
 

Παρασκευαϊδης Νικόλαος  Παράρτημα Α στο «Αξιολόγηση Πλατφόρμας LMS με 
γνώμονα την Ευχρηστία» 

 

 1

Παράρτημα Α 

 

Οδηγός χρήσεως εργαλείου “Ερωτηματολόγια / Έρευνα” στο λογισμικό 

“ΑΣΕΑ” 

 

A.1 Εισαγωγή 

Ο κάτωθι οδηγός αποτελεί έναν κατηγοριοποιημένο οπτικό τρόπο 

παρουσίασης όλων των απαραίτητων βημάτων για την κατασκευή ερωτηματολογίου 

και τη διενέργεια μίας έρευνας με συγκεκριμένο στόχο και προσανατολισμένη προς 

τους συμμετέχοντες φοιτητές. Τα βήματα παρουσιάζονται με τη βέλτιστη σειρά που 

θα πρέπει να ακολουθείται. Με το πέρας εγκατάστασης του αρθρωτού εργαλείου 

“Ερωτηματολόγια/Έρευνα” στην πλατφόρμα, ο διαχειριστής θα πρέπει να ορίσει σε 

ποιο σημείο αυτής θα είναι διαθέσιμος ο σύνδεσμος για την εκτέλεση του εργαλείου. 

Για το δικό μας παράδειγμα, ο σύνδεσμος διατίθεται μέσω του μενού διαχείρισης 

μαθήματος όπως στο Σχήμα Α.1. 

 

Α.1.1 Τεχνικές δυνατότητες λογισμικού 

Το λογισμικό παράγει ερωτηματολόγια δικτυακής μορφής και χρησιμοποιεί 

ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Συγκεκριμένα για του  κλειστού τύπου 

μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις μονής ή πολλαπλών απαντήσεων. Καλό είναι οι 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου να τοποθετούνται στο τέλος κάθε ερωτηματολογίου.  

Οι δυνατότητες διαχείρισης κληρονομούν τα επίπεδα ασφάλειας κάθε 

μαθήματος. Για παράδειγμα ο καθηγητής κάθε μαθήματος έχει τη δυνατότητα 

επέμβασης σε ερωτηματολόγια τα οποία αυτός έχει δημιουργήσει είτε στο τρέχον 

μάθημα είτε σε άλλο στο οποίο επίσης ο συγκεκριμένος χρήστης είναι καθηγητής 

($courseTutor =1). 

Κατά τη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε μορφή excel, οι απαντήσεις σε 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, εκτυπώνονται σε ξεχωριστό φύλλο.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν 

παραλείψουν να απαντήσουν σε κάποια  ερώτηση, το λογισμικό θέτει αυτόματα τη 

τιμή «Δ/Α» (Δεν Απάντησε) ως απάντηση για την ερώτηση αυτή. 
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 Στο 1ο βήμα και αφού ο καθηγητής αυθεντικοποιηθεί από το λογισμικό 

ΑΣΕΑ, θα πρέπει να μπει στην κεντρική σελίδα διαχείρισης του μαθήματος στο οποίο 

είναι ορισμένος να διδάσκει και στο οποίο επιθυμεί να ενεργοποιήσει μία νέα έρευνα. 

Για το παράδειγμα το μάθημα στο οποίο θα υλοποιηθεί η νέα έρευνα, είναι το 

προπτυχιακό «Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή». Η μορφή αυτής της σελίδας 

δύναται να είναι όπως το σχήμα  Α.1. 

Σχήμα Α.1. 

Οι διαθέσιμες  λειτουργίες διαχείρισης του Μαθήματος 
 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο που φαίνεται κυκλωμένος στο σχήμα Α.1, στην οθόνη μας 

έχουμε πλέον μία οθόνη ανάλογη του σχήματος Α.2.  

Σχήμα Α.2.  

Η κύρια οθόνη διαχείρισης του εργαλείου «Ερωτηματολόγια/Έρευνα» 
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Εάν ο καθηγητής έχει ήδη ενεργοποιήσει και άλλες έρευνες – 

ερωτηματολόγια, το λογισμικό του παραθέτει γενικά χαρακτηριστικά αυτών, 

δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε   μορφή αρχείου excel  με στόχο την 

μετέπειτα στατιστική τους επεξεργασία με κατάλληλο εργαλείο καθώς και εκτύπωση 

τους με κατάλληλη μορφοποίηση για συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες δίχως τη 

χρήση του λογισμικού. Επίσης παρέχεται δυνατότητα ενεργοποίησης ή 

απενεργοποίησης των ερωτηματολογίων. Τέλος, ο καθηγητής μπορεί να πλοηγηθεί 

στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου σαν απλός συμμετέχων, απλά επιλέγοντας τον 

αντίστοιχο σύνδεσμο από την στήλη «Όνομα» όπως στο σχήμα Α.2. 

