
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή στη Μεθοδολογία έρευνας 

1.1 Η έννοια της έρευνας 

Ως έρευνα, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την αναζήτηση της γνώσης. 

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να οριστεί, ως η επιστημονική και συστηματική αναζήτηση κατάλληλων 

πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Στην πραγματικότητα, έρευνα είναι η τέχνη της επιστημονικής 

διερεύνησης. Το λεξικό της Νέας Ελληνικής1 ορίζει την έννοια της έρευνας ως «η συστηματική εξέταση 

δεδομένων για την επιβεβαίωση, τον εμπλουτισμό ή την ανακάλυψη νέων στοιχείων». Είναι πραγματικά ένα 

ταξίδι ανακάλυψης. Όλοι μας, λίγο πολύ, διαθέτουμε το ζωτικό ένστικτο της διερεύνησης, όταν ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με το άγνωστο. Αναρωτιόμαστε, και αυτό το ενδιαφέρον μας, μας παρακινεί να το διερευνήσουμε 

εις βάθος και να το κατανοήσουμε. Αυτή η φιλοπεριέργεια είναι η μητέρα όλων των γνώσεων και η μέθοδος, 

μέσω της οποίας ο άνθρωπος  κάνει συνεχώς βήματα προς τα εμπρός. 

Η έρευνα είναι μια ακαδημαϊκή δραστηριότητα και ως εκ τούτου ο όρος πρέπει να χρησιμοποιείται με τεχνική 

έννοια. H έρευνα περιλαμβάνει τον ορισμό και τον επαναπροσδιορισμό των προβλημάτων, τη διατύπωση 

υποθέσεων ή προτεινόμενων λύσεων όπως τη συλλογή, την οργάνωση και την αξιολόγηση δεδομένων, 

πραγματοποιώντας πορίσματα και καταλήγοντας σε συμπεράσματα, τα οποία εν τέλει θα πρέπει να ελεγχθούν 

προσεκτικά για να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν με την υπόθεση. Η έρευνα συνεπώς, είναι μια πρωτότυπη 

συμβολή στο υπάρχον απόθεμα γνώσης με σκοπό την ανάπτυξή της. Αυτό βέβαια δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη 

βοήθεια της μελέτης, της παρατήρησης, της σύγκρισης και του κάθε εγχειρήματος. Κλείνοντας, έρευνα είναι, 

η αναζήτηση γνώσης μέσω αντικειμενικής και συστηματικής μεθόδου εύρεσης λύσης σε ένα πρόβλημα. Ως 

εκ τούτου, ο όρος «έρευνα» αναφέρεται στη συστηματική μέθοδο που συνίσταται στην εκπόνηση και στην 

εξεύρεση λύσης ενός προβλήματος, στη διατύπωση μιας υπόθεσης, στη συλλογή των γεγονότων ή των 

δεδομένων, στην ανάλυση των γεγονότων και στην επίτευξη συγκεκριμένων συμπερασμάτων είτε με τη 

μορφή λύσεων προς το σχετικό πρόβλημα είτε με ορισμένες γενικεύσεις για κάποια θεωρητική διατύπωση. 

1.2 Οι βασικοί στόχοι μιας έρευνας  

Σκοπός της έρευνας είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες. Ο κύριος στόχος 

μιας έρευνας είναι να ανακαλύψει την αλήθεια που είναι κρυμμένη ή δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής. 

Παρόλο που κάθε ερευνητική μελέτη έχει το δικό της συγκεκριμένο σκοπό, μπορεί να σκεφτούμε ότι οι 

ερευνητικοί στόχοι εμπίπτουν σε μια σειρά από ευρείες ομάδες. Επομένως, ο κάθε ερευνητής θα πρέπει: 

1. Να εξοικειωθεί με ένα φαινόμενο ή να αποκτήσει νέες γνώσεις σε αυτό (διερευνητικές μελέτες ή 

τυποποιημένες ερευνητικές μελέτες). 

2. Να απεικονίσει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ατόμου, μιας κατάστασης ή μιας 

ομάδας (περιγραφικές μελέτες). 

3. Να προσδιορίσει τη συχνότητα με την οποία συμβαίνει κάτι ή με την οποία κάτι σχετίζεται με κάτι άλλο ( 

διαγνωστικές έρευνες). 

4. Να δοκιμάσει μια υπόθεση αιτιώδους σχέσης μεταξύ μεταβλητών (μελέτες δοκιμής υποθέσεων). 

                                                      
1 Μπαμπινιώτης, Γ. 1998. Λεξικό της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 



1.3 Ποια τα πιθανά κίνητρα για να διεξάγει κάποιος έρευνα; 

Κάποια από τα πιθανά κίνητρα για να διεξάγει κάποιος μία έρευνα ή να ασχοληθεί με τον ερευνητικό πεδίο 

θα μπορούσαν να είναι: 

1. Επιθυμία να αποκτήσει ένα πτυχίο σε έναν κλάδο μαζί με τα επακόλουθα οφέλη του. 

2. Η επιθυμία να αντιμετωπίσει τη πρόκληση της επίλυση των άλυτων προβλημάτων, δηλαδή η ανησυχία για 

τα πρακτικά προβλήματα, μας έχει δείξει ότι  παρακινεί  την έρευνα. 

3. Επιθυμία να επωμιστεί πνευματική χαρά κάνοντας κάποια δημιουργική εργασία. 

4. Η επιθυμία να υπηρετήσει την κοινωνία. 

5. Επιθυμία να κερδίσει αξιοπρέπεια. 

Ωστόσο, αυτοί είναι μερικοί από τους πολλούς παράγοντες που παρακινούν τους ανθρώπους να διεξάγουν 

έρευνες. Πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως οι οδηγίες της κυβέρνησης, οι συνθήκες απασχόλησης, η περιέργεια 

για νέα πράγματα, η επιθυμία να κατανοηθούν οι αιτιώδεις σχέσεις, η κοινωνική σκέψη, η αφύπνιση κ.α., 

μπορούν επίσης να παρακινήσουν τους ερευνητές (ή να τους υποχρεώσουν κάποιες φορές) να διεξάγουν μία 

έρευνα. 

1.4 Οι βασικοί τύποι της έρευνας 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τους πιο βασικούς τύπους της έρευνας: 

1.4.1 Περιγραφική (Descriptive) 

 

Η περιγραφική έρευνα περιλαμβάνει έρευνες και διερευνητικές μελέτες διαφόρων ειδών. Ο κύριος σκοπός της 

περιγραφικής έρευνας είναι η περιγραφή της κατάστασης των πραγμάτων όπως υπάρχει σήμερα. Στις 

περιγραφικές ερευνητικές μελέτες, στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών και στις έρευνες που αφορούν το 

επιχειρείν, χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά τον όρο Ex post facto research2. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής 

της μεθόδου είναι ότι ο ερευνητής δεν ελέγχει τις μεταβλητές, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναφερθεί μόνο 

στο τι συνέβη ή στο τι συμβαίνει. Τα περισσότερα ερευνητικά έργα εκ των υστέρων χρησιμοποιούνται για 

περιγραφικές μελέτες στις οποίες ο ερευνητής επιδιώκει να μετρήσει στοιχεία όπως, για παράδειγμα, 

συχνότητα αγορών, προτιμήσεις ή παρόμοια δεδομένα. Μεταγενέστερες μελέτες περιλαμβάνουν επίσης 

προσπάθειες ερευνητών να ανακαλύψουν αίτια ακόμα και όταν δεν μπορούν να ελέγξουν τις μεταβλητές. Οι 

μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιούνται στην περιγραφική έρευνα είναι μέθοδοι κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων συγκριτικών και συσχετιστικών μεθόδων.  

1.4.2 Αναλυτική (Analytical) 

 

Στην αναλυτική έρευνα, σε σχέση με την περιγραφική, ο ερευνητής πρέπει να χρησιμοποιήσει γεγονότα ή 

πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες και να τις αναλύσει για να κάνει κριτική αξιολόγηση του υλικού. 

 

1.4.3 Εφαρμοσμένη (Applied) 

 

Μια έρευνα μπορεί επίσης, να είναι είτε εφαρμοσμένη (ή δράσης) έρευνα, είτε να είναι θεμελιώδης (βασική ή 

απλή) έρευνα όπως θα δούμε παρακάτω. 

                                                      
2 Ex Post Facto Research Design. (n.d.). In Alleydog.com's online glossary. Retrieved from: 

https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Ex+Post+Facto+Research+Design [πρόσβαση 19/01/2020] 

https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Ex+Post+Facto+Research+Design


 

Η εφαρμοσμένη έρευνα στοχεύει στην εξεύρεση λύσης για ένα άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια 

κοινωνία ή ένας βιομηχανικός / επιχειρηματικός οργανισμός. Στοχεύει σε ορισμένα συμπεράσματα (π.χ. μία 

λύση) και αναλύει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ή επιχειρηματικό πρόβλημα. Έρευνα για τον εντοπισμό 

κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών τάσεων που μπορεί να επηρεάσουν ένα συγκεκριμένο τμήμα ή η έρευνα 

αγοράς (μάρκετινγκ) ή η αξιολόγηση, είναι παραδείγματα εφαρμοσμένης έρευνας. Έτσι, ο κεντρικός στόχος 

της εφαρμοσμένης έρευνας είναι να ανακαλυφθεί μια λύση για ένα (πιεστικό) πρακτικό πρόβλημα.  

1.4.4 Θεμελιώδης (Fundamental) 

 

Ενώ η θεμελιώδης ή (βασική) έρευνα, σε σχέση με την εφαρμοσμένη, αφορά κυρίως τις γενικεύσεις και τη 

διατύπωση μιας θεωρίας. Η έρευνα σχετικά με κάποιο φυσικό φαινόμενο ή σε σχέση με απλά μαθηματικά 

είναι παραδείγματα θεμελιώδους έρευνας. Ομοίως, οι ερευνητικές μελέτες που αφορούν τη συμπεριφορά του 

ανθρώπου με σκοπό τη ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελούν επίσης παραδείγματα θεμελιώδους 

έρευνας. Έτσι, η βασική έρευνα κατευθύνεται προς την εύρεση πληροφοριών που έχουν μια ευρεία βάση 

εφαρμογών και προστίθεται στο ήδη υπάρχον οργανωμένο σώμα επιστημονικής γνώσης. 

