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Περίληψη  
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να αναπτυχθεί ένα ψυχοµετρικό ερωτηµατολόγιο προκειµένου να αξι-

ολογηθεί ο εκπαιδευτικός ιστότοπος “Youth 2004” εξετάζοντας τις αντιλήψεις των µαθητών του απόδηµου 
Ελληνισµού της πόλης του Σίδνεϊ. Επιπλέον, αποσκοπούσε στο να µελετήσει τις διαφορές στις αντιλήψεις 
των µαθητών µε βάση το φύλο τους . Στην έρευνα συµµετείχαν 192 µαθητές λυκείου, ηλικίας 15-17 ετών. Η 
συλλογή των δεδοµένων έγινε ηλεκτρονικά. Μετά από την εφαρµογή παραγοντικής ανάλυσης προέκυψαν 5 
παράγοντες: α) «χρηστικότητα», β) «δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας», γ) «ευκολία προσανατο-
λισµού και κατεύθυνσης», δ) «αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση» και ε) «σχεδιασµός γραφικών και πολυ-
µέσων», που ερµήνευαν το 70.03% της συνολικής διακύµανσης. Πραγµατοποιήθηκε, επίσης, t τεστ ανάλυση 
σε ανεξάρτητα δείγµατα από την οποία δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αγο-
ριών και των κοριτσιών ως προς την αξιολόγηση κανενός από τους πέντε παράγοντες της κλίµακας. Συµπε-
ρασµατικά οι µαθητές είχαν διαµορφώσει γενικά µία θετική αντίληψη για το συγκεκριµένο ιστότοπο. 
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Abstract  
The purpose of this study was to develop a psychometric questionnaire in order to evaluate the educa-

tional web site “Youth 2004” considering the perceptions of Greek abroad students of Sydney. Τhe differ-
ences among the sex were also investigated. Participants were 192 high school students, between the ages 
from 15-17 years old. Data was collected using an on-line survey. Results from the factor analysis yielded 
five factors: “suitability for audience”, “appropriateness of information’s web format”, “easy to direct and 
be oriented”, “interaction and feedback” and “graphic and multimedia design”, accounting for 70.03% of the 
variance. Independent-samples t test analysis revealed no significant differences between the two sex 
groups when they come to evaluate any of the five factors. In conclusion, the student feedback from the 
questionnaires indicated a general level of satisfaction and contentment with this particular web site. 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έχει γνωρί-
σει µία εκρηκτική αύξηση στην αποδοχή και τη 
δηµοτικότητά του, κυρίως, λόγω της αυξανόµενης 
χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) 
και του παγκόσµιου δικτυακού ιστού (World Wide 
Web ή WWW), που είναι δύο επικοινωνιακά µέσα 
που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο (Caskey & 
Delpy, 1999). 

Το NUA (2002), η επίσηµη πηγή πληροφόρη-
σης σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία και τις 
νέες τάσεις που σχετίζονται µε το διαδίκτυο, υπο-
λόγισε ότι το Σεπτέµβριο του 2002, ο συνολικός 
αριθµός του διαδικτυακού πληθυσµού, παγκοσµί-
ως, ήταν 605,60 εκατοµµύρια. Άλλη έρευνα, του 
Pastore (2003), ανέφερε ότι οι βασικοί λόγοι για 
τους οποίους οι έφηβοι εισέρχονται στο παγκόσµιο 
δικτυακό ιστό είναι: α) για να στείλουν / λάβουν 
ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (83%), β) 
για να βρουν πληροφορίες/να κάνουν κάποια 
έρευνα (68%), γ) για να παίξουν παιχνίδια (51%), 
δ) για να χρησιµοποιήσουν χώρους, συζητήσεων 
(chat rooms) (40%), ε) για να κατεβάσουν 
(download) µουσικά κοµµάτια/βίντεο (38%), στ) 
για να στείλουν µία ηλεκτρονική ευχετήρια κάρτα 
(31%), ζ) για να ψωνίσουν (26%), η) για να ενηµε-
ρωθούν για ειδήσεις αθλητικά (23%), θ) για άλλους 
λόγους (19%). 

Η ίδια έρευνα ανέφερε, επίσης, τις λειτουργίες 
του ∆ιαδικτύου που κυρίως προτιµούν να χρη-
σιµοποιούν τα παιδιά µικρότερης ηλικίας, 8 µε 12 
ετών: να παίζουν παιχνίδια (80%), να στέλνουν 
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (72%), να 
χρησιµοποιούν χώρους συνοµιλίας / µηνυµάτων 
(58%), να κάνουν τις εργασίες που έχουν για το 
σχολείο (54%), να κατεβάζουν µουσική (42%), να 
ψωνίζουν (22%) και να συµµετέχουν σε διαγωνι-
σµούς (18%) (Pastore, 2003). 

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι το διαδί-
κτυο έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση, την 
έρευνα, την εργασία ή, ακόµη, και για τη δια-
σκέδαση. Τα ιδιαίτερα διαδεδοµένα πλεονεκτή-
µατα του ∆ιαδικτύου το κάνουν να ξεχωρίζει από 
τα υπόλοιπα επικοινωνιακά µέσα: Το παγκόσµιο 
δίκτυο υπολογιστών έχει ανοίξει το δρόµο για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική αποστολή και 
λήψη πληροφοριών, επιτρέποντας τη γρήγορη 
έρευνα και παραλαβή τους και δίνοντας, επίσης, 
τη δυνατότητα στους χρήστες να αγγίζουν ένα 
απεριόριστο κοινό (Avgoulea, Bouras, Paraskevas 
& Stathakopoulos, 2003). Η γεµάτη χρώµατα, ελ-
κυστική του εµφάνιση, οι πλούσιες πηγές, ο ήχος 
και τα άλλα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης 
συνδυάζονται ώστε να κάνουν το διαδίκτυο ένα 
πολύτιµο εργαλείο µάθησης, εµπλουτισµένο µε ένα 

πλήθος από παιδαγωγικές δυνατότητες (Oliva & 
Pollastrini, 1995; Warschauer, 1997; Owston, 1997; 
Peterson, 1997). 

∆υστυχώς, όµως σε αυτή την επανάσταση των 
πληροφοριακών συστηµάτων δεν συµµετέχουν 
όλες οι δηµογραφικές οµάδες. Παγκοσµίως, οι 
χρήστες του διαδικτύου είναι πιθανότερο να είναι 
άνδρες, νεαρής ηλικίας, µε καλύτερη εκπαίδευση 
και υψηλότερο εισόδηµα (Graphics, Visualization, 
and Usability Center, 1997; National Telecommu-
nications and Information Administration, 2000; 
Tapscott, 1998). 

Σύµφωνα µε έρευνα των Kraut, Scherlis, Muk-
hopadhyay, Manning, & Kiesler, (1996) το γένος 
και το φύλλο ήταν ισχυροί δείκτες πρόβλεψης της 
χρήσης του διαδικτύου. Άνδρες και έφηβοι ήταν 
πιθανότερο να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε 
σχέση µε τις γυναίκες και τους ενήλικες. Κατά συ-
νέπεια, οι άνδρες έφηβοι ήταν µε διαφορά οι χρή-
στες µε την υψηλότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
εµφανίζοντας δέκα φορές περισσότερο χρόνο συµ-
µετοχής από τους χρήστες µε µικρότερη πρόσβαση. 