Σαφώς μας δίνεται η δυνατότητα παραμετροποίησης των 

ερωτηματολογίων επιλέγοντας το εικονίδιο που φαίνεται 

κυκλωμένο στο σχήμα Α.3.Ο Καθηγητής μπορεί να 

διαγράψει ή να απενεργοποιήσει το κάθε ερωτηματολόγιο 

ξεχωριστά  

Σχήμα Α.3. 

Οι διαθέσιμες επιλογές διαχείρισης για τα 4 ενεργά ερωτηματολόγια του παραδείγματος 

 

Αφού γίνει η πρώτη γνωριμία με το κεντρικό μενού διαχείρισης, επόμενο ορθό βήμα 

είναι η δημιουργία των επιθυμητών τύπων  ερωτήσεων που θα σχηματίσουν αργότερα 

το ερωτηματολόγιο της έρευνας του. Θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι 

για τις ανάγκες επίδειξης του εργαλείου δομήθηκε το ερωτηματολόγιο «ΤΜΗΜΑ 8  

- ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» από το [Αβούρης5]. 

 

Α.2 Δημιουργία και επεξεργασία τύπων ερωτήσεων  

Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία νέων τύπων ερωτήσεων 

προκαθορισμένων απαντήσεων για την μετέπειτα χρήση τους στην κατασκευή νέων 

ερωτηματολογίων γρήγορα και εύχρηστα. Συγκεκριμένα, από το κεντρικό μενού 

διαχείρισης του υποσυστήματος «Έρευνα/Ερωτηματολόγια» διατίθενται 2 σύνδεσμοι, 

οι «Νέος Τύπος Ερώτησης» και «Επεξεργασία Τύπων Ερωτήσεων» (σχήμα Α.2) . Η 

δυνατότητα κατασκευής νέου τύπου ερώτησης χρησιμοποιεί πάντα ως πρότυπο έναν 

ήδη ενεργό προεγκατεστημένο τύπο ερωτήσεων.  Αυτό βοηθά τον συντάκτη σε 

ιδιαίτερο βαθμό για την περίπτωση που έχει ερωτήσεις των οποίων οι πιθανές 
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απαντήσεις είναι ακριβώς ίδιες (πχ Συμφωνώ απόλυτα, Εν μέρει, Δεν απαντώ κτλ) , 

άρα μπορεί ο καθηγητής να κατασκευάσει πολύ γρήγορα τις ερωτήσεις που θέλει, 

αφού οι απαντήσεις του είναι ήδη έτοιμες. Για το παράδειγμα, επιλέγεται ο 

σύνδεσμος «Νέος Τύπος Ερώτησης»  και προκύπτει οθόνη ανάλογη του σχήματος 

Α.4 το οποίο ακολουθεί. 

Σχήμα Α.4. 

Εισαγωγή νέου τύπου ερώτησης 

 

Συμπληρώνονται κατάλληλα τα πεδία «Περιγραφή» (υποχρεωτικά) και «Ετικέτα» 

(προαιρετικά). Το λογισμικό παραθέτει μερικά σχόλια για τον τρόπο συμπλήρωσης. 

Το κείμενο που θα εισαχθεί στο πεδίο «Περιγραφή» θα ακολουθεί το νέο τύπο 

ερώτησης παντού και σε κάθε σημείο επιλογής της. Ο συντάκτης μπορεί να εισάγει 

στο πεδίο αυτό, κείμενο μέγιστου μήκους 250 χαρακτήρων. Το «Ετικέτα» είναι 

προαιρετικό και  εφόσον συμπληρωθεί, είναι ορατό προς τον συμμετέχοντα και μόνο  

στο σημείο της συγκεκριμένης ερώτησης. Χρησιμοποιείται για τυχόν επισημάνσεις 

σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πχ για τον τρόπο απάντησης τους ή ως επεξηγηματικό 

σχόλιο. Το μέγιστο μήκος του πεδίου αυτού είναι 250 χαρακτήρες. Το στοιχείο «Να 

γίνει ορατός σε όλα τα μαθήματα» επιτρέπει στο συντάκτη να δώσει δικαιώματα 

χρήσης του τύπου ερώτησης και σε άλλους χρήστες (πχ καθηγητές) σε άλλα 

μαθήματα και σαφώς για άλλα ερωτηματολόγια. 
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Για το παράδειγμα, ο νέος τύπος ερώτησης έχει περιγραφή «Ερώτηση 

Κλίμακας Likert 5 βαθμών (Είχε Συνέπεια, Ήταν αντιφατική)» και από τα 

συμφραζόμενα κατανοούμε ότι πρόκειται για 5βαθμη ερώτηση ή ερώτηση με 5 

πιθανές απαντήσεις.  Με την επιλογή του «Πολλές πιθανές  απαντήσεις, δεκτή μόνο 

μία», το λογισμικό εμφανίζει, όπως στο σχήμα Α.5, δυνατότητα επιλογής αριθμού 

πιθανών απαντήσεων.  Ο συντάκτης επιλέγει το «5» και προκύπτει οθόνη ανάλογη 

του σχήματος Α.5. 

