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Περίληψη 
 
Αυτή η έρευνα µελετά την αποτελεσµατικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
πληροφορίας (EIS) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η µεθοδολογική 
προσέγγιση είναι ποιοτική και η χρησιµοποιηµένη µέθοδος είναι ολιστική µελέτη 
περίπτωσης. Το δείγµα περιλαµβάνει τους σπουδαστές, τους ακαδηµαϊκούς και τους 
βιβλιοθηκάριους σε δύο βιβλιοθήκες του Αριστοτέλειου πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι συνεντεύξεις, παρατήρηση χρηστών, 
διακριτική παρατήρηση του χώρου των βιβλιοθηκών, και ένα αρχείο ερωτήσεων για το 
EIS. Η τεχνική ‘κρίσιµου γεγονότος’ χρησιµοποιείται για να ανακτήσει τις πληροφορίες 
από τους ακαδηµαϊκούς. Η έρευνα σχεδιάζεται σε πέντε στάδια βιβλιογραφική 
επισκόπηση και σχέδιο έρευνας, συλλογή δεδοµένων, πρώτος κύκλος της ανάλυσης, 
δεύτερη φάση συλλογής δεδοµένων, τελική ανάλυση και συγγραφή της µελέτης.  
∆ιασταύρωση των πηγών και των µεθόδων εξασφαλίζει την αξιοπιστία της έρευνας. Η 
µοναδικότητα της έρευνας βρίσκεται στη χρήση µιας κρίσιµης και αναλυτικής 
προσέγγισης, χρησιµοποιώντας ως µέθοδο έρευνας την ποιοτική ολιστική µελέτη 
περίπτωσης ενώ ταυτοχρόνως επικεντρώνεται σ’ ένα επίκαιρο θέµα, στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και στο χρήστη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Ελλάδας, το οποίο δεν έχει 
ερευνηθεί κατ' αυτό τον τρόπο πριν.
 
 
Abstract 
 
This research investigates the effectiveness of Electronic Information Services (EIS) 
in Greek Higher Education. The methodological approach is qualitative and the used 
method is holistic case study. The sample includes students, academics and librarians. 
Tools that are used are in-depth interviews, unobtrusive observation and field notes, 
and a file including any relevant questions about the EIS kept by librarians. Critical 
Incident technique is used to retrieve information from academics. The research is 
designed in five stages; literature review and design, data collection, first round of 
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analysis, second phase of data collection, final analysis and model creation. 
Triangulation of sources and methods ensures the trustworthiness of the research. 
The distinctiveness of this research lies in the use of a critical and analytical 
approach, using a qualitative holistic case study. It is concerned with a topical 
subject, following a user-centred approach, in Greece Higher Education, which has 
not been investigated in this way before. 
 
 
 