1.4.5 Ποσοτική (Quantitative) 

 

Η ποσοτική έρευνα βασίζεται στη μέτρηση της ποσότητας ή του ποσού. Εφαρμόζεται σε φαινόμενα που 

μπορούν να εκφραστούν από άποψη ποσότητας.  

1.4.6 Ποιοτική (Qualitative)  

 

Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με την ποσοτική, η ποιοτική έρευνα αφορά το ποιοτικό φαινόμενο, δηλαδή 

τα φαινόμενα που σχετίζονται ή εμπλέκουν την ποιότητα ή το είδος. Για παράδειγμα, όταν μας ενδιαφέρει να 

διερευνήσουμε τους λόγους της ανθρώπινης συμπεριφοράς (δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται ή κάνουν 

ορισμένα πράγματα), μιλάμε αρκετά συχνά για την «Έρευνα κινήτρου», ένα σημαντικό είδος ποιοτικής 

έρευνας. Αυτός ο τύπος έρευνας στοχεύει στην ανακάλυψη των βαθύτερων κινήτρων και επιθυμιών, 

χρησιμοποιώντας εις βάθος συνεντεύξεις για αυτό το σκοπό. Άλλες τεχνικές μιας τέτοιας έρευνας είναι οι 

δοκιμές συσχετισμού λέξεων, οι δοκιμές ολοκλήρωσης φράσεων, οι δοκιμές ολοκλήρωσης ιστορικού και 

άλλες παρόμοιες τεχνικές. Η έρευνα σχετικά με τη στάση ή τη γνώμη, δηλαδή η έρευνα που αποσκοπεί να 

ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται ή σκέφτονται για ένα συγκεκριμένο θέμα είναι 

επίσης ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική στις επιστήμες συμπεριφοράς όπου ο 

στόχος είναι να ανακαλυφθούν τα υποκρυπτόμενα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μέσω αυτής της 

έρευνας μπορούμε να αναλύσουμε διάφορους παράγοντες που παρακινούν τους ανθρώπους να 

συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή που κάνουν τους ανθρώπους να τους αρέσει ή να μη τους 

αρέσει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ωστόσο, μπορεί να αναφερθεί πως η εφαρμογή της ποιοτικής έρευνας στο 

πράξη, είναι σχετικά δύσκολη δουλειά και ως εκ τούτου, ενώ διεξάγεται μια τέτοια έρευνα, θα πρέπει να 

αναζητηθεί καθοδήγηση από πειραματικούς ψυχολόγους. 

1.4.7 Εννοιολογική (Conceptual)  

 

Η εννοιολογική έρευνα είναι αυτή που σχετίζεται με κάποια αφηρημένη ιδέα ή θεωρία. Χρησιμοποιείται γενικά 

από φιλόσοφους και στοχαστές για την ανάπτυξη νέων εννοιών ή την επανεξέταση των υφιστάμενων.  

1.4.8 Εμπειρική (Empirical) 

 

Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με την εννοιολογική, η εμπειρική έρευνα στηρίζεται μόνο στην εμπειρία ή 

την παρατήρηση, συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη θεωρία. Πρόκειται για έρευνα βασισμένη σε δεδομένα, 

η οποία καταλήγει σε συμπεράσματα που μπορούν να επαληθευτούν με παρατήρηση ή πειραματισμό. 

Μπορούμε επίσης να την ονομάσουμε και ως πειραματικό τύπο έρευνας. Σε μια τέτοια έρευνα είναι 



απαραίτητο να ¨πιάνουμε¨ τα γεγονότα από την αρχή, στην πηγή τους, κάνοντας συγκεκριμένα βήματα για 

την παραγωγή των επιθυμητών πληροφοριών. Σε μια τέτοια έρευνα, ο ερευνητής πρέπει πρώτα να δουλέψει 

πάνω σε μια υποθετική εργασία ή να μαντέψει τα πιθανά αποτελέσματα. Στη συνέχεια εργάζεται για να 

εκμαιεύσει όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία (δεδομένα) αποδεικνύοντας ή διαψεύδοντας την υπόθεσή 

του. Στη συνέχεια, υλοποιεί πειραματικούς σχεδιασμούς τους οποίους πιστεύει ότι θα χειραγωγήσουν τα 

άτομα που έχουν πάρει μέρος ώστε να παράγουν τις επιθυμητές πληροφορίες. Έτσι, μια τέτοια έρευνα 

χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο του πειραματιστή επί των μεταβλητών υπό μελέτη και από τη σκόπιμη 

χειραγώγηση ενός από αυτούς για να μελετήσει τα αποτελέσματά του. Η εμπειρική έρευνα είναι κατάλληλη 

όταν επιδιώκεται απόδειξη ότι ορισμένες μεταβλητές επηρεάζουν με κάποιο τρόπο άλλες μεταβλητές.  

1.4.9 Συνδυασμοί τύπων ερευνάς 

Όλες οι άλλες μορφές έρευνας είναι παραλλαγές μίας ή περισσοτέρων από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις, 

με βάση είτε τον σκοπό της έρευνας, είτε τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της έρευνας στο 

περιβάλλον στο οποίο γίνεται η έρευνα ή με βάση κάποιο άλλο παρόμοιο παράγοντα.  

Από τη σκοπιά του χρόνου, μπορούμε να σκεφτούμε την έρευνα είτε ως εφάπαξ έρευνα είτε ως διαχρονική 

έρευνα. Στην πρώτη περίπτωση η έρευνα περιορίζεται σε μία μόνο χρονική περίοδο, ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση η έρευνα διεξάγεται για αρκετές χρονικές περιόδους.  

Επίσης, μπορεί να διεξάγονται έρευνες όπως:  έρευνες πεδίου ή εργαστηριακές έρευνες ή έρευνές 

προσομοίωσης, ανάλογα με το περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί.  

Μια έρευνα μπορεί επίσης να αναφερθεί ως κλινική ή διαγνωστική έρευνα. Τέτοιες έρευνες ακολουθούν 

μεθόδους μελέτης περιπτώσεων ή εις βάθους προσεγγίσεις για την επίτευξη των βασικών αιτιακών σχέσεων. 

Τέτοιες μελέτες συνήθως πηγαίνουν βαθιά στις αιτίες των πραγμάτων ή των γεγονότων που μας ενδιαφέρουν, 

χρησιμοποιώντας πολύ μικρά δείγματα και χρησιμοποιούν πολύ βαθιά ανιχνευτικά συστήματα συλλογής 

δεδομένων.  

Μια έρευνα ακόμη, μπορεί να είναι διερευνητική ή μπορεί να είναι τυποποιημένη. Ο στόχος της διερευνητικής 

έρευνας είναι η ανάπτυξη υποθέσεων πέραν της δοκιμή τους, ενώ οι τυποποιημένες ερευνητικές μελέτες είναι 

εκείνες με ουσιαστική δομή και με συγκεκριμένες υποθέσεις προς δοκιμή.   

Η ιστορική έρευνα είναι εκείνη που χρησιμοποιεί ιστορικές πηγές όπως έγγραφα, απομεινάρια κ.λπ για τη 

μελέτη γεγονότων ή ιδεών του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφίας ατόμων και ομάδων σε 

οποιοδήποτε απομακρυσμένο χρονικό σημείο.  

Tέλος, μια έρευνα μπορεί επίσης, να χαρακτηριστεί ως προσανατολισμένη στα συμπεράσματα και 

προσανατολισμένη στις αποφάσεις. Ενώ διεξάγεται έρευνα με γνώμονα τα συμπεράσματα, ένας ερευνητής 

είναι ελεύθερος να πάρει ένα πρόβλημα, να επανασχεδιάσει την έρευνα καθώς προχωρά και να είναι σε θέση 

να την αντιληφθεί όπως επιθυμεί. Η έρευνα με προσανατολισμό στην απόφαση έχει πάντα την ανάγκη ενός 

υπεύθυνου λήψης αποφάσεων και σε αυτή την περίπτωση ο ερευνητής δεν είναι «ελεύθερος» να διεξάγει την 

έρευνα σύμφωνα με τη δική του οπτική. Η έρευνα στον τομέα των επιχειρήσεων είναι ένα παράδειγμα έρευνας 

με προσανατολισμό στις αποφάσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για μια επιστημονική μέθοδο που εμπεριέχει 

εκτελεστικά τμήματα με ποσοτική βάση για αποφάσεις σχετικά με πράξεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό 

τους. 

1.5 Ερευνητικές προσεγγίσεις  

 

Η παραπάνω περιγραφή των βασικών τύπων έρευνας (βλ. κεφ. 1.4) αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν δύο 

βασικές προσεγγίσεις στην έρευνα, η ποσοτική προσέγγιση και η ποιοτική προσέγγιση. Η πρώτη, αφορά την 

παραγωγή δεδομένων σε ποσοτική μορφή, η οποία μπορεί να υποβληθεί σε αυστηρή ποσοτική ανάλυση με 

επίσημο και άκαμπτο τρόπο. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε: 

α) συμπερασματικές,  



β) πειραματικές και  

γ) προσομοιωτικές προσεγγίσεις στην έρευνα. 

1.5.1 Ποσοτική προσέγγιση 

Ο σκοπός της συμπερασματικής προσέγγισης μιας έρευνας είναι να διαμορφώσει μια βάση δεδομένων από 

την οποία θα συλλεχθούν χαρακτηριστικά ή σχέσεις (μοτίβα) του πληθυσμού ώστε να εξαχθούν κάποια 

συμπεράσματα. Αυτό συνήθως έχει νόημα στις έρευνες όπου ένα δείγμα πληθυσμού μελετάται (ερωτάται ή 

παρατηρείται) για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του. 

Η πειραματική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερο έλεγχο του ερευνητικού περιβάλλοντος και 

σε αυτή την περίπτωση μερικές μεταβλητές χειραγωγούνται για να παρατηρηθεί η επίδρασή τους πάνω σε 

άλλες μεταβλητές.  

Η προσέγγιση της προσομοίωσης περιλαμβάνει την κατασκευή ενός τεχνητού περιβάλλοντος εντός του 

οποίου μπορούν να δημιουργηθούν σχετικές πληροφορίες και δεδομένα. Αυτό επιτρέπει την παρατήρηση της 

δυναμικής συμπεριφοράς ενός συστήματος (ή του υποσυστήματος του) υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η 

προσέγγιση προσομοίωσης μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στην κατασκευή μοντέλων για την κατανόηση 

μελλοντικών συνθηκών. 