Σχήμα Α.5. 

Εισαγωγή πιθανών απαντήσεων στο νέο τύπο ερώτησης «Ερώτηση Κλίμακας Likert 5 

βαθμών» 

 

Συμπληρώνονται κατάλληλα τις πιθανές απαντήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

αργότερα. Τα σχήματα Α.6.1 & Α.6.2  τα οποία ακολουθούν αναπαριστούν 

ενδεικτικά  τις ενέργειες του συντάκτη για 2 διαφορετικούς τύπους Likert 

ερωτήματος 5 βαθμών. 
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Σχήμα Α.6.1 

Δείγμα πιθανού τρόπου συμπλήρωσης για τις επιλογές απαντήσεων 

Σχήμα Α.6.2 

Δείγμα πιθανού τρόπου συμπλήρωσης για τις επιλογές απαντήσεων 
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Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα ορισμού αριθμητικής τιμής για την κάθε 

επιλογή, ως βάρος ή συντελεστή βαρύτητας για αυτή. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική κωδικοποιημένη τιμή για την περίπτωση χρήσης των 

εξαγομένων αποτελεσμάτων από στατιστικό πακέτο.  Με τη συμπλήρωση των 

στοιχείων που επιθυμεί, ο  συντάκτης επιλέγει «Ok» και το λογισμικό αναφέρει το 

επιτυχές της προσθήκης του νέου τύπου. Επιλέγεται ο σύνδεσμος που προτείνεται και 

ο συντάκτης πλοηγείται στη κεντρική σελίδα διαχείρισης. Επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία για όσους τύπους ερωτήσεων επιθυμεί ο συντάκτης. Με την ολοκλήρωση 

αυτού του σταδίου, πλέον μπορεί γρήγορα να διαμορφώσει το ερωτηματολόγιο. Για 

την περίπτωση που ο συντάκτης επιθυμεί διόρθωση ή προσθήκη απαντήσεων, το 

λογισμικό δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των τύπων ερωτήσεων που έχει 

κατασκευάσει ο συντάκτης. Αρκεί να επιλεγεί ο σύνδεσμος «Επεξεργασία Τύπων 

Ερωτήσεων» από το κεντρικό μενού διαχείρισης (σχήμα Α.2). Προκύπτει οθόνη 

ανάλογη του σχήματος Α.7 το οποίο ακολουθεί. 

 
Σχήμα Α.7 

Επεξεργασία διαθέσιμων τύπων ερωτήσεων 

 

Ο χρήστης επιλέγει τον τίτλο του τύπου ερώτησης και προκύπτει οθόνη 

αντίστοιχη του σχήματος Α.6 για την επεξεργασία του τύπου ερώτησης (προσθήκη ή 

αφαίρεση αριθμού απαντήσεων, αλλαγή απαντήσεων κτλ). Επίσης, στο σχήμα Α.7, το 

λογισμικό αναφέρει και πληροφορίες διαθεσιμότητας του ή των τύπων ερωτήσεων 
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προς το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας (all) ή προς συγκεκριμένο χρήστη. Το 

επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση νέας έρευνας και η κατασκευή 

ερωτηματολογίου.
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Α.3 Κατασκευή - Διαχείριση Έρευνας 

Α.3.1 Ενεργοποίηση νέας έρευνας 

Το κεντρικό μενού διαχείρισης μας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας 

ενεργών ή μη ερωτηματολογίων αλλά και η ενεργοποίηση νέων ερευνών. Αυτό που 

μας ενδιαφέρει άμεσα είναι η ενεργοποίηση νέας έρευνας και η κατασκευή ενός νέου 

ερωτηματολογίου. Για αυτό τον σκοπό, θα πρέπει ο συντάκτης να επιλέξει  το «Νέα 

Έρευνα» όπως στο σχήμα Α.8.  

Σχήμα Α.8.  

Επιλογή κατασκευής νέου ερωτηματολογίου 

Επιλέγοντας, προκύπτει ανάλογη οθόνη όπως στο σχήμα Α.9.  
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Σχήμα Α.9.   