Οι πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες παγκοσµίως αντιµετωπίζουν πολλές αλλαγές από 
την άποψη της λειτουργίας τους, τις υπηρεσίες ακόµη και τους χρήστες τους.  Οι 
πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις. Οι 
βιβλιοθήκες αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες, δηµιουργούν ιστοσελίδες και προσφέρουν 
πλήθος υπηρεσιών.  Οι υπηρεσίες αυξάνονται, ιδιαίτερα ηλεκτρονικά, αλλά 
καλύπτουν τις απαιτήσεις χρηστών;  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών (EIS) 
προσφέρονται, αλλά, χρειάζονται στους χρήστες και πώς ο χρήστης τις 
χρησιµοποιούν;  Αυτή η έρευνα έχει σχέση µε ένα επίκαιρο θέµα, που υιοθετεί µια 
επικεντρωµένη στο χρήστη µέθοδο, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Ελλάδας, η 
οποία δεν έχει ερευνηθεί κατ' αυτό τον τρόπο ποτέ πριν.  Ο σκοπός αυτής της έρευνας 
είναι να ερευνηθεί η αποτελεσµατική χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
πληροφορίας (EIS) στις ελληνικές βιβλιοθήκες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Σε αυτήν την έρευνα η χρήση του όρου ‘αποτελεσµατικότητα’:  συνδέεται µε την 
αξία που οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι EIS έχουν για τους ίδιους και είναι ένας όρος 
που θα καθοριστεί από τους συµµετέχοντες. Ο σκοπός της έρευνας θα επιτευχθεί 
µέσω των εξής επιµέρους στόχων:  
 1. Τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης και διάθεσης των EIS στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ένα µέρος της έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, το οποίο θα 
συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί µε το τέλος της έρευνας. Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί 
ένα µέρος της συλλογής δεδοµένων καθώς και τα εµπειρικά στοιχεία που 
υποστηρίζουν αυτό τον στόχο.  
2. Να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα της παράδοσης και της χρήσης των EIS. Μια 
εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αρχή της έρευνας έχει καλύψει 
ικανοποιητικά αυτόν τον στόχο. Η σηµασία του όρου ‘αποτελεσµατικότητα’ έχει 
ερευνηθεί και έχει καθοριστεί σύµφωνα µε τις βιβλιογραφικές πληροφορίες. Αυτός ο 
στόχος έχει υποστηριχθεί και από τις δύο φάσεις συλλογής δεδοµένων και επιπλέον 
θα εµπλουτιστεί µε τις πληροφορίες τις τελικής φάσης συλλογής δεδοµένων.  
3. Να σχεδιαστεί περίγραµµα του πληθυσµού χρηστών σε σχέση µε τη χρήση των 
EIS στις περιοχές µελέτης. Αυτός ο στόχος έχει υποστηριχθεί από τις φάσεις 
συλλογής δεδοµένων. Θα ερευνηθεί και θα ολοκληρωθεί στην τελευταία φάση 
συλλογής δεδοµένων. Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται στο δείγµα.  
4. Να προσδιοριστούν οι ανάγκες του χρήστη σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή τους 
µελέτη. Οι πληροφορίες προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές πηγές τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, τους βιβλιοθηκονόµους, τους φοιτητές, και τους 
ακαδηµαϊκούς. Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα από τις φάσεις συλλογής 
δεδοµένων επαναπροσδιορίζουν και τροποποιούν αυτόν τον στόχο ως εξής:  
"Να προσδιοριστεί η εκπαιδευτική διαδικασία στα ελληνικά πανεπιστήµια και οι 
απαιτήσεις που έχει σε σχέση µε τη χρήση των EIS." Αυτή η τροποποίηση είναι 
αποτέλεσµα των εµπειρικών στοιχείων και θα έχει ως συνέπεια µια πρόσθετη φάση 
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συλλογής δεδοµένων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε τόσους ακαδηµαϊκούς όσοι 
απαιτούνται ώστε να φωτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.  
5. Να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα έρευνας ώστε να φωτιστεί η 
σχέση µεταξύ των βιβλιοθηκονόµων, των χρηστών και των EIS στις περιοχές 
µελέτης. Αυτός ο στόχος έχει υποστηριχθεί θεωρητικά µε το σχεδιασµό της 
ερευνητικής διαδικασίας. Στην πράξη υποστηρίζεται από τη συλλογή των δεδοµένων 
και την ανάλυση των στοιχείων.  
6. Να παραχθεί ένα πλαίσιο για τη χρήση των EIS από τους φοιτητές και τους 
ακαδηµαϊκούς στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο στόχος αυτός θα 
ολοκληρωθεί µετά την συλλογή δεδοµένων και τη λεπτοµερή εµπειρική ανάλυση των 
στοιχείων.  
 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 
Οι πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες αντιµετωπίζουν πολλές αλλαγές από την άποψη της 
λειτουργίας τους, τις υπηρεσίες και τους χρήστες ενώ οι υπηρεσίες και οι πηγές τους 
γίνονται σύνθετες λόγω της τεχνολογικής επανάστασης. Σήµερα, περισσότεροι 
φοιτητές µελετούν στα πανεπιστήµια σε σχέση µε µερικές δεκαετίες πριν και 
παρουσιάζουν σίγουρα µια µεγάλη ποικιλία από την άποψη των δεξιοτήτων τους, την 
ηλικία τους κλπ. Ο Biddiscombe, (2002, p230) γράφει: "Πολλά πανεπιστήµια έχουν 
αναδοµήσει την οργάνωση των βιβλιοθηκών τους και προσπαθούν να ελέγξουν τις 
αλλαγές που πραγµατοποιούνται." Οι βιβλιοθήκες πρέπει να αντιδράσουν όπως ο 
Lopez de Prado (2000, p202) λέει: "Η αλήθεια είναι ότι οι βιβλιοθηκονόµοι - εκτός 
από τις αναπόφευκτες εξαιρέσεις - µε ενθουσιασµό έχουν χαιρετίσει τις πρόσφατες 
τεχνολογικές καινοτοµίες."  
 
Μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις οι βιβλιοθήκες αναπτύσσουν και εµπλουτίζουν 
τις διάφορες υπηρεσίες τους (Tenopir, 2003) αλλά ταυτόχρονα αυτές οι υπηρεσίες 
γίνονται πιο σύνθετες. (Simmonds και Syed Saad, 2001)  Ο ρόλος των 
βιβλιοθηκονόµων γίνεται πιο ουσιαστικός και έχει επιπτώσεις στο χρήστη.   Ο 
Ashcroft (2000, p468) θεωρεί ότι οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να εµπλακούν: "στη 
διαπραγµάτευση σύνθετων συµφωνιών χορήγησης αδειών, να αντιµετωπίσουν 
ζητήµατα των πνευµατικών δικαιωµάτων, οργάνωσης των µεθόδων πρόσβασης στις 
πληροφορίες µέσω των δικτυωµένων πόρων και επικοινωνίας µε το ακαδηµαϊκό 
προσωπικό για την αγορά του υλικού."  
 