Άλλες έρευνες στην Αµερική έδειξαν ότι τα 
αγόρια και τα κορίτσια δεν έχουν διαφορές όσον 
αφορά την εµπειρία και την χρήση υπολογιστή στο 
σπίτι και στο σχολείο. Όµως από την ηλικία των 
επτά χρονών, τα αγόρια παρουσίασαν καλύτερα 
αποτελέσµατα στην ικανότητα χρήσης υπολογιστή 
(National Telecommunications and Information 
Administration, 2000; U.S. Census Bureau, 1997). 
Μικρές διαφορές εµφανίστηκαν µεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών στην συχνότητα χρήσης του 
υπολογιστή στο σπίτι. Τα αγόρια συνήθιζαν να 
παίζουν περισσότερα παιχνίδια στον υπολογιστή 
από τα κορίτσια. Αντίθετα, τα κορίτσια χρησι-
µοποιούσαν πιο συχνά τον προσωπικό τους υπο-
λογιστή στο σπίτι για την επεξεργασία κειµένου 
από τα αγόρια (U.S. Census Bureau, 1997). 

Μεταξύ των ενηλίκων στην Αµερική η κατά-
σταση είναι παρόµοια. Οι άνδρες χρησιµοποιού-
σαν τους υπολογιστές περισσότερο από τις γυναί-
κες µε εξαίρεση τις εργασίες που ήταν σχετικές µε 
την επεξεργασία κειµένου και τη λογιστική. Οι άν-
δρες ήταν πιθανότερο να έχουν στην κατοχή τους 
και να χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι, να 
εκτελούν περισσότερα προγράµµατα και να χρη-
σιµοποιούν τον υπολογιστή για διασκέδαση από 
ότι οι γυναίκες (U.S. Census Bureau, 1997). Σε σχέ-
ση µε τις γυναίκες, οι άνδρες σε όλες τις ηλικίες 
ήταν πιο ικανοί σε δραστηριότητες προγραµµατι-
σµού και πιο έµπειροι σε τεχνολογίες που αφορού-
σαν τον υπολογιστή (Tapscott, 1998; U.S. Census 
Bureau, 1997). 

Λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση του διαδι-
κτύου στις διάφορες δηµογραφικές οµάδες και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει ως εργαλείο 
πληροφόρησης και µάθησης, υπάρχει µια αυξανό-
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µενη ανάγκη για ποιοτική διαχείριση. Όµως, η 
ποιότητα των πηγών του διαδικτύου ποικίλει αρ-
κετά γι’ αυτό απαιτούνται κριτήρια για την αξιο-
λόγηση τους (Valenti, Cucchiarelli & Panti, 2001). 
Έξι από τα πιο σηµαντικά κριτήρια είναι: η σχεδί-
αση, η λειτουργικότητα, το περιεχόµενο, η αυθε-
ντικότητα, η επικαιρότητα και η κάλυψη (Alastair, 
1997). Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει 
τρία βήµατα: αναγνώριση του τύπου της 
ιστοσελίδας, χρήση κατάλληλων κριτηρίων και 
σχετικός καθορισµός της ποιότητας της ιστοσελί-
δας βάση των συγκεκριµένων κριτηρίων. Τεχνικές 
για την αξιολόγηση των πηγών του διαδικτύου 
έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται τα τελευταία 
χρόνια. Όµως, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας καθιστά δύσκολη τη δηµιουργία στερεότυπων 
και καθοδηγητικών γραµµών. Γι’ αυτό η εδραίωση 
διαδικασιών αξιολόγησης σίγουρα θα είναι µια 
εξελικτική διαδικασία (Alexander, & Tate, 1998).  

Εκτιµώντας ότι, το ζήτηµα της αξιοπιστίας των 
πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό, όταν θεωρείται ως πηγή πληροφοριών 
για τους µαθητές σε εκπαιδευτικά θέµατα, είναι 
αξιοπρόσεκτο πόσο λίγες ποσοτικές έρευνες υπάρ-
χουν. Αν και µερικές ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν 
αποκτήσει ατοµική τεχνογνωσία στο σχεδιασµό 
ιστοχώρων για την µεγιστοποίηση της αξιοπιστίας 
τους, µόνο ελάχιστες έρευνες σε αυτήν την περιοχή 
είναι δηµοσιευµένες. Με άλλα λόγια, µόνο ένα 
µικρό ποσοστό έρευνας έχει δηµοσιοποιηθεί γύρω 
από το γιατί οι άνθρωποι θεωρούν τις πληροφο-
ρίες ενός ιστοχώρου πιο αξιόπιστες από ότι ενός 
άλλου.  

Μερικές πρόσφατες έρευνες έχουν εξετάσει 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία 
συγκεκριµένων περιοχών του διαδικτύου, όπως οι 
ιστοχώροι του ηλεκτρονικού εµπορίου (Olson και 
Olson, 2000) ή οι προσωπικοί ιστοχώροι (Flanagin 
και Metzger, 2003). Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει 
την αξιοπιστία αλλά µε τρόπους που δεν µας επι-
τρέπουν να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα (Kim 
και Moon, 1998). Λαµβάνοντας υπόψη έρευνες 
περιορισµένης έκτασης, οι ερευνητές έχουν επι 
σηµάνει τα µέσα για την ποιοτική αξιολόγηση των 
πληροφοριακών ιστοχώρων (Wilkinson, Bennett, 
& Oliver, 1997), ενώ οι σύµβουλοι ιστοχώρων 
έχουν προτείνει τρόπους που βελτιώνουν την αξιο 
πιστία τους (Nielsen, 1999). Παρόλα αυτά, καµία 
ευρείας έκτασης έρευνα που να εξετάζει και να πε-
ριγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
στάση και την αντίληψη της αξιοπιστίας ιστοχώ-
ρων, δεν έχει ακόµα δηµοσιοποιηθεί.  

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνουν 
περισσότερες έρευνες αναφορικά µε τις αντι λή-
ψεις των µαθητών ως προς την αξιοπιστία της 
χρήσης αυτής της τεχνολογίας, έτσι ώστε να ορι-
στικοποιηθούν κάποιες συγκεκριµένες κατευθυ-

ντήριες γραµµές για την επιτυχηµένη εφαρµογή 
της (Yang, 2001). 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να αναπτυχθεί 
ένα ψυχοµετρικό ερωτηµατολόγιο προκειµένου να 
αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός ιστότοπος “Youth 
2004” εξετάζοντας τις αντιλήψεις των µαθητών του 
απόδηµου Ελληνισµού της πόλης του Σίδνεϊ. 
Επιπλέον, εξετάστηκαν οι διαφορές στις 
αντιλήψεις τους µε βάση το φύλο. Πιο συγκεκρι-
µένα η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για να ερευνή-
σει τις τρεις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: α) 
Υπάρχει ένας ή περισσότεροι παράγοντες που 
απορρέουν από τις 24 µεταβλητές συµπεριφοράς 
ως προς τον εκπαιδευτικό ιστότοπο; β) Πόσο αξιό-
πιστη είναι η κλίµακα µε τις 24 µεταβλητές συµπε-
ριφοράς ως προς τον εκπαιδευτικό ιστότοπο; γ) 
Υπάρχουν διαφορές ως προς τις αντιλήψεις των 
µαθητών απέναντι στον εκπαιδευτικό ιστότοπο µε 
βάση το φύλο τους;  