Οθόνη εισαγωγής στοιχείων Νέας έρευνας 

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο τίτλος του νέου ερωτηματολογίου και οι 

ημερομηνίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτού. Ο τίτλος του 

ερωτηματολογίου είναι σε μορφή κειμένου με μέγιστο μήκος 255 χαρακτήρες. Για 

τον ορισμό ημερομηνιών, το λογισμικό προτείνει αυτόματα την τρέχουσα 

ημερομηνία και παρέχει εργαλείο για επιλογή διαφορετικής.  

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται 

πλάι στο στοιχείο επιλογής έτους, προκύπτει 

εικόνα αντίστοιχη του σχήματος Α.10. Στο νέο 

αυτό παράθυρο (popup window) μπορούμε να 

πλοηγηθούμε στην επιθυμητή ημερομηνία 

ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης και 

επιλέγοντας τη, το παράθυρο κλείνει 

επιστρέφοντας την επιλογή του συντάκτη στα 

πεδία εισαγωγής ημερομηνίας. 
Σχήμα Α.10.  

Το παράθυρο επιλογής ημερομηνίας 
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 Το στοιχείο επιλογής «Επιστρεφόμενες στο Excel» με πιθανές τιμές Ναι , Όχι  

χρησιμοποιείται όπως θα δούμε και παρακάτω για την επιλογή της μορφής των 

αποτελεσμάτων προς εξαγωγή. Ο συντάκτης συμπληρώνει κατάλληλα τον τίτλο και 

τις ημερομηνίες ενεργοποίησης – απενεργοποίησης καθώς και τη μορφή των 

εξαγομένων δεδομένων. Επίσης  το λογισμικό επιτρέπει την κατασκευή 

ερωτηματολογίου από ήδη υπάρχον το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο 

συντάκτη στο παρόν ή σε άλλο μάθημα. Το σχήμα Α.11 δείχνει το σύνολο των 

συμπληρωμένων στοιχείων.  

Σχήμα Α.11.  

Συμπλήρωση στοιχείων έρευνας 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή στο ερευνητικό ερωτηματολόγιο, από την 

στιγμή που ο χρήστης πρώτα αυθεντικοποιείται και μετά ανακτά πρόσβαση στα 

εργαλεία του μαθήματος, γίνεται επώνυμα. Επίσης, ο κάθε χρήστης έχει μοναδική 

δυνατότητα υποβολής για κάθε ερωτηματολόγιο στο οποίο έχει δικαίωμα πρόσβασης. 

Μπορεί πάντως ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος του μαθήματος, επιλεκτικά να 

διαγράψει την συμμετοχή κάποιου χρήστη και να του επιτρέψει με αυτό τον τρόπο να 
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συμμετάσχει ξανά χρησιμοποιώντας το εργαλείο «Πληροφορίες – Αναφορά 

Συμμετεχόντων». Λεπτομέρειες για το εργαλείο αυτό ακολουθούν παρακάτω. 

Ο συντάκτης επιλέγει το «Οκ» του σχήματος Α.11  και  προκύπτει οθόνη 

ανάλογη του Σχήματος Α.12.  

Σχήμα Α.12 

Επιτυχής ολοκλήρωση δημιουργίας νέας Έρευνας 

Το λογισμικό αναφέρει την επιτυχή δημιουργία της νέας έρευνας και 

επιτρέπει στο συντάκτη να εισάγει νέες ερωτήσεις σε αυτό με στόχο την δόμηση του 

ερευνητικού ερωτηματολογίου.  
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Α.3.2 Σύνταξη ερωτηματολογίου 

Α.3.2.1 Εισαγωγή ερωτημάτων 

Επιλέγεται ο σύνδεσμος «Επιλέξτε εδώ για εισαγωγή ερωτήσεων» και 

προκύπτει οθόνη ανάλογη του σχήματος Α.13 

Σχήμα Α.13.  

Φόρμα εισαγωγής νέας ερώτησης σε ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Ο συντάκτης επιλέγει το είδος της ερώτησης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τις 

ανάγκες χαρακτηρισμού των ερωτήσεων με κωδικοποιημένη μορφή, δίνεται η 

δυνατότητα συμπλήρωσης κωδικού ερώτησης. Έτσι στην εξαγόμενη κωδικοποιημένη 

μορφή αποτελεσμάτων, οι ερωτήσεις θα αποτυπώνονται με τον κωδικό, πχ Κ1 και όχι 

με τον περιγραφικό τίτλο τους. Το λογισμικό προτείνει το γράμμα «Κ» και η 

αρίθμηση γίνεται αυτόματα. Για παράδειγμα Κ1,Κ2 κτλ. Καλό είναι σε ένα 

ερευνητικό ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις να είναι κατηγοριοποιημένες με στόχο την 

