005. Η 
εργαστηριακή αυτή άσκηση χωρίστηκε σε δύο σκέλη. 

Το πρώτο σκέλος περιελάµβανε την αξιολόγηση ευχρηστίας του δικτυα-
κού τόπου προσωποποιηµένων υπηρεσιών του τµήµατος (http://myece.ece.
upatras.gr) ο οποίος βρισκόταν ακόµα σε φάση ανάπτυξης και πραγµατοποι-
ήθηκε στο Εργαστήριο Ευχρηστίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η αξιολόγη-
ση έγινε µε χρήση συνδυασµού µεθόδων και είχε ως αξιολογητές τους ίδιους 
τους φοιτητές. Αρχικά οι φοιτητές χωρίστηκαν σε οµάδες των 2 ατόµων εκ των 
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οποίων ο ένας αναλάµβανε το ρόλο του αξιολογητή και ο άλλος τον ρόλο του 
παρατηρητή. Ο αξιολογητής βρισκόταν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µαζί µε 
ένα µέλος του εργαστηρίου και αλληλεπιδρούσε µε τον υπό εξέταση δικτυ-
ακό τόπο. Συγκεκριµένα, ο αξιολογητής είχε να εκτελέσει 4 βασικά σενάρια 
αλληλεπίδρασης χρησιµοποιώντας τις πιο βασικές υπηρεσίες του δικτυακού 
τόπου. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ένας έµπειρος σε θέµατα ευχρη-
στίας υποψήφιος διδάκτορας τον ενθάρρυνε να εκφράζει δυνατά τις σκέψεις 
του (πρωτόκολλο οµιλούντος υποκειµένου) ενώ όλη η διαδικασία καταγραφό-
ταν σε βίντεο. Ο παρατηρητής βρισκόταν σε παρακείµενο χώρο απ’ όπου είχε 
τη δυνατότητα απευθείας παρατήρησης της δραστηριότητας χωρίς όµως να 
παρεµβαίνει στη διαδικασία. Μετά το τέλος κάθε πειράµατος ο αξιολογητής 
αναλάµβανε το ρόλο του παρατηρητή σε επόµενη πειραµατική διαδικασία κα-
θώς παρακολουθούσε την αλληλεπίδραση ενός άλλου φοιτητή µε το σύστηµα. 
Στην εικόνα 2 που ακολουθεί φαίνεται στιγµιότυπο από το βίντεο καταγραφής 
της παρατηρούµενης δραστηριότητας. Στο µεγάλο παράθυρο φαίνεται η διε-
παφή του υπολογιστή ενώ στο µικρό παράθυρο φαίνονται τα υποκείµενα.

� � �� � �
Εικόνα 2. Στιγµιότυπο από το βίντεο παρατήρησης της δραστηριότητας.

Το δεύτερο σκέλος της εργαστηριακής άσκησης απαιτούσε από τις οµάδες 
των φοιτητών να αξιολογήσουν την ευχρηστία του δικτυακού τόπου παρατη-
ρώντας την συµπεριφορά άλλων οµάδων κατά την αλληλεπίδρασή τους µε το 
σύστηµα. Τα δεδοµένα που είχαν στη διάθεσή τους ήταν µόνο τα προϊόντα 
καταγραφής (αρχεία βίντεο και πρωτόκολλο οµιλούντος υποκειµένου) που 
είχαν προκύψει από την πειραµατική διαδικασία και το εργαλείο που έπρεπε 
να χρησιµοποιήσουν ήταν το ColAT. Η επιλογή των βίντεο προς παρατήρηση 
έγινε από τον υποψήφιο διδάκτορα που τους βοηθούσε µε κριτήριο την ποιό-
τητα της εικόνας και του ήχου ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία της ανάλυ-
σης. Το σκέλος αυτό τους ανατέθηκε ως εργασία την οποία έπρεπε να φέρουν 
σε πέρας συνεργαζόµενοι σε οµάδες των 2 ή και 3 ατόµων και σε χρονικό διά-
στηµα 2 εβδοµάδων από τη διεξαγωγή του πειράµατος παρατήρησης. 

