
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

1. Ερευνητική Μεθοδολογία: Εισαγωγή 

Έννοια της έρευνας  

Στόχοι της Έρευνας 

Κίνητρα στην Έρευνα  

Τύποι Έρευνας  

Ερευνητικές Προσεγγίσεις  

Σημασία της έρευνας  

Ερευνητικές Μέθοδοι έναντι Μεθοδολογίας 

Έρευνα και Επιστημονική Μέθοδος  

Σημασία της γνώσης πώς η έρευνα γίνεται  

Ερευνητική Διαδικασία  

Κριτήρια καλής έρευνας  

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν ερευνητές στην Ελλάδα  

 

2. Ορισμός του ερευνητικού προβλήματος  

Τι είναι ένα ερευνητικό πρόβλημα;  

Επιλογή του προβλήματος  

Αναγκαιότητα καθορισμού του προβλήματος  

Τεχνική που εμπλέκονται στον καθορισμό ενός προβλήματος  

Μια απεικόνιση  

Συμπέρασμα  

 

3. Σχεδιασμός έρευνας  

Έννοια του ερευνητικού σχεδιασμού  

Ανάγκη για ερευνητικό σχεδιασμό  

Ερευνητική Μεθοδολογία 

Χαρακτηριστικά ενός καλού σχεδιασμού  

Σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με το σχεδιασμό της έρευνας  

Διαφορετικά ερευνητικά σχέδια  



Βασικές αρχές πειραματικών σχεδίων  

Συμπέρασμα  

Προσάρτημα 

Ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου  

 

4. Σχέδιο δειγματοληψίας  

Απογραφή και Δειγματοληπτική Έρευνα  

Επιπτώσεις ενός δείγματος σχεδίασης  

Βήματα στη σχεδίαση δειγματοληψίας  

Κριτήρια επιλογής διαδικασίας δειγματοληψίας  

Χαρακτηριστικά ενός καλού σχεδίου δειγμάτων  

Διαφορετικοί τύποι σχεδίων δειγμάτων  

Πώς να επιλέξετε ένα τυχαίο δείγμα;  

Τυχαίο δείγμα από ένα άπειρο σύμπαν  

Σύνθετα σχέδια τυχαίας δειγματοληψίας  

Συμπέρασμα  

 

5. Τεχνικές μέτρησης και κλιμάκωσης  

Μέτρηση στην Έρευνα  

Κλίμακες μέτρησης  

Πηγές σφάλματος στη μέτρηση  

Δοκιμές μέτρησης ήχου  

Τεχνική ανάπτυξης εργαλείων μέτρησης  

Κλιμάκωση  

Έννοια της κλιμάκωσης  

Βάσεις ταξινόμησης κλίμακας 

Σημαντικές τεχνικές κλιμάκωσης  

Τεχνικές Κατασκευής Κλίμακας  

 

6. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων  

Συλλογή πρωτογενών δεδομένων  



Μέθοδος παρατήρησης  

Μέθοδος συνέντευξης  

Συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων 

Συλλογή δεδομένων μέσω χρονοδιαγραμμάτων  

Διαφορά μεταξύ ερωτηματολογίων και χρονοδιαγραμμάτων  

Ορισμένες άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

Συλλογή δευτερευόντων δεδομένων  

Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για τη συλλογή δεδομένων  

Μέθοδος μελέτης περίπτωσης  

Προσαρτήματα 

i) Κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή ερωτηματολογίου/χρονοδιαγράμματος  

ii) Κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή συνέντευξη 

iii) Διαφορά μεταξύ έρευνας και πειράματος  

 

7. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων  

Ορισμένα προβλήματα στην επεξεργασία  

Στοιχεία/Τύποι Ανάλυσης 

Στατιστικές στην Έρευνα  

Μέτρα κεντρικής τάσης  

Μέτρα διασποράς 

Μετρήσεις ασυμμετρίας (κλίση)  

Μέτρα σχέσης 

Απλή ανάλυση παλινδρόμησης  

Πολλαπλή συσχέτιση και παλινδρόμηση  

Μερική συσχέτιση  

Συσχέτιση στην περίπτωση χαρακτηριστικών  

Άλλα μέτρα  

Προσάρτημα: Συνοπτικό διάγραμμα σχετικά με την ανάλυση των δεδομένων  

 

8. Βασικές αρχές δειγματοληψίας  

Ανάγκη δειγματοληψίας  



Ορισμένοι θεμελιώδεις ορισμοί  

Σημαντικές διανομές δειγματοληψίας  

Θεώρημα κεντρικού ορίου  

Θεωρία δειγματοληψίας 

Α-δοκιμή του Sandler  

Έννοια τυπικού σφάλματος  

Εκτίμηση  

Εκτίμηση του στατιστικού τιμής πληθυσμού (m)  

Εκτίμηση ποσοστού πληθυσμού  

Μέγεθος και προσδιορισμός του δείγματος 

Προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος μέσω της προσέγγισης 

Με βάση το ρυθμό ακρίβειας και το επίπεδο εμπιστοσύνης 

Με βάση τις στατιστικές bayesian  

Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

9. Έλεγχος υποθέσεων-I (παραμετρικές ή τυποποιημένες δοκιμές υποθέσεων) 