Η τεχνολογία βελτιώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την άποψη της δυνατότητας 
πρόσβασης και της διαθεσιµότητάς τους αν και οι άνθρωποι  δεν είναι πάντα 
πρόθυµοι να υιοθετήσουν τις τεχνολογικές αλλαγές. Η Banwell (2001, p94) 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι online πληροφορίες και η σύγχρονη τεχνολογία 
ασκούν επίδραση στην κοινότητα των χρηστών:  "Σαφώς έχουν υπάρξει σηµαντικές 
αλλαγές στη συµπεριφορά κατά την συλλογή των πληροφοριών ως αποτέλεσµα της 
εµφάνισης της ηλεκτρονικής εποχής..."   Η συµπεριφορά των χρηστών κατά την 
αναζήτηση και απόκτηση πληροφοριών έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας από 
πολλούς ερευνητές. (Kuhlthau, 1991 Ellis και Merete, 1997,  και Wilson, 1994, 1999, 
2000)   
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Οι EIS απαιτούν καταρτισµένους χρήστες προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι 
διαθέσιµες πληροφορίες. Υπάρχει έλλειψη των δεξιοτήτων τόσο στη χρήση της 
τεχνολογίας όσο και της ανάκτησης πληροφοριών ώστε οι χρήστες να αξιοποιήσουν 
πραγµατικά τις EIS  (Gannon-Leary και λοιποί, 2001 Pantouli και Nikserlidou, 2002).  
Οι βιβλιοθηκονόµοι παρέχουν οδηγίες και υποστηρίζουν τους χρήστες αλλά θα 
πρέπει επίσης να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας αυτής της υπηρεσίας, 
(Bracke και Dickstein, 2002) και µελέτες γύρω από τον τρόπο µε τον οποίο 
µαθαίνουν οι χρήστες (Smith, 2002). Η ικανοποίηση των χρηστών θεωρείται 
ουσιαστική προκειµένου να επιτευχθούν µια καλή υπηρεσία καθώς και η 
αποτελεσµατική της χρήση. (Cullen, 2001 και – ARL-LibQUAL+TM, 1999) Η 
έρευνα που έχει ως επίκεντρο το χρήστη και της ανάγκες του κρίνεται απαραίτητη. 
(Jackson, 2001,Poll, 2003 eVALUEd, 2003 και Hartland και Thebridge, 2003) Αυτήν 
την περίοδο οι στατιστικές των προµηθευτών για τη χρήση των EIS φαίνεται να είναι 
ανεπαρκείς.   (Ashcroft, 2002  ροζηθ- Hristovski, et Al, 2002   Cheng, et Al, 2002 Liu 
και Cox, 2002,  Fragkou -Mpatsiou κλ, 2001)    
 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών 
στον κόσµο. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Φραγκοu-Μπάτσιου  κα.  (2001) 
συζητούν την αύξηση των EIS στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σύµφωνα µε 
τις επίσηµες στατιστικές από "Μονάδα ολικής ποιότητας"(MOD, στατιστικές ως 
2003) αυτή η αύξηση είναι εντυπωσιακή στην τελευταία δεκαετία. Σχεδόν όλες οι 
πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες έχουν ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) και ιστοσελίδα 
στο ∆ιαδίκτυο ώστε να παρέχουν την πρόσβαση στις διάφορες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και πηγές όπως π.χ. οι συχνές ερωτήσεις (FAQ), οι οδηγοί χρηστών, οι 
βάσεις δεδοµένων, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, οι κανονισµοί βιβλιοθηκών και άλλες 
πληροφορίες για τη λειτουργία τους.(Χατζηµάρη και Ζουπάνος, 2001) Οι 
Παπάζογλου και Σεµερτζάκη (2001, p160) υποστήριξαν: "Η ανάγκη για µια 
σύγχρονη, και καλά εξοπλισµένη πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη που προσφέρει τις 
ποιοτικές υπηρεσίες, τις πλούσιες και ενηµερωµένες συλλογές γίνεται απαραίτητη."  
 
Το εκπαιδευτικό πρότυπο  στην Ελλάδα είναι ακόµα παραδοσιακό και ο ρόλος των 
βιβλιοθηκών επίσης. Πράγµατι, η εκµάθηση και η διαδικασία διδασκαλίας 
πραγµατοποιούνται σε σεµινάρια και διαλέξεις και οι εξετάσεις είναι το βασικό 
εργαλείο αξιολόγησης.  Οι Παπάζογλου και Σεµερτζάκη (2001, p160) περιγράφουν: 
"Το σύστηµα (διαδικασία εκµάθησης και διδασκαλίας) δεν απαίτησε οποιαδήποτε 
ανάγνωση έξω από το εγχειρίδιο και η διδασκαλία των δεξιοτήτων ανάκτησης 
πληροφοριών δεν ήταν µέρος του προγράµµατος σπουδών ή της φιλοσοφίας 
διδασκαλίας." Αυτές οι συνθήκες αρχίζουν να αλλάζουν όπως υποστηρίζει η 
∆ουθεξοπούλου (2001) µε τη µετακίνηση από µια παθητική εκπαιδευτική διαδικασία 
σε µια ενεργητική µε περισσότερες απαιτήσεις από τους φοιτητές στα ελληνικά 
πανεπιστήµια.   
 