Μεθοδολογία παρατήρησης και ανάλυσης συµπεριφοράς µε ColAT 
Η κάθε οµάδα έπρεπε χρησιµοποιώντας το ColAT να αναλύσει συστηµατι-
κά το βίντεο και να περιγράψει τη δραστηριότητα που σχετιζόταν µε αδυνα-
µία κατανόησης των υπηρεσιών του συστήµατος και προφανή προβλήµατα 
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ευχρηστίας. Η περιγραφή αυτή της δραστηριότητας έπρεπε να καταλήξει 
σε βάθος που περιλαµβάνει και τα 3 επίπεδα που περιγράφηκαν παραπάνω. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές έπρεπε να παρατηρήσουν και να περιγράψουν 
τις στοιχειώδεις ενέργειες των υποκειµένων και στη συνέχεια να προσπαθή-
σουν να τις επισηµειώσουν δηµιουργώντας ανώτερα επίπεδα περιγραφής των 
επιµέρους διεργασιών και στόχων που έθεταν τα υποκείµενα κατά την χρήση 
των υπηρεσιών του συστήµατος. Παράλληλα οι φοιτητές έπρεπε να κατηγο-
ριοποιήσουν τις στοιχειώδεις δραστηριότητες των υποκειµένων χρησιµοποι-
ώντας κατάλληλες τυπολογίες. Οι τυπολογίες οι οποίες προτάθηκε να χρη-
σιµοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση της συµπεριφοράς των υποκειµένων 
στηρίχτηκαν σε 10 ευρετικούς κανόνες ευχρηστίας που έχουν προταθεί από 
τους Nielsen και Mosier (1993).

Έτσι οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα παρατηρώντας τη συµπεριφορά των 
συµφοιτητών τους, να εντοπίσουν τα προβλήµατα ευχρηστίας του συστήµα-
τος, να τα συσχετίσουν και τέλος να τα κατηγοριοποιήσουν µε βάση τους ευ-
ρετικούς κανόνες που παραβιάζουν. Στο σχήµα 1 που ακολουθεί φαίνονται τα 
βήµατα τα οποία ακολουθήσαµε για την παρατήρηση και ανάλυση της συµπε-
ριφοράς των φοιτητών καθώς αλληλεπιδρούσαν µε το σύστηµα.
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Σχήµα 1. Βήµατα παρατήρησης και ανάλυσης συµπεριφοράς.

Αποτελέσµατα - Εντυπώσεις από τους φοιτητές 
Οι φοιτητές κατόρθωσαν να χρησιµοποιήσουν µε επιτυχία το ColAT ακολου-
θώντας τη µεθοδολογία που τους υποδείξαµε και να εντοπίσουν πολλά προ-
βλήµατα ευχρηστίας του δικτυακού τόπου. Πολλοί από αυτούς παρατήρησαν 
ότι η µελέτη της αλληλεπίδρασης µέσα από το βίντεο είναι µία διαδικασία 
συµπληρωµατική και κατά συνέπεια πολύ χρήσιµη αφού τους δίνει τη δυνατό-
τητα να εντοπίσουν προβλήµατα ευχρηστίας που δεν φάνηκαν από την απευ-
θείας παρατήρηση. 

Τα κυριότερα προβλήµατα ευχρηστίας που παρατηρήθηκαν από τον ειδικό 
ευχρηστίας και συνέβησαν σε κάθε πείραµα αξιολόγησης ήταν:
• πρόβληµα στην υπηρεσία υποβολής αιτήσεων προς τη Γραµµατεία του 

τµήµατος (πρόβληµα 1)
• το βασικό µενού µε τις κύριες υπηρεσίες έχει πληροφορία που δεν είναι 

οµαδοποιηµένη και ταξινοµηµένη µε λογική σειρά (πρόβληµα 2)
• πρόβληµα στην υπηρεσία δήλωσης νέων διπλωµατικών εργασιών (πρό-

βληµα 3)
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Στον πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνεται ο αριθµός των φοιτητών που εντό-
πισαν κάθε ένα από τα 3 παραπάνω προβλήµατα και η µέθοδος µε την οποία 
αυτό επετεύχθη. Στην δεύτερη στήλη φαίνεται ο αριθµός των φοιτητών που 
εντόπισαν τα προβλήµατα µε απευθείας παρατήρηση ενώ στην τρίτη στήλη 
φαίνεται ο αριθµός των φοιτητών που οδηγήθηκαν στον εντοπισµό των προ-
βληµάτων µέσω της ανάλυσης του βίντεο µε χρήση του εργαλείου ColAT. Τα 
αποτελέσµατα της δεύτερης στήλης που αναφέρονται στην απευθείας παρα-
τήρηση προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια µε τις παρατηρήσεις των φοιτη-
τών που παρέδωσαν αµέσως µετά το πείραµα.