1.5.2 Ποιοτική προσέγγιση 

Η ποιοτική προσέγγιση ασχολείται με την υποκειμενική εκτίμηση στάσεων, απόψεων και συμπεριφοράς. Η 

έρευνα σε μια τέτοια κατάσταση είναι συνάρτηση των γνώσεων και των εντυπώσεων του ερευνητή. Μια 

τέτοια προσέγγιση της έρευνας παράγει αποτελέσματα είτε σε μη ποσοτική μορφή είτε υπό τη μορφή που δεν 

υπόκεινται σε αυστηρή ποσοτική ανάλυση. Γενικά, χρησιμοποιούνται οι τεχνικές των συνεντεύξεων ομάδων, 

οι τεχνικές προβολής και οι συνεντεύξεις σε βάθος. Όλα αυτά εξηγούνται εκτενώς σε κεφάλαια που 

ακολουθούν. 

Ο παρακάτω πίνακας σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993) είναι για εκείνους που ενδιαφέρονται να 

κατηγοριοποιήσουν τους τύπους των ερευνών. 

Πίνακας 1.1 Κριτήρια διάκρισης ειδών ερευνάς 

Τα είδη της επιστημονικής έρευνας 

Ως προς το επιδιωκόμενο επιστημονικό σκοπό 
Περιγραφική, ερμηνευτική, παρεμβατική, 

προκαταρκτική-πιλότος 

Ως προς τη δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης 

αποτελεσμάτων 
Εφαρμοσμένη, βασική, έρευνα δράσης 

Ως προς τα μέσα συλλογής ερευνητικών 
δεδομένων 

Ψυχομετρική, κοινωνιομετρική 

Ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων που 
συλλέγει 

Ποιοτική, ποσοτική 

Ως προς το είδος της λογικής ανάλυσης Απαγωγική, επαγωγική, προγραμματική 

Ως προς το είδος του ελέγχου των παραγόντων του 
προβλήματος 

Νατουραλιστική - συναφειακή, αιτιώδης-ex post 
facto, πειραματική 

Ως προς το χώρο διεξαγωγής Εργαστηριακή, επιτόπια, βιβλιογραφική κ.α. 

Ως προς τον αριθμό των εξεταζόμενων ατόμων Δειγματοληπτική, δημοσκόπηση, ατομική 
περίπτωση, μελέτη περίπτωσης 

Ως προς το είδος της ερευνητικής μεθόδου Ιστορική, γενετική, κλινική, εθνογραφική, 
διαπολιτιστική, διαχρονική, συγχρονική, 



ιδιογραφική, νομοθετική 

1.6 Η σημασία της έρευνας 

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της έρευνας και αντιστρόφως τα αυξημένα ποσοστά 

έρευνας επιτρέπουν την πρόοδο. Η έρευνα ενσαρκώνει την επιστημονική και επαγωγική σκέψη και προάγει 

την ανάπτυξη λογικών συνηθειών σκέψης και οργάνωσης. 

Ο ρόλος της έρευνας σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έχει αυξηθεί σημαντικά στη σύγχρονη εποχή. Αυτό 

είτε σχετίζεται με τις επιχειρήσεις είτε με την οικονομία στο σύνολό της.  

Ο ολοένα και πολυπλοκότερος χαρακτήρας των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων έχει εστιάσει την 

προσοχή στη χρήση της έρευνας για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Η έρευνα, ως βοήθεια στην 

οικονομική πολιτική, έχει αποκτήσει πρόσθετη σημασία, τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις 

επιχειρήσεις. Παρέχει τη βάση για σχεδόν όλες τις κυβερνητικές πολιτικές στο οικονομικό μας σύστημα.  

Για παράδειγμα, οι προϋπολογισμοί της κυβέρνησης βασίζονται εν μέρει σε μια ανάλυση των αναγκών και 

επιθυμιών του λαού και στη διαθεσιμότητα εσόδων για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Το κόστος των 

αναγκών πρέπει να εξομοιωθεί με πιθανά έσοδα και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η έρευνα είναι 

περισσότερο αναγκαία. Μέσω της έρευνας, επίσης, μπορούμε να αναπτύξουμε εναλλακτικές πολιτικές και να 

εξετάσουμε τις συνέπειες για καθεμία από αυτές. 

 Η λήψη αποφάσεων μπορεί να μην αποτελεί μέρος της έρευνας, αλλά η έρευνα σίγουρα διευκολύνει τις 

αποφάσεις του υπεύθυνου χάραξης πολιτικής. Οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να δημιουργήσουν ερευνητικά 

προγράμματα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν σε μια χώρα και τα περισσότερα 

από αυτά θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις οικονομικές συνθήκες.  

Για παράδειγμα, η κατάσταση των καλλιεργητών, τα προβλήματα των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και 

των βιομηχανιών, οι συνθήκες εργασίας, οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες, τα προβλήματα διανομής, ακόμη 

και το μέγεθος και η φύση των αμυντικών υπηρεσιών είναι ζητήματα που απαιτούν έρευνα. Έτσι, η έρευνα 

θεωρείται απαραίτητη όσον αφορά την κατανομή των πόρων σε ένα έθνος.  

Αυτές τις μέρες σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις διατηρούν μεγάλο προσωπικό τεχνικών έρευνας ή 

εμπειρογνωμόνων για να φέρουν εις πέρας αυτή τη δουλειά. Έτσι, στο πλαίσιο της κυβέρνησης, η έρευνα ως 

εργαλείο της οικονομικής πολιτικής έχει τρεις διαφορετικές φάσεις λειτουργίας, δηλαδή:  

 

α) διερεύνηση της οικονομικής δομής μέσω συνεχούς συλλογής γεγονότων,  

β) διάγνωση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα και ανάλυση των δυνάμεων απ’ όπου αποτελούνται και  

γ) την πρόγνωση, δηλαδή την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων. 

 

Η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίλυση διαφόρων επιχειρησιακών και προγραμματικών 

προβλημάτων των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Οι επιχειρησιακές έρευνες, οι έρευνες αγοράς και 

κινήτρων θεωρούνται κρίσιμες και τα αποτελέσματά τους βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Η έρευνα αγοράς είναι η διερεύνηση της δομής και της ανάπτυξης μιας αγοράς με σκοπό τη διαμόρφωση 

αποτελεσματικών πολιτικών αγοράς, παραγωγής και πωλήσεων.  

Η έρευνα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αναφέρεται στην εφαρμογή μαθηματικών, λογικών και 

αναλυτικών τεχνικών στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων μείωσης του κόστους ή μεγιστοποίησης 

κέρδους ή τι μπορούν να χαρακτηριστούν ως προβλήματα βελτιστοποίησης.  



Οι έρευνες κινήτρων για τον προσδιορισμό του τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων, όπως κάνουν, αφορούν 

κυρίως τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Με άλλα λόγια, ασχολείται με τον προσδιορισμό των κινήτρων που 

διέπουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή (αγοράς).  

Όλα αυτά βοηθούν πολύ τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας που είναι υπεύθυνοι για τη 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η έρευνα σε σχέση με τη ζήτηση και τους παράγοντες της αγοράς έχει 

μεγάλη χρησιμότητα στις επιχειρήσεις. Δεδομένης της γνώσης της μελλοντικής ζήτησης, γενικά δεν είναι 

δύσκολο για μια επιχείρηση ή για μια βιομηχανία να προσαρμόσει, για παράδειγμα, το χρονοδιάγραμμά 

εφοδιασμού εντός των ορίων της προβλεπόμενης χωρητικότητάς της. Η ανάλυση της αγοράς έχει γίνει ένα 

αναπόσπαστο εργαλείο της επιχειρηματικής πολιτικής αυτές τις μέρες. Ο προϋπολογισμός των επιχειρήσεων, 

ο οποίος τελικά έχει ως αποτέλεσμα ένα προβλεπόμενο λογαριασμό από κέρδη ή ζημίες, βασίζεται κυρίως σε 

εκτιμήσεις πωλήσεων οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από την έρευνα των επιχειρήσεων. Μόλις γίνει 

η πρόβλεψη των πωλήσεων, μπορούν να δημιουργηθούν αποτελεσματικά προγράμματα παραγωγής και 

επενδύσεων γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται τα σχέδια αγοράς και χρηματοδότησης. Επομένως, η έρευνα 

αντικαθιστά τη διαίσθηση ¨μάντεμα¨ στις επιχειρηματικές αποφάσεις με πιο λογικές και επιστημονικές 

αποφάσεις. 

Η έρευνα είναι εξίσου σημαντική για τους κοινωνιολόγους επιστήμονες στη μελέτη κοινωνικών σχέσεων και 

στην αναζήτηση απαντήσεων σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Παρέχει πνευματική ικανοποίηση το 

γεγονός ότι ο κοινωνιολόγος επιστήμονας μπορεί να γνωρίζει λίγα πράγματα και χάρις αυτή να του παρέχεται 

η πρακτική χρησιμότητα, δίνοντας του την ικανότητα να κάνει κάτι καλύτερα ή με πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες αφορά τόσο τη γνώση για τον εαυτό της όσο και τη γνώση για το πόσο 

μπορεί να συμβάλει σε πρακτικά προβλήματα. 

Εκτός των προαναφερθέντων, η σημασία της έρευνας μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτή λαμβάνοντας υπόψη 

τα ακόλουθα σημεία: 

(α) Σε εκείνους τους φοιτητές που πρόκειται να γράψουν μία μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία, η έρευνα 

μπορεί να σημαίνει μια καριέρα ή έναν τρόπο επίτευξης μιας υψηλής θέσης στην κοινωνική δομή. 

(β) Για τους επαγγελματίες της μεθοδολογίας της έρευνας, η έρευνα μπορεί να σημαίνει πηγή βιοπορισμού. 

(γ) Σε φιλόσοφους και στοχαστές, η έρευνα μπορεί να σημαίνει διέξοδος για νέες ιδέες. 

(δ) Στους λογοτέχνες, η έρευνα μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη νέων στυλ, τάσεων και δημιουργικής 

εργασίας. 

(ε) Για τους αναλυτές και τους διανοούμενους, η έρευνα μπορεί να σημαίνει γενικεύσεις νέων θεωριών. 