Μεθοδολογία  

∆είγµα  

Εκατόν ενενήντα δύο (Ν = 192) µαθητές του 
απόδηµου Ελληνισµού της πόλης του Σίδνεϊ, ηλι-
κίας από 15 έως 17 ετών (Μ = 15.92, SD = .81) συµ-
µετείχαν σε αυτή την έρευνα. Το δείγµα αποτέλε-
σαν 72 (38%) µαθητές της πρώτης λυκείου, 64 
(33%) µαθητές της δευτέρας λυκείου και 56 µαθη-
τές της τρίτης λυκείου (29%). 91 (53%) από τους 
συµµετέχοντες ήταν αγόρια και 101 ήταν κορίτσια 
(47%). Οι µαθητές κλήθηκαν να συµµετέχουν σε 
αυτήν την έρευνα ως µέρος του γενικού µαθήµατος 
εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών των 
σχολείων τους, αλλά τους δόθηκε και η επιλογή να 
µην συµµετέχουν. Στους µαθητές που επέλεξαν να 
συµµετέχουν δόθηκε ένα CD-ROM του «Youth 
2004» και άλλα αναµνηστικά της Ο.Ε.Ο.Α. 
ΑΘΗΝΑ 2004.  

Όργανα µέτρησης  

Λογισµικό. Ο ιστότοπος «Youth 2004» δηµιουργή-
θηκε από τους ερευνητές για να υποστηρίξει το 
πρόγραµµα Ολυµπιακής Παιδείας της Οργανωτι-
κής Επιτροπής των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗ-
ΝΑ 2004. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε µε-
σω του προγράµµατος «Macromedia Dream-
weaver» χρησιµοποιώντας τις γλώσσες προγραµ-
µατισµού «HTML», «Visual basic» και «Java». Η 
προσπέλαση στον ιστότοπο γινόταν µέσω προ-
γραµµάτων επισκόπησης ιστοσελίδων του ∆ιαδι-
κτύου όπως ο « Microsoft Internet Explorer» ή ο 
«Netscape Navigator». Ο ιστότοπος ήταν χωρι-
σµένος σε επτά θεµατικές ενότητες:  
1. οι Αγώνες: η διοργάνωση του 2004 και οι συν-

τελεστές της  
2. ο κόσµος: η πόλη της Αθήνας και οι χώρες που 
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συµµετέχουν στους Αγώνες  
3. η κληρονοµιά: ιστορική αναδροµή στους Αγώ-

νες του χθες και του σήµερα 
4.  η θέληση: οι Παραολυµπιακοί Αγώνες και η 

ιστορία τους  
5. παιχνιδοχώρος: «Ολυµπιακά» παιχνίδια για 

µικρούς και µεγαλύτερους φίλους των Ολυµπι-
ακών Αγώνων  

6. βιβλιοθήκη: το πρόγραµµα Ολυµπιακής Παι-
δείας της ΑΘΗΝΑ 2004 και οι δραστηριότητες 
των σχολείων  

7. club 2k4: χώρος επικοινωνίας για τους φίλους 
του «Youth 2004». 
Προκειµένου να καλύψει ευρύ φάσµα πληρο-

φοριών για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 
των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, 
το «Youth 2004» χρησιµοποίησε γλώσσα απλή, 
πλήθος διαδραστικών εφαρµογών όπως ταινίες 
flash, βίντεο και ήχους, ένα πλούσιο εικονογραφι-
κό και φωτογραφικό υλικό και πολλά συναρπα-
στικά παιχνίδια υψηλής αισθητικής.  

Ο εκπαιδευτικός ιστότοπος απευθυνόταν κυρί-
ως σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών, και αποτελού-
νταν από 2500 σελίδες, από τις οποίες 12 σελίδες 
ήταν εισαγωγικές, 10 ήταν βασικά µενού, 1500 
ήταν πληροφοριακές, 179 ήταν για πρακτική εξά-
σκηση, 764 ήταν για ανατροφοδότηση και 35 ήταν 
για βοήθεια. Στο τέλος κάθε θέµατος και µερικές 
φορές σε ορισµένα επιµέρους θέµατα, υπήρχε ένα 
ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών µε δέκα 
ερωτήσεις σχετικές µε το υλικό. Το «Youth 2004» 
παρείχε στους χρήστες τρεις τύπους πλοήγησης 
εκτός από τα εµπρός και πίσω κουµπιά πλοήγησης 
του «Internet Explorer». Οι χρήστες είχαν τη δυ-
νατότητα να πλοηγηθούν µέσω της διαδροµής που 
δηµιουργήθηκε από τον προγραµµατιστή, µεσω 
του «site map» ή από τις επιλογές που εµφανί-
ζονται σε κάθε σελίδα.  

Ερωτηµατολόγιο αντίληψης. Ένα ψυχοµετρικό ερω-
τηµατολόγιο δηµιουργήθηκε προκειµένου να συλ-
λέξει σχετικές πληροφορίες για την στάση και την 
αντίληψη των συµµετεχόντων ως προς τη χρήση 
του εκπαιδευτικού ιστότοπου «Youth 2004». Ο αρ-
χικός σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου στηρίχθη-
κε σε ερευνητικά εγχειρίδια όπως εκείνα των Al-
reck και Settle (1995), DeVellis (1991), και Oppen-
heim (1992). Λόγω του ασυνήθιστου πεδίου της 
έρευνας, καµία ερώτηση δεν υιοθετήθηκε άµεσα 
από άλλες έρευνες. Η περιοχή των Ολυµπιακών 
Αγώνων αποδείχθηκε πάρα πολύ σύνθετη για να 
υιοθετήσει στοιχεία άµεσα από άλλη έρευνα. Εν-
τούτοις, τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου δηµι-
ουργήθηκαν έχοντας ως βάση το τεχνολογικό 
πρότυπο αποδοχής του Davis’s (1993). Σε όλη την 
διάρκεια ανάπτυξης του ερωτηµατολογίου, σκοπός 
των ερευνητών ήταν να κατασκευάσουν ένα 
όργανο µέτρησης που δεν θα αποτελούταν ακού-

σια ή ανεξέλεγκτα από ένα πλήθος παραγόντων 
αξιοπιστίας ιστοχώρων. 

Μετά από µια αρχική προσπάθεια να καταστεί 
λειτουργικό το τεχνολογικό πρότυπο αποδοχής 
του Davis’s (1993) µε τη µορφή ερωτηµατολογίου, 
ειδικευµένοι σύµβουλοι κλήθηκαν να αξιο-
λογήσουν το όργανο. Τρεις οµάδες εµπειρογνωµό-
νων προσεγγίστηκαν: Εµπειρογνώµονες της Αγ-
γλικής γλώσσας, προγραµµατιστές εκπαιδευτικού 
λογισµικού, και καθηγητές πληροφορικής. 

