Στάσεις των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ως προς την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία
Πέτρος Κ. Σαλαβασίδης1, Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης2
1

petros_salavasidis@sch.gr, economid@uom.gr
Πληροφορικός, MSc, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
2
Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Περίληψη
Στο χώρο της ελληνικής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία για την στάση των
µαθητών σχετικά µε την διενέργεια µε ηλεκτρονικά µέσα των ετήσιων εκλογών για την εκλογή των 15µελών
µαθητικών συµβουλίων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα θετικά ευρήµατα µιας πρώτης έρευνας σε δείγµα 135
µαθητών Επαγγελµατικού Λυκείου.
Οι µαθητές δείχνουν θετική στάση προς την αξιοποίηση ηλεκτρονικών µέσων στις µαθητικές εκλογές, αλλά σε
µεγάλο ποσοστό απορρίπτουν την υλοποίηση των µαθητικών εκλογών µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα ενώ
ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την ύπαρξη θεµάτων ασφαλείας ως προς την ηλεκτρονική καταχώρηση των
ψηφοδελτίων.
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Εισαγωγή
Η καθηµερινότητα µας, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, σχετίζεται σε όλο και περισσότερους
τοµείς µε την «ψηφιακή» πραγµατικότητα. Η επικοινωνία, οι τραπεζικές συναλλαγές, η ενηµέρωση,
η υγεία κι άλλοι τοµείς, είτε µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου είτε µε τη χρήση πληροφοριακών
συστηµάτων ενσωµατώνονται στην «ψηφιακή» πραγµατικότητα (Σαλαβασίδης, 2011; Salavasidis,
2012; West, 2005). Εξέχουσα θέση σε αυτή την νέα «ψηφιακή» καθηµερινότητα αναµφισβήτητα έχει
το ∆ιαδίκτυο (Berners-Lee, 2011). Μάλιστα ο Berners-Lee (2011), ο δηµιουργός της υπηρεσίας του
Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web), αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι δυνατό να ζήσουµε χωρίς
τον Ιστό, ενώ είναι αδύνατο να ζήσουµε χωρίς το νερό. Αλλά εάν έχουµε νερό, τότε η διαφορά
κάποιου που είναι «συνδεδεµένος» στον Ιστό και συµµετέχει στην Κοινωνία της Πληροφορίας µε
κάποιον που δεν είναι συνδεδεµένος µεγαλώνει συνεχώς».
Στην ελληνική εκπαίδευση, εδώ και τουλάχιστον µια πενταετία, υπάρχει ένα «ρεύµα» το οποίο
σχετίζεται µε φράσεις-συνθήµατα όπως «Ψηφιακή Τάξη», «Μαθητικός Φορητός Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής» (γνωστό και ως «Ένας φορητός Υπολογιστής για κάθε µαθητή»), «Ψηφιακό Σχολείο»,
κ.α. Βέβαια, γεγονός είναι ότι η εκπαιδευτική πραγµατικότητα δεν είναι αυτή που οι προηγούµενες
«µεγαλόπνοες» εκφράσεις διατυµπάνισαν. Όµως ο υπολογιστής χρησιµοποιείτε, πέρα των
µαθηµάτων Πληροφορικής, και σε αρκετά άλλα µαθήµατα.
Στα πλαίσια της σχολικής καθηµερινότητας, πέρα από το µάθηµα αλλά και το διάλειµµα, οι
µαθητές προετοιµάζονται και για τη µετά το σχολείο ζωή ως «εκκολαπτόµενοι» αυριανοί πολίτες.
Πολίτες οι οποίοι µαθαίνουν στο δηµοκρατικό τρόπο ζωής ήδη µέσα από τη συµµετοχή τους σε
διάφορες σχολικές δράσεις (οµαδικές εργασίες, σχολικές οµάδες, εκλογές). Οι πολίτες αυτοί
µπαίνοντας στο 18 έτος της ηλικίας τους αποκτάνε απευθείας όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που µέχρι πρότινος είχαν µόνοι οι «ενήλικες».
Ένα από τα πιο ουσιαστικά δικαιώµατα, εάν όχι το πιο ουσιαστικό, που έχει ένας πολίτης είναι το
δικαίωµα του «εκλέγειν» αλλά και του «εκλέγεσθαι» (Χρυσόγονος, 2003). Οι µαθητές στο σχολικό
περιβάλλον έρχονται σε επαφή, κάθε χρόνο, µε εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του 5µελούς
µαθητικού συµβουλίου του κάθε τµήµατος αλλά και του 15µελούς µαθητικού συµβουλίου της
εκάστοτε σχολικής µονάδας (Εθνικό Τυπογραφείο, 2011).
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Στις εκλογές του 5µελούς συµµετέχουν ως υποψήφιοι, µέλη της εφορευτικής επιτροπής και
ψηφοφόροι µόνο µαθητές του κάθε τµήµατος χωριστά. Ενώ, στις εκλογές του 15µελούς µαθητικού
συµβουλίου συµµετέχουν ως υποψήφιοι, µέλη της εφορευτικής επιτροπής αλλά και ψηφοφόροι µόνο
µαθητές της εκάστοτε σχολικής µονάδας. Οι εκλογικές διαδικασίες υλοποιούνται µε την µορφή της
Τυπικής Ψηφοφορίας (ΤΨ), δηλαδή µε καταχώρηση σε χάρτινα ψηφοδέλτια των ονοµάτων των
υποψηφίων. Εν συνεχεία οι ψηφοφόροι επιλέγουν τα ονόµατα των υποψηφίων (5 στις εκλογές του
5µελούς και 7 του 15µελούς) που τους αντιπροσωπεύουν και τοποθετούν τα ψηφοδέλτια σε κάλπες.
Τα ψηφοδέλτια τα συλλέγουν, τα ελέγχουν και τα καταµετρούν τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών.
Και οι δύο µαθητικές εκλογές γίνονται στις αρχές κάθε νέου σχολικού έτους.
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των στάσεων των µαθητών της
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε) ως προς την υλοποίηση της εκλογικής διαδικασίας του 15µελούς
µέσω Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (ΗΨ), δηλαδή µέσω της χρήσης ενός πληροφοριακού συστήµατος
για τη συλλογή ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αντίστοιχες ερευνητικές
προσπάθειες δεν έχουν διεξαχθεί στον εκπαιδευτικό χώρο και ούτε έχει πέσει στην αντίληψη µας
(Σαλαβασίδης και Οικονοµίδης, 2012). Παρακάτω αναλύουµε τη µεθοδολογία και τα βασικά
δεδοµένα που συλλέξαµε. Επίσης παραθέτουµε και τα πρώτα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε.

