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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες µε τη µορφή που έχουν πάρει σήµερα, µε τη χρήση των 

Ηλεκτρονικών υπολογιστών, την όλο και πιο ευρεία χρήση του Ίντερνετ, καθώς και 

των ποικίλων προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται πλέον στον διδακτικό αλλά και 

εργασιακό τοµέα, αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής. 

Έτσι, στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια να αναλυθεί η χρήση των 

Τεχνολογιών αυτών και η χρησιµότητα τους σε δυο πολύ σηµαντικούς τοµείς, της 

διδασκαλίας και της εργασίας σε επιχειρήσεις και κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο 

δέχονται και αντιµετωπίζουν τις τεχνολογίες οι καθηγητές και τα στελέχη - 

εργαζόµενοι των επιχειρήσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος, παρατίθεται µια βιβλιογραφική έρευνα όπου δίνεται 

ο ορισµός των Νέων Τεχνολογιών και οι στάσεις που µπορούν να διαµορφωθούν 

σχετικά µε την αποδοχή τους. Έπειτα γίνεται αναφορά στον όρο τεχνοφοβία και στο 

τι είναι αυτή, ενώ στη συνέχεια βλέπουµε πως µπορεί να εµφανιστεί στους καθηγητές 

και τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων. Συνεχίζοντας, και πριν περάσουµε στην 

ανάλυση της έρευνας που έγινε, παρατίθενται ορισµένα στοιχεία από έρευνες σε 

διάφορες περιοχές  του κόσµου που έχουν να κάνουν µε το φαινόµενο της 

τεχνοφοβίας. 

 

Στο δεύτερο µέρος αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 

µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από καθηγητές της µέσης εκπαίδευσης και 

στελέχη – εργαζόµενους επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από 

καθηγητές που εργάζονται σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ καθώς και σε φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών αλλά και από στελέχη - εργαζόµενους που εργάζονται σε τρεις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σκοπός ήταν η διερεύνηση 

του κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες, πόσο 

σηµαντικές τις θεωρούν και κατ’ επέκταση πόσο τις φοβούνται ή όχι. Ενώ στο τέλος 

παρουσιάζονται και ορισµένα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η χρήση της τεχνολογίας προκειµένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες της εκπαίδευσης 

και της εργασίας δεν είναι καινούρια υπόθεση. Ήδη από τη δεκαετία του 1920 ο 

Pressey έκανε λόγο για τη χρήση διδακτικών µηχανών, παρότι οι προτάσεις του δεν 

εισακούσθηκαν παρά κάποιες δεκαετίες αργότερα. Σταθµός στη χρήση διδακτικών 

µηχανών στάθηκε η αξιοποίησή τους από το Skinner το 1957. Συµπεραίνουµε, 

λοιπόν, ότι, καθώς η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την εργασία 

πυροδοτεί συζητήσεις και προβληµατισµούς εδώ και σχεδόν ενενήντα χρόνια, ο 

προσδιορισµός «νέες» αφορά το καινούριο στην τεχνολογία στην εκάστοτε εποχή.  

 
Έτσι, σε πρώτη φάση µπορούµε να διακρίνουµε τις διδακτικές µηχανές, σε δεύτερη 

το ραδιόφωνο, το µαγνητόφωνο, την τηλεόραση, το video, ενώ πιο πρόσφατη 

καινοτοµία αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πολυµέσα, παράλληλα µε 

τη χρήση του Ίντερνετ, χωρίς, ωστόσο, οι νεότερες µορφές να αντικαθιστούν πλήρως 

ή να παραγκωνίζουν τις παλαιότερες. Όλα αυτά και ειδικότερα τα τελευταία, 

προσδιορίζουν σήµερα κατά βάση τον όρο «Νέες Τεχνολογίες - (ΝΤ)».  

 

Όπως είναι φυσικό, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει δηµιουργηθεί ένα 

διεπιστηµονικό πεδίο έρευνας µε αντικείµενο τις εκπαιδευτικές αλλά και εργασιακές 

εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Ως αποτέλεσµα 

των ερευνών αυτών αναπτύχθηκε ένα ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών και εργασιακών 

λογισµικών όπως συστήµατα προσοµοιώσεων και µοντελοποιήσεων, υπερκείµενα, 

νοήµονα συστήµατα διδασκαλίας, συστήµατα ροµποτικής, τα οποία ενσωµατώνουν 

τις σύγχρονες τεχνολογίες των πολυµέσων, της εικονικής πραγµατικότητας και της 

επικοινωνίας από απόσταση µέσω Ίντερνετ. 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει µια προσπάθεια να διαπιστωθεί το κατά 

πόσο όλες αυτές οι τεχνολογίες και οι εφαρµογές γίνονται εύκολα αποδεκτές και 

υλοποιούνται από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, οι οποίοι στην περίπτωση µας δεν 

είναι άλλοι από τους καθηγητές και τα στελέχη των επιχειρήσεων. 
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Α΄  ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

1.1    Γενικά 

 

Η ταχύτατη ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) έχει οδηγήσει σε µια νέα πραγµατικότητα σε όλους τους τοµείς της ζωής µας. 

Η χρήση εργαλείων από τις λεγόµενες νέες τεχνολογίες σήµερα µπορεί να εντοπιστεί 

σε κάθε τοµέα της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας. Αναπόφευκτα σήµερα σχεδόν 

κάθε άνθρωπος του ανεπτυγµένου κόσµου έρχεται σε επαφή µε κάποιας µορφής 

υπολογιστικό σύστηµα. Είτε αυτό λέγεται κινητό τηλέφωνο, είτε τηλεόραση, είτε 

ηχητικό συγκρότηµα, είτε ηλεκτρική κουζίνα, είτε ακόµη περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια ηλεκτρονικός υπολογιστής, τραπεζικά ΑΤM’s, διαδίκτυο (Ιντερνετ) και όλα 

τα συναφή που αποτελούν πλέον τις νέες τεχνολογίες. 

 

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν βάση την διαχείριση πληροφορίας. Άρχισε λοιπόν να 

διαµορφώνεται σιγά σιγά µια κοινωνία που µέσα από την υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών βασίζεται πλέον σε µεγάλο βαθµό στην επεξεργασία της πληροφορίας 

και τον τρόπο επικοινωνίας της πληροφορίας αυτής στα µέλη της. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η ανάγκη προσαρµογής του εκπαιδευτικού καθώς και του εργασιακού 

τοµέα και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών – καθηγητών αλλά και των στελεχών – 

εργαζοµένων των επιχειρήσεων, στις απαιτήσεις της νέας αυτής πραγµατικότητας, 

είναι επιβεβληµένη. 

 

Κατά συνέπεια, αυτό σηµαίνει την όσο το δυνατόν πληρέστερη αποδοχή και 

χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών από πλευράς καθηγητών και στελεχών 

επιχειρήσεων, κάτι το οποίο όπως είναι φυσικό δεν είναι πολύ εύκολο καθώς, όπως, 

συνήθως συµβαίνει στην ιστορία των ανθρώπινων επινοήσεων γενικά, κάθε 

καινοτοµία πλαισιώνεται τόσο από τους αποδέκτες όσο και από τους πολέµιους της. 

Χωρίς να αποτελεί εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα, το ίδιο συµβαίνει και µε την 

αποδοχή των Νέων Τεχνολογιών από τους προαναφερθέντες.  
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1.2   Στάσεις και αποδοχή των Νέων Τεχνολογιών 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τους 

καθηγητές και τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση ούτε 

γίνεται πάντα µε τις καλύτερες των προθέσεων και το σηµαντικότερο, δεν είναι 

σίγουρο πως τελικά θα γίνουν και αποδεκτές. Όπως είναι φυσικό τα άτοµα αυτά 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορες οµάδες, ανάλογα µε τη στάση τους και 

το βαθµό αποδοχής των τεχνολογιών. Εδώ είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι µε τον όρο 

στάση ορίζεται «µια νοητική ή νευρική κατάσταση ετοιµότητας, οργανωµένη µέσω 

των εµπειριών, που ασκεί κατευθυντήρια ή δυναµική επίδραση στις αποκρίσεις του 

ατόµου προς όλα τα αντικείµενα και τις καταστάσεις µε τα οποία αυτή σχετίζεται». Ο 

ορισµός αυτός οφείλεται στον G.W. Allport (1935). 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εµπειρίες, τις προσωπικές πεποιθήσεις αλλά και τα κίνητρα 

του καθενός θα µπορούσαµε να διακρίνουµε σε γενικές γραµµές τις παρακάτω 

στάσεις των ατόµων, οι οποίες φανερώνουν και το βαθµό αποδοχής των νέων 

τεχνολογιών στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τοµέα: 

 

 

1. Tους αδιάφορους. 

Πίσω από την συµπεριφορά αυτή, κρύβεται συνήθως µια δυσφορία για τις συνθήκες 

και το αντικείµενο της δουλειάς. Τα άτοµα αυτά µένουν συνήθως ασυγκίνητα από τη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τον όγκο και την ποιότητα του υλικού στο 

Internet, ακόµα και για πράγµατα και υλικό που αφορούν την ειδικότητά τους. 

 

 

2. Εκείνους που ήδη γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ, αλλά αρνούνται να συµµετέχουν σε 

προγράµµατα επιµόρφωσης. 

Αυτά τα άτοµα, µπορεί να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για δικό τους προσωπικό 

όφελος αλλά δεν είναι ιδιαίτερα διατεθειµένα να τις εντάξουν στην εργασιακή τους 

πραγµατικότητα, είτε αυτή λέγεται σχολείο, είτε λέγεται επιχείρηση. 
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3. Εκείνους που νοιώθοντας ότι είναι κοντά στην σύνταξη, θεωρούν ότι οι νέες 

τεχνολογίες δεν τους αφορούν. 

Οι περισσότεροι απέχουν, κάποιοι άλλοι θέλουν να µάθουν ίσα - ίσα για δική τους 

προσωπική ικανοποίηση. Αυτού του είδους τα άτοµα, συνήθως δυσκολεύονται να 

καταλάβουν πως µπορούν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας να ενταχθούν στο 

περιβάλλον εργασίας τους και τι όφελος θα προσφέρουν συνολικά αυτές. 

 

4. Αυτοί που θα συµµετείχαν αν είχαν χρόνο. 

Αποτελεί την πλέον εύκολη δικαιολογία. Τα άτοµα αυτά δηλώνουν ότι µε τον όγκο 

της δουλειάς που έχουν να φέρουν σε πέρας για τις ανάγκες της εργασίας τους, δεν 

τους µένει χρόνος να ασχοληθούν µε κάτι τόσο απαιτητικό, κατά την άποψη τους, 

όπως οι νέες τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, θεωρητικά τουλάχιστον ενδιαφέρονται µεν, 

δεν έχουν χρόνο και δεν είναι στο χέρι τους να ασχοληθούν πολύ παραπάνω δε.   

 

5. Οι τεχνοφοβικοί.  

Εκείνοι που όπως λέει και η ίδια η λέξη φοβούνται τις νέες τεχνολογίες. Και αν και 

έρχονται συχνά σε επαφή µε διάφορες από αυτές, δειλιάζουν να τολµήσουν να τις 

γνωρίσουν καλύτερα και να τις βάλουν στη ζωή τους αλλά και στην εργασία τους. 

Ακόµη, για πολλούς λόγους όπως είναι η έλλειψη γνώσης, η ηµιµάθεια, η ανεπαρκής 

αλλά και τις περισσότερες φορές λανθασµένη πληροφόρηση, πιστεύουν ότι θα 

παραγκωνιστούν, θα χάσουν τη θέση τους, το κύρος τους, τις συνήθειες τους. Έτσι, 

εν τέλει έχουν δαιµονοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Ίντερνετ. 

 

6.  Εκείνοι που βλέπουν θετικά την είσοδο των νέων τεχνολογιών – οι τεχνόφιλοι. 

Εκτός από όλες τις προηγούµενες στάσεις, δε θα µπορούσαµε να παραλείψουµε και 

τους τεχνόφιλους. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι βλέπουν µε θετικό τρόπο τις νέες 

τεχνολογίες και την είσοδο τους στην εργασία τους. Που τις εκλαµβάνουν ως ένα 

εργαλείο που παρουσιάζει δυνατότητες τόσο για τη βελτίωση όσο και για την 

απλοποίηση των εργασιακών δραστηριοτήτων τους και που δεν διστάζουν να τις 

χρησιµοποιήσουν αλλά ούτε τις βλέπουν και σαν απειλή. Τα άτοµα αυτά αποτελούν 

δηλαδή στην ουσία τους αποδέκτες – υπέρµαχους των ΝΤ και των θετικών αλλαγών 

που µπορούν να επιφέρουν αυτές. 
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1.3   Η Τεχνοφοβία σήµερα – ορισµός 

 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η τεχνολογία πλέον είναι παντού. Βρίσκεται σε κάθε 

περιβάλλον εργασίας, στο περιβάλλον του σπιτιού αλλά και στις δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου. Φυσικά αυτό δεν είναι µια νέα παρούσα κατάσταση, µε τα 

αυτοκίνητα και τα τηλέφωνα για παράδειγµα, να συνυπάρχουν µεταξύ µας για 

σχετικά µακρύ χρονικό διάστηµα. Η αποφυγή των νέων τεχνολογιών από ορισµένα 

άτοµα όµως, έχει οδηγήσει σε προτάσεις για την ύπαρξη µιας κατάστασης που θα 

µπορούσε να ονοµαστεί «τεχνοφοβία - technophobia». 

 

Αρχικά βέβαια η κατάσταση αυτή είχε χαρακτηριστεί ως «κοµπιουτεροφοβία – 

computerphobia», βασιζόµενοι στις αντιδράσεις των ανθρώπων για τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έπειτα, περνώντας στην εποχή όπου η τεχνολογία έγινε 

απαραίτητη για τον καταναλωτή έγινε αντιληπτό ότι αυτό που χαρακτηριζόταν µέχρι 

τότε ως  «κοµπιουτεροφοβία» αποτελούνταν από κάτι πολύ περισσότερο από µια 

αντίδραση προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ήταν µια αντίδραση προς µια ή και 

περισσότερες ίσως µορφές τεχνολογίας και κατά συνέπεια ο όρος µετατράπηκε σε 

«τεχνοφοβία - technophobia». Νεότερες έρευνες που έγιναν, την περιγράφουν στην 

πιο σύγχρονη µορφή της και ως «κυβερνοφοβία – cyberphobia» 

 

Έτσι, όταν οι παράγοντες της ανησυχίας και του άγχους για τις Νέες Τεχνολογίες 

αλλά και η συµπεριφορά των ατόµων προς αυτές συνδυαστούν, τότε αρχίζει να κάνει 

την εµφάνιση της η έννοια της τεχνοφοβίας. Η έννοια αυτή που αφορά την αντίσταση 

στη νέα τεχνολογία έχει τεκµηριωθεί και µέσα στη λογοτεχνία. Ο όρος 

«τεχνοφοβικός - technophobe» χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα άτοµα που 

αντιστέκονται στη χρησιµοποίηση των Ν.Τ. Αν και δεν αποτελεί µια φοβία µε την 

κλασική έννοια του όρου, εντούτοις υπάρχουν πολλές οµοιότητες στην αιτιολόγηση 

της και στον τρόπο αντιµετώπισης της µε αυτήν και οι οποίες δικαιολογούν την 

ονοµασία της τεχνοφοβίας. Ακόµη, η τεχνοφοβία δεν περιλαµβάνει τόσο, φόβους 

όπως για παράδειγµα οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία των οθονών των 

υπολογιστών, όσο µάλλον µια αρνητική συναισθηµατική και συµπεριφοριστική 

αντίδραση στην τεχνολογία. 
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Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για την τεχνοφοβία αλλά ένας από τους πιο κοινούς είναι 

αυτός που προτάθηκε από τον Jay το 1981, ο οποίος την περιγράφει ως εξής: 

 

1. Μια αντίσταση τόσο στο να αναφέρονται όσο και να σκέφτονται τα άτοµα 

σχετικά µε πράγµατα που έχουν να κάνουν µε τις ΝΤ. 

2. Φόβος η ακόµη και άγχος απέναντι στις ΝΤ. 

3. Εχθρική ή επιθετική αντιµετώπιση και σκέψεις για τις ΝΤ. 

 

Σε µια νεότερη εκδοχή, οι Rosen και Weil (1990), όρισαν τον όρο τεχνοφοβία ως 

εξής: 

1. Ανησυχία τόσο για τις τωρινές όσο και για τις µελλοντικές αλληλεπιδράσεις 

µε τις Ν.Τ. καθώς και για τις τεχνολογίες γενικότερα που έχουν να κάνουν µε 

υπολογιστικά συστήµατα. 

2. Αρνητική συµπεριφορά σχετικά µε τις Ν.Τ., τις λειτουργίες τους και τον 

κοινωνικό τους αντίκτυπο. 

3. ∆ηµιουργία αρνητικής γνώµης και αρνητικής εσωτερικής αυτοκριτικής του 

καθενός ατόµου, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση και τη 

χρησιµοποίηση των Ν.Τ. 