Έτσι, η έρευνα είναι η πηγή της γνώσης για χάρη της γνώσης και μια σημαντική πηγή παροχής 

κατευθυντήριων γραμμών για την επίλυση διαφόρων επιχειρηματικών, κυβερνητικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Πρόκειται για ένα είδος τυπικής κατάρτισης που επιτρέπει σε κάποιον να κατανοήσει καλύτερα 

τις νέες εξελίξεις σε διάφορους τομείς. 

1.7 Μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας: Η διαφορά 

 

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο και να εξηγηθεί η διαφορά μεταξύ των μεθόδων έρευνας και της 

μεθοδολογίας της έρευνας.  

Ως μέθοδοι έρευνας μπορούν να θεωρηθούν όλες εκείνες οι μέθοδοι / τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Οι ερευνητικές μέθοδοι ή τεχνικές3, αναφέρονται, επομένως, στις μεθόδους των 

                                                      
3 Μερικές φορές γίνεται διάκριση μεταξύ ερευνητικών τεχνικών και μεθόδων έρευνας. Οι τεχνικές έρευνας αναφέρονται 

στη συμπεριφορά και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση ερευνητικών λειτουργιών, όπως η πραγματοποίηση 

παρατηρήσεων, η καταγραφή δεδομένων, οι τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων και τα συναφή. Οι ερευνητικές μέθοδοι 

αναφέρονται στη συμπεριφορά και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιλογή και την κατασκευή της ερευνητικής 

τεχνικής.  



ερευνητών και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ερευνητικών πράξεων. Με άλλα λόγια, όλες οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται από τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της μελέτης ενός ερευνητικού του προβλήματος 

ονομάζονται ερευνητικές μέθοδοι. Δεδομένου ότι το ερευνητικό αντικείμενο, ιδιαίτερα η εφαρμοσμένη 

έρευνα, για να φθάσει σε μια λύση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, τα διαθέσιμα δεδομένα και οι άγνωστες 

πτυχές του προβλήματος πρέπει να σχετίζονται μεταξύ τους για να καταστεί δυνατή μια λύση. Λαμβάνοντας 

αυτό υπόψη, οι ερευνητικές μέθοδοι μπορούν να τοποθετηθούν στις ακόλουθες τρεις ομάδες: 

1. Βιβλιοθήκη 

2. Έρευνα πεδίου 

3. Εργαστηριακή έρευνα 

Η διαφορά μεταξύ μεθόδων και τεχνικών συλλογής δεδομένων μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή από τις 

λεπτομέρειες που δίνονται στον πίνακα 1.2. 

 

Πίνακας 1.2 - Η διαφορά μεταξύ μεθόδων και τεχνικών συλλογής δεδομένων 

Τύπος Μέθοδοι Τεχνικές 

1. Βιβλιοθήκη 

1. Ανάλυση ιστορικών 

ερευνών 

2. Ανάλυση εγγράφων 

Καταγραφή σημειώσεων, ανάλυση 

περιεχομένου, ακρόαση και ανάλυση ταινιών. 

Στατιστικές συλλογές και χειρισμούς, 

αναφορές και αφηρημένοι οδηγοί, ανάλυση 

περιεχομένου. 

Παρατηρητικές κλίμακες συμπεριφοράς, 

χρήση καρτών βαθμολογίας κ.λπ. 

 

2. Έρευνα πεδίου 

 

1.  Άμεση μη 

συμμετοχική παρατήρηση 

2. Συμμετοχική 

παρατήρηση 

3. Παρατήρηση μάζας 

4. Ερωτηματολόγιο μέσω 

αλληλογραφίας 

5. Γνωμοδότηση 

6. Προσωπική συνέντευξη 

7. Εστιασμένη συνέντευξη 

8. Ομαδική συνέντευξη 

9. Τηλεφωνική έρευνα 

10. Μελέτη περίπτωσης 

και ιστορικό ζωής 

Αλληλεπίδραση εγγραφής, πιθανή χρήση 

κασετόφωνων, τεχνικές φωτογραφικών 

γραφικών. 

Καταγραφή της μαζικής συμπεριφοράς, 

συνέντευξη με ανεξάρτητους παρατηρητές σε 

δημόσιους χώρους. 

Προσδιορισμός του κοινωνικού και 

οικονομικού πλαισίου των ερωτηθέντων. Χρήση 

κλίμακας στάσης, τεχνικές προβολής, χρήση 

κοινωνικομετρικών ζυγών. (Ο ερωτώμενος 

χρησιμοποιεί ένα λεπτομερές πρόγραμμα με 

ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Ο συντάκτης 

εστιάζει την προσοχή σε μια δεδομένη εμπειρία 

και τα αποτελέσματά της. Μικρές ομάδες 

ερωτηθέντων συνεντευξιάζονται ταυτόχρονα.) 

Χρησιμοποιείται ως τεχνική έρευνας για 

πληροφορίες και για διακριτική γνώμη και 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συνέχεια 

του ερωτηματολογίου. 

Συλλογή δεδομένων ανά τομέα για εντατική 

ανάλυση, διαχρονική συλλογή δεδομένων 

εντατικού χαρακτήρα. 

Χρήση οπτικοακουστικών συσκευών Α, 

χρήση παρατηρητών κ.λπ. 



3. Εργαστηριακή έρευνα 

Μικρή μελέτη ομάδας 

τυχαίων συμπεριφορών, 

ανάλυση παιχνιδιού και 

ρόλων 

 

 

Από ό, τι έχει αναφερθεί παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι οι μέθοδοι είναι πιο γενικοί. Οι μέθοδοι παράγουν 

τεχνικές. Ωστόσο, στην πράξη, οι δύο όροι λαμβάνονται ως εναλλάξιμοι και όταν μιλάμε για μεθόδους 

έρευνας καλούμαστε, εμμέσως, να συμπεριλάβουμε και τις τεχνικές έρευνας μέσα. 

Στην πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνουμε εκείνες τις μεθόδους που αφορούν τη συλλογή δεδομένων. Οι μέθοδοι 

αυτές θα χρησιμοποιηθούν όταν τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα δεν επαρκούν για να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη λύση. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από εκείνες τις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό σχέσεων μεταξύ των γνωστών δεδομένων και των αγνώστων. 

Η τρίτη ομάδα αποτελείται από εκείνες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ακρίβειας 

των ληφθέντων αποτελεσμάτων. 

Οι ερευνητικές μέθοδοι που εμπίπτουν στις παραπάνω δύο τελευταίες ομάδες θεωρούνται γενικά ως 

αναλυτικά εργαλεία έρευνας. 

Η μεθοδολογία της έρευνας, από την άλλη, είναι ένας τρόπος για την συστηματική επίλυση του ερευνητικού 

προβλήματος. Μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της μελέτης του τρόπου με τον οποίο η έρευνα γίνεται 

επιστημονικά. Σε αυτό μελετάμε τα διάφορα βήματα που υιοθετεί γενικά ένας ερευνητής για να μελετήσει το 

ερευνητικό του πρόβλημα.  

Είναι απαραίτητο για τον ερευνητή να γνωρίζει όχι μόνο τις ερευνητικές μεθόδους / τεχνικές αλλά και τη 

μεθοδολογία. Οι ερευνητές όχι μόνο πρέπει να γνωρίζουν πώς να αναπτύξουν ορισμένους δείκτες ή δοκιμές, 

πώς να υπολογίζουν τον μέσο όρο, τον τρόπο λειτουργίας, τη διάμεσο ή την τυπική απόκλιση ή το x2 (chi-

square), πώς να εφαρμόζουν συγκεκριμένες ερευνητικές τεχνικές, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουν ποιες από 

αυτές τις μεθόδους ή τεχνικές, είναι σχετικές ή δεν είναι και αν συνδυασμοί τους θα σήμαιναν κάτι ή όχι.  

Οι ερευνητές πρέπει επίσης να κατανοήσουν τις υποθέσεις στις οποίες βασίζονται διάφορες τεχνικές και 

πρέπει να γνωρίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να αποφασίσουν ότι συγκεκριμένες τεχνικές και 

διαδικασίες εφαρμόζονται σε ορισμένα προβλήματα. Αυτό σημαίνει για τον ερευνητή ότι είναι απαραίτητο να 

σχεδιάσει τη μεθοδολογία για το πρόβλημα του, μιας και ίδιο πρόβλημα μπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση.  

Για παράδειγμα, ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος σχεδιάζει ένα κτίριο, πρέπει συνειδητά να συνεκτιμήσει τη βάση 

των αποφάσεών του, δηλαδή πρέπει να αξιολογήσει γιατί και σε ποια βάση επιλέγει το συγκεκριμένο μέγεθος, 

τον αριθμό και τη θέση των θυρών, των παραθύρων κτλ.. Ομοίως, στην έρευνα ο επιστήμονας πρέπει να 

εκθέσει τις ερευνητικές αποφάσεις σε αξιολόγηση προτού εφαρμοστούν. Πρέπει να διευκρινίσει με σαφήνεια 

και ακρίβεια ποιες αποφάσεις επιλέγει και γιατί τις επιλέγει ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και από 

άλλους. 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι η μεθοδολογία της έρευνας έχει πολλές διαστάσεις 

και οι μέθοδοι έρευνας αποτελούν μέρος της μεθοδολογίας. Το πεδίο της μεθοδολογίας είναι ευρύτερο από 

αυτό των μεθόδων της  έρευνας.  

Έτσι, όταν μιλάμε για μεθοδολογία, δεν μιλάμε μόνο για τις μεθόδους έρευνας, αλλά εξετάζουμε επίσης τη 

λογική πίσω από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της μελέτης και εξηγούμε γιατί χρησιμοποιούμε 

μια συγκεκριμένη μέθοδο ή τεχνική και γιατί δεν χρησιμοποιούμε μία άλλη, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της 

έρευνας να μπορούν να αξιολογηθούν είτε από τον ίδιο τον ερευνητή είτε από άλλους. 

Γιατί διεξήχθη μια ερευνητική μελέτη, πώς έχει προσδιοριστεί το ερευνητικό πρόβλημα, με ποιο τρόπο και 

γιατί έχει διατυπωθεί η υπόθεση, ποια δεδομένα έχουν συλλεχθεί και ποια συγκεκριμένη μέθοδος έχει 

υιοθετηθεί, γιατί χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη τεχνική ανάλυσης δεδομένων και μια σειρά παρόμοιων 



άλλων ερωτήσεων συνήθως απαντώνται όταν μιλάμε για μεθοδολογία έρευνας που αφορά ένα ερευνητικό 

πρόβλημα ή μία μελέτη. 

