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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μία από τις κύριες ερευνητικές µεθόδους στις ανθρωπιστικές σπουδές είναι η συλλογή και 
επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων µέσω ερωτηµατολογίων. Στην εισήγησή µας καταθέτουµε τις 
εµπειρίες µας από την εγκατάσταση, τροποποίηση και αξιοποίηση του πακέτου ηλεκτρονικών 
ερωτηµατολογίων phpESP. Η προσπάθειά µας οδήγησε σε ένα φιλικό on-line περιβάλλον 
ερωτηµατολογίου, που προσφέρεται µέσω του δικτυακού τόπου του τµήµατός µας. Αφού 
παρουσιάσουµε τα χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος, προσδιορίζουµε τα αναµενόµενα 
οφέλη και παρουσιάζουµε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο διεξήχθη τόσο µε τον παραδοσιακό όσο και 
µε ηλεκτρονικό τρόπο, καταθέτοντας τις απόψεις ερευνητών και ερωτώµενων που καταγράψαµε. 
Τέλος, προτείνουµε ιδέες τις οποίες σκοπεύουµε να πραγµατοποιήσουµε προκειµένου να ενισχυθεί 
περαιτέρω η έρευνα που βασίζεται σε αυτό το ηλεκτρονικό, δικτυακά προσβάσιµο περιβάλλον 
ερωτηµατολογίων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, δικτυακή πρόσβαση, εκπαιδευτική έρευνα 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ερωτηµατολόγια και οι συνεντεύξεις αποτελούν µια από τις θεµελιώδεις µεθόδους έρευνας, 

ιδιαίτερα στην περιοχή της εκπαίδευσης, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας λαµβάνει ένα κεντρικό 
ρόλο. Οι ερευνητές συλλέγουν στοιχεία εφαρµόσιµα στο αντικείµενο του ενδιαφέροντός τους και 
προσπαθούν να τα επεξεργαστούν, να τα ερµηνεύσουν και να εξάγουν χρήσιµα αποτελέσµατα. 
Ωστόσο, η διεξαγωγή µιας έρευνας είναι µία σύνθετη, πολύπλοκη, δαπανηρή και χρονοβόρα 
διαδικασία. Ο ερευνητής ξεκινά να σχεδιάζει ένα ερωτηµατολόγιο έχοντας στο µυαλό του ότι το 
ενδιαφέρον και η συνεργασία των ανταποκρινόµενων πρέπει να υποκινηθούν (Cohen & Manion, 
1997). Όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες πρέπει να είναι παρούσες σε µορφές οι οποίες δεν θα 
δηµιουργούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάλυσης της ερµηνείας των 
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αποτελεσµάτων (Bell, 1997). Επιπλέον, τη φάση της συλλογής των στοιχείων ακολουθεί η φάση 
της ηλεκτρονικής διαχείρισης και επεξεργασίας, οπότε η κωδικοποίηση των ερωτήσεων οφείλει 
να απλοποιεί αυτήν τη διαδικασία (Howard & Sharp, 1996). Οι τρεις προαναφερθείσες απαιτήσεις 
συχνά θέτουν αντικρουόµενες αποφάσεις σχεδιασµού, κάνοντας τη δουλειά του ερευνητή ακόµη 
δυσκολότερη. 

Η εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών βελτίωσε τις συνθήκες της 
διεξαγωγής συνεντεύξεων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο υπολογιστής βοηθά τη 
διαδικασία διενέργειας µιας έρευνας τόσο στις πρόσωπο µε πρόσωπο, όσο και στις τηλεφωνικά 
βασισµένες συνεντεύξεις (Bethlehem & Hundepool, 2002). Επιπλέον, ο αυξανόµενος βαθµός της 
οικιακής πρόσβασης στο διαδίκτυο επέτρεψε την εµφάνιση ερωτηµατολογίων µε τη βοήθεια του 
υπολογιστή µέσω του διαδικτύου. Στην απλούστερη µορφή τους, συχνά συναντούµε ιστοσελίδες 
µε ερωτήσεις ψηφοφορίας. 

Σε µια περισσότερο πολύπλοκη µορφή, η ιδέα ενός κατανοητού, ισχυρού και ευέλικτου 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ερωτηµατολογίου, προσιτού µέσω ενός απλού φυλλοµετρητή ιστού, 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στους ερευνητές θα πρέπει να παρέχεται ένα εργαλείο, µε φιλικό 
προς το χρήστη περιβάλλον, αλλά και δυνατό συγχρόνως, µε το οποίο θα µπορούν χωρίς ιδιαίτερο 
κόπο να εκτελέσουν διαφορετικές εργασίες όπως : 
• Να κατασκευάσουν µία καλά σχεδιασµένη έρευνα χωρίς να ανησυχούν για πρακτικά 

θέµατα, όπως τα πλαίσια επιλογών, οι ερωτήσεις εκτίµησης ή το µέγεθος των πλαισίων για 
ανοιχτές απαντήσεις, τα οποία συχνά θέτουν σηµαντικές δυσκολίες στη σχεδίαση ενός 
ερωτηµατολογίου (Javeau, 1996). 

