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HORVÁTH JÓZSEF

SurveyMonkey.com – Internetes alkalmazás 
kérdõíves felmérések készítésére

Középiskolai diákoknak, tanároknak, egyetemi hallgatóknak és oktatóknak különösen hasznos 
lehet a SurveyMonkey.com oldalon található kérdőíves alkalmazás, mely többek között a 
nyelvtanulást és nyelvtanítást segítheti könnyen összeállítható felmérések készítésével. Továb-
bá egyéb, motiváló feladatok alapját is képezheti: kisebb csoportok, egy egész osztály vagy 
egyetemi, főiskolai csoport tervezhet vele felmérést, melynek eredményeit szóbeli vagy írás-
beli feladatok alapjául használhatják fel. A kvantitatív felmérést végző szakdolgozók munkáját 
azzal teszi könnyebbé, hogy még az ingyenes változatban is lehetőség van a válaszok gyűjté-
sére, tárolására és az eredmények százalékos és grafikus ábrázolására, feltéve, ha a kutatásban 
részt vevők száma nem haladja meg a százat, és ha a kérdőív maximum tíz kérdésből áll.  
A havi vagy éves előfizetési módot választók számára természetesen ilyen megkötés sincs.

Lássuk tehát, hogyan is működik a szolgáltatás.
Mivel elsőrendű fontosságú a gyűjteni kívánt adatok biztonsága, az első lépés a regisztrá-

ció, melynek során a szokásos módon kell felhasználói nevet és jelszót választani, az angol 
nyelvű menürendszert és lépéseket követve. Később, a kérdőívek összeállításánál már nincs 
ilyen korlát: bármilyen nyelven betáplálhatók a rendszerbe kérdések és válaszopciók. Itt az 
ingyenes változatot ismertetem, de akik ki szeretnék próbálni a további funkciókat, ugyanúgy 
használhatják az előzetesen megadott adatokat.

A SurveyMonkey rugalmas, intuitív és megbízható funkciókkal szolgál; az oktatási, kutatá-
si céloknak és a legcélravezetőbbnek tartott eljárásnak megfelelő egyéni kívánalmaknak is 
eleget tesz. Nem kell külön szoftvert installálni, a regisztráció után minden választási lehető-
ség elérhető az internetes böngészővel. A szöveges ismertetőn kívül hét remekül megszerkesz-
tett videó mutatja be részletesen a lehetőségeket: ezek a kezdeti lépésekről, az egyes opciókról, 
a válaszok összegyűjtésének módozatairól, mint például az email-címeknek a rendszerbe való 
iktatásáról szólnak. Példaként érdekes kérdőív is található, amit érdemes kitölteni a funkciók 
és a korábban regisztrált felhasználók válaszainak megismerése érdekében.

Az ingyenes változatban tizenöt fajta kérdés közül lehet választani. A válaszokat gyűjthet-
jük úgy, hogy a kérdőívet egy weboldalon tesszük közzé, de közvetlen emailes kapcsolatara is 
van lehetőség kutató és résztvevő közt. Ez akkor ajánlható, ha a kérdések jellege nem teszi 
szükségessé a válaszadók anonimitását. Az egyes opciók sorrendjét véletlenszerűen generál-
hatjuk, ami sok esetben hasznos lehet, például ha a kérdések megválaszolásában felmerül az 
automatizmus veszélye. Természetes, hogy a SurveyMonkey garantálja a válaszadás tökéletes 
biztonságát, de mivel ezt a felmérésben részt vevők nem feltétlenül tudják, ajánlatos, ha erre a 
körülményre külön felhívjuk a figyelmüket. Mindezek mellett ingyenes alkalmazások eseté-
ben unikumnak számító módon a szolgáltató azt is garantálja, hogy a felmerülő problémákkal 
kapcsolatos emailre egy napon belül válaszol.
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Magam egy éve regisztráltam az oldalon, és többször is alkalmaztam egyetemi kurzusok 
félévközi vagy félév végi értékelésére. Talán ismeretes, hogy az egyetemeken van ugyan lehe-
tőség az oktatói munka hallgatói véleményezésére, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy sok 
diák nem szívesen vesz ebben részt. Ennek oka Pécsett az, hogy meg kell adniuk az egyetemi 
hallgatói azonosítót, és a hallgatók közül nem egy úgy gondolja, ez nem tökéletesen biztonsá-
gos módja az anonim válaszadásnak.

A SurveyMonkey használatát a válaszadó oldaláról nem terheli ilyen probléma, a válaszok 
mellett csupán a kérdőív kitöltésének dátuma és ideje, valamint a számítógép IP-címe szerepel.