Οι εµπειρογνώµονες της αγγλικής γλώσσας 
βοήθησαν ώστε να εξαλειφθούν προβλήµατα που 
αφορούσαν τη πολυπλοκότητα και την ανακρίβεια 
στη διατύπωση. Επίσης, οι παρατηρήσεις τους 
εξασφάλισαν την πολιτιστική ουδετερότητα και 
ανίχνευσαν πιθανές διατυπώσεις που προκα-
ταβάλουν τις απαντήσεις. Οι εµπειρογνώµονες της 
αγγλικής γλώσσας αναθεώρησαν τις ερωτήσεις µε 
τέτοια λεπτοµέρεια ώστε σε µερικές περιπτώσεις 
αναγνώρισαν µεµονωµένες λέξεις που "δεν ταίρια-
ζαν" στις ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, οι προγραµµα-
τιστές εκπαιδευτικού λογισµικού και οι καθηγητές 
πληροφορικής παρείχαν συµπληρωµατικές οδη-
γίες κατασκευής και τεχνικές λειτουργικότητας 
κατάλληλες για τους στόχους της έρευνας, εκτός 
από την κριτική τους για την σαφήνεια του ερωτη-
µατολογίου. 

Η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης οδήγησε 
στο συνυπολογισµό πολλών ερωτήσεων σχετικών 
µε την αξιοπιστία ιστοχώρων, και σ’ ένα πλήθος 
αλλαγών στην διατύπωση και στην έννοια τους. 
Κάθε φορά που ένα σύνολο αλλαγών γινόταν, το 
ερωτηµατολόγιο εξεταζόταν πάλι από τους 
εµπειρογνώµονες, µέχρι την στιγµή που κρίθηκε 
επαρκές. 

Σε όλη αυτήν τη διαδικασία ανάπτυξης του 
ερωτηµατολογίου ερευνήσαµε επίσης διαφορετικά 
σχήµατα για να συγκεντρώσουµε πληροφορίες σε 
πραγµατικό χρόνο. Από τα διαφορετικά πρότυπα 
που δοκιµάσαµε χρησιµοποιήσαµε µια πενταβάθ-
µια κλίµακα Likert, (1=διαφωνώ απόλυτα, 2=δια-
φωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ, 4=συµφω-
νώ, 5=συµφωνώ απόλυτα) για τις 24 ερωτήσεις 
αξιοπιστίας ιστοχώρων. Αυτή η κλίµακα επέτρεψε 
στους συµµετέχοντες να επιλέξουν µια απάντηση 
από το «1» έως το «5» αντιπροσωπεύοντας τη δια-
φωνία ή τη συµφωνία τους σε κάθε µία από τις µε-
ταβλητές του ερωτηµατολογίου. Για τις δηµογρα-
φικές ερωτήσεις, οι οποίες συγκέντρωναν πληρο-
φορίες για την ηλικία, την εθνικότητα, την τάξη 
και το φύλο των συµµετεχόντων, χρησιµοποιήσαµε 
λίστες πολλαπλών επιλογών (drop-down menus). 

Η κλίµακα περιλάµβανε 24 ερωτήµατα και πε-
ριείχε 5 διαστάσεις. Ο πρώτος παράγοντας «χρη-
στικότητα» αποτελούνταν από 5 ερωτήµατα (για 
παράδειγµα, ο ιστότοπος είναι καλά οργανωµέ-
νος;). Ο δεύτερος παράγοντας «δυνατότητα δια-
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χείρισης της πληροφορίας» αποτελούταν από 6 
ερωτήµατα (για παράδειγµα, ο ιστότοπος φορτώ-
νεται πολύ γρήγορα;). Ο τρίτος παράγοντας «ευ-
κολία προσανατολισµού και κατεύθυνσης» αποτε-
λούταν από 6 ερωτήµατα (για παράδειγµα, η ιστο-
σελίδα µε οδηγεί σε άλλες καλές πληροφορίες;). Ο 
τέταρτος παράγοντας «αλληλεπίδραση και ανα-
τροφοδότηση αποτελούταν από 4 ερωτήµατα (για 
παράδειγµα, η ξενάγηση δεν µε ενθάρρυνε να 
µάθω περισσότερα για το θέµα;). Και ο τελευταίος 
παράγοντας «σχεδιασµός γραφικών και πολυµέ-
σων αποτελούταν από 3 ερωτήµατα (για παρά-

δειγµα, ο ιστότοπος είναι επαγγελµατικά σχεδι-
ασµένος;). 

 ∆ιαδικασία  

Οι ερευνητές το φθινόπωρο του 2002 παρευρέ-
θηκαν σε κάθε σχολείο του απόδηµου Ελληνισµού 
στην πόλη του Σίδνεϊ που είχε στο πρόγραµµά του 
µαθήµατα υπολογιστών µε σκοπό να βρουν εθελο-
ντές για τη έρευνα. Οι µαθητές είχαν την υποχρέ-
ωση να υπογράψουν µια φόρµα που πιστοποιούσε 
την επιθυµία τους ή όχι να συµµετέχουν στην 
διαδικασία. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το ∆ε-
κέµβριο του 2002.  

Από τους συµµετέχοντες απαιτήθηκε να εξε-
ρευνούν το «Youth 2004» από κάθε εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου τους που πληρούσε τις 
προδιαγραφές γι αυτή την έρευνα. Η διαδικτυακή 
διεύθυνση, «www.olympiceducation.gr», του 
εκπαιδευτικού ιστοχώρου εγκαταστάθηκε στο πρό-
γραµµα επισκόπησης ιστοσελίδων κάθε τερµατι-
κού σταθµού υπολογιστών. Κάθε εργαστήριο είχε 
στον εξοπλισµό του τουλάχιστον δέκα τερµατικούς 
σταθµούς υπολογιστών µε πολυµεσικές δυνα-
τότητες, βασισµένους στο λειτουργικό των «Win-
dows». Όλοι οι τερµατικοί σταθµοί είχαν την ίδια 
υποδοµή (υλικό, λογισµικό), και όλα τα σχολεία 
χρησιµοποίησαν το ίδιο σύστηµα δικτύων για να 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκτιµώντας ότι το 
«Youth 2004» περιείχε στις ιστοσελίδες του ήχο, 
ακουστικά συνδέθηκαν στην κάρτα ήχου κάθε 
υπολογιστή. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους 
συµµετέχοντες στο εργαστήριο να µην ακούν 
ήχους από άλλους υπολογιστές.  