Μεθοδολογία
Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, στα πλαίσια της ερευνητικής δεοντολογίας (Cohen, Manion &
Morrison, 2008; Grawitz, Brimo & Jahoda, 2003; Robson, 2007), ώστε οι µαθητές να ενηµερωθούν
για την παρούσα έρευνα, να κατανοήσουν το θέµα και το περιεχόµενο της. ∆όθηκαν εγγυήσεις
ανωνυµίας (πριν τη συµµετοχή των µαθητών), ώστε να λάβουµε τη συγκατάθεση τους (Cohen et al.,
2008; Robson, 2007). Ενδεχόµενη µη σωστή ενηµέρωση των µαθητών θα δυσκόλευε τη συλλογή των
δεδοµένων και θα ήταν εκτός του πλαισίου της ευρύτερα αποδεκτής ερευνητικής δεοντολογίας.
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε είναι το SEQAEV (Secondary Education’s students
Questionnaire on measuring their Attitudes towards Electronic Voting). Το SEQAEV δηµιουργήθηκε
µε σκοπό να µετρήσει τις στάσεις των µαθητών της ∆Ε προς την ΗΨ (Salavasidis, 2012). Το εν λόγω
ερωτηµατολόγιο αρχικά ελέγχθηκε από 12 µαθητές της ∆Ε (Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ), µε
τροποποιηµένη έκδοση του QAS-99 των Willis και Lessler (1999).
Τα λάθη για τα οποία ελέγχθηκε το SEQAEV µέσω του εργαλείου ελέγχου (δηλαδή της
τροποποιηµένης έκδοσης του QAS-99) είναι:
• ορθογραφικά λάθη,
• συντακτικά λάθη,
• νοηµατικά λάθη,
• ασαφείς ή δυσνόητες οδηγίες,
• ασαφείς ή δυσνόητες ερωτήσεις,
• ενοχλητικές ερωτήσεις και
• ερωτήσεις µε προσβλητικό περιεχόµενο.
Επίσης ελέγχθηκε για τις διαθέσιµες επιλογές ή κατηγορίες ανά ερώτηση, δηλαδή εάν
περιλάµβανε η κάθε ερώτηση:
• τεχνικούς (δυσνόητους) όρους,
• ασαφείς επιλογές ή κατηγορίες,
• ελλιπείς επιλογές ή κατηγορίες,
• αλληλοκαλυπτόµενες επιλογές ή κατηγορίες και
• λογική σειρά εµφάνισης των επιλογών ή κατηγοριών.
Πριν γίνει η διανοµή του ερωτηµατολογίου, παράλληλα µε τον έλεγχο-αξιολόγηση που
προαναφέραµε, υπήρξε και δοκιµαστική συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου SEQAEV σε βάσει
χορήγησης-επαναχορήγησης (Cohen et al., 2008; Robson, 2007), στους 12 µαθητές ∆Ε (οι ίδιοι
µαθητές οι οποίοι ανέλαβαν και τον έλεγχο του SEQAEV). Η χρονική απόσταση µεταξύ των δύο
δοκιµαστικών χορηγήσεων του ερωτηµατολογίου ήταν 10 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα ήταν σχεδόν
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πανοµοιότητα (κατά 99%), αλλά και η όποια απόκλιση σε απαντήσεις κάποιων διατεταγµένων
µεταβλητών (ordinal variables) που παρατηρήθηκε ήταν γενικά αµελητέα.
Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε µέσω των Εγγράφων της Google (Google Documents) και το
ενεργοποιούσαµε µόνο όταν επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί για να διασφαλίσουµε την αξιοπιστία των
συλλεχθέντων δεδοµένων.