Οι υπηρεσίες υπάρχουν και η εκπαιδευτική διαδικασία κινείται προς µια πιο ενεργή 
µορφή, µε τη βιβλιοθήκη να υποστηρίζει την εκµάθηση και διδασκαλία όµως τα 
ηλεκτρονικά συστήµατα είναι σύνθετα και ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει την 
πολυπλοκότητά τους και να έχει τη συγκεκριµένη ικανότητα για να ανακτήσει τις 
σωστές πληροφορίες. Οι Παντούλη και Νιξαρλίδου δείχνουν ότι: "οι φοιτητές 
στερούνται των δεξιοτήτων να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές και αυτό έχει 
επιρροή στη συχνότητα που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη." (2002). Μέχρι πρόσφατα 
οι βιβλιοθηκονόµοι στο ελληνικό πανεπιστήµιο αν και αναγνώριζαν την σηµασία της 
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εκπαίδευσης χρηστών στην πράξη δεν την πρόσφεραν. (Ξενίδου, κλ. 2001) Οδηγοί 
χρηστών δηµιουργήθηκαν  για να υποστηρίξουν το χρήστη. Αυτό όµως δεν είναι 
αρκετό. Σήµερα η προσπάθεια των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών να καλυφθεί αυτή 
η περιοχή έχει ως αποτέλεσµα την οργανώση σεµιναρίων εκπαίδευσης χρηστών σε  
συνεχή βάση  [ Σελίδα της βιβλιοθήκης Αριστοτελείου:     http://www.lib.auth.gr/   
(4/5/2004) ]  
 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν γεγονότα αλλά στην πραγµατικότητα οι EIS 
χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και αυτή η χρήση ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των χρηστών;   Οι χρήστες πρέπει να είναι το κέντρο της λειτουργίας βιβλιοθηκών. Η 
άποψη του χρήστη καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και τον πραγµατικό 
αντίκτυπο στις γνώσεις τους. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει έρευνα σ’ αυτόν τον τοµέα και αυτή η παρούσα έρευνα προσπαθεί να 
καλύψει αυτό το κενό.   
 
 
Σχέδιο έρευνας  
 
Η βασική φιλοσοφική ερώτηση σε αυτήν την έρευνα είναι: "ποια είναι η σχέση 
µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων (ιδιαίτερα στο ελληνικό πλαίσιο) και των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληροφοριών (EIS);" Η θεωρητική προσέγγιση είναι 
ερµηνευτική και: "µια µελέτη ερµηνευτικής κατανόησης, µε ιδιαίτερη προσοχή στο 
πλαίσιο και αρχικό σκοπός της έρευνας."(Patton, το 1990 p84) Η ερευνητική 
προσέγγιση είναι επίσης ποιοτική, δεδοµένου ότι "... είναι µια διαδικασία που σύρει 
τα στοιχεία από το πλαίσιο στο οποίο τα γεγονότα εµφανίζονται, σε µία προσπάθεια 
να περιγραφούν αυτά τα περιστατικά και οι συνθήκες µέσα στις οποίες τα γεγονότα 
ενσωµατώνονται και µε τον τρόπο που οι συµµετέχοντες ζουν το γεγονός." (Gorman 
και Clayton, 1997 p23) Οι Glazier (1992) και Westbrook (1994)  υποστηρίζουν τη 
χρήση των ποιοτικών µεθόδων στην έρευνα και στις επιστήµες της επικοινωνίας και 
της πληροφορίας. Η ποιοτική µεθοδολογία θεωρείται ο καλύτερος τρόπος να γίνει µια 
σε βάθος, επικεντρωµένη στο χρήστη έρευνα. Αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τους 
κόσµους των ατόµων και να ερευνήσει σε βάθος το εξεταζόµενο πλαίσιο προκειµένου 
να επιτευχθεί σε βάθος η κατανόηση του. Ο ποιοτικός ερευνητής πρέπει να καταλάβει 
‘τις σύνθετες αλληλεξαρτήσεις µεταξύ όλων αυτών συµβαίνουν και να µπορεί να 
φωτίσει την έρευνα µε τη χρησιµοποίηση  της λεπτοµερής περιγραφής`, ‘της 
εµπειρικής κατανόησης`, και ‘των πολλαπλών πραγµατικοτήτων`. Η επιστηµολογία 
της ποιοτικής έρευνας είναι υπαρκτή και δοµιστική και όπως ο Stake υποστηρίζει 
(p43): "τα φαινόµενα συσχετίζονται περίπλοκα µέσω πολλών ταυτόχρονων ενεργειών 
και το να τα καταλάβει κάποιος απαιτεί να εξεταστεί ένα ευρύ πλαίσιο: χρονικό και 
χωρικό, ιστορικό, πολιτικό, οικονοµικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και προσωπικό." Η 
ολιστική  µέθοδος µελέτης περίπτωσης χρησιµοποιείται προκειµένου να υποστηριχθεί 
αυτή η έρευνα.   
 
