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ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Ο σκοπός ενός ερωτηµατολογίου στο µάθηµα της Τεχνολογίας είναι να µας βοηθήσει 
να συλλέξουµε δεδοµένα (τιµές για τις µεταβλητές µας). 
Αυτό σηµαίνει ότι µε τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου θα βαθµολογήσουµε τις 
µεταβλητές για τις οποίες ενδιαφερόµαστε (δηλαδή την ανεξάρτητη και την 
εξαρτηµένη). 
 
Για το λόγο αυτό να θυµάστε ότι γενικά δε µας χρειάζονται ερωτήσεις του είδους:  
«Τι νοµίζετε …», «Τι πιστεύετε …», «Σας αρέσει ….»  
 
Για κάθε µεταβλητή που θέλουµε να βαθµολογήσουµε τα βήµατα που ακολουθούµε 
είναι τα παρακάτω:  
1. Κατασκευάζουµε µία κλίµακα, ορίζοντας το ελάχιστό της min και το µέγιστό της  
max. Π.χ min = 0 (η πιο συνηθισµένη ελάχιστη τιµή) και max = 10 (ή 5 ή 20 ή 100 ή 
ό,τι θεωρείτε εσείς καλύτερο). 
 
2. Περιγράφουµε τι ισχύει για τη µεταβλητή µας όταν παίρνει την ελάχιστη, τη 
µέγιστη και ίσως κάποιες ενδιάµεσες τιµές. 
Για το παράδειγµα της µεταβλητής «ανοχή σε αγενή συµπεριφορά» θα µπορούσαµε 
την τιµή min =0 να τη δώσουµε για κάποιον µε καθόλου υποµονή, ο οποίος δε µπορεί 
να υποµένει την παραµικρή αποκλίνουσα συµπεριφορά, ο οποίος προχωράει άµεσα 
σε παρατήρηση σε αυτόν που φέρεται ακόµη και λίγο αγενώς. Ενώ την τιµή max =10 
θα τη δίναµε σε κάποιον που ενώ του φέρονται µε µέγιστη αγένεια, του κλέβουν τη 
σειρά σε ουρά αναµονής ή τον σπρώχνουν στο δρόµο για να περάσουν, αυτός δίνει 
τόπο στην οργή χωρίς να µιλήσει.  
Χρήσιµο θα ήταν να περιγράφαµε και µια τουλάχιστον ενδιάµεση τιµή. Π.χ το 5 θα το 
δίναµε σε κάποιον ο οποίος θα ανεχόταν αγενείς ενέργειες στις οποίες δε θα διέκρινε 
δόλο ενώ δε θα ανεχόταν ενέργειες µε δόλο. 
 
3. Ετοιµάζουµε τις ερωτήσεις µας, όλες κλειστού τύπου, στις οποίες προσπαθούµε 
όσο γίνεται πιο αντικειµενικά να εξάγουµε εµείς συµπεράσµατα για την τιµή της 
µεταβλητής, χωρίς να αφήσουµε τον ερωτώµενο να τοποθετηθεί ο ίδιος.  
Στο προηγούµενο παράδειγµα, όπου η µεταβλητή µας είναι η «ανοχή σε αγενή 
συµπεριφορά», µπορούµε να βάλουµε τον ερωτώµενο σε υποθετικές καταστάσεις 
(κάποιες από τις οποίες πιθανόν να έχει βιώσει) και να του ζητήσουµε την αντίδρασή 
του.  
Οι πιθανές απαντήσεις – αντιδράσεις που θα δώσουµε πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις δύο ακραίες συµπεριφορές  (min και max) καθώς και σε 1 ή 2 ή 3 ενδιάµεσες 
συµπεριφορές. 
Αν λοιπόν η ερώτηση – υποθετική κατάσταση είναι: 
Προχωράτε για να ανεβείτε στο λεωφορείο, προσέχοντας να µην σπρώξετε τους 
προηγούµενους από εσάς, όταν κάποιος άγνωστος συνοµήλικός σας προσπαθεί να 
σας παραµερίσει για να ανεβεί πριν από εσάς, εσείς τότε: 
α. Παραµερίζετε για να τον διευκολύνετε να σας περάσει. 
β. Παραµερίζετε αλλά τον αγριοκοιτάτε. 
γ. Τον εµποδίζετε µε το σώµα σας να σας προσπεράσει. 
δ. Τον προσβάλλετε για την αγενή του ενέργεια και τον βάζετε στη θέση του. 
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Προφανώς το α αντιστοιχεί στο max της ανοχής, το δ στο min της ανοχής, το β 
κοντά στο α και το γ κοντά στο δ. 
Επειδή θα είχε ενδιαφέρον το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που αυτός που θα 
προσπαθούσε να σας προσπεράσει θα ήταν: ένας ηλικιωµένος, µία έγγυος, ένας 
µεσήλικας κ.ο.κ. τότε µπορείτε πολύ συχνά να ετοιµάζετε και πινακάκια σαν το 
παρακάτω: 
 
 
Προχωράτε για να ανεβείτε στο λεωφορείο, προσέχοντας να µην σπρώξετε τους 
προηγούµενους από εσάς, όταν κάποιος  προσπαθεί να σας παραµερίσει για να 
ανεβεί πριν από εσάς, εσείς τότε: 
α. Παραµερίζετε για να τον διευκολύνετε να σας περάσει. 
β. Παραµερίζετε αλλά τον αγριοκοιτάτε. 
γ. Τον εµποδίζετε µε το σώµα σας να σας προσπεράσει. 
δ. Τον προσβάλλετε για την αγενή του ενέργεια και τον βάζετε στη θέση του. 
 

Αυτός που σας παραµερίζει Ενέργεια που θα κάνατε 
ή α ή β ή γ ή δ 

Άγνωστος συνοµήλικος  

Ηλικιωµένος  

Έγγυος  

Μεσήλικας κουρασµένος  

 
Ετοιµάζουµε παρόµοιες ερωτήσεις µε διαφορετικές καταστάσεις και τελικά: 
 
4. Αποφασίζουµε την τελική βαθµολόγηση για κάθε δυνατή απάντηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


