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Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης, το Γραφείο 

Διασύνδεσης  του  ΤΕΙ  Λάρισας,  το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του  Παραρτήματος 

Άρτας,  τη  Γραμματεία  του  τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας  του  ΤΕΙ  Αθηνών,  τη 

Γραμματεία  Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  του  Παραρτήματος  Γρεβενών,  τη 

Γραμματεία του Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων του Παραρτήματος Φλώρινας, 

τη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Καστοριάς και τέλος όλο το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Το διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων αυτών, στήριξε την προσπάθεια μου 

για την εκπόνηση της διπλωματικής μου διατριβής βοηθώντας στη διανομή και 

συγκέντρωση των ερωτηματολογίων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με 

άμεση εξυπηρέτηση.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα συναδελφάκια μου.

Executive Summary
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Η  ραγδαία  τεχνολογική  ανάπτυξη  της  εποχής  μας  έχει  οδηγήσει  στην 

αυτοματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων της παραγωγικής διαδικασίας, με 

συνέπεια την υποκατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα από τη μηχανή σαν 

πηγή ενέργειας ή σαν μέσο εκτέλεσης συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου. Η 

παραπάνω  αντίληψη  εκφράζει  μια  πλασματική  πραγματικότητα,  η  οποία  αν 

αναλυθεί  στη  βάση  της,  θα  οδηγήσει  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  ανθρώπινος 

παράγοντας παραμένει ένας από τους βασικότερους -αν όχι ο βασικότερος- για 

τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας. Σαφώς η εισβολή της τεχνολογίας σε 

όλους  τους  τομείς  της  παραγωγικότητας  είναι  αδιαμφισβήτητη,  όμως  ο 

άνθρωπος είναι ο δημιουργός της αλλά και ο απαραίτητος παράγοντας για την 

περαιτέρω εξέλιξη της. 

Έτσι,  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  ήταν,  είναι  και  θα  είναι  ένα  από  τα  πλέον 

βασικά  στοιχεία  στο  κύκλωμα  της  παραγωγικής  διαδικασίας.  Ωστόσο,  ο 

άνθρωπος οφείλει να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να εξειδικεύεται, να ακολουθεί 

και  να  προπορεύεται  των  εξελίξεων,  ώστε  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  του 

παραγκωνισμού του και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία.

Τα  ΤΕΙ  από  την  πλευρά  τους  οφείλουν  να  λαμβάνουν  υπόψη  αυτόν  τον 

σημαντικό παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας που λέγεται άνθρωπος και 

να  δημιουργούν  εκείνες  τις  προϋποθέσεις  που  θα  τον  εξελίσσουν 

χρησιμοποιώντας την νέα τεχνολογία (hardware & Software) όπου και αυτά με 

την κατάλληλη χρήση τους θα βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο συνδυασμός και των δύο αυτών παραμέτρων θα οδηγήσει σαφέστατα στην 

βελτίωση όχι μόνο της παραγωγής και των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά 

και  της  έξωθεν  καλής  εικόνας  που  είναι  απαραίτητη  στο  ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που κυριαρχεί σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε  στην  παρούσα εργασία  έχει  ως  στόχο,  να 

επισημάνει την αναγκαιότητα ή μη της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν 

τα ΤΕΙ της Ελλάδας και κατά πόσο οι σπουδαστές μπορούν να βοηθηθούν από 

την χρήση της νέας τεχνολογίας στις σπουδές τους.

Επίσης στο κεφάλαιο σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατίθενται τα 
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αποτελέσματα αυτής που πραγματοποιήθηκε στους χώρους των ΤΕΙ,  από τα 

οποία έχουν εξαχθεί συμπεράσματα καθώς και  προτάσεις.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διπλωματική εργασία έγινε με σκοπό να γίνει μια αποτίμηση των υπηρεσιών 

που  προσφέρουν  τα  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  της  χώρας  μας  και 

κατά  πόσο  τα  υπάρχοντα  πληροφοριακά  συστήματα  χρησιμοποιούνται  και 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των σπουδαστών καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών 

τους. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε έρευνα ελπίζοντας πως καλύπτεται έτσι 

ένα  ευρύ  φάσμα σπουδαστών και  ότι  είναι  ένα  ικανοποιητικό  δείγμα από το 

οποίο θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα σαφές συμπέρασμα, θετικό ή αρνητικό. Τα 

ΤΕΙ ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κρατούν επάξια μία θέση στην 

ακαδημαϊκή  κοινότητα.  Το  θέμα  όμως  είναι  πως  θα  μπορέσουν  να 

ανταπεξέλθουν  στις  καινούριες  ανάγκες  που  προκύπτουν  με  την  εξέλιξη  της 

τεχνολογίας και των νέων αναγκών. Πως όμως θα μπορέσουν να το πετύχουν ; 

αυτό  είναι  το  ζητούμενο.  Η  τεχνολογία  που  υπάρχει  εγκατεστημένη 

ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του σπουδαστή ;

Σαν αντιστάθμισμα αυτών, υπάρχει ένα ισχυρό «όπλο» θα λέγαμε, που είναι η 

συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση των στελεχών και των εργαζομένων σ’ αυτά 

οι οποίοι αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο για τα ΤΕΙ.

Βέβαια δεν αρκεί ένα ΤΕΙ να διαθέτει μόνο πόρους. Πρέπει να μπορεί να τους 

συνδυάζει για να δημιουργεί ικανότητες. (Stalk, G., P. Evans P., and Shulman L., 

1992).  Ο  συνδυασμός  και  με  την  νέα  τεχνολογία  μπορούν  να  μας  δώσουν 

διατηρητέο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα και  να  μας  οδηγήσουν σε  στρατηγική 

ανταγωνιστικότητα. (Παπαδάκης Β. 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Το ερευνητικό πρόβλημα

Η έρευνα αυτή έχει δεδομένα από τον «πραγματικό» κόσμο και όχι πλασματικά 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μη πρακτικού ενδιαφέροντος. Οι απαντήσεις των 

σπουδαστών  αυθεντικές  και  αυθόρμητες  αντικατοπτρίζουν  την  πραγματική 

κατάσταση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, δίνοντας έτσι το έναυσμα σ’ 

αυτόν που θα λάβει υπόψη του αυτήν την έρευνα, ότι κάτι πρέπει να αρχίσει να 

αλλάζει στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων. 

Αυτό  μπορεί  να  γίνει  αφού  πρώτα  εντοπιστούν  οι  πραγματικές  ανάγκες  και 

ελλείψεις του κάθε Τμήματος, να εκτιμηθούν, να κατηγοριοποιηθούν και τέλος να 

οργανωθούν.  Κατόπιν  όλων  αυτών  των  ενεργειών  δημιουργείται  εκείνο  το 

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα μπορέσει να καταστήσει λειτουργική και 

αποδοτική  την  παρουσία  των  ΤΕΙ  μέσα  στην  ακαδημαϊκή  κοινότητα.  Τα 

πληροφορικά  συστήματα  πρέπει  να  οργανώνονται  πάντα   σύμφωνα  με  τις 

ανάγκες του κάθε Ιδρύματος καλύπτοντας όχι μόνο τις διοικητικές του εργασίες, 

αλλά προσφέροντας βοήθεια στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

1.2. Στόχοι της διατριβής

Κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της ποιότητας των 
6



προσφερόμενων υπηρεσιών των Ιδρυμάτων,  των στάσεων και  απόψεων των 

σπουδαστών σε θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές καθώς και  η 

λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων που αυτά χρησιμοποιούν.

Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι της διατριβής μπορούν να συνοψισθούν ως 

εξής :

- Να  αναφερθούν  τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  των  σπουδαστών  που 

συμμετέχουν στην έρευνα

- Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΤΕΙ

- Τι γνωρίζουν οι σπουδαστές από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και

- Τέλος,  να  διερευνηθεί  ποιες  είναι  οι  αποτελεσματικότερες  πρακτικές 

χρήσης  των  πληροφοριακών  συστημάτων  έτσι  ώστε  να  προσφερθούν 

καλύτερες  υπηρεσίες  και  να προταθούν ορισμένες  ιδέες  για  περαιτέρω 

συνέχιση της έρευνας

1.3.  Διάρθρωση της διατριβής
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται  το  ερευνητικό πρόβλημα,  ο στόχος και  η 

διάρθρωση της διατριβής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας με περιγραφή του τι 

είναι  τα  πληροφοριακά  συστήματα  και  ποιες  είναι  γενικά  οι  υπηρεσίες  που 

προσφέρουν τα ΤΕΙ. 

Η μεθοδολογία της δειγματοληπτικής έρευνας που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται 

στο  τρίτο  κεφάλαιο.  Συγκεκριμένα,  περιγράφεται  ο  τρόπος  σύνταξης  και 

διάρθρωσης  του  ερωτηματολογίου,  ο  ορισμός  της  περιοχής  έρευνας  και  ο 

τρόπος διεξαγωγής αυτής. 

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  γίνεται  μια  περιγραφική  στατιστική  ανάλυση  των 

δεδομένων  ενώ  το  πέμπτο  κεφάλαιο  ασχολείται  με  τα  αποτελέσματα  της 

έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια στατιστική διερεύνηση εξάρτησης μεταξύ 

των  μεταβλητών  και  τέλος,  στο  έβδομο  κεφάλαιο  συνοψίζονται  τα  κυριότερα 

συμπεράσματα  της  έρευνας  καθώς  επίσης  η  μελλοντική  συμπεριφορά  και  η 

εφαρμοζόμενη πολιτική των Ιδρυμάτων και διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1. Γενικά

Παρά την τεχνολογική εξέλιξη στην κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών η 

διοικητική της πληροφορικής είναι ανεπαρκής. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρξε 

παράλληλη  ανάπτυξή  της  και  κυρίως  στο  ότι  αυξήθηκαν  αλματωδώς  οι 

εφαρμογές  (πληροφοριακά  συστήματα)  οι  παρακολουθούμενες   από  την 

πληροφορική. Πολλές φορές δε υπήρξε πίεση για την σύντομη πραγματοποίηση 

και λειτουργία των εφαρμογών αυτών, έστω και σε βάρος της ποιότητάς τους και 

συνήθως χωρίς την συγκρότηση ενός, έστω απλού, φακέλου προδιαγραφών της 

εφαρμογής (documentation).

Πληροφοριακό Σύστημα θεωρείται το οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, μηχανών 

και  διαφόρων  μέσων,  το  οποίο  αποβλέπει  σε  συγκεκριμένους  σκοπούς  και 

αποτελείται πάντοτε από τρία τμήματα : Είσοδος – Επεξεργασία – Έξοδος (Input 

– Processing – Output).

Είναι  γνωστή  η  σχέση  μεταξύ  συστημάτων  διοικήσεως  (management)  και 

διοικητικών δραστηριοτήτων. Διοίκηση ασκεί οιοσδήποτε σχεδιάζει, αποφασίζει ή 

εκτελεί έλεγχο επί οιοδήποτε πεδίου ή επιπέδου. Το “Management” αποτελεί μια 

διαδικασία με την οποία τα υπεύθυνα πρόσωπα σε μια οργάνωση συνδυάζουν 

τους πόρους της για να επιτύχουν δεδομένους στόχους.

Περαιτέρω  ως  Πληροφοριακό  Σύστημα  Διοικήσεως  (Magagement  Information 

System – MIS) μπορεί να καθοριστεί το σύστημα των σχετικών και ουσιωδών 

πληροφοριών  για  τον  προγραμματισμό,  τον  έλεγχο  και  την  λειτουργία  μιας 

επιχειρήσεως.

2.2.  Προγραμματισμός  αναπτύξεως  Πληροφοριακών 
Συστημάτων (PROJECT PLANNING)
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2.2.1. Γενικές Παρατηρήσεις

Είναι γνωστό ότι ο προγραμματισμός σε μια επιχείρηση πραγματοποιείται σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα. Στο πρώτο (top-level planning ή corporation planning) ο 

προγραμματισμός γίνεται από την διοίκηση της επιχειρήσεως και καθορίζει την 

γενική πολιτική και τους στόχους, όσον αφορά στην παραγωγή προϊόντων ή την 

προσφορά υπηρεσιών υπό της επιχειρήσεως. Στην περίπτωση αυτή λέγεται και 

«Στρατηγικός  Προγραμματισμός»  (strategic  planning),  καθόσον  δι’  αυτού 

προσδιορίζεται  η  στρατηγική  (γενική  κατεύθυνση)  της  δραστηριότητας  της 

επιχειρήσεως.

Στο  δεύτερο  επίπεδο  «προγραμματίζονται»  από  αντίστοιχα  στελέχη  της 

επιχειρήσεως  (resource  allocation  and  operating  committees)  τα  έργα 

(παραγωγή  προιόντων,  προσφορά  υπηρεσιών)  των  οποίων  έχει  ήδη 

αποφασισθεί,  η  πραγματοποίηση  και  γίνεται  η  κατανομή  των  διατιθεμένων 

μέσων και του προσωπικού σε αυτά.

Τέλος στο τρίτο επίπεδο (operational planning) γίνεται ο προγραμματισμός των 

επί μέρους λειτουργιών κάθε έργου (project) και επιδιώκεται κυρίως η επίτευξη 

της αρίστης κατανομής των διατιθεμένων μέσω για το έργο αυτό, πάντοτε εντός 

των πλαισίων των προγραμμάτων του πρώτου και δεύτερου επιπέδου.

Κατόπιν τούτων μπορούμε να πούμε ότι ο Προγραμματισμός είναι μια διαδικασία 

επιλογής  και  πραγματοποιήσεως  μιας  σειράς  ενεργειών.  Είναι  ένα  σχέδιο 

δράσεων, στο οποίο βασίζεται η επιχείρηση και από το οποίο πηγάζουν όλες οι 

μελλοντικές της ενέργειες.

Ο  προγραμματισμός  δεν  είναι  μια  ανεξάρτητη  δραστηριότητα,  αλλά  αποτελεί 

τμήμα του κυκλώματος των δραστηριοτήτων της διοικήσεως της επιχειρήσεως, οι 

διοικητικές δραστηριότητες : «αποφάσεις» (decision), «εκτέλεση» (execution) και 

«έλεγχος» (control) επηρεάζουν κατά πολύ την εργασία για την ολοκλήρωσή του. 

Η αλληλεξάρτηση αυτή δείχνεται στο Σχ.-1, στο οποίο διακρίνεται, ότι σκοπός του 

προγραμματισμού  είναι  η  εκ  των  προτέρων  σκέψη  για  την  αντιμετώπιση 

μελλοντικών  καταστάσεων  ή  για  την  λειτουργία  μελλοντικών  διαδικασιών, 

βασιζόμενη αφ’ ενός επί των επιδιώξεων της επιχειρήσεως και της περί αυτών 
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ενημερώσεως των στελεχών της και αφ’ ετέρου επί αποφάσεως, η οποία ελήφθη 

υπό ανωτέρου κλιμακίου (επιπέδου προγραμματισμού) και η οποία επομένως 

έχει προετοιμάσει την οδό για τις φάσεις της αποφάσεως, της εκτελέσεως και του 

ελέγχου.

Επιπροσθέτως εκ του σχήματος διαφαίνεται ότι ο προγραμματισμός λειτουργεί 

και ως βάση για τον προσδιορισμό των επιδιώξεων της επιχειρήσεως και των 

αναγκαίων προς τούτο πληροφοριών.

Προσδιορισμός του 
Σκοπού

Ενημέρωση των 
Στελεχών

Σχετικές Πληροφορίες

Προγραμματισμός 
(Planning)

Απόφαση
(Decision)

Εκτέλεση
(Execution)

Έλεγχος (Control)

Σχ.-1

Αλληλεξάρτηση των Διοικητικών Λειτουργιών

2.2.2. Χαρακτηριστικά του Προγραμματισμού
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Η σημασία του προγραμματισμού γίνεται αμέσως αντιληπτή με την αναφορά 

ορισμένων από τα χαρακτηριστικά του.

Ένα  από  τα  πλέον  σημαντικά  χαρακτηριστικά  του  προγραμματισμού,  είναι  η 

σχέση του με την  λήψη αποφάσεων,  επί των εργασιών της επιχειρήσεως. Ο 

προγραμματισμός,  όπως  ελέχθη,  περιλαμβάνει  την  επιλογή  μιας  σειράς 

ενεργειών μεταξύ όλων των προσφερομένων δυνατών περιπτώσεων.

Είναι  προφανές  ότι  ο  προγραμματισμός  είναι  η  αρχική  από  τις  διοικητικές 

λειτουργίες  και  οπωσδήποτε  περισσότερο  σημαντική  από  τις  άλλες 

(οργανώσεως,  ελέγχου,  κλπ)  είναι  μια  συνειδητή  και  συνεχής  προσπάθεια,  η 

οποία προσδιορίζεται  από μια σειρά διανοητικών διαδικασιών και αντιστοίχων 

ενεργειών. Συχνά ο προγραμματισμός καταλήγει στον καθορισμό των ενεργειών 

κάθε ημέρας ή και  κάθε ώρας ακόμη,  εντός του διατιθέμενου χρόνου για την 

πραγματοποίηση του έργου.

Ο προγραμματισμός ή σχεδιασμός (planning) βασίζεται  σε μια σειρά σχεδίων 

(plans).

Το σχέδιο έχει για την επιχείρηση την σημασία, την οποία έχει ο χάρτης για τον 

ταξιδιώτη.  Όπως  στον  χάρτη  έτσι  και  στο  σχέδιο  σημειώνονται  εναλλακτικές 

«πορείες»,  «γνωστά  σημεία»  και  «αποστάσεις».  Ως  χαρακτηριστικά  δε  ενός 

καλού σχεδίου αναφέρονται τα εξής :

- Είναι «γραμμένο»  κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο και δεν ευρίσκεται 

στον νου του υπευθύνου.

- Περιγράφει  την  εργασία,  τον  τρόπο  πραγματοποιήσεώς  της  και  τα 

διατιθέμενα προς τούτο μέσα.

- Εξασφαλίζει  την  σύνδεσή  του  μετά  του  επομένου του  σχεδίου  για  την 

απρόσκοπτη λειτουργία του προγραμματισμού.

- Είναι συνοπτικό και διακρίνεται σε τμήματα, υποτμήματα για την καλύτερη 

κατανόηση και πραγματοποίησή του.

Το  πλέον  «κοινό»  χαρακτηριστικό  του  προγραμματισμού  είναι  ότι  αποτελεί 

προσπάθεια  οιουδήποτε  στελέχους  της  επιχειρήσεως.  Όπως  έχει  ήδη 

αναπτυχθεί  ο  προγραμματισμός  ολοκληρώνεται  από  στελέχη  από  όλα  τα 

επίπεδα διοικήσεως της επιχειρήσεως.
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Τέλος η εκτίμηση μελλοντικών καταστάσεων, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά 

τον  προγραμματισμό  των  εργασιών  της  επιχειρήσεως  του  προσδίδει  και  το 

χαρακτηριστικό  της  αβεβαιότητας,  όσον  αφορά  στην  πραγματοποίηση  των 

εργασιών αυτών σύμφωνα με το πρόγραμμα, που έχει καταρτισθεί.

2.2.3. Βαθμίδες του Προγραμματισμού

Αναλόγως  του  χρονικού  διαστήματος,  για  το  οποίο  πραγματοποιείται,  ο 

προγραμματισμός  διακρίνεται  σε  Μακροπρόθεσμο,  Μεσοπρόθεσμο  και 

Βραχυπρόθεσμο.

Η σχέση μεταξύ  των  τριών  βαθμίδων και  του  στρατηγικού  προγραμματισμού 

είναι βασική και δείχνεται στο Σχ.-2.

Στόχοι της επιχειρήσεως
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Στρατηγικός Προγραμματισμός 
(Strategic Planning)

Αναφέρεται  σε  μια  γενική εκτίμηση των 
επιδιώξεων  της  επιχειρήσεως  στο 
απώτερο  σχετικώς  μέλλον  και 
συγκεκριμένα  προγραμματίζει  τις 
δραστηριότητες  της  επιχειρήσεως  για 
διάστημα  10-15  ετών.  Βασίζεται  δε  σε 
διαφόρους  μεθόδους  προβλέψεων  για 
τον  καθορισμό  των  στόχων  της 
επιχειρήσεως,  που  επιδιώκεται  στο 
διάστημα αυτό. 

Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός
 (Long Range Planning)

Βασίζεται  στις  αποφάσεις,  οι  οποίες 
απορρέουν  από  τον  στρατηγικό 
προγραμματισμό  και  αναφέρεται  σε 
περίοδο 5 ετών. Κατά τον σχεδιασμό του 
λαμβάνονται  υπόψη  παράγοντες,  οι 
οποίοι  τυχόν  θα  επιφέρουν 
τροποποιήσεις  στους  επιχειρηματικούς 
σκοπούς  και  ιδιαιτέρως  τους 
αναφερομένους  σε  δραστηριότητες,  οι 
οποίες απαιτούν χρόνο μακρότερο των 5 
ετών για την ολοκλήρωσή τους.

Μεσοπρόθεσμος Προγραμματισμός
 (Medium Range Planning)

Επιδιώκει  τη  αριστοποίηση  (κατά  τον 
προγραμματισμό)  των  δραστηριοτήτων 
εκείνων,  οι  οποίες  κατά  τον 
μακροπρόθεσμο  προγραμματισμό 
κατενεμήθησαν  στα  μεσοπρόθεσμα 
σχέδια.  Αναφέρεται  σε  περίοδο  2  ετών 
και  τα  αποτελέσματά  του  εκφράζονται 
τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και σε 
κατάσταση που δείχνει  τα μέσα για την 
πραγματοποίηση των σχεδίων.

Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός 
(Short Range Planning)

Αναφέρεται  σε  περίοδο  1  έτους  και 
επιδιώκει,  δι’  ενός  προγράμματος 
«παραγωγής» το οποίο έχει επιλεγεί ως 
άριστο,  την  μεγιστοποίηση  του 
αποτελέσματος, το οποίο προσδιορίζεται 
από  σχετικούς  προϋπολογισμούς,  οι 
οποίοι  θεωρούνται  ως  «στόχοι»  πλέον 
της επιχειρήσεως.

Σχέδιο Α

 προς εκτέλεση

Σχέδιο Β

 προς εκτέλεση

Σχέδιο Γ

 προς εκτέλεση

Σχέδιο Γ

 προς εκτέλεση

Σχ.-2

Βαθμίδες Προγραμματισμού

2.2.4. Διαδικασία του Προγραμματισμού
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Σε  μια  επιχείρηση  ο  προγραμματισμός  πραγματοποιείται  κατά  διαφόρους 

τρόπους.  Αποτελεί  βασική  δραστηριότητα  της  επιχειρήσεως,  η  οποία  όμως 

ακολουθεί οπωσδήποτε ορισμένη διαδικασία και βασίζεται στο αντικείμενο και τις 

επιδιώξεις της επιχειρήσεως, καθώς επίσης και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό 

και τα προγράμματα για την πραγματοποίησή τους.

Σε  πολλές  επιχειρήσεις  εφαρμόζεται  η  αρχή  του  αποκεντρωτικού 

προγραμματισμού.  Κατ’  αυτήν  οι  υπεύθυνοι  για  την  εκτέλεση  των  διαφόρων 

εργασιών  προγραμματίζουν  και  τις  σχετικές  διαδικασίες  στα  πλαίσια  των 

υπευθυνοτήτων τους. Εννοείται ότι τούτο πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό 

του  στρατηγικού  προγραμματισμού  επί  του  οποίου  προηγουμένως  έχουν 

ενημερωθεί τα στελέχη των διαφόρων υπηρεσιών.

Η οργάνωση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως είτε 

αυτός  είναι  συγκεντρωτικός  είτε  αποκεντρωτικός,  βασίζεται  στις  ακόλουθες 

λειτουργίες :

- Προσδιορισμός των μεθόδων προγραμματισμού.

- Έναρξη και συντονισμός των δραστηριοτήτων του προγραμματισμού.

- Προετοιμασία του αντιστοίχου προϋπολογισμού και πραγματοποίηση σχεδίου 

για την παρακολούθησή του.

- Επίβλεψη για την εκτέλεση των ενεργειών, που έχουν αποφασισθεί.

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

2.2.5.  Το  Σύστημα  για  τον  Προγραμματισμό  των  Δραστηριοτήτων  της 
Επιχειρήσεως (The Planning System)

Σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  οι  λειτουργίες  του  προγραμματισμού  αποτελούν  ένα 

ολοκληρωμένο τμήμα της δραστηριότητας της επιχειρήσεως.