Πίνακας 1. Αριθµός φοιτητών που εντόπισαν τα προβλήµατα.

Πρόβληµα
Εντοπισµός µε απευθείας 

παρατήρηση
Εντοπισµός µε ανάλυση 

βίντεο µέσω ColAT
1 9 12

2 5 9

3 7 11

Συγκρίνοντας τις στήλες του πίνακα 1 γίνεται φανερό ότι η παρατήρηση 
της συµπεριφοράς των υποκειµένων µε ανάλυση βίντεο βοήθησε σηµαντικά 
τους φοιτητές να εντοπίσουν τα προβλήµατα των υπηρεσιών του δικτυακού 
τόπου. 

Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση, οι φοιτητές εξέφρασαν θετικές εντυπώ-
σεις αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και 
πρωτότυπα εργαστήρια των σπουδών τους παρά το ότι απαιτήθηκε αρκετός 
χρόνος για τη µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων παρατήρησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εισαγωγή εργαλείων συστηµατικής ανάλυσης συµπεριφοράς, όπως το 
ColAT, στην εκπαίδευση των φοιτητών, ήταν επιτυχής. Οι φοιτητές δαπάνη-
σαν σηµαντικό χρόνο στην ανάλυση των βίντεο παρατήρησης και εντόπισαν 
σηµαντικό αριθµό νέων προβληµάτων ευχρηστίας από την αλληλεπίδραση 
των υποκειµένων µε τον ιστότοπο. Τα τρία πιο σηµαντικά προβλήµατα ευχρη-
στίας εντοπίστηκαν κατά µέσο όρο από το 39% των φοιτητών µέσω της απευ-
θείας παρατήρησης και κατά 59% µέσω της συστηµατικής ανάλυσης του βί-
ντεο. Επίσης τα προβλήµατα ευχρηστίας κατηγοριοποιήθηκαν σωστά από του 
φοιτητές µε βάση το πλαίσιο που ορίστηκε. Η πιλοτική εφαρµογή του ColAT 
παρείχε στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εµπειρία συστηµατι-
κής παρατήρησης µε στόχο την αξιολόγηση ευχρηστίας και να αποκτήσουν 
δεξιότητες παρατήρησης σηµαντικές για ειδικούς ευχρηστίας, παρατηρώντας 
τη δραστηριότητα των συµφοιτητών τους και εντοπίζοντας προβλήµατα αλ-
ληλεπίδρασης µε το σύστηµα που δεν ήταν φανερά από την πρώτη στιγµή. 
Μέσα από τη µελέτη των βίντεο οι φοιτητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες δεν 
σκέφτονται µε ίδιο τρόπο και ότι η αλληλεπίδρασή τους µε το σύστηµα ανα-
δεικνύει διαφορετικά λάθη ανάλογα µε την εµπειρία χρήσης παρόµοιων συ-
στηµάτων και τις ανάγκες τους.

Παρατηρήθηκε ότι οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν κατά την πειραµατι-
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κή διαδικασία (πρωτόκολλο οµιλούντος υποκειµένου, παρατήρηση χρηστών, 
ευρετική αξιολόγηση κλπ) έγιναν καλύτερα κατανοητές σε σχέση µε προηγού-
µενα χρόνια, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην εισαγωγή µεθόδων συ-
στηµατικής ανάλυσης του βίντεο παρατήρησης της συµπεριφοράς µε χρήση 
του σχετικού εργαλείου. 

Καταλήγουµε την έρευνα συµπεραίνοντας ότι η εισαγωγή εργαλείων πα-
ρατήρησης συµπεριφοράς στην εκπαίδευση είναι εφικτή και µπορεί να είναι 
εφαρµόσιµη στην περίπτωση που οι φοιτητές έχουν οικοδοµήσει τις βασικές 
θεωρητικές έννοιες. Είναι σηµαντικό για τους φοιτητές και µελλοντικούς επι-
στήµονες να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και ανάλυσης συµπεριφο-
ράς µε χρήση συστηµατικών µεθόδων και εργαλείων. Η συνεισφορά των εργα-
λείων αυτών είναι συµπληρωµατική προκειµένου να υποστηρίξει τις θεωρητι-
κές γνώσεις των φοιτητών. Πιστεύουµε ότι η χρήση παρόµοιων προσεγγίσεων 
στα πλαίσια άλλων γνωστικών αντικειµένων των κοινωνικών επιστηµών και 
επιστηµών της αγωγής είναι εξίσου αποτελεσµατική.
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