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Με το μάθημα επιδιώκεται να οικοδομήσουν οι φοιτητές μία 

ολοκληρωμένη αντίληψη για τις μεθόδους έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήμες και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν για το σχεδιασμό και 

την ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής, αλλά και άλλων 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στη συλλογή δεδομένων και την ανάλυσή τους με στόχο να δίνονται 

τεκμηριωμένες απαντήσεις σε διάφορα ερευνητικά ερωτήματα. Το 

μάθημα καλύπτει τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το 

σχεδιασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, αλλά και κάθε συνδυασμό 

τους. Με κριτική προσέγγιση, το μάθημα φέρνει τους φοιτητές σε 

επαφή με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε προσέγγισης. 

Το μάθημα επίσης επικεντρώνεται στην επιλογή του κατάλληλου 

δείγματος και τις μεθόδους συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων. Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που 

συλλέγονται, και, σε συνδυασμό με τον υπολογισμό δεικτών 

περιγραφικής στατιστικής και στον εντοπισμό ενδείξεων  ύπαρξης 

σχέσεων μεταξύ μεταβλητών ή διαφορών μεταξύ ομάδων ή 

μετρήσεων. Δίνεται επίσης σημασία στην αξιολόγηση της 

κανονικότητας των κατανομών μεταβλητών και τον εντοπισμό 

απομακρυσμένων τιμών στις κατανομές αυτές. Τέλος, το μάθημα δίνει 

έμφαση στον έλεγχο της στατιστική σημαντικότητας διαφορών μεταξύ 

ομάδων ατόμων και μεταξύ μετρήσεων, αλλά και σχέσεων μεταξύ 

μεταβλητών με απλούς στατιστικούς ελέγχους, όπως οι έλεγχοι t, οι 



 
 

 

συντελεστές συσχέτισης, ο έλεγχο X2 και ανάλυση διασποράς μονής 

διαδρομής. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές αναμένεται να: 
1. Εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή, 

την οργάνωση, κωδικοποίηση και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, 
έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της. 

2. Εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή, 
την οργάνωση, κωδικοποίηση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, 
έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της. 

3. Αναλύουν και συνυπολογίζουν τα ηθικά ζητήματα που 
προκύπτουν κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων μίας 
έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

4. Εφαρμόζουν μικτές προσεγγίσεις συλλογής δεδομένων και είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν την τριγωνοποίηση για μεγιστοποίηση της 
εγκυρότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

5. Επιλέγουν κατάλληλη μέθοδο συλλογής δεδομένων, με βάση 
συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο. 

6. Σχεδιάζουν πειραματικούς ή ψευδο-πειραματικούς σχεδιασμούς 
για τη διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων ή και απάντηση 
ερευνητικών ερωτημάτων. 

7. Αξιολογούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που 
συλλέγουν. 

8. Χρησιμοποιούν σωστά τις έννοιες εσωτερική και εξωτερική 
εγκυρότητα της έρευνας και αναλύουν τις αιτίες που μπορούν να 
τις αναιρούν μερικά ή ολικά.  

9. Καθορίζουν τον πληθυσμό μιας έρευνας και επιλέγουν δείγμα, 
αξιοποιώντας την καταλληλότερη τεχνική, αξιολογώντας τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων τεχνικών 
δειγματοληψίας. 

10. Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν έγκυρα και αξιόπιστα 
ερωτηματολόγια, δοκίμια, συνεντεύξεις και άλλα ερευνητικά 
εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων. 

11. Αξιολογούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνητικών 
εργαλείων που αναπτύσσουν, αλλά και ερευνητικών εργαλείων 
που αναπτύχθηκαν από άλλους ερευνητές, αξιοποιώντας 
στατιστικές τεχνικές, όπως η παραγοντική ανάλυση και ο 
υπολογισμός διάφορων συντελεστών αξιοπιστίας. 