4. Οι τεχνοφοβικοί, αποτελούν στην ουσία άτοµα των οποίων οι αντιδράσεις 

ποικίλουν από έντονες σε διάφορα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τις Ν.Τ. 

έως ήπιες ενοχλήσεις σε συγκεκριµένα θέµατα. 

 

Επίσης, ο ίδιος ο Rosen (1993) προσδιόρισε τρεις τύπους τεχνοφοβικών. 

1. Οι πρώτοι είναι οι χρήστες που δε νοιώθουν άνετα µε τη χρήση Ν.Τ., οι οποίοι 

είναι ελαφρώς αγχωµένοι καθώς τυγχάνουν ελλιπής πληροφόρησης σχετικά µε τις 

Ν.Τ. και το πώς να τις χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά.  

2. Ένας άλλος τύπος είναι οι τεχνοφοβικοί που γνωρίζουν κάποια πράγµατα για τις 

Ν.Τ. Αυτοί αν και µπορεί να εµφανίζονται αρκετά άνετοι, ήρεµοι και 

εξοικειωµένοι µε αυτές, συνήθως βοµβαρδίζουν τους εαυτούς τους µε αρνητικές 

σκέψεις όπως για παράδειγµα: φόβος γιατί θεωρούν ότι θα χάσουν όλη τη δουλειά 

τους και άγχος ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν τα πάντα για τις Ν.Τ. εκτός από τον εαυτό 

τους κ.α.  
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3. Τέλος υπάρχουν και οι εµφανώς αγχωµένοι τεχνοφοβικοί οι οποίοι στην ουσία 

βιώνουν τα γνωστά σηµάδια του άγχους όταν χρησιµοποιούν κάποια τεχνολογία, 

όπως είναι τα ιδρωµένα χέρια και οι ταχυπαλµίες. 

 

 

1.4 Έρευνες που φανερώνουν την ύπαρξη τεχνοφοβίας στην κοινωνία 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του µεγέθους της τεχνοφοβίας που µπορεί να 

υπάρχει σε µια κοινωνία γενικότερα αποτελεί το κοµµάτι µιας έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε στη Βραζιλία το 2002. Σύµφωνα µε αυτή ένα δείγµα 5312 ατόµων 

ηλικίας µεταξύ 12 και 64 ετών ερωτήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας κατά πόσο 

συµφωνούσαν µε την παρακάτω έκφραση: «Οι υπολογιστές µε φοβίζουν. Ποτέ δε θα 

τους συνηθίσω.». Από αυτούς που απάντησαν στην ερώτηση, το 11,8% συµφώνησε 

απολύτως µε την παραπάνω δήλωση. Ποσοστό ιδιαίτερο υψηλό αν αναλογιστεί 

κανείς και την άκρως αρνητική διατύπωση της δήλωσης. 

 

Ακόµη, παρακάτω δίνονται και δυο διαγράµµατα από την ίδια έρευνα όπου φαίνονται 

τα ποσοστά των ατόµων που συµφώνησαν µε τη δήλωση αυτή, κατηγοριοποιηµένα 

όµως σε δυο οµάδες, ανά Ηλικία και Φύλο και ανά Κοινωνικό-Οικονοµικό Επίπεδο, 

Μόρφωση και Επάγγελµα. 

 

••••   ∆ιάγραµµα:  ανά Ηλικία και Φύλο 

 

                  *όπου Μ = Άνδρες και F = Γυναίκες 
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Το πιο εύκολο συµπέρασµα που προκύπτει από το διάγραµµα αυτό είναι ότι οι 

µεγαλύτεροι σε ηλικία συµφωνούν πολύ περισσότερο µε τη δήλωση που 

προαναφέρθηκε και ο λόγοι µπορεί να είναι πάρα πολλοί. Από το γεγονός ότι δε 

θέλουν νέες αλλαγές γιατί έχουν συνηθίσει σε ένα τρόπο ζωής, από το ότι µπορεί να 

αισθάνονται αρκετά µεγάλοι και να είναι αργά για αυτούς να µάθουν κάτι εντελώς 

καινούριο, µέχρι το να φοβούνται για την ιδιωτικότητα τους και να αισθάνονται 

ανασφάλεια µε τη χρήση των Ν.Τ. 

 

Επίσης, στο επόµενο διάγραµµα το ποσοστό που συµφώνησε είναι χαµηλότερο 

µεταξύ των υψηλότερων κοινωνικό-οικονοµικών στρωµάτων, τους ανώτερα 

µορφωµένους και των κλάσεων που ανήκουν στο µάνατζµεντ και τη διοίκηση. 

 

•   ∆ιάγραµµα: ανά Κοινωνικό-Οικονοµικό Επίπεδο, Μόρφωση και Επάγγελµα. 
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1.5 Αντιδράσεις Καθηγητών και Στελεχών Επιχειρήσεων στις Νέες 

Τεχνολογίες. 

 

Νωρίτερα είδαµε τις πιθανές στάσεις που µπορούν να υιοθετηθούν από τους 

καθηγητές και τα στελέχη των επιχειρήσεων απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες που 

τόσο πολύ έχουν εισβάλλει σήµερα στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τοµέα. ενώ 

παράλληλα κάναµε και µια εκτενέστερη αναφορά στην έννοια του όρου τεχνοφοβία, 

η οποία αποτελεί και την κύρια µελέτη της εργασίας µας. Συνεχίζοντας, θα δούµε την 

τεχνοφοβική στάση των καθηγητών και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, όπως 

προκύπτει µέσα από διάφορες έρευνες τόσο στον ελληνικό χώρο αλλά και στο 

εξωτερικό. 

 

1.5.1   Νέες Τεχνολογίες και Καθηγητές 

 

Καθώς προχωράµε µέσα στη νέα χιλιετία, το σχολείο και γενικότερα η εκπαιδευτική 

διαδικασία βρίσκεται µπροστά σε µια σηµαντική πρόκληση, τις Νέες Τεχνολογίες. Οι 

Ν.Τ. είναι πλέον εδώ, µε την ορµητικότητα που τις διακρίνει και διεκδικούν να 

πάρουν τη θέση που τους αξίζει µέσα στην εκπαίδευση, προκειµένου να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα και σωστά. Ωστόσο, το εγχείρηµα της ένταξης των Ν.Τ. 

στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα δεν είναι καθόλου εύκολο. Αντίθετα, µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως αρκετά περίπλοκο καθώς οδηγεί σε µεγάλο βαθµό στον 

επαναπροσδιορισµό του ρόλου του καθηγητή µέσα στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα.  

 

Μέχρι σήµερα καθηγητής και σχολικά βιβλία ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών. 

Εφεξής ο καθηγητής θα έχει ως πρόσθετο ρόλο να επιλέξει τα κατάλληλα 

προγράµµατα, να οργανώσει τη χρήση τους µέσα και έξω από την τάξη, να ελέγξει τις 

αξιολογήσεις των µαθητών του, να εξηγήσει δύσκολα ή δυσνόητα σηµεία, να 

παραπέµψει σε πρόσθετη συµβατική ή ηλεκτρονικά προσπελάσιµη βιβλιογραφία και 

γενικά θα πρέπει  παράλληλα µε κάποια µορφή συµβατικού µαθήµατος  να 

κατευθύνει και την εκµάθηση µε προγράµµατα, τα οποία εισάγονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία µε τις Ν.Τ. 
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Το γεγονός αυτό φυσικά µόνο απλό δεν µπορεί να χαρακτηριστεί καθώς απαιτεί από 

τους καθηγητές να αλλάξουν ακόµη και τη διδακτική πρακτική τους την οποία 

χρησιµοποιούν επί σειρά ετών. Ως φυσικό επακόλουθο, αρκετοί από αυτούς ειδικά οι 

µεγαλύτεροι σε ηλικία που έχουν καθιερώσει πλέον και ένα συγκεκριµένο τρόπο 

διδασκαλίας, αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό το όλο εγχείρηµα και παραµένουν 

ακόµη σε πολλές περιπτώσεις απλοί παρατηρητές. Στην προσπάθεια µας να φανεί η 

τάση των καθηγητών σήµερα απέναντι στις ΝΤ που εισέβαλαν πλέον και στα 

σχολεία, παρουσιάζονται παρακάτω µερικές έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό µέσα 

από τις οποίες γίνεται σε γενικές γραµµές αντιληπτός ο τρόπος που τις 

αντιµετωπίζουν. 

 

 

1.5.1.1  Έρευνες που φανερώνουν τη στάση των καθηγητών απέναντι στις Ν.Τ. 

 

• Έρευνα του εξωτερικού  

 

Παρακάτω ακολουθεί µια έρευνα που έγινε σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο και η 

οποία είχε ως σκοπό να εξάγει ορισµένα αποτελέσµατα σχετικά µε την τεχνοφοβική 

τάση των καθηγητών. Αν και η έρευνα αναφέρεται σε στοιχεία µιας δεκαετίας πριν,  

τα αποτελέσµατα της είναι αξιοπρόσεκτα και τα παραθέτουµε εδώ. 

  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα αυτή, σε ένα χρονικό διάστηµα 2 

ετών συγκεντρώθηκαν δεδοµένα από περισσότερους από 3000 καθηγητές από 

περισσότερα από 35 πανεπιστήµια που άνηκαν σε 20 και πλέον διαφορετικές χώρες. 

Τα δεδοµένα αυτά αφορούσαν το επίπεδο της εξοικείωσης µε την τεχνολογία και το 

επίπεδο της τεχνοφοβίας. Το πρώτο καταµετρήθηκε από τη χρήση της τεχνολογίας 

που αφορά τους καταναλωτές (βίντεο εγγραφής, φούρνοι µικροκυµάτων, αυτόµατα 

µηχανήµατα τραπεζών, ηλεκτρονικά παιχνίδια), και από τη χρήση του υπολογιστή 

στο πανεπιστήµιο. Η τεχνοφοβία µε τη σειρά της καταµετρήθηκε από την ύπαρξη 

άγχους για τους υπολογιστές και τις συµπεριφορές των ατόµων απέναντι σε αυτούς. 
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� Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δηµογραφικά στοιχεία της κάθε 

χώρας. 

 

Πίνακας 1. Αριθµός Πανεπιστηµίων, Μέγεθος ∆είγµατος, και 
Κατανοµή των δυο Φύλων   

              ΧΩΡΑ  
Αριθµός 
Πανεπ.  

Μέγεθος 
δείγµατος 

% 
Ανδρών  

% Γυναικών  

Η.Π.Α 6  473  28%  72%  

Ταϊλάνδη  1  121  44%  56%  

Ισπανία 2  195  20%  80%  

Σιγκαπούρη  1  52  8%  92%  

Σαουδική Αραβία  1  93  100%  0%  

Πολωνία 1  28  25%  75%  

Βόρεια Ιρλανδία 1  73  21%  79%  

Μεξικό 1  50  36%  64%  

Κένυα 1  98  75%  25%  

Ιαπωνία 3  428  57%  43%  

Ιταλία 2  166  14%  86%  

Ισραήλ  1  136  11%  89%  

Ινδονησία  1  60  70%  30%  

              Ινδία 1  80  9%  91%  

Ουγγαρία  2  232  35%  65%  

Γερµανία  3  235  42%  58%  

Αίγυπτος 1  93  50%  50%  

Τσεχία  2  134  42%  58%  

Βέλγιο 1  82  23%  77%  

Αυστραλία  3  278  20%  80%  

Αργεντινή 1  43  14%  86%  

 

 

 

 

� Από πλευράς τεχνοφοβίας, στη συγκεκριµένη έρευνα υπήρξαν 3 διαβαθµίσεις για 

τους καθηγητές: καθόλου τεχνοφοβία, µέτρια τεχνοφοβία και υψηλή τεχνοφοβία. 

Στον πίνακα 2 δίνεται το ποσοστό των καθηγητών ανά χώρα µε υψηλά επίπεδα 

τεχνοφοβίας. 
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Πίνακας 2. Ποσοστό καθηγητών στην κάθε χώρα που 
εµφανίζουν υψηλά ποσοστά τεχνοφοβίας  

                ΧΩΡΑ  
Ποσοστό υψηλού επιπέδου 

τεχνοφοβίας  

Η.Π.Α 29%  

Ταϊλάνδη  51%  

Ισπανία 34%  

Σιγκαπούρη  18%  

Σαουδική Αραβία  62%  

Πολωνία 89%  

Βόρεια Ιρλανδία 41%  

Μεξικό 53%  

Κένυα 62%  

Ιαπωνία 58%  

Ιταλία 38%  

Ισραήλ  12%  

Ινδονησία  100%  

              Ινδία 82%  

Ουγγαρία  23%  

Γερµανία  33%  

Αίγυπτος 48%  

Τσεχία  30%  

Βέλγιο 30%  

Αυστραλία  31%  

Αργεντινή 40%  

 

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι σε µερικές χώρες τα ποσοστά είναι πολύ 

υψηλά µε αποκορύφωµα την Ινδονησία όπου το ποσοστό φτάνει το 100%. Ενώ στην 

έρευνα ακόµη αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το φύλο των καθηγητών σχετίζεται µε 

την τεχνοφοβία σε 12 συνολικά χώρες µε τις 8 από αυτές να παρουσιάζονται οι 

άντρες σαν λιγότερο τεχνοφοβικοί και στις υπόλοιπες 4 οι γυναίκες. Επίσης, 

αναφορικά µε την εµπειρία πάνω στους υπολογιστές σχεδόν όλες οι χώρες εµφάνισαν 

το χαρακτηριστικό ότι η µεγαλύτερη εµπειρία σχετιζόταν και µε λιγότερα ποσοστά 

τεχνοφοβίας. 
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� Στον επόµενο πίνακα 3 εµφανίζονται τα ποσοστά εµπειρίας σχετικά µε τη χρήση της 

τεχνολογίας των υπολογιστών. Όπως είναι φυσικό βέβαια παρατηρείται µια µεγάλη 

διαφορά µεταξύ χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, η Γερµανία, σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες, στον τοµέα της χρήσης της βιβλιοθήκης µε 

µηχανογράφηση απλά γιατί οι χώρες αυτές έχουν την τάση να λειτουργούν πολύ 

περισσότερο τέτοια συστήµατα. 

 

Πίνακας 3. Εµπειρία στη Χρήση Υπολογιστών 

ΧΩΡΑ 

Χρήση υπολογιστών 
στη βιβλιοθήκη 

Κατάλογος  Έρευνα 
λογοτεχνίας   

Χρήση επεξεργασίας 
κειµένου  

Η.Π.Α 69%  68%  80%  

Ταϊλάνδη 8%  8%  16%  

Ισπανία 16%  12%  29%  

Σιγκαπούρη 77%  73%  79%  

Σαουδική 
Αραβία 

3%  8%  22%  

Πολωνία 4%  4%  7%  

Βόρεια 
Ιρλανδία 

41%  48%  32%  

Μεξικό 20%  14%  56%  

Κένυα 12%  12%  20%  

Ιαπωνία 34%  35%  55%  

Ιταλία 8%  7%  33%  

Ισραήλ 81%  80%  57%  

Ινδονησία 5%  2%  39%  

Ινδία 0%  1%  38%  

Ουγγαρία 5%  5%  18%  

Γερµανία 50%  33%  42%  

Αίγυπτος 3%  10%  36%  

Τσεχία 10%  12%  36%  

Βέλγιο 25%  24%  57%  

Αυστραλία 19%  21%  19%  

Αργεντινή 87%  83%  73%  
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� Συνεχίζοντας, στον επόµενο πίνακα 4 παρουσιάζονται τα ποσοστά εξοικείωσης µε 

την τεχνολογία που αφορά τις καταναλωτικές ανάγκες. 

 

Πίνακας 4. Τεχνολογία που σχετίζεται µε τις καταναλωτικές 
ανάγκες.  