 

 

1.8 Ο όρος έρευνα και επιστημονική μέθοδος 

 

Για τη σωστή κατανόηση του όρου «έρευνα», θα πρέπει να γνωρίζουμε την έννοια της επιστημονικής μεθόδου. 

Οι δύο όροι, η έρευνα και η επιστημονική μέθοδος, συνδέονται στενά.  

Η έρευνα, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να χαρακτηριστεί ανάλογα με τη φύση της, τους λόγους και τις 

συνέπειες οποιουδήποτε ιδιαίτερου συνόλου περιστάσεων, εάν αυτές οι συνθήκες ελέγχονται πειραματικά ή 

καταγράφονται ακριβώς όπως συμβαίνουν.  

Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική μέθοδος είναι η επιδίωξη της αλήθειας όπως καθορίζεται από λογικές 

σκέψεις. Το ιδανικό για την επιστήμη είναι να επιτύχει μια συστηματική αλληλεξάρτηση των γεγονότων. Η 

επιστημονική μέθοδος επιχειρεί να επιτύχει αυτό το ιδεώδες με τον πειραματισμό, την παρατήρηση και τα 

λογικά επιχειρήματα από αποδεκτά αξιώματα και συνδυασμός αυτών των τριών σε ποικίλες αναλογίες.  Στην 

επιστημονική μέθοδο, η λογική, βοηθά στη διατύπωση προτάσεων με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να 

καταστούν σαφείς οι πιθανές εναλλακτικές. Επιπλέον, η λογική αναπτύσσει τις συνέπειες τέτοιων 

εναλλακτικών λύσεων και όταν αυτές συγκρίνονται με φαινόμενα που δύναται να παρατηρηθούν, καθίσταται 

δυνατό για τον ερευνητή ή τον επιστήμονα να δηλώσει ποια εναλλακτική λύση είναι περισσότερο 

εναρμονισμένη με τα παρατηρούμενα γεγονότα. Όλα αυτά γίνονται μέσω πειραματισμών και ερευνών που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιστημονικής μεθόδου. 

Ο πειραματισμός γίνεται για να δοκιμάσει κανείς, υποθέσεις και να ανακαλύψει αν υπάρχουν νέες σχέσεις 

μεταξύ των μεταβλητών. Αλλά τα συμπεράσματα που συνάγονται με βάση τα πειραματικά δεδομένα 

επικρίνονται γενικά είτε για ελαττωματικές παραδοχές, είτε για κακώς σχεδιασμένα πειράματα, είτε ακόμη 

για κακώς εκτελούμενα πειράματα ή για ελαττωματικές ερμηνείες.  

Ως εκ τούτου, ο ερευνητής πρέπει να δώσει όλη του την προσοχή κατά την ανάπτυξη του πειραματικού 

σχεδιασμού και πρέπει να δηλώσει μόνο τα πιθανά συμπεράσματα. Σκοπός μιας ερευνητικής μελέτης μπορεί 

επίσης να είναι η παροχή επιστημονικά συγκεντρωμένων πληροφοριών, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως βάση 

για τους ερευνητές και τα συμπεράσματά τους. 

Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται σε ορισμένα βασικά αξιώματα που μπορούν να αναφερθούν και έχουν ως 

εξής: 

1. Βασίζεται σε εμπειρικά στοιχεία 

2. Χρησιμοποιεί σχετικές έννοιες 

3. Είναι προσηλωμένη μόνο σε αντικειμενικές θεωρήσεις 

4. Προϋποθέτει την ηθική ουδετερότητα, δηλαδή δεν αποσκοπεί σε τίποτα παρά μόνο στις κατάλληλες και 

σωστές δηλώσεις για αντικείμενα του πληθυσμού 

5. Έχει ως αποτέλεσμα προβλέψεις πιθανοτήτων 

6. Η μεθοδολογία της γνωστοποιείται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για κριτική εξέταση και για χρήση στη 

δοκιμή των συμπερασμάτων  

7. Στοχεύει στη διαμόρφωση πιο γενικών θέσεων ή αυτών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιστημονικές 

θεωρίες 



Η επιστημονική μέθοδος συνεπάγεται με μια αυστηρή, λογική, απρόσωπη και συστηματική μέθοδο. Δηλαδή μια 

μέθοδο απαλλαγμένη από την προσωπική προτίμηση ή μεροληψία, μια μέθοδος για την εξακρίβωση 

αποδεδειγμένων ιδιοτήτων ενός φαινομένου ικανό να επαληθεύεται, μιας μεθόδου όπου ο ερευνητής 

καθοδηγείται από τους κανόνες της λογικής συλλογιστικής, μια μέθοδο στην οποία η έρευνα προχωρά με έναν 

ομαλό τρόπο και μια μέθοδο που συνεπάγεται με εσωτερική συνοχή. 

 

1.9 Σημασία της γνώσης: Τα βήματα για μία έρευνα 

 

Η μελέτη της μεθοδολογίας της έρευνας δίνει στον σπουδαστή την απαραίτητη εκπαίδευση για τη συλλογή 

υλικού και την οργάνωση ή την δημιουργία των καρτών σε μορφή ευρετηρίου, τη συμμετοχή στην επιτόπια 

εργασία όταν απαιτείται, καθώς και την κατάρτιση σε τεχνικές για τη συλλογή κατάλληλων δεδομένων για 

συγκεκριμένα προβλήματα με τη χρήση στατιστικών εργαλείων, τα ερωτηματολόγια και τον ελεγχόμενο 

πειραματισμό και την καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων, τη διαλογή τους και την ερμηνεία τους. Στην 

πραγματικότητα, η σημασία της γνώσης της μεθοδολογίας της έρευνας ή του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας 

παρατίθεται στα επόμενα βήματα: 

α) Για όσους προετοιμάζονται για μια καριέρα μέσω της έρευνας, η σημασία της γνώσης της μεθοδολογίας 

της έρευνας και των ερευνητικών τεχνικών είναι προφανής, αφού τα ίδια αποτελούν και τα εργαλεία της 

λειτουργίας της. Η γνώση της μεθοδολογίας παρέχει καλή κατάρτιση ειδικά στον νέο ερευνητή και του δίνει 

τη δυνατότητα να κάνει ποιοτικότερη έρευνα. Τον βοηθάει να αναπτύξει πειθαρχημένη σκέψη ή μια 

«πανοραμική σκέψη» για να παρατηρήσει αντικειμενικά το πεδίο που τον ενδιαφέρει. Ως εκ τούτου, όσοι 

επιδιώκουν καριέρα μέσω της έρευνας πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα χρήσης των ερευνητικών 

τεχνικών και πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη λογική πίσω από αυτές. 

β) Η γνώση του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας θα ενθαρρύνει την ικανότητα αξιολόγησης και χρήσης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων με αρκετή σιγουριά. Θα μπορούσαμε ακόμη να πούμε ότι η γνώση της 

ερευνητικής μεθοδολογίας είναι χρήσιμη σε διάφορους τομείς όπως στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην 

ανάπτυξη της κοινότητας και στην κοινωνική εργασία, όπου τα άτομα καλούνται ολοένα και περισσότερο να 

αξιολογούν και να αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα για δράση. 

γ) Όταν κάποιος ξέρει πώς γίνεται μια έρευνα, αποκτά ένα νέο πνευματικό εργαλείο που μπορεί να γίνει ο 

τρόπος που κοιτάς τον κόσμο και να κρίνεις την καθημερινότητα. Κατά συνέπεια, μας βοηθά να πάρουμε 

έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πραγματική ζωή σε διαφορετικά 

χρονικά σημεία. Έτσι, η γνώση της ερευνητικής μεθοδολογίας μας παρέχει εργαλεία για την 

αντικειμενικότητα των πραγμάτων στη ζωή. 

δ) Σε αυτή την επιστημονική εποχή, όλοι μας είμαστε με πολλούς τρόπους καταναλωτές ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε σε 

θέση να διακρίνουμε τις μεθόδους και την επάρκεια με την οποία έχουν αποκτηθεί. Επίσης, η γνώση της 

μεθοδολογίας βοηθά τον καταναλωτή των ερευνητικών αποτελεσμάτων να τα αξιολογήσει και του δίνει τη 

δυνατότητα να λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις. 

1.10 Η διαδικασία για διεξαγωγή έρευνας 

 

Πριν ξεκινήσουμε τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας και των τεχνικών έρευνας, φαίνεται σκόπιμο να 

παρουσιάσουμε μια σύντομη επισκόπηση της ερευνητικής διαδικασίας. Η ερευνητική διαδικασία αποτελείται 

από μια σειρά ενεργειών ή βημάτων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας και 

την επιθυμητή αλληλουχία αυτών των βημάτων. Τα βήματα έχουν ως εξής: 



1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος: Υπάρχουν δύο είδη ερευνητικών προβλημάτων, εκείνα που 

σχετίζονται με φυσικές καταστάσεις και εκείνα που σχετίζονται με τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών. Από την 

αρχή ο ερευνητής θα πρέπει να εντοπίσει το πρόβλημα που θέλει να μελετήσει, δηλ. θα πρέπει να αποφασίσει 

το πεδίο ή εκείνη την πτυχή γενικού ενδιαφέροντος του αντικειμένου που θα ήθελε να διερευνήσει. Αρχικά 

το πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί με έναν ευρύ γενικό τρόπο και στη συνέχεια να αποσαφηνιστούν, αν 

υπάρχουν, οι ασάφειες σχετικά με το πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα μίας 

συγκεκριμένης λύσης προτού να μπορέσει να δημιουργηθεί μια λειτουργική διατύπωση του προβλήματος. Η 

διατύπωση ενός γενικού θέματος σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα αποτελεί επομένως το πρώτο 

βήμα μιας επιστημονικής έρευνας. Ουσιαστικά, δύο στάδια εμπλέκονται στη διατύπωση του ερευνητικού 

προβλήματος, η κατανόηση του και η αναδιατύπωση του περιεχομένου αυτού, σε όρους με νόημα από 

αναλυτικής άποψης. 