• Να απαλλαχθούν από την ανάγκη για εισαγωγή-δακτυλογράφηση δεδοµένων, µετά τη 
διενέργεια της έρευνας, διαδικασία η οποία εκτός από χρονοβόρα, περιέχει και την 
πιθανότητα σφάλµατος. Επίσης, η αυτόµατη κατασκευή µιας βάσης δεδοµένων, η οποία 
περιέχει τις απαντήσεις αποµακρύνει τα προβλήµατα από την απώλεια δεδοµένων. Ιδιαίτερα 
στις εκτενείς ανοιχτές ερωτήσεις τα δεδοµένα συχνά ζητούµε να είναι διαθέσιµα και κάποια 
στιγµή στο µέλλον (Lee et al, 1997). 

• Να οπτικοποιούν τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου ή να εξάγουν τα στοιχεία ώστε να 
χρησιµοποιηθούν σε άλλα προγράµµατα λογισµικού. 

• Να διατηρούν ένα αρχείο των ερευνών τους και να έχουν την ικανότητα να αντιγράψουν 
προηγούµενες έρευνες , ώστε να κατασκευάσουν νέες παρόµοιες αλλά όχι ίδιες. 

• Να χρησιµοποιούν έναν µηχανισµό περιορισµών, έτσι ώστε να καθορίζεται ικανοποιητικά ο 
επιθυµητός ερευνούµενος πληθυσµός. 

Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να προσφέρονται κατά προτίµηση χωρίς κανένα κόστος µέσω ενός 
αναγνωρισµένου κεντρικού δικτυακού υπολογιστή. Η τελευταία απαίτηση αφορά στο γεγονός ότι 
οι ανταποκρινόµενοι θα αισθανθούν περισσότερο άνετα γνωρίζοντας ότι οι απαντήσεις τους 
κατευθύνονται προς µια επιστηµονική έρευνα ή επιστηµονικό οργανισµό. Έχοντας αυτά υπ’ όψιν, 
κατασκευάσαµε και προσφέρουµε ένα φιλικό, άµεσα προσβάσιµο περιβάλλον ερωτηµατολογίου 
µέσω του δικτυακού τόπου του τµήµατός µας (http://www.nured-fl.auth.gr). Η οµάδα στόχου µας 
αποτελείται από όλους τους ερευνητές ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα, oι οποίοι 
επιθυµούν να συντάξουν έρευνες µε ένα φιλικό και ταυτοχρόνως δυναµικό τρόπο. Μέσω αυτής 
της εισήγησης θέλουµε να κάνουµε την προσπάθειά µας δηµοσίως γνωστή και να µοιραστούµε τις 
εµπειρίες µας της εγκατάστασης, υιοθέτησης και χρησιµοποίησης ενός τέτοιου περιβάλλοντος. 

Στις επόµενες ενότητες, παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος και 
προσδιορίζουµε τα αναµενόµενα οφέλη για τους συναδέλφους. Επιπλέον, παρουσιάζουµε ένα 
ερωτηµατολόγιο που διεξήχθη µέσω του παραδοσιακού τυπωµένου τρόπου και του αντίστοιχου 
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ηλεκτρονικού µαζί µε την ανατροφοδότηση που λάβαµε από τους ερωτώµενούς µας. 
Επεκτείνουµε παραθέτοντας τις απόψεις ερευνητών σχετικά µε τη χρήση ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος και ολοκληρώνουµε µε µερικές συνοπτικές παρατηρήσεις καθώς και τις 
µελλοντικές ιδέες µας που θα µπορούσαν να βοηθήσουν περαιτέρω και να ενισχύσουν την έρευνα, 
που βασίζεται σε αυτό το προσβάσιµο µέσω ιστοχώρου ηλεκτρονικό περιβάλλον 
ερωτηµατολογίου. 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Ένα µεγάλο πλήθος ερευνητικών εργασιών περιλαµβάνει τη συλλογή και επεξεργασία 

τουλάχιστον κάποιων στοιχείων. Ο ερευνητής µε τη µέθοδο ή τις µεθόδους που επιλέγει και 
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προγραµµατίζει, απευθύνεται στο αντικείµενο της έρευνάς 
του και συλλέγει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν (Πουλίδης, 1998). Στη συνέχεια επεξεργάζεται 
και ερµηνεύει αυτά τα στοιχεία ώστε να είναι εύχρηστα. Μια περισσότερο αρθρωµένη µέθοδος 
που αφορά στην καταγραφή δεδοµένων είναι το ερωτηµατολόγιο. Ένα ερωτηµατολόγιο πρέπει να 
κεντρίζει το ενδιαφέρον και να ενθαρρύνει τη συνεργασία (Cohen & Manion, 1997). Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κατασκευή ενός καλοσχεδιασµένου ερωτηµατολογίου, που θα παρέχει τις 
πληροφορίες που χρειάζονται, που θα είναι αποδεκτό και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα στα 
στάδια ανάλυσης και ερµηνείας (Bell, 1997).  