Οι  λειτουργίες  αυτές  παρέχουν  στοιχεία  για  την  αξιολόγηση  της  μελλοντικής 

καταστάσεως της επιχειρήσεως, καθόσον βασίζονται κυρίως στις επιδιώξεις της 

επιχειρήσεως. Αυτές προσδιορίζουν το τι θέλει η επιχείρηση να επιτύχει, υπό την 

επίδραση του περιβάλλοντος και των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων και το 

πώς θα το επιτύχει λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών συντελεστών.
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Η εργασία του σχεδιασμού των προγραμμάτων των επιχειρήσεων προσδίδει, 

επομένως  στον  προγραμματισμό  μια  κατ’  ευθείαν  επιρροή  από  τις  κύριες 

δραστηριότητες της διοικήσεως και επί των μελλοντικών της ενεργειών.

Μεγάλη σημασία πρέπει να δίδεται κατά τον προγραμματισμό στην αξιολόγηση 

της  καταστάσεως,  η  οποία  πρέπει  να  γίνεται  συνεχώς και  όχι  στο  τέλος  της 

εκτελέσεως  των  διαφόρων  ενεργειών  αυτό  θα  επιτρέπει  την  συνέχεια  στην 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων (Rolling Planning).

2.2.6.  Επιλογή των Συστημάτων (Project Selection)

Το πρόβλημα της επιλογής των συστημάτων, τα οποία θα αναπτυχθούν είναι 

πρόβλημα οικονομικής επιλογής και σαν τέτοιο μπορεί να καταταγεί σε μια από 

τις  δύο  γενικές  κατηγορίες  προβλημάτων  επιλογής.  Πρώτον  της  κατηγορίας 

προβλημάτων  απλής  συνέπειας,  τα  οποία  επιδέχονται  λύσεις  απλώς 

παραδεκτές.  Δεύτερον της  κατηγορίας των προβλημάτων αριστοποιήσεως,  τα 

οποία επιδέχονται λύσεις παραδεκτές, αλλά ταυτόχρονα, με την χρησιμοποίηση 

ειδικής  κάθε  φορά  μεθόδου,  επιτρέπουν  την  εύρεση  της  άριστης  μεταξύ  των 

παραδεκτών λύσεων, δηλαδή εκείνης, η οποία μεγιστοποιεί ή ελαχιστοποιεί το 

αποτέλεσμα.

Περαιτέρω για  να  είναι  αποτελεσματική  η  λύση  του  προβλήματος  πρέπει  να 

διακρίνεται για την πληρότητά της και συγχρόνως να είναι βεβαία η παραδοχή 

της μεταξύ εκείνων, οι οποίοι θα την εφαρμόσουν.

Η βιβλιογραφία σχετικά  με  το πρόβλημα της  επιλογής  των έργων ή  μελετών 

(projects)  είναι  πλουσιότατη  αντιθέτως  είναι  φτωχή  προκειμένου  περί 

μηχανογραφικών μελετών ή πληροφοριακών συστημάτων (EDP Projects).

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει μια σοβαρή προσπάθεια προς την πλευρά αυτή 

και  βασίζεται  κυρίως  στις  σχετικές  προτάσεις  των  εταιριών  IBM,  CDC  και 

UNISYS.

Τα πλέον σημαντικά κριτήρια για την επιλογή των συστημάτων αναφέρονται σε 

θέματα λειτουργίας του μηχανογραφικού κέντρου και είναι τα ακόλουθα :

- το κόστος της αναπτύξεως του νέου συστήματος (εργασίας αναλύσεως – 

σχεδιασμού και προγραμμάτων),
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- η αύξηση του κόστους του μηχανογραφικού κέντρου εκ της λειτουργίας 

του νέου συστήματος,

- ο  διαθέσιμος,  μη  διατεθείς  ήδη για  την  λειτουργία  άλλων συστημάτων, 

χρόνος του υπολογιστού,

- το χρονικό διάστημα εντός του 24ώρου, της εβδομάδας ή του μηνός κατά 

το  οποίο  ο  υπολογιστής  είναι  διαθέσιμος  για  την  εκτέλεση  του  νέου 

συστήματος, και

- ο  χρόνος  αποδόσεως  του  κεφαλαίου,  το  οποίο  θα  επενδυθεί  στην 

ανάπτυξη του συστήματος.

Βεβαίως πέραν αυτών, το πλέον ασφαλές και οικονομικό κριτήριο για την επιλογή 

των συστημάτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν, είναι το ποσό των χρημάτων 

που  εξοικονομούνται  για  την  επιχείρηση  από  την  λειτουργία  κάθε  νέου 

συστήματος.

Η  επιλογή  των  συστημάτων  βασίζεται  ουσιωδώς  στις  μεθόδους  «λήψης 

αποφάσεων» (desision making), η οποία αν και σχετικά θεωρείται απλή, στην 

περίπτωση  της  πληροφορικής  καθίστανται  εξαιρετικά  πολύπλοκη  λόγω  της 

φύσης  του  μηχανογραφικού  περιβάλλοντος,  στο  οποίο  οι  χρήστες  (users) 

επιζητούν  κάθε  ένας  για  την  υπηρεσία  του,  όχι  ένα,  αλλά  περισσότερα 

συστήματα ή εξυπηρετήσεις και δείχνουν αδιαφορία για τις ανάγκες των άλλων 

υπηρεσιών.  Η  όχι  καλή  αυτή  εικόνα  συμπληρώνεται  και  από  την  έλλειψη 

κατανόησης  και  αναγνώρισης,  εκ  μέρους  των  στελεχών  των  επιχειρήσεων 

(χρηστών), των προσπαθειών του προσωπικού του μηχανογραφικού κέντρου.

Το πρόβλημα της επιλογής των συστημάτων, τα οποία θα αναπτυχθούν υπό του 

μηχανογραφικού κέντρου εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος, συμπίπτει με 

τον  σχεδιαζόμενο  από  την  διοίκηση  μακροπρόθεσμο  προγραμματισμό 

οργανώσεως και λειτουργίας της βάσεως πληροφοριών της επιχειρήσεως.

Ο προγραμματισμός αυτός ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση ενός γενικού 

σχεδίου (master plan), στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη :

I. Ο καθορισμός της πολιτικής της επιχειρήσεως (στόχοι, επιδιώξεις, κλπ.).

II. Η έρευνα για τον εντοπισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν.
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III. Η μελέτη περί  του εάν είναι  δυνατή και  σκόπιμη η ανάπτυξη του νέου 

συστήματος (feasibility study).

O καθορισμός της πολιτικής εκφράζεται δια :

-  των  επιδιώξεων  της  επιχειρήσεως,  οι  οποίες  ειδικά  για  το  μηχανογραφικό 

κέντρο αναφέρονται στην ανάπτυξη της οργανώσεως των πληροφοριών,

-  της  στρατηγικής  που  θα  πρέπει  να  ακολουθηθεί,  και  η  οποία  για  την 

μηχανογράφηση αφορά την ανάπτυξη συστημάτων για την λήψη αποφάσεων,

- των μεθόδων εκτιμήσεως – αξιολογήσεως, οι οποίες ειδικά για την ανάλυση και 

τον σχεδιασμό των συστημάτων δεν περιορίζονται μόνον στα θέματα ποσότητας, 

ποιότητας, ακριβείας, ασφαλείας και χρονοδιαγραμμάτων, αλλά προσδιορίζουν 

και περιπτώσεις αλλαγών στο σύστημα που είναι σχετικές με την ανάπτυξη της 

αποτελεσματικότητας των (προς λήψη αποφάσεων).

Η έρευνα για τον εντοπισμό των πληροφοριακών συστημάτων που θα πρέπει να 

αναπτυχθούν,  ενώ  κατά  την  παρελθούσα  δεκαετία  εστρέφετο  σε  συστήματα 

οργανώσεως  γραφείου,  αναζητεί  πληροφοριακά  συστήματα,  τα  οποία  θα 

παρέχουν στοιχεία για την λήψη αποφάσεων.  Η έρευνα αυτή βασίζεται σε :

- την επισήμανση των πλέον σημαντικών από τις «περιοχές» της επιχειρήσεως 

στις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις,

-  τον  καθορισμό  σε  ποιες  από  αυτές  τις  περιοχές  υπάρχουν  συνεχώς 

προβλήματα χωρίς ικανοποιητικές λύσεις, και

- την λήψη και επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών και τον καθορισμό των 

ουσιωδών  αντιστοίχων  αποφάσεων,  οι  οποίες  πρέπει  να  ληφθούν  για  την 

επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Η Μελέτη Σκοπιμότητας δηλ. η περί του εάν είναι δυνατή και σκόπιμη η ανάπτυξη 

του  νέου  συστήματος  πραγματοποιείται  υπό  την  έννοια  την  λειτουργική,  την 

τεχνική και την οικονομική.

Η μελέτη του κατορθωτού και του σκόπιμου του νέου συστήματος, ως προς τα 

τυχόν  προβλήματα  της  λειτουργικότητας  του  (operational  feasibility  study) 

αναφέρεται  στην  εξέταση  του  κατά  πόσον  η  λειτουργία  (εκτέλεση)  του 

συστήματος θα ανταποκρίνεται στους σκοπούς της πραγματοποιήσεώς του.

Σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα (technical fesibility study) η μελέτη αναφέρεται 
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στην  σύγκριση  των  υφισταμένων  τεχνικών  δυνατοτήτων  (εξοπλισμού  και 

γνώσεων  του  προσωπικού)  σε  σχέση  προς  αυτές  που  αναγκαιούν  για  την 

πραγματοποίηση του συστήματος.

Τέλος τα οικονομικά προβλήματα (economic feasibility study) είναι δύσκολο να 

καθοριστούν, καθόσον αυτά αναφέρονται σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι είναι 

αδύνατον να εκτιμηθούν, όπως η διάρκεια ζωής του συστήματος και οι οποίοι 

ευρίσκονται πέραν της αξιολογήσεως από τη μείωση του κόστους ή την αύξηση 

του κέρδους.

2.3.  Τι είναι το πληροφοριακό σύστημα
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Ένα  πληροφοριακό  σύστημα είναι  ένα  σύνολο  αλληλένδετων  τεχνολογιών 

πληροφοριών που συνεργάζονται για να επεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν, να 

ανακτήσουν, να συλλέξουν και  να διανείμουν πληροφορίες.  Τα πληροφοριακά 

συστήματα  απαντώνται  σε  διάφορα  επίπεδα  και  μέσα  σχεδόν  σε  όλες  τις 

λειτουργικές  περιοχές  ενός  οργανισμού.  Επομένως,  υπάρχουν  πολλοί  τύποι 

πληροφοριακών  συστημάτων  –  κάποια  για  την  επεξεργασία  των  βασικών 

συναλλαγών, ή άλλα για την υποστήριξη των ατόμων της ανώτατης διοίκησης 

που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων.

Τα σημαντικότερα μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνουν τον 

υλικό εξοπλισμό των υπολογιστών, το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων, τα δίκτυα 

(συμπεριλαμβανομένου  του  internet)  και  τους  ανθρώπους.  Αυτά  τα  στοιχεία, 

αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους.  Ένα  πληροφοριακό  σύστημα  δεν  χρειάζεται  να 

περιέχει  όλα  αυτά  τα  στοιχεία.  Για   παράδειγμα,  ένας  υπολογιστής  που 

χρησιμοποιείται κυρίως για επεξεργασία κειμένου μπορεί να περιέχει μόνο υλικό 

εξοπλισμό (τον υπολογιστή και έναν εκτυπωτή) και λογισμικό (ένα πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου), αλλά θα εξακολουθούσαμε να το θεωρούμε ένα πολύ 

απλό πληροφοριακό σύστημα.

Το  υλικό  αποτελείται  από  τους  υπολογιστές,  οι  οποίοι  περιλαμβάνουν  τις 

συσκευές εισόδου και εξόδου. Το λογισμικό είναι ένα σύνολο εντολών που λένε 

στο υλικό τι να κάνει. Οι βάσεις δεδομένων είναι ένας ειδικός τύπος λογισμικού 

που επιτρέπει την αποθήκευση και την ανάκτηση τεράστιων ποσών δεδομένων. 

Τα  δίκτυα επιτρέπουν  στους  υπολογιστές  να  επικοινωνούν  μεταξύ  τους.  Το 

Ιnternet  είναι  μια  παγκόσμια  σύνδεση  δικτύων  βασισμένη  σε  πρότυπες 

τεχνολογίες που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 

διεξάγουν εμπόριο με πελάτες.

Η αγορά ή δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να είναι μια απλή 

διαδικασία  ή  πολύ  πιο  σύνθετη  και  συνεπάγεται  μια  λεπτομερή  διαδικασία 

ανάλυσης και σχεδιασμού του συστήματος.

Μόλις  δημιουργηθούν  τα  πληροφοριακά  συστήματα,   η  ψηφιακή  επιχείρηση 

πρέπει να ασχοληθεί για την εξασφάλιση ότι είναι ασφαλή.
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2.3.1.  Πληροφοριακά συστήματα σε οργανισμούς

Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες ενός οργανισμού σε τεχνολογία πληροφοριών, 

πρέπει να κατανοήσουμε τη διοικητική και λειτουργική δομή του. Με άλλα λόγια 

στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα μπορούσαμε να μελετήσουμε 

το Οργανόγραμμα διάρθρωσης των οργάνων των Σχολών, των Παραρτημάτων 

που  ίσως  υπάρχουν,  τις  ομάδες  των  μαθημάτων,  το  Οργανόγραμμα  των 

διοικητικών  υπηρεσιών  και  ότι  άλλο  θα  μπορούσε  να  μας  βοηθήσει  να 

κατανοήσουμε τι ακριβώς χρειάζεται κάθε τομέας.

Οι ανάγκες αυτών των λειτουργικών περιοχών σε πληροφοριακά συστήματα είναι 

διαφορετικές. Για παράδειγμα, το τμήμα οικονομικών πρέπει να παρακολουθεί 

τους εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς, οι γραμματείες την πρόοδο 

των σπουδαστών, η φοιτητική εστία την στέγαση κλπ των σπουδαστών. 

Η  διοικητική  δομή  είναι  ιεραρχική.  Το  ερώτημα  που  γεννάτε  είναι  εάν  τα 

διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία χρειάζονται τα ίδια πληροφοριακά συστήματα 

ή τα χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που 

εξυπηρετούν  έναν  συγκεκριμένο  διοικητικό  σκοπό.  Υπάρχουν  επίσης 

πληροφοριακά  συστήματα  που  υποστηρίζουν  διάφορα  λειτουργικά  τμήματα. 

Υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα, αποκαλούμενα  συστήματα διαχείρισης 

επιχειρησιακών  πόρων  (ERP),  τα  οποία  υποστηρίζουν  όλα  τα  διοικητικά 

επίπεδα και όλες τις λειτουργικές περιοχές.

2.3.2.  Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα

Υπάρχουν επτά τύποι διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων :

1. Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing  systems, 

TPS)

2. Συστήματα αυτοματισμού γραφείου (office automation systems, OAS)

3. Συστήματα εργασίας γνώσης (knowledge work systems, KWS)

4. Πληροφοριακά συστήματα διοικήσεως (management information systems, 

MIS)
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5. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision support systems, DSS)

6. Πληροφοριακά  συστήματα  διευθυντών  (executive  information  systems, 

EIS)

7. Διεπιχειρησιακά συστήματα (interorganizational systems, IOS)

Ας εξετάσουμε κάθε ένα από αυτά τα συστήματα :

1. Συστήματα  Επεξεργασίας  Συναλλαγών  (TPS).  Τα  συστήματα 
επεξεργασίας  συναλλαγών  είναι  πληροφοριακά  συστήματα  που 

υποστηρίζουν  τους  υπαλλήλους  λειτουργικού  επιπέδου  σε  έναν 

οργανισμό. Οι υπάλληλοι σε αυτό το επίπεδο εκτελούν τις στερεότυπες 

καθημερινές  συναλλαγές  του  οργανισμού  και  τα  TPS  βοηθούν  στην 

επεξεργασία  και  την  αποθήκευση  για  αυτόν  τον  σκοπό.  Μερικά 

παραδείγματα  TPS  περιλαμβάνουν  τα  συστήματα  σημείου  πωλήσεως, 

μισθοδοσία, το σύστημα εγγραφής που χρησιμοποιείται στη σχολή σας και 

τα συστήματα απογραφής αποθηκών. Ένας οργανισμός έχει περισσότερα 

από ένα TPS.

2. Συστήματα  Αυτοματισμού  Γραφείου  (OAS).  Τα  συστήματα 
αυτοματισμού γραφείου  υποστηρίζουν τους εργαζόμενους σε γραφεία, 

όπως τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους γραμματείς, τους λογιστές κλπ. 

Αυτοί οι υπάλληλοι μπορούν να δημιουργήσουν, να χρησιμοποιήσουν και 

να  χειριστούν  δεδομένα  στην  εργασία  τους,  αλλά  συνήθως  δεν 

δημιουργούν  νέες  πληροφορίες.  Παραδείγματα  συστημάτων 

αυτοματισμού  γραφείου  αποτελούν  τα  λογισμικά  προγράμματα 

επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων (spreadsheet).

3. Συστήματα  Εργασίας  Γνώσης  (KWS).  Τα  συστήματα  επεξεργασίας 

συναλλαγών  παρέχουν  υποστήριξη  για  βασικές  λειτουργίες  και 

χρησιμοποιούνται  από  υπαλλήλους  που  βρίσκονται  χαμηλότερα  στην 

ιεραρχία. Τα συστήματα εργασίας γνώσης είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένα 

και χρησιμοποιούνται από τους εργάτες γνώσης. Οι εργάτες γνώσης είναι 

επαγγελματίες  που  δημιουργούν  νέες  πληροφορίες  ως  μέρος  της 

εργασίας  τους.  Οι  γιατροί,  οι  δικηγόροι,  οι  αρχιτέκτονες,  οι 
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προγραμματιστές υπολογιστών – ακόμη και οι καθηγητές πανεπιστημίων 

–  είναι  εργάτες  γνώσης.  Για  παράδειγμα,  ένας  γιατρός  μπορεί  να 

χρησιμοποιήσει  ένα  σύστημα  για  να  την  βοηθήσει  στη  διάγνωση  της 

πάθησης ενός ασθενούς.

4. Πληροφοριακά  Συστήματα  Διοικήσεως  (MIS).  Οι  διευθυντές  δεν 

μπορούν να αναμειχθούν πάρα πολύ στις λεπτομέρειες των καθημερινών 

λειτουργιών.  Χρειάζονται  συστήματα  που  να  μπορούν  να  δημιουργούν 

αναφορές και να τους προειδοποιούν πότε εμφανίζονται προβλήματα στον 

συγκεκριμένο τομέα της αρμοδιότητάς τους, είτε αυτός είναι η επίβλεψη 

των λειτουργιών ή τα οικονομικά, είτε το προσωπικό. Αυτά τα συστήματα 

ονομάζονται πληροφοριακά συστήματα διοικήσεως. Τα πληροφοριακά 

συστήματα  διοικήσεως  επεξεργάζονται  κυρίως  τα  δεδομένα  που  είναι 

εσωτερικά σε έναν οργανισμό, προερχόμενα συνήθως από τα συστήματα 

επεξεργασίας συναλλαγών.

5. Συστήματα  Υποστήριξης  Αποφάσεων (DSS).  Ενώ τα  πληροφοριακά 

συστήματα διοικήσεως βοηθούν τους διευθυντές να εκτελούν τις συνήθειες 

εργασίες, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων είναι πληροφοριακά 

συστήματα που βοηθούν τους διευθυντές να λαμβάνουν αποφάσεις που 

δεν  είναι  συνήθεις.  Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σύνθετα  αναλυτικά 

εργαλεία, όπως την ανάλυση ευαισθησίας και τη διαμόρφωση μοντέλου 

προσομοίωσης, σε συνδυασμό τόσο με εσωτερικά όσο και με εξωτερικά 

δεδομένα.

6. Πληροφοριακά  συστήματα  Διευθυντών  (EIS).  Τα  ανώτατα  στελέχη 

ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδιασμό υψηλού επιπέδου. Χρειάζονται 

πληροφοριακά συστήματα που να είναι προσαρμοσμένα για να παρέχουν 

τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζονται στη μορφή που τις απαιτούν.

7. Διεπιχειρησιακά  Συστήματα  (IOS).  Τα  συστήματα  που  παρέχουν 

συνδέσεις πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων είναι διεπιχειρησιακά 
συστήματα. Αυτά  τα  συστήματα  μπορούν  να  υπάρχουν  σε  διάφορα 

επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. 
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2.3.3.  Η Πληροφορική στο δημόσιο τομέα

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε 

μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό 

ανάπτυξης   κάθε  χώρας  και  σημαντικό  παράγοντα  για  τη  δημιουργία  ενός 

σύγχρονου  κράτους   στην  κοινωνία  της  πληροφορίας.  Για  την  ενσωμάτωση 

αυτών των  τεχνολογιών,  δρομολογείται  μια  σειρά  από πρωτοβουλίες  για  την 

ευρεία εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στις δημόσιες υπηρεσίες. Για να 

συντονιστούν  όλες  αυτές  οι  ενέργειες,  απαιτείται  κατάλληλο  προσωπικό 

εξειδικευμένο  στις  τεχνολογίες  πληροφορικής  και   τηλεπικοινωνιών.  Για  τους 

λόγους  αυτούς  έχει  προκύψει  η  ανάγκη  για  προσλήψεις  προσωπικού 

πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα. 

 Η λειτουργία της κάθε υπηρεσίας του Δημοσίου διέπεται από ένα προεδρικό 

διάταγμα  (το  οποίο  λέγεται  Οργανισμός  της  υπηρεσίας)  στο  οποίο 

περιγράφονται: 

1. H διάρθρωση της υπηρεσίας (δομή, διευθύνσεις, τμήματα κλπ), 

2.  H  διάρθρωση,  τα  αντικείμενα  και  οι  αρμοδιότητες  της  κάθε  επιμέρους 

διεύθυνσης ή τμήματος, 

3.  H  διάκριση  των  θέσεων  του  προσωπικού  κατά  κλάδους,  τα  προσόντα 

διορισμού στον κάθε κλάδο καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων στις 

δομές της υπηρεσίας. 

Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Τμήματα πληροφορικής 

 Η  λογική  της  διάρθρωσης  αυτής  ακολουθείται  στους  οργανισμούς  και  στην 

περίπτωση  των  οργανικών  μονάδων  πληροφορικής  στην  πλειοψηφία  των 

υπηρεσιών  του  δημοσίου  τομέα.  Συχνά  προβλέπεται  η  ύπαρξη  μονάδων 

πληροφορικής, το επίπεδο τους (διεύθυνση / τμήμα / γραφείο), τα αντικείμενα, οι 

αρμοδιότητες,  το  σύνολο  των  οργανικών  θέσεων,  η  διάρθρωση  αυτών  των 

θέσεων σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και το προσοντολόγιο για αυτές τις θέσεις. 

Παρατηρούνται βέβαια αρκετές αποκλίσεις στη δομή και στην ακριβή ονομασία 

από υπηρεσία σε υπηρεσία. 
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Δεδομένου ότι οι πρώτες μονάδες πληροφορικής αρχικά δημιουργήθηκαν για να 

υποστηρίξουν κάποιες λειτουργικές ανάγκες όπως ο αυτόματος υπολογισμός της 

μισθοδοσίας των υπαλλήλων,  σε πολλές περιπτώσεις  αρχικά απασχολούνταν 

μικρός αριθμός ατόμων σε κάποιο γραφείο ή τμήμα μηχανογράφησης που συχνά 

υπαγόταν  στην  Οικονομική  Διεύθυνση  της  Υπηρεσίας.  Δεν  είναι  λίγες  οι 

υπηρεσίες στις οποίες η δομή αυτή διατηρείται ακόμη και σήμερα. 

Επιπρόσθετα,  είναι  γεγονός  ότι  οι  ανάγκες  σε  συστήματα  πληροφορικής  και 

τηλεπικοινωνιών είναι διαφορετικές από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανάλογα με το 

μέγεθος  της  και  το  έργο  που  επιτελεί.  Συνεπώς  είναι  διαφορετικές  και  οι 

απαιτήσεις για προσωπικό πληροφορικής. 

Χαρακτηρισμός  Πληροφοριακών  συστημάτων  της  Ελληνικής  Δημόσιας 
Διοίκησης με βάση το Strategic Grid model 

Αν  επιχειρήσουμε  να  κατηγοριοποιήσουμε  τα  πληροφοριακά  συστήματα  της 

Δημόσιας  Διοίκησης  χρησιμοποιώντας  κάποιο  μοντέλο  ανάλυσης,  όπως  το 

Strategic  Grid  μοντέλο  των  McFarlan,  McKenney  και  Pyburn's  (1983),  θα 

καταλήγαμε στα εξής συμπεράσματα: 

Η  πλειοψηφία  των  πληροφοριακών  συστημάτων  στην  ελληνική  δημόσια 

Διοίκηση, κατατάσσονται στην κατηγορία των factory, δηλαδή των συστημάτων 

που  προσπαθούν  να  καλύψουν  τις  τρέχουσες  λειτουργικές  ανάγκες  των 

οργανισμών δίνοντας χαμηλή έμφαση στις μελλοντικές ανάγκες. Πρόκειται  για 

συστήματα  κι  εφαρμογές  που  καλύπτουν  εξειδικευμένες  ανάγκες  και  στην 

πλειοψηφία τους συναντώνται σε μικρούς φορείς με περιορισμένους πόρους που 

δεν έχουν την άνεση να εξελίσσουν την πληροφοριακή τους υποδομή και  να 

κάνουν μεγαλεπήβολα σχέδια. 

