
4. Κατασκευή Ερωτηµατολογίου

Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου είναι από τα πολύ βασικά
κοµµάτια της έρευνας. Βήµατα κατασκευής
ερωτηµατολογίου:

� Να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα συµπεριληφθούν

� Να σχεδιαστεί το ερωτηµατολόγιο και ν’αποφασιστεί η σειρά
των ερωτήσεων

� Για κάθε ερώτηµα να επιλεγεί ο τύπος της ερώτησης και το
λεξιλόγιο που θα χρησιµοποιηθεί

Ο αριθµός και ο τύπος των ερωτήσεων εξαρτάται κυρίως από τον
τρόπο συλλογής δεδοµένων. Σε έρευνες που διεξάγονται µέσω
ταχυδροµικών ερωτηµατολογίων περιλαµβάνεται µία
συνοδευτική επιστολή που αναφέρει τους στόχους της έρευνας
κι ενθαρρύνει τους ερωτώµενους να συµµετάσχουν



Καθορισµός των ερωτήσεων

Ο καθορισµός γίνεται βάση του θέµατος και των στόχων της

έρευνας

Π.χ. Επίπεδα γονιµότητας, επιθυµητή γονιµότητα και

κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες που τα καθορίζουν

Ερωτήσεις σχετικά µε:

� Επιλογή των ερωτώµενων από κάθε νοικοκυριό (screening 

questions –eligible respondents)

Φύλο, ηλικία, αριθµός παιδιών

� Ερωτήσεις σχετικά µε ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των

ερωτώµενων

Οικογενειακή κατάσταση



� Ερωτήσεις σχετικά µε επιθυµητά επίπεδα γονιµότητας

Θα θέλατε να είχατε κι άλλα παιδιά;

Πόσα παιδιά θα θέλατε να είχατε επιπλέον αυτών που ήδη έχετε;

� Ερωτήσεις σχετικά µε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο ατόµων

Εκπαιδευτικό επίπεδο, Επάγγελµα, Εκπαιδευτικό επίπεδο και επάγγελµα

συζύγου, ατοµικό εισόδηµα, οικογενειακό εισόδηµα, είναι ιδιοκτήτες

του σπιτιού που µένουν, πόσα δωµάτια έχει το σπίτι, έχουν αυτοκίνητο

κ.λ.π.

� ∆ιερευνητικές ερωτήσεις (απόψεις)

Αν ήθελαν κι άλλα παιδιά γιατί δεν έχουν; Είναι οι λόγοι οικονοµικοί, 

µήπως σχετίζεται µε την εργασία της µητέρας, δεν υπάρχει χρόνος, δεν

συµβιβάζεται µε την καριέρα της µητέρας, τι λέει ο σύντροφος, 

βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, αφιερώνει χρόνο στα άλλα παιδιά, 

υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθµοί στη δουλειά της µητέρας κλπ



Καθορισµός της σειράς των ερωτήσεων

� Βέβαια πρώτα ξεκινάει κανείς µε τις ερωτήσεις που βοηθούν
στην επιλογή του δείγµατος (screening)

� Στη συνέχεια συνήθως έχουµε τα δηµογραφικά του
πληθυσµού

� Για ταχυδροµικές συνεντεύξεις θα πρέπει οι ερωτήσεις που
προκαλούν το ενδιαφέρον του ερωτώµενου και οι ερωτήσεις
που είναι σηµαντικές για την έρευνα να είναι στην αρχή του
ερωτηµατολογίου διότι πολλές φορές τα ερωτηµατολόγια
επιστρέφονται µισοσυµπληρωµένα. Θα πρέπει οι ερωτήσεις
να είναι απλές, κατανοητές, τα γράµµατα του
ερωτηµατολογίου ευκολοδιάβαστα και µε τη χρήση
κατάλληλων τύπων να έχει σχεδιαστεί το ερωτηµατολόγιο
έτσι ώστε να είναι ευχάριστο στο µάτι