∆είγµα
Ο πληθυσµός στον οποίο στοχεύει η παρούσα έρευνα είναι οι µαθητές της ανώτερης ∆Ε, Ν=159315,
για το έτος 2011 (United Nations, 2011), ανεξαρτήτως από τον τύπο του σχολείου φοίτησης. Το
δείγµα είναι 135 µαθητές της ανώτερης ∆Ε. Το σύνολο των µαθητών προέρχονται από την ίδια
σχολική µονάδα (Επαγγελµατικό Λύκειο, ΕΠΑΛ), το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσµατα της
έρευνας µη γενικεύσιµα. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ηλεκτρονικά και δόθηκαν οι
απαραίτητες εισαγωγικές οδηγίες στους µαθητές. Επίσης διασφαλίστηκε ότι θα απαντήσει κάθε
µαθητής µόνο ένα ερωτηµατολόγιο µε την παρουσία του ερευνητή κατά τη συµπλήρωση αλλά και µε
την απενεργοποίηση του ερωτηµατολογίου (µη αποδοχή επιπλέον ερωτηµατολογίων) µετά την
ολοκλήρωση κάθε περιόδου συµπλήρωσης (κάθε περίοδος αντιστοιχούσε σε µια συγκεκριµένη ώρα
που κάθε τµήµα συµµετείχε στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου).
Βέβαια, τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν µια πρώτη εικόνα για τη στάση των µαθητών απέναντι
στην ΗΨ. Τα συµπεράσµατα είναι ενδεικτικά και ως προς το γεγονός τις επαφής µε νέες τεχνολογίες,
και τις αντίστοιχες τεχνολογικές υλοποιήσεις τους, οι οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν πολλές
καθηµερινές εργασίες και διαδικασίες.