Αντίθετα, σε κάποιους μεγάλους σε μέγεθος φορείς παρατηρούμε το σχεδιασμό 

(π.χ.  στη  Γενική  Γραμματεία  Δημόσιας  Διοίκησης  &  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης)  και  σε  λίγους  ήδη  την  ύπαρξη  (π.χ.  στη  Γεν.  Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων) ορισμένων συστημάτων που κατατάσσονται στην 

κατηγορία  των  turnaround  πληροφοριακών  συστημάτων.  Πρόκειται  για 

συστήματα που κάνουν τη μεταστροφή  (turnaround) από τον προσανατολισμό 
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στη λειτουργία του φορέα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Δεν καλύπτουν 

τόσο τρέχουσες, αλλά επερχόμενες μελλοντικές ανάγκες και δίνουν έμφαση στον 

αναπτυξιακό  χαρακτήρα  του  φορέα.  Το  μοντέλο  του  McFarlan  που 

χρησιμοποιήθηκε  αρχικά  στον  ιδιωτικό  τομέα,  ως  στρατηγικής  σημασίας 

(strategic)  χαρακτηρίζει  εκείνα  τα  συστήματα  που  προσδίδουν  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα  στο  φορέα.  Αντίστοιχα,  στο  δημόσιο  μπορούμε  να  πούμε  ότι 

στρατηγικής  σημασίας  είναι  τα  συστήματα  που  παρέχουν  ένα  πολύ  υψηλό 

επίπεδο  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  το  οποίο  τα  κάνει  να 

ξεχωρίζουν για παράδειγμα από τη συνήθη πρακτική άλλων χωρών. Δυστυχώς 

τέτοιου  τύπου  συστήματα  στην  Ελληνική  Δημόσια  Διοίκηση  υπάρχουν  λίγα, 

καθώς μάλιστα η ανάγκη για πρωτοποριακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις δεν είναι ζωτικής σημασίας για το δημόσιο όπως για τον ιδιωτικό 

τομέα.  Ένα  παράδειγμα  τέτοιου  συστήματος  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  το 

πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο βέβαια 

επιδέχεται πολλές βελτιώσεις. 

Ολοκλήρωση  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Φορέων  και  αναφορά  στο 
Σύζευξις 

Σε ότι  αφορά τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων, ισχύουν τα εξής: Το 

ποσοστό μηχανογράφησης των διαδικασιών του κάθε φορέα ποικίλει σημαντικά 

από φορέα σε φορέα. Έχουν εγκατασταθεί ορισμένα πληροφοριακά συστήματα 

και  μικρότερες  εφαρμογές πέραν των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου,  τις 

οποίες συναντάμε σχεδόν σε κάθε σταθμό εργασίας.

Εκτιμάται  στην  πράξη  ότι  λίγα  πληροφοριακά  συστήματα  των  φορέων  είναι 

ολοκληρωμένα μεταξύ τους, καθώς διαφορετικά κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν 

προσφερθεί περισσότερες και γρηγορότερες υπηρεσίες στους πολίτες. 

Όσον αφορά στην ολοκλήρωση των συστημάτων αυτών με συστήματα άλλων 

φορέων είναι σπάνια. 

Οι  περιπτώσεις  όπου  συχνά  αναφέρεται  η  ολοκλήρωση  πληροφοριακών 

συστημάτων με άλλους φορείς είναι Υπηρεσίες κάποιων Υπουργείων, όπως του 

Υπουργείου  Παιδείας  και  Υγείας  και  συγκεκριμένα  Πανεπιστημιακά  και 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 
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Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

εφαρμογών των φορέων, η απουσία έμπειρων στελεχών που θα αναγνώριζαν 

και θα παρείχαν συνδυαστικές υπηρεσίες στον πολίτη μέσα από πληροφοριακά 

συστήματα  πολλών  φορέων  καθώς  και  το  θεσμικό  πλαίσιο  που  αφορά  την 

επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων  των  πολιτών  αποτελούν  μέχρι  σήμερα 

ανασχετικούς  παράγοντες  για  την  ολοκλήρωση  των  πληροφοριακών 

συστημάτων των φορέων. 

Έργο  που  αναμένεται  να  δώσει  ισχυρή  ώθηση  στον  εκσυγχρονισμό  της 

Δημόσιας  Διοίκησης  είναι  το  έργο  ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  Αφορά  την  ηλεκτρονική 

διασύνδεση  των  δημοσίων  υπηρεσιών  της  χώρας  σε  κλειστό  δημόσιο  δίκτυο 

καθώς και την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Ένα βασικό 

του πλεονέκτημα είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του δημοσίου 

τομέα, καθώς η τηλεπικοινωνιακή επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών 

θα  γίνεται  μακροπρόθεσμα  μέσω  του  δικτύου  Σύζευξις.  Είναι  ένα  έργο  που 

μπορεί να δώσει πνοή στο Δημόσιο Τομέα, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα για 

διασύνδεση  Πληροφοριακών  Συστημάτων  και  παροχή  νέων  σύνθετων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες. 

Χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πληροφορική : 

Εκπόνηση  μεσο-μακροπρόθεσμου  εθνικού  στρατηγικού  σχεδιασμού  στην 

πληροφορική  με  ενεργό  συμμετοχή  των  πληροφορικών,  σε  πλαίσιο  που  να 

συμβαδίζει  με  το  ευρωπαϊκό  όραμα  και  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως εκφράζονται με τη νέα πρωτοβουλία i2010. Η πολιτεία 

βρίσκεται  στη  σωστή  κατεύθυνση  ως  προς  τη  συνειδητοποίηση  της 

αναγκαιότητας  εκπόνησης  αυτού  του  σχεδιασμού,  καθώς  ήδη  έχει  θέσει  σε 

δημόσια διαβούλευση τις βασικές κατευθύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής της 

χώρας για το διάστημα 2006-2013. 

• Συντονισμός κεντρικής – περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και φορέων σε 

θέματα πληροφορικής. 

•  Μείωση  των  καθυστερήσεων  και  της  γραφειοκρατίας  στην  υλοποίηση 

προγραμμάτων και στην εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων, ταχύτητα στην 
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ενσωμάτωση τεχνολογιών από τη Δημόσια Διοίκηση. 

•  Εντατικοποίηση  και  επιτάχυνση  των  δράσεων για  τη  μείωση του  ψηφιακού 

χάσματος  μεταξύ  των πολιτών και  των δημοσίων  υπαλλήλων κατ’  επέκταση. 

Εδώ  αναδεικνύεται  και  η  σημασία  της  δευτεροβάθμιας  και  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  και  ο  ρόλος  που  καλείται  να  παίξει  στον  πληροφοριακό 

αλφαβητισμό του πληθυσμού. 

•  Καλύτερη διαχείριση και  αυστηρή τήρηση συμβάσεων με  ιδιωτικό τομέα για 

έργα πληροφορικής, τόσο για υλικό, όσο και για λογισμικό με όσο το δυνατόν 

λιγότερες υπερχρεώσεις  και  καθυστερήσεις.  Επιβολή ρητρών σε προμηθευτές 

που δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα. Αξιοκρατική επιλογή προμηθευτών μεταξύ 

άλλων και με κριτήρια όπως αν το προσωπικό των εταιρειών έχει πιστοποιημένες 

γνώσεις πληροφορικής (π.χ. Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής) όπως 

συμβαίνει  για  παράδειγμα  με  τα  έργα  στον  κατασκευαστικό  κλάδο  ή  αν  έχει 

πιστοποίηση ISO.  Όσο το  δυνατόν μεγαλύτερη αποσύνδεση των συμβάσεων 

πληροφορικής από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Για να συμβεί αυτό πρέπει 

να υπάρχει αυστηρός έλεγχος τήρησης νομοθετικού πλαισίου προμηθειών και 

διαγωνισμών δημοσίου. 

Μάλιστα  με  την  εισαγωγή  πληροφοριακών συστημάτων που  ενθαρρύνουν  τη 

χρήση του e-procurement, όπως είναι μία από τις κατευθύνσεις της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε  ευρωπαϊκό επίπεδο,  θα μειωθεί  ο  βαθμός επέμβασης των 

υπαλλήλων ή άλλων στελεχών στην επιλογή των προμηθευτών. Θεωρητικά, θα 

επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος στις προμήθειες και ποιοτικότερο αποτέλεσμα στα 

έργα.  Απαραίτητη  είναι  και  η  τυποποίηση  διαδικασιών  παραλαβής  έργων,  η 

οποία για παράδειγμα θα διευκόλυνε τους υπαλλήλους (πληροφορικούς και μη) 

που έχουν οριστεί πανελλαδικά υπεύθυνοι του προγράμματος Σύζευξις από τους 

φορείς τους. 

•  Χρηματοδότηση  πληροφοριακών  συστημάτων  που  επιτρέπουν  την 

αλληλεπίδραση με συστήματα άλλων φορέων για διεκπεραίωση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών με το δημόσιο. Αύξηση της απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων 

από  Ευρωπαϊκούς  ή  εθνικούς  πόρους  χωρίς  να  δημιουργούνται 

αλληλεπικαλυπτόμενες  δράσεις  και  για  εφικτά  και  βιώσιμα  Πληροφοριακά 

Συστήματα με ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα πολιτών, υπαλλήλων 

και  επιχειρήσεων.  Αύξηση  των  κονδυλίων  που  διατίθενται  για  έργα 

πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα. 
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•  Πιλοτική  στροφή  σε  χρήση  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  από  ορισμένους 

δημόσιους  φορείς.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  διαπιστωθούν  στην  πράξη 

πλεονεκτήματα και  τυχόν προβλήματα και  θα εξεταστεί  στη συνέχεια αν είναι 

σκόπιμη η εισαγωγή τέτοιων συστημάτων και σε άλλους δημόσιους φορείς. 

•  Αύξηση  του  αριθμού  και  του  επιπέδου  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης.  Συγκεκριμένα,  από  τις  φάσεις  της  απλής 

ενημέρωσης  για  δικαιολογητικά  κάποιας  διαδικασίας  ή  /  και  δυνατότητας  για 

εκτύπωση του εντύπου της αίτησης από το διαδίκτυο, μετάβαση στο επίπεδο 

δυνατότητας υποβολής της αίτησης και στην καλύτερη περίπτωση ολοκλήρωσης 

όλης  της  συναλλαγής  με  ηλεκτρονικό  τρόπο.  Επιπρόσθετα,  εξέταση  των 

επιτυχημένων  πρακτικών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  άλλων  χωρών  και 

υιοθέτησή  όσων  κριθούν  κατάλληλες  για  τα  ελληνικά  δεδομένα  μετά  τις 

απαραίτητες  προσαρμογές.  Στροφή  και  στην  αύξηση  της  ενημέρωσης  και 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που 

προωθούν την ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) καθώς και  την παροχή 

υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  μέσω  δικτύων  κινητής  τηλεφωνίας 

(mobile government), μια και η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα 

έχει  ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.  Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ώστε  να 

διευκολύνει τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους πολίτες και γρήγορη 

ενσωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής στις δομές του δημοσίου τομέα. Εξέταση 

των διοικητικών διαδικασιών και επανασχεδιασμός τους όπου χρειάζεται με τη 

φιλοσοφία  του  business  process  re-engineering  (BPR).  Διαφορετικά,  σε  λίγα 

χρόνια  το  δημόσιο  θα  μετακινηθεί  από  τη  χειρόγραφη  στην  «ηλεκτρονική 

γραφειοκρατία»,  αφού  θα  έχει  καταφέρει  να  μηχανογραφηθεί  ο  παλιός 

«χαοτικός» τρόπος λειτουργίας του.

2.3.4.  Αξιολόγηση Πληροφορικών Συστημάτων (PROJECT  EVALUATION 
AND EFFECTIVENESS)
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2.3.4.1.  Γενικές Παρατηρήσεις

Η λέξη «αξιολόγηση» περικλείει  την έννοια  του ελέγχου και  έλεγχος υπό την 

έννοια  αυτή  σημαίνει  εκτίμηση  ενός  «μεγέθους»,  το  οποίον  καλείται 

«αποτελεσματικότητα»  (effectiveness).  Προφανώς  όμως  δεν  μπορούμε  να 

ελέγξουμε κάτι χωρίς να είμεθα σε θέση να το μετρήσουμε προηγουμένως.

Η αποτελεσματικότητα όμως ενός συστήματος είναι δυνατόν να μετρηθεί δια της 

συγκρίσεως  των  αποτελεσμάτων  του  (output)  προς  τις  θυσίες  (κόστος)  της 

πραγματοποιήσεώς  του  και  της  «τροφοδοσίας»  του  με  τις  απαραίτητες 

πληροφορίες (input).

Συνήθως  οι  θυσίες  είναι  σχετικά  συγκεκριμένες  (μισθοί,  δαπάνες,  αναλώσεις, 

κλπ.) και το πρόβλημα εντοπίζεται στην μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Οι  επιχειρησιακοί  ερευνητές,  σε  παρόμοιας  φύσης  προβλήματα  αναζητούν 

απαντήσεις στα ερωτήματα :

- Ποιοι οι εναλλακτικοί τρόποι εργασίας.

- Πως καθορίζεται η αποτελεσματικότητα.

- Πως μετρείται η αποτελεσματικότητα.

Στα ερωτήματα αυτά δίδει απαντήσεις η Επιχειρησιακή Έρευνα. Υπό το πρίσμα 

όμως  αυτό  η  Επιχειρησιακή  Έρευνα  εξετάζει  την  διοικητική  διαδικασία,  ως 

φαινόμενο μάλλον παρά ως ενάσκηση διοικήσεως.

Αντιθέτως η Ανάλυση Συστημάτων «δημιουργεί» ενάσκηση διοικήσεως, καθόσον 

υποδεικνύει και επιβάλλει τρόπους οργανώσεως-διοικήσεως.

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος βασίζεται στην εκτίμηση 

των  ωφελειών,  οι  οποίες  θα  προκύψουν  από  την  αξιοποίηση  των 

αποτελεσμάτων του. Οι ωφέλειες αυτές συνήθως είναι :

- η αύξηση της αποδοτικότητας,

- ο καλύτερος προγραμματισμός των εργασιών,

- ο καλύτερος ποιοτικός έλεγχος,

- η καλύτερη παρακολούθηση των αποθεμάτων,
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- ο καλύτερος έλεγχος των πιστώσεων,

- η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών,

- ο περιορισμός του εργασιακού κόστους,

- ο περιορισμός του μηχανογραφικού κόστους, κλπ.

Γενικώς  όλες  αυτές  οι  περιπτώσεις  ωφελειών  εμφανίζονται  είτε  ως  αύξηση 

«κέρδους» είτε ως μείωση του κόστους επομένως ο «αξιολογών» το σύστημα 

αναλυτής θα πρέπει να αναφέρεται στο κέρδος ή στο κόστος δια της εμφανίσεως 

της σχετικής ωφελείας με αντίστοιχα ποσοτικά μεγέθη.

Θα πρέπει  ακόμη κατά την αξιολόγηση ο εκτιμητής να εργασθεί  αντικειμενικά 

τούτο  δεν  είναι  και  τόσο  εύκολο  και  γι’  αυτό  δημιουργήθηκαν  αρκετά 

«αντικειμενικά»  προγράμματα  αξιολογήσεως.

Είναι  προτιμότερο  να  γίνεται  η  αξιολόγηση  του  συστήματος  υπό  του  ειδικού 

(αναλυτού), ο οποίος θα πρέπει να είναι δίκαιος και να διαθέτει την απαιτούμενη 

εμπειρία,  καθόσον  μόνον  αυτός  είναι  σε  θέση  να  εκτιμήσει  τις  παραμέτρους 

μεταβλητότητας,  αβεβαιότητας,  χρόνου,  κλπ.  καλύτερα  από  το  οποιοδήποτε 

«αυτόματο»  και  «αντικειμενικό»  σύστημα  αξιολογήσεως  πληροφοριακών 

συστημάτων.

2.4.  Τι είδους υπηρεσίες προσφέρουν τα ΤΕΙ ;

Παρατίθενται  κάποιες  από  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρουν  τα  Τεχνολογικά 
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Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  στην  Ελλάδα,  οι  οποίες  είναι  πάντα  ενδεικτικές και 

εφαρμόζονται σε γενικές γραμμές όλες ή μερικές σε κάποια από αυτά.

2.4.1.  Γραμματεία Σχολής 

Οι γραμματείες των τμημάτων των Σχολών είναι συνδεδεμένες με μια κοινή βάση 

δεδομένων.

Οι εργασίες που επιτελούν ενδεικτικά είναι :

1.  Εγγραφές σπουδαστών   : Κάθε χρόνο με την εισαγωγή των σπουδαστών στα 

ΤΕΙ  (βάση  της  βαθμολογίας  τους)  είτε  με  τις  εισαγωγικές  εξετάσεις,  είτε  με 

κατατακτήριες,  είτε  τέλος  με  το  10%,  γίνεται  η  εγγραφή  τους  στο  τμήμα 

εισαγωγής  τους.  Καταχωρούνται  πλήρως  τα  προσωπικά  στοιχεία  των 

σπουδαστών  καθώς  επίσης  ενημερώνεται  και  η  κάθε  αλλαγή  ή  πορεία  του 

σπουδαστή σε μία κοινή βάση δεδομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησής του.

Σπουδαστές  του  ΤΕΙ  γίνονται  όσοι  εγγράφονται  σ'  αυτό  μετά  από  εισαγωγή, 

μετεγγραφή  ή  κατάταξη  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Για  όσους 

προέρχονται  από  μετεγγραφή  ή  κατάταξη  για  την  εγγραφή  τους  απαιτείται  η 

έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.  Μαθήματα   : Καταχωρείται από την γραμματεία της σχολής η Βαθμολογία του 

σπουδαστή,  όχι  πλέον  με  το  παραδοσιακό  τρόπο  της  καταχώρησης  μιας 

βαθμολογίας.  Ο  καθηγητής  μέσω του  προγράμματος  «κατεβάζει»  ένα  αρχείο 

excel και καταχωρεί ο ίδιος την βαθμολογία των σπουδαστών σύμφωνα με την 

επίδοσή  τους  (είτε  από  Η/Υ  της  σχολής,  είτε  από  το  σπίτι  του).  Κατόπιν  το 

στέλνει  στην  Γραμματεία  και  αυτή  με  την  σειρά  της  το  περνάει  μέσω  του 

συστήματος  αυτόματα  στο  όνομα  του  σπουδαστή  που  αντιστοιχεί  (σύμφωνα 

πάντα  με  τον  Α.Μ.).  Ακόμα  δηλώνονται  και  οι  ομάδες  των  εργαστηρίων.  Ο 

σπουδαστής  από  οποιοδήποτε  Η/Υ  μπορεί  να  δηλώνει  τα  μαθήματα  που 

επιθυμεί, ακόμα και τα εργαστηριακά του μαθήματα και αφού οριστικοποιήσει την 

εγγραφή την στέλνει αυτόματα στην γραμματεία χωρίς να χρειάζεται η φυσική του 

παρουσία στον χώρο του ΤΕΙ. Κάθε σπουδαστής έχει πρόσβαση στις δηλώσεις 

που  έχει  κάνει  μέχρι  τώρα,  στην  βαθμολογία  του,  στα  εργαστήρια  που  έχει 
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δηλώσει (ομάδες) και στα μαθήματα που δήλωσε.

3.  Εκτυπώσεις σπουδαστών   : Μπορεί να εκτυπωθεί λίστα όλων των σπουδαστών 

(με  τα  πλήρη  τους  στοιχεία).  Μπορεί  ακόμα  να  γίνει  διαχωρισμός  άντρα  – 

γυναίκα, πόσοι είναι ενεργοί σπουδαστές, πόσοι είναι πτυχιούχοι, πόσοι ήρθαν 

από κατάταξη, πόσοι είναι διαγραμμένοι, πόσοι ορκίστηκαν (και με τι βαθμό/ανά 

Νομό καταγωγής, υπηκοότητα).

4.  Στατιστικά   :  Για  κάθε  ακαδημαϊκό  έτος  (ζητούνται  κάθε  χρόνο  από  την 

Στατιστική Υπηρεσία στοιχεία).

5.  Έλεγχος για ορκωμοσία   : Γίνεται έλεγχος εάν κάποιος χρωστάει μαθήματα.

6.  Έλεγχος Δηλώσεων   

7.  Υποτροφίες μέσω του ΙΚΥ   : Σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου και τα μαθήματα.

8.  Εκτυπώνονται Βεβαιώσεις για την στρατολογία, Αναλυτική Βαθμολογία, για το   

Στεγαστικό Επίδομα (αν βέβαια έχει περάσει τα μισά μαθήματα)

9.  Ανακοινώσεις   :  Teionline (από το πρόγραμμα της γραμματείας) και ανάρτηση 

έξω  στους  πίνακες.  Δίνονται  καταστάσεις  στη  βιβλιοθήκη  εάν  μπορεί  ο 

σπουδαστής να δανειστή βιβλία.

2.4.2. Γραφείο Διασύνδεσης

Τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΤΕΙ παρέχουν πληροφορίες σε σπουδαστές και 

αποφοίτους  των  ΤΕΙ  σχετικά  με  την  περαιτέρω  εκπαίδευσή  τους  και  την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση καθώς και όλες τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες  για  να  μπορέσουν  οι  συνεργαζόμενες  με  το  ΓΔ επιχειρήσεις  να 

καλύψουν τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένα στελέχη. Τα Γραφεία Διασύνδεσης 

επιδιώκουν να εφαρμόσουν ένα κοινό πρόγραμμα που θα τους καλύπτει  στα 

εξής :
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Σύνοψη λειτουργιών

     Οι  λειτουργίες  της εφαρμογής  αυτής  χωρίζονται  στις  παρακάτω βασικές 

κατηγορίες : 

• Απασχόληση και  αγορά εργασίας  .  Η  εφαρμογή  δίνει  τη  δυνατότητα  σε 

επιχειρήσεις  να  καταχωρήσουν  στο  σύστημα  θέσεις  εργασίας  για  τις 

οποίες  αναζητούν  προσωπικό.  Σε  αποφοίτους/σπουδαστές  να 

υποβάλλουν  το  βιογραφικό  καθώς  και  στους  υπαλλήλους  του  ΓΔ  να 

αξιολογήσουν τα βιογραφικά των αποφοίτων ώστε να είναι σε  θέση να 

προτείνουν υποψηφίους σε μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά και 

το  αντίθετο.  (Διαχείριση  καρτέλας  επιχείρησης,  Διαχείριση  βιογραφικού 

σπουδαστή, Διαχείριση καρτέλας προσφοράς εργασίας, Συνδυασμός μιας 

θέσης  εργασίας  με  βιογραφικό,  Συνδυασμός  βιογραφικού  με  θέσεις 

εργασίας)

• Αιτήσεις  για  επιχειρηματικότητα  .  Η  εφαρμογή  δίνει  τη  δυνατότητα  σε 

αποφοίτους/σπουδαστές  να  υποβάλλουν  αιτήσεις  για  να  αντλήσουν 

πληροφορίες  σχετικές  με  την  επιχειρηματικότητα,  τους  φορείς  και  της 

πηγές  χρηματοδότησης.  (Διαχείριση  στοιχείων  εκδήλωσης-σεμιναρίου, 

Διαχείριση  στοιχείων  για  μεταπτυχιακά  και  υποτροφίες,  Διαχείριση 

στοιχείων φορέα/πηγών χρηματοδότησης, Διαχείριση χρηματοδοτήσεων, 

Επεξεργασία αιτήσεων ενημέρωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα)

• Συνεχιζόμενη  εκπαίδευση  .  Η  εφαρμογή  δίνει  τη  δυνατότητα  σε 

αποφοίτους/σπουδαστές  να  ενημερωθούν  σχετικά  με  σεμινάρια, 

εκδηλώσεις, μεταπτυχιακά και υποτροφίες

• Αξιολόγηση και στατιστικά στοιχεία  . Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα 

αξιολόγησης των επιχειρήσεων από το ΓΔ και τους αποφοίτους καθώς 

και την δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων προσλήψεων, 

στοιχείων που αφορούν την παραγωγικότητα του ΓΔ και την καταγραφή 

εντυπώσεων σχετικά με τη λειτουργία του και τις υπηρεσίες που παρέχει. 
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(Αξιολόγησης και  στατιστικά στοιχεία,  Διαχείριση αναφορών, Διαχείριση 

συστήματος, Διαχείριση Χρηστών, Διαχείριση site)

To πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας που προσφέρεται, μέσω του Γραφείου 

Διασύνδεσης, στους φοιτητές και απόφοιτους έχει ως σκοπό να καλλιεργήσει το 

επιχειρηματικό  πνεύμα  και  να  παροτρύνει  τους  πτυχιούχους  του  Τ.Ε.Ι.  να 

ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις. 