καλύτερη κατανόηση και πλοήγηση. Επιλέγεται ο τύπος που ενδιαφέρει  τον 

συντάκτη. Επειδή κάθε ερωτηματολόγιο θα πρέπει να ξεκινά με οδηγίες προς τους 

συμμετέχοντες, πρώτη επιλογή είναι η «Τίτλος Κατηγορίας – Σύντομη Περιγραφή 

– Απλή Ετικέτα»  όπως στο σχήμα Α.14 .Επιλέγεται το πλήκτρο «Ok» και προκύπτει 

πλέον οθόνη ανάλογη του σχήματος Α.15.  
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Σχήμα Α.14. 

Εισαγωγή σχολίων στο ερωτηματολόγιο 

 

 
Σχήμα Α.15.  

Επιτυχής εισαγωγή στοιχείου στο νέο ερωτηματολόγιο 

 

Ο συντάκτης συνεχίζει τη διαδικασία. Για την περίπτωση που θέλει να ορίσει και 

υποκατηγορίες στο ερωτηματολόγιο του, θα πρέπει να επιλέξει το «Τίτλος 

Υποκατηγορίας». Εάν εισάγει τέτοια στοιχεία στο ερωτηματολόγιο, το λογισμικό θα 

παρουσιάζει κατά τη διαδικασία συμμετοχής, ένα σύντομο μενού πλοήγησης στο 

χρήστη χρησιμοποιώντας ως συνδέσμους τα ονόματα των υποκατηγοριών. Επιλέγεται 

το «Επιλέξτε εδώ για εισαγωγή νέας ερώτησης» και προκύπτει ξανά η οθόνη του 

σχήματος Α.13.  Ο συντάκτης επιλέγει ως τύπο ερώτησης το «Πολλές πιθανές 

απαντήσεις, δεκτή μόνο μία» και προκύπτει οθόνη ανάλογη του Α.16 το οποίο 

ακολουθεί.  



 

Παρασκευαϊδης Νικόλαος  Παράρτημα Α στο «Αξιολόγηση Πλατφόρμας LMS με 
γνώμονα την Ευχρηστία» 

 

 15

 
Σχήμα Α.16 

Εισαγωγή νέας ερώτησης τύπου «Πολλές πιθανές απαντήσεις, δεκτή μόνο μία» 

 

Ο συντάκτης επιλέγει ανάλογα από το δεξί στοιχείο το οποίο είναι κυκλωμένο στο 

σχήμα Α.16. Εκεί βλέπει όλους τους τύπους ερωτήσεων τους οποίους έχει ο ίδιος 

κατασκευάσει καθώς και αυτούς τους οποίους έχουν κατασκευάσει 3οι στο σύστημα 

και έχουν διαθέσει προς κάθε χρήστη. Επιλέγεται ο επιθυμητός τύπος. Εάν δεν έχει 

δημιουργηθεί, στο πλάι παρέχεται σύνδεσμος για δημιουργία νέου τύπου ερώτησης 

όπως αναφέρθηκε πριν. Ο συντάκτης γράφει τον τίτλο της ερώτησης  όπως στο 

Σχήμα 17.  

 

Σχήμα Α.17  



 

Παρασκευαϊδης Νικόλαος  Παράρτημα Α στο «Αξιολόγηση Πλατφόρμας LMS με 
γνώμονα την Ευχρηστία» 

 

 16

Εισαγωγή στοιχείων  νέας ερώτησης 

Επιλέγεται το πλήκτρο «Ok» και πλέον  μπορεί ο συντάκτης  εάν το επιθυμεί, να δει 

μια πρώιμη μορφή του ερωτηματολογίου το οποίο κατασκευάζει. Αυτό μπορεί να 

γίνει από το κεντρικό μενού διαχείρισης  Έρευνας, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί 

«Επεξεργασία Έρευνας» όπως στο σχήμα Α.3 είτε απλά να το δει ως προεπισκόπηση 

επιλέγοντας το σύνδεσμο με το όνομα αυτής στα αριστερά . Ακολουθούν 2 σχήματα 

ανάλογα με την επιλογή θέασης. 

 

Σχήμα Α.18 

Επισκόπηση του ερωτηματολογίου υπό κατασκευή με δυνατότητα αλλαγών 
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Σχήμα Α.19 

προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου υπό κατασκευή  

Ο συντάκτης επαναλαμβάνει τη διαδικασία εισαγωγής νέων ερωτήσεων κατά 

προτίμηση μέχρι την ολοκλήρωση της σύνταξης του ερωτηματολογίου. Για 

περιπτώσεις ερωτηματολογίων τα οποία υπερβαίνουν τις 5 με 6 ερωτήσεις, καλό θα 

είναι να φροντίζει ο συντάκτης να εισάγει νέα σελίδα ανά 5 πχ ερωτήσεις. Επιλέγει το 

σύνδεσμο «Εισαγωγή νέας σελίδας» όπως στο σχήμα Α.20 το οποίο ακολουθεί.  
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Σχήμα Α.20. 