Στο ερωτηµατολόγιο οι ερωτήσεις χωρίζονται σε αυτές που σχετίζονται µε τα κοινωνικά και 
προσωπικά χαρακτηριστικά και σε αυτές που έχουν σχέση µε τις γνώµες και τις στάσεις των 
ερωτώµενων. Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλές παραλλαγές, οι βασικές µορφές των ερωτήσεων 
είναι οι ανοιχτές και οι κλειστές ή δοµηµένες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σ’ ένα ερωτηµατολόγιο 
µπορεί να καταχωρηθούν µε πολλούς τρόπους, όπως µε το τσεκάρισµα ενός τετραγωνιδίου, την 
επισήµανση ενός κωδικού, την υπογράµµιση τυπωµένων εναλλακτικών περιπτώσεων ή την 
καταχώριση της πληροφορίας µε περιληπτικό τρόπο (Λαµπίρη-∆ηµάκη & Παπαχρίστου, 1995). 

Για να γίνει σωστός σχεδιασµός ερωτηµατολογίου πρέπει να έχουµε κατά νου, ότι πρόκειται να 
γίνει επεξεργασία µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υπάρχει συνεργασία µε αυτούς που εισάγουν 
τελικά τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου στον υπολογιστή (Howard & Sharp, 1996). Αυτό 
αποτελεί µια επιπλέον δυσκολία στην έρευνά µας. Το µειονέκτηµα της κωδικογράφισης είναι ότι 
περιορίζει την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Ακόµα και ο χώρος σε ένα έντυπο για 
τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι περιορισµένος. Συχνά τα πρωτογενή στοιχεία αποδεικνύονται 
εκ των υστέρων ότι έχουν µεγάλη αξία αλλά για διαφορετικούς σκοπούς (Lee, et all, 1997). 
Συνεπώς αξίζει τα πρωτογενή δεδοµένα να αποθηκεύονται και να ταξινοµούνται προσεκτικά για 
µελλοντική χρήση. 

Κάποια πρακτικά προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση ερωτηµατολογίων µε 
ταχυδροµική αποστολή, είναι ότι η ποιότητα των δεδοµένων που συλλέγονται είναι 
υποβαθµισµένη, γιατί ο αποκρινόµενος µπορεί να αντιληφθεί τις ερωτήσεις πολύ διαφορετικά από 
ό,τι είχε στο νου ο ερευνητής. Επίσης, το µέγεθος του ερωτηµατολογίου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις δέκα σελίδες, καθώς και η συµπλήρωση του να µην απαιτεί παραπάνω από δεκαπέντε λεπτά. 
Επιπροσθέτως, η οικονοµική επιβάρυνση για την εκτύπωση και την αποστολή των 
ερωτηµατολογίων, µπορεί να είναι µεγάλη γι’ αυτόν που κάνει την έρευνα. Αναφέρονται από 
ερευνητές (Αρβανιτάκης, 1992, Λαµπίρη-∆ηµάκη & Παπαχρίστου, 1995) προβλήµατα άρνησης 
συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου, όταν δεν προηγούνται των ερωτήσεων κάποια στοιχεία για τον 
κατασκευαστή του ερωτηµατολογίου και του σκοπού του. Πρακτικές δυσκολίες αντιµετωπίζει 
αυτός που κατασκευάζει ένα ερωτηµατολόγιο όσον αφορά στο µέγεθος των γραµµάτων, το 
µέγεθος από τα κουτάκια για το τσεκάρισµα, ακόµα και το πώς να δείξει το χώρο που πρέπει να 
συµπληρωθεί (πλαίσιο, τελείες, παύλες, κ.ά.). Έχουν αναφερθεί ακόµα δυσκολίες (Javeau, 1996) 
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στη στοίχιση των ερωτήσεων και στην οµοιόµορφη παρουσίασή τους, στο µέγεθος του 
διαστήµατος µεταξύ τετραγώνων και στις διαστάσεις των πλαισίων στις ανοιχτές ερωτήσεις και 
στον τρόπο γραφής ηµεροµηνιών.  

Στο ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, που παρουσιάζουµε, υπάρχουν όλοι οι τύποι των ερωτήσεων, 
κάτι που βοηθάει πολύ και στον έλεγχο δόµησής του, διευκολύνοντας την έρευνα-πιλότο για τη 
δοκιµή του. Σηµαντικό θετικό στοιχείο στο ερωτηµατολόγιο µέσω του διαδικτύου είναι ότι 
βρίσκεται κάτω από τη ‘‘σκέπη’’ και την εγκυρότητα ενός πανεπιστηµίου και συγκεκριµένων 
τµηµάτων, κάτι που του προσδίδει αξιοπιστία και κάποιες απαντήσεις ως προς το σκοπό του. Στο 
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιό µας µπορούµε να αλλάξουµε τη σειρά των κατηγοριών στις 
διάφορες οµάδες. Έτσι ούτε η διαδικασία επεξεργασίας περιπλέκεται, ούτε η σειρά επιδρά στις 
απαντήσεις (Τσάντας κ.ά., 1999). Μειώνεται ακόµα και το σφάλµα καταµέτρησης, που µπορεί να 
προέρχεται από ασάφειες του ερωτηµατολογίου και επαγγελµατικά λάθη των ερευνητών (Javeau, 
1996). Με τη δυνατότητα που δίνεται να ορίσουµε τον αριθµό των ατόµων που θα απαντήσουν ή 
να τον περιορίσουµε, ελαττώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας κάποιου δειγµατοληπτικού 
προβλήµατος. 