Τι κάνει το πρόγραμμα για τους σπουδαστές ;

• διοργάνωση ειδικών ημερίδων σε θέματα επιχειρηματικότητας.

• συμμετοχή σε ημέρες καριέρας που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης 

όπου  σπουδαστές  και  απόφοιτοι  έχουν  την  ευκαιρία  να  δικτυωθούν 

ουσιαστικά  με  μέλη  της  αγοράς  εργασίας  και  να  ενημερωθούν  για  τις 

τρέχουσες τάσεις και συνθήκες.

• ενημέρωση και πληροφόρηση των σπουδαστών και των απόφοιτων ΤΕΙ 

σε θέματα επιχειρηματικότητας όπως είναι οι ευκαιρίες χρηματοδότησης 

για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

• παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και  καθοδήγηση των σπουδαστών 

και των αποφοίτων σε θέματα επιχειρηματικότητας.

• εκπόνηση και  διάθεση οδηγού επιχειρηματικού  σχεδίου και  περιοδικών 

εκδόσεων  ενημερωτικού  χαρακτήρα  που  θα  χαρακτηρίζονται  από 

επίκαιρα θέματα επιχειρηματικότητας.

• οργάνωση βιβλιοθήκης επιχειρηματικότητας.

2.4.3. Φοιτητική Εστία

• Για τους σπουδαστές οι οποίοι φοιτούν σε Ιδρύματα που δεν διαθέτουν 

φοιτητικές εστίες τους καταβάλλεται επιδότηση ενοικίου, για όσο διάστημα 

διαρκέσουν οι κανονικές σπουδές τους.

Η Σπουδαστική μέριμνα των ΤΕΙ γενικότερα παρέχει τα εξής :
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• Έκδοση Σπουδαστικού Βιβλιαρίου Υγείας.  

• Στέγαση στην σπουδαστική εστία.   Η διαμονή είναι 8 εξάμηνα και 1 μήνας 

επιπλέον για την πρακτική άσκηση (εάν βέβαια την πραγματοποιούν στην 

έδρα του ΤΕΙ).

• Σίτιση σπουδαστών.  

• Έκδοση κάρτας σίτισης.  

2.4.4. Βιβλιοθήκη

• Δανεισμός  :   Κάθε  φοιτητής,  διοικητικός  υπάλληλος  του  Ιδρύματος  ή 

πολίτης που επιθυμεί να δανειστεί από την μεγάλη και πλούσια βιβλιοθήκη 

του  ΤΕΙ,  έχει  το  δικαίωμα  να  το  κάνει.  Με  άλλα  λόγια  όταν  γίνεται 

δανεισμός ενός βιβλίου το οποίο είναι και το μοναδικό αντίτυπο στο ράφι 

της βιβλιοθήκης, οι μέρες δανεισμού είναι το ανώτερο 5. Εάν τα αντίτυπα 

είναι  παραπάνω  από  δύο  τότε  οι  μέρες  αυτές  αυξάνονται  στις  14.  Η 

περίπτωση  της  διεύρυνσης  του  χρόνου  δανεισμού,  μπορεί  να 

πραγματοποιηθεί  άμεσα,  με  μία  απλή  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον 

υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο.

• Εισαγωγή  βιβλίων  /  περιοδικών  /  πτυχιακών   : Ο  βιβλιοθηκονόμος  του 

ιδρύματος καταχωρεί κάθε νεοεισερχόμενο έντυπο στη βάση δεδομένων 

του προγράμματος, έτσι ώστε ο σπουδαστής που επιθυμεί να γνωρίζει τον 

κατάλογο με τα βιβλία που επιθυμεί να τα βρίσκει εύκολα και άμεσα. Ο 

σπουδαστής μπορεί να δει τα βιβλία κατά τίτλο, συγγραφέα, αντικείμενο 

κλπ και κατόπιν μπορεί να απευθυνθεί στον υπάλληλο της βιβλιοθήκης για 

να τον βοηθήσει στον δανεισμό του.

• Εισαγωγή Χρηστών / Πελατών   : Κάθε σπουδαστής ή πολίτης μπορεί να 

γίνει μέλος της βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας μια Υπεύθυνη Δήλωση με 

τα ατομικά του στοιχεία και άμεσα, του δίνεται η κάρτα δανεισμού. Η κάρτα 

αυτή του επιτρέπει να δανείζεται βιβλία, αλλά συγχρόνως ασφαλίζει  και 

την βιβλιοθήκη.
36



     Το  πρόγραμμα  βγάζει  αυτόματα  τυχόν  καθυστερήσεις  των  

     δανειζόμενων βιβλίων και ο βιβλιοθηκονόμος/υπάλληλος ειδοποιεί τον  

     δανειζόμενο για την άμεση τακτοποίηση της εκκρεμότητας του.

     Το πρόγραμμα Publisher της Office μπορεί να ενημερώνει αυτόματα τον 

φοιτητή    

      που μπαίνει στην ιστοσελίδα για τα νέα καταχωρημένα βιβλία.

• Διαδανεισμός  :   Όλοι  οι  κατάλογοι  των  περιοδικών  και  βιβλίων  των 

ακαδημαϊκών  βιβλιοθηκών  είναι  διαθέσιμοι  για  τον  χρήστη,  ο  οποίος 

μπορεί  να  μπει  μέσα  και  να  βρει  άρθρα  από  περιοδικά  /  βιβλία 

οποιασδήποτε άλλης βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτησή του. Η Υπηρεσία 

Διαδανεισμού του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ, παρέχει 

τη δυνατότητα στους χρήστες της, να δανείζονται υλικό από Βιβλιοθήκες 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Οργανισμών του εσωτερικού και 

εξωτερικού,  που  δεν  διαθέτει  η  βιβλιοθήκη.

Η  βιβλιοθήκη  μπορεί  να  είναι  μέλος  του  Δικτύου  Συνεργασίας 

Επιστημονικών  Βιβλιοθηκών  και  προσφέρει  τη  δυνατότητα  online 

παραγγελιών άρθρων περιοδικών,  καθώς  και  επιστημονικών  διατριβών 

του  Εθνικού  Ιδρύματος  Ερευνών.  

Η  βιβλιοθήκη  παρέχει  στους  χρήστες  της  τη  δυνατότητα  παραγγελίας 

υλικού  (βιβλία,  άρθρα,  διατριβές,  κλπ.)  και  από  βιβλιοθήκες  του 

εξωτερικού.  Χρήση της Υπηρεσίας Διαδανεισμού έχουν όλοι  οι  χρήστες 

αρκεί να έχουν στην κατοχή τους την Ειδική Κάρτα Βιβλιοθήκης, με κωδικό 

χρήστη. Η Ειδική Κάρτα Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά για προσωπική χρήση, 

και  δε  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  άλλον.

Μετά τη συμπλήρωση της Αίτησης Διαδανεισμού και παράδοσής της είτε 

ηλεκτρονικά  με  e-mail,  είτε  εγγράφως  στο  Γραφείο  Διαδανεισμού,  ο 

χρόνος παραλαβής του εντύπου είναι 5 – 10 μέρες με το Ταχυδρομείο.  

Με  την  παραλαβή  του  εντύπου  από  το  Γραφείο  Διαδανεισμού, 

ενημερώνεται  άμεσα  ο  ενδιαφερόμενος  από  τους  υπευθύνους  του 

Γραφείου.

• Δικαίωμα κράτησης του υλικού από το χρήστη ορίζονται οι 5 μέρες για 

βιβλίο,  ενώ  οι  φωτοτυπίες  άρθρων  δεν  επιστρέφονται.
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Μετά  το  πέρας  των  5  ημερών  κράτησης  του  υλικού,  υποχρεούται  ο 

χρήστης  να  επιστρέψει  ο  ίδιος  το  υλικό  στο  προσωπικό του  Γραφείου 

Διαδανεισμού και μόνο. Σε περίπτωση που το υλικό υποστεί καταστροφή 

ή ακόμη και απώλειάς του, ο χρήστης υποχρεούται στην αντικατάστασή 

του.

• Εκπαίδευση χρηστών   : Παρουσίαση με θέμα τις υπηρεσίες που προσφέρει 

η Βιβλιοθήκη και τον τρόπο λειτουργίας της.

2.4.5.  Ε-class

Στα πλαίσια  του προγράμματος  Κοινωνία της  Πληροφορίας αναπτύχτηκε  η 

υπηρεσία της Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με σκοπό να ενισχύσει τον τρόπο 

διδασκαλίας των καθηγητών και μάθησης από την πλευρά των σπουδαστών. 

Στα  πλαίσια  της  εκπόνησης  της  διπλωματικής  εργασίας,  πραγματοποιήθηκε 

έρευνα  σε  τυχαίο  δείγμα  510  σπουδαστών  των  ΤΕΙ   της  Ελλάδας  (Κρήτης, 

Αθήνας,  Λάρισας,  Ηπείρου  και  Δυτικής  Μακεδονίας).  Σκοπός  της  παρούσας 

εργασίας ήταν να αποτιμηθεί η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των 

υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν 

στους  σπουδαστές  των  Σχολών,  καταχωρήθηκαν  και  επεξεργάστηκαν  στο 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 16.0. Τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής 

αποτυπώνονται στο κεφάλαιο Συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με 

σκοπό  τη  συνοπτική  περιγραφή  του  μεθοδολογικού  πλαισίου  της 

δειγματοληπτικής  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  για  τη  συλλογή  των 

πρωτογενών  δεδομένων  της  διατριβής.  Συγκεκριμένα,  περιγράφεται  η 

μεθοδολογία  που  χρησιμοποιήθηκε,  η  ανάλυση  που  έλαβε  χώρα  και  οι 

περιορισμοί που υπήρχαν σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της. Παράλληλα, γίνεται 

συνοπτική  παρουσίαση  των  ενοτήτων  του  ερωτηματολογίου  που 

χρησιμοποιήθηκε.

3.2. Μεθοδολογία της έρευνας

Ο βασικός στόχος μιας ερευνητικής εργασίας είναι να απαντήσει στο ερώτημα: 
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ποιο είναι το φαινόμενο για το οποίο πρέπει να γίνει η συλλογή των στοιχείων 

του  και  η  μετέπειτα  επεξεργασία  των δεδομένων αυτού,  όπως αναφέρουν  οι 

Πετράκης (2006) και (Φράγκος Χ., 2004). Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί θα 

πρέπει να στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στην εμπιστοσύνη του κοινού ότι η 

πραγματοποιούμενη  έρευνα  είναι  τίμια,  αμερόληπτη  και  αντικειμενική  και 

βασίζεται  στην  πρόθυμη  και  χωρίς  ανταλλάγματα  συνεργασία  του  κοινού. 

Φράγκος Χ., 2004. 

Θα πρέπει να ορισθούν οι υποθέσεις που θα διερευνηθούν όπως, ο ερευνητής 

πρέπει να έχει  γνώση της περιοχής έρευνας του φαινομένου, να διευρύνει τις 

εμπειρίες του μέσω της συζήτησης με άλλους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με 

παρόμοια θέματα και να συντάξει τις κατάλληλες ερευνητικές ερωτήσεις.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε έχει ως εξής:

Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη 

χρήση ερωτηματολογίου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι 

μήνες  Μάιος-Ιούνιος  του  2008,  ενώ  ο  τόπος  διεξαγωγής  ήταν  τα  παρακάτω 

Ιδρύματα : (α) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (β) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (γ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (δ) ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

και (ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 

παραπάνω Ιδρύματα  της  χώρας  πήραν  μέρος  συνολικά  510  σπουδαστές.  Η 

δειγματοληψία  έγινε  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  τα  αποτελέσματα  που  θα 

προκύψουν από την έρευνα να τύχουν κατά το δυνατόν γενίκευσης στο σύνολο 

του  Ακαδημαϊκού  χώρου  των  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  της 

Ελλάδος.

3.3.  Εκλογή μεθόδου έρευνας

Οι συνήθεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για έρευνα είναι οι συνεντεύξεις, τα 
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ερωτηματολόγια,  οι  παρατηρήσεις,  οι  τυποποιημένοι  έλεγχοι,  οι  τηλεφωνικές 

κλήσεις κλπ.. Αλλά όλα αυτά υπάγονται σε δύο βασικούς τύπους ερωτήσεων και 

αναφέρονται,  ως  ανοικτού  τύπου  και  κλειστού  τύπου  μέθοδοι  έρευνας.  Οι 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου είναι εκείνες που ρωτούν για τις απόψεις. Με άλλα 

λόγια,  δεν  υπάρχει  κανένα  προκαθορισμένο  σύνολο  απαντήσεων,  και  ο 

συμμετέχων  είναι  ελεύθερος  να  απαντήσει  ότι  εκείνος  επιλέγει.  Οι  ανοικτές 

ερωτήσεις είναι καλές για την εκμαίευση των υποκειμενικών στοιχείων και όταν 

δεν καθορίζεται στενά η σειρά των απαντήσεων. Ένα προφανές πλεονέκτημα 

είναι ότι η ποικιλία των απαντήσεων πρέπει να είναι ευρύτερη για να απεικονίσει 

πιο  αληθινά  τις  απόψεις  των  ερωτηθέντων.  Αυτό  αυξάνει  την  πιθανότητα  να 

λαμβάνονται οι απροσδόκητες και οξυδερκείς προτάσεις, γιατί είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί η πλήρης σειρά της άποψης. 

Οι ανοικτές ερωτήσεις έχουν όμως κάποια μειονεκτήματα. Κατ' αρχάς, η ίδια η 

φύση τους απαιτεί να διαβαστούν χωριστά. Δεν είναι εύκολο να ταξινομηθούν σε 

πίνακες  ή  να  γίνει  η  στατιστική  ανάλυση  τους.  Αυτό  είναι  προφανώς 

δαπανηρότερο και πιο χρονοβόρο και μπορεί να μην είναι πρακτικό. Είναι επίσης 

ανοικτές  στην  ερμηνεία  του  αναγνώστη,  γιατί  κανένας  άνθρωπος  δεν 

αντιλαμβάνεται μια ερώτηση με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με κάποιον άλλο.

Οι  κλειστές  ερωτήσεις  έχουν  συνήθως  τη  μορφή  ερωτήσεων  πολλαπλής 

επιλογής. Δεν είναι εύκολες για τον ερωτώμενο, δίνουν μία σαφή συναίνεση στον 

αριθμό  επιλογών  που  πρέπει  να  δοθούν  σε  μια  ερώτηση  κλειστού  τύπου. 

Προφανώς, πρέπει να είναι ικανοποιητικές οι επιλογές για να καλύψει πλήρως τη 

σειρά των απαντήσεων αλλά όχι τόσο πολλών έτσι ώστε η διάκριση μεταξύ τους 

να είναι ασαφής. Συνήθως αυτό μεταφράζεται σε δύο έως περισσότερες πιθανές 

απαντήσεις ανά ερώτηση.

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως, μικρό χρόνο 

συμπλήρωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων και βεβαίως μικρότερο κόστος. 

Με τον περιορισμό του συνόλου απάντησης, είναι εύκολο να υπολογιστούν τα 

ποσοστά και άλλα στατιστικά στοιχεία. (College of computing, 2007)

Με  βάση  τα  παραπάνω αποφασίστηκε  να  ακολουθηθεί  και  ο  κλειστός  και  ο 

ανοικτός τύπος ερωτήσεων.
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Το  κόστος  της  έρευνας  επίσης  είναι  μία  σημαντική  παράμετρος  η  οποία 

λαμβάνεται  στην  εκλογή  της  ερευνητικής  στρατηγικής.  Ειδικότερα  για  την 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος της προσωπικής έρευνας 

και  η  μέθοδος  της  έρευνας  μέσω  αλληλογραφίας  για  την  αποστολή  των 

ερωτηματολογίων στα 4 από τα 5 ΤΕΙ που πήραν μέρος σ’ αυτήν.

3.4.  Δειγματοληψία

Δειγματοληψία  είναι  μια  ερευνητική  στρατηγική  κατά  την  οποία  ένα  δείγμα 
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ανθρώπων  εκλέγεται  με  μια  ορισμένη  τυχαία  ή  μη  διαδικασία  από  ένα 

μεγαλύτερο πληθυσμό και ερευνώνται  τα χαρακτηριστικά του δείγματος αυτού 

συνήθως  είτε  με  τη  μορφή  ερωτήσεων  είτε  μέσω  δομημένης  συνέντευξης. 

(Φράγκος Χ., 2004) Ο προσδιορισμός του δείγματος έχει μεγάλη σημασία για την 

εκτίμηση της πραγματικής πληθυσμιακής αναλογίας σε μια δειγματοληψία. 

Μορφές δειγματοληψίας είναι:

1. Συλλογή  δεδομένων  από  ερωτώμενους  με  τη  μορφή  συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων.

2. Ταχυδρομικές δειγματοληψίες.

3. Δειγματοληψίες με συνέντευξη, στην οποία λαμβάνονται συνεντεύξεις από 

ανθρώπους, με το μειονέκτημα της  μεροληψίας από τη διαδικασία.

4. Επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία, της οποίας το κόστος είναι μεγάλο.

Η ερευνητική μέθοδος που έχει  εφαρμοστεί  θεωρείται  ότι  είναι  η  απλούστερη 

μέθοδος και αποτελεί τη βάση και για άλλες τεχνικές. Η μέθοδος ανάλυσης του 

ερευνητικού υλικού θα στηριχθεί στο λογισμικό SPSS 16 for Windows για την 

καλύτερη και  περισσότερο αξιόπιστη εξαγωγή των συμπερασμάτων.  Φράγκος 

Χ., 2004

Το ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε δεν είναι μεγάλο σε έκταση για να 

μη δημιουργήσει δυσφορία στον συμμετέχοντα, ούτε βεβαίως και ελλιπές για να 

μη μπορέσουν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ελέγχθει για την πληρότητά 

του από τον υπεύθυνο καθηγητή. Ως πλαίσιο δειγματοληψίας ορίζονται τυχαία  5 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τα οποία  επιλέγεται και το δείγμα.

 Έγινε  προσπάθεια  να  συγκεντρωθούν  δεδομένα  από  το  σύνολο  των 

δειγματοληπτικών μονάδων προσεγγίζοντας το ποσοστό της τάξης του 95%. Με 

τον  τρόπο  οργάνωσης  της  δειγματοληψίας  θεωρήθηκε  ότι  επιλέχθηκε  ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού προς διερεύνηση πληθυσμού.

Με βάση την οργάνωση της δειγματοληψίας, μπορεί να θεωρηθεί ότι το συνολικό 

δείγμα των 510 ατόμων που συγκεντρώθηκε αντιστοιχεί  σε ένα πληθυσμό με 
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παρόμοια  χαρακτηριστικά,  όπου  το  μέγεθός  του  κυμαίνεται  στο  εύρος  που 

απαιτείται από την εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας. 

3.5.  Σκοπός της διερεύνησης ενός θέματος 
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Η γενική κατεύθυνση μιας διερεύνησης λέγεται ερευνητική στρατηγική, υπάρχουν 

τρείς παραδοσιακές  ερευνητικές στρατηγικές,  τα πειράματα,  οι  δειγματοληψίες 

και οι μελέτες περιπτώσεων (Φράγκος, 2004). 

Οι ερευνητικές εργασίες μπορούν να ταξινομηθούν ως προς το σκοπό και τη 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί:

1. Διερευνητική

2. Περιγραφική

3. Ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση

4. Ερμηνευτική εργασία

Η  μεθοδολογία  της  δειγματοληψίας  που  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της 

παρούσης εργασίας είναι το Στρωματοποιημένο Τυχαίο Δείγμα, η δε μέθοδος της 

έρευνας μέσω των ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν μέσω ταχυδρομείου 

και με προσωπική συνάντηση με τους συμμετέχοντες. Η χρονική περίοδος που 

πραγματοποιήθηκε η  έρευνα είναι ο Μαίος - Ιούνιος του 2008.

Σε  έναν  έλεγχο  ερευνητικών  υποθέσεων  έχουμε  την  αντιπαραβολή  δύο 

υποθέσεων,  της  μηδενικής  υπόθεσης  και  της  εναλλακτικής  υπόθεσης.  Η 

μηδενική υπόθεση είναι η υπόθεση που ελέγχεται για την ορθότητά της, ενώ η 

εναλλακτική  υπόθεση  όταν  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση  (Φράγκος  Χ., 

2004).

Προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν, εστιάζονται μόνο στην αποδοχή 

της  συμμετοχής  στην  έρευνα  των  σπουδαστών,  λόγω  της  δυσπιστίας  που 

διακατέχει αρκετούς για την τελική χρήση του ερωτηματολογίου. Θα επιδιωχθεί 

να πεισθούν όσοι έχουν κάποιες αμφιβολίες για τη χρήση του ερωτηματολογίου 

ότι  η  έρευνα  θα  βασιστεί  πάνω  στον  κώδικα  δεοντολογίας  ICC/(ESOMAR) 

International  Chamber  of  Commerce/European  Society  for  Opinion  and 

Marketing Research, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του κώδικα είναι υποχρεωτική.
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3.6.  Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε δεν είναι μεγάλο σε έκταση για να 

μη δημιουργήσει δυσφορία στον συμμετέχοντα, ούτε βεβαίως και ελλιπές για να 

μη μπορέσουν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ελέγχθει για την πληρότητά 

του από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Η σύνταξή του άρχισε και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008. (Παράρτημα). 

Βασίστηκε  στη  μελέτη  της  σχετικής  βιβλιογραφίας,  αφού  βεβαίως  έγιναν  οι 

αναγκαίες  μετατροπές,  προκειμένου να  ανταποκρίνεται  στους  συγκεκριμένους 

σκοπούς της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε  έξι ενότητες:

1. Γενικές  πληροφορίες-Προσωπικά  στοιχεία  .  Η  ενότητα  περιλαμβάνει 

δώδεκα  ερωτήσεις  που  αφορούν  τις  δημογραφικές  μεταβλητές  των 

σπουδαστών της έρευνας και τη γνωριμία τους με το Internet.

• Φύλο

• Σχολή Φοίτησης/Τμήμα

• Εξάμηνο σπουδών

• Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

• Έχεις σύνδεση internet ;

• Εάν ΝΑΙ πόσες ώρες χρησιμοποιείς το internet καθημερινά ;

• Ποιος είναι  ο λόγος χρήσης του internet (Δώσε παραπάνω από μια 

απάντηση)

• Εάν ΟΧΙ, ποιος είναι ο λόγος μη χρήσης του internet

• Έχεις δυνατότητα πρόσβασης στο Internet από τη Σχολή σου ;

• Έχεις δυνατότητα πρόσβασης στο Internet από άλλο χώρο εκτός από 

τη Σχολή σου με τις υπηρεσίες που σου προσφέρει το ΤΕΙ ;
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• Εάν υπάρχει η σύνδεση dial-up, κάνεις χρήση του φοιτητικού DCL ;

• Βοηθά στις σπουδές σου αυτή η σύνδεση) ;

2. Βιβλιοθήκη.   Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά-μεταβλητές 

που σχετίζονται με τις στάσεις-απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με τις 

υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματός τους. 

• Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σου ;

• Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη ;

• Ποιος  ο  πιο  συχνός  τρόπος  επικοινωνίας  σου  με  τη  Βιβλιοθήκη  του 

Ιδρύματος σου ;

• Ποια είναι η προσωπική σου γνώμη για το Πληροφορικό Σύστημα που 

χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σου και ποιες είναι οι προτάσεις 

του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να βοηθήσει τις σπουδές  σου ;

3. Γραφείο Διασύνδεσης.   Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά-

μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  τις  στάσεις-απόψεις  των  ερωτώμενων 

σχετικά με τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιδρύματός τους. 

•  Γνωρίζεις  τι  υπηρεσίες  σου  προσφέρει  το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του 

Ιδρύματός σου ; (Δώσε παραπάνω από μια απάντηση)

• Πόσο συχνά επισκέπτεσαι Ηλεκτρονικά το Γραφείο Διασύνδεσης ;

•  Ποιος ο πιο συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με το Γραφείο Διασύνδεσης 

; 

• Ποια είναι η προσωπική σου γνώμη για το Πληροφορικό Σύστημα που 

χρησιμοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματός σου και ποιες είναι 

οι προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να βοηθήσει τις σπουδές 

σου ;
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4. Φοιτητικές  Εστίες.   Η  ενότητα  αυτή  περιλαμβάνει  τρία  χαρακτηριστικά-

μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  τις  στάσεις-απόψεις  των  ερωτώμενων 

σχετικά με τις υπηρεσίες τις Φοιτητικές Εστίες του Ιδρύματός τους. 