Πλήρης μορφή του ερωτηματολογίου με δυνατότητες παραμετροποίησης  

Στο τέλος του ερωτηματολογίου για το παράδειγμα μας, ο συντάκτης μπορεί να 

εισάγει και μία ερώτηση ανοικτού τύπου. Συγκεκριμένα, επιλέγεται  ο τύπος 

ερώτησης «κείμενο – 1 ή παραπάνω γραμμές» και προκύπτει το σχήμα Α.21 στο 

οποίο κατάλληλα συμπληρώνεται η πληροφορία του ερωτήματος. 



 

Παρασκευαϊδης Νικόλαος  Παράρτημα Α στο «Αξιολόγηση Πλατφόρμας LMS με 
γνώμονα την Ευχρηστία» 

 

 19

Σχήμα Α.21 

Εισαγωγή ερώτησης ανοικτού τύπου – Κείμενο 1 ή παραπάνω γραμμών 

 

Α.3.2.2 Εισαγωγή συσχετίσεων – Προαιρετική  επιλογή 

Μία δυνατότητα του λογισμικού είναι η κατασκευή συσχετίσεων μεταξύ ερωτήσεων. 

Συγκεκριμένα όταν δεν δημιουργείται συσχετισμός, η ερώτηση είναι διαθέσιμη σε 

όλους τους χρήστες. Ο συντάκτης μπορεί να επιλέξει εάν συγκεκριμένη ερώτηση θα 

είναι ορατή ή μη δεδομένης της απάντησης που δίνει ο χρήστης σε άλλη  ήδη ορατή 

ερώτηση σε προηγούμενο όμως τμήμα του ερωτηματολογίου. Το λογισμικό εισάγει 

συσχετισμούς για ερωτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε 2η και έπειτα σελίδα. Οι 

συσχετισμοί αξιολογούνται με μία  λογική πράξη OR. Το παράδειγμα των σχημάτων 

Α.21,Α.22 και Α.23 περιέχει εισαγωγή μίας νέας ερώτησης και μετέπειτα 

συσχετισμός αυτής με μία άλλη. Η γενική ιδέα είναι ότι εάν ο χρήστης δώσει την 

απάντηση Α1  στην ερώτηση Κ1, τότε η ερώτηση Κ2 είναι ορατή ειδάλλως είναι 

απενεργοποιημένη. 
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Σχήμα Α.22.  

Εισαγωγή νέας ερώτησης  

Σχήμα Α.23.  

Αναφορά επιτυχούς εισαγωγής και επιλογή νέου συσχετισμού  

Ο χρήστης επιλέγει με το επιτυχές της εισαγωγής τον σύνδεσμο όπως στο σχήμα Α.22.  

Σχήμα Α.24 

Κατασκευή νέου συσχετισμού  
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Προκύπτει οθόνη αντίστοιχη του σχήματος Α.23.  Ο συντάκτης πρώτα επιλέγει εάν η 

ερώτηση θα είναι ορατή ή όχι από το στοιχείο ελέγχου «Προβολή / Απόκρυψη». 

Επιλέγει έπειτα την ερώτηση που ηγείται και δεδομένης της απάντησης που πιθανόν 

δώσει ο συμμετέχων,  ανάλογα εμφανίζεται ή όχι το ερώτημα μας για το οποίο 

δημιουργείται ο συσχετισμός. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα Α.23 και αφού το 

ερώτημα «Τα περιεχόμενα των μηνυμάτων στην οθόνη» βρίσκεται στη 2η σελίδα ου 

προς σύνταξη ερωτηματολογίου, διαθέσιμες  προς επιλογή συσχετισμού είναι όλες οι 

ερωτήσεις της 1ης σελίδας. Ο συντάκτης επιλέγει «Οκ» και ο συσχετισμός έχει 

ενεργοποιηθεί. 

