Inkesta digitalaren emaitzak:
Proiektuen gaineko datuak
Inkesta hauetan 19 aldagai baloratu dira, parte hartzaileei hauen hurrenkera bat egiteko
eskatuz.
Horrela, emaitzen azterketa egiteko orduan, kalkulatutako batezbesteko datuak ez dira 120 eskala batean kokatuko, inkestetan lortutako postuak elkar eragiten direlako .
Inkesta digitalen batezbestekoak 17.57-9.12 banaketa dute. Eta aldiz, paperezkoak 15.289.87 (lehen postua hurrenkeran 20 punturekin baloratu da, eta azken postua puntu 1ekin).
Banaketa hauetan oinarrituta balorazio positiboagoak jaso dira inkesta digitaletan (17.57),
paperezkoan baino (15.28). Azpiko maila aldiz oso antzerakoa izan da bietan:
9.12(digitalean) eta 9.87 (paperezkoan).
Horrela, azterketa egiteko orduan, digitala eta paperezkoa aztertu dira bakoitza bere
aldetik (zelako hurrenkera definitu den), eta biak elkartzeko orduan, bi azterketa egin dira:
alde batetik inkesta bakarra izango balitz ateratzen den emaitza baloratu da, eta beste
alde batetik, hurrenkera baikotza 10eko eskalara ekarrita duen dispertsioa aztertu da.
Bakoitzetik atera daitekeen interpretazioa ezberdina da.
Inkesta bietako emaitzak batuta, emaitza bakoitzari garrantzi berdina ematen
bestelako faktorerik egon den kontutan hartu gabe.

zaio,

Aldiz, inkesta bakoitzetik ateratzen diren emaitzak 10eko eskalan kokatuz gero, biak
konparatzeko aukera sortzen dugu.
(adi, bukaeran “gaztetxea”ren aukerarekin gertatzen dena, horretan nabaritzen da
interpretazio bat edo bestea egiteko garrantzia).

Paperezko inkestaren emaitzak:

Inkesta digital eta paperezkoaren arteko konparaketa (datu osoak):

Inkesta digital eta paperezkoaren emaitzen batezbestekoa:

Ondorioak:
1. Lehenengo 3 aukerak elkartuta: eskola/frontoiaren ingurunea, eta herriko
plazaren berdiseinua bietan agertzen dira lehen postuetan, aldiz, Euskararen
erabilera lehenesten da digitalean, eta Gaztetxearekin zer egin paperezkoan.
Euskararen erabilera lehenesten da bien batezbestekoa egiterakoan (paperezkoan
baloratuago dagoelako).
a. Digitalean:
5. Euskararen erabilera
2. Herriko plazaren berdiseinua
1. Eskola eta frontoi ingurunearen diseinua
b. Paperezkoan:
1. Eskola eta frontoi ingurunea diseinatzea
2. Herriko plazaren berdiseinua egitea (oinezkoentzat izatea)
3. Gaztetxea, zer egin?
c. Bietara:
2. Herriko plazaren berdiseinua
1. Eskola eta frontoi ingurunearen diseinua
5. Euskararen erabilera
2. Batezbestekoak aztertzerakoan aldea handia dago eta taldekatzeko proposamena
hau izan daiteke:
2. Herriko plazaren berdiseinua
1. Eskola eta frontoi ingurunearen diseinua
5. Euskararen erabilera
6. Jendearen motibazioa parte hartzea lantzea
3. Gaztetxea, zer egin?
13. Zelan zaindu herria danon artean?
10. Aisialdia, kirola, osasuna, ingurumenaren lotutako ekimenak
12. Ingurumen baliabideen aprobetxamendua bultzatzea: energia, basoen
kudeaketa
4. Herriko elkarteen arteko kordinazioa hobetzea
7. Kultura, egutegia denon artean adostea. Ze kultura mota nahi dugu
Dimarako?
8. Jaien antolaketa
18. Herritarren kohesioa lantzea
9. Kirola, kirol elkarteen koordinazioa. Kirolgunea
15. Irisgarritasuna hobetzea
11. Herriko talde guztiak udalaren dirulaguntzak adostea
14. Denon artean arauak adostea (txabolen ordenantza, arau
subisidiarioak...)
16. Baserriko produktuak saltzeko industria sortzea