• Διαμένεις σε φοιτητική εστία ;

• και αν ΝΑΙ, έχεις πρόσβαση μέσα από την φοιτητική εστία στο internet ;

• Ποιο είναι το κόστος της σύνδεσης internet που σου παρέχεται από το 

Ίδρυμα ;

• Ποια είναι η προσωπική σου γνώμη για το Πληροφορικό Σύστημα που 

χρησιμοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματός σου και ποιες είναι 

οι προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να βοηθήσει τις σπουδές 

σου ;

5. Γραμματείες Σχολών.   Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά-

μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  τις  στάσεις-απόψεις  των  ερωτώμενων 

σχετικά με τις  υπηρεσίες των Γραμματειών των Σχολών του Ιδρύματός 

τους. 

• Έχεις πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στην Γραμματεία της Σχολής σου;

• Πόσο  συχνά  χρησιμοποιείς  την  ηλεκτρονική  πρόσβαση  για  την 

εξυπηρέτηση στου στην Γραμματεία της Σχολής σου ;

• Τι υπηρεσίες σου προσφέρει για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου ;

• Ποια είναι η προσωπική σου γνώμη για το Πληροφορικό Σύστημα που 

χρησιμοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματός σου και ποιες είναι 

οι προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να βοηθήσει τις σπουδές 

σου ;

6. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.   Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 

τέσσερα  χαρακτηριστικά-μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  τις  στάσεις-

απόψεις  των  ερωτώμενων  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  της  Πλατφόρμας 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματός τους. 

• Σου παρέχει η Σχολή σου Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ;
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•  Πόσο συχνά την χρησιμοποιείς ;

• Τι είδους εργασίες προσφέρει ; (Δώσε παραπάνω από μια απάντηση)

• Είσαι ικανοποιημένος/η από τη χρήση του ΄

•  Ποια είναι η προσωπική σου γνώμη για το Πληροφορικό Σύστημα που 

χρησιμοποιεί  το  Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματός σου και  ποιες 

είναι οι προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να βοηθήσει τις 

σπουδές  σου ;

Εξαιτίας  του  μεγάλου  αριθμού  των  ερωτήσεων  του  ερωτηματολογίου  και 

προκειμένου να παρουσιαστούν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, η ανάλυση 

που  εφαρμόστηκε  εδώ  είναι  κυρίως  περιγραφική.  Για  όλες  τις  στατιστικές 

αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS.
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3.7. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

3.7.1. Αξιοπιστία 

Σε γενικό επίπεδο, υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες των εμπειρικών μετρήσεων 

(Carmines και Zeller 1989:17) :

− Ένας ερευνητής μπορεί να εξετάσει την αξιοπιστία ενός δείκτη. 

− Η  μέτρηση  οποιουδήποτε  φαινόμενου  πάντα  περικλείει  ένα  ποσοστό 

τυχαίου σφάλματος. 

Εξαιτίας του ότι οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ποτέ δεν δίδουν ακριβώς το 

ίδιο αποτέλεσμα, υπάρχει πάντοτε αναξιοπιστία ακόμη και σε μικρό βαθμό. Αλλά 

ενώ  οι  επαναλαμβανόμενες  μετρήσεις  του  ίδιου  φαινόμενου  ποτέ  δεν 

αντιγράφουν ακριβώς η μια την άλλη,  έχουν την τάση να είναι  συνεπείς  από 

μέτρηση  σε  μέτρηση.  Αυτή  η  τάση  συνέπειας  μεταξύ  επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων  αναφέρεται  ως  αξιοπιστία.  Όσο  περισσότερο  συνεπή  είναι  τα 

αποτελέσματα από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τόσο περισσότερο αξιόπιστη 

είναι η διαδικασία μέτρησης. Αντιθέτως, όσο πιο ασυνεπή είναι τα αποτελέσματα, 

τόσο χαμηλότερη είναι η αξιοπιστία (Carmines και Zeller 1989:26).

Οι  περισσότερο  γνωστές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  μέτρηση  της 

αξιοπιστίας ενός φαινομένου (Bohrnstedt, 1977:80-99) είναι:

- η μέθοδος των ισοδύναμων τύπων, 

- η μέθοδος του ημικλάστου με την εφαρμογή του τύπου των Spearman-

Brown,

- ο συντελεστής ισοδυναμίας των Kuder-Richardson, και

- ο συντελεστής α-Cronbach.

Οι  δύο τελευταίες  μέθοδοι  θεωρούνται  ως οι  περισσότερο ακριβείς  (Σιάρδος, 

1997:53).

Η αξιοπιστία μιας κλίμακας (μέτρησης ενός φαινόμενου) αυξάνεται σημαντικά με 
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την αύξηση του αριθμού των προτάσεων – ερωτήσεων μέχρι κάποιο όριο, πέρα 

από το οποίο αυτή είναι αμελητέα καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θεμάτων. Εάν 

από  μια  ομάδα  θεμάτων  διατηρηθούν  μόνο  αυτά  που  έχουν  υψηλούς 

συντελεστές συσχέτισης (τα πιο σημαντικά), ο συντελεστής αξιοπιστίας θα έχει 

τέτοια τιμή, ώστε η προσθήκη επιπλέον θεμάτων μεταβάλλει ελάχιστα την τιμή 

του.

Τιμές  του  συντελεστή  αξιοπιστίας  μεγαλύτερες  του  0,80  θεωρούνται  πολύ 

ικανοποιητικές. Ωστόσο στην πράξη γίνονται δεκτές και τιμές μέχρι και 0,70 ή 

ελαφρώς  χαμηλότερες  ανάλογα  με  το  στάδιο  της  έρευνας  και  τους 

αντικειμενικούς σκοπούς της (Μπαγιάτης, 1990:199. Σιάρδος, 1997:53).

3.7.2.  Εγκυρότητα

Ένας  δείκτης  εκτός  από  αξιόπιστος  πρέπει  να  είναι  και  έγκυρος,  για  να 

αντιπροσωπεύει με ακρίβεια μια θεωρητική έννοια (Σιάρδος, 1997:57). Σε γενικές 

γραμμές, μια μέτρηση θεωρείται έγκυρη, αν μετρά αυτό το οποίο προτίθεται να 

μετρήσει. Κατά συνέπεια, ενώ η αξιοπιστία επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη 

ιδιότητα εμπειρικών δεικτών (στο βαθμό που αυτοί δίνουν συνεπή αποτελέσματα 

με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις),  η εγκυρότητα ενδιαφέρεται για την κρίσιμη 

σχέση  μεταξύ  θεωρητικής  έννοιας  και  δείκτη.  Στην  πράξη,  δεν  μετράτε  η 

εγκυρότητα  ενός  δείκτη,  αλλά  η  εγκυρότητα  της  χρήσης/εφαρμογής  του  στην 

οποία αναφέρεται. 

Όπως η αξιοπιστία,  έτσι  και  η  εγκυρότητα υπόκειται  σε  σφάλμα.  Συνεπώς,  ο 

στόχος απόκτησης ενός τέλειου δείκτη εγκυρότητας (που να αντιπροσωπεύει την 

προτεινόμενη και  μόνο έννοια)  είναι  μη  επιτεύξιμος.  Αντιθέτως,  η  εγκυρότητα 

είναι έννοια σχετική και όχι ιδιότητα που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Επιπρόσθετα, 

ένας δείκτης ο οποίος είναι αξιόπιστος δεν είναι κατ’ ανάγκη έγκυρος (Carmines 

και  Zeller,  1989:17-26).  Η  εγκυρότητα  αφορά  στη  μέτρηση  του 

επιδιωκόμενου,  ενώ  η  αξιοπιστία  εκφράζει  τη  σταθερότητα  των 

αποτελεσμάτων μέτρησης.  Η εγκυρότητα δεν είναι  άμεσα ελεγχόμενη,  αφού 

δεν  γνωρίζουμε  αν  η  μέτρηση  που  προκύπτει  ταυτίζεται  με  την  έννοια  της 

ιδιότητας  που  μετράτε.  Αντιθέτως,  η  αξιοπιστία  είναι  άμεσα ελεγχόμενη,  γιατί 

βοηθά  στον  καθορισμό  του  βαθμού  της  συνέπειας  του  οργάνου  μέτρησης 
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(Σιάρδος, 1997:55).

Όσο η διάσταση μεταξύ έννοιας και μεταβλητής είναι μεγάλη, τόσο η κλίμακα 

μέτρησης δεν είναι έγκυρη. Παρόλο που θεωρητικά σε κάθε έννοια αντιστοιχεί μια 

συγκεκριμένη  ποσοτική  διατύπωση,  στην  πράξη  η  δεύτερη  δεν  είναι  εύκολα 

αναγνωρίσιμη  και  συνεπώς  η  εγκυρότητα  δεν  μπορεί  να  ελεγχθεί  άμεσα. 

Συνεπώς,  χρησιμοποιούνται  μόνο  έμμεσοι  τρόποι  ελέγχου  της  εγκυρότητας. 

Ανάλογα  με  τις  τεχνικές  που  χρησιμοποιούνται  διακρίνονται  διάφοροι  τύποι 

εγκυρότητας. Οι πιο συνηθισμένοι, οι οποίοι και χρησιμοποιήθηκαν, είναι ο τύπος 

της  εγκυρότητας  δομής  και  της  διακριτής  εγκυρότητας  (Μπαγιάτης,  1990:219. 

Σιάρδος, 1997:57):

- Η  εγκυρότητα  δομής  εκφράζει  το  βαθμό  δόμησης  των  θεμάτων  μιας 

πολυθεματικής μεταβλητής. Η αντιπροσωπευτικότητα της δομής ομάδας 

θεμάτων δείχνεται από τον αριθμό και την ταυτότητα των παραγόντων της 

παραγοντικής μήτρας μετά την εφαρμογή της κατηγορικής ανάλυσης σε 

κύριες συνιστώσες.

- Η διακριτή εγκυρότητα είναι τύπος της εγκυρότητας δομής και εκφράζει το 

βαθμό κατά τον οποίο η δόμηση μιας ομάδας θεμάτων είναι ανεξάρτητη 

της δόμησης άλλης ομάδας που περιλαμβάνει κοινά θέματα με την πρώτη. 

Η διακριτή εγκυρότητα αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου τα θέματα δεν 

ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση,  έτσι  που δομούνται  σε  περισσότερες 

από μια  ομοιογενείς  ομάδες.  Η κατάλληλη μέθοδος για τον έλεγχο της 

διακριτής  εγκυρότητας  είναι,  ομοίως,  η  κατηγορική  ανάλυση  σε  κύριες 

συνιστώσες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Εισαγωγή

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  από  την  περιγραφική 

στατιστική  ανάλυση,  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρουν  τα  Ιδρύματα 

στους σπουδαστές και στη συνέχεια διερευνώνται οι στάσεις και οι απόψεις των 

σπουδαστών  σχετικά  με  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  καθώς  και  για  το 

πληροφοριακό  σύστημα  που  χρησιμοποιεί  το  Ίδρυμά  τους  και  ποιες  είναι  οι 

προτάσεις τους για την βελτίωση αυτών που ήδη χρησιμοποιούν. Η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη σειρά της δομής του ερωτηματολογίου. 

Μέσω του στατιστικού πακέτου  SPSS 16.0, στο οποίο καταχωρήθηκαν τα 510 

ερωτηματολόγια,  θα  γίνει  το  descriptive statistics,  η  ανάλυση  συχνοτήτων 

(frequencies)  και  η  ποιο  σύνθετη  μορφή η  συνδυαστική  πινακοποίηση (cross 

stabulation).

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρατίθενται  τα  στατιστικά  δεδομένα  σχετικά  με  τον 

αριθμό  των  απαντήσεων  που  έλαβε  κάθε  ερώτηση  ξεχωριστά,  βάση  του 

Ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους σπουδαστές. 
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Πίνακας 1
Αριθμός 

απαντήσεων Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
Φύλο 510 1 2 1,54 ,499 ,249
Σχολής φοίτησης / Τμήμα 510 1 25 12,92 7,435 55,276
Εξάμηνο Σπουδών 510 1 9 5,58 2,408 5,799
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 510 1 5 3,04 1,429 2,042
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 210 1 6 2,74 1,734 3,008
Έχεις σύνδεση Ιnternet ; 508 1 2 1,45 ,498 ,248
Εάν ΝΑΙ, πόσες ώρες 
χρησιμοποιείς το Ιnternet 
καθημερινά ;

306 1 5 2,45 ,965 ,930

Ποιός είναι ο λόγος χρήσης 
του Ιnternet ;

291 1 1 1,00 ,000 ,000

e7β 328 2 2 2,00 ,000 ,000
e7γ 350 3 3 3,00 ,000 ,000
e7δ 35 4 4 4,00 ,000 ,000
Εάν ΟΧΙ, ποιός είναι ο λόγος 
μη χρήσης του Ιnternet ;

200 1 7 2,78 1,308 1,710

Έχεις δυνατότητα πρόσβασης 
στο Ιnternet μέσα από τη 
Σχολή σου ;

505 1 2 1,08 ,273 ,075

Έχεις δυνατότητα πρόσβασης 
στο Internet απο άλλο χώρο 
εκτός από τη Σχολή σου με τις 
υπηρεσίες που σου 
προσφέρει το ΤΕΙ ;

491 1 11 1,39 ,754 ,569

Εάν υπάρχει σύνδεση dial - 
up, κάνεις χρήση του 
φοιτητικού DCL ;

407 1 2 1,75 ,431 ,186

Βοηθά στις σπουδές σου αυτή 
η σύνδεση ;

351 1 3 1,42 ,501 ,251

Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου 
προσφέρει η βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματός σου ;

234 1 1 1,00 ,000 ,000

e13β 363 2 2 2,00 ,000 ,000
e13γ 202 3 3 3,00 ,000 ,000
e13δ 244 4 4 4,00 ,000 ,000
e13ε 28 5 5 5,00 ,000 ,000
Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη 
Βιβλιοθήκη ;

505 1 5 3,09 1,120 1,254

Ποιός είναι ο πιο συχνός 
τρόπος επικοινωνίας σου με 
την βιβλιοθήκη του Ιδρύματός 
σου ;

489 1 4 1,40 ,839 ,704

Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου 
προσφέρει το Γραφείο 
Διασύνδεσης του Ιδρύματός 
σου ;

332 1 1 1,00 ,000 ,000

e16β 180 2 2 2,00 ,000 ,000
e16γ 195 3 3 3,00 ,000 ,000
e16δ 84 4 4 4,00 ,000 ,000
e16ε 122 5 5 5,00 ,000 ,000
e16στ 197 6 6 6,00 ,000 ,000
e16ζ 53 7 9 7,06 ,305 ,093 55



4.2.  Ερωτήσεις

1η ερώτηση : Φύλο

O ερωτώμενος σπουδαστής καλείται να σημειώσει το Φύλο του. Περίπου το 46% 

είναι σπουδαστές και το υπόλοιπο 54% σπουδάστριες.

Πίνακας 4 .2.1 – Κατανομή του δείγματος με βάση το Φύλo

Φύλο

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Άρρεν 235 46,1 46,1 46,1

Θήλυ 275 53,9 53,9 100,0

Total 510 100,0 100,0
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Γράφημα 4 .2.1 – Κατανομή του δείγματος με βάση το Φύλo

2η ερώτηση : Σχολή Φοίτησης / Τμήμα

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζεται  το   ποσοστό  συμμετοχής  των 

τμημάτων/σχολών στην έρευνα, δίνοντάς έτσι στον ερευνητή τη δυνατότητα να 

γνωρίζει επακριβώς τα τμήματα που πήραν μέρος στην έρευνα, κάνοντάς την πιο 

εξειδικευμένη.

Πίνακας 4.2.2 – Κατανομή του δείγματος με βάση τη Σχολή Φοίτησης / Τμήμα
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Τμήματα / Σχολές Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ΣΤΕΦ/ΕΠΠ 17 3,3 3,3 3,3

ΣΔΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50 9,8 9,8 13,1
ΣΔΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 14 2,7 2,7 15,9
ΣΔΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

19 3,7 3,7 19,6

ΣΤΕΦ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 1,0 1,0 20,6
ΣΤΕΦ / Μηχανολογίας 6 1,2 1,2 21,8
ΣΤΕΓ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10 2,0 2,0 23,7
ΣΤΕΦ / ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ,6 ,6 24,3
ΣΔΟ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 2,4 2,4 26,7
ΣΔΟ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 100 19,6 19,6 46,3
ΣΔΟ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ

22 4,3 4,3 50,6

ΣΔΟ / ΙΑΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 ,4 ,4 51,0
Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών

65 12,7 12,7 63,7

ΣΕΥΠ Νοσηλευτικής 2 ,4 ,4 64,1
ΣΤΕΦ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2 ,4 ,4 64,5

ΣΤΕΦ / ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6 1,2 1,2 65,7

ΣΔΟ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

6 1,2 1,2 66,9

ΣΤΕΦ / Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 3 ,6 ,6 67,5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

32 6,3 6,3 73,7

ΣΔΟ / Δημοσίων Σχέσεων 9 1,8 1,8 75,5
ΣΤΕΦ / Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας Η/Υ

3 ,6 ,6 76,1

ΣΔΟ / ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7 1,4 1,4 77,5
ΣΔΟ / Τηλεπληροφορικής και 
Διοίκησης

100 19,6 19,6 97,1

ΣΔΟ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

12 2,4 2,4 99,4

ΣΤΕΓ / Ζωικής Παραγωγής 3 ,6 ,6 100,0
Total 510 100,0 100,0

Γράφημα 4.2.2 – Κατανομή του δείγματος με βάση τη Σχολή Φοίτησης / Τμήμα
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3η ερώτηση : Εξάμηνο Σπουδών

Μεγάλο  ποσοστό  σπουδαστών,  γύρω  στο  54%,  βρίσκεται  στο  6ο και  άνω 

εξάμηνο των σπουδών του,  γεγονός που ίσως κάνει  τις  απαντήσεις τους πιο 

έγκυρες  καθώς  γνωρίζουν  ή  θα  έπρεπε  να  γνωρίζουν  καλύτερα  από  τους 

νεοεισερχόμενους  σπουδαστές,  τις  υπηρεσίες  που  τους  παρέχονται  από  τα 

Ιδρύματά τους.

Πίνακας 4.2.3 – Κατανομή του δείγματος με βάση το Εξάμηνο Σπουδών

Εξάμηνο 
φοίτησης

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 1ο εξάμηνο 30 5,9 5,9 5,9

2ο εξάμηνο 54 10,6 10,6 16,5

3ο εξάμηνο 26 5,1 5,1 21,6

4ο εξάμηνο 39 7,6 7,6 29,2

5ο εξάμηνο 87 17,1 17,1 46,3

6ο εξάμηνο 75 14,7 14,7 61,0

7ο εξάμηνο 79 15,5 15,5 76,5

8ο εξάμηνο 42 8,2 8,2 84,7

πτυχίο 78 15,3 15,3 100,0

Total 510 100,0 100,0

Γράφημα 4.2.3 – Κατανομή του δείγματος με βάση το Εξάμηνο Σπουδών
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4η ερώτηση : Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Στην έρευνα πήραν μέρος 5 συνολικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, από τα 

οποία  συλλέχθηκαν  100  ερωτηματολόγια  από  το  καθένα,  εκτός  από  το  ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας από οποίο συλλέχθηκαν 110 ερωτηματολόγια. 

Πίνακας 4.2.4 – Κατανομή του δείγματος με βάση τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΤΕΙ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 100 19,6 19,6 19,6
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 100 19,6 19,6 39,2
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 100 19,6 19,6 58,8
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 100 19,6 19,6 78,4
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 110 21,6 21,6 100,0
Total 510 100,0 100,0

Γράφημα 4.2.4 – Κατανομή του δείγματος με βάση τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
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5η ερώτηση : Έχεις σύνδεση Internet ;

Ανακαλύπτεται πως ένα μεγάλο ποσοστό σπουδαστών, 44,90% από το δείγμα 

μας δεν έχει σύνδεση Internet.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτήσεις που ακολουθούν διαφαίνεται πως 

πολλοί από τους σπουδαστές για λόγους οικονομικούς, δυσκολία στην χρήση 

του Η/Υ ή για άλλο δικό τους προσωπικό λόγο  δεν έχουν βάλει ακόμα τη νέα 

τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και κατά προέκταση στις σπουδές τους. 

Συμπερασματικά,  δεν  θα  μπορούν να χρησιμοποιούν  τις  υπηρεσίες  που ήδη 

τους προσφέρει το Ίδρυμά τους και εκτός του χώρου του ΤΕΙ (από το σπίτι τους), 

για την διευκόλυνσή και εξυπηρέτησή τους, οπότε η φυσική τους παρουσία στο 

χώρο του ΤΕΙ κρίνεται απαραίτητη.
 

Πίνακας 4.2.5 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν έχει σύνδεση Internet 
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid ΝΑΙ 280 54,9 55,1 55,1

ΟΧΙ 228 44,7 44,9 100,0
Total 508 99,6 100,0

Missing System 2 ,4
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.5 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν έχει σύνδεση Internet 

6η ερώτηση : Εάν ΝΑΙ,  πόσες ώρες χρησιμοποιείς το Internet καθημερινά ;

Oι περισσότεροι σπουδαστές απάντησαν ότι χρησιμοποιούν το Internet 1-2 ώρες 

καθημερινά, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό το χρησιμοποιεί πάνω από 5 ώρες. 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν και σπουδαστές οι  οποίοι δεν είχαν δική τους 

σύνδεση Internet στο σπίτι τους, αλλά παρ’ όλα αυτά κάνουν χρήση του Ιnternet 

από κάποιον δικτυακό τόπο.

Πίνακας 4.2.6 – Κατανομή του δείγματος με βάση πόσες ώρες χρησιμοποιεί το  Internet 
καθημερινά
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Ώρες χρήσεις Internet

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid λιγότερο από 1 ώρα 52 10,2 17,0 17,0

1 - 2 ώρες 115 22,5 37,6 54,6

3 - 5 ώρες 89 17,5 29,1 83,7

4 49 9,6 16,0 99,7

5 1 ,2 ,3 100,0

Total 306 60,0 100,0

Missing System 204 40,0

Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.6 – Κατανομή του δείγματος με βάση πόσες ώρες χρησιμοποιεί το  Internet 
καθημερινά

7η ερώτηση : Ποιός είναι ο λόγος χρήσης του Internet ;

Στην  ερώτηση  αυτή  οι  σπουδαστές  θεωρούν  ότι  ο  σκοπός  της  χρήσης  του 

Internet είναι  πρώτα  απ’  όλα  Ενημερωτικός,  κατόπιν  Ψυχαγωγικός,  έπεται  ο 

Εκπαιδευτικός  και  τέλος  Άλλος  λόγος  προσδιορίζοντάς  τον  ότι  είναι  η 

Επικοινωνία.

Συμπερασματικά,  η  χρήση του  Internet από τους σπουδαστές  δεν  γίνεται  για 

Εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους όπως θα αναμενόταν, αλλά έρχεται στην 3η σειρά 

κατάταξης της προτίμησης των σπουδαστών.
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Πίνακας 4.2.7 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιος είναι ο λόγος 
χρήσης του Internet 

Εκπαιδευτικός Ψυχαγωγικός Ενημερωτικός Άλλος
N Valid 291 328 350 35

Missing 219 182 160 475

8η ερώτηση : Εάν ΟΧΙ, ποιος είναι ο λόγος μη χρήσης του Internet ; 

Ενώ  228  ερωτηθέντες  σπουδαστές  είχαν  απαντήσει  ότι  δεν  έχουν  σύνδεση 

Internet, μόνο οι 200 από αυτούς απάντησαν σ’ αυτήν την ερώτηση. Το 28,50% 

υποστηρίζει ότι η σύνδεση είναι ακριβή, το 21,50% από αυτούς ότι δεν έχει Η/Υ, 

το 4% ότι έχει δυσκολία στη χρήση του και το 44,00% επιλέγει το Άλλος. Κάποιοι 

από  αυτούς  που  επιλέγουν  το  Άλλος,  συμπληρώνουν  είτε  ότι  Δεν  έχουν 

τηλεφωνική σύνδεση, είτε ότι η σύνδεση είναι περίπλοκη είτε τέλος ότι υπάρχει 

Έλλειψη ενδιαφέροντος.
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Πίνακας 4.2.8 – Κατανομή του δείγματος με βάση Εάν ΟΧΙ, ποιός είναι ο λόγος μη χρήσης του 
Ιnternet ;

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Δεν έχω Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή
43 8,4 21,5 21,5

Η σύνδεση είναι ακριβή 57 11,2 28,5 50,0

Έχω δυσκολία στη χρήση του 8 1,6 4,0 54,0

Άλλος λόγος 88 17,3 44,0 98,0

Δεν έχω τηλεφωνική σύνδεση 2 ,4 1,0 99,0

Η σύνδεση είναι περίπλοκη 1 ,2 ,5 99,5

Έλλειψη ενδιαφέροντος 1 ,2 ,5 100,0

Total 200 39,2 100,0

Missing System 310 60,8

Total 510 100,0
\

Γράφημα 4.2.8 – Κατανομή του δείγματος με βάση Εάν ΟΧΙ, ποιός είναι ο λόγος μη χρήσης του 
Ιnternet ;
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9η ερώτηση  :  Έχεις  δυνατότητα  πρόσβασης  στο  Internet μέσα  από  τη 
Σχολή σου ; 
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Στην ερώτηση αυτή περίπου το 92,00% των σπουδαστών απάντησε ότι ΝΑΙ έχει 

πρόσβαση, ενώ το υπόλοιπο 8,00% OXI. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτοί που το γνωρίζουν κάνουν και χρήση αυτής 

της υπηρεσίας μέσα από τη Σχολή τους παρ’ όλο που τους προσφέρεται. Από 

αυτούς  δε  που  απάντησαν  αρνητικά,  δεν  γνωρίζουν  ότι  τους  προσφέρεται  η 

υπηρεσία αυτή, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσής τους είτε λόγω αδιαφορίας τους.