Αποτελέσµατα
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή των µαθητών βάσει του φύλου. Το 50,4% (Ν=68) των
συµµετεχόντων είναι κορίτσια, ενώ το 49,6% (Ν=67) των συµµετεχόντων είναι αγόρια.
Πίνακας 1. Η κατανοµή των µαθητών βάσει του φύλου
Συχνότητα

%

Κορίτσι

68

50,4

Αγόρι

67

49,6

Σύνολο

135

100,0

Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η αναλυτική ηλικιακή κατανοµή των µαθητών. Παρατηρούµε ότι το
93.3% (Ν=126) των µαθητών ανήκουν στην τυπική ηλικιακή οµάδα που συναντάµε στην ανώτερη
∆Ε, δηλαδή από 15 έως και 18 ετών. Το 6.00% (Ν=9) είναι από 19 έως και 21 ετών, ενώ υπάρχει και
ένας µαθητής (αντιστοιχεί στο 0.70%) ο οποίος είναι 25.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή των µαθητών βάσει της ειδικότητας. Οι µαθητές
ανήκουν σε δύο τοµείς, τον τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ (Π∆) το 59.3% (Ν=80) και τον
τοµέα Υγείας και Πρόνοιας (ΥΠ) το 40.7% (Ν=55).
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Μεταβλητή: Ηλικία_2
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Σχήµα 1. Αναλυτική ηλικιακή κατανοµή των µαθητών
Πίνακας 2. Η κατανοµή των συµµετεχόντων ανά τοµέα παρακολούθησης µαθηµάτων

Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ

Συχνότητα

%

80

59.3

Υγείας και Πρόνοιας

55

40.7

Σύνολο

135

100.0

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η συσχέτιση του φύλου των µαθητών µε τους τοµείς στους οποίους
φοιτούν (variables cross-tabulation). Στον τοµέα Π∆ φοιτούν 30.00% (Ν=24) κορίτσια και 70.00%
(Ν=56) αγόρια. Στον τοµέα ΥΠ φοιτούν 80.00% (Ν=44) κορίτσια και 20.00% (Ν=11) αγόρια.

Υγείας&Πρόνοιας

Συσχέτιση Φύλου των µαθητών µε τους Τοµείς που παρακολουθούν
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Σχήµα 2. Η συσχέτιση του φύλου των µαθητών µε τους τοµείς που παρακολουθούν
Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Η τυπική
ψηφοφορία διεκπεραιώνεται σε ικανοποιητικά χρονικά πλαίσια». Το 24.4% (Ν=33) συµφωνεί ή
συµφωνεί απόλυτα, ενώ το 34.8% (Ν=47) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Το λοιπό 40.7% (Ν=55)
δηλώνει ότι ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Η
ηλεκτρονική ψηφοφορία διεκπεραιώνεται ταχύτερα σε σχέση µε την τυπική ψηφοφορία». Το 16.3%
(Ν=22) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 68.8% (Ν=99) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το
λοιπό 14.8% (Ν=20) δηλώνει ότι ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
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Μεταβλητή: ΤυπικήΨηφ∆ιεκπαιρεώνεταιΣεΙκανοΧρόνο_8.01
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Σχήµα 3. Η διεκπεραίωση ΤΨ σε ικανοποιητικό χρονικό πλαίσιο
Μεταβλητή: ΗλεκτΨηφ∆ιεκπαιρεώνεταιΤαχύτερα_8.02

