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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στις σύγχρονες κοινωνίες η χρήση του ∆ιαδικτύου στον επιχειρησιακό και στον ακαδηµαϊκό τοµέα 
αυξάνεται καθηµερινά δηµιουργώντας νέες προοπτικές τόσο στην πληροφόρηση, όσο και την 
επικοινωνία και την έρευνα. Στην ανακοίνωση αυτή θα εξετάσουµε αν και κατά πόσον, το ∆ιαδίκτυο 
χρησιµοποιείται από τους πανεπιστηµιακούς ως µέσο έρευνας. Θα αναφερθούµε µε παραδείγµατα 
στις αντιδράσεις πανεπιστηµιακών σε έρευνες που γίνονται µε email ερωτηµατολόγια και θα 
προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι αντιδράσεις αυτές.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις κοινωνίες των αναπτυγµένων χωρών η χρήση του ∆ιαδικτύου τόσο στον επιχειρησιακό όσο 

και στον ακαδηµαϊκό τοµέα αυξάνεται καθηµερινά ανοίγοντας συνεχώς νέες προοπτικές στην 
πληροφόρηση, την επικοινωνία και την έρευνα. Σύµφωνα µε προβλέψεις, το 2005 οι χρήστες θα 
φτάσουν και θα ξεπεράσουν τα 765 εκατοµµύρια. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο 
τα µέλη ∆ΕΠ όσο και οι φοιτητές/τριες έχουν 24ωρη δωρεάν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Στην 
ανακοίνωση αυτή θα εξετάσουµε τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο οι πανεπιστηµιακοί 
χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως µέσο έρευνας. Θα αναφερθούµε σε έρευνες που έγιναν µε τη 
χρήση e-ερωτηµατολογίων και µετά θα αναφερθούµε στις επιφυλάξεις πανεπιστηµιακών στο νέο 
τρόπο έρευνας. 
 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥΣ 
Το 1994, σε έρευνα που έγινε σε 13 πανεπιστήµια της Αυστραλίας τα ερωτηµατολόγια 

στάλθηκαν µε email σε 20 µέλη ∆.Ε.Π. όλων των τµηµάτων των πανεπιστηµίων που συµµετείχαν 
στην έρευνα. Αν και απάντησε το 79% του δείγµατος στα e-ερωτηµατολόγια (Bruce, 1994:27) 
από την ανάλυση προέκυψε ότι οι πανεπιστηµιακοί δεν ήταν εξοικειωµένοι µε το νέο µέσο. 

 
Σε έρευνα που έγινε στο πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ το 1995 µε τον ίδιο τρόπο, 

ανταποκρίθηκε το 56% των αποδεκτών. Οι περισσότεροι/ες ήταν µέλη ∆.Ε.Π. θετικών σχολών 
(Lazinger, 1997:35). Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήθηκε επιφυλακτικότητα στο άνοιγµα του 
email, από τα µέλη ∆.Ε.Π και κυρίως από τους µεγαλύτερους σε ηλικία 

 
Σε έρευνα που έγινε από το πανεπιστήµιο της Καµπέρα το 1997 (Applebee's, Bruce's, Pascoe's 

1998) και αφορούσε σε όλα τα πανεπιστήµια της Αυστραλίας, τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν µε 
email σε 1054 µέλη ∆ΕΠ. Στα ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν απάντησε το 52% των 
ερωτηθέντων. 
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Στη δική µας έρευνα που έγινε το 2000 (Mylona, 2002) και αφορούσε τα µέλη ∆.Ε.Π του 
πανεπιστηµίου του Leeds και το Α.Π.Θ. τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν µε email ως attachment 
στα µέλη ∆.Ε.Π 10 τµηµάτων των δύο πανεπιστηµίων. Στο σύνολο των ερωτηµατολογίων που 
στάλθηκαν µε email απάντησαν το 25% των αποδεκτών. Από αυτό το ποσοστό το 7,5% ανήκε σε 
Άγγλους και το 17,5% σε Έλληνες. 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
Από τις έρευνες που αναφέραµε φαίνεται ότι υπάρχει σχετική επιφυλακτικότητα των 

πανεπιστηµιακών στη χρήση του νέου µέσου έρευνας. Το ποσοστό των πανεπιστηµιακών που 
απαντούν σε email ερωτηµατολόγια στο πλαίσιο ερευνών ποικίλει από χώρα σε χώρα και διαφέρει 
σε διάφορες χρονικές περιόδους. Από την δική µας έρευνα προέκυψε ότι ένας από τους λόγους 
που κάποιοι από τους πανεπιστηµιακούς δεν ανταποκρίνονται σ' αυτόν τον τρόπο έρευνας είναι 
ότι είναι λιγότερο εξοικειωµένοι µε την χρήση του ∆ιαδίκτυο µια και το χρησιµοποιούν για 
λιγότερο χρόνο. 

