ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ESS 2009
Οδηγίες προς τους συνεντευκτές
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΜΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΘΕΙ
Εισαγωγή:
Η έρευνα αυτή διεξάγεται σε πάρα πολλές ευρωπαικές χώρες κάθε 2 χρόνια υπό
την επίβλεψη του Ε.Κ.Κ.Ε. και έχει σαν στόχο την αποτύπωση των στάσεων και
αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας σε πολιτικά , κοινωνικά, εθνικά και
πολιτιστικά ζητήματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗ
ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
♦ Οι συνεντευκτές πρέπει να έχουν μια διακριτική συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της λήψης
των συνεντεύξεων . Μεταφέρουν τα υλικά της εργασίας τους με τρόπο προσεκτικό και
εργάζονται εκεί που τους έχει ήδη υποδειχθεί από τον επόπτη τους, πολύ προσεχτικά χωρίς
να προκαλέσουν την προσοχή.
Εξηγούν σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται να μάθει: π.χ. «ποιοί είναι» ή «τι κάνουν» με
υπομονή, φιλικό αλλά και ουδέτερο ταυτόχρονα τρόπο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ- ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ
♦ Στο στατιστικά επιλεγμένο τετράγωνο οι συνεντευκτές κινούνται πάντα δεξιόστροφα ,
έχοντας τις οικοδομές στο δεξί τους χέρι . Εντός των οικοδόμων πάντα δεξιόστροφα και
από πάνω προς τα κάτω.
♦ Το βήμα είναι κάθε τρείς πόρτες , χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις επαγγελματικές στέγες,
και τα κλειστά σπίτια.(χωρίς χαλάκι εισόδου, πολλά διαφημιστικά φυλλάδια στην είσοδο)
♦ Σε περίπτωση απουσίας του επιλεγμένου νοικοκυριού επανερχόμαστε σε διαφορετική ώρα
και ημέρα και υποχρεωτικά και Σαββάτο ή Κυριακή.
♦ Μέσα στο επιλεγμένο νοικοκυριό καταγράφουμε όλα τα μέλη της οικογένειας που είναι
πάνω από 15 ετών και με ηλικιακή σειρά και επιλέγουμε το άτομο που τελικά θα μας
απαντήσει με βάση το πινακάκι της πρώτης σελίδας του φύλλου επαφής.
♦ Το επιλεγμένο άτομο είναι αυτό που θα μας απαντήσει στο ερωτηματολόγιο χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του από άλλο μέλος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση
απουσίας του θα επανέλθουμε άλλη ώρα και ημέρα , και ίσως μετά από τηλεφωνικό
ραντεβού.

♦ Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιήσουμε τόσο τις αρχικές αρνήσεις των
νοικοκυριών όσο και τις αρνήσεις των επιλεγμένων ερωτώμενων και αυτό είναι πάρα πολύ
βασικό για την αξιοπιστία των στοιχείων της έρευνας.
♦ Στα παραπάνω θα μας φανούν χρήσιμες οι σχετικές επιστολές που θα έχουμε πάντα μαζί
μας από το Ε.Κ.Κ.Ε , η ταυτότητα συνεντευκτή της εταιρείας , αλλά και η αστυνομική μας
ταυτότητα.
♦ Πριν από την έναρξη του πεδίου έχουν σταλθεί στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και
στους Δήμους οι απαραίτητες ενημερωτικές επιστολές για την σημασία της έρευνας που
διεξάγουμαι άλλα και για τους φορείς , Ελληνικούς και Ευρωπαικούς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση της.
♦ Συμπληρώνουμε με επιμέλεια τις πληροφορίες που μας ζητούνται στο φύλο επαφής και
αφορούν στοιχεία για την κατάσταση της οικοδομής αλλά και του περιβάλλοντος χώρου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Η στάση μας σε όλη τη διάρκεια του ερωτηματολόγιου είναι διακριτική και
αμερόληπτη.
Δεν σχολιάζουμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά τις απαντήσεις και τα σχόλια του/της
ερωτώμενου/ης. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε σε κάποιου είδους διένεξη με
τον/ην ερωτώμενο/η ή άλλο μέλος του νοικοκυριού. Απευθυνόμαστε πάντα με ευγένεια
και πάντα στον πληθυντικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Το ερωτηματολόγιο είναι απλό και συνεχούς ροής χωρίς πολλά φίλτρα.
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μας ενδιαφέρει η άποψη του/ης ερωτώμενου/ης , για
αυτό δεν εξηγούμαι τίποτα παρά μόνο την διαδικασία υλοποίησης του
ερωτηματολόγιου. Είναι ερωτηματολόγιο γνώμης δεν υπάρχει σωστή και λάθος
απάντηση.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

OPINION A.E.