Legutóbb 2008 novemberében végeztem ilyen felmérést diákok körében. Emailt küldtem 
nekik annak a weboldalnak a címével, ahol a kérdőív szerepelt. Néhány napon belül tizenöten 
válaszoltak a négy kérdésre. A BA képzés anglisztika szakos, az őszi félévben nálam Reading 
and Writing Skills kurzuson részt vevő hallgatóinak három zárt és egy nyitott kérdést tettem 
fel, melyek közül az egyik az 1. ábrán látható a válaszok megoszlásával együtt grafikusan és 
számszerűen is.

1. ábra: a kérdôív 2. kérdése a kurzus érdekességérôl, a válaszokkal

A diákok akkor tölthették ki a kérdőívet, amikor kedvük és idejük volt, és mivel nem voltam 
jelen a válaszadásnál, valószínűleg egyikőjük sem érezte úgy, hogy ez kötelező. Örültem vol-
na, ha a kurzuson részt vevő további hat hallgató is megosztja velem és társaival a véleményét, 
hiszen ezek nélkül nem volt abban a szakaszban teljes képem arról, mennyire voltak érdekesek 
az órák a csoport szerint. Mindenesetre majdnem teljesen bizonyos, hogy többen válaszoltak, 
mint amennyien az ún. ETR-es rendszerben megtették volna.

A legfrissebb itt végzett felmérésem még ennek a kritikának az írásakor is folyamatban volt. 
Azok számára állítottam össze, akiknek szakdolgozati konzulense vagyok. Úgy gondoltam, az 
ő munkájukat is megkönnyíti, de az enyémet is segíti valamelyest, ha elgondolkodnak néhány 
alapvető kérdésen. Tizennégyen válaszoltak december közepéig, és páran talán később még 
csatlakoznak. Igen hasznosnak mutatkozott már ekkor a felmérés, részben annak alapján, hogy 
mely kérdésekre nem válaszoltak páran. A kérdőívemben ez azért jelentős, mert így kiderült, 
hol bizonytalanok még a hallgatók. A legjobban azonban annak örülök, hogy egy kivételével 
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mindenki megválaszolta az egyik nyitott kérdést: mi a jelenlegi legnagyobb dilemmája a szak-
dolgozat kapcsán. Itt olyan válaszokat adtak, melyek nemcsak egyénileg kezelendők, de való-
színűleg a csoportos szakdolgozati konzultációs alkalmakkor is jó alapot szolgáltatnak a haté-
kony munkához: egyebek mellett azzal, hogy egymásnak is segíthetnek a dilemmák megoldá-
sában (lásd a 2. ábrát néhány válasszal).

A SurveyMonkey igen hathatós segítséget nyújt érdekes gyakorló feladatok elkészítésére, 
közzétételére és elemzésére is. A tizenöt fajta kérdés kombinálásával különböző tartalmú és 
célú feladatsort készíthetünk. Magam ilyet még nem alkalmaztam ezzel a szolgáltatással, de 
tervezem, hogy a jövőben sort kerítek egy olyanra, amilyet a következő ábrákban bemutatok, 
az egyes lépéseket illusztrálva (3–6. ábra).

Talán látható mindebből, hogy megéri megismerkedni a SurveyMonkey-val, ha magunk-
nak, kollégáinknak és tanítványainknak szeretnénk segíteni a tanulási, tanítási vagy kutatási 

2. ábra: Hét diák válasza a szakdolgozati dilemmával kapcsolatos nyílt kérdésre

3. ábra: a kérdés megadása

4. ábra: a feleletválasztós opciók bevitele
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5. ábra: a feleletek véletlenszerû sorrendjének beállítása

6. ábra: a kérdés az elkészült felmérésben a randomizált feleletekkel

folyamat valamely szakaszában. A szoftver alkalmazásával megbízható módon gyűjthetünk 
adatokat különböző célokra. Kisebb körben végzett kvantitatív kutatásokhoz éppúgy ajánlha-
tó, mint a nyelvórákra való felkészülést támogató anyagok kialakításához, bármilyen idegen 
nyelvre, de magyarra és magyarra mint idegen nyelvre is. Egy-egy kérdőív ugyan nem tartal-
mazhat tíznél több kérdést az ingyenes változatban, de sok ilyen kérdőívet készíthetünk.  
A szolgáltatás egyszerű, jól áttekinthető.

A Modern Nyelvoktatás nem szokott díjkiosztót rendezni, de ha lenne a szoftverkritikai 
rovat által odaítélt díj, 2009-ben a SurveyMonkey.com jó eséllyel pályázhatna rá.