 
∆είγµα 
 
Η ποιοτική έρευνα ερευνά την πραγµατικότητα των ατόµων που συµµετέχουν και 
προσπαθεί να επιτύχει µια ποικιλία των συµµετεχόντων.  Ως πεδίο έρευνας 
καθορίστηκαν οι βιβλιοθήκες:α) της Αρχιτεκτονικής κα ι β)των Μεσαιωνικών και 
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Νέων Ελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής σχολής. Στόχος αυτής της έρευνας είναι 
να ερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα των EIS και στις δύο περιοχές έρευνας σε βάθος. 
Μια προσεκτική επιλογή και ένα ταξινοµηµένο δείγµα απαιτούνται προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι όλες οι πιθανές απόψεις συµπεριλαµβάνονται. Οι Patton (1990) και 
Ruyter και Scholl (1998) και  ο Perry (2001) υποστηρίζουν ότι η 
αντιπροσωπευτικότητα σε συµφωνία µε το θέµα της έρευνας και όχι το µέγεθος του 
δείγµατος είναι αυτό που έχει σηµασία.   
 
Σκόπιµο δείγµα έχει επιλεχτεί επίσης ώστε να παραχθεί η πολύτιµη ευρύτητα. Οι 
βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια αποτελούν τα σηµεία έρευνας και ως χρόνος ορίστηκε 
το διάστηµα µεταξύ Σεπτέµβρη µέχρι τις εξετάσεις του πρώτου εξαµήνου-τέλος 
Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι φοιτητές έχουν τις εργασίες 
τους και χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη. Το δείγµα των συµµετεχόντων περιλαµβάνει:  

 φοιτητές,  ένας άνδρας και µια γυναίκα από κάθε έτος  
 ακαδηµαϊκοί, ένας άνδρας και µια γυναίκα από την κάθε θεµατική περιοχή 
έχουν χρησιµοποιηθεί από τον πληθυσµό που χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη 
και έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  

 και βιβλιοθηκονόµοι, όσο το δυνατόν περισσότερες συνεντεύξεις ώστε να 
επιτευχθεί ικανοποιητικός πλεονασµός πληροφοριών.  

 
 
Τεχνικές συλλογής  δεδοµένων  
 
Η συνέντευξη και η διακριτική παρατήρηση είναι οι τεχνικές συλλογής δεδοµένων 
που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να ερευνηθεί η σχέση µεταξύ των µερών του 
δείγµατος και να παρέχουν τις περιγραφές των συµµετεχόντων. Η διαδικασία 
συλλογής περιλαµβάνει τρεις φάσεις µε βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα. Κατά 
συνέπεια, λεπτοµερώς τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι τα ακόλουθα:    

 σε βάθος συνεντεύξεις  µε όλα τα µέρη του δείγµατος όπου "... Μέσω µιας 
διαλογικής συνοµιλίας το ερευνητικό ζήτηµα ή η σειρά των ζητηµάτων 
διερευνάται σε τέτοιο βάθος ανάλογα µε τις ανάγκες... "(Gorman και Clayton, 
1997, p23),    

 σηµειώσεις παρατήρησης κατά την χρήση,   στη βιβλιοθήκη ή όπου οι χρήστες 
έχουν πρόσβαση στις EIS. Το κενό (µεταξύ "του δείγµατος των σπουδαστών 
και του δείγµατος ακαδηµαϊκού) σε σχέση µε τη διαδικασία της παρατήρησης 
θα καλυφθεί µε τη χρήση της µεθόδου του κρίσιµου γεγονότος   

 σηµειώσεις παρατήρησης,  του χώρου της βιβλιοθήκης ή όπου οι χρήστες 
έχουν πρόσβαση στις EIS. 

 το αρχείο ερωτήσεων   που περιλαµβάνει σχετικές ερωτήσεις για τις EIS που 
κρατείται από τους βιβλιοθηκονόµους και τον ερευνητή και αποτελεί ένα 
ακόµη έγγραφο της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων  

 η τελική φάση συλλογής θα περιλαµβάνει τηλεφωνικές συνεντεύξεις  µε τους 
ακαδηµαϊκούς.  