Ο καλύτερος τρόπος κατανόησης του προβλήματος είναι να το συζητήσετε με τους συναδέλφους σας ή με 

εκείνους που έχουν κάποια εμπειρία στο θέμα. Σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα ο ερευνητής μπορεί να ζητήσει 

βοήθεια από έναν οδηγό (μέντωρ) ο οποίος είναι συνήθως πεπειραμένος και έχει κατά νου αρκετά ερευνητικά 

προβλήματα. Συχνά, ο οδηγός θέτει το πρόβλημα σε γενικές γραμμές και εναπόκειται στον ερευνητή να βάλει 

τα όρια και να εκφράσει το πρόβλημα λειτουργικά. Σε ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες ή σε κυβερνητικές 

οργανώσεις, το πρόβλημα συνήθως προτείνουν οι διοικητικές υπηρεσίες με τις οποίες ο ερευνητής μπορεί να 

συζητήσει αρχικά, την προέλευση του και ποιες μελέτες εμπλέκονται στις πιθανές λύσεις του. 

Επίσης, ο ερευνητής πρέπει να εξετάσει ταυτόχρονα όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για να εξοικειωθεί με το 

επιλεγέν πρόβλημα. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο λογοτεχνικούς τύπους α) της εννοιολογικής 

βιβλιογραφίας σχετική με έννοιες και θεωρίες και  β) της εμπειρικής λογοτεχνίας που αποτελείται από μελέτες 

που έγιναν νωρίτερα, παρόμοιες με αυτές που προτάθηκαν.  

Το βασικό κέρδος αυτής της επιλογής είναι η γνώση σχετικά με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για 

επιχειρησιακούς σκοπούς που θα επιτρέψουν στον ερευνητή να προσδιορίσει το δικό του ερευνητικό 

πρόβλημα μέσα σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο. Μετά από αυτό ο ερευνητής αναδιατυπώνει το πρόβλημα σε 

αναλυτικούς ή επιχειρησιακούς όρους, δηλαδή, θέτει το πρόβλημα με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένους 

όρους.  

Βήμα μέγιστης σημασίας σε ολόκληρη την ερευνητική διαδικασία είναι η διαμόρφωση ή οριοθέτηση του 

ερευνητικού προβλήματος. Το πρόβλημα που πρέπει να διερευνηθεί πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια, 

διότι θα βοηθήσει στη διάκριση των σχετικών δεδομένων ακόμη και από εκείνον που δεν είναι σχετικός με το 

θέμα. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί μέριμνα για την επαλήθευση της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας 

των ιστορικών δεδομένων σχετικά με το πρόβλημα. Εάν υπάρξουν σχετικοί όροι, θα πρέπει σαφώς να 

ορίζονται και αυτοί στην διατύπωση του προβλήματος. Στην πραγματικότητα, η διατύπωση του προβλήματος 

ακολουθεί συχνά ένα διαδοχικό μοτίβο όπου δημιουργείται ένας αριθμός σχημάτων, ο κάθε τύπος πιο 

συγκεκριμένος από τον προηγούμενο, ο καθένας εκφράζεται με πιο αναλυτικούς όρους και κάθε ένας 

καταλήγει πιο ρεαλιστικός από την άποψη των διαθέσιμων δεδομένων και πόρων. 

2. Εκτενής βιβλιογραφική έρευνα: Μόλις διατυπωθεί το πρόβλημα, πρέπει να καταγραφεί μια σύντομη 

περίληψη. Είναι υποχρεωτικό για έναν ερευνητή γράφοντας, για παράδειγμα, μια διατριβή για διδακτορικό 

δίπλωμα, να γράψει μια σύνοψη του θέματος και να την υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή ή στο Ερευνητικό 

Συμβούλιο για έγκριση. Σε αυτή την περίπτωση ο ερευνητής θα πρέπει να συμπεριλάβει εκτεταμένη 

βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό, αποσπάσματα, ευρετήρια περιοδικών και 

οι δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες βιβλιογραφίες είναι τα πρώτα στα οποία θα πάτε να ψάξετε. Τα ακαδημαϊκά 

περιοδικά, οι εργασίες των συνεδρίων, οι κυβερνητικές εκθέσεις, τα βιβλία κ.λπ. πρέπει να αξιοποιηθούν 

ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η μια πηγή θα 

οδηγήσει σε μία άλλη και ούτω καθεξής. Πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά, εάν υπάρχουν προηγούμενες 

μελέτες οι οποίες είναι παρόμοιες με την δική σας. Μια καλή βιβλιοθήκη θα βοηθήσει σε αυτό, σε μεγάλο 

βαθμό. 

3. Ανάπτυξη υποθέσεων εργασίας: Μετά από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, ο ερευνητής πρέπει να 

δηλώσει με σαφήνεια την υπόθεση ή τις υποθέσεις της μελέτης πάνω στην οποία εργάζεται. Η υπόθεση 

εργασίας είναι μια προσωρινή «υπόθεση» που γίνεται προκειμένου να εξαχθούν και να δοκιμαστούν οι λογικές 

ή εμπειρικές συνέπειές της. Ως εκ τούτου, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι αποτελούν το επίκεντρο της έρευνας. Επίσης, επηρεάζουν τον 



τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι δοκιμές στην ανάλυση των δεδομένων και έμμεσα την ποιότητα 

αυτών των δεδομένων που απαιτείται για την ανάλυση. Στα περισσότερα είδη έρευνας, η ανάπτυξη της 

υπόθεσης εργασίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η υπόθεση πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη και 

οριοθετημένη διότι πρέπει να είναι και σε θέση να ελεγχθεί. Ο ρόλος της υπόθεσης είναι να καθοδηγήσει τον 

ερευνητή οριοθετώντας τον τομέα της έρευνας και κρατώντας τον στο σωστό δρόμο. Αυξάνει και εστιάζει την 

σκέψη και την προσοχή του στις πιο σημαντικές πτυχές του προβλήματος. Αναφέρει επίσης τον τύπο των 

απαιτούμενων δεδομένων και τον τύπο των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν. 

Πώς μπορεί κανείς να αναπτύξει υποθέσεις εργασίας; Η απάντηση είναι χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

προσέγγιση: 

α) Συζητήσεις με συναδέλφους και εμπειρογνώμονες σχετικά με το πρόβλημα, την προέλευσή του και 

τους τρόπους εξεύρεση λύσης 

β) Εξέταση δεδομένων και αρχείων, εφόσον υπάρχουν, σχετικά με το πρόβλημα για πιθανές τάσεις, 

ιδιαιτερότητες και άλλες ενδείξεις 

γ) επανεξέταση παρόμοιων μελετών στην περιοχή ή μελετών για παρόμοια προβλήματα και 

δ) προσωπική έρευνα η οποία περιλαμβάνει αρχικές συνεντεύξεις πεδίου περιορισμένης κλίμακας σε 

ενδιαφερόμενα μέλη και ιδιώτες, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών πτυχών του 

προβλήματος. 

Έτσι, οι υποθέσεις εργασίας προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκ των προτέρων σκέψης σχετικά με το θέμα, 

την εξέταση των διαθέσιμων δεδομένων και υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών και της 

συμβουλής εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων μελών. Οι υποθέσεις εργασίας είναι πιο χρήσιμες όταν 

δηλώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια. Μπορεί επίσης να θυμόμαστε ότι περιστασιακά μπορεί να 

αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα όπου δεν χρειαζόμαστε μελέτες υποθέσεων, ειδικά στην περίπτωση 

διερευνητικών ή τυποποιημένων ερευνών που δεν αποσκοπούν στη δοκιμή της υπόθεσης. Ωστόσο, ως γενικός 

κανόνας, ο προσδιορισμός των υποθέσεων εργασίας είναι ένα άλλο βασικό βήμα της ερευνητικής 

διαδικασίας στα περισσότερα ερευνητικά προβλήματα. 

4. Προετοιμασία του σχεδιασμού της έρευνας: Αφού το ερευνητικό πρόβλημα έχει διατυπωθεί με σαφείς 

όρους, ο ερευνητής θα πρέπει να προετοιμάσει ένα σχεδιασμό έρευνας, δηλ. θα πρέπει να δηλώσει την 

εννοιολογική δομή εντός της οποίας θα διεξαχθεί η έρευνα. Η προετοιμασία ενός τέτοιου σχεδιασμού 

διευκολύνει την έρευνα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, δίνοντας μέγιστες πληροφορίες. 

Με άλλα λόγια, η λειτουργία του ερευνητικού σχεδιασμού είναι να παρέχει τη συλλογή σχετικών στοιχείων 

με ελάχιστη δαπάνη προσπάθειας, χρόνου και χρήματος. Αλλά πώς αυτά μπορούν να επιτευχθούν εξαρτάται 

κυρίως από τον ερευνητικό σκοπό. Οι ερευνητικοί σκοποί μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες, δηλαδή: (i) Εξερεύνηση, (ii) Περιγραφή, (iii) Διάγνωση, και (iv) Πειραματισμός. Ένας ευέλικτος 

ερευνητικός σχεδιασμός που παρέχει ευκαιρίες για την εξέταση πολλών διαφορετικών πτυχών ενός 

προβλήματος θεωρείται κατάλληλος εάν ο σκοπός της ερευνητικής μελέτης ταυτίζεται με αυτόν της 

εξερεύνησης. Αλλά όταν ο σκοπός είναι μια ακριβής περιγραφή μιας κατάστασης ή μιας συσχέτισης 

μεταβλητών, ο καταλληλότερος σχεδιασμός είναι αυτός που θα ελαχιστοποιεί την μεροληψία και θα 

μεγιστοποιεί την αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται και αναλύονται. 

Υπάρχουν πολλά ερευνητικά σχέδια, όπως πειραματικές και μη πειραματικές δοκιμές υποθέσεων. 

Η προετοιμασία του ερευνητικού σχεδιασμού, κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα, 

συνήθως περιλαμβάνει την εξέταση των παρακάτω: 

i) τα μέσα απόκτησης των πληροφοριών  

ii) τη διαθεσιμότητα και τις δεξιότητες του ερευνητή και του προσωπικού του (εάν υπάρχει) 

iii) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται τα επιλεγμένα μέσα απόκτησης πληροφοριών και 

των συλλογισμών που οδηγούν στην επιλογή 

iv) ο διαθέσιμος χρόνος για έρευνα και 



v) ο παράγοντας κόστους που σχετίζεται με την έρευνα, δηλαδή τα διαθέσιμα χρήματα για αυτό το 

σκοπό. 