Συμπερασματικά, η πληροφόρηση για την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 

μέσα από το χώρο του ΤΕΙ είναι ικανοποιητική.

Πίνακας 4.2.9 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Έχεις δυνατότητα πρόσβασης στο Internet 
μέσα από τη Σχολή σου ;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid ΝΑΙ 464 91,0 91,9 91,9

ΟΧΙ 41 8,0 8,1 100,0
Total 505 99,0 100,0

Missing System 5 1,0
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.9 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Έχεις δυνατότητα πρόσβασης στο Internet 
μέσα από τη Σχολή σου ;

10η ερώτηση : Έχεις δυνατότητα πρόσβασης στο Internet από άλλο χώρο 
εκτός από τη Σχολή σου με τις υπηρεσίες που σου προσφέρει το ΤΕΙ ; 

Το 65,00% απαντά πως ΝΑΙ έχει αυτή την δυνατότητα, ενώ μεγάλο ποσοστό του 
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35,00% δυστυχώς δεν το γνωρίζει είτε ίσως γιατί δεν του το παρέχει το Ίδρυμά 

του, είτε γιατί δεν έχει σύνδεση Internet, είτε γιατί ίσως και να αδιαφορεί.

Συμπερασματικά, εάν το 65,00% είναι ενημερωμένο κρίνεται απαραίτητο ότι και 

το 35,00% πρέπει να ενημερωθεί και αυτό έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται 

χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η  φυσική  του  παρουσία  στο  χώρο  του  ΤΕΙ, 

διευκολύνοντας κατά προέκταση και τις σπουδές του.

Πίνακας 4.2.10 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Έχεις δυνατότητα 

πρόσβασης στο Internet από άλλο χώρο εκτός από τη Σχολή σου με τις 

υπηρεσίες που σου προσφέρει το ΤΕΙ ;

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ΝΑΙ 319 62,5 65,0 65,0

ΟΧΙ 172 33,7 35,0 100,0

Total 491 96,3 100,0

Missing System 19 3,7

Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.10 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Έχεις δυνατότητα πρόσβασης στο Internet 

από άλλο χώρο εκτός από τη Σχολή σου με τις υπηρεσίες που σου προσφέρει το ΤΕΙ ;

\

11η ερώτηση : Εάν υπάρχει σύνδεση dial – up, κάνεις χρήση του φοιτητικού DCL ; 

Πολύ μεγάλο ποσοστό απαντά αρνητικά στην ερώτηση αυτή.
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Πίνακας 4.2.11 – Κατανομή του δείγματος με βάση Εάν υπάρχει σύνδεση dial - up, κάνεις 
χρήση του φοιτητικού DCL

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ΝΑΙ 100 19,6 24,6 24,6

ΟΧΙ 307 60,2 75,4 100,0

Total 407 79,8 100,0

Missing System 103 20,2

Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.11 – Κατανομή του δείγματος με βάση Εάν υπάρχει σύνδεση dial - up, κάνεις 
χρήση του φοιτητικού DCL

12η ερώτηση : Βοηθά στις σπουδές σου αυτή η σύνδεση ;
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Σχεδόν το 58,00% απαντά ότι η σύνδεση αυτή βοηθά στις σπουδές του, ενώ το 

42,00% απαντά αρνητικά.

Πίνακας 4.3.12 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Βοηθά στις σπουδές σου αυτή η σύνδεση

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ΝΑΙ 204 40,0 58,1 58,1

ΟΧΙ 147 28,8 41,9 100,0

Total 351 68,8 100,0

Missing System 159 31,2

Total 510 100,0

Πίνακας 4.3.12 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Βοηθά στις σπουδές σου αυτή η σύνδεση

13η ερώτηση : Γνωρίζεις τι  υπηρεσίες σου προσφέρει η Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματός σου;
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Πηγαίνοντας στην 13η ερώτηση του ερωτηματολογίου, μπαίνουμε στο 2ο τμήμα, 

αυτό της Βιβλιοθήκης.  Ιεραρχικά από τις απαντήσεις, οι σπουδαστές γνωρίζουν 

πρώτα την υπηρεσία της Κράτησης/Δανεισμού Βιβλίων, τη Πρόσβαση στον  on 

line κατάλογο βιβλίων της βιβλιοθήκης, το Διαδανεισμό, την Ανάκτηση άρθρων, 

έντυπα  ή  ηλεκτρονικά  και  τέλος  σημειώνουν  την  επιλογή  Άλλο,  είτε 

προσδιορίζοντας τι είναι αυτό το άλλο είτε όχι.

Συμπερασματικά,  εξετάζοντας  τις  μη  επιλεγμένες  επιλογές  των  σπουδαστών, 

στους αναλυτικούς πίνακες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι σπουδαστές δεν 

είναι  ενημερωμένοι  για  όλες  τις  υπηρεσίες  της  Βιβλιοθήκης  και  ότι  το 

Πληροφοριακό σύστημα της Βιβλιοθήκης είτε δεν καλύπτει τις ανάγκες τους είτε 

δεν είναι ευρέως γνωστό.

Πίνακας 4.2.13 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου προσφέρει η 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σου 

Διαδανεισμός

Κράτηση / 
Δανεισμός 

βιβλίων

Ανάκτηση 
άρθρων, 
έντυπα ή 

ηλεκτρονικά

Πρόσβα
ση στον 
on line 

κατάλογ
ο 

βιβλίων 
της 

βιβλιοθή
κης Άλλο

N Valid 234 363 202 244 28
Missing 276 147 308 266 482

14η ερώτηση : Πόσο συχνά επισκέπτεσαι την Βιβλιοθήκη ;

Η συχνότητα επίσκεψης στη Βιβλιοθήκη είναι απογοητευτική. Διαπιστώνεται πως 

η επιλογή Μερικές Φορές και Σπάνια κατέχει την πρώτη θέση στις απαντήσεις, 
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ακολουθεί η απάντηση Συχνά, Πολύ Συχνά και ένα ποσοστό 8,70% απάντησε 

Ποτέ.

Αυτό  δείχνει  πως  η  βιβλιοθήκη  καλύπτει  το  29,10%  του  ποσοστού  των 

σπουδαστών  που  είναι  και  οι  πιο  συχνοί  επισκέπτες  της,  το  31,10%  την 

επισκέπτεται Μερικές φορές, ενώ το 39,80 % είτε την επισκέπτεται Σπάνια είτε 

Ποτέ.

Συμπερασματικά,  η  χρηστικότητα  της  Βιβλιοθήκης  είναι  περιορισμένη,  στο 

σύνολο των σπουδαστών. 

Πίνακας 4.2.14 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Πολύ Συχνά 52 10,2 10,3 10,3

Συχνά 95 18,6 18,8 29,1
Μερικές φορές 157 30,8 31,1 60,2
Σπάνια 157 30,8 31,1 91,3
Ποτέ 44 8,6 8,7 100,0
Total 505 99,0 100,0

Missing System 5 1,0
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.14 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη
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15η ερώτηση :    Ποιος είναι ο ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με 
την Βιβλιοθήκη του  Ιδρύματος σου ;
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Ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει  το  75,90% των ερωτηθέντων σπουδαστών 

απάντησαν  πως  η  συναλλαγή  με  τον  βιβλιοθηκονόμο  γίνεται  με  την  άμεση 

επικοινωνία μαζί του. 

Το 15,30% επικοινωνεί μέσω του Διαδικτύου με τις υπηρεσίες που η βιβλιοθήκη 

του  προσφέρει  και  ένα  μικρό  ποσοστό  επικοινωνεί  τηλεφωνικά,  ενώ  κάποιοι 

επιλέγουν Άλλο τρόπο χωρίς αναφορά του ποιος είναι. 

Συμπερασματικά,  ο  παραδοσιακός  τρόπος  συναλλαγής  και  επικοινωνίας,  όχι 

μόνο δεν έχει μειωθεί αλλά είναι και ο κυρίαρχος. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικείωση 

με το πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης είναι σχεδόν ανύπαρκτη είτε γιατί 

το πληροφοριακό σύστημα δεν είναι καλό, είτε γιατί πρέπει να αναβαθμιστεί είτε 

τέλος γιατί δεν είναι γνωστό.  

Πίνακας 4.2.15 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιός είναι ο πιο συχνός τρόπος επικοινωνίας 
σου με την βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σου

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Άμεση συναλλαγή με τον/την 

βιβλιοθηκονόμο
371 72,7 75,9 75,9

Μέσω του Διαδικτύου 75 14,7 15,3 91,2
Τηλεφωνικά 8 1,6 1,6 92,8
Άλλος τρόπος 35 6,9 7,2 100,0
Total 489 95,9 100,0

Missing System 21 4,1
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.15 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιός είναι ο πιο συχνός τρόπος επικοινωνίας 
σου με την βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σου
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16η ερώτηση  :    Γνωρίζεις  τι  υπηρεσίες  σου  προσφέρει  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης του Ιδρύματος σου ;
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Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν, γνωρίζουν ότι το 

Γραφείο Διασύνδεσης τους προσφέρει  (ιεραρχικά σύμφωνα με τις  απαντήσεις 

τους)  πληροφορίες  σχετικά  με  την  Πρακτική  τους  Άσκηση,  τη  Συμβουλευτική 

(Βιογραφικά,  Σεμινάρια,  Επαγγελματικά  Δικαιώματα),  την  Εύρεση 

Μεταπτυχιακού,  την  Εύρεση  Εργασίας/Επιχειρηματικότητα,  την  Εύρεση 

Υποτροφιών και τέλος Άλλος. 

Παρ’ όλα αυτά όμως εξετάζοντας τις μη επιλεγμένες επιλογές των σπουδαστών, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι σπουδαστές δεν είναι ενημερωμένοι για όλες τις 

υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης και ότι το Πληροφοριακό σύστημα είτε δεν 

καλύπτει τις ανάγκες είτε δεν είναι ευρέως γνωστό. 

Πίνακας 4.3.16 - Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος 
σου ;

Στην Πρακτική 
Άσκηση

Στην 
Εύρεση 

Εργασίας / 
Επιχειρημα

τικότητα

Εύρεση 
Μεταπτυχια

κού

Εύρεση 
Τμήματος 

με 
κατατακτήρι

ες

Εύρεση 
Υποτροφιώ

ν

Συμβουλευτ
ική 

(Βιογραφικ
ά, 

Σεμινάρια, 
Επαγγελματ

ικά 
Δικαιώματα

) Άλλος
N Valid 332 180 195 84 122 197 53

Missing 178 330 315 426 388 313 457

17η ερώτηση  :    Πόσο  συχνά  επισκέπτεσαι  Ηλεκτρονικά  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης ;

      
Το  αξιοσημείωτο  είναι  πως  το  45,60%  δεν  επισκέφτηκε  Ποτέ  το  Γραφείο 
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Διασύνδεσης, είτε γιατί δεν το γνωρίζει ως υπηρεσία είτε ότι αδιαφορεί, ενώ μόλις 

το 14,90% το επισκέπτεται Πολύ Συχνά και Συχνά. 

Συμπερασματικά,  θα  λέγαμε  πως οι  σπουδαστές  γνωρίζουν  πως  το  Γραφείο 

Διασύνδεσης θα τους βοηθήσει στην Πρακτική τους Άσκηση και στην Εύρεση 

εργασίας  αξιολογικά,  επισκέπτονται  όπως  θα  δούμε  παρακάτω  οι  ίδιοι 

προσωπικά το Γραφείο και οι μισοί περίπου σπουδαστές δεν χρησιμοποιούν την 

ηλεκτρονική πρόσβαση.

Πίνακας 4.2.17 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά επισκέπτεσαι Ηλεκτρονικά το 
Γραφείο Διασύνδεσης

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Πολύ Συχνά 22 4,3 4,4 4,4

Συχνά 53 10,4 10,5 14,9
Σπάνια 107 21,0 21,2 36,1
Μερικές φορές 92 18,0 18,3 54,4
Ποτέ 230 45,1 45,6 100,0
Total 504 98,8 100,0

Missing System 6 1,2
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.17 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά επισκέπτεσαι Ηλεκτρονικά το 
Γραφείο Διασύνδεσης
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18η ερώτηση :    Ποιος είναι ο ποιο συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με το 
Γραφείο  Διασύνδεσης ;
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Το 68,50% που γνωρίζει την ύπαρξη του Γραφείου Διασύνδεσης, επισκέπτεται 

άμεσα  το  Γραφείο  Διασύνδεσης,  μη  χρησιμοποιώντας  τη  τεχνολογία,  ενώ  το 

20,90% επισκέπτεται διαδικτυακά το γραφείο και με e-mail το 4,10%. 

Πίνακας 4.2.18 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιός είναι ο ποιός συχνός τρόπος επικοινωνίας 
σου με το Γραφείο Διασύνδεσης

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Άμεση επίσκεψη 265 52,0 68,5 68,5

Διαδικτυακά 81 15,9 20,9 89,4
Τηλεφωνικά 25 4,9 6,5 95,9
Με e - mail 16 3,1 4,1 100,0
Total 387 75,9 100,0

Missing System 123 24,1
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.18 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιός είναι ο ποιός συχνός τρόπος 
επικοινωνίας σου με το Γραφείο Διασύνδεσης

19η ερώτηση :    Διαμένεις σε Φοιτητική Εστία ;

38 σπουδαστές από το δείγμα απάντησαν ότι διαμένουν σε φοιτητική εστία, ενώ 

467 από τους ερωτηθέντες απάντησαν αρνητικά.
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Πίνακας 4.2.19 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Διαμένεις σε φοιτητική εστία

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ΝΑΙ 38 7,5 7,5 7,5

ΟΧΙ 467 91,6 92,5 100,0
Total 505 99,0 100,0

Missing System 5 1,0
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.19 – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Διαμένεις σε φοιτητική εστία

19α η ερώτηση :    και αν ΝΑΙ, έχεις πρόσβαση μέσα από την φοιτητική 
εστία στο Internet ;

Ενώ  38  σπουδαστές  συμπλήρωσαν  στο  ερωτηματολόγιο  ότι  διαμένουν  στη 

φοιτητική εστία, σ’ αυτήν την ερώτηση έδωσαν απάντηση 65 άτομα. Από αυτά το 

60% γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσα από τη φοιτητική εστία 

στο Internet, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 40% δεν το γνωρίζει ακόμα δυστυχώς.
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Πίνακας 4.2.19α – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Διαμένεις σε φοιτητική εστία  και αν ΝΑΙ, 
έχεις πρόσβαση μέσα από την φοιτητική εστία στο ιnternet 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ΝΑΙ 39 7,6 60,0 60,0

ΟΧΙ 26 5,1 40,0 100,0
Total 65 12,7 100,0

Missing System 445 87,3
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.19α – Κατανομή του δείγματος με βάση εάν Διαμένεις σε φοιτητική εστία  και αν ΝΑΙ, 
έχεις πρόσβαση μέσα από την φοιτητική εστία στο ιnternet 

20η ερώτηση :    Ποιο είναι  το κόστος της  σύνδεσης  Internet που σου 
παρέχεται από το Ίδρυμα ;

Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι το 78,10% απαντά ότι δεν υπάρχει κόστος, 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό απαντά  ότι  υπάρχει  κάποιο κόστος,  γεγονός  που 

σημαίνει ότι αυτοί που έδωσαν αυτήν την απάντηση δεν θα πρέπει να μένουν 

στη φοιτητική εστία.

Πίνακας 4.2.20 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιό είναι το κόστος της σύνδεσης Internet που 
σου παρέχεται από το ίδρυμα
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Υψηλό 8 1,6 3,8 3,8

Χαμηλό 38 7,5 18,1 21,9
Δωρεάν 164 32,2 78,1 100,0
Total 210 41,2 100,0

Missing System 300 58,8
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.20 – Κατανομή του δείγματος με βάση Ποιό είναι το κόστος της σύνδεσης Internet που 
σου παρέχεται από το ίδρυμα

21η ερώτηση : Έχεις πρόσβασης μέσω του διαδικτύου στη Γραμματεία της 
Σχολής σου ;

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  σπουδαστών  78,50%  απάντησε  πως  έχει 

πρόσβαση μέσω του διαδικτύου με τη Γραμματεία της Σχολής του χωρίς όμως 

απαραίτητα να σημαίνει ότι και τη χρησιμοποιεί ενώ το 21,50% απάντησε ΟΧΙ, 

ποσοστό που είναι εξερευνήσιμο.

Πίνακας 4.2.21 – Κατανομή του δείγματος με βάση Έχεις πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στην 
Γραμματεία της Σχολής σου 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ΝΑΙ 398 78,0 78,5 78,5

ΟΧΙ 109 21,4 21,5 100,0
Total 507 99,4 100,0

Missing System 3 ,6
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.21 – Κατανομή του δείγματος με βάση Έχεις πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στην 
Γραμματεία της Σχολής σου 

22η ερώτηση : Πόσο συχνά χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική πρόσβαση για 
την εξυπηρέτησή σου στην Γραμματεία της Σχολής σου ;

Σχεδόν όλοι έχουν χρησιμοποιήσει έστω και Σπάνια την Ηλεκτρονική πρόσβαση, 

ενώ  ένα  μικρό  ποσοστό  0,4%  δεν  επικοινώνησε  ΠΟΤΕ  ηλεκτρονικά  με  την 

γραμματεία  του.  Αυτό  δείχνει  ότι  από  αυτούς  που  απάντησαν  μόνο  2  δεν 

χρησιμοποίησαν  αυτή  την  υπηρεσία,  ενώ  όλοι  οι  άλλοι  την  χρησιμοποίησαν 

όποτε το θεωρούσαν αναγκαίο είτε με μεγάλη συχνότητα είτε έστω και σπάνια.

Πίνακας 4.2.22 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική 
πρόσβαση για την εξυπηρέτησή σου στην Γραμματεία της Σχολής σου 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Πολύ Συχνά 75 14,7 15,5 15,5

Συχνά 126 24,7 26,0 41,4
Μερικές φορές 111 21,8 22,9 64,3
Σπάνια 171 33,5 35,3 99,6
Ποτέ 2 ,4 ,4 100,0
Total 485 95,1 100,0

Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.22 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική 
πρόσβαση για την εξυπηρέτησή σου στην Γραμματεία της Σχολής σου 

23η ερώτηση : Τι υπηρεσίες σου προσφέρει για την καλύτερη εξυπηρέτησή 
σου ;

Στην ερώτηση τι υπηρεσίες σου προσφέρει η γραμματεία σου την πρώτη θέση 

έχει  η  Αναλυτική  Βαθμολογία,  ακολουθεί  η  Βεβαίωση  Σπουδών,  η  Πτυχιακή 

Εργασία και τέλος στην επιλογή Άλλο καταγράφηκαν τα εξής, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις  :  Αποτελέσματα  των  Εξετάσεων,  Πιστοποιητικά  για  επιδόματα, 

Εγγραφές σε  θεωρίες,  Εγγραφές μαθημάτων,  Μόνο πληροφορίες  και  τέλος η 

επιλογή Άλλο.

Συμπερασματικά,  από  τις  μη  επιλεγμένες  απαντήσεις  των  σπουδαστών 

μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  πολλοί  σπουδαστές  δεν  γνωρίζουν  τις 

υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Πίνακας 4.2.23 – Κατανομή του δείγματος με βάση Τι υπηρεσίες σου προσφέρει για την 
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καλύτερη εξυπηρέτησή σου ;

Βεβαιώσεις 
Σπουδών

Αναλυτική 
Βαθμολογία

Πτυχιακές 
Εργασίες Άλλο

N Valid 362 376 118 64
Missing 148 134 392 446

24η ερώτηση  :  Σου  παρέχει  η  Σχολή  σου  Πλατφόρμα  Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης ;

Στην  ερώτηση  Εάν  σου  παρέχει  η  σχολή  σου  Πλατφόρμα  Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης, το 61,50% απαντά θετικά, το 38,30% απαντά αρνητικά και το 

0,20% απαντά  Δεν Ξέρω.  

Συμπερασματικά, αυτό σημαίνει ότι  δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση για την 

ύπαρξη αυτής της υπηρεσίας.

Πίνακας 4.2.24 – Κατανομή του δείγματος με βάση Σου παρέχει η Σχολή σου πλατφόρμα 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid ΝΑΙ 299 58,6 61,5 61,5

ΟΧΙ 186 36,5 38,3 99,8
Δεν ξέρω 1 ,2 ,2 100,0
Total 486 95,3 100,0

Missing System 24 4,7
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.24 – Κατανομή του δείγματος με βάση Σου παρέχει η Σχολή σου πλατφόρμα 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

25η ερώτηση : Πόσο συχνά την χρησιμοποιείς ;

Από τους 299 σπουδαστές που γνωρίζουν την ύπαρξη της Πλατφόρμας, 406 

σπουδαστές απάντησαν τελικά στο ερώτημα αυτό. Από αυτούς το 32,30% δεν 

έχει χρησιμοποιήσει Ποτέ την Πλατφόρμα είτε γνωρίζοντας την ύπαρξή της είτε 

όχι. Το υπόλοιπο ποσοστό το έχει χρησιμοποιήσει έστω και σπάνια. 

Συμπερασματικά, το 32,20% των ερωτηθέντων δυστυχώς δεν επικοινωνεί με την 

Πλατφόρμα, είτε γιατί δεν το γνωρίζει, είτε γιατί αδιαφορεί.

Πίνακας 4.2.25 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά την χρησιμοποιείς
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Πολύ Συχνά 63 12,4 15,5 15,5

Συχνά 77 15,1 19,0 34,5
Μερικές φορές 69 13,5 17,0 51,5
Σπάνια 66 12,9 16,3 67,7
Ποτέ 131 25,7 32,3 100,0
Total 406 79,6 100,0

Missing System 104 20,4
Total 510 100,0

Γράφημα 4.2.25 – Κατανομή του δείγματος με βάση Πόσο συχνά την χρησιμοποιείς

26η ερώτηση : Τι είδους εργασίες προσφέρει ;

Από  τις  απαντήσεις  των  σπουδαστών  ανακαλύπτουμε  ότι  οι  σπουδαστές 

γνωρίζουν  ιεραρχικά  τις  εξής  ενότητες  από  την  Πλατφόρμα  Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης   :  Ανακοινώσεις,  Έγγραφα,  Ασκήσεις,  Εργασίες  φοιτητών, 

Περιγραφή  Μαθήματος,  Ατζέντα,  Σύνδεσμος,  Ομάδες  Εργασίας,  Περιοχές 

Συζητήσεων,  Χώρος  Ανταλλαγής  Αρχείων,  Chat,  Βίντεο,  Βιντεοσκοπημένα 

Μαθήματα, Άλλο.

Από τις ελλιπής απαντήσεις καταλαβαίνουμε ότι ενώ κάποιες ενότητες υπάρχουν 

αρκετοί σπουδαστές δεν τις γνωρίζουν. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε 

μία ενότητα που να το γνωρίζει η πλειοψηφία καλά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

σπουδαστών. Γεγονός που δείχνει την παντελή έλλειψη πληροφόρησης για την 

Πλατφόρμα.
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Ερώτηση 27η : Είσαι ικανοποιημένος από τη χρήση του ;

Ενώ 299 γνωρίζουν την ύπαρξη της Πλατφόρμας, τελικά απάντησαν σ’ αυτήν την 

ερώτηση  οι  289.  Τώρα  217  στους  289  σπουδαστές  απάντησαν  θετικά, 

καλύπτοντας  το  75,10%  και  72  στους  289  σπουδαστές  δηλαδή  το  24,90% 

απάντησε αρνητικά, ότι δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένο από την πλατφόρμα είτε 

τη χρησιμοποιεί είτε όχι.

