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Σηην έπεςνα πος θα παποςζιαζηεί ζηο πλαίζιο ηος 5ος ΓΘΠ  θα σπηζιμοποιηθεί 
ένα εναλλακηικό  επγαλείο ζςλλογήρ και επεξεπγαζίαρ δεδομένων ανηί ηων 
γνωζηών κλιμάκων Likert.  Γιαςηό ζαρ αποζηέλλω μια όζο γίνεηαι πιο απλή και 
καηανοηηή μοπθή ηηρ- για πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ ζηα Ππακηικά ηος 4ος 
ΓΘΠ , Σύπορ 2018.   

Η αζαθής ράβδος V&V  (Καμπάκη 2009) 

Η θιηκαθνπνίεζε κηαο κεηαβιεηήο εμαξηάηαη ηόζν από ηε θύζε ηεο όζν θαη από 

ηελ θξίζε ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο (Zadeh, 1975, 1999). Αζθαιώο θπξηαξρνύλ 

θάπνηεο θιίκαθεο, όπσο ε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert κε ηηο θαηεγνξίεο  

 ‘Σςμθωνώ απόλςηα’,  ‘Σςμθωνώ’,  ‘Αδιάθοπορ ή Αναποθάζιζηορ’, ‘Γιαθωνώ’   

και   ‘Γιαθωνώ απόλςηα’. 

Τν κεγάιν πξόβιεκα κε απηέο ηηο ηαθηηθέο θιίκαθεο  είλαη ην πνύ βξίζθνληαη 

ηα όξηα ηεο δηακέξηζεο. Τν πξόβιεκα ηεο δηάθξηζεο απηώλ ησλ θαηεγνξηώλ είλαη 

κεγάιν ηόζν γηα ηνλ/ηελ  εξεπλεηή/ηξηα όζν, ή αθόκε πεξηζζόηεξν, γη’ απηόλ/ή 

πνπ θαινύληαη λα απαληήζνπλ, δειαδή ηνπο/ηηο  πιεξνθνξεηέο/ηξηεο γηα ηνπο/ηηο 

νπνίνπο/εο ζπρλά απαηηνύληαη δηεπθξηλήζεηο ή, αθόκε, εηδηθά ζεκηλάξηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνύλ ηα όξηα ησλ θαηεγνξηώλ απηώλ. Επηπιένλ κπνξεί 

θάπνηνο ζε κηα εξώηεζε λα αληηιεθζεί ηε δηαθνξά αιιά λα κε ηελ 

αληηιακβάλεηαη ζε κηα άιιε. Καηά ζπλέπεηα, νη πιεξνθνξεηέο/ηξηεο πθίζηαληαη 

ηε βάζαλν ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ ηαμηλόκεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο 

μερσξηζηά. Άξα επηθνξηίδνληαη κε θόπν -θαη θόπσζε- πνπ ιεηηνπξγνύλ εηο 

βάξνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σπλεπώο ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα  ίζσο ζα έπξεπε λα ζέζεη  κία επηπιένλ κεηαβιεηή, απηή ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ ε νπνία κπνξεί λα επεξεάδεηαη από ην βαζκό 

εμνηθείσζεο ησλ εξσηώκελσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο αμηνιόγεζεο ησλ 

εξσηήζεσλ. Αθόκε, κεξηθέο θνξέο ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη 

νξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο, όπσο ηνλ θίλδπλν λα ζπγθεληξσζεί ε 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ  θάπνπ ζηε κέζε ηεο θιίκαθαο, κπνξεί λα 
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ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο θιίκαθεο, γηα 

παξάδεηγκα, απηή κε ηέζζεξα ζηάδηα (Zadeh, 1999): 

 ‘Βέβαιορ’, ‘Σσεδόν βέβαιορ’, ‘Δλάσιζηα βέβαιορ’, ‘Αβέβαιορ’. 

Κάηη ηέηνην, βέβαηα, ππαγνξεύεηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε νπνία θάζε 

θνξά ζα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα. Είλαη, όκσο, πξνθαλέο όηη θάηη 

ηέηνην ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμνηθείσζεο κε ην 

είδνο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο θαηλνύξγηαο αμηνιόγεζεο εθ κέξνπο ησλ 

εξσηώκελσλ. Σε θάζε πεξίπησζε ε εθηίκεζε ηεο ‘κνλάδαο’ είλαη έλα πξόβιεκα.  

Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε παξόκνηεο επηπινθέο, θαηαζέηνπκε ηελ 

παξαθάησ πξόηαζε: 

«Σε θάζε εξώηεζε λα αληηθαηαζηαζεί ε θιίκαθα κε ηε ‘ξάβδν’, δειαδή έλα 

ζπλερέο, ζηελ νπνία ζην αξηζηεξό άθξν ππάξρεη ην  0  θαη ζην δεμηό άθξν 

ην  1,  ωο εμήο: 

0 1 

Ο/Η εξωηώκελνο/ε, αληί λα ηζεθάξεη κία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο, θαιείηαη λα 

ηκήζεη θάζεηα ην ζεκείν ηεο ξάβδνπ πνπ ζεωξεί όηη εθθξάδεη ηελ απάληεζε 

ηνπ/ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα». (Κακπάθε Βνπγηνπθιή 2009) 

Πρ   Πιεξνθνξεηήο 1 

                      0                   /                                                               1 
 

Πιεξνθνξεηήο 2 

                 0                                       /                         1 
 

Πιεξνθνξεηήο 3 

 

                 0    /                                                           1 

 

Πιεξνθνξεηήο4 

                 0                                                               / 1 

Σαθές  όηι οι δσναηόηηηες  είναι άπειρες όζα και ηα ζημεία ηης ράβδοσ!! 



Αιηιολόγηζη-πλεονεκηήμαηα 

 Όπνηνο θαιείηαη λα απαληήζεη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε θαη δελ 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα δηαθξίλεη ηελ, έηζη θη αιιηώο, δπζδηάθξηηε δηαθνξά 

κεηαμύ δπν δηαβαζκίζεσλ ηεο θιίκαθαο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί κε ηελ πξνζπάζεηα ελόο απηνθηλήηνπ λα αλέβεη κηα ζθάια ή έλα 

θεθιηκέλν επίπεδν. 

Τν ζεκαληηθόηεξν, όκσο, ξόιν εδώ παίδεη ν ςπρνινγηθόο παξάγσλ επεηδή 

ν/ε πιεξνθνξεηήο/ηξηα   ζέηεη κηα θάζεηε γξακκή ζηε ξάβδν  01,  βαζηδόκελνο/ε 

θπξίσο ζηε δηαίζζεζή ηνπ, πνπ εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαζνξίδεη ην 

αθξηβέζηεξν ζεκείν. Η ξάβδνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αζαθνύο (fuzzy) 

ζπκπεξηθνξάο αθνύ ζηελ νπζία δεηά κηα απεηθόληζε ζηε δηάζηεκα  [0,1] αληί 

ηεο ζαθνύο απάληεζεο  0  ή 1.    

 

Επεμεξγαζία 

Όζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ξάβδν, απηή επαθίεηαη 

πιήξσο ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα. Ο/Η εξεπλεηήο/ηξηα έρεη ηελ επρέξεηα λα 

‘θιηκαθώζεη’ ηηο απαληήζεηο ρσξίο λα είλαη δεζκεπκέλνο/ε από ηε αξρή αλ έρεη  4 

ή 5 ή 10  ζθαινπάηηα θαη λα απνζαθελίζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

δηαβαζκίζεσλ. Τν ζπνπδαηόηεξν είλαη όηη έρεη ηελ επρέξεηα λα θάλεη ηζνκεξή ή 

όρη θιίκαθα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε αληζνκεξή θιίκαθα ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

θαηαλνκή Gauss θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηζνεκβαδηθή δηακέξηζε  θαηά Gauss 

δηαζηήκαηα, ηεο θιίκαθαο.  