Με τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µέσω του διαδικτύου αποφεύγουµε την κόπωση των 
ερωτώµενων, εξασφαλίζουµε ευανάγνωστες ερωτήσεις, µειώνουµε το κόστος της έρευνας και 
αποφεύγουµε δυσκολίες στην επεξεργασία του και στην µετέπειτα αποθήκευσή του. Ακόµα 
αίρονται περιορισµοί όσον αφορά στην απόσταση κατοικίας ή εργασίας των ερωτώµενων, τον 
χρόνο συλλογής στοιχείων, καθώς και του αριθµού των ατόµων που επιθυµούµε να το 
συµπληρώσουν (Bell, 1997). Τέλος υπάρχει πάντα η δυνατότητα από τον ερωτώµενο να ζητήσει 
βοήθεια ή οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Η αλµατώδης άνοδος της 
ηλεκτρονικής δικτύωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας στη χώρα µας, η αύξηση του ποσοστού 
χρηστών του διαδικτύου και η συνεχής προσπάθεια για επιτάχυνση της πορείας προς την κοινωνία 
της πληροφορίας, µας κάνουν να πιστεύουµε στην αυξανόµενη χρησιµότητα του ηλεκτρονικού 
ερωτηµατολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδοµένων, ταξινόµησης και επεξεργασίας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Στον προσφάτως επανασχεδιασµένο δικτυακό τόπο του τµήµατός µας (Τµήµα Νηπιαγωγών, 

Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας), ο καθένας µπορεί να ζητήσει ένα 
λογαριασµό ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου 
µας. Μέσω µιας διαδικασίας εισόδου (κωδικός πρόσβασης) οι χρήστες µπαίνουν στο σύστηµα και 
έρχονται αντιµέτωποι µε ένα µενού επιλογών που υποστηρίζεται από αρχεία βοήθειας. Το 
προσφερόµενο περιβάλλον βασίζεται σε µια προσαρµοσµένη έκδοση του πακέτου phpESP 
(http://phpesp.sourceforge.net), ενός λογισµικού ανοικτού κώδικα, βασισµένου σε php-mysql.  

Η διαµόρφωση και ανάπτυξη του συστήµατος περιελάµβανε την ενεργή ενασχόληση και 
επέµβαση σε επίπεδο πηγαίου κώδικα. Τροποποιήσαµε όλα τα απαραίτητα αρχεία κειµένου, 
κώδικα και εικόνων, ώστε να µεταφράσουµε πλήρως το περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα και 
κάναµε διάφορες εµπλουτίσεις, όσον αφορά στα αρχεία βοήθειας. Επιπλέον, βελτιώσαµε τις 
δυνατότητες εξαγωγής αρχείων, ώστε να µεγιστοποιήσουµε τη συµβατότητα µε άλλα δηµοφιλή 
προγράµµατα επεξεργασίας αριθµητικών και στατιστικών δεδοµένων (MS Excel, Openoffice 
Calc, Gnumeric, SPSS). Απλοποιήσαµε διάφορες στοιχειώδεις εργασίες περιορισµού των 
ερωτώµενων, καθώς οι χρήστες στους οποίους προσβλέπουµε αναµένουµε να έχουν ένα 
στοιχειώδες υπόβαθρο σε θέµατα επιστήµης των υπολογιστών. Τέλος, τροποποιήσαµε ορισµένες 
οπτικές αναπαράστασης και διορθώσαµε ορισµένα δευτερεύουσας σηµασίας σφάλµατα του 
κώδικα. Το τελικό αποτέλεσµα συνδέθηκε µε την αισθητική των σελίδων του τµήµατός µας και 
ενσωµατώθηκε στον υπάρχοντα εξυπηρετητή ιστού και βάσεων δεδοµένων. 
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Μετά την εισαγωγή τους, οι χρήστες έρχονται αντιµέτωποι µε τον κατάλογο επιλογών όπως 
φαίνεται στο σχήµα 1. Αυτό το µενού τους οδηγεί στις διάφορες επιλογές που προσφέρονται και 
που είναι οµαδοποιηµένες σε πέντε γενικές κατηγορίες. Η πρώτη οµάδα αφορά στην επεξεργασία 
των ερωτηµατολογίων. Περιλαµβάνει τρεις υπο-επιλογές οι οποίες επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός 
νέου ερωτηµατολογίου, την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που υπάρχουν και τα οποία δεν 
έχουν δηµοσιοποιηθεί ακόµη και την δοκιµή ενός ερωτηµατολογίου. Η δεύτερη οµάδα 
περιλαµβάνει µία επιλογή και επιτρέπει την αντιγραφή παλαιών ερωτηµατολογίων, ώστε να 
παραχθούν νέα, τα οποία µπορούµε να επεξεργαστούµε περαιτέρω. Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει 
τους ακόλουθους δύο συνδέσµους: έναν ο οποίος επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης ενός 
ερωτηµατολογίου και έναν ο οποίος ελέγχει την πρόσβαση σε ένα ενεργό ερωτηµατολόγιο. Η 
µετάβαση από την κατάσταση σχεδιασµού στην ενεργή κατάσταση σηµαίνει τη δυνατότητα των 
ερωτούµενων να µπορούν πραγµατικά να έχουν πρόσβαση. Στη συνέχεια µπορούµε να 
απενεργοποιήσουµε το ερωτηµατολόγιο και να το θέσουµε σε µία κατάσταση αρχειοθέτησης, έτσι 
ώστε να µην µπορούν άλλες απαντήσεις να προστεθούν στα συλλεγµένα στοιχεία. Από την άλλη 
πλευρά, η πρόσβαση σε ένα ερωτηµατολόγιο µπορεί να ελεγχθεί µέσω ποικίλων µεθόδων: 
απεριόριστα ελεύθερη πρόσβαση, περιορισµένη ελεύθερη πρόσβαση (π.χ. 100 επιτρεπόµενες 
απαντήσεις) ή περιορισµένη πρόσβαση λογαριασµών (π.χ. µία ή περισσότερες φορές για τους 
ανταποκρινόµενους οι οποίοι εγκρίνονται µέσω µιας διαδικασίας εισόδου µε κωδικό πρόσβασης). 
Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι η πλήρης ανωνυµία των ερωτώµενων διασφαλίζεται σε µέγιστο 
βαθµό, καθώς αποθηκεύονται αποκλειστικά οι απαντήσεις τους και δεν τηρείται κανένα άλλο 
στοιχείο που θα µπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά τους (π.χ. στοιχεία υπολογιστή 
πρόσβασης, χρησιµοποιούµενος φυλλοµετρητής, τρόπος πρόσβασης κ.λπ.). Ακόµη και αν ο 
ερευνητής αποφασίσει τη χρησιµοποίηση κωδικού πρόσβασης για τους ερωτώµενούς του, οι 
συγκεκριµένοι κωδικοί δεν συσχετίζονται µε τις απαντήσεις τους, παρά µόνο διασφαλίζουν την 
ορθή πρόσβασή τους.  