 

Α.3.2.3 Εισαγωγή υποκατηγοριών – Προαιρετικό βήμα 

Όπως προαναφέρθηκε, για ερωτηματολόγια τα οποία είναι μεγάλα σε μήκος, καλό 

είναι να υφίσταται διάσπαση σε υποκατηγορίες.  Ο συντάκτης θα πρέπει να επιλέξει 

την επιλογή «Τίτλος Υποκατηγορίας – Απλή ετικέτα» όπως στο σχήμα Α.25 το οποίο 

ακολουθεί  

 
Σχήμα Α.25 

Εισαγωγή υποκατηγορίας 
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Με την προαιρετική εισαγωγή της υποκατηγορίας, το ερωτηματολόγιο έχει πλέον την 

κάτωθι μορφή  :  

Σχήμα Α.26 

Προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου με το μενού υποκατηγοριών 

 

Α.3.2.4 Τελική προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου 

Με την ολοκλήρωση  του παραδείγματος χρήσεως, το ερωτηματολόγιο έχει πλέον 

την τελική του μορφή η οποία είναι  ανάλογη του σχήματος Α.27 
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Σχήμα Α.27 

 Τελική μορφή του ερωτηματολογίου – τελευταία σελίδα 

Ο συντάκτης μπορεί εάν επιθυμεί να διορθώσει ή να διαγράψει κάποιο από τα 

ερωτήματα. Επίσης μπορεί να μεταθέσει ένα ερώτημα κατά μία θέση πριν ή μετά 

αλλά πάντα μέσα στην ίδια σελίδα στην οποία αυτό βρίσκεται. Με το πέρας της 

συντακτικής διαδικασίας, ο συντάκτης μπορεί να ενεργοποιήσει την έρευνα εάν δεν 

είναι ήδη ενεργή και να προχωρήσει στην διεξαγωγή αυτής.  Το ερωτηματολόγιο θα 

είναι διαθέσιμο προς χρήση είτε από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μάθημα είτε 

από ομάδα εγγεγραμμένων σε αυτό. Παράδειγμα συμμετοχής από φοιτητή ο οποίος 

είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα του παραδείγματος παρουσιάζεται στο σχήμα Α.28. 

 
Σχήμα Α.28 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από εγγεγραμμένο φοιτητή 
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Τα ερωτηματολόγια όπως προαναφέρθηκε, συμπληρώνονται μοναδική φορά από τους 

συμμετέχοντες. Μπορεί κατά βούληση ο διδάσκων ή ο διαχειριστής να επιτρέψει 

επιλεκτικά σε συγκεκριμένο χρήστη (ες) να επαναλάβει τη συμμετοχή. Επιλέγοντας 

από την κεντρική οθόνη (βλέπε Σχήμα Α.2), το σύνδεσμο «Πληροφορίες – Αναφορά 

Συμπλήρωσης» προκύπτει οθόνη αντίστοιχη του Σχήματος Α.29 το οποίο 

ακολουθεί. 

Σχήμα Α.29. 

Πληροφορίες συμμετοχής ανά ερωτηματολόγιο. Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλες τις 

συμμετοχές όλων των ενεργών ερωτηματολογίων στο σύστημα 

 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ναι» σε χρήστη κατά επιλογή, οι απαντήσεις που 

έχει δώσει στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διαγράφονται και μπορεί να 

επαναλάβει τη διαδικασία. Το εργαλείο επίσης, εάν λόγω περιορισμού Ημερομηνίας, 

κάποιο από αυτά απενεργοποιηθεί, κατόπιν για την περίπτωση που θέλει πχ ο 

διδάσκων να τα χρησιμοποιήσει ξανά, μπορεί απλά από το διαχειριστικό μενού να το 

ενεργοποιήσει. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή του μαθήματος, να 

διαγράψει όλες τις απαντήσεις που έχουν δοθεί σε κάθε ερωτηματολόγιο το οποίο 

έχει ο ίδιος ενεργοποιήσει, επιλέγοντας το κουμπί διαγραφής στη στήλη 

«Αποτέλεσμα». Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας, εκτελώντας το εργαλείο αυτό, 

μπορεί να δει όλα τα ενεργά ερωτηματολόγια όλων των μαθημάτων και ανάλογα να 
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διαγράψει συμμετοχές χρηστών. Μαζική διαγραφή αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει 

μόνο από το κεντρικό μενού του λογισμικού. 
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Α.4 Εξαγωγή αποτελεσμάτων 

 Το λογισμικό «Έρευνα/Ερωτηματολόγια» διαθέτει  ικανό υποσύστημα 

εξαγωγής των αποτελεσμάτων των συμμετοχών για περαιτέρω στατιστική ανάλυση. 