19. Auzoen arteko harremanak sendotzea
17. Herriko ortuak (komunak) arautzea

Lehenego 8 aukerak elkartuta (lehen bi taldeak)
DIGITALAK
5. Euskararen erabilera
2. Herriko plazaren berdiseinua
1. Eskola eta frontoi ingurunearen diseinua
6. Jendearen motibazioa/arte hartzea lantzea
13. Zelan zaindu herria danon artean?
10. Aisialdia, kirola, osasuna, ingurumenaren lotutako ekimenak
4. Herriko elkarteen arteko kordinazioa hobetzea
12. Ingurumen baliabideen aprobetxamendua bultzatzea: energia, basoen kudeaketa
PAPEREZKOAK
1. Eskola eta frontoi ingurunea diseinatzea
2. Herriko plazaren berdiseinua egitea (oinezkoentzat izatea)
3. Gaztetxea, zer egin?
5. Euskararen erabilera sustatzea
10. Aisialdia, kirola, osasuna, ingurumenaren lotutako ekimenak
12. Ingurumen baliabideen aprobetxamendua bultzatzea: energia, basoen kudeaketa
6. Zer egin parte hartzea bultzatzeko? Jendearen motibazioa lantzea
13. Zelan zaindu herria danon artean?
BATEZBESTEKOA
2. Herriko plazaren berdiseinua (BIETAN)
1. Eskola eta frontoi ingurunearen diseinua (BIETAN)
5. Euskararen erabilera (BIETAN)
6. Jendearen motibazioa/arte hartzea lantzea (BIETAN)
3. Gaztetxea, zer egin? (PAPEREZKOAN)
13. Zelan zaindu herria danon artean? (BIETAN)
10. Aisialdia, kirola, osasuna, ingurumenaren lotutako ekimenak (BIETAN)
12. Ingurumen baliabideen aprobetxamendua bultzatzea: energia, basoen kudeaketa
(BIETAN)
Oharrak:
● Atentzioa deitzen du Gaztetxekoa paperezkoan bakarrik agertuta, lehentasun
handikoa denez, batezbestekoan ere lehenetsitakoen artean agertzen da.
Paperezkoetan indar handia duenak, digitalean ez du hainbesteko pisua eduki.
●
● Kontutan hartu behar da ze rangoetan mugitzen den:
○ Digitala: 17.57-9.12
○ Paperezkoa: 15.28-9.87

(10eko eskalan gainean)

Inkesta biak 10eko eskalan, eta batezbestekoa eginda

Datuak honela interpretatzerakoan hurrenkera aldatzen da.
9.5-10
2. Herriko plazaren berdiseinua
1. Eskola eta frontoi ingurunearen diseinua

9.73
9.63

8.5-9.5
4. Herriko elkarteen arteko kordinazioa hobetzea
6. Jendearen motibazioa/arte hartzea lantzea
3. Gaztetxea, zer egin?
5. Euskararen erabilera
13. Zelan zaindu herria danon artean?

8.87
8.87
8.80
8.76
8.68

7.5-8.5
10. Aisialdia, kirola, osasuna, ingurumenaren lotutako ekimenak
8.38
7. Kultura, egutegia denon artean adostea. Ze kultura mota nahi dugu Dimarako? 8.35
6.5-7.5
12. Ingurumen baliabideen aprobetxamendua bultzatzea: energia, basoen kudeaketa
7.75
11. Herriko talde guztiak udalaren dirulaguntzak adostea
7.59
9. Kirola, kirol elkarteen koordinazioa. Kirolgunea
7.50
14. Denon artean arauak adostea (txabolen ordenantza, arau subisidiarioak...) 7.47
8. Jaien antolaketa 7.26
19. Auzoen arteko harremanak sendotzea 7.23
15. Irisgarritasuna hobetzea 7.17
16. Baserriko produktuak saltzeko industria sortzea 7.02
18. Herritarren kohesioa lantzea
6.53
17. Herriko ortuak (komunak) arautzea
6.03

Partehartze datuak (soilik paperezkoa hartu da kontutan)
Populazio osoa
Parte hartzaileen portzentaia
Adinaren araberako partehartzea:

Generoaren araberako partehartzea:

1.427
7.01%