Όλα τα παραπάνω εξασφάλισαν παρόµοια 
επισκόπηση του «Youth 2004» µεταξύ όλων των 
συµµετεχόντων όσον αφορά την οµαλή αναπαρα-
γωγή διαδραστικών ταινιών (flash), ήχου και βί-
ντεο κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Εάν οι συµ-
µετέχοντες είχαν την άδεια να έχουν πρόσβαση 
στο «Youth 2004» από άλλους τερµατικούς σταθ-
µούς υπολογιστών, η οµαλή αναπαραγωγή ήχου 
και βίντεο δεν θα µπορούσε να είναι εγγυηµένη. 
Εντούτοις, αυτό το ζητούµενο ήταν πολύ δύσκολο 
να ελεγχθεί από τους ερευνητές δεδοµένου ότι οι 
σπουδαστές µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον 

ιστοχώρο από τα σπίτια τους.  
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σε κάθε σχο-

λείο, οµάδες των 10 ατόµων πήγαν στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου τους από της 10 πµ 
έως της 2µµ ανά µια ώρα. Τους ορίστηκε τυχαία 
ένας τερµατικός σταθµός υπολογιστών και 
πληροφορήθηκαν ότι η διαδικασία θα διαρκούσε 
περίπου µια ώρα. Μόλις όλοι οι συµµετέχοντες 
κάθισαν στις θέσεις τους, ο εκπαιδευτικός διάβασε 
ένα προδιατυπωµένο σύνολο βασικών οδηγιών 
στην οµάδα που αφορούσαν τη διεξαγωγή της 
έρευνας και τη χρήση του εκπαιδευτικού ιστότο-
που. Αυτό εξασφάλισε ότι οι οδηγίες που δίνονταν 
κατά την διάρκεια της έρευνας ήταν ίδιες για 
όλους. Μόλις οι προφορικές οδηγίες είχαν δοθεί, 
ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να επιλέξουν 
από τον φάκελο των αγαπηµένων αρχείων την 
εικόνα του «Youth 2004» για να ξεκινήσουν την 
πλοήγησή τους. Οι οδηγίες, η πρακτική εξάσκηση, 
και η αξιολόγηση για αυτήν την έρευνα πραγµα-
τοποιήθηκαν σε τέσσερις (4) διαδοχικές εβδοµάδες. 
Οι οµάδες συµµετείχαν 2 φορές την εβδοµάδα για 
45 λεπτά.  

Στην αρχή του τελευταίου µαθήµατος ζητήθη-
κε από όλους τους µαθητές να εισάγουν το όνοµα 
και το επίθετό τους στη φόρµα αξιολόγησης. Αυτή 
η πληροφορία δεν χρησιµοποιήθηκε για το πείρα-
µα, απλώς οι ερευνητές ήλπιζαν ότι οι συµµετέχο-
ντες θα αντιµετώπιζαν την διαδικασία σοβαρότε-
ρα. Κάθε ερωτηµατολόγιο κωδικοποιήθηκε προ-
κειµένου να διατηρήσει την ανωνυµία του κατά τη 
διάρκεια καταγραφής των απαντήσεων κάθε 
µαθητή. Κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδοµέ-
νων, οι ερευνητές διαβεβαίωσαν τους συµµετέχο-
ντες ότι οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις αυτής 
της έρευνας ήταν µόνο για ακαδηµαϊκούς σκοπούς 
και θα παρέµεναν εµπιστευτικές.  

Οι συµµετέχοντες απάντησαν σε ένα ερωτηµα-
τολόγιο αντίληψης σε πραγµατικό χρόνο περι-
γράφοντας τη εµπειρία τους από την χρήση του 
εκπαιδευτικού ιστότοπου «Youth 2004». Με την 
ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του ερωτηµατολο-
γίου, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να υποβά-
λουν τις απαντήσεις τους. Αυτές οι απαντήσεις 
κωδικοποιούνταν και αποθηκεύονταν σε µια βάση 
δεδοµένων των ερευνητών κάθε φορά που ο µαθη-
τής επέλεγε το κουµπί επιβεβαίωσης. Ο κωδικός 
ενηµέρωνε τον ερευνητή για τις απαντήσεις και τα 
δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος. Η συλλογή 
δεδοµένων έγινε γρηγορότερα από το αναµενόµε-
νο, αφού απαιτήθηκε λιγότερο από µια εβδοµάδα, 
λόγω της ταχύτητας και της ευχρηστίας του πα-
γκόσµιου δικτυακού ιστού. 

Σχεδιασµός της έρευνας 

Λόγω του πρακτικού περιορισµού, µία έρευνα 
πεδίου, αντί ενός εργαστηριακού πειράµατος 
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Πίνακας 1. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης για κάθε παράγοντα της κλίµακας µετά από την ορθογώνια 
περιστροφή αξόνων. 

Μεταβλητές Παράγοντες 

 1 2 3 4 5 H2

Τη δυνατότητα επεξηγηµατικών παραγράφων στις 
ιστοσελίδες  .855     .874 

Επεξήγηση για την πλοήγηση στις ιστοσελίδες .847     .769 
Οργάνωση και δοµή των ιστοσελίδων .711     .751 
Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τις 
πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστοχώρο  .871     .852 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε την 
ορθότητα της πληροφορίας στον ιστοχώρο .649     .855 

Ερωτήσεις αναφορικά µε την δυνατότητα διαχείρισης της 
πληροφορίας  .832    .822 

Πληροφορίες για την ποιότητα πρόσβασης στο 
περιεχόµενο του ιστοχώρου  .571    .577 

Πληροφορίες για την ευκολία πρόσβασης στο περιεχόµενο 
από ανθρώπους µε ιδιαιτερότητες  .550    .602 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε την 
καταλληλότητα των λέξεων που παρουσιάζονται στον 
ιστοχώρο 

 .680    .572 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε την 
ποιότητα της πληροφορίας  .649    .775 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε την 
ικανοποίηση τους από τις πληροφορίες   .646    .779 

∆υνατότητα των χρηστών να πλοηγηθούν στον ιστοχώρο    .622   .598 
Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε την 
ορθότητα τη λογικότητα και την ευχρηστία του ιστοχώρου    .633   .793 

Ύπαρξη γραφικών που διευκολύνουν την κατανόηση της 
πληροφορίας    .704   .605 

Ύπαρξη υπερσυνδέσµων στις ιστοσελίδες που οδηγούν σε 
επιπλέον σχετικές πληροφορίες    .645   .570 

∆υνατότητα επιλογής κατεύθυνσης του χρήστη κατά την 
διάρκεια πλοήγησής του στον ιστοχώρο   .553   .487 

Ευκολία προσανατολισµού του χρήστη στον ιστοχώρο   .479   .544 
∆υνατότητα ανατροφοδότησης του χρήστη από τους 
υπερσυνδέσµους στον ιστοχώρο    .701  .602 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τη 
ποιότητα και την ποσότητα ανατροφοδότησης από τον 
ιστοχώρο 

   .622  .743 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης στον ιστοχώρο    .648  .795 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τη 
δυνατότητα παρακίνησης από τον ιστοχώρο    .790  .750 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τη 
καταλληλότητα σχεδίασης του ιστοχώρου     .819 .674 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τη 
ποιότητα σχεδίασης του ιστοχώρου     .749 .605 

Ερωτήσεις για την άποψη των χρηστών αναφορικά µε τις 
πολυµεσικές δυνατότητες του ιστοχώρου     .638 .500 

Ποσοστό ∆ιακύµανσης  17.63 16.13 14.54 11.40 9.82  
Συνολική ∆ιακύµανση      69.53 
Ιδιοτιµή 4.232 3.872 3.490 2.737 2.356  

 Σηµείωση: Φορτίσεις µικρότερες του 0,30 δεν αναφέρονται, H2 = communalities 
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πραγµατοποιήθηκε για να εξετάσει τις υποθέσεις. 
Η έρευνα είχε ένα παραγοντικό σχεδιασµό µε την 
οµάδα του φύλου (αγόρια και κορίτσια) ως ανε-
ξάρτητη µεταβλητή, και την αντίληψη των µαθη-
τών ως εξαρτηµένη µεταβλητή.  