 
Ένας άλλος λόγους της µικρής ανταπόκρισης σε email ερωτηµατολόγια είναι, όπως οι ίδιοι οι 

πανεπιστηµιακοί ανέφεραν ο περιορισµένος χρόνος τους. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον 
οποίο δεν απαντούν και σε ερωτηµατολόγια που στέλνονται µε το ταχυδροµείο. Ο κίνδυνος να 
µεταφερθούν ιοί µε τα email µπορεί να είναι ένας ακόµα λόγος επιφυλακτικότητας που 
παρατηρείται στη χρήση του νέου αυτού µέσου στην έρευνα. 'Οταν ο αποστολέας του email είναι 
άγνωστος δηµιουργείται επιφυλακτικότητα στους χρήστες του ∆ιαδικτύου.1

 
Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι επηρεάζει την ανταπόκριση στα e-ερωτηµατολόγια 

είναι η ηλικία του αποδέκτη. Οι νεότεροι σε ηλικία πανεπιστηµιακοί είναι πιο εξοικειωµένοι µε 
τον ηλεκτρονικό τρόπο συλλογής δεδοµένων, πιθανόν γιατί έχουν µεγαλώσει στην εποχή που το 
∆ιαδίκτυο επικρατεί. Όπως χαρακτηριστικά είπε πανεπιστηµιακός κατά την διάρκεια συνέντευξης 
στα πλαίσια της διδακτορικής µου διατριβής ''το ∆ιαδίκτυο το χρησιµοποίησα κατά την διάρκεια 
του διδακτορικού µου. Έχω συνηθίσει να το χρησιµοποιώ, αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο 
της δουλείας µου.'' Φαίνεται επίσης ότι οι πανεπιστηµιακοί σε χαµηλότερες βαθµίδες 
χρησιµοποιούν πιο πολύ το ∆ιαδίκτυο από τους συναδέλφους τους σε υψηλότερες βαθµίδες. Αυτό 
µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι πανεπιστηµιακοί που ανήκουν σε χαµηλότερες βαθµίδες 
είναι πιο νέοι, άρα µάλλον όπως αναφέραµε και παραπάνω πιο εξοικειωµένοι µε το ∆ιαδικτύο 
όπως επίσης και στο γεγονός ότι ως πιο νέοι έχουν µάλλον λιγότερες διοικητικές και ακαδηµαϊκές 
υποχρεώσεις. 

 
Φαίνεται επίσης από τις έρευνες που αναφέραµε παραπάνω, εξαιρώντας την δικιά µαςότι στις µη 

αγγλόφωνες χώρες η χρήση του ∆ιαδικτύου ως µέσο έρευνας είναι µικρότερη από ότι σε χώρες 
που έχουν ως κύρια γλώσσα την αγγλική. Η γλώσσα µπορεί να είναι ένας από τους ανασταλτικούς 
παράγοντες στη θετική ανταπόκριση σε έρευνες που διεξάγονται µέσω του ∆ιαδικύου αλλά και 
στη χρήση του ∆ιαδικτύου για ερευνητική δουλεία. Όπως αναφέρει η Nishigaki (1998) ''στην 
ηλεκτρονική κοινότητα, [….], η αγγλική έχει χαρακτηριστεί ως 'παγκόσµια γλώσσα' γλώσσα που 
είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο." Άλλες έρευνες επίσης (Jacko, Sears& Borella 
M. S., 2000) επισηµαίνουν το γεγονός ότι η γλώσσα που κυριαρχεί στο ∆ιαδίκτυο είναι η αγγλική, 
γεγονός που κάνει όσους έχουν ως µητρική τους γλώσσα την αγγλική, να είναι πιο θετικοί σε 
έρευνες που χρησιµοποιούν e-ερωτηµατολόγια. Φαίνεται επίσης ότι το φύλο και το 
πανεπιστηµιακό τµήµα παίζει ρόλο στην χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι άνδρες περισσότερο από τις 
γυναίκες και τα µέλη ∆.Ε.Π. των θετικών επιστηµών και του Πολυτεχνείου, περισσότερο από 
συναδέλφους τους άλλων τµηµάτων, φαίνεται να χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο περισσότερο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ποιες είναι οι προβλέψεις για το µέλλον; Όπως λένε οι Vahovar, Manfreda & Batagelj (2001) 

"σήµερα ένας τέτοιος τρόπος συλλογής πληροφοριών σίγουρα είναι ένας πολλά υποσχόµενος 
τρόπος για το µέλλον της διεξαγωγής ερευνών." Oι  ηλεκτρονικές µέθοδοι συλλογής πληροφοριών 
είναι καινούργιες ακόµη και όχι τόσο δοκιµασµένες, συνεπώς είναι δύσκολο και πρόωρο να πει 
κανείς µε βεβαιότητα ποιο θα είναι το µέλλον τους. Από τις ενδείξεις που υπάρχουν µέχρι σήµερα 
φαίνεται ότι η ηλικία, η βαθµίδα, ο βαθµός εξοικείωσης µε το µέσο, η επιστηµονική περιοχή, η 
χώρα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των πανεπιστηµιακών σε έρευνες που 
χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως µέσο συλλογής δεδοµένων. Τέλος οι πανεπιστηµιακοί δεν 
αρνούνται ότι οι νέες αυτές µέθοδοι δηµιουργούν νέες προοπτικές στην διεξαγωγή µιας έρευνας, 
µειώνοντας το χρόνο και το κόστος της, όµως, επισηµαίνουν ότι αποκλείουν συγκεκριµένες 
κοινωνικές οµάδες, αυτές που δεν έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδικτύου από το δείγµα µιας έρευνας 
καθώς επίσης και ότι απαιτούν άριστη τεχνολογική υποδοµή για τη διεξαγωγή της. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 Για παράδειγµα την εποχή του στάλθηκε το ερωτηµατολόγια της δικής µας έρευνας κυκλοφορούσε ο ιός I 

love you. Πολύ µικρός αριθµός των πανεπιστηµιακών από την Αγγλία απάντησαν επειδή φοβήθηκαν ό,τι το 
email περιείχε ιό. Η αντίδραση των µελών ∆.Ε.Π. του Α.Π.Θ ήταν διαφορετική. 
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