Πίνακας 4.2.27– Κατανομή του δείγματος με βάση Είσαι ικανοποιημένος / η από τη χρήση του

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid ΝΑΙ 217 42,5 75,1 75,1

ΟΧΙ 72 14,1 24,9 100,0
Total 289 56,7 100,0

Missing System 221 43,3
Total 510 100,0
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Γράφημα 4.2.27– Κατανομή του δείγματος με βάση Είσαι ικανοποιημένος / η από τη χρήση του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1. Αποτελέσματα Έρευνας - Προτάσεις

1η ανοικτή  ερώτηση  :    Ποια  είναι  η  προσωπική  σου  γνώμη,  για  το 
Πληροφοριακό Σύστημα που   χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός 
σου και ποιες είναι οι προτάσεις σου για την βελτίωσή του έτσι ώστε να 
βοηθήσει τις σπουδές σου ;
    
Δόθηκε  η  ερώτηση  της  ανοικτής  απάντησης  για  το  ποια  είναι  η  προσωπική 

γνώμη  του  κάθε  σπουδαστή  για  το  ήδη  Πληροφοριακό  Σύστημα  που 

χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός του και ποιες είναι οι προτάσεις του για 

την βελτίωσή του έτσι ώστε να το βοηθήσει στις σπουδές του. Καταγράφηκαν 
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όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν χωρίς κανέναν περιορισμό. 

Πίνακας 1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 353 69,2 69,2 69,2

1 38 7,5 7,5 76,7
2 51 10,0 10,0 86,7
3 10 2,0 2,0 88,6
4 38 7,5 7,5 96,1
5 20 3,9 3,9 100,0
Total 510 100,0 100,0

Ξεκινώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα, πρέπει να 

τονιστεί  ότι  όλες  οι  προσωπικές  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  σπουδαστών 

κατηγοριοποιήθηκαν  ως  εξής  :  1  =  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ,  2  =  ΑΡΚΕΤΑ  ΚΑΛΗ,  3  = 

ΜΕΤΡΙΑ, 4 = ΚΑΛΗ, και τέλος 5 = ΚΑΚΗ.

 Ένα  μεγάλο ποσοστό δηλαδή το 69,20% είτε δεν απάντησε στην ερώτηση είτε 

απάντησε  ΔΞ/ΔΠ,  είτε  τέλος  δεν  γνώριζε  την  ύπαρξη  του  Πληροφοριακού 

Συστήματος,  γεγονός  που  δείχνει  αυτό  που  αναφέραμε  και  παραπάνω,  ότι 

δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση για την ύπαρξή του στο μεγάλο ποσοστό των 

σπουδαστών.

Από το υπόλοιπο 30,80% από τους ερωτηθέντες που απάντησαν στην ερώτηση 

και πρέπει να βγεί ένα συμπέρασμα 7,5% έδωσαν την  απάντηση ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, 

10% ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ, 2% ΜΕΤΡΙΑ, 7,5% ΚΑΛΗ, και 3,9% ΚΑΚΗ. Με άλλα λόγια 

από το δείγμα αυτό η πλειοψηφία του 17,5% έχει μια πολύ καλή γνώμη για το 

πληροφοριακό   σύστημα  της  βιβλιοθήκης  του,  το  γνωρίζει  και  είναι 

ικανοποιημένο από αυτό. Το 9,5% θεωρεί ότι είναι Καλό, δίνοντας παρ’ όλα αυτά 

και  κάποιες  προτάσεις  για  την  παραπέρα  βελτίωσή  του.  Πρέπει  όμως  να 

παρατηρηθεί  το  3,9%  που  είναι  σημαντικό  ποσοστό  στο  30,80%  των 

απαντήσεων  θεωρεί  ΚΑΚΟ  το  πληροφοριακό  σύστημα  του  Ιδρύματός  του, 

δηλαδή είτε το χρησιμοποιεί  και  το γνωρίζει  αλλά δεν τον ικανοποιεί,  είτε δεν 

θέλει να το χρησιμοποιήσει.

Προτάσεις των σπουδαστών για την Βιβλιοθήκη  : Συγκεντρώθηκαν όλες οι 

προτάσεις των ερωτηθέντων σπουδαστών  του δείγματος, καταχωρήθηκαν και 

δίνονται για μελέτη. 
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o Πρώτα  απ’  όλα  οι  σπουδαστές  πιστεύουν  ότι  η  Βιβλιοθήκη  χρειάζεται 

παραπάνω  οργάνωση,  προσφέροντας  ενημέρωση  όχι  μόνο  για  τις 

δραστηριότητές  της  αλλά  και  για  τις  υπηρεσίες  που  η  ίδια  προσφέρει 

στους σπουδαστές. 

o Κάποιοι  φοιτητές  θεωρούν  τις  ώρες  λειτουργίας  της  Βιβλιοθήκης  λίγες, 

προτείνοντας  ακόμη  και  την  24η λειτουργία  της,  γεγονός  που  ίσως  να 

ακούγεται  αδύνατο  εάν  είναι  υποχρεωτική  η  φυσική  παρουσία  του 

υπαλλήλου στο χώρο,  αλλά από την άλλη μεριά εφικτό εάν μπορεί  να 

προσφέρει τις περισσότερες από τις υπηρεσίες της διαδικτυακά. 

o Υπάρχει  η  πρόταση  για  την  αγορά  περισσότερων  σύγχρονων 

επιστημονικών βιβλίων, βιβλίων σχετικά με τα δίκτυα και  γενικότερα να 

αντικατασταθούν με νέες εκδόσεις διότι μερικά από αυτά δεν καλύπτουν 

τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, π.χ βιβλία τεχνολογίας.

o Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη να γίνουν ποιο ευέλικτες π.χ η 

ανανέωση  της  κάρτας,  η  καταγραφή  των  βιβλίων  της  βιβλιοθήκης, 

Συνδρομές  σε  βάσεις  δεδομένων  και  ηλεκτρονικά  περιοδικά  και 

σημειώσεις.

o Η  εγκατάσταση  νέας  τεχνολογίας  Η/Υ,  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη, 

αντικαθιστώντας  τα  παλιά  μηχανήματα  με  την  αγορά  νέων  και 

περισσοτέρων,  ώστε  να  ικανοποιούνται  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι 

φοιτητές ή τέλος αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων.

o Ζητήθηκε  ένα   πιο  ευέλικτο   σύστημα  και  ένα  ποιο  γρήγορο  Internet. 

Ακόμα  θα  μπορούσε  να  είναι  πιο  γρήγορη  η  σύνδεση  αν  υπήρχε 

ανεξάρτητη γραμμή και όχι συνδεδεμένη με το Ίδρυμα.

o Στις υπηρεσίες που προσφέρει διαδικτυακά η Βιβλιοθήκη θα μπορούσε να 

προστεθεί και η ενημέρωση μέσω διαδικτύου για το ποια βιβλία χρωστάει 

ο  κάθε  σπουδαστής.  Ακόμα  θα  μπορούσε  να  υπήρχε  η  δυνατότητα 

κράτησης  και  δανεισμού  βιβλίων  ηλεκτρονικά  από  το  σπίτι,  καλύτερο 

Search Engine  και τέλος WI-FI σε όλο το ΤΕΙ.
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o Τέλος,  το  πληροφοριακό  σύστημα  μπορεί  να  βελτιωθεί  προσθέτοντας 

μεγαλύτερη ποικιλία πληροφοριών που μπορεί να λάβει ο φοιτητής.

2η ανοικτή  ερώτηση  :  Ποια  είναι  η  προσωπική  σου  γνώμη,  για  το 
Πληροφοριακό Σύστημα που  χρησιμοποιεί η Γραμματεία της Σχολής σου 
και  ποιες  είναι  οι  προτάσεις  σου   για  την  βελτίωσή του  έτσι  ώστε  να 
βοηθήσει τις σπουδές σου ;

Δόθηκε  η  ερώτηση  της  ανοικτής  απάντησης  για  το  ποια  είναι  η  προσωπική 

γνώμη  του  κάθε  σπουδαστή  για  το  ήδη  Πληροφοριακό  Σύστημα  που 

χρησιμοποιεί η Γραμματεία του Ιδρύματός του και ποιες είναι οι προτάσεις του 

για την βελτίωσή του έτσι ώστε να το βοηθήσει στις σπουδές του. Καταγράφηκαν 

όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν χωρίς κανέναν περιορισμό.

Πίνακας 2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 420 82,4 82,4 82,4

1 5 1,0 1,0 83,3
2 39 7,6 7,6 91,0
3 2 ,4 ,4 91,4
4 29 5,7 5,7 97,1
5 15 2,9 2,9 100,0
Total 510 100,0 100,0
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Ξεκινώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα, πρέπει να 

τονιστεί  ότι  όλες  οι  προσωπικές  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  σπουδαστών 

κατηγοριοποιήθηκαν  ως  εξής  :  1  =  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ,  2  =  ΑΡΚΕΤΑ  ΚΑΛΗ,  3  = 

ΜΕΤΡΙΑ, 4 = ΚΑΛΗ, και τέλος 5 = ΚΑΚΗ.

 Ένα  μεγάλο ποσοστό δηλαδή το 82,40% δεν απάντησε στην ερώτηση.  Το 

υπόλοιπο  ποσοστό  από  τους  ερωτηθέντες  που  απάντησαν  στην  ερώτηση, 

1,00%  έδωσε  την   απάντηση  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ,  7,60%  ΑΡΚΕΤΑ  ΚΑΛΗ,  0,40% 

ΜΕΤΡΙΑ, 5,70% ΚΑΛΗ, και 2,90% ΚΑΚΗ. 

Προτάσεις  των  σπουδαστών  για  τις  Γραμματείες  των  Σχολών  : 
Συγκεντρώθηκαν  όλες  οι  προτάσεις  των  ερωτηθέντων  σπουδαστών   του 

δείγματος, καταχωρήθηκαν και δίνονται για μελέτη. 

o Οι  σπουδαστές  εκφράζουν  την  επιθυμία  τους  για  περισσότερες  ώρες 

συναλλαγής με τη Γραμματεία της Σχολής τους. 

o Εντοπίζεται  η  ανάγκη  για  αύξηση  του  αριθμού  του  προσωπικού  της 

γραμματείας για καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

o Επιθυμούν την καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού με αποτέλεσμα και 

την καλύτερη επικοινωνία μαζί τους, εντοπίζοντας προβλήματα μαζί τους.

o Η  βελτίωση της ταχύτητας του Internet είναι κάτι το οποίο διατυπώνεται 

και εδώ. 

o Οι  εγγραφές  των  μαθημάτων  (όχι  μόνο  των  θεωριών  αλλά  και  των 

εργαστηρίων), να γίνετε μέσω του Internet  και να βγαίνει πιο γρήγορα το 

Πρόγραμμα της εξεταστικής.

o Να  υπάρχει ένα e-mail για τυχόν απορίες των φοιτητών. 

o Εύκολη  πρόσβαση  στις  βαθμολογίες  και  άλλες  πληροφορίες  για  τα 

μαθήματα και δυνατότητα εκτύπωσης εγγράφων όπως π.χ. οι βεβαιώσεις 
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σπουδών και η δήλωση των εργαστηρίων ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μην 

πηγαίνουν στην Γραμματεία.

o Να παρέχονται περισσότεροι υπολογιστές με σύνδεση internet για να μην 

τρέχουν οι φοιτητές στις βιβλιοθήκες.

o Το τμήμα της γραμματείας να βρίσκεται στα κτίρια της Σχολής.

3η ανοικτή  ερώτηση  :  Ποια  είναι  η  προσωπική  σου  γνώμη,  για  το 
Πληροφοριακό  Σύστημα  που  χρησιμοποιεί  η  Πλατφόρμα  Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματός σου και ποιες είναι οι προτάσεις σου για 
την βελτίωσή του έτσι ώστε να   βοηθήσει τις σπουδές σου ;

Δόθηκε  η  ερώτηση  της  ανοικτής  απάντησης  για  το  ποια  είναι  η  προσωπική 

γνώμη του κάθε σπουδαστή για την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

του Ιδρύματός του και ποιες είναι οι προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι 

ώστε να το βοηθήσει στις σπουδές του. Καταγράφηκαν όλες οι απαντήσεις που 

δόθηκαν χωρίς κανέναν περιορισμό.

Το 82,70% δεν έδωσαν απάντηση. Από το υπόλοιπο ποσοστό του 17,30% το 

2,00% το θεωρεί κακό, το 11,20% αρκετά καλό και πολύ καλό. Χρίζει βελτίωσης 

και ενημέρωσης.

Πίνακας 3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 422 82,7 82,7 82,7

1 32 6,3 6,3 89,0
2 25 4,9 4,9 93,9
3 8 1,6 1,6 95,5
4 13 2,5 2,5 98,0
5 10 2,0 2,0 100,0
Total 510 100,0 100,0
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Ξεκινώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα, πρέπει να 

τονιστεί  ότι  όλες  οι  προσωπικές  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  σπουδαστών 

κατηγοριοποιήθηκαν  ως  εξής  :  1  =  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ,  2  =  ΑΡΚΕΤΑ  ΚΑΛΗ,  3  = 

ΜΕΤΡΙΑ, 4 = ΚΑΛΗ, και τέλος 5 = ΚΑΚΗ.

Προτάσεις  των  σπουδαστών  : Συγκεντρώθηκαν  όλες  οι  προτάσεις  των 

ερωτηθέντων  σπουδαστών   του  δείγματος,  καταχωρήθηκαν  και  δίνονται  για 

μελέτη. 

o Καλύτερη προβολή έτσι ώστε να γίνει γνωστή η ύπαρξή της. Θα πρέπει να 

γίνει ενημέρωση στους φοιτητές διότι πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν όλα τα μαθήματα.

o Βελτίωση  του server. 

o Όλοι  οι  καθηγητές  να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του φοιτητή.

o Η σύνδεση του Internet πρέπει να γίνει πιο γρήγορη.

o Μεγαλύτερη ποικιλία.

o Χρειάζεται  κάποιες  βελτιώσεις  όσον  αφορά  τις  πληροφορίες  που 

παρέχονται, ανανεώνοντας έγκαιρα τις σελίδες τους.

o Δεν υπάρχουν «πληροφορίες», παρά για ελάχιστα μαθήματα.

o Σε  κάποια  μαθήματα  που  «τρέχουν»,  η  σύνδεση  έχει  τις  περισσότερες 

φορές πρόβλημα και χρειάζεται διόρθωση. Προτείνεται να προστεθούν και 

άλλα μαθήματα, τουλάχιστον η μισή ύλη της σχολής να βρίσκεται στο e-

class.
o Περισσότερες σημειώσεις.

95



o Βελτίωση ως προς την πληρότητά του και ως προς τις νέες τεχνολογίες 

για  π.χ.  εκπαιδευτικά  βίντεο.  Υποδειγματικά  είναι  η  πλατφόρμα  (με 

αντίστοιχη θεματολογία αυτής της σχολής μου) είναι του Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  Τμήματος Πληροφορικής.

o Καλύτερη διαμόρφωση της σελίδας και ευκολότερη πρόσβαση και 

αντιγραφή αρχείων από τους σπουδαστές.

o Θα  γινότανε  ακόμα  καλύτερο  αν  υπήρχαν  ελεγχόμενες  εγγραφές  και 

περισσότερα μαθήματα και υλικό ηλεκτρονικό καθώς και βίντεο. 

o Πρέπει να ενημερώνεται πιο συχνά και να προσφέρει και άλλες εργασίες.

o Πρέπει να υπάρχουν σημειώσεις για όλα τα μαθήματα.

o Επίσης να βγάζει περισσότερες ανακοινώσεις για την καλύτερη ενημέρωση 

των φοιτητών.
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4η ανοικτή  ερώτηση  :    Ποια  είναι  η  προσωπική  σου  γνώμη,  για  το 
Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιεί  το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Ιδρύματός σου και ποιες είναι οι προτάσεις σου για την βελτίωσή του έτσι 
ώστε να βοηθήσει τις σπουδές σου ;

Δόθηκε  η  ερώτηση  της  ανοικτής  απάντησης  για  το  ποια  είναι  η  προσωπική 

γνώμη  του  κάθε  σπουδαστή  για  το  ήδη  Πληροφοριακό  Σύστημα  που 

χρησιμοποιεί  το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του  Ιδρύματός  του  και  ποιες  είναι  οι 

προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να το βοηθήσει στις σπουδές του. 

Καταγράφηκαν όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν χωρίς κανέναν περιορισμό. 

Πίνακας 4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 429 84,1 84,1 84,1

1 11 2,2 2,2 86,3
2 20 3,9 3,9 90,2
3 18 3,5 3,5 93,7
4 16 3,1 3,1 96,9
5 16 3,1 3,1 100,0
Total 510 100,0 100,0

Ξεκινώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα, πρέπει να 

τονιστεί  ότι  όλες  οι  προσωπικές  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  σπουδαστών 

κατηγοριοποιήθηκαν  ως  εξής  :  1  =  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ,  2  =  ΑΡΚΕΤΑ  ΚΑΛΗ,  3  = 

ΜΕΤΡΙΑ, 4 = ΚΑΛΗ, και τέλος 5 = ΚΑΚΗ.

 Ένα  μεγάλο ποσοστό δηλαδή το 84,10% είτε δεν απάντησε στην ερώτηση είτε 

απάντησε  ΔΞ/ΔΠ,  είτε  τέλος  δεν  γνώριζε  την  ύπαρξη  Πληροφοριακού 

Συστήματος, γεγονός που δείχνει, ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για την ύπαρξή 

του στο μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών.

Το υπόλοιπο 15,90% από τους  ερωτηθέντες  που απάντησαν στην ερώτηση, 
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2,2%  έδωσαν  την   απάντηση  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ,  3,90%  ΑΡΚΕΤΑ  ΚΑΛΗ,  3,50% 

ΜΕΤΡΙΑ, 3,10% ΚΑΛΗ, και 3,10% ΚΑΚΗ. Με άλλα λόγια από το δείγμα υπάρχει 

μια ισοψηφία στις απαντήσεις των σπουδαστών για το πληροφοριακό σύστημα 

του Ιδρύματός του, δηλαδή το χρησιμοποιεί, το γνωρίζει αλλά δεν το ικανοποιεί. 

Προτάσεις  των  σπουδαστών  για  τα  Γραφεία  Διασύνδεσης  : 
Συγκεντρώθηκαν  όλες  οι  προτάσεις  των  ερωτηθέντων  σπουδαστών   του 

δείγματος, καταχωρήθηκαν και δίνονται για μελέτη. 

o Το Γραφείο Διασύνδεσης πρέπει να βελτιώσει την δημοτικότητά του και να 

γίνει  πιο  γνωστό  στους  σπουδαστές  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  που 

προσφέρει.

o Θα πρέπει οι υπάλληλοι να ενημερώνονται συνεχώς και να ασχολούνται 

με  την  πληροφόρηση  των  φοιτητών  σε  θέματα  εργασίας  και 

απασχόλησης,  ακόμη  να  αναζητούν  και  θέσεις  εργασίας  για  όσους 

σπουδάζουν και έχουν την ανάγκη να εργαστούν. 

o Να  υπάρχει  πιο  καλύτερη  πληροφόρηση  σχετικά  με  Σεμινάρια, 

Μεταπτυχιακά και Πρακτική Άσκηση.

o Βελτίωση  του  Internet  και  έλλειψη  της  καθυστέρησης  στην  είσοδο 

ιστοσελίδων. 

o Δημιουργία μιας σελίδας όπου θα υπάρχει πρόσβαση για ενημέρωση των 

θεμάτων που αφορούν τους σπουδαστές.  
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5η ανοικτή ερώτηση : Ποια είναι η προσωπική σου γνώμη, για το Πληροφοριακό 
Σύστημα που χρησιμοποιεί η Φοιτητική Εστία του Ιδρύματός σου και ποιες είναι οι 
προτάσεις σου για την βελτίωσή του έτσι ώστε να βοηθήσει τις σπουδές σου ;

Δόθηκε η ερώτηση της ελεύθερης απάντησης για το ποια είναι η προσωπική γνώμη του 

κάθε σπουδαστή για το ήδη Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιεί η Φοιτητική Εστία 

του Ιδρύματός του και ποιες είναι οι προτάσεις του για την βελτίωσή του έτσι ώστε να το 

βοηθήσει  στις  σπουδές  του.  Καταγράφηκαν  όλες  οι  απαντήσεις  που  δόθηκαν  χωρίς 

κανέναν περιορισμό.

Πίνακας 5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 485 95,1 95,1 95,1

1 4 ,8 ,8 95,9
2 6 1,2 1,2 97,1
3 2 ,4 ,4 97,5
4 7 1,4 1,4 98,8
5 6 1,2 1,2 100,0
Total 510 100,0 100,0

Ξεκινώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα, πρέπει να τονιστεί 

ότι όλες οι προσωπικές απαντήσεις των ερωτηθέντων σπουδαστών κατηγοριοποιήθηκαν 

ως εξής : 1 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, 2 = ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ, 3 = ΜΕΤΡΙΑ, 4 = ΚΑΛΗ, και τέλος 5 = 

ΚΑΚΗ.

 Ένα  μεγάλο ποσοστό δηλαδή το 95,10% δεν απάντησε στην ερώτηση λόγω του ότι δεν 

διαμένει στη φοιτητική εστία ή απάντησε ΔΞ/ΔΑ.

Το υπόλοιπο  4,90%% από τους  ερωτηθέντες  που  απάντησαν  στην  ερώτηση,  0,80% 

έδωσε την   απάντηση  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ,  1,20% ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ,  0,40% ΜΕΤΡΙΑ,  1,40% 

ΚΑΛΗ, και 1,20% ΚΑΚΗ. 

Προτάσεις  των σπουδαστών για  τις  Φοιτητικές  Εστίες  : Συγκεντρώθηκαν  όλες  οι 

προτάσεις των ερωτηθέντων σπουδαστών  του δείγματος, καταχωρήθηκαν και δίνονται 

για μελέτη.

o Η κύρια πρόταση των σπουδαστών είναι η ύπαρξη φοιτητικής εστίας στα Ιδρύματα 

που δεν έχουν ακόμα.

o Η  σύνδεση  Internet χρειάζεται  βελτίωση  και  αναβάθμιση  και  όπου  υπάρχει 

ασύρματο δίκτυο δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα.
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o Ο  server πάντα  πέφτει  και  υπάρχει  χαμηλή  ταχύτητα.  Προτείνεται  να 

υπάρχει  πρόσβαση  σ’  αυτό  όλες  τις  ώρες  της  ημέρας  ακόμα  και  τα 

Σαββατοκύριακα.

o Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν έχει σε όλα τα δωμάτια σήμα για 

το internet και όταν μπαίνουν όλοι μαζί γίνεται πολύ αργό.

o Το  προσωπικό  πρέπει  να  είναι  πιο  εξειδικευμένο  και  να  βοηθά  στα 

προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση του Internet.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

6.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται  προσπάθεια  διερεύνησης  των  πιθανών  εξαρτήσεων 

μεταξύ 

των  μεταβλητών  του  ερωτηματολογίου,  των  εξαρτημένων  με  τις  ανεξάρτητες 

μεταβλητές.  Η ερμηνεία  της συμβολής των ανεξάρτητων μεταβλητών επί  των 

εξαρτημένων θα βοηθήσει σημαντικά στην εκτίμηση της καλής προσαρμογής του 

υποδείγματος στα δεδομένα της έρευνας.
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6.2. Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων

6.2.1. Σχέση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Βιβλιοθήκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  * 
Γνωρίζεις  τι  υπηρεσίες  σου 
προσφέρει  η  βιβλιοθήκη  του 
Ιδρύματός σου ; Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Διαδανεισμός 234 45,9% 276 54,1% 510 100,0%

Κράτηση/Δανεισμός βιβλίων 363 71,2% 147 28,8% 510 100,0%

Ανάκτηση άρθρων, έντυπα ή 

ηλεκτρονικά
202 39,6% 308 60,4% 510 100,0%

Πρόσβαση στον οn line 

κατάλογο της βιβλιοθήκης
244 47,8% 266 52,2% 510 100,0%

Άλλο … 28 5,5% 482 94,5% 510 100,0%

Όπως  ειπώθηκε  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο  οι  περισσότεροι  σπουδαστές 

σημειώνουν ότι η Κράτηση/Δανεισμός βιβλίων είναι η ποιο γνωστή υπηρεσία που 

τους  προσφέρεται  από  την  βιβλιοθήκη  του  Ιδρύματός  τους.  Έπεται  ο 

Διαδανεισμός, η Πρόσβαση στον on line κατάλογο της βιβλιοθήκης, η ανάκτηση 

άρθρων ηλεκτρονικά ή έντυπα και τέλος επιλέγουν το επιλογή Άλλο. 