Η παραγοντική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε 
για να προσδιορίσει βασικές οµοιότητες ή συσχε-
τίσεις όσον αφορά την αντίληψη του δείγµατος ως 
προς τον εκπαιδευτικό ιστοχώρο «Youth 2004», 
ενώ η ανάλυση αξιοπιστίας εξέτασε πόσο σταθερές 
παραµένουν οι απαντήσεις των µαθητών σε αυτή 
την κλίµακα. Ανάλυση t τεστ για ανεξάρτητα 
δείγµατα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να ερευνή-
σει τις διαφορές αυτής της αντίληψης µεταξύ του 
φύλου των συµµετεχόντων. 

Οι υποθέσεις αυτής της έρευνας ήταν: 
H1: Η κλίµακα µε τις 24 µεταβλητές συµπεριφοράς 

ως προς τον εκπαιδευτικό ιστότοπο είναι πο-
λυδιάστατη.  

H2: Η κλίµακα µε τις 24 µεταβλητές συµπεριφοράς 
ως προς τον εκπαιδευτικό ιστότοπο είναι 
αξιόπιστη. 

H3: Τα αγόρια θα έχουν θετικότερη στάση από ότι 
τα κορίτσια ως προς τον εκπαιδευτικό ιστό-
τοπο. 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης 
µετά την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1, ενώ οι µέσες τιµές 
και οι σταθερές αποκλίσεις για την οµάδα των 
κοριτσιών και την οµάδα των αγοριών σε κάθε 
παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Τα 
αποτελέσµατα κάθε ανάλυσης δίνονται χωριστά 
παρακάτω.  

Παραγοντική ανάλυση  

Πραγµατοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση 
κύριων αξόνων (principal components) προκειµέ-
νου να ερευνηθούν οι απαντήσεις των µαθητών 
στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού ιστοχώρου, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα 
«SPSS for Windows» έκδοση 10. Το ερωτηµατολό-
γιο τήρησε τα κριτήρια της παραγοντοποίησης µε 
το ΚΜΟ = .788 και το Bartlett’s Test of Sphericity 
=3244.426 για p< .001 (Tabachnick, & Fidell, 2001). 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αρχική µας υπόθε-
ση για πολυδιάστατη κλίµακα ήταν σωστή. Από 
την ανάλυση προέκυψαν πέντε παράγοντες µε ιδι-
οτιµή (eigenvalue) πάνω από 1, που εξηγούσαν το 
70.03% της συνολικής διακύµανσης. Ακολούθησε 
περιστροφή αξόνων τόσο ορθογώνια (varimax) 
όσο και πλάγια (oblique). Επειδή οι παράγοντες 
δεν συσχετιζόταν µεταξύ τους, παρακάτω αναφέ-
ρονται µόνο τα αποτελέσµατα από την ορθογώνια 
περιστροφή αξόνων (Stevens, 1996).  

1) Χρηστικότητα (5 ερωτήσεις που εξηγούσαν το 
18.02% της διακύµανσης)  

2) ∆υνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας (6 
ερωτήσεις που εξηγούσαν το 16.5% της διακύ-
µανσης)  

3) Ευκολία προσανατολισµού και κατεύθυνσης (6 
ερωτήσεις που εξηγούσαν το 12.7% της διακύ-
µανσης)  

4) Αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (4 ερωτή-
σεις που εξηγούσαν το 12,5% της διακύµανσης)  

 
5) Σχεδιασµός γραφικών και πολυµέσων (3 ερωτή-

σεις που εξηγούσαν το 10.3% της διακύµανσης).  

Ανάλυση αξιοπιστίας 

Το πιο διαδεδοµένο τεστ αξιοπιστίας µιας 
κλίµακας είναι ο υπολογισµός του α του Cronbach 
που εξετάζει την εσωτερική συνοχή της. Ο συντελε-
στής α του Cronbach υπολογίστηκε για κάθε παρά-
γοντα ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 
αρχική µας υπόθεση για αξιόπιστη κλίµακα ήταν 
σωστή. Η ανάλυση εγκυρότητας του παράγοντα 
«χρηστικότητα» έδειξε ικανοποιητικό βαθµό αξιο-
πιστίας, α= .85. Αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας 
έδειξαν και οι άλλοι τέσσερις παράγοντες «δυνα-
τότητα διαχείρισης της πληροφορίας», α = .81, «ευ-
κολία προσανατολισµού και κατεύθυνσης», α =.76, 
«αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση», α= .78 και 
«σχεδιασµός γραφικών και πολυµέσων», α= .70. 
Όλα τα θέµατα-µεταβλητές έδειξαν ότι συµβάλουν 
θετικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας της κλίµακας, 
αφού οποιοδήποτε θέµα-µεταβλητή κι αν 
αποµακρυνόταν από την συγκρότηση της κλίµα-
κας, ο βαθµός αξιοπιστίας της θα είχε µειωθεί. Στη 
βιβλιογραφία θεωρούνται αποδεκτές κλίµακες µε α 
µεγαλύτερο του .70 (DeVellis, 1991).  

Ανάλυση t τεστ για ανεξάρτητα δείγµατα  

Μια t τεστ ανάλυση για ανεξάρτητα δείγµατα 
διεξήχθη για να εξετάσει την υπόθεση ότι τα αγό-
ρια έχουν θετικότερη αντίληψη από τα κορίτσια 
ως προς τον εκπαιδευτικό ιστοχώρο «Youth 2004», 
λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις τους στην 
κλίµακα. Η ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σηµα-
ντικές διαφορές µεταξύ των αγοριών και των κο-
ριτσιών όσον αφορά τις απαντήσεις τους σε κάθε 
παράγοντα. Τα αποτελέσµατα ήταν αντίθετα µε 
την ερευνητική υπόθεση. Όπως φαίνεται στο Πί-
νακα 2, τα αγόρια είχαν παρόµοια αντίληψη µε τα 
κορίτσια.  

Συζήτηση 

Στο πλαίσιο της γενικής παραδοχής ότι η αξι-
οπιστία ιστοχώρων είναι εξαιρετικά σηµαντική 
όταν θεωρείται ως πηγή πληροφοριών, αυτή η 
έρευνα  ανέπτυξε  ένα  ψυχοµετρικό  ερωτηµατολό  
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για κάθε παράγοντα σε σχέση µε το φύλο. 

Παράγοντες Φύλο N M S.D. 