33

Συµφωνώ απόλυτα

60

Συµφωνώ

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ

20

13

∆ιαφωνώ

9

∆ιαφωνώ απόλυτα

0

10

20

30

40

50

60

70

Σχήµα 4. Η διεκπεραίωση της ΗΨ γίνεται ταχύτερα από την ΤΨ
Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Η τυπική
ψηφοφορία δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον». Το 22.2% (Ν=30) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα,
ενώ το 48.9% (Ν=66) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το λοιπό 28.9% (Ν=39) δηλώνει ότι ούτε
συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Μεταβλητή: ΤυπικήΨηφ∆ενΕίναιΦιλικήΠροςΠεριβάλλον_8.03
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Σχήµα 5. Η ΤΨ δεν είναι «φιλική» προς το περιβάλλον
Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Η
ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι φιλική προς το περιβάλλον». Το 45.9% (Ν=62) διαφωνεί ή διαφωνεί
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απόλυτα, ενώ το 22.2% (Ν=30) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το λοιπό 31.9% (Ν=43) δηλώνει ότι
ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Μεταβλητή: ΗλεκτΨηφΕίναιΦιλικήΠροςΠεριβάλλον_8.04
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Σχήµα 6. Η ΗΨ είναι «φιλική» προς το περιβάλλον
Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Η τυπική
ψηφοφορία προσφέρει ασφάλεια στην σωστή καταχώρηση της κάθε ψήφου». Το 23.0% (Ν=31)
διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 58.5% (Ν=79) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το λοιπό
18.5% (Ν=25) δηλώνει ότι ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Μεταβλητή: ΤυπικήΨηφΑσφάλειαΚαταχώρηση_8.05
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Σχήµα 7. Η ΤΨ προσφέρει ασφάλεια στην καταχώρηση
Στο Σχήµα 8 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Η
ηλεκτρονική ψηφοφορία προσφέρει ασφάλεια στην σωστή καταχώρηση της κάθε ψήφου». Το 45.9%
(Ν=62) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 22.2% (Ν=30) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το
λοιπό 31.9% (Ν=43) δηλώνει ότι ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Μεταβλητή: ΗλεκτΨηφΑσφάλειαΚαταχώρηση_8.06
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Σχήµα 8. Η ΗΨ προσφέρει ασφάλεια στην καταχώρηση
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Στο Σχήµα 9 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές µε την πρόταση «Σε
περίπτωση απουσίας (για οποιοδήποτε λόγο) από το σχολείο κατά τη διεξαγωγή εκλογών, θα
προτιµούσα να χρησιµοποιήσω ηλεκτρονικά µέσα για να ψηφίσω», εφόσον βέβαια παρέχεται αυτή η
δυνατότητα. Το 23.0% (Ν=31) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 58.5% (Ν=79) συµφωνεί ή
συµφωνεί απόλυτα. Το λοιπό 18.5% (Ν=25) δηλώνει ότι ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Μεταβλητή: ΕάνΑπουσίαζαΘαΠροτιµούσαΗλεκτΨήφ_8.07
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Σχήµα 9. Σε περίπτωση απουσίας από το σχολείο την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών θα
προτιµούσα να χρησιµοποιούσα ηλεκτρονικά µέσα (εφόσον υπήρχε η δυνατότητα)
Στο Σχήµα 10 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές να συµµετάσχουν σε
«Μαθητικές εκλογές που θα διεξάγονταν µε δυνατότητα ο µαθητής να επιλέξει µεταξύ τυπικής
ψήφου ή ηλεκτρονικής ψήφου», δηλαδή να χρησιµοποιηθεί µεικτό σχήµα ψηφοφορίας. Το 12.6%
(Ν=17) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 60.7% (Ν=82) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το
λοιπό 26.7% (Ν=36) δηλώνει ότι ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
Μεταβλητή: ΜαθητικέςΕκλογέςΜεΕπιλογήΤυπΨηφΉΗλεκτΨήφ_9.01
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Σχήµα 10. Συµµετοχή των µαθητών σε µεικτό σχήµα ψηφοφορίας, δηλαδή µε τη
δυνατότητα ο µαθητής να επιλέγει µεταξύ ΤΨ και ΗΨ
Στο Σχήµα 11 παρουσιάζεται πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι µαθητές να συµµετάσχουν σε
«Μαθητικές εκλογές που θα διεξάγονταν αποκλειστικά µε ηλεκτρονική ψηφοφορία», δηλαδή χωρίς
να δίνεται δυνατότητα επιλογής του τύπου της ψηφοφορίας. Το 31.2% (Ν=42) διαφωνεί ή διαφωνεί
απόλυτα, ενώ το 35.6% (Ν=48) συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα. Το λοιπό 33.3% (Ν=45) δηλώνει ότι
ούτε συµφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί.
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Μεταβλητή: ΜαθητικέςΕκλογέςΜόνοΜεΗλεκτΨηφ_9.02
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Σχήµα 11. Συµµετοχή των µαθητών σε ψηφοφορία µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα
Επιπλέον, διεξήχθη ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) στις µεταβλητές 8.01, 8.02, 8.03,
8.04, 8.05, 8.06, και 8.07. Η αξία του δείκτη Alpha του Cronbach εµφάνισε 0.660, δηλαδή
παρουσίασε ελαφρώς αποδεκτή αξιοπιστία της κλίµακας που χρησιµοποιήθηκε (Cohen et al., 2008;
Connoly, 2007; Robson, 2007).