Ειδικότερα τώρα πως βλέπουν οι σπουδαστές του κάθε ΤΕΙ τις υπηρεσίες που 

τους παρέχει η Βιβλιοθήκη τους ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ

Διαδανει μός Κράτηση / 

Δανεισμός 

βιβλίων

Ανάκτηση 

άρθρων, έντυπα ή 

ηλεκτρονικά

Πρόσβαση στον 

on line κατάλογο 

της βιβλιοθήκης Άλλο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 50 67 39 45 1

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 49 70 34 48 10

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 32 74 41 38 10

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 47 63 52 68 3

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
56 89 36 45 4

234 363 202 244 28

Από τον  παραπάνω πίνακα  διαφαίνεται  πως  όλα  τα  ΤΕΙ  εκτός  των  Αθηνών 
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σημειώνει ως ποιο γνωστή την υπηρεσία κράτησης/δανεισμού βιβλίων, ενώ το 

ΤΕΙ Αθήνας σημειώνει την πρόσβαση στον on line κατάλογο της βιβλιοθήκης σαν 

τη ποιο γνωστή υπηρεσία που του προσφέρεται από αυτήν.

Δεύτερη επιλογή σημειώνουν τον Διαδανεισμό, ενώ το ΤΕΙ Αθηνών τοποθετεί 

εδώ την κράτηση/δανεισμό βιβλίων και το ΤΕΙ Ηπείρου δίνει την πληροφορία ότι 

σαν δεύτερη πιο γνωστή υπηρεσία γι’ αυτήν είναι η ανάκτηση άρθρων.

Τρίτη επιλογή σημειώνουν όλα τα ΤΕΙ την πρόσβαση στον  on  line κατάλογο, 

εκτός από το ΤΕΙ Αθηνών που σημειώνει την ανάκτηση άρθρων.

Σαν  τέταρτη  επιλογή  για  το  ποια  άλλη  υπηρεσία  σας  προσφέρει  το  ΤΕΙ, 

ισόβαθμοι σπουδαστές των ΤΕΙ Λάρισας και Ηπείρου έδωσαν την επιλογή Άλλο 

μη διευκρινίζοντας ποια ακριβώς υπηρεσία εννοούν.

6.2.2. Σχέση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Γραφείου Διασύνδεσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  * 
Γνωρίζεις  τι  υπηρεσίες  σου 
προσφέρει  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης  του  Ιδρύματός 
σου ; Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Στην Πρακτική Άσκηση 332 65,1% 178 34,9% 510 100,0%

Στην Εύρεση 

Εργασίας/Επιχειρηματικότητα
180 35,3% 330 64,7% 510 100,0%

Εύρεση Μεταπτυχιακού     195 38,2% 315 61,8% 510 100,0%

Εύρεση Τμήματος με 

κατατακτήριες
84 16,5% 426 83,5% 510 100,0%

Εύρεση Υποτροφιών       122 23,9% 388 76,1% 510 100,0%

Συμβουλευτική (Βιογραφικά, 

Σεμινάρια, Επαγγελματικά 

Δικαιώματα)

197 38,6% 313 61,4% 510 100,0%

Άλλος                      53 10,4% 457 89,6% 510 100,0%

Όπως  ειπώθηκε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  οι  περισσότεροι  σπουδαστές 

σημειώνουν ότι  η  Πρακτική Άσκηση είναι  η  ποιο γνωστή υπηρεσία που τους 

προσφέρεται από την βιβλιοθήκη του Ιδρύματός τους. Έπεται η Συμβουλευτική, η 

Εύρεση Μεταπτυχιακού, η Εύρεση Εργασίας, η Εύρεση Υποτροφιών, η Εύρεση 
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Τμήματος με κατατακτήριες και τέλος κάποιοι από τους σπουδαστές προσθέτουν 

και  την  επιλογή  Άλλο  από  τις  υπηρεσίες  που  τους  προσφέρει  το  Γραφείο 

Διασύνδεσης.

Ειδικότερα τώρα πως βλέπουν οι σπουδαστές του κάθε ΤΕΙ τις υπηρεσίες που 

τους παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ

Στην 

Πρακτική 

Άσκηση

Στην 

Εύρεσ

η 

Εργασί

ας/

Επιχει

ρηματι

κότητα

Εύρεση 

Μεταπτυχιακ

ού     

Εύρεση 

Τμήματος με 

κατατακτήριε

ς

Εύρεση 

Υποτροφι

ών       

Συμβουλευτ

ική 

(Βιογραφικ

ά, 

Σεμινάρια, 

Επαγγελμα

τικά 

Δικαιώματα

)

Άλλος

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 63 35 43 19 27 40 13

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 67 37 25 18 26 42 8

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 71 46 52 23 34 50 10

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 54 17 30 9 14 18 13

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
77 45 45 15 21 47 7

332 180 195 84 122 197 51

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως όλα τα ΤΕΙ σημειώνουν ως ποιο 

γνωστή την υπηρεσία της ενημέρωσης σχετικά με την Πρακτική τους Άσκηση.

Δεύτερη  επιλογή  σημειώνουν  την  Εύρεση  Μεταπτυχιακού,  εκτός  από  το  ΤΕΙ 

Λάρισας που τοποθετεί εδώ την Συμβουλευτική και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Τρίτη επιλογή σημειώνουν όλα την Συμβουλευτική, εκτός από το ΤΕΙ Λάρισας 

που σημειώνει την Εύρεση Εργασίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προσθέτει 

και την Εύρεση Μεταπτυχιακού.

Σαν  τέταρτη  επιλογή  για  το  ποια  άλλη  υπηρεσία  σας  προσφέρει  το  ΤΕΙ, 

ισόβαθμοι  σπουδαστές  των  ΤΕΙ  Λάρισας,  Κρήτης  και  Αθηνών  έδωσαν  την 

επιλογή Εύρεση Εργασίας, ενώ τα ΤΕΙ Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας έδωσαν 

την επιλογή Εύρεση Υποτροφιών.

Στην  Πέμπτη  επιλογή  τα  ΤΕΙ  Κρήτης,  Ηπείρου  και  Αθηνών  σημειώνουν  την 

Εύρεση  Υποτροφιών,  το  ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας  την  Εύρεση  Τμήματος  με 

κατατακτήριες και τέλος το ΤΕΙ Λάρισας την Εύρεση Μεταπτυχιακού.
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Στην Έκτη επιλογή όλα τα ΤΕΙ τοποθετούν την υπηρεσία Εύρεση τμήματος με 

κατατακτήριες.

Η επιλογή Άλλος κατέχει την τελευταία θέση.

6.2.3. Σχέση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Γραμματειών Σχολών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα * 
Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου 
προσφέρουν οι Γραμματείες 
του Ιδρύματός σου ; Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Βεβαιώσεις Σπουδών 362 71,0% 148 29,0% 510 100,0%

Αναλυτική Βαθμολογία 376 73,7% 134 26,3% 510 100,0%

Πτυχιακές Εργασίες 118 23,1% 392 76,9% 510 100,0%

Άλλο 64 12,5% 446 87,5% 510 100,0%

Όπως  ειπώθηκε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  οι  περισσότεροι  σπουδαστές 

σημειώνουν ότι  η Αναλυτική Βαθμολογία είναι η ποιο γνωστή υπηρεσία που τους 

προσφέρεται  από  την  Γραμματεία  του  Ιδρύματός  τους.  Έπεται  οι  Βεβαιώσεις 

Σπουδών,  οι  Πτυχιακές  Εργασίες  και  τέλος  κάποιοι  από  τους  σπουδαστές 

προσθέτουν και την επιλογή Άλλο.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

Ο ΙΔΡΥΜΑ

Βεβαιώσεις 

Σπουδών

Αναλυ

τική 

Βαθμο

λογία

Πτυχιακές 

Εργασίες

Αποτελέσματα 

εξετάσεων

Πιστοποιητ

ικά για 

επιδόματα

Εγγραφή σε 

θεωρίες

Εγγρα

φές 

μαθημ

άτων

Μόνο 

πληρο

φορίες

Αποτελ

έσματα 

μαθημά

των

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 53 60 19 2 1 1 2 2 1

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 67 84 27 15 0 0 0 0 0

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 82 70 28 18 0 0 0 0 0

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 78 86 13 1 1 0 1 0 0

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
82 76 31 12 0 0 1 0 0

376 118 2 1 4 2 1 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

Ο ΙΔΡΥΜΑ Καμμιά Τίποτα

Ανακοινώσεις 

μαθημάτων

Προβολή της 

δήλωσης Σεμινάρια

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 1 1 0 0

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 0 0 0 0

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 0 0 0 0 0

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 0 1 1

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0 0 0 0 0

1 1 1 1 64

Ειδικότερα τώρα πως βλέπουν οι σπουδαστές του κάθε ΤΕΙ τις υπηρεσίες που 

τους παρέχει η Γραμματεία της Σχολής τους  ;

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως όλα τα ΤΕΙ Κρήτης, Λάρισας και 

Αθηνών σημειώνουν ως ποιο γνωστή την υπηρεσία της ενημέρωσης σχετικά με 

την  Αναλυτική  Βαθμολογία,  ενώ  τα  ΤΕΙ  Ηπείρου  και  Δυτικής  Μακεδονίας 

σημειώνουν τις Βεβαιώσεις Σπουδών.

Δεύτερη επιλογή σημειώνουν τις αντίστροφες επιλογές.

Τρίτη επιλογή όλοι ρωτάνε για τις Πτυχιακές τους εργασίες.

Τέλος  στην  επιλογή  Άλλο,  οι  σπουδαστές  συνολικά  σημειώνουν  ότι  από  τις 

Γραμματείες τους παίρνουν Πιστοποιητικά για επιδόματα, Εγγραφή σε θεωρίες, 

Εγγραφή  σε  μαθήματα,  Αποτελέσματα  μαθημάτων,  μόνο  πληροφορίες, 

Προβολή των δηλώσεων,  Ανακοινώσεις μαθημάτων και τέλος για Σεμινάρια.

6.2.4.  Σχέση  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  και  Πλατφόρμας  Ασύγχρονης 
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Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα * 
Γνωρίζεις τι υπηρεσίες σου 
προσφέρει η Πλατφόρμα 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
; Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Ατζέντα 96 18,8% 414 81,2% 510 100,0%

Έγγραφα 215 42,2% 295 57,8% 510 100,0%

Ανακοινώσεις 237 46,5% 273 53,5% 510 100,0%

Περιοχές Συζητήσεων 82 16,1% 428 83,9% 510 100,0%

Ομάδες εργασίας 92 18,0% 418 82,0% 510 100,0%

Σύνδεσμοι 96 18,8% 414 81,2% 510 100,0%

Εργασίες φοιτητών 162 31,8% 348 68,2% 510 100,0%

Ασκήσεις 201 39,4% 309 60,6% 510 100,0%

Περιγραφή μαθήματος 160 31,4% 350 68,6% 510 100,0%

Λίστα χρηστών του 

μαθήματος
51 10,0% 459 90,0% 510 100,0%

Βίντεο 22 4,3% 488 95,7% 510 100,0%

Βιντεοσκοπημένα μαθήματα 12 2,4% 498 97,6% 510 100,0%

Chat 41 8,0% 469 92,0% 510 100,0%

Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων 56 11,0% 454 89,0% 510 100,0%

Άλλο 8 1,6% 502 98,4% 510 100,0%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ

Λίστα 

χρηστών του 

μαθήματος Βίντεο

Βιντεοσκοπημέ

να μαθήματα Chat

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 12 3 2 3

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 9 6 10

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 14 4 1 19

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 1 1 3 2

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13 5 12 7

51 22 41
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Όπως  ειπώθηκε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  οι  περισσότεροι  σπουδαστές 

σημειώνουν  ότι  οι  Ανακοινώσεις  είναι  η  πιο  γνωστή  υπηρεσία,  έπεται  τα 

Έγγραφα, οι Ασκήσεις, Εργασίες φοιτητών, Περιγραφή μαθήματος, κλπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ

Ατζέντα

Έγγρα

φα Ανακοινώσεις

Περιοχές 

Συζητήσεων

Ομάδες 

εργασίας Σύνδεσμοι

Εργασί

ες 

φοιτητ

ών

Ασκήσ

εις

Περιγρ

αφή 

Μαθήμ

ατος

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 29 43 46 16 16 27 38 44 38

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 64 69 18 20 27 42 48 34

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 33 69 70 39 33 26 46 69 50

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 3 6 10 2 3 3 5 4 6

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10 33 42 7 20 13 31 36 32

96 215 237 82 92 96 162 201 160

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ

Ατζέντα

Έγγρα

φα Ανακοινώσεις

Περιοχές 

Συζητήσεων

Ομάδες 

εργασίας Σύνδεσμοι

Εργασί

ες 

φοιτητ

ών

Ασκήσ

εις

Περιγρ

αφή 

Μαθήμ

ατος

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 29 43 46 16 16 27 38 44 38

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 64 69 18 20 27 42 48 34

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 33 69 70 39 33 26 46 69 50

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 3 6 10 2 3 3 5 4 6

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10 33 42 7 20 13 31 36 32

96 215 237 82 92 96 162 201 160
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6.3. Η κατανομή x2 (Chi-Square) και η Ανάλυση Συχνοτήτων

Ο έλεγχος x2 για ένα δείγμα εξετάζει αν τα ποσοστά ανθρώπων που υπάγονται 

σε κατηγορίες μιας μεταβλητής είναι ίσα με ορισμένες τιμές.

Σύμφωνα  με  τους  Hair  et  al.  (2003)  η  ανάλυση  x2 επιτρέπει  τον  έλεγχο  της 

συσχέτισης  μεταξύ  δύο  κατηγορικών  ή  ονομαστικών  μεταβλητών.  Με  το 

συγκεκριμένο στατιστικό τεστ θα γίνει ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων οι 

οποίες είναι :

Η1 : Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος είναι 

ο ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

Η2 : Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος είναι 

ο ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με το Γραφείο Διασύνδεσης

Η3 :  Δεν υπάρχει  σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και  του πόσο 

συχνά χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική πρόσβαση για την εξυπηρέτηση σου στην 

Γραμματεία της Σχολής σου

Η4 :  Δεν υπάρχει  σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και  του Πόσο 

συχνά χρησιμοποιείς την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
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Η1: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος  

είναι  ο  ποιος  συχνός  τρόπος επικοινωνίας  σου  με  την  Βιβλιοθήκη  του 

Ιδρύματος

H  1 : Διασταύρωση ερώτησης 4 με 15  
 
Η0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος είναι  

ο ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 

Η1 :  Υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος είναι ο 

ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,954E2a 16 ,000

Likelihood Ratio 203,923 16 ,000

Linear-by-Linear 

Association
66,337 1 ,000

N of Valid Cases 1539

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,88.

 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει ως εξής :

Η τιμή του χ2 είναι 1,954 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,000 η οποία είναι σαφώς 

μικρότερη από 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας) που αρκεί για να απορριφθεί η 

ερευνητική υπόθεση (Heir et a., 2003;Σταθόπουλος,2001). Αυτό σημαίνει ότι η 

μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  και  άρα  Υπάρχει  σχέση  μεταξύ  του 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  και  του  ποιος  είναι  ο  ποιος  συχνός  τρόπος 

επικοινωνίας σου με την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σου.
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Η2 :  Δεν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  και  του  

ποιος  είναι  ο  ποιος  συχνός  τρόπος  επικοινωνίας  σου  με  το  Γραφείο  

Διασύνδεσης

H  2 : Διασταύρωση ερώτησης 4 με 18  

Η0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος είναι  

ο ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με το Γραφείο Διασύνδεσης 

Η1 :  Υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ποιος είναι ο 

ποιος συχνός τρόπος επικοινωνίας σου με το Γραφείο Διασύνδεσης 

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 55,146a 12 ,000

Likelihood Ratio 65,829 12 ,000

Linear-by-Linear 

Association
3,554 1 ,059

N of Valid Cases 1140

a. 1 cells (5,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,81.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει ως εξής :

Η τιμή του χ2 είναι 55,146 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,000 η οποία είναι σαφώς 

μικρότερη από 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας) που αρκεί για να απορριφθεί η 

ερευνητική υπόθεση (Heir et a., 2003;Σταθόπουλος,2001). Αυτό σημαίνει ότι η 

μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  και  άρα  Υπάρχει  σχέση  μεταξύ  του 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  και  του  ποιος  είναι  ο  ποιος  συχνός  τρόπος 

επικοινωνίας σου με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματός σου.
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Η3 :  Δεν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  και  του  

πόσο  συχνά  χρησιμοποιείς  την  ηλεκτρονική  πρόσβαση  για  την 

εξυπηρέτηση σου στην Γραμματεία της Σχολής σου

H  3 : Διασταύρωση ερώτησης 4 με 22  

Η0:  Δεν  υπάρχει  σχέση μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων και  του   πόσο 

συχνά χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική πρόσβαση για την εξυπηρέτηση σου στην  

Γραμματεία της Σχολής σου

Η1 : Υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του  πόσο συχνά 

χρησιμοποιείς  την  ηλεκτρονική  πρόσβαση  για  την  εξυπηρέτηση  σου  στην  

Γραμματεία της Σχολής σου

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 2,594E2a 16 ,000

Likelihood Ratio 231,374 16 ,000

Linear-by-Linear 

Association
24,727 1 ,000

N of Valid Cases 1487

a. 5 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,12.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει ως εξής :

Η τιμή του χ2 είναι 2,594 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,000 η οποία είναι σαφώς 

μικρότερη από 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας) που αρκεί για να απορριφθεί η 

ερευνητική υπόθεση (Heir et a., 2003;Σταθόπουλος,2001). Αυτό σημαίνει ότι η 

μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  και  άρα  Υπάρχει  σχέση  μεταξύ  του 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και  του  πόσο συχνά χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική 

πρόσβαση για την εξυπηρέτηση σου στην Γραμματεία της Σχολής σου

Η3 :  Δεν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  και  του  
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Πόσο συχνά χρησιμοποιείς την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

H  3 : Διασταύρωση ερώτησης 4 με 25  

Η0:  Δεν υπάρχει  σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και  του   Πόσο  

συχνά χρησιμοποιείς την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η1 :  Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του  Πόσο 

συχνά χρησιμοποιείς την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 4,630E2a 16 ,000

Likelihood Ratio 520,733 16 ,000

Linear-by-Linear 

Association
64,660 1 ,000

N of Valid Cases 1197

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9,97.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει ως εξής :

Η τιμή του χ2 είναι 4,630 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,000 η οποία είναι σαφώς 

μικρότερη από 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας) που αρκεί για να απορριφθεί η 

ερευνητική υπόθεση (Heir et a., 2003;Σταθόπουλος,2001). Αυτό σημαίνει ότι η 

μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  και  άρα  Υπάρχει  σχέση  μεταξύ  του 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  και  του  Πόσο  συχνά  χρησιμοποιείς  την  Πλατφόρμα 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

6.4. Συζήτηση-Συμπεράσματα
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Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκε η σχέση κάθε ενός από τα ΤΕΙ  που πήραν 

μέρος στην έρευνα με το τι  υπηρεσίες παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη του, το 

Γραφείο  Διασύνδεσης,  τη  Φοιτητική  Εστία,  τη  Γραμματεία  και  τέλος  την 

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς.  

Συμπερασματικά, από την χ2 κατανομή φάνηκε πως υπάρχει σχέση μεταξύ του 

ΤΕΙ και των διαφόρων τμημάτων του. Με άλλα λόγια κάθε ΤΕΙ προσφέρει  τις 

υπηρεσίες  του  στους  σπουδαστές  με  διαφορετική  ιεραρχία,  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες τους και φαίνεται έτσι και η διαφορετική προτεραιότητα που δίνουν οι 

σπουδαστές ανά ΤΕΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1. Εισαγωγή

Η  παρούσα  διατριβή  επικεντρώθηκε  στην  αποτίμηση  των  προσφερομένων 

υπηρεσιών  και  της  αποτελεσματικότητας  της  χρήσης  των  ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παράλληλα,  καταγράφηκαν  οι  προσωπικές  γνώμες  των  σπουδαστών για  την 

ποιότητα  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  και  οι  προτάσεις  τους  για  την 

βελτίωσή  τους  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  που  προκύπτουν  μέσα  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αποτέλεσμα αυτής  της  οργάνωσης  της  δειγματοληψίας  ήταν  η  συλλογή  ενός 

δείγματος 510 έγκυρων ερωτηματολογίων, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό για 

μέγεθος σφάλματος 5% και επίπεδο εμπιστοσύνης 1%. 

7.2. Προτάσεις
115



Ένα  ενδιαφέρον  θέμα  για  τη  συνέχιση  της  διερεύνησης  του  θέματος  της 

διατριβής, είναι η επέκταση της ανάλυσης σε ότι αφορά τις στάσεις και απόψεις 

των σπουδαστών σε ένα μόνο αποκλειστικά ΤΕΙ.

Βασικό  συστατικό  μιας  αξιολόγησης  –  αποτίμησης  έργου  μιας  εκπαιδευτικής 

μονάδας πρέπει να είναι η αυτοαξιολόγηση δηλαδή οι ίδιες οι συνιστώσες της 

εκπαιδευτικής μονάδας, όπως εδώ είναι οι σπουδαστές για να αποτιμήσουν κατά 

τρόπο αντικειμενικό την ποιότητα του έργου που προσφέρουν τα Ιδρύματα. Η 

αυτοαξιολόγηση   προσφέρει  επιπλέον  την  δυνατότητα  μιας  συνεκτικής 

αυτοανάλυσης της προσφοράς του τμήματος, να αποτιμήσει την επάρκεια των 

υποδομών  και  της  διοίκησης  και  να  παρουσιάσει  μια  σφαιρική  θεώρηση του 

τμήματος και της δηλωμένης δέσμευσής του για ποιότητα. Ακόμα πληροφορεί 

πληρέστερα την ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι  οποίοι θα κάνουν την εξωτερική 

αποτίμηση του τμήματος.

Η δράση 41γ του ΕΠΕΑΕΚ έδωσε τη δυνατότητα στα τμήματα της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να εισέλθουν  στη διαδικασία αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 

και των υπηρεσιών  που προσφέρουν. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη αγορά εργασίας απαιτεί κάθε 

εκπαιδευτική  μονάδα  της  Τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  στα  πλαίσια  του  υγιούς 

ανταγωνισμού να εφαρμόζει τη  διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα οι στόχοι μιας τέτοιας αποτίμησης  συνοψίζονται στα εξής: 

• Εντοπισμός των θετικών σημείων και αδυναμιών του τμήματος. 

• Ενημέρωση  της  επιστημονικής  κοινότητας,  της  πολιτείας  και  της 

ευρύτερης  κοινωνίας  για  το  συντελεσθέν  έργο,  την  απόδοση και  τα 

μελλοντικά σχέδια του τμήματος. 

• Συμβολή  στην  αναγνώριση  των  παρεχομένων  τίτλων  και  στην 

γενικότερη πιστοποίηση  του τριτοβάθμιου ιδρύματος 

• Συμβολή στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος. 

Η ποιότητα της αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο τμήματος είναι βασικής σημασίας. 

Αν η αποτίμηση επιτευχθεί ακολουθώντας αντικειμενικά κριτήρια ,επιστημονικά 

αποδεκτά  και  από  άτομα  αρμόδια   να  κρίνουν  τα  πλεονεκτήματα  και  τα 

μειονεκτήματα του έργου που επιτελείται, τότε το τμήμα επωφελείται σε διάφορα 
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επίπεδα που έχουν σχέση με την διοίκηση  τον συντονισμό και την οργάνωση 

του τμήματος, την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων και των επιχειρησιακών 

στόχων,  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  σπουδών  και  της  τεχνολογικής 

υποδομής και την οικονομική διαχείριση του τμήματος. Γενικά μία τεκμηριωμένη 

έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχομένων υπηρεσιών 

αναμένεται να βοηθήσει αποτελεσματικά τους εκπαιδευτές, την διοίκηση αλλά και 

τους σπουδαστές του τμήματος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ :
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1. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

2. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ)

3. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

4. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

5. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

120



121



122





124



125


	Ευχαριστίες
	Το διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων αυτών, στήριξε την προσπάθεια μου για την εκπόνηση της διπλωματικής μου διατριβής βοηθώντας στη διανομή και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με άμεση εξυπηρέτηση.
	Executive Summary
	1.1. Το ερευνητικό πρόβλημα
	1.3.  Διάρθρωση της διατριβής

	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
	2.1. Γενικά
	2.3.  Τι είναι το πληροφοριακό σύστημα

	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
	3.1. Εισαγωγή
	3.2. Μεθοδολογία της έρευνας
	3.3.  Εκλογή μεθόδου έρευνας
	3.4.  Δειγματοληψία
	3.5.  Σκοπός της διερεύνησης ενός θέματος 
	3.6.  Ερωτηματολόγιο


	3.7. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα
	3.7.1. Αξιοπιστία 
	3.7.2.  Εγκυρότητα


	4.1. Εισαγωγή
	
	5.1. Αποτελέσματα Έρευνας - Προτάσεις

	6.1. Εισαγωγή
	6.2. Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων
	6.3. Η κατανομή x2 (Chi-Square) και η Ανάλυση Συχνοτήτων
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	7.1. Εισαγωγή
	7.2. Προτάσεις