 
Σχήµα 1: Βασικό Μενού Επιλογών 

Η τέταρτη οµάδα προσφέρει την οπτικοποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, µία αναφορά για 
τα στατιστικά πρόσβασης στο ερωτηµατολόγιο και έναν µηχανισµό εξαγωγής δεδοµένων, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουµένως. Συγκεκριµένα, τα συλλεγµένα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µία 
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ασφαλή και δικτυακά προσβάσιµη βάση δεδοµένων. Η προσπέλαση των στοιχείων αποτελεί 
προνόµιο αποκλειστικά του αντίστοιχου ερευνητή, καθώς ενσωµατώνονται ασφαλείς µηχανισµοί 
πρόσβασης. Ο χρήστης µπορεί να ζητήσει την εξαγωγή των δεδοµένων, µε τη µορφή απλού 
κειµένου χωριζόµενου σε στήλες (comma separated values). Η περαιτέρω εισαγωγή σε δηµοφιλή 
προγράµµατα στατιστικής επεξεργασίας αποτελεί απλή διαδικασία και έχει ελεγχθεί σε βάθος η 
ορθή λειτουργία της.  

Τέλος, η πέµπτη οµάδα ασχολείται µε τη δηµιουργία δύο τύπων λογαριασµών (άδεια εισόδου 
µέσω κωδικού πρόσβασης): έναν ο οποίος αναφέρεται σε ανταποκρινόµενους και είναι στενά 
συνδεδεµένος µε την τρίτη οµάδα και έναν ο οποίος επιτρέπει τη συνεργασία κατά τη φάση του 
σχεδιασµού ενός ερωτηµατολογίου µε άλλους συναδέλφους. Συγκεκριµένα, µπορεί ο κάθε 
ερευνητής να δηµιουργήσει µία οµάδα συνεργατών, οι οποίοι θα µπορούν να έχουν όλοι 
πρόσβαση στα ερωτηµατολόγια της οµάδας και να συνεργάζονται τόσο στη φάση της σχεδίασης, 
όσο και στη φάση της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων.  

Η φάση κατασκευής ενός ερωτηµατολογίου είναι µία εύκολη, καθοδηγούµενη διαδικασία, η 
οποία συνοδεύεται και από βοήθεια προς το χρήστη, σε όλα τα στάδια. Όπως φαίνεται στο σχήµα 
2.α, προσφέρεται στο σχεδιαστή µία µεγάλη ποικιλία τύπων ερωτήσεων, οι οποίες µπορούν να 
επιλεγούν από ένα πτυσσόµενο παράθυρο. Αυτό το σύνολο δυνατών ερωτήσεων είναι αρκετά 
πλήρες, προσφέροντας επιλογές του τύπου ναι/όχι, µικρά ή µεγάλα πλαίσια απαντήσεων, 
πολλαπλές επιλογές µε µία ή περισσότερες δυνατές απαντήσεις, πτυσσόµενους καταλόγους 
επιλογής, ερωτήσεις εκτίµησης, ηµεροµηνιών και αριθµών. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
µπορούν να συνοδευτούν µε ένα απαντητικό πλαίσιο «Άλλο» και το µέγεθος της κλίµακας των 
ερωτήσεων εκτίµησης µπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη. Όλες οι κατασκευασµένες 
ερωτήσεις µπορούν να αναδιαταχθούν και να οµαδοποιηθούν σε διαδοχικές ιστοσελίδες. Η 
οπτικοποίηση-απεικόνιση των αποτελεσµάτων δηµιουργείται αυτοµάτως και παρουσιάζονται 
στατιστικά δεδοµένα µέσω οριζόντιων ράβδων (σχήµα 2.β). 