Χρηστικότητα αγόρια 91 4.53 .39 
  κορίτσια 101 4.55 .38 
∆υνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας αγόρια 91 4.00 .39 
  κορίτσια 101 3.95 .43 
Ευκολία προσανατολισµού και κατεύθυνσης αγόρια 91 4.54 .34 
  κορίτσια 101 4.50 .34 
Αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση αγόρια 91 4.16 .43 
  κορίτσια 101 4.19 .38 
Σχεδιασµός γραφικών και πολυµέσων αγόρια 91 4.87 .28 
  κορίτσια 101 4.89 .24 

 
γιο προκειµένου να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός 
ιστότοπος “Youth 2004” εξετάζοντας τις αντιλή-
ψεις των µαθητών του απόδηµου Ελληνισµού της 
πόλης του Σίδνεϊ. Επιπλέον, η έρευνα επιδίωξε να 
εξετάσει τις διαφορές στις αντιλήψεις τους µε βάση 
το φύλο. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδηλώνουν 
ότι η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού ιστοχώρου 
είναι µία πολυδιάστατη έννοια. Το γεγονός αυτό 
έχει καταδειχθεί και από άλλες σχετικές µελέτες 
στο παρελθόν, οι οποίες εξέτασαν το ρόλο του πα-
γκόσµιου δικτυακού ιστού ως εκπαιδευτικού εργα-
λείου (Alastair, 1997; Yang, 2001). Οι απόψεις των 
µαθητών ως προς τον εκπαιδευτικό ιστότοπο 
“Youth 2004” ήταν ενθαρρυντική. Τα συνολικά 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι περισσότεροι µαθητές 
ήταν θετικοί ως προς τη µάθηση µέσω διαδραστι-
κών προγραµµάτων που βασίζονται στο διαδί-
κτυο. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα βρήκαν τόσο 
το υλικό όσο και την εµπειρία της διαδραστικής 
µάθησης ενδιαφέρουσα, εκτίµησαν τα πολυµεσικά 
χαρακτηριστικά του “Youth 2004” θεωρώντας τις 
διαδικτυακές πηγές ως αξιόλογα εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία. Ήταν θετικοί στις διάφορες δηλώσεις που 
αφορούσαν την πλοήγηση, την ικανοποίηση, το 
σχεδιασµό του διαδικτυακού περιβάλλοντος, τις 
χρήσιµες πληροφορίες, την επιπλέον χρήση και τη 
βελτίωση της µάθησης. 

Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν µια έκπληξη για 
τους ερευνητές, λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό 
της θετικής στάσης των µαθητών ως προς το εκ-
παιδευτικό ιστότοπο. Η εξήγηση σε αυτό το φαινό-
µενο θα µπορούσε να είναι ότι οι συµµετέχοντες σε 
αυτήν την έρευνα είχαν ήδη αυξηµένο ενδιαφέρον 
για τα Ολυµπιακά ζητήµατα. Παράγοντες που θα 
µπορούσαν να έχουν συµβάλει σε αυτό ήταν η 
προηγούµενη εµπειρία των µαθητών µε 
Ολυµπιακούς δικτυακούς χώρους, η Ελληνική 
καταγωγή τους και η προηγούµενη εµπειρία τους 

από τους Ολυµπιακούς Αγώνες που το Σίδνεϊ δι-
οργάνωσε µε επιτυχία το 2000. Εάν αυτοί οι παρά-
γοντες πραγµατικά συνέβαλαν στην αλλαγή συ-
µπεριφοράς, τότε ήταν πιθανό ότι κάποια άλλη 
οµάδα µαθητών να είχε µικρότερη θετική στάση ως 
προς τον εκπαιδευτικό ιστότοπο της ΑΘΗΝΑ 
2004. Επίσης, η εθελοντική συµµετοχή προδιάθετε 
σαφώς τους µαθητές προς θετικότερες τοποθετή-
σεις.  

Περαιτέρω ανάλυση του ερωτηµατολογίου 
έδειξε ότι ο πρώτος παράγοντας «Χρηστικότητα» 
απαντήθηκε από τους µαθητές θετικά στη κλίµακα 
από το «συµφωνώ» ως το «συµφωνώ απόλυτα». 
Αυτό δείχνει ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
βρήκαν ότι ο ιστότοπος ήταν εύκολος στη χρήση, 
ότι όλες οι εντολές ήταν ξεκάθαρες και ότι τα στοι-
χεία του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρµογής, 
όπως ο σχεδιασµός των µενού και η αναγνωσιµό-
τητα των οθονών, ήταν σωστά δοµηµένα. Ο παρά-
γοντας «∆υνατότητα διαχείρισης της πληροφορί-
ας» είχε το µικρότερο δυνατό θετικό αντίκτυπο 
στις αντιλήψεις των µαθητών για τον ιστότοπο 
«Youth 2004». Το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξη-
γηθεί από το γεγονός ότι οι µαθητές ηλικίας 15-17 
ετών µπορεί να χρειάζονται περισσότερο σύγχρο-
νες και περίπλοκες εφαρµογές προκειµένου να κά-
νουν τη δουλειά τους. Ο τρίτος παράγοντας «Ευ-
κολία προσανατολισµού και κατεύθυνσης», όπως 
και ο πρώτος, είχε επίσης θετική διαβάθµιση από 
το «συµφωνώ» στο «συµφωνώ απόλυτα». Αυτό 
υποδηλώνει ότι οι πηγές είχαν οργανωθεί µε λογι-
κό τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον εντοπισµό 
των πληροφοριών χωρίς να δηµιουργούνται προ-
βλήµατα κατά την περιήγηση στις ιστοσελίδες. 
Επίσης, οι µαθητές βρήκαν την εµπειρία της δια-
δραστικής µαθησιακής διαδικασίας αξιόλογη, 
αφού στις ερωτήσεις του παράγοντα «Αλληλεπί-
δραση και ανατροφοδότηση», σηµείωσαν απο-
κλειστικά τις επιλογές απαντήσεων: «συµφωνώ» 
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και «συµφωνώ απόλυτα». Τέλος, οι θετικές απα-
ντήσεις στον τελευταίο παράγοντα, «Σχεδιασµός 
γραφικών και πολυµέσων», είχε σαν αποτέλεσµα 
να αναδειχθεί ως ο πιο κυρίαρχος για την διαµόρ-
φωση της θετικής αντίληψης των µαθητών στον 
ιστότοπο «Youth 2004». Αυτό δείχνει ότι ο εκπαι-
δευτικός ιστοχώρος φαινόταν ότι ήταν επαγγελ-
µατικά σχεδιασµένος και οπτικά κατάλληλος για 
το θέµα το οποίο διαπραγµατευόταν.  

Σύµφωνα µε τον James (2001), η διαδικτυακή 
εµπειρία των συµµετεχόντων επηρεάζει ξεκάθαρα 
της αξιολόγηση ενός ιστότοπου. Οι χρήστες που δε 
χαρακτηρίζονται από σχετική εµπειρία, θεωρούν 
ότι οι απλοί ιστοχώροι είναι περισσότερο χρήσιµοι 
σε σχέση µε τους πολύπλοκους. Άλλοι ερευνητές 
αναφέρουν ότι η προηγµένη εµπειρία σε υπολογι-
στές επηρεάζει θετικά τη στάση των ατόµων ως 
προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(Shashaani, 1997; Williams, Olgetree, Woodburn & 
Raffeld, 1993).  

Σε έρευνα των Eastmond και Ziegahn’s (1995) 
οι µαθητές που ήταν λιγότερο ικανοί µε την τεχνο-
λογία ή δεν είχαν υποστήριξη στο διαδικτυακό πε-
ριβάλλον µάθησης παρουσίασαν αρνητική στάση 
ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθε-
τα φάνηκε ότι το βασισµένο στο διαδίκτυο περι-
βάλλον µάθησης δεν παρακίνησε αυτούς τους µα-
θητές. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρα-
σµα ότι οι ενήλικοι / ανήλικοι µαθητές πρέπει να 
είναι ικανοί στη χρήση των νέων τεχνολογιών ή να 
έχουν κάποιον στο άµεσο περιβάλλον να τους 
υποστηρίζει, προκειµένου να παρακολουθούν µε 
επιτυχία µαθήµατα βασισµένα στο διαδίκτυο. Οι 
συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα είχαν βασι-
κές γνώσεις για το διαδίκτυο από την ενασχόλησή 
τους στο µάθηµα πληροφορικής κατά τη διάρκεια 
αρκετών ετών. Ίσως, λοιπόν αυτή η προγενέστερη 
εµπειρία τους να επηρέασε θετικά τη στάση τους ως 
προς τον εκπαιδευτικό ιστοχώρο. Για το λόγο αυτό, 
τα αποτελέσµατα της έρευνας απευθύνονται σε 
µαθητές που έχουν µία σχετική εξοικείωση µε το 
διαδίκτυο, ηλικίας 15-17 ετών. 