 

5. Προσδιορισμός του σχεδιασμού του δείγματος: Όλα τα αντικείμενα που εξετάζονται σε οποιοδήποτε 

πεδίο έρευνας αποτελούν ένα «πλήθος» ή «πληθυσμό». Μια πλήρης απαρίθμηση όλων των στοιχείων του 

«πληθυσμού» είναι γνωστή ως έρευνα απογραφής.  

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε μια τέτοια έρευνα, όταν καλύπτονται όλα τα αντικείμενα, δεν αφήνεται 

κανένα στοιχείο στην τύχη. Έτσι επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή ακρίβεια. Αλλά στην πράξη αυτό μπορεί 

να μην ισχύει. Ακόμη και το παραμικρό στοιχείο μεροληψίας σε μια τέτοια έρευνα θα γίνει όλο και μεγαλύτερο 

όσο αυξάνεται ο αριθμός των παρατηρήσεων. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας τρόπος ελέγχου του στοιχείου 

της μεροληψίας ή της έκτασής του παρά μόνο με την επανεξέταση ή τη χρήση δειγματοληπτικών ελέγχων.  

Εκτός αυτού, αυτός ο τύπος έρευνας απαιτεί πολύ χρόνο, χρήμα και ενέργεια. Επιπλέον, η έρευνα απογραφής 

δεν καθίσταται δυνατή σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μια εξέταση αίματος γίνεται μόνο σε 

δειγματοληπτική βάση. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά επιλέγουμε μόνο μερικά στοιχεία από το δείγμα για τους 

σκοπούς της μελέτης μας. Επομένως, τα στοιχεία που επιλέγονται αποτελούν πρακτικά αυτό που ονομάζουμε 

δείγμα. 

Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο επιλογής ενός δείγματος ή αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως το 

σχέδιο δείγματος. Με άλλα λόγια, ένα σχέδιο δείγματος είναι ένα καθορισμένο σχέδιο που έχει προκαθοριστεί 

από την συλλογή δεδομένων για την απόκτηση δείγματος από έναν δεδομένο πληθυσμό. Έτσι, το σχέδιο για 

την επιλογή 12 από τα 200 φαρμακεία μιας πόλης αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα σχέδιο δείγματος. Τα 

δείγματα μπορούν να είναι είτε δείγματα πιθανότητας είτε δείγματα μη πιθανότητας.  

Με δείγματα πιθανότητας κάθε στοιχείο έχει μια γνωστή πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα, αντιθέτως 

τα δείγματα μη πιθανότητας δεν επιτρέπουν στον ερευνητή να προσδιορίσει αυτή την πιθανότητα.  

Τα δείγματα πιθανότητας είναι αυτά που βασίζονται κυρίως σε απλή τυχαία δειγματοληψία, συστηματική 

δειγματοληψία, διαστρωματική δειγματοληψία και δειγματοληψία συμπλέγματος / περιοχής.  

Τα δείγματα μη πιθανότητας είναι αυτά που βασίζονται κυρίως σε δειγματοληψία ευκολίας, δειγματοληψία 

κρίσεων και τεχνικές δειγματοληψίας ποσοστών.  

Μια σύντομη αναφορά αυτών των δειγμάτων θα δείτε παρακάτω: 

i) Aπλή τυχαία δειγματοληψία: Σε αυτόν τον τύπο δειγματοληψίας κάθε στοιχείο του πληθυσμού 

έχει ίσες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο δείγμα και σε κάθε ένα από τα πιθανά δείγματα, σε 

περίπτωση πεπερασμένου πλήθους, έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί. Για παράδειγμα, αν πρέπει 

να επιλέξουμε ένα δείγμα 500 αντικειμένων από ένα σύνολο των 10.000 αντικειμένων, τότε μπορούμε 

να τοποθετήσουμε τα ονόματα ή τους αριθμούς όλων των 10.000 αντικειμένων σε χαρτιά και να 

τραβήξουμε τυχαία σαν σε λαχειοφόρο αγορά. Μια άλλη μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας είναι 

χρησιμοποιώντας τους πίνακες τυχαίων αριθμών. Για να επιλέξετε το δείγμα, σε κάθε στοιχείο έχει 

εκχωρηθεί ένας αριθμός από 1 έως το 10.000. Στη συνέχεια, από τον πίνακα που έχετε κατασκευάσει 

επιλέγονται 500 τυχαίοι αριθμοί. Για να γίνει αυτό, επιλέγουμε κάποιο τυχαίο σημείο εκκίνησης και 

στη συνέχεια ακολουθεί συστηματικό πρότυπο για να προχωρήσουμε στον πίνακα. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε στην 4η σειρά, τη δεύτερη στήλη και να προχωρήσετε στη στήλη στο κάτω μέρος του 

πίνακα και στη συνέχεια να πάρετε δείγμα από την κορυφή της επόμενης στήλης προς τα δεξιά και 

ούτω καθεξής. Όταν ένας αριθμός υπερβαίνει το όριο των αριθμών στο πλαίσιο, στην περίπτωσή μας 

πάνω από 10.000, απλά παραμερίζεται και επιλέγεται ο επόμενος αριθμός που εμπίπτει στο σχετικό 

εύρος. Δεδομένου ότι οι αριθμοί τοποθετήθηκαν στον πίνακα με εντελώς τυχαίο τρόπο, το δείγμα που 

προκύπτει είναι τυχαίο. Αυτή η διαδικασία δίνει σε κάθε στοιχείο την ίδια πιθανότητα επιλογής. Σε 

περίπτωση άπειρου πληθυσμού, η επιλογή κάθε στοιχείου σε τυχαίο δείγμα ελέγχεται από την ίδια 

πιθανότητα και οι διαδοχικές επιλογές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

ii) Συστηματική δειγματοληψία: Σε ορισμένες περιπτώσεις ο πιο πρακτικός τρόπος δειγματοληψίας 

είναι να επιλέξετε κάθε 15ο όνομα σε μια λίστα, κάθε δέκατο σπίτι στη μία πλευρά ενός δρόμου και 



ούτω καθεξής. Η δειγματοληψία αυτού του τύπου είναι γνωστή ως συστηματική δειγματοληψία. Ένα 

τυχαίο στοιχείο υπάρχει συνήθως σε αυτό το είδος δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας τυχαίους 

αριθμούς για να οριστεί η μονάδα με την οποία θα ξεκινήσει. Αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη όταν 

το πλαίσιο δειγματοληψίας είναι διαθέσιμο με τη μορφή λίστας. Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό η διαδικασία 

επιλογής αρχίζει επιλέγοντας κάποιο τυχαίο σημείο στη λίστα και στη συνέχεια επιλέγεται κάθε n 

στοιχείο μέχρι να εξασφαλιστεί ο επιθυμητός αριθμός. 

iii) Διαστρωματική δειγματοληψία: Εάν ο πληθυσμός από τον οποίο πρόκειται να ληφθεί ένα δείγμα 

δεν αποτελεί ομοιογενή ομάδα, εφαρμόζεται τεχνική δειγματοληψίας με στρωματοποιημένο τρόπο 

ώστε να ληφθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Σε αυτή την τεχνική, ο πληθυσμός στρωματοποιείται 

σε έναν αριθμό μη αλληλεπικαλυπτόμενων υποπληθυσμών ή επιλέγονται στρώματα και δείγματα από 

κάθε στρώμα του πληθυσμού αυτού. Εάν τα στοιχεία που επιλέγονται από κάθε στρώμα βασίζονται 

σε απλή τυχαία δειγματοληψία, ολόκληρη η διαδικασία, πρώτη η στρωματοποιημένη και στη μετά η 

απλή τυχαία δειγματοληψία, είναι γνωστές ως στρωματοποιημένες τυχαίες δειγματοληψίες. 

iv) Δειγματοληψία συμπλέγματος ή συστάδων (cluster) και δειγματοληψία περιοχής: Η 

δειγματοληψία συμπλεγμάτων περιλαμβάνει την ομαδοποίηση του πληθυσμού και στη συνέχεια την 

επιλογή των ομάδων ή συμπλεγμάτων και όχι μεμονωμένων στοιχείων,  για να συμπεριληφθούν στο 

δείγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιο υποκατάστημα επιθυμεί να πάρει δείγμα από τους κατόχους 

πιστωτικών καρτών. Έχει εκδώσει τις κάρτες της σε 10.000 πελάτες. Το μέγεθος του δείγματος, για 

παράδειγμα, είναι 450. Για τη δειγματοληψία συμπλέγματος, ο κατάλογος των κατόχων 10.000 

καρτών θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 100 συστοιχίες με 100 κατόχους καρτών το καθένα. Στη 

συνέχεια, η τυχαία επιλογή τριών ομάδων για το δείγμα θα είναι δυνατή. Συχνά το μέγεθος του 

δείγματος είναι μεγαλύτερο από το απλό τυχαίο δείγμα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο 

ακρίβειας, διότι η δειγματοληψία συστάδων είναι πιθανό να προκαλέσει μεροληψία και άλλες πηγές 

σφάλματος. Η προσέγγιση της ομαδοποίησης μπορεί, ωστόσο, να κάνει τη διαδικασία δειγματοληψίας 

σχετικά ευκολότερη και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της επιτόπιας εργασίας, ειδικά στην 

περίπτωση προσωπικών συνεντεύξεων. 

Η δειγματοληψία περιοχής είναι πολύ κοντά στη δειγματοληψία συμπλέγματος και μιλάμε για όταν η 

συνολική γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος τυγχάνει να είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τη 

δειγματοληψία περιοχής, κατανέμεται αρχικά η συνολική έκταση σε μια σειρά μικρότερων μη 

επικαλυπτόμενων περιοχών, που γενικά ονομάζονται γεωγραφικές συστάδες και στη συνέχεια 

ορισμένες από αυτές τις μικρότερες περιοχές επιλέγονται τυχαία και όλες οι μονάδες σε αυτές τις 

μικρές περιοχές συνολικά συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα. Η δειγματοληψία περιοχής είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη όταν δεν έχουμε τον κατάλογο του σχετικού πληθυσμού. Κάνει επίσης πιο αποτελεσματικό 

το πεδίο των συνεντεύξεων, δεδομένου ότι ο συνεντευκτής μπορεί να κάνει πολλές συνεντεύξεις σε 

κάθε τοποθεσία. 

v) Δείγμα ευκολίας: Αυτός ο τύπος δειγματοληψίας περιλαμβάνει τη σκόπιμη ή εσκεμμένη επιλογή 

συγκεκριμένων μονάδων του πλήθους για τη σύσταση ενός δείγματος που αντιπροσωπεύει το πλήθος. 