(α) (β) 
Σχήµα 2: Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου και οπτικοποιήση δεδοµένων που συλλέχθηκαν 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Προσφάτως διεξήχθη µία έρευνα µε ερωτηµατολόγιο που αφορούσε στη γνώση ξένης γλώσσας 

ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας. Ο συνάδελφος που διεξήγαγε την έρευνα χρησιµοποίησε τον παραδοσιακό τύπο 
έντυπου ερωτηµατολογίου και ταχυδρόµησε τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια µέσω του 
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ταχυδροµείου. Του ζητήσαµε να επαναλάβει την ίδια εργασία χρησιµοποιώντας το προσφερόµενο 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό µέσο και να µοιραστεί τις εµπειρίες του µαζί µας. 

Όντας ένας µέσος χρήστης υπολογιστή, απαιτήθηκαν δύο ηµέρες µέχρι να εξοικειωθεί πλήρως 
µε το περιβάλλον. Προφανώς, το χρονικό αυτό κόστος "πληρώνεται" µόνο µία φορά, στην αρχή 
της ενασχόλησης µε το περιβάλλον. Στη συνέχεια κατάφερε να σχεδιάσει το ερωτηµατολόγιο σε 
1-2 ώρες καταναλώνοντας σηµαντικά λιγότερο χρόνο σε σύγκριση µε τον αρχικό σχεδιασµό, όταν 
είχε χρησιµοποιήσει έναν τυπικό επεξεργαστή κειµένου. Κάποια από τα παράπονά του, που 
αφορούσαν στο περιβάλλον, είχαν να κάνουν µε την απλοποίηση ορισµένων όρων. Ζήτησε την 
ύπαρξη περισσότερων ‘‘ζωντανών’’ παραδειγµάτων, που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει σαν 
καθοδηγητές, καθώς και την προσφορά ορισµένων προκαθορισµένων επιλογών, που θα 
επιτάχυναν την όλη διαδικασία (π.χ. τυποποιηµένα αρχικά ή τελικά µηνύµατα). Τέλος, 
επισηµάνθηκε ότι ένα πλήρες παράδειγµα ερωτηµατολογίου θα έπρεπε να είναι διαθέσιµο πάντα, 
έτσι ώστε ο σχεδιαστής να έχει µια εικόνα όλων των προσφερόµενων χαρακτηριστικών. Το σχήµα 
3 παρουσιάζει ένα µέρος του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου υπό συζήτηση. 

Από την άλλη πλευρά, η εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος εκτιµήθηκαν πολύ. Ένας µέσος 
όρος τριών ευρώ για κάθε ταχυδροµηµένο ερωτηµατολόγιο µέσω παραδοσιακού ταχυδροµείου 
εξοικονοµήθηκαν. Επιπλέον, η διαδικασία απόκτησης ταχυδροµικών διευθύνσεων και η 
προετοιµασία των φακέλων δεν χρειάζονταν πια. Μάλιστα πριν ακόµη ολοκληρωθεί η εισαγωγή 
των δεδοµένων του παραδοσιακού ερωτηµατολογίου είχε ήδη στη διάθεσή του τα αντίστοιχα 
δεδοµένα του ηλεκτρονικού αντιστοίχου του σε µορφή µιας ευέλικτης βάσης δεδοµένων. 

 
Σχήµα 3: Ένα τυπικό ερωτηµατολόγιο 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ  
Στη συνέχεια ήρθαµε σε επαφή µε τους ερωτώµενους, ώστε να ακούσουµε τις απόψεις τους 

σχετικά µε το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που είχαν συµπληρώσει. Ζητήσαµε από δεκαέξι 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να συµπληρώσουν το ηλεκτρονικό 
ερωτηµατολόγιο που είχαµε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τµήµατος Νηπιαγωγών της 
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, στα πλαίσια έρευνας µε θέµα ‘‘Οι αντιλήψεις των 
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εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, για τη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών’’. Και οι δεκαέξι είχαν συµµετάσχει στην έρευνα, 
συµπληρώνοντας πριν λίγες µέρες το έντυπο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε. Τους ζητήσαµε να 
συγκρίνουν την έντυπη και την ηλεκτρονική µορφή του ερωτηµατολογίου.  

Θετική εντύπωση µας έκανε το γεγονός ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών διαθέτει 
πλέον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάτι που οφείλεται στο πρόγραµµα επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στα πλαίσια του προγράµµατος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας’’, που τους έδωσε τη 
δυνατότητα να µάθουν τη χρήση του αλλά και ένα µέρος του ποσού για να τον αγοράσουν. Από 
αυτούς που διέθεταν ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι περισσότεροι είχαν πρόσβαση (δωρεάν) και στο 
διαδίκτυο, µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. Αυτό πιστεύουµε ότι δίνει µια νέα αξία στο 
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, αφού το µεγαλύτερο κοµµάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Οι διαπιστώσεις µας, όπως πηγάζουν µέσα από την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων και την 
ανάλυση του περιεχοµένου αυτών που µας δηλώθηκαν και καταγράψαµε, είναι: 
• Όλοι οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν µε προθυµία το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, 

γεγονός στο οποίο συντέλεσε (σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους) ο καινοφανής και 
παιγνιώδης χαρακτήρας του. Αντίθετα δήλωσαν ενοχληµένοι από το µεγάλο αριθµό των 
έντυπων ερωτηµατολογίων που λαµβάνουν στο σχολείο ή στο σπίτι για να συµπληρώσουν. 