Εγκυρότητα και αξιοπιστία του SEQAEV
Όσον αφορά την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου SEQAEV, λαµβάνοντας υπόψη ότι σχεδιάστηκε
πρόσφατα και δεν έχουν υλοποιηθεί αρκετές έρευνες µε αυτό, πρέπει να ακολουθήσουν βελτιώσεις, ή
και επανασχεδιασµός εάν κριθεί απαραίτητος αλλά και η παρά πέρα ερευνητική χρήση του (Cohen et
al., 2008; Robson, 2007). Βέβαια, µπορούµε να πούµε ότι το ερωτηµατολόγιο SEQAEV αποδείχθηκε
για τη µέτρηση του φαινόµενου για το οποίο κατασκευάστηκε, δηλαδή τη µέτρηση της στάσης των
µαθητών απέναντι στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, ότι πράγµατι τη µετράει και έτσι δείχνει Εσωτερική
Εγκυρότητα (Internal Validity). Για Εξωτερική Εγκυρότητα (External Validity) πρέπει να
χρησιµοποιηθούν πολύ ευρύτερα δείγµατα, ώστε να είµαστε σε θέση να γενικεύσουµε τα
αποτελέσµατα στον υπό διερεύνηση πληθυσµό (Cohen et al., 2008; Robson, 2007). Επίσης το
SEQAEV εµφανίζει ∆οµική Εγκυρότητα (Construct Validity), δεδοµένου ότι στην πραγµατικότητα
είναι ένα "µέτρο" των αισθηµάτων, πεποιθήσεων και των εµπειριών των µαθητών προς την
ηλεκτρονική ψηφοφορία (Cohen et al., 2008; Robson, 2007).
Η αξιοπιστία του εργαλείου έχει αποδειχθεί ότι είναι υψηλή, δεδοµένου ότι για τη διαδικασία
χορήγησης-επαχορήγησης (test-retest) οι µαθητές απάντησαν σχεδόν πανοµοιότυπα και στις δύο
χορηγήσεις. Η αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας διασφαλίστηκε µε την προσωπική εµπλοκή
του ερευνητή στην παρουσίαση της έρευνας στους µαθητές αλλά και την ταυτόχρονη εποπτεία κατά
τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων για να διασφαλιστεί η συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου
ανά µαθητή αλλά και να απαντηθούν πιθανά ερωτήµατα. Το ερωτηµατολόγιο ήταν διαθέσιµο µόνο
κατά τα διαστήµατα που γινόταν η συµπλήρωση του υπό την εποπτεία του ερευνητή για να
αποφευχθεί το φαινόµενο της συµπλήρωσης πλέον του ενός ερωτηµατολογίου.