 
Η διασταύρωση (triangulation) των µεθόδων συλλογής των δεδοµένων έχει ως 
συνέπεια τον έλεγχο των συµπερασµάτων µε τη χρησιµοποίηση των διαφορετικών 
µεθόδων συλλογής των στοιχείων.  Η διασταύρωση (triangulation) των πηγών  
επαληθεύει την ίδια πληροφορία µέσω διαφορετικών ανθρώπων. (Yin, 2003 και 
Williamson,  2000) Αυτή η µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει την  
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συλλογή δεδοµένων από ποικίλες πηγές και τη χρησιµοποίηση ποικίλων µεθόδων.  Η 
διασταύρωση (triangulation) στην παρούσα έρευνα θα επιτευχθεί µε την εφαρµογή 
διαφορετικών προσεγγίσεων για να εξεταστεί το πρόβληµα: σε βάθος συνεντεύξεις, 
διακριτική παρατήρηση και βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε οι ίδιες πληροφορίες 
να επιβεβαιωθούν από  διαφορετικές πηγές. 
 
 
Επιστηµονική ποιότητα της έρευνας  
 
Οποιαδήποτε έρευνα πρέπει να καθιερώνει την επιστηµονική της ποιότητά. Οι 
Lincoln και Guba (1985) και ο Riege (2003) υποστηρίζουν ότι η ποιοτική έρευνα 
πρέπει να είναι αξιόπιστη, µεταβιβάσιµη, και να επιβεβαιώνεται. Σε αυτήν την έρευνα 
η αξιοπιστία επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση της διασταύρωσης (triangulation) 
των πηγών και µεθόδων, την επίµονη παρατήρηση (τέσσερις εβδοµάδες σε κάθε 
περιοχή) στην κάθε βιβλιοθήκη µέχρι πλεονασµό πληροφοριών, ενηµερώνοντας 
οµότιµους ερευνητές σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια του ερευνητικού σχεδιασµού 
και της πραγµατοποίησης, και ελέγχοντας τα δεδοµένα µε τους συµµετέχοντες. 
(Lincoln και Guba, 1985) Οι παρουσιάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, οι 
συµβουλές  του επόπτη έρευνας και οι παρουσιάσεις σε επιστηµονικά συνέδρια 
χρησιµοποιούνται για να ολοκληρώσουν το έλεγχο. Ο Riege συνδέει τη δυνατότητα 
µεταβίβασης της ερευνητικής µεθοδολογίας και των αποτελεσµάτων της έρευνας µε 
την ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων κατά τη διάρκεια της φάσης συλλογής 
δεδοµένων. Αυτή η βάση δεδοµένων θα περιλάβει την λεπτοµερή περιγραφή και θα 
χρησιµοποιήσει τις συγκεκριµένες διαδικασίες για την κωδικοποίηση και την 
ανάλυση όπως επίσης σύµβολα και σηµάδια. Η σταθερή συγκριτική µέθοδος 
(Constant comparative method) είναι το εργαλείο για την ανάλυση των δεδοµένων. 
Πρόκειται για µια συνεχόµενη διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στο τελικό στάδιο της 
έρευνας. Η επιβεβαίωση συνδέεται µε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της φάσης 
συλλογής δεδοµένων και  της ανάλυσης των στοιχείων. Οι συµµετέχοντες θα 
επιβεβαιώσουν το πλαίσιο συνεντεύξεων. Επιπλέον, ο Eisenhardt (1989) οι Ruyter 
και Scholl (1998) και ο Yin (2003) υποστηρίζουν τη σηµασία της σταθερής 
οργάνωσης της διαδικασίας της έρευνας.  Η έρευνα υιοθετεί µια σταθερή οργάνωση 
της ερευνητικής διαδικασίας και διατηρεί  λεπτοµερή αρχεία σε όλα τα στάδια της.  
 
 
Μοναδικότητα  
 
 Οι EIS προσφέρονται αλλά οι χρήστες τις ‘χρειάζονται’ και που τους χρησιµεύουν; 
Λίγα έχουν γίνει µέσα στο πλαίσιο των ελληνικών βιβλιοθηκών σε αυτήν την 
ιδιαίτερη περιοχή. Η έρευνα αυτή διακρίνεται γιατί χρησιµοποιεί µια κριτική και 
αναλυτική προσέγγιση σε µια περιοχή που υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες. Υιοθετεί 
µια ποιοτική µέθοδο που εφαρµόζει την ολιστική µέθοδο µελέτης περίπτωσης.  Αυτή 
η µελέτη ερευνά τη χρήση των EIS στο ελληνικό πανεπιστηµιακό πλαίσιο των 
βιβλιοθηκών.  Πολλές έρευνες είναι διαθέσιµες στη βιβλιογραφία για τη χρήση των 
EIS, αλλά λίγα έχουν γίνει µέσα στο πλαίσιο των ελληνικών βιβλιοθηκών. Η 
συγκεκριµένη έρευνα θα συµβάλλει στην ανάπτυξη των EIS µε έναν ουσιαστικό 
τρόπο µέσα στις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες τόσο του Αριστοτελείου 
πανεπιστηµίου όσο και στον ευρύτερο τοµέα της ελληνικής τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Συνέπεια των αποτελεσµάτων θα είναι η καλύτερη κατανόηση των 
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αναγκών των χρηστών και η βελτίωση των υπηρεσιών. Τέλος, θα προωθήσει µια σε 
βάθος κατανόηση των ζητηµάτων µε τη διάδοση των συµπερασµάτων σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο µέσα και πέρα από στην επιστήµη της Επικοινωνίας και 
των Πληροφοριών (LIS).  
 