ΧΩΡΑ 
Βίντεο 
εγγραφής 

Φούρνος 
µικροκυµάτων 

Αυτόµατες 
µηχανές 
τραπεζών 

Η.Π.Α 98%  92%  82%  

Ταϊλάνδη 60%  7%  74%  

Ισπανία 87%  47%  62%  

Σιγκαπούρη 98%  56%  86%  

Σαουδική Αραβία 63%  12%  4%  

Πολωνία 86%  25%  0%  

Βόρεια Ιρλανδία 90%  56%  71%  

Μεξικό 92%  76%  60%  

Κένυα 56%  8%  1%  

Ιαπωνία 80%  26%  86%  

Ιταλία 76%  21%  11%  

Ισραήλ 89%  50%  100%  

Ινδονησία 66%  10%  3%  

Ινδία 100%  32%  10%  

Ουγγαρία 82%  30%  23%  

Γερµανία 66%  33%  68%  

Αίγυπτος 36%  27%  5%  

Τσεχία 58%  22%  5%  

Βέλγιο 60%  37%  46%  

Αυστραλία 46%  37%  54%  

Αργεντινή 98%  86%  93%  

 

 

� Τέλος, στον πίνακα 5, παρουσιάζεται η κατάταξη των χωρών µε βάση την 

τεχνοφοβική διάθεση που εµφανίζουν αυτές σχετικά µε τους καθηγητές τους και κατ’ 

επέκταση την εκπαίδευση τους, αν θεωρήσουµε ότι οι καθηγητές αποτελούν το 

σηµαντικότερο κοµµάτι αυτής. 
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Πίνακας 5 

Υψηλή  

Τεχνοφοβία 

    Ινδονησία 

 Πολωνία                           Ινδία 

                                                                 Ιαπωνία 

      Σαουδική Αραβία 
Τσεχία Β.Ιρλανδία 

Αυστραλία 

                 Κένυα 
              Ταϊλάνδη         

              Μεξικό 

 Αίγυπτος              Ιταλία                                                                 ΗΠΑ          

                                                        Ισπανία 

                                               Γερµανία 

                                                     Αργεντινή 

                                             Βέλγιο                                Σιγκαπούρη                 

                                                  Ουγγαρία                 Ισραήλ    

  

Χαµηλή  

Τεχνοφοβία  

 

                         Μικρή εµπειρία�    εµπειρία στην τεχνολογία     Μεγάλη εµπειρία 
                                                               των υπολογιστών 
 

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει εφτά (7) υποοµάδες χωρών: 

 

1. Μικρή – Μεσαία Τεχνοφοβία και Μεγάλη Εµπειρία : Ισραήλ, Σιγκαπούρη 

2. Μεσαία Τεχνοφοβία µε Μεγάλη Εµπειρία : Αµερική, Αυστραλία 

3. Χαµηλή - Μέτρια Τεχνοφοβία µε Λίγη - Μέτρια εµπειρία: εδώ περιλαµβάνονται οι    

     περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συµπεριλαµβανοµένης  της Ισπανίας, της  

     Ουγγαρίας, της Γερµανίας, του Βελγίου και της Αργεντινής.  

4. Υψηλή Τεχνοφοβία µε Μέτρια Εµπειρία: Ιαπωνία  

5. Υψηλή Τεχνοφοβία µε Λίγη - Μέτρια Εµπειρία: Ινδονησία, Ινδία, Πολωνία  

6. Υψηλή Τεχνοφοβία µε Λίγη Εµπειρία: Σαουδική Αραβία, Ταϊλάνδη, Κένυα,  

    Αίγυπτος και Ιταλία  

7. Μέτρια Τεχνοφοβία µε Μέτρια Εµπειρία: Μεξικό, Βόρεια Ιρλανδία   
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Συµπεράσµατα έρευνας 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής παρατηρούµε ότι παρόλες τις 

σηµαντικές διαφορές που εµφανίστηκαν µεταξύ των χωρών, καµία δεν απέφυγε τις 

τεχνοφοβικές τάσεις στους κόλπους της. Σε άλλες λιγότερο και σε άλλες περισσότερο  

οι καθηγητές των χωρών αυτών παρουσίασαν εµφανή σηµάδια τεχνοφοβίας και µόνο 

εκεί όπου η εµπειρία και εξοικείωση µε τις ΝΤ ήταν µεγαλύτερη, τα ποσοστά ήταν 

χαµηλότερα. (εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολιτικά και πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά ωστόσο παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην  βοήθεια εξάλειψης του 

κλίµατος της Τεχνοφοβίας.) 

 

 

• Έρευνα στον ελλαδικό χώρο. 

 

Αφού έγινε µια προσπάθεια να δούµε τις τάσεις των καθηγητών απέναντι στις Ν.Τ. 

µε την προηγούµενη έρευνα που αφορούσε µια πληθώρα κρατών, ας δούµε τι γίνεται 

και στον ελλαδικό χώρο. 

 

Eιδικότερα, σε έρευνα που δηµοσιεύθηκε σε τεύχος του εκπαιδευτικού - ερευνητικού 

περιοδικού «Σύγχρονη Eκπαίδευση», Οι µισοί περίπου από τους Έλληνες 

εκπαιδευτικούς δεν έχουν εµπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ από 

τους άλλους µισούς που έχουν γνώση οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι ή 

παρακολούθησαν σεµινάρια που χρηµατοδότησαν οι ίδιοι. Συγκεκριµένα, το 52% 

των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχει εµπειρία, έστω και περιορισµένη, στη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ το 48% δεν έχει καµία απολύτως ενηµέρωση ή 

εµπειρία στη χρήση τους. Ποσοστό ιδιαίτερα µεγάλο, εάν αναλογιστούµε την αξία 

της γνώσης της πληροφορικής στην καθηµερινότητα, όχι µόνο την σχολική αλλά 

γενικότερα. 

 

Mάλιστα, ανάµεσα σε όσους δήλωσαν ότι έχουν εµπειρία από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, οι επτά στους δέκα την απέκτησαν είτε µόνοι τους είτε πληρώνοντας. 

Συγκεκριµένα, το 47% δήλωσαν αυτοδίδακτοι και το 21% των εκπαιδευτικών 

απέκτησε την εµπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, παρακολουθώντας 

ιδιωτικά σεµινάρια - σχολές. Aπό την άλλη, το 32% των εκπαιδευτικών 
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παρακολούθησαν σεµινάρια σχετικά µε την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

είτε στο πλαίσιο των προγραµµάτων κατάρτισης είτε σε ενδοσχολική επιµόρφωση. 

 

Παρουσιάζεται, δηλαδή, ένα έλλειµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µέσω 

κρατικών δοµών. Γεγονός που προβληµατίζει καθώς, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, ο βαθµός ετοιµότητάς τους να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές 

στην διδασκαλία των µαθηµάτων σχετίζεται µε την επιµόρφωση που έχουν πάρει οι 

εκπαιδευτικοί. Aλλωστε, όπως αναφέρεται στην έρευνα στην οποία συµµετείχαν 858 

εκπαιδευτικοί απ’ όλη τη χώρα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών από εκείνους -

συνολικό ποσοστό 48%- που δεν έχουν καµία εµπειρία σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, το αποδίδουν στην έλλειψη ευκαιριών να επιµορφωθούν. Tο 50% 

αιτιολόγησε την άγνοιά του λέγοντας ότι δεν είχε ευκαιρία να επιµορφωθεί. Tο 21% 

των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχει µία αρνητική στάση απέναντι στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρεται να επιµορφωθεί στη 

χρήση τους. Tο 14% προβάλλει ως λόγο για τη µη εξοικείωσή του µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές την έλλειψη χρόνου, ενώ το 10% δήλωσε ότι έως τώρα 

δεν έχει πεισθεί για την χρησιµότητά τους και άρα δεν φρόντισε να µάθει. Aλλοι 

λόγοι που προβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι εκτιµούν ότι δεν θα 

χρειαστούν το «νέο» αυτό µέσο λόγω της µεγάλης τους ηλικίας (3%), ενώ το 2% 

δήλωσαν τεχνοφοβικοί. 

 

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα από την έρευνα δείχνουν ότι χρειάζονται πολλά 

βήµατα ακόµη για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης. O τεχνολογικός 

αναλφαβητισµός των εκπαιδευτικών -σε όποιον λόγο κι αν οφείλεται- δηµιουργεί 

προβληµατισµό για το πόσο το ελληνικό σχολείο και οι καθηγητές που αποτελούν  τα 

σηµαντικότερα µέλη του, µπορούν να αποδεχτούν τις Ν.Τ., να ξεπεράσουν τους 

φόβους τους και τις τάσεις αδιαφορίας και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις της ελληνικής πραγµατικότητας. 
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1.5.1.2     Αρνητική στάση των εκπαιδευτικών και αντιµετώπιση της 

 

Κλείνοντας την αναφορά µας στους εκπαιδευτικούς, θα ήταν χρήσιµο να 

µελετήσουµε από πού πηγάζει η αρνητική αυτή στάση απέναντι στις ΝΤ και πώς 

µπορεί να ανατραπεί. 

Όπως είναι λογικό, οι πολέµιοι των ΝΤ χρησιµοποιούν µια σειρά επιχειρηµάτων, 

προκειµένου να δικαιολογήσουν τη στάση τους. Έτσι, ισχυρίζονται ότι οι Ν.Τ. 

δηµιουργούν νέες µορφές κοινωνικής ανισότητας, ενώ προσθέτουν ότι εστιάζοντας 

στην τεχνολογία της διδασκαλίας και µάθησης η όλη διαδικασία υποβαθµίζεται σε 

τεχνική. Επιπλέον, οι ΝΤ έχουν γρήγορο ρυθµό παλαίωσης, οπότε και το κόστος για 

την προµήθεια νέου εξοπλισµού είναι µεγάλο και συνεχές. Σε αυτό θα µπορούσαµε 

να προσθέσουµε το φόβο ότι η χρήση ΝΤ δεν αποτελεί παρά τέχνασµα του 

κεφαλαίου ώστε να εισβάλλει στο χώρο της εκπαίδευσης, µε κατάληξη τη δηµιουργία 

νέων διακρίσεων, σε πληροφοριακά πλούσιους και πληροφοριακά φτωχούς. 

 

Ακόµη, εκφράζονται, φόβοι ότι η πληροφορική θα συµβάλλει ώστε στο µέλλον 

σταδιακά να αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από πλασµατικούς – εικονικούς (virtual 

teachers). Αυτό αποτελεί στην ουσία αναβίωση παλαιότερων φόβων ότι η χρήση 

πολυµέσων θα οδηγήσει σε σταδιακή «αποσχολειοποίηση» (Meighan 1997). 

Ανάλογοι φόβοι είχαν εκφραστεί και παλαιότερα. Η παρακολούθηση της 

εκπαιδευτικής τηλεόρασης, για παράδειγµα, είχε δηµιουργήσει ανησυχίες για την 

αντικατάσταση του δασκάλου από την τηλεόραση. 

 

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΝΤ πηγάζει 

από το σύνολο των εµπειριών τους και καθορίζει τον τρόπο που τις αντιµετωπίζουν, 

συχνά χωρίς να προηγηθεί ορθή ή πλήρης ενηµέρωση ή επιµόρφωση για το 

περιεχόµενό τους. Έτσι, ως βασικοί παράγοντες διαµόρφωσης αρνητικής στάσης στη 

χρήση ΝΤ στην εκπαίδευση διακρίνονται η ανεπαρκής µόρφωση-επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, η χαµηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού και η ανεπαρκής 

γνώση του πλαισίου εφαρµογής των ΝΤ. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι 

είναι η άγνοια του νέου αντικειµένου που οδηγεί σε φόβο και κατά συνέπεια σε 

άρνηση. Εκτός από το αντικείµενο αυτό καθαυτό, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 

φοβούνται και για την ίδια τη θέση τους και το κύρος που αυτή τους παρέχει.  
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Αφού αναλύσαµε λοιπόν ορισµένα από τα πιθανά αίτια της αρνητικής στάσης που 

µπορούν να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις Ν.Τ., ας δούµε και 

ορισµένους τρόπους αντιµετώπισης της. Η επιµόρφωση, αποτελεί την πρώτη και 

σηµαντικότερη αντιµετώπιση της στάσης που αναφέρθηκε νωρίτερα, καθώς θα 

συντελέσει ουσιαστικά ώστε να αναιρεθεί ο φόβος που περιγράφεται παραπάνω. Η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΝΤ όµως, είναι σκόπιµο να γίνεται κατά 

ειδικότητες και αυτό γιατί είναι ευνόητο πως άλλες ανάγκες έρχονται να καλύψουν οι 

καθηγητές της πρωτοβάθµιας από αυτούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως 

επίσης ότι άλλες είναι οι παιδευτικές ανάγκες της κάθε ειδικότητας και ποικίλα τα 

λογισµικά, οι παιδευτικές προσεγγίσεις και τα προγράµµατα που θα 

χρησιµοποιήσουν. Όσο ευνόητο και αν ακούγεται, στην πραγµατικότητα 

εξειδικευµένη επιµόρφωση δεν εφαρµόζεται σχεδόν ποτέ. 

Επιπλέον, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της «αυτό-

επι-µόρφωσής» τους. Κάτι τέτοιο καλούνται να κάνουν και από τον ίδιο το ρόλο που 

πρέπει να υπηρετήσουν, αυτόν του λειτουργού. Επιπρόσθετα, ο διευθυντής της 

σχολικής µονάδας µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριµένο τοµέα, 

καθώς είναι απαραίτητη η συνεργασία του για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί 

στις καλπάζουσες ανάγκες διαρκούς επιµόρφωσης, αλλά και να αναπτυχθεί κλίµα 

συνεργασίας και αλληλοβοήθειας µεταξύ των συναδέλφων στη σχολική µονάδα. 

 

 

1.5.2   Νέες Τεχνολογίες και Εργαζόµενοι Επιχειρήσεων 

 

Η τεχνοφοβία έχει προταθεί ως η πιθανή εξήγηση για την τάση µερικών διευθυντών 

να αποφεύγουν την άµεση ενασχόληση τους µε εργασίες που περιλαµβάνουν τη 

χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την ανάθεση των εργασιών αυτών 

υφιστάµενους τους οι οποίοι είναι τεχνικά ενήµεροι για τη διεκπεραίωση των 

διαδικασιών αυτών. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία µιας κρίσης στο 

υπαλληλικό εργατικό δυναµικό, ότι οι τεχνοφοβικοί αυτοί διευθυντές θα 

εκτροχιάσουν την αλυσίδα παραγωγικότητας επειδή ακριβώς φοβούνται να 

χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές και τις άλλες Νέες Τεχνολογίες.  

 

Ωστόσο αυτή η κρίση δεν είναι τόσο πιθανή. Τα αποτελέσµατά µας παρουσιάζουν ότι 

το ζήτηµα της τεχνοφοβίας µεταξύ των διευθυντών δεν είναι τόσο σοβαρό. Αν και η 
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τεχνοφοβία  είναι πράγµατι ένα πραγµατικό φαινόµενο, µπορεί να µην είναι τόσο 

διαδεδοµένο όπως νοµίζουµε. 

Επίσης, υπάρχει ακόµα διαφωνία για την πραγµατική έκταση του προβλήµατος 

µεταξύ των διευθυντών. Μερικές µελέτες αναφέρουν µια υψηλή συχνότητα 

τεχνοφοβίας που συνοδεύεται από ακραία φυσικά, φοβικά συµπτώµατα όπως οι 

κράµπες στο στοµάχι και ο κρύος ιδρώτας. Από την άλλη,  µια  µελέτη   της     Exxon 

παρήγαγε αρκετά διαφορετικά αποτελέσµατα όταν διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 

τους 5000 διευθυντές που έλαβαν µέρος στην έρευνα υπερεκτίµησαν σηµαντικά το 

βαθµό φόβου και τις άλλες αρνητικές συµπεριφορές των προσωπικών των 

επιχειρήσεων σχετικά µε τους υπολογιστές. 

 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι παλαιότερες επίσηµες έρευνες για την τεχνοφοβία των 

εργαζοµένων σε επιχειρήσεις δεν είναι πάρα πολλές. Για παράδειγµα, ο Weinberg, σε 

µια από τις έρευνες του που δηµοσιεύθηκε στον επαγγελµατικό τύπο, µελέτησε 523 

µάνατζερ για 4 χρόνια και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι σχεδόν το ένα τρίτο αυτών 

είχε κάποια µορφή τεχνοφοβίας χωρίς ωστόσο να καθορίζεται ο ακριβής βαθµός 

αυτής. 

 

Ας δούµε όµως πως έχουν τα αποτελέσµατα από µια έρευνα που έγινε για το 

υπουργείο οικονοµίας. H έρευνα διενεργήθηκε σε δείγµα 1.800 εταιρειών µε 

εργαζοµένους από 1 ως 250 άτοµα και τα αποτελέσµατα είναι αρκετά σηµαντικά. 

Ολοένα και περισσότερες µικροµεσαίες εταιρείες εξοικειώνονται µε τον κόσµο των 

νέων τεχνολογιών, δεδοµένου ότι το 2002 παρατηρείται αύξηση στη χρήση της 

τεχνολογίας της πληροφορίας από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, η χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή αυξήθηκε κατά 4,1% το 2002 σε σύγκριση µε το 

προηγούµενο έτος, ενώ οι συνδέσεις και η παρουσία στο Internet αυξήθηκαν 

δυναµικότερα: 27,4% και 53,3% αντιστοίχως. H εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ο αριθµός 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που απέκτησαν ιστοσελίδα ή κόµβο αυξήθηκε 

σηµαντικά. Ενώ επίσης, παρατηρείται και αύξηση στις προθέσεις απόκτησης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή το επόµενο έτος και σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Ακόµη, µια ακόµη έρευνα της Metron Analysis σχετικά µε την χρήση και τη 

διείσδυση του Ιντερνετ στην Ελλάδα, αναφέρει ότι ένας στους δύο µισθωτούς του 

δηµοσίου τοµέα (49,9%), ασχολείται µε το ∆ιαδίκτυο, ενώ αν και πιο χαµηλά 
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ικανοποιητικά κρίνονται και τα ποσοστά στους εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα 

(37,3%) και στους ελεύθερους επαγγελµατίες (32%).  