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ν/ε εξεπλεηήο**+/ηξηα, έρνληαο ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα, κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη 

πξνζεγγίζεηο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ππνβάιιεη όινπο όζνη ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα μαλά θαη μαλά ζηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

Σηε γλσζηή θιίκαθα δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη δηαθνξεηηθνύ είδνπο 

επεμεξγαζία δηόηη ζα απαηηνύληαλ από ηα ππνθείκελα λα ππνβιεζνύλ 

αιιεπάιιεια ζηε ίδηα δηαδηθαζία, θάηη θαζόινπ εύθνιν θαη επράξηζην ή, αθόκα, 

θαη εθηθηό, όπσο καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε ε πνιπεηήο ελαζρόιεζε κε 

αλάινγα πεηξάκαηα. Επηπιένλ, δελ κπνξεί λα απαηηεζεί από ην ίδην ζώκα ησλ 

εξσηεζέλησλ λα ζπκπιεξώζεη ην ίδην ή δηαθνξεηηθό εξσηεκαηνιόγην δηόηη ε 

εκπεηξία ηεο ζπκπιήξσζεο κπνξεί λα έρεη επίδξαζε, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, 



ζηελ έξεπλα απηή θαζαπηή, θάηη πνπ είλαη απεπθηαίν γηα θάζε έξεπλα πνπ 

επηζπκεί λα είλαη αμηόπηζηε. Αληίζεηα, κε ηε ξάβδν, πηζηεύνπκε όηη ε 

αληηθεηκεληθόηεηα ηεο έξεπλαο εληζρύεηαη δηόηη παξαρσξείηαη πεξηζζόηεξνο 

ρώξνο ζηε καζεκαηηθή επεμεξγαζία. Άιισζηε, ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ησλ 

εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθώλ είλαη ε δπλαηόηεηα δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη ε αιιεπάιιειε  δπλαηόηεηα απινπνίεζεο ηεο κνξθήο. Έηζη έρνπκε ηελ ηάζε 

λα θάλνπκε ην κνληέιν καο γξακκηθό. Τν ζπλερέο λα ην θάλνπκε δηαθεθξηκέλν ή 

ην αληίζηξνθν. Επνκέλσο ε πξόηαζή καο *δίλεη ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο κε 

αθξίβεηα, ηελ νπνία επηζπκεί ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα. Από δηαθξηηό ζε ζπλερέο θαη, 

αθόκε πεξηζζόηεξν, από κνλνζήκαλην ζε πιεηνλόηηκν ή fuzzy. 

Ο Ν. Λπγεξόο (2008), ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη όηη ε θαηλνηνκία ησλ 

Βνπγηνπθιήο θαη Κακπάθε, όζνλ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θιίκαθαο από ηε 

ξάβδν, έρεη βαζηέο ξίδεο ζηε δηακάρε κεηαμύ ζπλερνύο θαη δηαθξηηνύ. Τν 

εξγαιείν πνπ πξνηείλνπλ δελ είλαη έλα επηπιένλ αλάκεζα ζηε κάδα ησλ 

εξγαιείσλ… ε ξάβδνο ησλ Βνπγηνπθιή θαη Κακπάθε πξνζπαζεί λα 

πξνζπεξάζεη κ’ έλα έληερλν καζεκαηηθό ηξόπν, ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα 

ηεο απινπνίεζεο πνπ δεκηνπξγεί έλα κνληέιν όπσο είλαη ε θιίκαθα ηνπ Likert….  

Με ηε ξάβδν είλαη εύθνιν λα εθαξκόζνπκε όιεο ηηο ηερληθέο ησλ δηάθνξσλ 

θαηαλνκώλ όπσο Bernoulli, Poisson θαη Gauss…. ε ξάβδνο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο εξγαιείν ειέγρνπ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θιηκάθσλ. 

Ελ θαηαθιείδη, ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ηελ πξόηαζε  γηα ρξήζε ηεο ξάβδνπ 

αληί ηεο θιίκαθαο θαη λα πξνηείλνπκε λα δηεξεπλεζεί αλ θαη θαηά πόζνλ είλαη 

επαξθέζηεξε από ηελ θιαζηθή κέζνδν. Γη’ απηό, δεηάκε από ηνπο εξεπλεηέο λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εξσηεζνύλ αλ ε ξάβδνο δίλεη κηα θαιύηεξε θαη πην 

άλεηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Με άιια ιόγηα, 

δεηάκε κηα αμηνιόγεζε ηεο πξόηαζήο καο, ε νπνία ζα βνεζνύζε ζηελ ελίζρπζή 

ηεο ή όρη. Εκείο έρνπκε ήδε κπεη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ λα καο δηθαηώλνπλ. Η άπνςε, όκσο, όισλ ησλ 

εξεπλεηώλ/ηξηώλ είλαη απηή πνπ ζα έρεη ηελ ηειεπηαία- θαη πην ζεκαληηθή -ιέμε. 