Τύπος των ερωτήσεων

Οι ερωτήσεις µπορεί να είναι:

� Ανοικτές ή κλειστές
Π.χ. Στοιχεία µετανάστευσης

ανοιχτή: Ποιος/ποιοι είναι οι λόγοι εγκατάστασής σας στην Ελλάδα; 

κλειστή:

εργασία

επαναπατρισµός ή παλιννόστηση

επανένωση της οικογένειας

σπουδές

αναζήτηση ασύλου

πρόσφυγας

άλλος λόγος (να γραφεί)

Οι κλειστές ερωτήσεις διευκολύνουν την κωδικοποίηση, την ταχύτερη
καταγραφή στον υπολογιστή και µε λιγότερα λάθη



� Απλές ερωτήσεις ή πολλαπλές επιλογές

π.χ. Ποιο από τα παρακάτω είναι το αγαπηµένο σας χόµπι;

Ποια από τα παρακάτω είναι τα αγαπηµένα σας χόµπι;

Η απλή ερώτηση παράγει µία µεταβλητή ενώ η πολλαπλή έχει ως
αποτέλεσµα την κατασκευή τόσων µεταβλητών (τύπου 0-1) όσες και οι
κατηγορίες που υπάρχουν

� Ranked

π.χ. Ποια από τα παρακάτω είναι τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που
θα λαµβάνατε υπ’όψιν για την επιλογή περιοχής µόνιµης κατοικίας
(βάλτε κατά σειρά προτεραιότητας)

καθαρός αέρας / µόλυνση της ατµόσφαιρας

ησυχία

εύκολη πρόσβαση / συχνή συγκοινωνία

Χαµηλή εγκληµατικότητα

Εύκολη πρόσβαση σε καταστήµατα

Κάθε επιλογή µπορεί να κωδικοποιηθεί ως ξεχωριστή µεταβλητή



�Rated Responses 

Στις κοινωνικές επιστήµες πολύ συχνά χρησιµοποιούνται

ερωτήσεις του παρακάτω τύπου:

Πόσο σηµαντική είναι η εύκολη πρόσβαση σε µέσα µαζικής

µετακίνησης για την επιλογή περιοχή µόνιµης κατοικίας

Πολύ σηµαντική (5)

Σηµαντική (4)

Αδιάφορη (3)

Ασήµαντη (2)

Εντελώς ασήµαντη (1)

Η απάντηση σε αυτού του τύπου τις µεταβλητές

κωδικοποιείται µε ένα αριθµό που κυµαίνεται από 1 έως 5.



Λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται στις ερωτήσεις

�Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι:

Σύντοµες - Ξεκάθαρες - Κατανοητές

�Μην χρησιµοποιείτε:

� διπλές ερωτήσεις

Π.χ. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες πρέπει να τρώνε λιγότερο και
ν’ασκούνται περισσότερο; (Ναι- Όχι)

Ο ερωτώµενος µπορεί να θέλει ν’απαντήσει καταφατικά
στο ένα ερώτηµα κι αρνητικά στο άλλο

� ερωτήσεις αρνητικού τύπου (µπορεί να προκαλέσουν
σύγχυση)

Π.χ. Είστε ενάντιοι στην απαγόρευση του καπνίσµατος σε
κλειστά µέρη; Ναι – Όχι



� Ζητάτε ακριβείς απαντήσεις

Η ερώτηση

«Ηµεροµηνία Γέννησης» ∆ώστε Ηµέρα, Μήνα κι Έτος

είναι καλύτερη από την ερώτηση

«Πόσο ετών είστε;» 15-34, 35-54, 55+

� Αποφεύγετε ερωτήσεις που υποβάλλουν την απάντηση

Π.χ. Συµφωνείτε µε την πλειοψηφία των ανθρώπων ότι το Εθνικό

Σύστηµα Υγείας έχει πολλά προβλήµατα;