• Ο χρόνος που χρειάστηκε για να το συµπληρώσουν ήταν πολύ µικρότερος, απ’ ότι στην 
έντυπη µορφή του.  

• Σχεδόν όλοι ζήτησαν οδηγίες πριν να ξεκινήσουν να το συµπληρώνουν, ίσως γιατί δεν ήταν 
εξοικειωµένοι µε αυτή τη µορφή ερωτηµατολογίου. 

• ∆υσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τρόπους συµπλήρωσης µερικών τύπων ερωτήσεων. 
• ∆ήλωσαν ότι προτιµούν να το συµπληρώνουν µε την ησυχία τους στον υπολογιστή του 

σπιτιού τους και πως δεν έχουν µε αυτήν τη µορφή το άγχος να ταχυδροµήσουν το 
ερωτηµατολόγιο ή να ψάχνουν τον ερευνητή να το δώσουν-όπως στην έντυπη µορφή. 
Πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι έχουν στην κατοχή τους ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα, 
από προηγούµενες έρευνες, που είτε αυτοί ξέχασαν να τα ταχυδροµήσουν, είτε κανείς δεν 
τους ξαναενόχλησε για να τα πάρει. 

• Επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν ‘‘κάτω από τη σκέπη’’ της 
Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας, γιατί το θεωρούν πιο έγκυρο και γιατί και οι ίδιοι είναι 
απόφοιτοι παιδαγωγικής σχολής. Το αποτέλεσµα ήταν ότι απάντησαν µε µεγαλύτερη 
προθυµία απ’ ότι στο έντυπο ερωτηµατολόγιο όπου ερευνητικός φορέας εµφανιζόταν µια 
οµάδα ερευνητών. 

• ∆ιατυπώθηκαν και παρατηρήσεις που αφορούσαν την περαιτέρω απλούστευση του 
ερωτηµατολογίου, την ανάγκη για περισσότερες διευκρινήσεις σε επιµέρους τµήµατα ή 
ακόµα και θέµατα ευκρίνειας. 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
Πήραµε συνέντευξη από οχτώ ερευνητές που διεξήγαγαν αρκετές έρευνες σε εκπαιδευτικούς και 

σε στελέχη της εκπαίδευσης στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα 
και καταγράψαµε τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. 
Κατηγοριοποιήσαµε και αναλύσαµε τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες ήταν: 
• Παρουσιάζονται προβλήµατα και δυσκολίες σε σχέση µε τις λίστες των εκπαιδευτικών, µε 

τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους. ∆ηλαδή για να διεξάγουν µια έρευνα πρέπει να ζητηθεί 
πρώτα άδεια από το παιδαγωγικό ινστιτούτο, µια διαδικασία που είναι µακρόχρονη (χρόνος 
απάντησης πάνω από έξι µήνες). Επίσης ακόµα και µε την άδεια αυτή δεν πείθονται πολλοί 
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προϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης και αρνούνται - παρανόµως - να δώσουν στον ερευνητή 
τα πλήρη στοιχεία των σχολείων καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά. 

• Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα θεωρείται η έλλειψη χρηµατοδότησης των νέων 
ερευνητών - ακόµα και για τα βασικά έξοδα της έρευνας. ∆εν υπάρχει από την πολιτεία 
καµία πρόβλεψη για ενίσχυση των νέων ερευνητών, παρά µόνο από µερικά ερευνητικά 
κέντρα ή ιδιωτικούς οργανισµούς (ελάχιστες περιπτώσεις).  

• Προβλήµατα συµµετοχής και ανταπόκρισης. Οι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες εργασιακές 
οµάδες, δεν είναι συνηθισµένοι στην έρευνα και µε δυσκολία πείθονται να συνεργαστούν. 
Αναφέρεται ως µέσο ποσοστό ανταπόκρισης το 40%, περίπου.  

• Ζητήµατα χρόνου. Χρειάζεται συνεχής πίεση εκ µέρους του ερευνητή, για να ανταποκριθούν 
και να απαντήσουν, αλλά και πάλι ο χρόνος ανταπόκρισης είναι µεγάλος και οδηγεί πολλές 
φορές τον ερευνητή σε καθυστέρηση της έρευνάς του. Εδώ πρέπει να προσθέσουµε και τις 
καθυστερήσεις των ελληνικών ταχυδροµείων που οφείλονται σε απεργίες, εθνικές εορτές και 
περιόδους µε έντονη κίνηση αλληλογραφίας. Ακόµα και στην περίπτωση που τεθεί τελικός 
χρόνος απάντησης, αυτός λαµβάνεται ως ο χρόνος που πρέπει να απαντήσουν από τους 
ερωτούµενους. Έτσι οι περισσότεροι στέλνουν τις τελευταίες µέρες τις απαντήσεις τους ή αν 
από δική τους αµέλεια περάσει έστω και µία µέρα από την τελική ηµεροµηνία, δεν απαντούν 
καθόλου, νοµίζοντας πως πλέον δεν έχει νόηµα.  

• Προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την καταγραφή και την στατιστική επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων. 