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τεχνοφοβία των εργαζοµένων στις 

επιχειρήσεις δεν είναι τόσο µεγάλη όσο θα περίµενε κανείς. Όπως φάνηκε και από τα 

προηγούµενα στατιστικά, τα τελευταία χρόνια ειδικότερα άρχισε να γίνεται µια 

σηµαντική προσπάθεια εισαγωγής και αποδοχής των Ν.Τ. στον εργασιακό τοµέα µε 

πολύ σηµαντικά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα µπορούν να 

αντεπεξέλθουν µε  µεγαλύτερη ευκολία στις προκλήσεις τις σύγχρονης εποχής, αλλά 

και για τα άτοµα προσωπικά 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 

2.  ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1   Έρευνα – Σκοπός της. 

 

Στο προηγούµενο µέρος ασχοληθήκαµε µε την τεχνοφοβία σε καθηγητές και στελέχη 

επιχειρήσεων, µέσα από πληροφορίες που συλλέχθηκαν από βιβλιογραφική έρευνα 

και στοιχεία µέσα από το διαδικτυακό χώρο – Ίντερνετ. Στο κοµµάτι αυτό της 

εργασίας θα ασχοληθούµε µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα µε 

ερωτηµατολόγια που διενεργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.  

 

Έτσι, έχοντας υπόψη το τελευταίο κοµµάτι του Α’ Μέρους, όπου δόθηκαν ορισµένα 

στοιχεία σχετικά µε την τεχνοφοβική στάση των καθηγητών και των στελεχών των 

επιχειρήσεων σε άλλες χώρες ανά τον κόσµο, ο στόχος της έρευνας αυτής δεν είναι 

άλλος από την συγκέντρωση στοιχείων και την παρουσίαση της τάσης που επικρατεί 

στα δυο αυτά νευραλγικά επαγγέλµατα στη Θεσσαλονίκη, σήµερα. 

 

 

2.2   Κατασκευή – ∆οµή του ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο απαρτίζεται από  έντεκα συνολικά ερωτήσεις µε ορισµένες από 

αυτές να διαθέτουν και υποερωτήµατα. Το πρώτο µέρος που αποτελείτε στην ουσία 

από την πρώτη ερώτηση µόνο, αφορά  καθαρά δηµογραφικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, 

καθορίζεται το φύλο των ερωτηθέντων καθώς και η ηλικία τους ενώ µε ένα τρίτο 

υποερώτηµα διαχωρίζονται ανάλογα µε το επάγγελµα τους σε καθηγητές και στελέχη 

– εργαζόµενους επιχειρήσεων που αποτελούν και τις δυο οµάδες τη συµπεριφορά των 

οποίων θέλουµε να διερευνήσουµε. Ακόµη, η κατηγοριοποίηση που έγινε στον τοµέα 

της ηλικίας είναι σε τέσσερα επίπεδα και συγκεκριµένα διαιρεί το δείγµα µας στις 

ηλικίες µεταξύ 18 και 25 ετών, µεταξύ 26 και 35 ετών, µεταξύ 36 και 45 ετών και 

τέλος από 46 ετών και πάνω. Ο χωρισµός αυτός στις συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες 

έγινε γιατί κρίθηκε ότι οι αυτές οι οµάδες έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά 
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ως προς τη σχέση τους µε τις νέες τεχνολογίες και άρα και ως προς τη συµπεριφορά 

τους απέναντί τους. 

 

Στο δεύτερο τµήµα του ερωτηµατολογίου, περιλαµβάνονται δέκα ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Οι ερωτήσεις δύο έως και τέσσερα (2-4), διερευνούν την διείσδυση των νέων 

τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή του δείγµατος ατόµων που µελετήθηκε και βασικά 

την ύπαρξη του Ιντερνετ και των ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο στον ιδιωτικό 

χώρο – σπίτι των ατόµων, όσο και στην εργασία τους ,και το κατά πόσο 

χρησιµοποιούνται αυτές ή όχι. Ακόµη, οι ερωτήσεις πέντε έως και έντεκα (5-11), θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι περισσότερο σηµαντικές αφού αποτελούν 

ερωτήσεις µέσα από τις οποίες γίνεται µια προσπάθεια να καταγραφεί η διάθεση των 

ατόµων του δείγµατος µας, ο τρόπος µε τον οποίο βλέπουν τις νέες τεχνολογίες 

αναφορικά και µε τον εργασιακό τους τοµέα, καθώς και το ενδιαφέρον τους απέναντι 

σε αυτές. 

 

Για την δηµιουργία του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκε ως βάση η κλίµακα 

Likert  όπου τα άτοµα της έρευνας µπορούσαν να δηλώσουν το βαθµό συµφωνίας ή 

διαφωνίας τους µε την προηγηθείσα ερώτηση, ενώ κατά το µέτρο του δυνατού, 

ακολουθήθηκαν οι αρχές του Nielsen, κατά τον οποίον ένα ερωτηµατολόγιο πρέπει 

να είναι πλήρες,  να διακατέχεται από ανεξαρτησία στις ερωτήσεις, να είναι απλό, 

κατανοητό και να µην απαιτεί πολύ χρόνο για την συµπλήρωση του. 

 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν απλή και απαιτούσε την συµπλήρωση µε 

ένα  Χ  στο αντίστοιχο τετράγωνο της κάθε ερώτησης από τα άτοµα που συµµετείχαν 

στη διαδικασία. Ενώ οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν ήταν οι παρακάτω : 

 

� Επιλογή κατάφασης ή άρνησης:         (ΝΑΙ – ΟΧΙ) 

� Επιλογή µεταξύ πέντε δυνατοτήτων µε διαβάθµιση:  

      (Παρά Πολύ – Πολύ – Αρκετά – Λίγο – Καθόλου) 

      (Ενθουσιασµό – Ενδιαφέρον – Αδιαφορία – Επιφυλακτικότητα – Φόβο) 

� Επιλογή µεταξύ τεσσάρων δυνατοτήτων : 

      (Πολύ – Λίγο – Παρέµεινε ίδιος – Υποβαθµίστηκε) 

� Επιλογή µεταξύ τριών δυνατοτήτων : 

      (Απαραίτητη – Αδιάφορη – Περιττή) 
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2.3   Μέθοδος της έρευνας – συγκέντρωση δεδοµένων 

 

Όπως προαναφέρθηκε ήδη, η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα). Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε 

καθηγητές και µέλη επιχειρήσεων και συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του µήνα 

∆εκεµβρίου του 2007. Πιο συγκεκριµένα µοιράστηκαν σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο 

ξένων γλωσσών, σε ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε δυο επιχειρήσεις Α.Ε., όλα εγκατεστηµένα στην 

ευρύτερη περιοχή της ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης. Συνολικά 

ετοιµάστηκαν και διανεµήθηκαν 35 ερωτηµατολόγια σε άτοµα (όπως άλλωστε είναι 

φυσικό λόγω των συγκεκριµένων επαγγελµάτων), 18 ετών και άνω. 

 

Παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου µε πίνακες  

καθώς και διαγραµµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων. 

 

 

2.3.1    ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

� Η ερώτηση αυτή είχε να κάνει µε καθαρά δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος. Έτσι 

στον πίνακα 1.1 φαίνεται η κατανοµή σε άνδρες και γυναίκες. 

 

Πίνακας 1.1 

Φύλο Αριθµός ατόµων 

Άνδρας 15 

Γυναίκα 20 

ΣΥΝΟΛΟ 35 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι γυναίκες του δείγµατος µας είναι περισσότερες από τους 

άντρες. Το γεγονός αυτό είναι εντελώς τυχαίο καθώς κατά τη διανοµή των 

ερωτηµατολογίων δεν επιδιώχθηκε να είναι ίσοι σε αριθµό. 
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Στο διάγραµµα 1.1 ακολουθεί η γραφική απεικόνιση σε ποσοστά . 

 

∆ιάγραµµα 1.1 

Φύλο

Άνδρες

15
43%

Γυναίκες

20
57%

 

 

Όπου φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία µε 57% έναντι 43% των ανδρών 

 

 

� Σηµαντικό στοιχείο αποτελούν και οι ηλικίες των ατόµων που αποτελούσαν το 

δείγµα. Στον πίνακα 1.2 δίνονται τα στοιχεία αυτά. 

 

Πίνακας 1.2 

Ηλικία Αριθµός ατόµων 

έτη Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

18-25 3 4 7 

26-35 6 5 11 

36-45 4 9 13 

46 & άνω 2 2 4 

ΣΥΝΟΛΟ 15 20 35 
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Ενώ στο διάγραµµα 1.2 έχουµε την ποσοστιαία απεικόνιση των στοιχείων αυτών, 

όπου συγκεκριµένα παρατηρείτε ένα µεγαλύτερο ποσοστό στις ενδιάµεσες ηλικίες, 

δηλαδή 26-35 και 36-45 ετών µε ποσοστά 31% και 38% αντίστοιχα, ακολουθούν οι 

ηλικίες 18-25 µε 20% ενώ η ηλικίες από 46 ετών και άνω αντιστοιχούν στο 11%. 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2 

Κατανοµή ανά ηλικία

18-25
7

20%

26-35
11

31%

36-45
13

38%

46 & άνω

4
11%

 

 

 

 

� Χρήσιµο είναι να δούµε και την κατανοµή των ηλικιών ανά φύλο. Οι άνδρες και οι 

γυναίκες που απάντησαν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία όπως φαίνονται στον πίνακα 

1.2, παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήµατα. 
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∆ιάγραµµα 1.2.1 

3

6

4

2

0

1

2

3

4

5

6

18-25 26-35 36-45 46 & άνω

Άνδρες

Κατανοµή ανά ηλικία και φύλο

 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2.2 

4
5

9

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18-25 26-35 36-45 46 & άνω

Γυναίκες

Κατανοµή ανά ηλικία και φύλο
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Σε αντίθεση µε τους άντρες όπου καλύπτουν θα λέγαµε αναλογικά όλες τις ηλικίες, 

µε τους περισσότερους να ανήκουν στην ηλικία των 26-35 ετών (6 στο σύνολο), το 

δείγµα των γυναικών εµφανίζει έναν εµφανώς µεγαλύτερο αριθµό στην ηλικία των 

36-45 ετών (9 συνολικά). Αυτό συνολικά για την ερευνά µας είναι πολύ καλό γιατί 

πρακτικά σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα θα προέρχονται από εκπροσώπους όλων των 

ηλικιακών κατηγοριών. 

 

 

 

� Στον επόµενο πίνακα δίνεται ένα ακόµη πολύ σηµαντικό στοιχείο που έχει να κάνει 

µε την κατηγοριοποίηση των ατόµων µε βάση το επάγγελµα τους. Στην εργασία µας, 

µας ενδιέφερε να µελετήσουµε τις φοβικές αντιδράσεις καθηγητών και στελεχών 

επιχειρήσεων από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, όπως παρατηρούµε και 

στον πίνακα 1.3, σε σύνολο 35 ατόµων, υπάρχουν 18 καθηγητές και 17 στελέχη και 

το αντίστοιχο ποσοστό είναι 51% και 49%. Εµφανίζεται δηλαδή µια ισορροπία κάτι 

που επιδιώχθηκε άλλωστε σε µεγάλο βαθµό, προκειµένου τα αποτελέσµατα της 

έρευνας να εκφράζουν στον ίδιο βαθµό την τάση που επικρατεί σήµερα για τις νέες 

τεχνολογίες στους καθηγητές και τα στελέχη των εταιρειών. 

 

 

 

Πίνακας 1.3 

Ειδικότητα Αριθµός 

Καθηγητές 18 

Στελέχη επιχειρήσεων 17 

ΣΥΝΟΛΟ 35 
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Στο επόµενο διάγραµµα εµφανίζονται τα παραπάνω στοιχεία σε σχεδιάγραµµα και η 

αναλογία τους σε ποσοστά. 

 

 

∆ιάγραµµα 1.3 

Κατανοµή µε βάση το επάγγελµα

18
51%

17
49%

Καθηγητές

Στελέχη επιχειρήσεων

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι συνδυασµοί για την έκδοση αποτελεσµάτων και την 

εµφάνιση στοιχείων µε βάση αυτά τα δηµογραφικά δεδοµένα, είναι αρκετοί. Έτσι, θα 

µπορούσε να γίνει ακόµη, ένας διαχωρισµός που να δείχνει το φύλο των ατόµων για 

κάθε κατηγορία επαγγέλµατος, ή το τι ηλικίες υπάρχουν στο δείγµα µας σε κάθε 

επάγγελµα και άλλα. Στην παρούσα εργασία όµως, και για λόγους ευκολίας πιο πολύ, 

θα ασχοληθούµε κυρίως µε τα βασικά στοιχεία. όπως είναι για παράδειγµα, το δείγµα 

των ηλικιών στο σύνολο των ατόµων και δε θα γίνει κάποιος ιδιαίτερος διαχωρισµός, 

εκτός και αν σε κάποια από τις ακόλουθες ερωτήσεις κριθεί απαραίτητο γιατί τα 

αποτελέσµατα που θα προκύπτουν θα είναι σηµαντικά για την αποκοµιδή περαιτέρω 

συµπερασµάτων σχετικά µε το θέµα µας. 
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2.3.2  ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Η επόµενη οµάδα ερωτήσεων αφορά τις ερωτήσεις 2 έως 4, οι οποίες αναφέρονται 

στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή των ατόµων που 

µελετούµε και πιο συγκεκριµένα στην ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και 

Ιντερνετ στον ιδιωτικό τους χώρο. Αυτό αποσκοπούσε στο να λάβουµε µια πρώτη 

“γεύση” σχετικά µε το αν παίζουν ρόλο οι δυο αυτές τεχνολογίες στην 

καθηµερινότητα τους. 

 

• Συνεπώς, το ερώτηµα εδώ ήταν αν υπάρχει Η/Υ στο σπίτι, ακολουθούµενο από δυο 

υποερωτήµατα: Α) αν υπάρχει και Ιντερνετ και Β) αν διαθέτουν E-mail. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 2.1 

Έχετε Η/Υ στο σπίτι; Αριθµός ατόµων 

ΝΑΙ 30 

ΟΧΙ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 35 

 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 30, αριθµός 

που αντιστοιχεί στο 86% του δείγµατος, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι διαθέτουν Η/Υ 

στο σπίτι τους, έναντι σε µόλις 5, ποσοστό 14%, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν έχουν. 

Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσµα που δίνει µια πρώτη εικόνα για το 

πόσο έχουν διεισδύσει τουλάχιστον οι ΝΤ σήµερα στη ζωή µας. 

 

Ενώ στο διάγραµµα 2.1 που ακολουθεί βλέπουµε τα ποσοστά αυτά. 
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∆ιάγραµµα 2.1 

Έχετε Η/Υ στο σπίτι;

ΝΑΙ

86%

ΟΧΙ

14%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

 

• Το αµέσως επόµενο βήµα ήταν να γίνει η ερώτηση αν έχουν Ιντερνετ και Ε-mail από 

τη στιγµή που υπήρχε Η/Υ στο σπίτι. Τα αποτελέσµατα και για τις δυο περιπτώσεις 

είναι τα παρακάτω: 

 

Πίνακας 2.2 

Έχετε Ιντερνετ; Αριθµός ατόµων 

ΝΑΙ 27 

ΟΧΙ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Πίνακας 2.3 

Έχετε Ε-mail; Αριθµός ατόµων 

ΝΑΙ 24 

ΟΧΙ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 30 
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∆ιάγραµµα 2.2 

Έχετε Ίντερνετ;

ΝΑΙ

90%

ΟΧΙ

10%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

∆ιάγραµµα 2.3 

Έχετε Ε-mail;

ΝΑΙ

80%

ΟΧΙ

20%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

Όπως παρατηρούµε στα 30 άτοµα που απάντησαν θετικά στο αν έχουν Η/Υ οι 27 

δήλωσαν ότι διαθέτουν και σύνδεση στο Ιντερνετ, ένα ποσοστό δηλαδή 90%, ενώ 24 

από αυτούς, το 80% δηλαδή, είπαν ότι έχουν και λογαριασµό Ε-mail. 
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• ∆ύο ακόµη στατιστικά στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν εδώ, είναι ο αριθµός των 

καθηγητών και των εργαζοµένων που διαθέτουν Ιντερνετ και E-mail, καθώς και η 

κατηγοριοποίηση µε βάση την ηλικία. Τα στοιχεία αυτά δίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 2.4 

 ΕΧΕΤΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ;  

Κατηγορία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Καθηγητές 12 2 

Υπάλληλοι  15 1 

ΣΥΝΟΛΟ 27 3 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4 

ΝΑΙ

12

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

15

ΟΧΙ

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Αριθµός

 ατόµων

Καθηγητές Υπάλληλοι 

Κατηγορία

EXETE INTERNET;

 

 

Όπως βλέπουµε, 12 καθηγητές και 15 υπάλληλοι, από αυτούς οι οποίοι είχαν δηλώσει 

ότι έχουν Η/Υ, δήλωσαν ότι έχουν κάποια σύνδεση στο Ίντερνετ, ενώ αντίστοιχα 

µόνο 2 καθηγητές και 1 υπάλληλος είπαν ότι δεν έχουν σύνδεση. Τα ποσοστά δηλαδή 

είναι πολύ ενθαρρυντικά αφού στη συντριπτική τους πλειοψηφία και οι δυο 

κατηγορίες δείχνουν να έχουν αποδεχτεί σε έναν βαθµό αυτή την τεχνολογία. 
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Συνεχίζοντας µε την αντίστοιχη ερώτηση εάν υπάρχει και Ε-mail, τα αποτελέσµατα 

ήταν τα ακόλουθα: 

 

 

Πίνακας 2.5 

 ΕΧΕΤΕ Ε-ΜΑΙL;  

Κατηγορία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Καθηγητές 12 2 

Υπάλληλοι  12 4 

ΣΥΝΟΛΟ 24 6 

 

 

∆ιάγραµµα 2.5 

ΝΑΙ

12

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

12

ΟΧΙ

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Αριθµός 
ατόµων

Καθηγητές Υπάλληλοι 

Κατηγορία

ΕΧΕΤΕ Ε-ΜΑΙL;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

 

 

Και εδώ 12 καθηγητές και 12 υπάλληλοι από αυτούς που είχαν δηλώσει ότι διαθέτουν 

Η/Υ απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν έχουν προσωπικό Ε-mail, ενώ µόνο 2 

καθηγητές και 4 υπάλληλοι αυτή τη φορά δήλωσαν ότι δεν έχουν. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ενθαρρυντικά καθότι το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων δηλώνει ότι 

χρησιµοποιεί την υπηρεσία αυτή του διαδικτύου. 
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• Ας δούµε τώρα πως εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αυτά συνολικά, πόσοι έχουν 

τουλάχιστον µια από τις τρεις τεχνολογίες,(δηλαδή Η/Υ,Ιντερνετ,Ε-mail), παίρνοντας 

σαν βάση τις ηλικιακές οµάδες των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Πίνακας 2.6 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΗΛΙΚΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

18-25 7 0 

26-35 10 1 

36-45 9 4 

46 & άνω 4 0 

ΣΥΝΟΛΟ 30 5 

 

 

∆ιάγραµµα 2.6 
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Στα αποτελέσµατα που δίνονται στον πίνακα 2.6, από τα 30 άτοµα που έχουν 

απαντήσει θετικά, 7 ανήκουν στις ηλικίες µεταξύ 18-25 ετών, 10 ανήκουν στις 

ηλικίες 26-35 ετών, 9 είναι από 36-45 ετών και 4 άτοµα ήταν άνω των 46 ετών. 