Η έρευνα του αν και κατά πόσο το φύλο των 
µαθητών επηρέασε τις αντιλήψεις τους για τον 
ιστότοπο «Youth 2004» δεν εµφάνισε κάποιες στα-
τιστικά σηµαντικές διαφορές. Τα αγόρια και τα 
κορίτσια απάντησαν µε παρόµοιο τρόπο στις µε-
ταβλητές του ερωτηµατολογίου, υποδηλώνοντας 
πανοµοιότυπες αντιλήψεις. Αυτό υποδεικνύει ότι 
η χρήση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας είχε θετική 
επίδραση και στα δύο φύλα. Παρόµοια αποτελέ-
σµατα έχουν αναφερθεί από τους Comber, Colley, 
Hargreaves & Dorn (1997) και από τον Mumtaz 
(2001), οι οποίοι βρήκαν ότι τόσο τα κορίτσια όσο 
και τα αγόρια έχουν παρόµοιες αντιλήψεις για τη 
χρήση του παγκόσµιου ιστού. Άλλοι ερευνητές 
αναφέρουν ότι οι εκπρόσωποι του ανδρικού φύ-

λου γενικά επιδεικνύουν πιο θετικές διαδικτυακές 
στάσεις σε σχέση µε τις γυναίκες (Sensales & 
Greenfield, 1995; Shashaani, 1997; Williams et al., 
1993). Να σηµειωθεί, όµως, ότι οι περισσότερες 
έρευνες είχαν πραγµατοποιηθεί σε µικρά, τοπικά 
δείγµατα πληθυσµού Πανεπιστηµιακών σχολών. 
Άλλωστε, η πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία 
έχει δείξει ότι, σε γενικές γραµµές τα αγόρια δεν 
είχαν διαφορές από τα κορίτσια όσον αφορά την 
κατοχή υπολογιστή στο σπίτι ή την χρήση του. 
Παρά µόνο ότι, µικρές διαφορές υπήρξαν µεταξύ 
των αγοριών και των κοριτσιών όσον αφορά την 
χρήση υπολογιστών στο σχολείο (National Tele-
communications and Information Administration, 
2000; U.S. Census Bureau, 1997).  

Συµπερασµατικά, η ανατροφοδότηση που 
έδωσαν οι µαθητές µέσα από τη συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων υποδήλωσε ένα γενικότερο επί-
πεδο ικανοποίησης και ευχαρίστησης από το συ-
γκεκριµένο ιστότοπο. Επίσης, οι παράγοντες: 
«χρηστικότητα», «δυνατότητα διαχείρισης της 
πληροφορίας», «ευκολία προσανατολισµού και 
κατεύθυνσης», «αλληλεπίδραση και ανατροφοδό-
τηση» και «σχεδιασµός γραφικών και πολυµέσων» 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί ώστε να 
µπορούν οι µαθητές να πραγµατοποιούν µία εποι-
κοδοµητική και ευέλικτη χρήση των εκπαιδευτικών 
διαδικτυακών τεχνολογιών. Ίσως, η προσήλωση σε 
αυτές τις βασικές αρχές όχι µόνο θα βελτιώσει τη 
γενική αποδοχή αυτών των περιοχών, αλλά θα 
αυξήσει και την συχνότητα επίσκεψής τους. Η 
κλίµακα που διαµορφώθηκε στην παρούσα έρευνα 
µπορεί να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο για την 
αξιολόγηση άλλων σχετικών ιστοχώρων από 
δηµιουργούς ιστοσελίδων.  

Η έρευνα και η ανάπτυξη στο χώρο µπορεί και 
πρέπει να συνεχιστεί µε στόχο την αναµόρφωση 
οποιουδήποτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που 
βασίζεται στο διαδίκτυο ώστε να αντεπεξέρθει και 
να εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες για την 
υποστήριξη και την ενίσχυση της διδακτικής δια-
δικασίας των µαθητών και των φοιτητών. Θα πρέ-
πει, λοιπόν, να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες, 
ώστε να µελετηθεί η επίδραση της διαδικτυακής 
εµπειρίας στη στάση των µαθητών ως προς το πα-
γκόσµιο δικτυακό ιστό, κυρίως, µάλιστα, όταν η 
επίδρασή του σχετίζεται µε την ηλικία. Επίσης, κά-
ποιος µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι οι περισσό-
τεροι άνθρωποι – ανεξάρτητα από το φύλο, την 
ηλικία, ή άλλους δηµογραφικούς παράγοντες – 
αξιολογούν ιστότοπους µε παρόµοιους τρόπους. 
Αν και οι διαφορές υπάρχουν, είναι πιο σηµαντικό 
να δει κανείς πόσα πράγµατα ήταν όµοια, υπο-
δηλώνοντας έτσι ότι οι διάφορες δηµογραφικές 
οµάδες χαρακτηρίζονται τελικά από παρόµοιους 
τρόπους προσέγγισης για την αξιολόγηση ιστοχώ-
ρων. 
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Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής 

Η εκπαίδευση από απόσταση µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet) διαφέρει από τις παλαιότερες µορφές 
εκπαίδευσης από απόσταση διότι εξασφαλίζει σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, δυνατότητες συλ-
λογής αποθήκευσης και εύρεσης πληροφοριών, τεχνολογίες µετάδοσης δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες. 
Σήµερα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε άτοµα που κατοικούν σε µα-
κρινές περιοχές. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως αναπτύσσονται και βελτιώνονται διαρκώς 
και χρησιµοποιούνται από πολλά πανεπιστήµια. Οι ενήλικοι εργαζόµενοι µπορούν να έχουν µια δεύτερη 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση από απόσταση ή ενήλικοι που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές τους (γυµνάσιο, λύκειο), µπορούν να συνεχίσουν µε ολοκληρωµένα 
προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση που πρόκειται να δηµιουργηθούν. Με την χρήση του 
∆ιαδικτύου και της τηλεπληροφορικής µπορούν να ξεπεραστούν δυσκολίες όπως µακρινή απόσταση, η 
έλλειψη χρόνου και να καταρτιστούν οι εργαζόµενοι στον χώρο εργασίας τους. Οι µαθητές σχολείων από 
διαφορετικές περιοχές, µπορούν να παρακολουθήσουν µαζί το ίδιο µάθηµα ή να συµµετέχουν σε κοινές 
οµαδικές εργασίες και να συνεργάζονται ακόµη µε διάφορους κοινωνικούς φορείς εκτός του σχολείου. 
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση τους, οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που 
απαιτούνται για την σταδιοδροµία τους ως επαγγελµατίες.  
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