Τους ζητήσαµε να επαναλάβουν την έρευνά τους χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ηλεκτρονικών 
ερωτηµατολογίων και δήλωσαν πως πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν 
ξεπεράστηκαν. Συγκεκριµένα: 
• Χαρακτήρισαν το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο ως χρήσιµο και γρήγορο εργαλείο που τους 

εξοικονοµεί χρόνο και χρήµατα. 
• Τους φάνηκε πολύ φιλικό το περιβάλλον του ερωτηµατολογίου και εύκολο να το 

διαχειριστούν.  
• Τους άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός της ύπαρξης όλων των τύπων ερωτήσεων.  
• Παραδέχτηκαν πως πιο εύκολα έπεισαν τις νέες γενιές των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν, 

γιατί ήταν πιο εξοικειωµένοι µε τη χρήση των υπολογιστών και πως δυσκολεύτηκαν να 
πείσουν τους παλιότερους και µε πιο πολλά έτη υπηρεσίας συναδέλφους τους. 

• Πέτυχαν καλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης γιατί το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο 
προέρχονταν από µια έγκυρη και γνωστή ιστοσελίδα στη ∆υτική Μακεδονία. 

Αυτά που σηµείωσαν οι ερευνητές, σε γενικές γραµµές, συνοψίζονται στις παρακάτω 
παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση και ευκολότερη χρήση:  
• Να υπάρχει ως παράδειγµα ένα ήδη κατασκευασµένο ερωτηµατολόγιο µε όλων των τύπων 

τις ερωτήσεις 
• Να δοθούν οδηγίες για ορισµένες τυπικές ενότητες (π.χ. υπότιτλος). 
• Στις πρόσθετες πληροφορίες χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, όπως το ότι θα µπορούσε να 

επισηµαίνεται ποιος κατασκεύασε το ερωτηµατολόγιο, για ποιο λόγο, κ.ά.  
• Στην επικεφαλίδα επιβεβαίωσης θα µπορούσαν να υπάρχουν κλισέ-παραδείγµατα από τα 

οποία θα είναι δυνατόν να επιλέγεις. Το ίδιο ισχύει στις τυπικές απαντήσεις για το κείµενο 
που ακολουθεί. 

• Να διευκρινιστεί το κείµενο ενότητας (στους τύπους απαντήσεων). 
• Οι εντολές αρχειοθέτηση - επεξεργασία - ενεργοποίηση, τέλος, κ.ά., προκαλούν σύγχυση και 

χρειάζονται περισσότερες οδηγίες, για το τι πρέπει να προηγείται και τι έπεται. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Φυσικά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η διενέργεια ηλεκτρονικών ερευνών είναι µία 

διαδικασία χωρίς µειονεκτήµατα, από τα οποία το πιο αξιοσηµείωτο είναι το σφάλµα κάλυψης 
(Τσάντας κ.ά., 1999). Μία έρευνα η οποία περιλαµβάνει πληθυσµό που δεν έχει πρόσβαση στον 
υπολογιστή ή στο διαδίκτυο µπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως αναξιόπιστη. Αυτό επίσης ισχύει 
ακόµη και εάν ο ερευνητής ζητήσει µεθόδους όπως η στάθµιση ή η ανθεκτική µορφή συσχετισµού 
υπόθεσης για να ουδετεροποιήσει τις επιδράσεις του καλυµµένου λάθους (Best & Krueger, 2002). 
Σε τέτοιες περιπτώσεις ένας συνδυασµός ηλεκτρονικής – παραδοσιακής µεθόδου θα έπρεπε να 
εξεταστεί καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, εάν ο ερευνητής φοβάται περιπτώσεις απάτης (ένας 
χρήστης µιµούµενος πολλαπλούς ερωτούµενους) θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι 
περιοριστικοί µηχανισµοί. 

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική κοινωνία, όµως, µπορούµε να δεχθούµε ότι όλο και 
περισσότεροι από τους συναδέλφους µας εισάγονται στις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, η πρόσβαση 
στο διαδίκτυο παρέχει σχεδόν πλήρη ανωνυµία, κάνοντας τους αποκρινόµενους να αισθάνονται 
άνετα όταν δίνουν τις προσωπικές τους απόψεις. Η εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος 
αποδεικνύονται πολύτιµα στην όλη διαδικασία, ενώ η προσφερόµενη δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης της έρευνας µπορεί να ενθαρρύνει την εκτεταµένη έρευνα. 

Τα µελλοντικά µας σχέδια περιλαµβάνουν την απλοποίηση και την αύξηση της διαισθητικότητας 
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ανατροφοδότηση που λαµβάνουµε από ερευνητές και 
ερευνούµενους. Σκοπεύουµε να επεκτείνουµε τους τύπους ερωτήσεων, ώστε να συµπεριλάβουµε 
νέα µέσα στις ερωτήσεις (φωτογραφίες, βίντεο, ήχο). Ο τελικός µας στόχος είναι να 
προσελκύσουµε και τα άλλα µέλη του τµήµατός µας να διεξάγουν τις έρευνές τους µε τη 
συγκεκριµένη προσέγγιση, αλλά και άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες, περιλαµβάνοντας 
εκπαιδευτικούς και ανεξάρτητους ερευνητές, ώστε µε ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο να 
χρησιµοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια.  
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