Αντίστοιχα, από αυτούς που απάντησαν αρνητικά, 1 άτοµο ανήκε στην κατηγορία 26-
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35 ετών και 4 άτοµα ήταν µεταξύ 36 και 45 ετών, ενώ δεν υπήρχαν εκπρόσωποι στις 

άλλες δύο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 13 συνολικά άτοµα άνω των 36 ετών 

έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν κάποια από τις νέες αυτές τεχνολογίες και µάλιστα οι 4 

εξ’ αυτών ήταν άνω των 46 ετών, κάτι που καταδεικνύει ότι και οι µεγαλύτερες 

ηλικίες τις έχουν βάλει στη ζωή τους. 

 

 

2.3.3   ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Το τρίτο ερώτηµα ήταν: «Χρησιµοποιείται τις νέες τεχνολογίες στην εργασία 

σας;». Υπήρχε η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε δυο απαντήσεις: Ναι και Όχι. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.1 

Χρησιµοποιείτε τις νέες 

τεχνολογίες στην εργασία σας; 

Αριθµός ατόµων 

ΝΑΙ 31 

ΟΧΙ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 35 

 

∆ιάγραµµα 3.1 

Χρησιµοποιείτε τις νέες τεχνολογίες στην εργασία σας;

ΝΑΙ

89%

ΟΧΙ

11%

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Παρατηρώντας την «πίτα» διαπιστώνουµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ατόµων 

χρησιµοποιούν τις ΝΤ στην εργασία τους. Ένα 89%, ή αλλιώς οι 31 από τους 

συνολικά 35 ερωτηθείς απάντησαν ΝΑΙ, ενώ µόνο ένα 11% είπε ΟΧΙ. 

 

• Αµέσως µετά ακολουθεί η κατανοµή των αποτελεσµάτων µε βάση την ειδικότητα 

των ατόµων, καθηγητές – υπάλληλοι. 

 

 

Πίνακας 3.2 

Κατηγορία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Καθηγητές 14 4 

Υπάλληλοι  17 0 

ΣΥΝΟΛΟ 31 4 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.2 
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Με βάση τις απαντήσεις, όλοι οι εργαζόµενοι που πήραν µέρος στην έρευνα, 

χρησιµοποιούν µε κάποιο τρόπο τις νέες τεχνολογίες στην εργασία τους, ενώ αντίθετα 

το 20% των καθηγητών δήλωσε ότι δεν τις χρησιµοποιεί 

. 

 

• Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Πίνακας 3.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

18-25 6 1 

26-35 11 0 

36-45 10 3 

46 & άνω 4 0 

ΣΥΝΟΛΟ 31 4 

 

∆ιάγραµµα 3.3 
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Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα, από τις 4 αρνητικές απαντήσεις, οι 3 προήλθαν 

από την ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών και η µια από την 18-25 ετών. Αντίστοιχα 
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από τα άτοµα που απάντησαν ότι χρησιµοποιούν τις ΝΤ στην εργασία τους, 6 ήταν 

µεταξύ 18-25 ετών, 11 ήταν µεταξύ 26-35 ετών, 10 µεταξύ 36-45 και 4 πάνω από 46 

ετών. Τα αποτελέσµατα εν συντοµία φανερώνουν µια αυξηµένη χρήση των ΝΤ στις 

σηµαντικές ηλικίες των 26-45 ετών, ηλικίες που ουσιαστικά ανήκουν οι περισσότεροι 

εργαζόµενοι αλλά και καθηγητές σήµερα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει µια 

περαιτέρω εξοικείωση µε αυτές όχι µόνο από τις µικρότερες ηλικίες που συνήθως 

αποδέχονται και χρησιµοποιούν πιο εύκολα τις τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και από 

τις µεγαλύτερες. Αυτό δείχνει θα λέγαµε κατά κάποιο τρόπο, τις αλλαγές που 

συντελούνται σήµερα στον τρόπο λειτουργίας των δυο οµάδων που µελετούµε, 

αναφορικά µε τον εργασιακό τους τοµέα. 

 

 

2.3.4    ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Στην ερώτηση αυτή, που συνδέεται µε την αµέσως προηγούµενη και η οποία 

χωρίζεται σε 3 υποερωτήµατα (Α,Β,Γ), θελήσαµε να διαπιστώσουµε από αυτούς που 

χρησιµοποιούν τις ΝΤ στην εργασία τους, που τις χρησιµοποιούν. Έτσι σε σύνολο 31 

θετικών απαντήσεων, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1, έχουµε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα.  

 

Α) Η ερώτηση ήταν: «Κάνετε χρήση των ΝΤ για την προετοιµασία της εργασίας 

σας;». Και οι απαντήσεις που δόθηκαν δίνονται στον πίνακα  4.1. 

 

Πίνακας 4.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Πάρα πολύ 8 

Πολύ 10 

Αρκετά 10 

Λίγο 3 

Καθόλου 0 

ΣΥΝΟΛΟ 31 
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Στο ∆ιάγραµµα 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παρακάτω αποτελέσµατα µε 

ποσοστά. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1 

Κάνετε χρήση των ΝΤ για την προετοιµασία της εργασίας σας;
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων απάντησε 

ότι χρησιµοποιεί πολύ ή αρκετά τις ΝΤ για την προετοιµασία της εργασίας του σε 

ποσοστό 32% για τη κάθε απάντηση. Ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό, 26% δηλώνει 

ότι τις χρησιµοποιεί πάρα πολύ, ενώ ένα 10% µόνο είπε ότι χρησιµεύουν λίγο. Το πιο 

σηµαντικό ωστόσο, είναι το γεγονός ότι όλοι λίγο ή πολύ κάνουν χρήση των ΝΤ, 

καθώς κανένας δεν απάντησε ότι δεν της χρησιµοποιεί καθόλου. Κάτι που δείχνει θα 

λέγαµε τη χρησιµότητα τους και την ευκολία που παρέχουν οι ΝΤ σε αυτό το κοµµάτι 

της εργασιακής δραστηριότητας. 

 

 

• Τα αποτελέσµατα ανά ειδικότητα των ερωτηθέντων, καταγράφονται και 

παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
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Πίνακας 4.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Καθηγητές 2 5 6 1 0 

Υπάλληλοι 6 5 4 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 8 10 10 3 0 

 

∆ιάγραµµα 4.2 
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Στην κατανοµή ανά ειδικότητα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

καθηγητών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί «αρκετά» έως «πολύ» τις ΝΤ στην 

προετοιµασία της εργασίας του, µε ποσοστά 42,8% και 35,7% αντίστοιχα. Αυτοί που 

δήλωσαν ότι τις χρησιµοποιούν «πάρα πολύ», αντιπροσωπεύουν το 14,3%, ενώ αυτοί 

που είπαν «λίγο» µόνο το 7,2%. Από την άλλη πλευρά, οι υπάλληλοι εµφανίστηκαν 

να εµπιστεύονται περισσότερο τις ΝΤ στην προετοιµασία της εργασίας τους, καθώς 

το 35,3% και το 29,4% απάντησαν «πάρα πολύ» και «πολύ» αντίστοιχα, το 23,5% 

έδωσε σαν απάντηση το «αρκετά» και το 11,8% είπε «λίγο». Συµπερασµατικά 

βλέπουµε ότι οι υπάλληλοι εµφανίζονται πολύ περισσότερο ενθουσιώδεις στο 

συγκεκριµένο θέµα  σε σχέση µε τους καθηγητές τους οποίους διακρίνει µια σχετική 

διστακτικότητα. 

 



 - 47 - 

• Τα αποτελέσµατα ανά ηλικιακή κατηγορία δίνονται αµέσως παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά  Λίγο Καθόλου 

18-25 4 2 0 0 0 

26-35 2 4 5 0 0 

36-45 1 3 5 1 0 

46 & άνω 1 1 0 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 8 10 10 3 0 

 

 

∆ιάγραµµα 4.3 
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Παρατηρούµε ότι στην κατηγορία 18-25 ετών, από τα 6 άτοµα συνολικά που ανήκαν 

σε αυτή, τα  4 απάντησαν ότι χρησιµοποιούν «πάρα πολύ» τις ΝΤ στην προετοιµασία 

της εργασίας τους, δηλαδή ένα ποσοστό 66,7%, ενώ και τα άλλα δυο άτοµα δήλωσαν 

πως τις χρησιµοποιούν «πολύ». Χαρακτηριστικές είναι και οι απαντήσεις των 

κατηγοριών 26-35 και 36-45 ετών, όπου το µεγαλύτερο µέρος απάντησε ότι του 
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χρησιµεύουν «αρκετά» οι ΝΤ, σε ποσοστό 45,5% και 50% αντίστοιχα. ∆εύτερη σε 

σειρά ήταν η απάντηση «πολύ» µε 36,4% και 30%, ενώ στις ηλικίες 26-35 το 

υπόλοιπο 18,1% είπε πως τις χρησιµοποιεί «πάρα πολύ» και στις ηλικίες 36-45 από 

ένα 10% δήλωσε «πάρα πολύ» και «λίγο». Τέλος, στη µεγαλύτερη ηλικιακή 

κατηγορία, το 50% κάνει «λίγο» χρήση των ΝΤ στην προετοιµασία της εργασίας, το 

25% «πάρα πολύ» και το υπόλοιπο 25% «πολύ». Όπως φαίνεται αν και τα ποσοστά 

του «πολύ» και «πάρα πολύ» είναι γενικά µεγάλα, 18 από τα 31 άτοµα έδωσαν αυτές 

τις απαντήσεις, εντούτοις όσο ανεβαίνουµε στην ηλικία τείνει να υπάρχει µια µείωση 

στη χρήση αυτή των ΝΤ µε ένα µεγάλο µέρος να δίνει σαν απάντηση ότι τις 

χρησιµοποιεί «αρκετά», ενώ κάποιοι δηλώνουν ότι τις χρησιµοποιούν «λίγο». Όσο 

ανεβαίνουν δηλαδή οι ηλικίες υπάρχει µια πιο συντηρητική στάση.  

 

 

 

Β) Στο δεύτερο ερώτηµα η ερώτηση ήταν: «Κάνετε χρήση των ΝΤ κατά τη 

διάρκεια της εργασίας σας;». Οι απαντήσεις που δόθηκαν δίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα  4.4 

 

 

Πίνακας 4.4 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Πάρα πολύ 6 

Πολύ 11 

Αρκετά 9 

Λίγο 4 

Καθόλου 1 

ΣΥΝΟΛΟ 31 
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Στο ∆ιάγραµµα 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σε ποσοστά. 

 

∆ιάγραµµα  4.4 

Κάνετε χρήση των ΝΤ κατά τη διάρκεια της εργασίας σας;
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Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιµοποιεί «πολύ» τις ΝΤ 

κατά τη διάρκεια της εργασίας του µε ποσοστό 36%. Ακολουθώντας, το 29% δήλωσε 

ότι τις χρησιµοποιεί «αρκετά», ενώ ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό, 19% είπε ότι τις 

χρησιµοποιεί «πάρα πολύ». Ακόµη, το 13% είπε ότι χρησιµεύουν «λίγο» και µόλις το 

3% δεν τις χρησιµοποιεί «καθόλου». 

 

• Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτηθέντων ανά 

ειδικότητα – κατηγορία επαγγέλµατος. 

 

Πίνακας 4.5 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Καθηγητές 1 4 6 2 1 

Υπάλληλοι 5 7 3 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 6 11 9 4 1 
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∆ιάγραµµα 4.5 
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Στην κατανοµή ανά ειδικότητα, από την πλευρά των καθηγητών το µεγαλύτερο 

ποσοστό, 42,8% απάντησε ότι χρησιµοποιεί «αρκετά»τις ΝΤ κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του, η αµέσως επόµενη απάντηση µε 28,5% ήταν ότι τις χρησιµοποιούν 

«πολύ», ένα ποσοστό 14,2% είπε ότι τις χρησιµοποιεί «λίγο», ενώ µόνο το 7,1% 

κάνει «πάρα πολύ» χρήση τους όταν εργάζεται. Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι και το 

γεγονός ότι το υπόλοιπο 7,1% δήλωσε ότι δεν τις χρησιµοποιεί «καθόλου». 

 

Από την άλλη πλευρά, οι υπάλληλοι – στελέχη επιχειρήσεων εµφανίζονται 

περισσότερο δραστήριοι στο θέµα αυτό και τη χρήση των ΝΤ µέσα στην εργασία 

τους, καθώς το µεγαλύτερο µέρος δήλωσε ότι τις χρησιµοποιεί «πολύ» και «πάρα 

πολύ» σε ποσοστό 41,2% και 29,4% αντίστοιχα. Τρίτη κατά σειρά δόθηκε η 

απάντηση «αρκετά» µε 17,6% και τέλος µε 11,8% οι υπάλληλοι δήλωσαν ότι κάνουν 

«λίγο» χρήση των ΝΤ. Σηµαντικό είναι το συµπέρασµα που προκύπτει εδώ από τα 

δεδοµένα ότι όλοι χρησιµοποιούν τις ΝΤ κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, είτε 

λιγότερο είτε περισσότερο, καθώς κανένας δε δήλωσε ότι δεν τις χρησιµοποιεί 

«καθόλου». 
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• Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Πίνακας 4.6 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

18-25 3 2 1 0 0 

26-35 2 5 3 1 0 

36-45 0 3 5 1 1 

46 & άνω 1 1 0 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 6 11 9 4 1 

 

 

∆ιάγραµµα 4.6 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, στην κατηγορία 18-25 ετών, το 50% που ανήκε σε αυτές τις 

ηλικίες δήλωσε ότι κάνει «πάρα πολύ» χρήση των ΝΤ κατά τη διάρκεια της εργασίας 

του, το 33,3% είπε ότι κάνει «πολύ» χρήση και  το 16,7% «αρκετά». Αντίστοιχα, 

στην κατηγορία 26-35 ετών, το 45,5% τις χρησιµοποιεί «πολύ», το 27,3% «αρκετά», 

το 18,2% «πάρα πολύ», και το 9% «λίγο». Στις ηλικίες 36-45 ετών, τα πράγµατα 

διαφοροποιούνται κάπως. Εδώ το µεγαλύτερο ποσοστό, 55,5% κάνει «αρκετή» χρήση 

των τεχνολογιών, το 33,3% κάνει «πολύ» χρήση τους και το υπόλοιπο 22,2% είτε τις 
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χρησιµοποιεί «λίγο», είτε και «καθόλου», µε τις δυο αυτές απαντήσεις να 

µοιράζονται ακριβώς στη µέση το προηγούµενο ποσοστό. Τέλος, στις µεγαλύτερες 

ηλικίες, άνω των 46 ετών, το 50% δηλώνει ότι κάνει «λίγο» χρήση των ΝΤ κατά την 

εργασιακή δραστηριότητα του, ενώ από 25% τις χρησιµοποιούν «πολύ» αλλά και 

«παρά πολύ». Συµπερασµατικά, όπως φαίνεται και διαγραµµατικά, όσο ανεβαίνουµε 

σε ηλικία, τόσο µειώνονται τα ποσοστά µεγάλης χρήσης των τεχνολογιών στην 

εργασία. Γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί λογικό καθώς όπως είναι φυσικό οι 

µεγαλύτερες ηλικίες µπορούν να θεωρηθούν λιγότερο εξοικειωµένες µε αυτές.  