12. Αξιοποιούν δείκτες περιγραφικής στατιστικής για να παρουσιάζουν 
την κεντρική τάση και τη διασπορά μετρήσεων μεταβλητών, αλλά 
και για να εντοπίζουν ενδείξεις για ύπαρξη σχέσεων μεταξύ 
μεταβλητών ή διαφορών μεταξύ ομάδων ή μετρήσεων. 

13. Αξιολογούν την κανονικότητα των κατανομών μεταβλητών και να 
εντοπίζουν απομακρυσμένες τιμές στις κατανομές αυτές. 

14. Να καθορίζουν τη στατιστική σημαντικότητα διαφορών μεταξύ 
ομάδων και μετρήσεων και των σχέσεων μεταξύ μεταβλητών, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους, όπως οι 
έλεγχοι t, οι συντελεστές  συσχέτισης, ο έλεγχος X2 και η ανάλυση 
διασποράς μονής διαδρομής (one-way ANOVA). 



 
 

 

Προαπαιτούμενα --- Συναπαιτούμενα --- 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Τα στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου έρευνας.  
2. Βασικά χαρακτηριστικά της ποσοτικής έρευνας. Ανάλυση 

παραδειγμάτων. 
3. Βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας. Ανάλυση 

παραδειγμάτων.  
4. Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στη συλλογή δεδομένων από το 

δείγμα και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετά τη σχετική 
ανάλυση.   

5. Μέθοδοι χρήσης μεικτών μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην 
έρευνα. Μοντέλα τριγωνοποίησης. 

6. Συλλογή στοιχείων από βιβλιογραφική ανασκόπηση και μηχανές 
αναζήτησης για εργαλεία συλλογής δεδομένων σχετικών με ένα 
θέμα. Αξιολογική, κριτική προσέγγιση.  

7. Σύνδεση των ερευνητικών ερωτημάτων μίας έρευνας με τη μέθοδο 
συλλογής δεδομένων. Εντοπισμός μεταβλητών και σχεδιασμός 
πλάνου. Πειραματικοί και ψευδοπειραματικοί σχεδιασμοί. 

8. Εργαλεία συλλογής δεδομένων ποσοτικής έρευνας. Δοκίμιο, 
ερωτηματολόγιο, δομημένη συνέντευξη, δομημένη κλείδα 
παρατήρησης. Μετάφραση ή μεταφορά εργαλείου από άλλο 
πολιτισμικό περιβάλλον. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας με 
στατιστικές προσεγγίσεις (παραγοντική ανάλυση και συντελεστές 
αξιοπιστίας). 

9. Εργαλεία συλλογής δεδομένων ποιοτικής έρευνας. Κλινική 
συνέντευξη, ομαδική συνέντευξη, παρατήρηση, ημερολογιακή 
καταγραφή. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 
Ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων.  

10. Κριτήρια και μέθοδοι επιλογής δείγματος σε σχέση με τον 
πληθυσμό της έρευνας. Μέγεθος του δείγματος με βάση τον 
αριθμό των μεταβλητών. Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος. 
Σφάλμα δειγματοληψίας.  

11. Τύποι μεταβλητών και κλίμακες μέτρησης. Αξιολόγηση 
Κανονικότητας κατανομών μεταβλητών. Εύρεση 
απομακρυσμένων τιμών. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί 
στατιστικοί έλεγχοι. Μέγεθος του αποτελέσματος.  

12. Απλές συγκρίσεις μέσων όρων ομάδων και μετρήσεων. Οι έλεγχοι 
t-test. Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών. Ο συντελεστής συσχέτισης και 
ο έλεγχος X2 και αναλύσεις διασπορών. 

13. Συλλογή δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Έλεγχος της 
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το μάθημα διδάσκεται με την αξιοποίηση ενός εύρους μαθησιακών 
τεχνικών όπως: διάλεξη, διδασκαλία με ανάθεση εργασίας, πρακτική 
εκπαίδευση σε εργαστήριο, συνεργατική διδασκαλία. 
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