Συµπεράσµατα
Το δείγµα µας περιέχει σχεδόν ίδιο αριθµό κοριτσιών (Ν=68) και αγοριών (Ν=67). Παρατηρούµε
όµως ότι στον τοµέα Π∆ υπάρχουν περισσότερα από τα διπλάσια αγόρια. Το ποσοστό των αγοριών
που παρακολουθούν τον τοµέα Π∆ είναι 70.0% (Ν=56) προς το σύνολο των µαθητών (Ν=80) που
παρακολουθούν τον τοµέα και το υπόλοιπο µόλις 30.0% (Ν=24) είναι µαθήτριες. Αντίστοιχα
παρατηρούµε ότι στον τοµέα ΥΠ σε ένα σύνολο 55 µαθητών το φαινόµενο αντιστρέφεται, δηλαδή
έχουµε να παρακολουθούν τον τοµέα 80.0% (Ν=44) κορίτσια και µόνο ένα 20.0% (Ν=11) αγόρια.
Επίσης πλειονότητα των µαθητών που συµµετείχε στην έρευνα είναι µέσα στα φυσιολογικά ηλικιακά
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πλαίσια, δηλαδή από 15 έως 18 (Ν=126), και µόλις 9 άτοµα έχουν µεγαλύτερη από την, τυπικά
αναµενόµενη, ηλικία.
Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι το ένα τέταρτο σχεδόν των µαθητών, 24.4% (Ν=33) θεωρεί ότι η
ΤΨ διεκπεραιώνεται σε ικανοποιητικό χρονικό πλαίσιο. Ενώ το 68.80% (Ν=99) των µαθητών
πιστεύουν ότι η ΗΨ διεκπεραιώνεται ταχύτερα από την ΤΨ. Το ότι πιστεύουν ότι είναι ταχύτερη η
ΗΨ σε σχέση µε την ΤΨ βασίζεται στο γεγονός ότι θεωρούν ότι ο εκάστοτε µαθητής θα ψηφίσει
γρηγορότερα και ότι η έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων θα γίνει γρηγορότερα.
Ως προς τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, το 48.9% (Ν=66) των µαθητών θεωρεί ότι η ΤΨ δεν
είναι «φιλική» προς το περιβάλλον, γεγονός που βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση των χάρτινων
ψηφοδελτίων. Το µεγάλο ποσοστό των µαθητών που δεν συµφωνεί µε την άποψη ότι η ΤΨ δεν είναι
«φιλική» προς το περιβάλλον, δείχνει ότι δεν θεωρούν τη χρήση χάρτινων ψηφοδελτίων επιβλαβή και
αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι συνηθίζεται τα ψηφοδέλτια να δηµιουργούνται από
ανακυκλωµένο χαρτί. Μόνο ένα 22.2% (Ν=30) θεωρεί ότι η ΗΨ είναι «φιλική» προς το περιβάλλον,
γεγονός που βασίζεται στην απουσία χάρτινων ψηφοδελτίων. Το 77.8% δεν ενστερνίζεται την
«φιλικότητα» της ΗΨ πιθανολογούµε λόγω των υλικών µε τα οποία είναι κατασκευασµένες οι
ηλεκτρονικές συσκευές.
Σηµαντικό ποσοστό των µαθητών, 58.5% (Ν=79), θεωρεί ότι η καταχώρηση των ψήφων κατά την
ΤΨ είναι ασφαλής και παράλληλα το 45.9% (Ν=62) των µαθητών θεωρούν ότι η ΗΨ δεν προσφέρει
ικανή ασφάλεια στην καταχώρηση των ηλεκτρονικών ψήφων. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές
δείχνουν ότι είναι ενήµεροι για τους πιθανούς κινδύνους της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών και την
πιθανότητα αλλοίωσης των αποτελεσµάτων.
Μεγάλο ποσοστό µαθητών, 58.5% (Ν=79) δηλώνουν ότι θα επιθυµούσαν να ψηφίσουν
χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα εάν κατά την ηµέρα της εκλογικής διαδικασίας απουσίαζαν από
το σχολείο. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς δείχνει το αυξηµένο ενδιαφέρον των
νέων για συµµετοχή στα κοινά. Παράλληλα ενισχύεται και η άποψη ότι οι «ψηφιακοί γηγενείς»
(digital natives) έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση µε την χρήση των διαφόρων τεχνολογιών, στην
περίπτωση µας τους υπολογιστές για την καταχώρηση της ηλεκτρονικής ψήφου, και είναι πιο θετικοί
στη χρήση αυτών (Prensky, 2001).
Όσον αφορά τη συµµετοχή σε µαθητικές εκλογές που θα δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές να
επιλέξουν να ψηφίσουν είτε µε χάρτινο ψηφοδέλτιο είτε µε ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο (µεικτό σχήµα
ψηφοφορίας), εξίσου σηµαντικό ποσοστό, 60.7% (Ν=82), δηλώνει ότι θα συµµετείχε, ενώ στην
περίπτωση της διενέργειας µαθητικών εκλογών µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα, οι µαθητές διχάζονται
καθώς το 35.6% (Ν=48) θα συµµετείχε ενώ το 31.2% (Ν=42) δεν θα συµµετείχε στις εκλογές.
Συµπεραίνουµε ότι οι µαθητές ενώ οι 6 στους 10 µαθητές θα ψήφιζαν σε περίπτωση απουσίας µε
ηλεκτρονικά µέσα, από την άλλη δεν αποδέχονται άκριτα την απόλυτη χρήση ηλεκτρονικών µέσω
για την διενέργεια των εκλογών. Αυτά τα ευρήµατα συµφωνούν και µε τα ευρήµατα µεικτής
ψηφοφορίας, που υλοποίησαν οι Σαλαβασίδης και Οικονοµίδης (2012) σε πλήθος 285 µαθητών στην
ίδια σχολική µονάδα. Στην εν λόγω έρευνα-ψηφοφορία προηγήθηκε στις προτιµήσεις των µαθητών η
διενέργεια εκλογών µε χρήση της ΤΨ µε 32.28% (Ν=92), ακολούθησε η διενέργεια εκλογών µε
µεικτό σχήµα ψηφοφορίας (Τυπικής και Ηλεκτρονικής, µε δικαίωµα στο µαθητή να επιλέξει τον
τρόπο κατάθεσης της ψήφου) µε 27.72% (Ν=79) και η διενέργεια εκλογών µε ηλεκτρονικά µέσα
έλαβε µόλις 20.7% (Ν=59).
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι µαθητές δεν απορρίπτουν την υπάρχουσα µορφή διενέργειας
των εκλογών, δηλαδή την ΤΨ. Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων δεν τους είναι αδιάφορη, αλλά δεν
επιθυµούν την απόλυτη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων.
Τέλος, η συνάφεια των µεταβλητών (8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, και 8.07) ενισχύει την
αξιοπιστία του SEQAEV (Cohen et al., 2008; Robson, 2007).