 

 

2.3.5    ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Μέχρι τώρα έγινε µια προσπάθεια µε τις προηγούµενες ερωτήσεις, πέρα από τα 

δηµογραφικά στοιχεία, να διερευνηθεί η σχέση των καθηγητών και των στελεχών των 

επιχειρήσεων µε τις ΝΤ όσον αφορά την εργασιακή διαδικασία. Με τις επόµενες 

ερωτήσεις επιχειρείται να κατανοηθεί η στάση τους απέναντι σε αυτές γενικότερα 

αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο τις αντιλαµβάνονται µέσα στην εργασία τους καθώς 

και ο βαθµός που τις αποδέχονται. 

 

Στην πέµπτη ερώτηση οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν «έχουν 

παρακολουθήσει ποτέ κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης σχετικά µε τη χρήση των 

ΝΤ». Οι απαντήσεις που δόθηκαν δίνονται στον επόµενο πίνακα  και αναλύονται στα 

επόµενα διαγράµµατα 

 

 

Πίνακας 5.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ναι 27 77% 

Όχι 8 23% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 
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∆ιάγραµµα 5.1 

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης για 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών;
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Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων του δείγµατος, 

77% απάντησε θετικά και µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 23% έδωσε αρνητική 

απάντηση. Σε µια πρώτη ανάλυση, θα λέγαµε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν λάβει µέρος σε κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης για 

τις ΝΤ. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι τις θεωρούν σηµαντικές και µάλλον απαραίτητες 

για τον εργασιακό τους τοµέα και θεώρησαν σηµαντικό να ενηµερωθούν όσο γίνεται 

πάνω σε αυτές. 

 

 

� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους καθηγητές αλλά 

και τους υπαλλήλους χωριστά. 

 

Πίνακας 5.2 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 Καθηγητές ΠΟΣΟΣΤΑ Υπάλληλοι ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΝΑΙ 16 89% 11 65% 

ΟΧΙ 2 11% 6 35% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 17 100% 
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∆ιάγραµµα 5.2 
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Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι καθηγητές έχουν παρακολουθήσει σε πολύ 

µεγαλύτερο ποσοστό (89%) κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης σχετικά µε τις ΝΤ από 

ότι οι υπάλληλοι (65%). Αυτό ενδεχοµένως να έχει να κάνει µε αρκετούς παράγοντες 

όπως το ύφος της δουλειάς τους, καθώς αποτελούν µεταδότες γνώσεις, είναι πιθανό 

να αποτελούν  και πιο εύκολα αποδεκτές αυτής, όπως επίσης και µε το γεγονός ότι 

µπορεί να προσφέρονται πολύ περισσότερα δωρεάν ίσως σεµινάρια στον δηµόσιο 

τοµέα όπου ανήκουν, κάτι που δεν γίνεται εύκολα και στον ιδιωτικό τοµέα όπου 

ανήκουν αντίστοιχα οι περισσότεροι  συνήθως υπάλληλοι. 

 

 

� Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία 

  

Πίνακας 5.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                            ΣΥΝΟΛΟ 

 ΝΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΧΙ ΠΟΣΟΣΤΑ  

18-25 7 100% 0 0% 100% 

26-35 8 73% 3 27% 100% 

36-45 10 77% 3 23% 100% 

46 & άνω 2 50% 2 50% 100% 
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∆ιάγραµµα 5.3 
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Στα αποτελέσµατα που προκύπτουν, παρατηρούµε ότι κατεβαίνοντας από τις 

µεγαλύτερες προς τις µικρότερες ηλικίες, το ποσοστό που έχει παρακολουθήσει 

κάποιο είδος προγράµµατος επιµόρφωσης, ανεβαίνει κατακόρυφα. Έτσι ξεκινώντας 

από το 50% στις ηλικίες άνω των 46 ετών, ανεβαίνει περίπου στο 75% στις 

ενδιάµεσες ηλικίες και  φτάνει στην ηλικία των 18-25 ετών το 100%, ποσοστό 

πραγµατικά εντυπωσιακό. Αυτό βεβαίως µπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό και 

αναµενόµενο, καθώς οι νεαρότερες ηλικίες είναι αυτές που επιζητούν και 

ενδιαφέρονται να επιµορφωθούν περισσότερο, προκειµένου να βελτιώσουν 

περαιτέρω την εργασιακή τους θέση, ενώ οι µεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν φτάσει σε 

κάποιο επίπεδο επαγγελµατικής κατάστασης. 

 

 

Α) Η αµέσως επόµενη ερώτηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την προηγούµενη. 

Συγκεκριµένα η ερώτηση αφορούσε αυτούς οι οποίοι είχαν απαντήσει αρνητικά 

σχετικά µε το αν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης για τις ΝΤ 

και είχε ως εξής: «αν όχι, θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε κάποιο στο 

µέλλον;».  Οι απαντήσεις δίνονται παρακάτω: 
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Πίνακας 5.4 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Πάρα πολύ 0 0% 

Πολύ 2 25% 

Αρκετά 5 62% 

Λίγο 1 13% 

Καθόλου 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 

 

 

∆ιάγραµµα 5.4 

Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραµµα 
στο µέλλον;
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Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις, κανείς δεν απάντησε ότι δεν θα τον ενδιέφερε 

«καθόλου» να παρακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραµµα, κάτι που είναι σηµαντικό 

γιατί δείχνει ότι κάνεις δεν είναι αδιάφορος όταν πρόκειται για θέµατα διεύρυνσης 

των γνώσεων του, αλλά από την άλλη κανείς δεν είπε ότι θα το ήθελε και «πάρα 

πολύ». Κατά συνέπεια οι απαντήσεις µοιράστηκαν στις άλλες τρεις κατηγορίες, µε 

τους περισσότερους να απαντούν ότι θα τους ενδιέφερε «αρκετά», σε ποσοστό 62%, 

ένα ποσοστό της τάξης του 25% είπε ότι ενδιαφέρεται «πολύ», ενώ τέλος το 13% 

δήλωσε ότι ενδιαφέρεται «λίγο». 
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2.3.6    ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Το έκτο ερώτηµα είχε σκοπό να διερευνήσει τη διάθεση αλλά και τη στάση των 

ερωτηθέντων απέναντι σε νέες τεχνολογίες και στο ενδεχόµενο περαιτέρω διάδοσης 

τους στον εργασιακή τους δραστηριότητα και διατυπώθηκε ως εξής: «Η πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραµµάτων ή ΝΤ στην εργασία σας, σας 

προκαλούν...». Τα άτοµα που συµµετείχαν έπρεπε να επιλέξουν µεταξύ πέντε 

απαντήσεων όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.1. 

 

Εδώ είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι η έννοια «ηλεκτρονικά προγράµµατα» 

περιλαµβάνει τα διάφορα είδη λογισµικών που µπορεί να χρησιµοποιούνται κατά 

καιρούς από τις διάφορες επιχειρήσεις αλλά και τους δηµόσιους οργανισµούς, και τα 

οποία θεωρούµε ότι συγκαταλέγονται µέσα στις νέες τεχνολογίες, για αυτό και 

συµπεριλήφθηκαν στην ερώτηση αυτή ώστε να γίνει πιο διευκρινιστική. 

 

Πίνακας 6.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ενθουσιασµός 6 17,2% 

Ενδιαφέρον 21 60% 

Αδιαφορία 3 8,5% 

Επιφυλακτικότητα 4 11,4% 

Φόβο 1 2,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

Όπως βλέπουµε οι απαντήσεις που δόθηκαν καλύπτουν όλο το εύρος των 

συναισθηµάτων που προκαλούνται από µια νέα εισαγωγή ΝΤ στην εργασία των 

ατόµων. Συγκεκριµένα, αρκετοί εκ των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα 

διακατέχονταν από το συναίσθηµα του «ενθουσιασµού» (17,2%), ενώ ένα 60% 

δήλωσε ότι θα του προκαλούσε «ενδιαφέρον» µια τέτοια προοπτική. Αντίστοιχα, το 

8,5% είπε ότι θα του ήταν «αδιάφορο» ένα τέτοιο γεγονός, το 11,4% εµφανίστηκε 

«επιφυλακτικό», ενώ µόλις το  2,9% δήλωσε ότι θα του προξενούσε «φόβο». 
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∆ιάγραµµα 6.1 

Η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγρ. ή ΝΤ 
στην εργασία σας, σας προκαλούν...
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� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

Στον πίνακα 6.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της προηγούµενης ερώτησης, όπως 

δόθηκαν από τους καθηγητές και τα στελέχη των επιχειρήσεων ξεχωριστά. 

 

 

Πίνακας 6.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Ενθουσιασµός Ενδιαφέρον Αδιαφορία Επιφυλακτικότητα Φόβος 

Καθηγητές 3 16,7% 10 55,6% 1 5,5% 3 16,7% 1 5,5% 

Υπάλληλοι 3 17,7% 11 64,7% 2 11,7% 1 5,9% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6  21  3  4  1  
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∆ιάγραµµα 6.2 
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Στην κατανοµή ανά ειδικότητα, από την πλευρά των καθηγητών το 55,6% απάντησε 

ότι θα τους προκαλούσε «ενδιαφέρον» η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εργασία 

τους, ενώ από 16,7% είπε ότι θα ήταν «ενθουσιασµένοι» ή «επιφυλακτικοί». Τέλος, 

από 5,5% δήλωσε αντίστοιχα ότι µια τέτοια προοπτική θα προκαλούσε «αδιαφορία» 

και «φόβο» αντίστοιχα. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι υπάλληλοι εµφανίζονται λιγότερο αρνητικοί θα λέγαµε, 

καθώς το 64,7% δήλωσε ότι θα του φαινόταν «ενδιαφέρουσα» η προοπτική  

εισαγωγής ΝΤ στην εργασία του ενώ το 17,7% δήλωσε «ενθουσιασµό». Αντίθετα, 

µόνο 11,7% είπε ότι θα του ήταν «αδιάφορο» αυτό το γεγονός και το 5,9% εξέφρασε 

την «επιφυλακτικότητα» του, ενώ κανείς δεν δήλωσε «φόβο» 

 

 

 

� Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία 
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Πίνακας 6.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Ενθουσιασµός Ενδιαφέρον Αδιαφορία Επιφυλακτικότητα Φόβος 

18-25 1 14,3% 5 71,4% 0 0% 1 14,3% 0 0% 

26-35 3 27,3% 6 54,5% 2 18,2% 0 0% 0 0% 

36-45 2 15,4% 8 61,5% 1 7,7% 2 15,4% 0 0% 

46 & άνω 0 0% 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 

ΣΥΝΟΛΟ 6  21  3  4  1  

 

 

∆ιάγραµµα 6.3 
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Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα, σε όλες τις ηλικίες ως πρώτη επιλογή είχαν το 

γεγονός ότι τους προκαλεί «ενδιαφέρον» η προοπτική εισαγωγής ΝΤ στην εργασία 

τους, ενώ η αµέσως επόµενη επιλογή είναι η ύπαρξη «ενθουσιασµού», εκτός από την 

ηλικία των 46 και πάνω όπου εκτός από το 50% που δήλωσε «ενδιαφέρον», από 25% 

αντίστοιχα δήλωσε «επιφυλακτικότητα» αλλά και «φόβο». Ακόµη, σηµαντικά είναι 

τα αποτελέσµατα στις ηλικίες 26-35 και 36-45 ετών, όπου µόνο το 18,2% και το 7,7% 

δήλωσε «αδιαφορία», κανείς δεν δήλωσε «φόβο» ενώ µόνο το 15,4% από την 

κατηγορία των 36-45 είπε πως είναι «επιφυλακτικοί».  
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2.3.7.   ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

 

Προχωρώντας στην έβδοµη ερώτηση τέθηκε το παρακάτω ερώτηµα: «Θα 

ενθαρρύνατε την περαιτέρω χρήση των ΝΤ στα σχολεία – τόπο εργασίας σας;». 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν δίνονται στον παρακάτω πίνακα 7.1,  και απεικονίζουν 

στο µέτρο του δυνατού, την προδιάθεση των ερωτηθέντων απέναντι στην διεύρυνση 

των ΝΤ στον εργασιακό χώρο της καθεµιάς ειδικότητας. 

 

Πίνακας 7.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ναι 32 91,5% 

Όχι 3 8,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

 

∆ιάγραµµα 7.1 

Θα ενθαρρύνατε την περαιτέρω χρήση των ΝΤ στα σχολεία-
τόπο εργασίας σας;
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Η ερώτηση αυτή έγινε προκειµένου να διαπιστωθεί, πέρα από το πόσο χρησιµοποιεί ο 

καθένας από τους ερωτηθέντες τις ΝΤ αυτή τη στιγµή στην εργασία του, αν παρόλα 

αυτά, θα ήθελαν να αυξηθεί η χρήση τους στο µέλλον προκειµένου να επωφεληθούν  

προφανώς οι µεταγενέστεροι τους. Όπως φαίνεται, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
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ήταν πολύ ενθαρρυντικά καθώς 32 από τους 35 η αλλιώς το 91,5% δήλωσε πως θα 

ενθάρρυνε τη χρήση τους, ενώ µόνο ένα 8,5% απάντησε αρνητικά. 

 

 

� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα που ακολουθεί, 2 καθηγητές και 1 

υπάλληλος ήταν αυτοί οι οποίοι απάντησαν αρνητικά στην προηγούµενη ερώτηση 

και οι οποίοι δε βλέπουν µε καλό µάτι τη µεγαλύτερη χρήση των ΝΤ στα σχολεία και 

την επιχείρηση όπου εργάζονται αντίστοιχα. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει έναν 

εύλογο προβληµατισµό, ειδικά από την  µεριά των καθηγητών όπου σκοπός τους 

είναι η προαγωγή των γνώσεων και άρα µε κάποιο τρόπο και των ΝΤ, αν αυτές 

θεωρηθούν ως αντικείµενα εκµάθησης, αλλά από την άλλη δε θα µπορούσαν όλοι να 

είναι υπέρµαχοι µιας άποψης, έτσι το ίδιο γίνεται και εδώ. 

 

Στον πίνακα 7.2 που ακολουθεί, δίνεται η κατανοµή των απαντήσεων ανά ειδικότητα 

και στα διαγράµµατα 7.2.1 και 7.2.2 απεικονίζονται αυτά µε τη µορφή «ποσοστιαίας 

πίτας». 

 

 

Πίνακας 7.2 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 Καθηγητές ΠΟΣΟΣΤΑ Υπάλληλοι ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΝΑΙ 16 89% 16 94% 

ΟΧΙ 2 11% 1 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 17 100% 
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∆ιάγραµµα 7.2.1 
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∆ιάγραµµα 7.2.2 
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� Συνεχίζοντας,  στον πίνακα 7.3 παρακάτω δίνονται και οι απαντήσεις ανά ηλικία. 
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Πίνακας 7.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                            ΣΥΝΟΛΟ 

 ΝΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΧΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

18-25 6 86% 1 14% 7 100% 

26-35 10 91% 1 9% 11 100% 

36-45 12 92% 1 8% 13 100% 

46 & άνω 4 100% 0 0% 4 100% 

 

 

∆ιάγραµµα 7.3 
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Στις απαντήσεις που δόθηκαν η πλειοψηφία των ατόµων όλων των ηλικιών απάντησε 

θετικά στην περαιτέρω χρήση των ΝΤ στα σχολεία και γενικά τον τόπο εργασίας 

τους. Τα 3 άτοµα που απάντησαν αρνητικά, ή αλλιώς το 8,5%, όπως προκύπτει από 

τα αποτελέσµατα, µοιράστηκαν στις 3 πρώτες ηλικιακές κατηγορίες, ενώ στους άνω 

των 46 ετών δεν έχει κανένας αντίρρηση για την ενθάρρυνση της χρήσης των ΝΤ. 

Αντίθετα, εντύπωση προκαλεί µάλλον το γεγονός, ότι  το 14% των ατόµων ηλικίας 

µεταξύ 18 και 25 ετών δήλωσε ότι δεν θα ενθάρρυνε τη χρήση τους, δεδοµένου ότι 

στις ηλικίες αυτές τα άτοµα είναι συνήθως πιο εξοικειωµένα µε αυτές. 
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2.3.8   ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

 

Η επόµενη ερώτηση έγινε µε σκοπό να κατανοηθεί το πώς βλέπουν οι ερωτηθέντες το 

ρόλο τους µέσα στην εργασία τους µε την εισαγωγή των Ν.Τ. και είχε ως εξής: 

«Θεωρείτε ότι ο ρόλος σας µε την εισαγωγή των Ν.Τ. έχει αναβαθµιστεί;». Οι 

ερωτηθέντες είχαν να επιλέξουν µεταξύ 4 απαντήσεων και τα αποτελέσµατα δίνονται 

παρακάτω στον πίνακα 8.1. 