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της ανάλυσης, τα δεδομένα μπορεί να έχουν απλή 

λεκτική μορφή ή κωδικοποιημένη χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες αριθμητικές αξίες 

κάθε τύπου ερώτησης ως τιμές  των απαντήσεων.  Το υποσύστημα εξάγει μόνο τα 

αποτελέσματα που έχουν στατιστική αξία και συγκεκριμένα τις απαντήσεις σε 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή πολλών πιθανών επιλογών μιας επιτρεπτής 

απάντησης. Η  επιλογή μορφής των εξαχθέντων αποτελεσμάτων καθορίζεται από τις 

ιδιότητες της έρευνας (φόρμα εισαγωγής νέου ερωτηματολογίου, φόρμα 

επεξεργασίας ερωτηματολογίου) και συγκεκριμένα από  το πεδίο ελέγχου 

«Επιστρεφόμενες στο Excel» όπου επιλέγοντας «Ναι» (σχήμα Α.30), για το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και κατά τη διαδικασία εξαγωγής, επιλέγονται οι 

αριθμητικές αξίες των απαντήσεων (0,1,2 κτλ) και όχι οι περιφραστικές (Ναι, 

Συμφωνώ κτλ) 

Σχήμα Α.30 

Δημιουργία νέου ερωτηματολογίου – Επιλογή μορφής εξαχθέντων αποτελεσμάτων 

Ο διαχειριστής της πλατφόρμας ή ο καθηγητής του μαθήματος στο οποίο έχει 

ενεργοποιηθεί το (τα) ερωτηματολόγιο, με το πέρας της διαδικασίας συμμετοχής του 
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γκρουπ συμμετεχόντων μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα επιλέγοντας από το 

κεντρικό μενού (Σχήμα Α.2) το σχήμα . Με αυτό τον τρόπο οι απαντήσεις που 

έχουν δώσει οι χρήστες, εξάγονται σε μορφή excel. Το αρχείο έχει μορφή αντίστοιχη 

του σχήματος Α.31 το οποίο ακολουθεί εάν δεν έχει επιλεγεί η εξαγωγή σε 

κωδικοποιημένη μορφή. 

Σχήμα Α.31 

Τα εξαχθέντα δεδομένα σε μορφή excel  

 

Στις πρώτες γραμμές εκτυπώνονται οι απαντήσεις σε ερωτήσεις τύπου μονής 

απάντησης ενώ στο τέλος εκτυπώνονται οι απαντήσεις σε ερωτήσεις τύπου 

πολλαπλής απάντησης. Σε ξεχωριστό φύλλο αποθηκεύονται οι απαντήσεις των 

χρηστών σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου (σύντομη απάντηση). Από το σημείο αυτό και 

έχοντας υπόψη τις αριθμητικές τιμές που έχει αναθέσει ο αξιολογητής στις 

απαντήσεις, πχ Πάντα → 5, μπορεί πλέον να γίνει στατιστική ανάλυση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  
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Για την περίπτωση που θέλουμε κατάλληλη μορφή για απευθείας εισαγωγή σε 

κατάλληλο στατιστικό πακέτο όπως πχ το SPSS, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε κωδικοποιημένη μορφή χρησιμοποιώντας τις 

αριθμητικές τιμές. Τα δεδομένα έχουν παρόμοια μορφή όπως το σχήμα Α.32 που 

ακολουθεί παρακάτω  

 
Σχήμα Α.32 

Δεδομένα σε κωδικοποιημένη μορφή 

Με το αρχείο excel στη μορφή του Α.30, πλέον μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα  

πχ στο SPSS.  Για την καλύτερη ανάγνωση των κωδικών των ερωτήσεων ως 

μεταβλητές για την στατιστική μας ανάλυση καλό είναι να αντιγράψουμε τις στήλες 

του φύλλου excel σε ένα νέο άδειο φύλλο επιλέγοντας «Ειδική επικόλληση» και 

έπειτα «Αντιμετάθεση». Έτσι προκύπτει ένα νέο φύλλο με μορφή παρόμοια του 

σχήματος Α.33 που ακολουθεί.  
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Σχήμα Α.33 

Τα δεδομένα μετά την επικόλληση με αντιμετάθεση 

Κατόπιν ενεργοποιούμε την εφαρμογή SPSS και επιλέγουμε  τα βήματα του 

σχήματος Α.34 ως κάτωθι 

 
Σχήμα Α.34 

Εφαρμογή SPSS - επιλογή δεδομένων από εξωτερικό αρχείο  

Επιλέγουμε ως τύπο αρχείου το excel και έπειτα το αρχείο excel στο οποίο έχει γίνει 

η εξαγωγή των αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο. Το λογισμικό μας ζητά να 

ορίσουμε εάν τα πεδία της  πρώτης γραμμής θα χρησιμοποιηθούν ως οι ονομασίες 
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των μεταβλητών που θα συμμετέχουν στην έρευνα μας. Από το σημείο αυτό και μετά 

είναι καθαρά στη κρίση του χρήστη για το πώς θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα. 