Τι είναι μια υπόθεση;  

Βασικές έννοιες σχετικά με τη δοκιμή υποθέσεων  

Διαδικασία για τον έλεγχο υποθέσεων 

Διάγραμμα ροής για δοκιμή υποθέσεων  

Μέτρηση της ισχύος μιας δοκιμής υπόθεσης  

Δοκιμές Υποθέσεων  

Σημαντικές παραμετρικές δοκιμές  

Δοκιμή υποθέσεων των μέσων 

Δοκιμή υποθέσεων για διαφορές μεταξύ των μέσων  

Δοκιμή υποθέσεων για τη σύγκριση δύο σχετικών δειγμάτων  

Εξέταση υποθέσεων των αναλογιών  

Έλεγχος υποθέσεων για διαφορά μεταξύ αναλογιών  

Έλεγχος υπόθεσης για τη σύγκριση μιας διακύμανσης με κάποια υποθετική διακύμανση 

πληθυσμού 

Δοκιμή της ισότητας των διακυμάνσεων δύο κανονικών πληθυσμών 



Δοκιμή υποθέσεων των συντελεστών συσχέτισης  

Περιορισμοί των δοκιμών υποθέσεων  

 

10. Δοκιμή chi-square 

Chi-square ως δοκιμή για τη σύγκριση διακύμανσης 

Chi-square ως μη παραμετρική δοκιμή  

Όροι εφαρμογής της δοκιμής x2  

Βήματα που εμπλέκονται στην εφαρμογή της δοκιμής chi-square  

Εναλλακτικός τύπος  

Yates Correction 

Μετατροπή του x2 σε συντελεστή Phi  

Μετατροπή του x2 σε συντελεστή ανά περίπτωση  

Σημαντικά χαρακτηριστικά της δοκιμής x2 

Προσοχή στη χρήση της δοκιμής x2 

 

11. Ανάλυση διακύμανσης και συνδιακύμανσης 

Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 

Τι είναι το ANOVA;  

Η βασική αρχή της ANOVA  

Τεχνική ANOVA  

Ορισμός πίνακα ανάλυσης διακύμανσης  

Μέθοδος βραχείας κοπής για μονόδρομη ANOVA  

Μέθοδος κωδικοποίησης  

Αμφίδρομη ANOVA 

ANOVA σε σχέδιο λατινικών τετραγώνων 

Ανάλυση της ANOCOVA 

Τεχνική ANOCOVA 

Υποθέσεις στην ANOCOVA 

 

12. Έλεγχος υποθέσεων-II  (Μη παραμετρικές δοκιμές ή δοκιμές χωρίς διανομή) 

Σημαντική μη παραμετρική ή χωρίς διανομή δοκιμή  



Σχέση μεταξύ του Spearman's και του W της Kendall  

Χαρακτηριστικά δοκιμών χωρίς διανομή ή μη παραμετρικών δοκιμών  

Συμπέρασμα  

 

13. Τεχνικές Ανάλυσης Πολλαπλών Μεταβλητών  

Ανάπτυξη Πολυμεταβλητών Τεχνικών  

Χαρακτηριστικά και Εφαρμογές  

Ταξινόμηση πολυμεταβλητών τεχνικών  

Μεταβλητές στην πολυμεταβλητή ανάλυση 

Σημαντικές τεχνικές πολλαπλών μεταβλητών  

Σημαντικές μέθοδοι ανάλυσης παραγόντων  

Εναλλαγή στην ανάλυση συντελεστών  

Αναλύσεις παραγόντων τύπου R και τύπου Q 

Ανάλυση διαδρομής 

Συμπέρασμα  

Προσάρτημα: Συνοπτικό διάγραμμα: Εμφάνιση της καταλληλότητας μιας συγκεκριμένης 

τεχνικής πολλαπλών μεταβλητών 

 

14. Διερμηνεία και σύνταξη εκθέσεων  

Έννοια της διερμηνείας 

Γιατί διερμηνεία; 

Τεχνική διερμηνείας 

Προφύλαξη στην Διερμηνεία  

Σημασία της σύνταξης εκθέσεων  

Διαφορετικά βήματα στη σύνταξη έκθεσης  

Διάταξη της Ερευνητικής Έκθεσης 

Τύποι αναφορών 

Προφορική Παρουσίαση  

Μηχανική της σύνταξης μιας ερευνητικής έκθεσης  

Προφυλάξεις για τη σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων  

Συμπεράσματα 



15. Γλωσσικά στοιχεία και φορμαλιστικοί κανόνες  

Επιστημολογικές παραδοχές της επιστημονικής γραφής. 

Ζητήματα ορολογίας, 

Κανόνες σύνταξης και γραμματικής 

Nοηματική συνοχή. 

Ζητήματα γλωσσικής διατύπωσης, σύνταξης και εκφραστικής ευρυθμίας. 

Ζητήματα κριτικού γραμματισμού 

Χρήση παραθεμάτων και κανόνες παράφρασης. 

 