 

Πίνακας 8.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Πολύ 16 45% 

Λίγο 8 23% 

Παρέµεινε Ίδιος 10 29% 

Υποβαθµίστηκε 1 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

 

 

∆ιάγραµµα 8.1 

Θεωρείτε ότι ο ρόλος σας µε την εισαγωγή των Ν.Τ. εχει 
αναβαθµιστεί;
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Τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν σχετικά µοιρασµένα µεταξύ των 3 πρώτων 

απαντήσεων. Συγκεκριµένα, το 45% πιστεύει ότι ο ρόλος του µε τις Ν.Τ. έχει 

αναβαθµιστεί «πολύ», το 23% πιστεύει ότι αναβαθµίστηκε «λίγο», το 29% θεωρεί ότι 

«παρέµεινε ίδιος» και υπάρχει και ένα 3% που λέει ότι «υποβαθµίστηκε». Αν και 

συνολικά δηλαδή ένας στους τρεις ερωτηθέντες δεν πιστεύει ότι ο ρόλος του µέσα 

στην εργασία βελτιώθηκε µε την είσοδο των Ν.Τ., εντούτοις το µεγαλύτερο ποσοστό 

θεώρησε ότι υπήρχε κάποια βελτίωση. 

 

 

� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

Παρακάτω, στον πίνακα 8.2 που ακολουθεί δίνεται η κατανοµή των απαντήσεων µε 

βάση την ειδικότητα των ερωτηθέντων. 

 

Πίνακας 8.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                 

 Πολύ Λίγο Παρέµεινε 

Ίδιος 

Υποβαθµίστηκε ΣΥΝΟΛΟ 

Καθηγητές 7 39% 6 33% 4 22% 1 6% 18 100% 

Υπάλληλοι 9 53% 2 12% 6 35% 0 0% 17 100% 

 

∆ιάγραµµα 8.2 

Απαντήσεις ανά ειδικότητα - Ερ.8
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Όπως φαίνεται από την πλευρά των καθηγητών ο περισσότεροι θεώρησαν ότι ο ρόλος 

τους είτε πολύ είτε λίγο σε ποσοστό 39% και 33% αντίστοιχα, έχει αναβαθµιστεί µε 

τις Ν.Τ. ενώ ένα 22% πιστεύει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τέλος, υπάρχει και ένα 6% 

το οποίο δηλώνει ότι µάλλον έχει υποβαθµιστεί παρά βελτιώθηκε. 

Οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις µε τη σειρά τους δήλωσαν στην πλειοψηφία τους, 

53%, ότι βελτιώθηκε πολύ ο ρόλος τους µέσα στην εργασία τους, το 12% είπε ότι 

βελτιώθηκε µεν αλλά λίγο και το ένα τρίτο  περίπου από αυτούς, 35%, θεωρεί ότι δεν 

άλλαξε ο ρόλος του ούτε προς το θετικό ούτε προς το αρνητικό και παρέµεινε ίδιος. 

 

 

� Αποτελέσµατα ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Στον πίνακα 8.3 εµφανίζονται οι απαντήσεις του ερωτήµατος όπως δόθηκαν από την 

κάθε ηλικιακή κατηγορία ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 8.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πολύ Λίγο Παρέµεινε 

Ίδιος 

Υποβαθµίστηκε ΣΥΝΟΛΟ 

18-25 4 57% 0 0% 2 29% 1 14% 7 100% 

26-35 5 45% 2 18% 4 37% 0 0% 11 100% 

36-45 6 46% 6 46% 1 8% 0 0% 13 100% 

46 & άνω 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4 100% 

ΣΥΝΟΛΟ  16  8 10     1  35 
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∆ιάγραµµα 8.3 

Απαντήσεις ανά ηλικία - Ερ.8

4

5

6

1

0

2

6

0

2

4

1

3

1

0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

18-25 26-35 36-45 46 & άνω

Ηλικίες

Αριθµός

ατόµων

Πολύ

Λίγο

Παρέµεινε Ίδιος

Υποβαθµίστηκε

 

 

Από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες αυτή που εµφανίζεται πιο ενθουσιώδης θα λέγαµε 

σε σχέση µε την αναβάθµιση του ρόλου µέσα στην εργασία της µε τη χρήση των Ν.Τ. 

είναι η κατηγορία 36-45 ετών όπου το 92% συνολικά των ατόµων αυτών των ηλικιών 

θεωρούν ότι ο ρόλος τους έχει αναβαθµιστεί είτε πολύ είτε λίγο. Στις ηλικίες 26-35 

ετών το 45% δήλωσε ότι ο ρόλος τους αναβαθµίστηκε πολύ, ενώ το 37% ότι 

παρέµεινε ίδιος. Αντίστοιχα, στις µεγαλύτερες ηλικίες, 46 και άνω, το 75% είπε πως ο 

ρόλος τους δεν έχει αλλάξει. Τέλος, σχετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στις 

ηλικίες 18-25 ετών που είναι και οι µικρότερες του δείγµατος µας, οι απαντήσεις 

ήταν µοιρασµένες σχεδόν στη µέση, µε το 57% να πιστεύει ότι  ο ρόλος τους µε τις 

Ν.Τ. έχει αναβαθµιστεί πολύ και το υπόλοιπο 43% συνολικά να λέει ότι παρέµεινε 

ίδιος ή ακόµη και ότι υποβαθµίστηκε. 

 

 

2.3.9   ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

 

Το ένατο ερώτηµα που τέθηκε ήταν το ακόλουθο: «Οι νέες τεχνολογίες προάγουν 

την καλύτερη µάθηση – απόδοση στην εργασία;».  Οι δυνατές απαντήσεις ήταν σε 

µια πενταβάθµια κλίµακα από το Πάρα Πολύ έως το Καθόλου. Τα αποτελέσµατα 

δίνονται στον πίνακα 9.1 και το διάγραµµα 9.1 που ακολουθούν. 
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Πίνακας 9.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Πάρα πολύ 10 29% 

Πολύ 13 37% 

Αρκετά 6 17% 

Λίγο 5 14% 

Καθόλου 1 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

 

∆ιάγραµµα 9.1 

Οι Ν.Τ. προάγουν την καλύτερη µάθηση - απόδοση στην 
εργασία;
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Αυτό που διακρίνεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι ότι πάνω από τους 

µισούς ερωτηθέντες έχουν θετική άποψη σχετικά µε το αν οι Ν.Τ. προάγουν την 

καλύτερη απόδοση στην εργασία και την καλύτερη µάθηση αντίστοιχα όταν 

αναφερόµαστε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Συγκεκριµένα, το 29% είπε ότι 

βοηθούν στην καλύτερη απόδοση «Πάρα Πολύ» και το 37% «Πολύ». Επίσης, το 17% 

δήλωσε «Αρκετά» και το 14% δήλωσε ότι βοηθούν στην καλύτερη απόδοση αλλά 

«Λίγο». Τέλος, το 3% είχε την άποψη ότι οι Ν.Τ. δεν βοηθούν «Καθόλου» σε αυτό 

τον τοµέα.  

 



 - 70 - 

� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

Στον πίνακα 9.2 και στα διαγράµµατα 9.2.1 και 9.2.2 δίνονται οι απαντήσεις 

έχοντας κατανεµηθεί µε βάση την ειδικότητα των ατόµων. 

 

Πίνακας 9.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Καθηγητές 3 7 4 3 1 

Υπάλληλοι 7 6 2 2 0 

 

 

∆ιάγραµµα 9.2.1 

Απαντήσεις Καθηγητών - Ερ.9
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Όπως φαίνεται από την κατανοµή των αποτελεσµάτων οι καθηγητές θεωρούν ότι οι 

Ν.Τ. βοηθούν στην καλύτερη µάθηση «Πάρα πολύ» σε ποσοστό 17%, το οποίο θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ως σχετικά χαµηλό, «Πολύ» σε ποσοστό 38% και 

«Αρκετά» σε ποσοστό 22%. Από την άλλη, ένα ποσοστό της τάξης του 17% δείχνει 

ένα δισταγµό σχετικά µε το πόσο βοηθούν οι τεχνολογίες στη βελτίωση της µάθησης 

δηλώνοντας «Λίγο» στις απαντήσεις και το 6% δίνει εντελώς αρνητικό τόνο στο θέµα 

επιλέγοντας την απάντηση «Καθόλου». 
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∆ιάγραµµα 9.2.2 

Απαντήσεις Υπαλλήλων/Στελεχών - Ερ.9
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Οι απαντήσεις των υπαλλήλων – στελεχών  µε τη σειρά τους εµφανίζονται πιο 

ενθαρρυντικές, αφού οι ερωτηθέντες παρουσιάζονται πιο ενθουσιώδεις στο 

συγκεκριµένο θέµα, καθώς το 41% δήλωσε ότι η καλύτερη απόδοση στην εργασία 

προάγεται «Πάρα Πολύ» µε τη χρήση των Ν.Τ. και το 35% δήλωσε ότι προάγεται 

«Πολύ». Αντίθετα, µόνο το 24% συνολικά έδωσε τις απαντήσεις «Αρκετά» και 

«Λίγο», µε το ποσοστό µάλιστα να είναι µοιρασµένο ακριβώς στη µέση, ενώ κανείς 

δε θεώρησε ότι δεν βοηθούν την καλύτερη απόδοση «Καθόλου», σε αντίθεση µε τους 

καθηγητές όπως είδαµε στο προηγούµενο διάγραµµα. Κατά συνέπεια οι υπάλληλοι 

δείχνουν να έχουν πειστεί σε µεγαλύτερο βαθµό σχετικά µε τα οφέλη των Ν.Τ. στην 

απόδοση των εργασιών τους σε σχέση µε τους καθηγητές που εµφανίζονται πιο 

συγκρατηµένοι για το αν αυτές βοηθούν στην καλύτερη µάθηση. 

 

 

� Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία.  

 

Στον επόµενο πίνακα 9.3 και στο σχεδιάγραµµα 9.3 παρουσιάζεται η κατανοµή της 

ερώτησης 9 µε βάση τις ηλικίες των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα. 
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Πίνακας 9.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

18-25 4 57% 0 0% 2 28% 1 15% 0 0% 

26-35 3 28% 4 36% 2 18% 2 18% 0 0% 

36-45 1 8% 8 61% 1 8% 2 15% 1 8% 

46 & άνω 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ   10  13    6    5    1 

 

 

∆ιάγραµµα 9.3 
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Όπως παρατηρούµε, σε όλες τις ηλικίες οι απαντήσεις που έχουν τον πρώτο λόγο 

είναι αυτές που λένε ότι οι Ν.Τ. προάγουν την καλύτερη µάθηση – απόδοση στην 

εργασία,  «Πάρα Πολύ» και «Πολύ». Παίρνοντας την κάθε ηλικιακή κατηγορία 

χωριστά, παρατηρούµε ότι στις ηλικίες 18-25 ετών  πάνω από τους µισούς , 57%, 

δήλωσαν ότι οι ΝΤ βοηθούν «Πάρα Πολύ» στην καλύτερη απόδοση – µάθηση, το 

28% «Λίγο» και το 15% «Αρκετά». Στις ηλικίες 26-35 ετών τα αποτελέσµατα ήταν 

µοιρασµένα µε τα ποσοστά να είναι 28% για την απάντηση «Πάρα πολύ», 36% για το 

«Πολύ», και από 18% για το «Αρκετά» και το «Λίγο» αντίστοιχα. Η κατηγορία 36-45 

ετών µε τη σειρά της παρουσιάζει το µεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον καθώς πέραν του 
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γεγονότος ότι τα άτοµα που ανήκαν σε αυτή έδωσαν απαντήσεις σε όλες τις 

κατηγορίες, το 61% εξ αυτών δήλωσε ότι θεωρεί ότι προάγεται «Πολύ» η µάθηση και 

η απόδοση µε τις ΝΤ κάτι που δείχνει ότι τα άτοµα αυτά πιστεύουν αρκετά στα οφέλη 

των ΝΤ. Ενώ τέλος πολύ ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσµατα των µεγαλύτερων 

ηλικιών καθώς όλοι δήλωσαν ότι θεωρούν ότι οι ΝΤ συνολικά βοηθούν από αρκετά 

έως πάρα πολύ. 

 

 

 

2.3.10   ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

 

Με την επόµενη ερώτηση και όπως διατυπώθηκε αυτή: «Θα χαρακτηρίζατε τη 

χρήση ΝΤ σήµερα στην εργασία σας ως..», έγινε µια προσπάθεια να αποτυπωθεί η 

άποψη του δείγµατος για το πόσο απαραίτητες θεωρούν τα άτοµα τις ΝΤ στην 

εργασία σήµερα. 

 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά δίνονται στον πίνακα 10.1 και στο σχεδιάγραµµα 10.1 που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 10.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Απαραίτητη 29 83% 

Αδιάφορη 4 11% 

Περιττή 2 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 
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∆ιάγραµµα 10.1 

Θα χαρακτήριζατε τη χρήση ΝΤ σήµερα στην εργασία σας ως:
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Από τις απαντήσεις που δόθηκαν παρατηρούµε ότι το 83% θεωρεί «Απαραίτητη» 

πλέον τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εργασία του, κάτι που δείχνει ότι έχουν 

αρχίσει όλοι σιγά σιγά να αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα τους πλέον, το σηµαντικό 

ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν, αλλά και τις δυνατότητες τους στον 

εργασιακό τοµέα. Ακόµη, το 11% χαρακτηρίζει ως «Αδιάφορη» τη χρήση των ΝΤ 

θεωρώντας προφανώς ότι δεν προσφέρουν κάτι το ουσιαστικό στην εργασία, ενώ το 

6% τη θεωρεί «Περιττή». 

 

 

� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

 

Στην κατανοµή που ακολουθεί φανερώνεται η άποψη των καθηγητών αλλά και των 

στελεχών των επιχειρήσεων πάνω στο προηγούµενο ερώτηµα σχετικά µε τη 

σηµαντικότητα της χρήσης ΝΤ στην εργασία. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται 

στον πίνακα 10.2 και στα διαγράµµατα 10.2.1 και 10.2.2 που δίνονται παρακάτω. 
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Πίνακας 10.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                 

 Απαραίτητη Αδιάφορη Περιττή ΣΥΝΟΛΟ 

Καθηγητές 15 83% 1 6% 2 11% 18 100% 

Υπάλληλοι 14 83% 3 17% 0 0% 17 100% 

 

 

∆ιάγραµµα 10.2.1 

Απαντήσεις καθηγητών - Ερ.10
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Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών σε ποσοστό της τάξεως του 83% δήλωσε 

ότι θεωρεί ότι η χρήση των ΝΤ στην εργασία σήµερα είναι «Απαραίτητη». Κάτι που 

φανερώνει σε ένα βαθµό τη σταδιακή αποδοχή της ιδέας της χρήσης αυτών µέσα 

στην εργασία και τη διασύνδεση αυτών µε την εργασιακή δραστηριότητα. 

Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι αντίθετες απόψεις, όπου το 6% θεωρεί «Αδιάφορη» 

τη χρήση τους και το 11% «Περιττή». 
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∆ιάγραµµα 10.2.2 

Απαντήσεις υπαλλήλων/στελεχών - Ερ.10
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Από την άλλη, οι υπάλληλοι – στελέχη επιχειρήσεων από την πλευρά τους 

παρουσιάζονται να έχουν αποδεχτεί περισσότερο την χρήση των ΝΤ σήµερα στον 

εργασιακό τοµέα, καθώς το 83% και εδώ τη χαρακτήρισε ως «Απαραίτητη», και το 

υπόλοιπο 17% ως «Αδιάφορη». Ωστόσο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι κανείς από 

αυτή την κατηγορία των ατόµων δεν την θεωρεί ως «Περιττή», σε αντίθεση όπως 

είδαµε πριν µε τους καθηγητές. 

 

 

 

� Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανοµή της δέκατης ερώτησης έχοντας ως γνώµονα τις 

ηλικιακές κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 10.3 και στο 

διάγραµµα 10.3. 
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Πίνακας 10.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Απαραίτητη Αδιάφορη Περιττή ΣΥΝΟΛΟ 

18-25 6 85% 0 0% 1 15% 7 100% 

26-35 10   91% 1 9% 0 0% 11 100% 

36-45 10 77% 2 15% 1 8% 13 100% 

46 & άνω 3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

ΣΥΝΟΛΟ   29    4     2    35 

 

 

∆ιάγραµµα 10.3 
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Η κατανοµή ανά ηλικιακή κατηγορία όπως είναι λογικό φανερώνει ότι σε κάθε 

κατηγορία η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι η χρήση των ΝΤ στην 

εργασία τους σήµερα είναι «Απαραίτητη». Συγκεκριµένα, το 85%, το 91%, το 77% 

και το 75% στις ηλικίες 18-25, 26-35, 36-45 και 46 και άνω ετών αντίστοιχα έδωσε 

αυτή την απάντηση. Σηµαντικό εδώ είναι το γεγονός ότι στην κατηγορία 18-25 ετών, 

το 15% θεωρεί τη χρήση τους «Περιττή», κάτι που προκαλεί σχετική εντύπωση 

καθώς θεωρητικά τουλάχιστον οι ηλικίες αυτές κάνουν συνήθως ευκολότερα 

αποδεκτές τις ΝΤ. 
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2.3.11    ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

 

 

Η ενδέκατη και τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν διατυπωµένη πιο 

γενικά και είχε ως σκοπό να διερευνήσει το κατά πόσο τα άτοµα της έρευνας µας, 

εκτός από τις ΝΤ στον εργασιακό τους τοµέα, είναι εξοικειωµένα µε τις ΝΤ 

γενικότερα στην καθηµερινότητα τους. Αξιολογώντας τα ίδια τον εαυτό τους, τους 

ζητήθηκε να δώσουν τις απαντήσεις τους επιλέγοντας από µια πενταβάθµια κλίµακα 

από το Πάρα Πολύ έως το Καθόλου. Αυτό έγινε προκειµένου να υπάρξει µια 

πληρέστερη εικόνα σχετικά µε τις απόψεις που διατυπώθηκαν νωρίτερα στις 

απαντήσεις τους, παρατηρώντας και το πώς αισθάνονται µε τις ΝΤ στην προσωπική 

τους ζωή.  