Επίλογος
Σε αυτή την έρευνα έγινε προσπάθεια να καταγράψουµε τις στάσεις 135 µαθητών ∆Ε, ενός ΕΠΑΛ,
ως προς την υλοποίηση ΗΨ.
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές δείχνουν επιφυλάξεις ως προς την απόλυτη
χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, παρά το γεγονός ότι ανήκουν στη γενιά που έχει χαρακτηριστεί από
πολλούς ως «ψηφιακοί γηγενείς» (Palfrey and Gasser, 2008; Prensky, 2001). Βέβαια, αυτό δεν
σηµαίνει οι µαθητές της ∆Ε απορρίπτουν τη χρήση τους, αντίθετα δείχνουν µια θετική στάση
απέναντι στην χρήση των ηλεκτρονικών µέσων καθώς δηλώνουν ότι θα συµµετείχαν µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων σε µαθητική εκλογική διαδικασία σε περίπτωση που θα έλειπαν από το σχολείο
(58,5%, Ν=79).
Οι µαθητές δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση προς την υλοποίηση µαθητικών εκλογών µε τη
χρήση µεικτού σχήµατος ψηφοφορίας σε σχέση µε την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών µέσων, η
οποία θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλής. Τέλος, µε αυτή τους την επιλογή, δίνουν τη δυνατότητα στον
κάθε µαθητή να αποφασίσει αυτόνοµα και να επιλέξει ελεύθερα (όπως ορίζουν τα δηµοκρατικά
ιδεώδη που διδάσκονται από το σχολείο) τον τρόπο µε τον οποίο θέλει να καταθέσει τη ψήφο, µε
χάρτινη ψήφο και κάλπη ή µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονική ψήφο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εισαγωγή ενός νέου
µοντέλου υλοποίησης των µαθητικών εκλογικών διαδικασιών, του µοντέλου της µεικτής
ψηφοφορίας. Αρχικά προτείνουµε να γίνει πιλοτική υλοποίηση σε µικρό αριθµό Γυµνασίων, Ενιαίων
Λυκείων και ΕΠΑΛ και να ακολουθήσει αξιολόγηση της δράσης.
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