 
Πειραµατική µελέτη  
 
 Πρώτα σχεδιάστηκε το πρωτόκολλο έρευνας. Σύµφωνα µε τον Yin (2003) αυτό 
επιτρέπει στον ερευνητή να προσδιορίσει από πριν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις 
που ακολουθούνται στην περίοδο συλλογής των δεδοµένων ενώ ταυτόχρονα ο 
ερευνητής παραµένει ανοικτός στις βελτιώσεις και τις τεχνικές που αναδύονται από 
δεδοµένα και τις υπάρχοντες συνθήκες. Αυτό το πρωτόκολλο περιλαµβάνει τρία 
εργαλεία έρευνας µε ερωτήσεις προς τους συµµετέχοντες και ένα εργαλείο έρευνας  
για την παρατήρηση που απεικονίζουν τον ερευνητικό σκοπό και τους επιµέρους 
στόχους της έρευνας. Έχει δηµιουργηθεί µια φόρµα για να κρατήσει τις ερωτήσεις 
σχετικά µε τις EIS κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας. Ο ερευνητής 
εκµεταλλεύτηκε τις δυνατότητες που προσφέρει η επαγωγική προσέγγιση του 
προβλήµατος σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη εισαγωγή της προηγούµενης θεωρίας 
που προϋπήρχε καθώς και την εισαγωγή των δεδοµένων. Αυτό επιτεύχθηκε µε την 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και την πειραµατική µελέτη, µε τις οποίες εξετάστηκαν 
οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και της 
παρατήρησης. (Perry, 2001)  
 
Όλη η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε και ενηµέρωσε το πρωτόκολλο ενώ ο 
ερευνητής παρέµενε δεκτικός, προσαρµοστικός και δηµιουργικός σε ρυθµίσεις εκ 
νέου σε κάθε συνέντευξη. Η πειραµατική µελέτη χρησιµοποιήθηκε για να 
επιβεβαιώσει την αποτελεσµατικότητα του ερευνητικού σχεδίου και των εργαλείων. 
Ο Yin (2003) συστήνει τη χρήση της πειραµατικής µελέτης και υποστηρίζει ότι 
εφοδιάζει τον ερευνητή µε την ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις και τις διαδικασίες. 
Η πειραµατική µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε µια από τις βιβλιοθήκες της 
Φιλοσοφικής σχολής, το τµήµα Παιδαγωγικής. Περιέλαβε παρατήρηση του χώρου 
και  τρεις συνεντεύξεις, µια µε έναν σπουδαστή, µια µε έναν βιβλιοθηκονόµο και 
έναν ακαδηµαϊκό. Η βιβλιοθήκη έχει δύο προσωπικούς υπολογιστές (PC) µε την 
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Οι συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνήθηκαν και 
αναλύθηκαν. Οι ερωτήσεις αναθεωρήθηκαν και βελτιώθηκαν.  
 
 
Πρώτη και δεύτερη φάση συλλογής δεδοµένων  
 
Η πολυτεχνική σχολή περιλαµβάνει πέντε σχολές και µια από αυτές είναι η 
Αρχιτεκτονική. Έχει πέντε (5) τοµείς και µια (1) βιβλιοθήκη και εξυπηρετεί 1655 
προπτυχιακούς φοιτητές, 112 µεταπτυχιακούς και 96 ακαδηµαϊκούς. Η παρατήρηση 
έλαβε χώρα δύο (2) ώρες ανά ηµέρα για τέσσερις (4) εβδοµάδες. Ο ερευνητής πήρε 
συνέντευξη από πέντε (5) βιβλιοθηκονόµους, δώδεκα (12) φοιτητές και δέκα (10) 
ακαδηµαϊκούς  
 
Η σχολή της Φιλοσοφικής περιλαµβάνει οχτώ (8) τµήµατα.  Το τµήµα Φιλολογίας 
έχει 4 βιβλιοθήκες και καλύπτει τρεις (3) θεµατικούς τοµείς. Η Μεσαιωνική και Νέων 
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Ελληνικών σπουδών βιβλιοθήκη είναι µια από αυτές και εξυπηρετεί 1854 
προπτυχιακούς φοιτητές, 35 (125) λαµβάνοντες µεταπτυχιακή εκπαίδευση και 28 (76) 
ακαδηµαϊκούς. Οι χρήστες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε από τις 
βιβλιοθήκες. Η παρατήρηση περιέλαβε δύο (2) ώρες ανά ηµέρα παρατήρηση για 
τέσσερις (4) εβδοµάδες. Ο ερευνητής πήρε συνέντευξη από πέντε (5) 
βιβλιοθηκονόµους και έξι (6) ακαδηµαϊκούς και δέκα (10) φοιτητές. Επιπλέον έναν 
(1) βιβλιοθηκονόµο από τις άλλες βιβλιοθήκες και δύο (2) βιβλιοθηκονόµους από την 
θεµατική βιβλιοθήκη προκειµένου να ολοκληρωθεί  η εικόνα των χρηστών επειδή 
υπήρχε η δυνατότητα να τις χρησιµοποιούν.  
 
Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις πρόκειται να είναι το τελευταίο µέρος της συλλογής 
δεδοµένων µε τους ακαδηµαϊκούς και από τις δύο σχολές. Αυτή η φάση συλλογής 
δεδοµένων θα προσπαθήσει να φωτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα 
και τη διαδικασία της διδασκαλίας και της εκµάθησης.  
 
 
Προκαταρκτικά αποτελέσµατα  
 
Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιήθηκαν δύο φάσεις συλλογής δεδοµένων. Η µεν 
πρώτη, το Φθινόπωρο του 2003, µε πίεση χρόνου λόγω της απεργίας των 
ακαδηµαϊκών για δύο µήνες. Η απεργία είχε επίδραση στο κανονικό ακαδηµαϊκό έτος 
όπως επίσης σε φοιτητές και  ακαδηµαϊκούς. Άσκησε επίδραση στη λειτουργία των 
βιβλιοθηκών και τον τρόπο που υποστηρίχθηκαν οι χρήστες. Η δε δεύτερη φάση 
πραγµατοποιήθηκε την Άνοιξη του 2004.  Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα µέχρι 
τώρα µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

• Οι EIS είναι διαθέσιµες στους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής κυρίως στη 
βιβλιοθήκη και στα εργαστήρια αλλά τις χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά 
στην βιβλιοθήκη. Μπορούν να τις χρησιµοποιήσουν  επιπρόσθετα από το 
σπίτι τους αλλά δεν έχουν όλοι υπολογιστές ή τις γνώσεις να το κάνουν. 

• Οι EIS της Φιλολογικής σχολής είναι διαθέσιµες στους φοιτητές κυρίως στη 
βιβλιοθήκη. Μπορούν να τις χρησιµοποιήσουν  επιπρόσθετα από το σπίτι τους 
αλλά δεν έχουν όλοι υπολογιστές ή και τις γνώσεις να το κάνουν. 

• Οι ακαδηµαϊκοί έχουν πρόσβαση από τα γραφεία τους και το σπίτι τους. Οι 
µεν της Αρχιτεκτονικής έχουν όλοι ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ στους 
καθηγητές της Φιλολογίας υπήρχαν κάποιοι που δεν διέθεταν στο γραφείο 
τους.  

• Οι φοιτητές τις χρησιµοποιούν για εργασίες. 
• Οι ακαδηµαϊκοί χρησιµοποιούν τις EIS  για να υποστηρίξουν ακαδηµαϊκές 

εργασίες καθώς και τα µαθήµατα τους.  
• Οι φοιτητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε τις EIS µε εξαίρεση τον 

κατάλογο στην Αρχιτεκτονική ενώ στη Φιλολογία προτιµούν να 
χρησιµοποιήσουν τον κατάλογο καρτών αντί του υπολογιστή.  

• Και οι φοιτητές και οι ακαδηµαϊκοί φαίνονται να στερούνται τις δεξιότητες 
χρήσης τεχνολογίας και τις δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών.  

• Οι χρήστες φαίνονται να προτιµούν τη χρήση του ∆ιαδικτύου αντί της 
ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης για να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 
και να πετύχουν το στόχο τους.  

• Οι χρήστες στη βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής χρησιµοποιούν τις EIS 
περισσότερο από τους χρήστες στην βιβλιοθήκη της Φιλολογίας.  
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Τι έπεται; 
 
Τα επόµενα βήµατα περιλαµβάνουν:  

• Πραγµατοποίηση τηλεφωνικών συνεντεύξεων 
• Αποµαγνητοφώνηση  νέων συνεντεύξεων  
• Ανάλυση νέων στοιχείων και ενσωµάτωση τους µε τα ήδη υπάρχοντα 

δεδοµένα  
• Συνέχιση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο αφορά την θεµατική περιοχή 

καθώς και τις σύγχρονες µεθόδους έρευνας    
• Κατάρτιση µοντέλων συµπεριφοράς χρηστών κατά την ανάκτηση των 

πληροφοριών στις ελληνικές πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες.    
•  ∆ηµιουργία ενός µοντέλου για τη χρήση των EIS από τους φοιτητές και τους 

ακαδηµαϊκούς στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
• Σύνταξη και παρουσίαση των συµπερασµάτων.  
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