 

Η ερώτηση ήταν η εξής: «Γενικότερα θεωρείτε τον εαυτό σας εξοικειωµένο µε τη 

χρήση Ν.Τ. σε άλλους τοµείς της ζωής σας (κινητά τηλέφωνα, ΑΤΜ );». 

 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 11.1. 

 
 
 
Πίνακας 11.1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Πάρα πολύ 9 26% 

Πολύ 10 29% 

Αρκετά 12 34% 

Λίγο 4 11% 

Καθόλου 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 
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∆ιάγραµµα 11.1 

Γενικότερα θεωρείτε τον εαυτό σας εξοικειωµένο µε τη χρήση 
Ν.Τ. σε άλλους τοµείς της ζωής σας (κινητά τηλέφωνα, ΑΤΜ );

9
26%

10
29%

12
34%

0
0%

4
11%

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα βγάζουµε το συµπέρασµα ότι όλοι οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα θεωρούν τον εαυτό τους σε κάποιο βαθµό εξοικειωµένο µε τη χρήση των 

Ν.Τ., αφού κανείς δεν έδωσε την απάντηση «Καθόλου». Αυτό είναι πολύ σηµαντικό 

αφού φανερώνει ότι οι ΝΤ έχουν διεισδύσει πλέον στην καθηµερινότητα µας τόσο 

ώστε, σε διαφορετικά µεγέθη βέβαια, να θεωρούµε τους εαυτούς µας ως 

εξοικειωµένους µε αυτές έστω και στην ιδέα της ύπαρξης τους, αν όχι και στον τρόπο 

λειτουργίας τους. Έτσι, το µεγαλύτερο ποσοστό, 34%, δήλωσε ότι είναι «Αρκετά» 

εξοικειωµένοι, το 26% είπε ότι είναι «Πάρα Πολύ» και το 29% «Πολύ», ενώ υπήρχε 

και ένα 11% που θεωρεί ότι έχει εξοικειωθεί «Λίγο». 

 

 

 

� Απαντήσεις ανά ειδικότητα. 

 

Στον επόµενο πίνακα δίνονται οι απαντήσεις όπως δόθηκαν από τους καθηγητές και 

τους υπάλληλους – στελέχη των επιχειρήσεων αντίστοιχα. 
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Πίνακας 11.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Καθηγητές 3 17% 5 28% 8 44% 2 11% 0 0% 

Υπάλληλοι 6 35% 5 29% 4 24% 2 12% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ     9  10  12      4    0 

 

 

 

∆ιάγραµµα 11.2.1  

Καθηγητές - Απαντήσεις Ερ.11
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Όπως φαίνεται και από το σχεδιάγραµµα σχεδόν οι µισοί καθηγητές, 44%, δήλωσαν 

ότι θεωρούν ότι είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε τις ΝΤ εκτός της εργασίας τους, το 

28% δήλωσε «Πολύ», το 17% «Πάρα Πολύ» και το 11% «Λίγο». 
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∆ιάγραµµα 11.2.2 

Υπάλληλοι  -  Απαντήσεις Ερ.11
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Οι υπάλληλοι από την πλευρά τους, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, δείχνουν 

περισσότερο εξοικειωµένοι από ότι οι καθηγητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

περισσότεροι από αυτούς , 35%, δήλωσαν «Πάρα Πολύ» εξοικειωµένοι, το 29% 

«Πολύ», το 24% «Αρκετά» και το 12% «Λίγο». ∆ηλαδή αν εξαιρέσουµε τα ποσοστά 

των απαντήσεων «Πολύ» και «Λίγο» τα οποία είναι σχεδόν ίδια και στις δυο 

κατηγορίες, η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 20% περίπου περισσότερο  

των υπαλλήλων θεωρεί ότι είναι «Πάρα Πολύ» εξοικειωµένοι µε τις ΝΤ εκτός της 

εργασίας του, σε αντίθεση µε τους καθηγητές όπου το ποσοστό αυτό θεωρεί ότι απλά 

είναι «Αρκετά» εξοικειωµένοι και όχι «Πάρα Πολύ». 

 

 

� Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Στον πίνακα 11.3 δίνονται τα αποτελέσµατα ανά ηλικιακή κατηγορία. 
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Πίνακας 11.3 

ΗΛΙΚΙΕΣ                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

18-25 3 42% 2 29% 2 29% 0 0% 0 0% 

26-35 4 37% 4 36% 3 27% 0 0% 0 0% 

36-45 1 8% 3 23% 6 46% 3 23% 0 0% 

46 & άνω 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ    9  10   12    4    0 

 

 

 

∆ιάγραµµα 11.3.1 

Ηλικίες 18 - 25 ετών
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Παρατηρώντας την ηλικιακή οµάδα των 18 - 25 ετών διαπιστώνουµε ότι το 42% 

αισθάνονται «Πάρα Πολύ» εξοικειωµένοι µε τις ΝΤ στους υπόλοιπους τοµείς της 

ζωής τους, το 29% «Πολύ» και το υπόλοιπο 29% «Αρκετά». Πρόκειται δηλαδή για τα 

νεαρότερα άτοµα τα οποία είναι φυσικό να κάνουν πιο εύκολα  αποδεκτές τις 

τεχνολογίες αυτές ακόµη και στην καθηµερινότητα τους. 
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∆ιάγραµµα 11.3.2 

Ηλικίες 26 - 35 ετών

4
37%

4
36%

3
27%

0
0%

0
0%

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

 

 

Για τα άτοµα στην ηλικιακή οµάδα 26 – 35 ετών διαπιστώνουµε ότι τα ποσοστά είναι 

ανάλογα µε πριν για την κάθε απάντηση, µε το 37% να έχει δηλώσει «Πάρα Πολύ» 

εξοικειωµένο, το36% «Πολύ» και το 27% «Αρκετά». 

 

 

∆ιάγραµµα 11.3.3 

Ηλικίες 36 - 45 ετών
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Στην επόµενη ηλικιακή οµάδα των 36 – 45 ετών τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. 

Εδώ µόνο το 8% δήλωσε ότι είναι «Πάρα Πολύ» εξοικειωµένοι , το 23% «Πολύ», το 

23% «Λίγο» και το 46% «Αρκετά». Βλέπουµε δηλαδή ότι όσο ανεβαίνουµε ηλικιακά 

και µετά την ηλικία των 35 ετών στην ουσία το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων  
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παραδέχονται ότι δεν είναι τόσο άνετοι µε τις ΝΤ στην προσωπική τους ζωή όσο οι 

µικρότεροι σε ηλικία που είδαµε νωρίτερα. 

 

 

∆ιάγραµµα 11.3.4 

Ηλικίες 46 ετών & άνω
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Τέλος, στις µεγαλύτερες ηλικίες από 46 ετών και πάνω αν και οι εκπρόσωποι ήταν 

συγκριτικά λιγότεροι στο δείγµα από τους υπόλοιπους, βλέπουµε ότι παρόλα αυτά οι 

απαντήσεις είναι µοιρασµένες ισόποσα από 25% στις τέσσερις πρώτες. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει ότι και οι µεγαλύτερες ηλικίες που ενδεχοµένως να είχαν τις 

περισσότερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν κάποιο πρόβληµα µε την εξοικείωση 

τους µε τις ΝΤ, ακόµα και αυτοί σε ποσοστό 50% συνολικά δείχνουν να τις έχουν 

αποδεχτεί σε µεγάλο βαθµό και σε τοµείς της καθηµερινότητας τους, πέρα από την 

εργασία τους. 

 

 

2.4   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αφού έγινε µια αναλυτική παρουσίαση των έντεκα ερωτηµάτων του 

ερωτηµατολογίου πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα µας όπως ήταν φυσικό 

καταλήξαµε σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την τεχνοφοβία και την 

τεχνοφοβική τάση των καθηγητών και των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις 
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Καταρχήν πολύ σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η διείσδυση των Νέων 

Τεχνολογιών είναι πλέον πάρα πολύ µεγάλη ακόµη και στον ιδιωτικό χώρο , πέρα του 

εργασιακού, καθώς όπως είδαµε 30 από τους 35 συµµετέχοντες στην έρευνα ή αλλιώς 

το 86% δήλωσαν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και µάλιστα οι 27 από 

αυτούς διαθέτουν Ιντερνετ και οι 24 και λογαριασµό προσωπικού e-mail. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει ότι η εξοικείωση  µε τις τεχνολογίες αυτές γίνεται ολοένα και 

µεγαλύτερη. 

 

Ακόµη, µέσα από την έρευνα έγινε αντιληπτό ότι όλοι οι εργαζόµενοι των 

επιχειρήσεων χρησιµοποιούν πλέον τις Ν.Τ. στην εργασία τους σε αντίθεση µε τους 

καθηγητές όπου µόνο το 80% περίπου εξ αυτών τις χρησιµοποιεί. Ποσοστό βέβαια 

πάρα πολύ σηµαντικό το οποίο όµως επιδέχεται βελτίωσης, δεδοµένου και του 

γεγονότος ότι οι καθηγητές αποτελούν φορείς γνώσεων τις οποίες µεταφέρουν στα 

παιδιά και όταν οι ίδιοι δεν δίνουν το παράδειγµα αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση 

των ΝΤ δεν είναι εύκολο να διδάξεις και στους άλλους να κάνουν κάτι τέτοιο.  

 

Εκτός όµως από τη χρησιµοποίηση των Ν.Τ. µέσα στην εργασία αξιοπρόσεκτα είναι 

και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παρακολούθηση προγραµµάτων 

επιµόρφωσης που σχετίζονται µε αυτές. Εδώ τα πράγµατα είναι εντελώς αντίστροφα 

µε το 90% των καθηγητών να δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα 

και µόλις το 65% των εργαζοµένων να έχει κάνει κάτι ανάλογο. Αυτό φυσικά κινεί το 

ενδιαφέρον γιατί πρακτικά σηµαίνει ότι ένα µεγάλο µέρος των εργαζοµένων αν και 

δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης για τις ΝΤ εντούτοις τις 

χρησιµοποιεί στην εργασία του και άρα δείχνουν µια µη τεχνοφοβική τάση. 

 

Συνεχίζοντας, τα άτοµα του δείγµατος µας, µας πληροφόρησαν ότι οι εργαζόµενοι σε 

επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο ενθουσιώδεις και στην εισαγωγή νέων προγραµµάτων 

και νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο τους σε ένα ποσοστό µάλιστα άνω του 

80%,  εν συγκρίσει µε τους καθηγητές οι οποίοι παρουσιάζουν ακόµη και µια 

επιφυλακτικότητα και ένα φόβο (ποσοστό γύρω στο 20%) στην ιδέα µιας τέτοιας 

προοπτικής, φοβούµενοι περισσότερο τις αλλαγές που θα επέλθουν έπειτα. 

 

Επίσης, εκτός των ΝΤ που αντιµετωπίζουν µέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον 

πολύ σηµαντικό είναι και το πόσο εξοικειωµένοι είναι ή τουλάχιστον θεωρούν ότι 
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είναι µε τις ΝΤ και στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής τους. Και σε αυτή την 

περίπτωση οι εργαζόµενοι παρουσιάζονται µε πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση για 

το κατά πόσο χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες αυτές σε σχέση πάντοτε µε τους 

καθηγητές οι οποίοι σε ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 50% δηλώνουν σχετικά 

διστακτικοί και µη εξοικειωµένοι µε αυτές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

εργαζόµενους είναι κοντά στο 35%. 

 

Από όλα αυτά πλέον βγαίνει το συµπέρασµα ότι η τεχνοφοβία στις µέρες µας δεν 

αποτελεί τόσο µεγάλο ανασταλτικό παράγοντα, όπως αποτελούσε τουλάχιστον σε 

παλιότερες εποχές. Τόσο οι καθηγητές αλλά και κυρίως οι εργαζόµενοι έχουν αρχίσει 

να αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα των ΝΤ στον εργασιακό τους χώρο, έστω και 

αν ένα ποσοστό αυτών διστάζει ακόµη να τις αποδεχτεί πλήρως και προσπαθεί να 

αποστραφεί από αυτές, κυρίως από την πλευρά των καθηγητών οι οποίοι φοβούµενοι 

προφανώς περισσότερο ότι θα παραγκωνιστούν και θα χάσουν το σηµαντικότατο 

ρόλο τους µέσα στο σχολείο, δυσκολεύονται κάπως να τις αποδεχθούν και 

προβάλλουν εύλογους δισταγµούς. 

 

Ωστόσο χρειάζεται συνεχή προσπάθεια από όλους και θάρρος προκειµένου να 

ξεπεραστούν και αυτές οι λιγότερες πλέον αντιρρήσεις ώστε να καµφθούν όσο το 

δυνατόν οµαλότερα και να εναρµονιστούν µε τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής όπου 

η χρήση των ΝΤ έχει αρχίσει να γίνεται ένα σηµαντικό εργαλείο και στον εργασιακό 

αλλά και στον διδακτικό τοµέα. Σε αυτό βέβαια θα µπορούσε να συµβάλλει και η 

οργάνωση περισσότερων και καλύτερων σεµιναρίων που να αφορούν στη χρήση 

αλλά και τη γνωριµία µε τις ΝΤ τόσο από το δηµόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό 

τοµέα. Η εκούσια προσπάθεια του καθενός για γνωριµία και χρήση των ΝΤ, καθώς 

και η καλλιέργεια κλίµατος εξοικείωσης, παρουσίασης των πλεονεκτηµάτων των ΝΤ 

και µη καλλιέργειας φόβου, από αυτούς που είναι ήδη γνώστες των πλεονεκτηµάτων 

τους, προς αυτούς που δεν γνωρίζουν. Όλα αυτά φυσικά µε σκοπό να περιοριστούν 

στο ελάχιστο δυνατό οι όποιες τεχνοφοβικές τάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Πτυχιακή εργασία 
 
Φοιτητής  :   Παπαρδέλης ∆ηµήτριος 
Επιβλέπων καθηγητής  :   κ. Πιπερόπουλος Γεώργιος 
 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι ανώνυµο και θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια της 
έρευνας για τη συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας µε θέµα: 
 
∆ιερεύνηση φοβικών αντιδράσεων  (Technophobia-Cyber phobia) σε επιλεγµένα 
στελέχη επιχειρήσεων και καθηγητές µέσης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Παρακαλώ συµπληρώστε µε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι 
 
1.  ΦΥΛΟ 
                ΑΝ∆ΡΑΣ                                  ΓΥΝΑΙΚΑ  
 
ΗΛΙΚΙΑ 
 
    18-25             26-35             36-45      46 & άνω  
 
ΕΙΣΤΕ: 
       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ              ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 
 
2. ΕΧΕΤΕ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ; 
                                ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
ΑΝ ΝΑΙ.. 
Α)ΕΧΕΤΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ; 
                                 ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
Β)ΕΧΕΤΕ E-ΜΑΙL; 
                                 ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 
3) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ; 
                                ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
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4) ΑΝ ΝΑΙ, 
α) ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

    ΠΟΛΥ       ΑΡΚΕΤΑ        ΛΙΓΟ         ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
 
β) ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

    ΠΟΛΥ       ΑΡΚΕΤΑ        ΛΙΓΟ           ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
 
5) ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ; 
                     ΝΑΙ                                             ΟΧΙ  
 
 
α)ΑΝ ΟΧΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΕΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ; 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

    ΠΟΛΥ      ΑΡΚΕΤΑ      ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
 
6) Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Η ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ: 
 
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΒΟ 

 
         

 
7)ΘΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-
ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; 
                        ΝΑΙ                                               ΟΧΙ  
 
 
8) ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΤ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ; 
ΠΟΛΥ         ΛΙΓΟ      ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 

          Ι∆ΙΟΣ 
       ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  

 
 
 
 
9) ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΘΗΣΗ – 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 
  
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

    ΠΟΛΥ      ΑΡΚΕΤΑ   ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  
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10)ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΤ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΩΣ: 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ            Α∆ΙΑΦΟΡΗ               ΠΕΡΙΤΤΗ  
 
 
11)ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ 
(ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΑΤΜ) 
 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

    ΠΟΛΥ      ΑΡΚΕΤΑ    ΛΙΓΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας.... 
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