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Στόχοι 
Μαθήματος 

Το μάθημα επιδιώκει να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις ερευνητικές 

δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από τους φοιτητές στο μάθημα 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I ώστε να είναι σε θέση να 

εφαρμόζουν και να αξιοποιούν υψηλού επιπέδου τεχνικές ανάλυσης 

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Το μάθημα εμπλέκει τους 

φοιτητές σε προχωρημένες στατιστικές τεχνικές ελέγχου υποθέσεων 

και οικοδόμησης μοντέλων από ποσοτικά δεδομένα, αλλά και σε 

τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται 

ευρέως. Το μάθημα δίνει σε μεγάλο βαθμό έμφαση στην εξοικείωση, 

αλλά και στη δυνατότητα αξιοποίησης από τους φοιτητές λογισμικών 

στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Η διδακτική 

προσέγγιση επικεντρώνεται σε πρακτικές εφαρμογές των διαφόρων 

τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν στο 

μέγιστο βαθμό τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να μπορούν να τις 

εφαρμόζουν στις δικές τους ερευνητικές δραστηριότητες. Με το μάθημα 

επιδιώκεται επίσης η εμπλοκή των φοιτητών σε δραστηριότητες 

τεκμηριωμένης κριτικής ανάλυσης ερευνητικών δημοσιεύσεων ή/και 

προτάσεων, ώστε να καταστούν ικανοί να αξιολογούν την ποιότητά 

τους, βασιζόμενοι σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τις 

επιμέρους δραστηριότητες μιας έρευνας, όπως η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, η μεθοδολογία, η ανάλυση, η εξαγωγή συμπερασμάτων 

κ.ά.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές αναμένεται να: 
 



 
 

 

1. Σχεδιάζουν και υλοποιούν σχέδιο συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων με βάση συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα ή 
ερευνητικές υποθέσεις. 

2. Χρησιμοποιούν και αναλύουν ένα μεγάλο εύρος μεθοδολογιών 
και προσεγγίσεων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης 
ερευνητικών δεδομένων. 

3. Εφαρμόζουν μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, όπως 
η αναλυτική επαγωγή, η συνεχής σύγκριση και η ανάλυση 
περιεχομένου, για να καταλήγουν σε εμπειρικά θεμελιωμένες 
θεωρίες. 

4. Μετατρέπουν ποιοτικά δεδομένα σε ποσοτικά και να 
δικαιολογούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της 
προσέγγισης αυτής. 

5. Επεξεργάζονται και να αναλύουν ποιοτικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας λογισμικά ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων.  

6. Εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου στατιστικών υποθέσεων 
αξιοποιώντας διάφορες αναλύσεις διασποράς (π.χ., two-way 
ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA) καθώς και τους 
αντίστοιχους μη παραμετρικούς ελέγχους. 

7. Εξετάζουν την επάρκεια θεωρητικών μοντέλων, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγουν, μέσω των 
τεχνικών των Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων και των 
Πολυμεταβλητών Μοντέλων Παλινδρόμησης. 

8. Εισάγουν, επεξεργάζονται και να αναλύουν ποσοτικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας λογισμικά στατιστικής ανάλυσης. 

9. Οικοδομούν και να επιβεβαιώνουν δυναμικά και αναπτυξιακά 
μοντέλα, χρησιμοποιώντας λογισμικά στατιστικής ανάλυσης. 
Αναλύουν κριτικά ερευνητικές εργασίες και να τις αξιολογούν 
βασισμένοι σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τις 
επιμέρους δραστηριότητες μιας έρευνας, όπως η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η 
μεθοδολογία, η ανάλυση δεδομένων και τα συμπεράσματα. . 

Προαπαιτούμενα PHDSW901 Συναπαιτούμενα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Η ανάλυση ποιοτικών 
δεδομένων ως οικοδόμηση μιας εμπειρικά θεμελιωμένης 
θεωρίας. Συνεχής σύγκριση και αναλυτική επαγωγή για 
ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Η ποιοτική ανάλυση δεδομένων 
ως προσωπική διεργασία. Λογισμικά ανάλυσης ποιοτικών 
δεδομένων. Η ανάλυση περιεχομένου ως τεχνική 
ποσοτικοποίησης ποιοτικών δεδομένων. 

2. Σχεδιασμοί Ανάλυσης Διασποράς διπλής κατεύθυνσης. 
Σχεδιασμοί ανάλυσης διασποράς με ανεξάρτητα δείγματα, 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και μικτοί σχεδιασμοί. Χρήση 
λογισμικού στατιστικής ανάλυσης για εφαρμογή σχεδιασμών 
Ανάλυσης Διασποράς. 

3. Οικοδόμηση μοντέλων στη βάση δεδομένων. Μοντέλα απλής 
και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Λογαριθμικά 
μοντέλα παλινδρόμησης. Η αξιολόγηση της πιστότητας 



 
 

 

διάφορων μοντέλων. Χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης 
για οικοδόμηση μοντέλων παλινδρόμησης. 

4. Δομικά Μοντέλα Εξισώσεων (ΔΜΕ). Επιβεβαιωτική 
Παραγοντική Ανάλυση. Δείκτες πιστότητας ΔΜΕ. Ερμηνεία και 
τροποποίηση ΔΜΕ. Χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης 
για οικοδόμηση ΔΜΕ. Δομικά και Αναπτυξιακά μοντέλα. Χρήση 
λογισμικού για ανάπτυξη δομικών και αναπτυξιακών μοντέλων. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

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