Όταν τα στοιχεία του πληθυσμού επιλέγονται για να συμπεριληφθούν στο δείγμα βάση αυτής της 

μεθόδου, το δείγμα ονομάζεται δείγμα ευκολίας. Εάν ένας ερευνητής επιθυμεί να εξασφαλίσει 

δεδομένα, για παράδειγμα, από αγοραστές πετρελαίου, μπορεί να επιλέξει έναν σταθερό αριθμό 

πρατηρίων καυσίμων και μπορεί να διεξάγει συνεντεύξεις σε αυτούς τους σταθμούς. Αυτό θα ήταν 

ένα παράδειγμα δείγματος ευκολίας αγοραστών πετρελαίου. Κάποιες φορές μια τέτοια διαδικασία 

μπορεί να έχει πολύ προκατειλημμένα αποτελέσματα, ιδίως όταν ο πληθυσμός δεν είναι ομοιογενής. 

Από την άλλη πλευρά, κατά την δειγματοληπτική κρίση χρησιμοποιείται η κρίση του ερευνητή για 

την επιλογή αντικειμένων που θεωρεί αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού. Για παράδειγμα, μπορεί να 

ληφθεί δείγμα κρίσης από φοιτητές για να δούμε τις αντιδράσεις τους σε μια νέα μέθοδο διδασκαλίας.  

Η δειγματοληψία κρίσης χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην ποιοτική έρευνα. 

vi) Δειγματοληψία ποσοστώσεων: Στη διαστρωματική δειγματοληψία, το κόστος λήψης τυχαίων 

δειγμάτων από μεμονωμένα στρώματα είναι συχνά τόσο δαπανηρό ώστε οι συνεντευκτές απλά δίνουν 

και στη συνέχεια λαμβάνουν ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρωθούν από διαφορετικά 

στρώματα, ενώ η πραγματική επιλογή στοιχείων στο δείγμα, εν τέλει, αφήνεται στην κρίση τους. Αυτή 

είναι η δειγματοληψία ερωτηματολογίων. Το μέγεθος της ποσόστωσης για κάθε στρώμα είναι γενικά 

ανάλογο με το μέγεθος αυτού του στρώματος του πληθυσμού. Για παράδειγμα, για δείγμα από δύο 



στρώματα με συνολικό πληθυσμό 1000 άτομα το πρώτο στρώμα έχει 700 άτομα και το δεύτερο 300. 

Επομένως, το βάρος της ποσόστωσης του δείγματος θα είναι 70% από το πρώτο στρώμα και 30% από 

το δεύτερο. Η δειγματοληψία των ποσοστώσεων είναι επομένως μια σημαντική μορφή 

δειγματοληψίας μη πιθανότητας. Τα δείγματα ποσοστώσεων γενικά είναι δείγματα κρίσης και όχι 

τυχαία δείγματα. 

vii) Πολλαπλών σταδίων δειγματοληψίας: Πρόκειται για μια περαιτέρω εξέλιξη της ιδέας της 

δειγματοληψίας συμπλέγματος. Αυτή η τεχνική προορίζεται για μεγάλες έρευνες που επεκτείνονται 

σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή, όπως μια ολόκληρη χώρα. Στο πλαίσιο της δειγματοληψίας 

σε πολλαπλών σταδίων, το πρώτο στάδιο μπορεί να είναι η επιλογή μεγάλων πρωτογενών μονάδων 

δειγματοληψίας, όπως οι πολιτείες, οι περιφέρειες, οι πόλεις και, τέλος, ορισμένες οικογένειες εντός 

των πόλεων. Εάν η τεχνική τυχαίας δειγματοληψίας εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια, η διαδικασία 

δειγματοληψίας περιγράφεται ως τυχαία δειγματοληψία πολλαπλών σταδίων. 

viii) Διαδοχική δειγματοληψία: Πρόκειται για ένα σύνθετο σχέδιο δειγμάτων όπου το τελικό 

μέγεθος του δείγματος δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, αλλά καθορίζεται σύμφωνα με μαθηματικές 

αποφάσεις βάση των πληροφοριών που προκύπτουν από την εξέλιξη της έρευνας. Αυτός ο σχεδιασμός 

συνήθως υιοθετείται βάσει σχεδίου δειγματοληψίας αποδοχής στο πλαίσιο του στατιστικού ποιοτικού 

ελέγχου. 

ix) Μεικτή δειγματοληψία: Στην πράξη, πολλές από τις μεθόδους δειγματοληψίας που 

περιγράφονται παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ίδια μελέτη. Μια τέτοια μελέτη μπορεί 

να ονομαστεί μεικτή δειγματοληψία. Εδώ μπορεί να επισημανθεί ότι, συνήθως θα πρέπει να 

χρησιμοποιούμε τυχαία δειγματοληψία έτσι ώστε να μπορεί να εξαλειφθεί η μεροληψία και να 

εκτιμηθεί το σφάλμα του δείγματος. Η σκόπιμη δειγματοληψία θεωρείται επιθυμητή όταν το πλήθος 

είναι μικρό και ένα γνωστό χαρακτηριστικό του πρέπει να μελετηθεί εντατικά. Επίσης, υπάρχουν 

συνθήκες υπό τις οποίες τα σχέδια δειγμάτων εκτός από τυχαίες δειγματοληψίες μπορούν να 

θεωρηθούν καλύτερα για λόγους όπως η ευκολία και το χαμηλό κόστος. Το σχέδιο δειγμάτων για 

χρήση που πρόκειται, πρέπει να αποφασιστεί από τον ερευνητή λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 

έρευνας και άλλους συναφείς παράγοντες. 

 

6. Συλλογή των δεδομένων: Κατά την αντιμετώπιση οποιουδήποτε πραγματικού προβλήματος της ζωής, 

συχνά διαπιστώνεται ότι τα δεδομένα είναι ανεπαρκή και κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η εκ νέου 

συλλογή κατάλληλων δεδομένων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συλλογής κατάλληλων δεδομένων, τα οποία 

διαφέρουν σημαντικά στο πλαίσιο του κόστους σε χρήμα, του χρόνου και άλλων πόρων.  

Τα πρωτογενή δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν είτε μέσω πειράματος είτε μέσω έρευνας. Εάν ο ερευνητής 

πραγματοποιήσει ένα πείραμα, παρατηρεί μερικές ποσοτικές μετρήσεις ή τα δεδομένα, με τη βοήθεια των 

οποίων εξετάζει τα ποσοστά αλήθειας που περιέχονται στην υπόθεση αυτή. Αλλά στην περίπτωση μιας 

έρευνας, τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

i) Με παρατήρηση: Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται τη συλλογή πληροφοριών μέσω της παρατήρησης 

του ίδιου του ερευνητή, χωρίς να έχει επαφή με τους ερωτηθέντες. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

αφορούν αυτό που συμβαίνει και δεν περιπλέκεται ούτε από προηγούμενες συμπεριφορές ούτε από 

τις μελλοντικές προθέσεις ή τις στάσεις των ερωτηθέντων. Αυτή η μέθοδος είναι χωρίς αμφιβολία 

δαπανηρή και οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι επίσης πολύ περιορισμένες. Ως εκ τούτου, αυτή 

η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για έρευνες που λαμβάνονται υπόψη μεγάλα δείγματα. 

ii) Μέσω προσωπικής συνέντευξης: Ο ερευνητής ακολουθεί μια άκαμπτη διαδικασία και αναζητά 

απαντήσεις μέσω μιας σειράς προκαταρκτικών ερωτήσεων προσωπικών συνεντεύξεων. Αυτή η 

μέθοδος συλλογής δεδομένων πραγματοποιείται συνήθως με δομημένο τρόπο, όπου η παραγωγή 

αποτελεσμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ερευνητή. 

iii) Μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων: Αυτή η μέθοδος συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνει την 

επαφή των ερωτηθέντων μέσω τηλεφώνου. Αυτή η μέθοδος δεν είναι πολύ διαδεδομένη αλλά παίζει 

σημαντικό ρόλο στις βιομηχανικές έρευνες σε αναπτυγμένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν η έρευνα πρέπει 

να ολοκληρωθεί σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. 



iv) Με την αποστολή ερωτηματολογίων: Στη μέθοδο αυτή έρχονται σε επαφή, ο ερευνητής και οι 

ερωτώμενοι. Τα ερωτηματολόγια αποστέλλονται στους ερωτώμενους με αίτημα επιστροφής μετά την 

ολοκλήρωσή τους. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο σε διάφορες οικονομικές και 

επιχειρηματικές έρευνες. Πριν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, συνήθως διεξάγεται πιλοτική 

μελέτη για τη δοκιμή του ερωτηματολογίου, η οποία αποκαλύπτει τις αδυναμίες, αν υπάρχουν, του 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να προετοιμαστεί πολύ 

προσεκτικά ώστε να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του στη συλλογή των σχετικών πληροφοριών. 

v) Μέσα από λίστες ερωτήσεων: Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, απογραφείς διορίζονται και 

λαμβάνουν εκπαίδευση. Παρέχονται λίστες με σχετικές ερωτήσεις. Αυτοί οι απογραφείς πηγαίνουν 

στους ερωτηθέντες με αυτές τις λίστες. Τα δεδομένα συλλέγονται συμπληρώνοντας τις λίστες από 

τους απογραφείς με βάση τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι. Όσον αφορά αυτή τη μέθοδο 

πολλά εξαρτώνται από την ικανότητα των απογραφέων. Μερικοί περιστασιακοί επιτόπιοι έλεγχοι στο 

έργο τους, μπορούν να εξασφαλίσουν αξιόπιστη εργασία. 

Ο ερευνητής θα πρέπει να επιλέξει μία από αυτές τις μεθόδους συλλογής δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη 

τη φύση, το αντικείμενο και το εύρος της έρευνας, τους οικονομικούς πόρους, τον διαθέσιμο χρόνο και τον 

επιθυμητό βαθμό ακρίβειας. Πρέπει να δώσει προσοχή σε όλους αυτούς τους παράγοντες, αν και αυτό 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα και την εμπειρία του ερευνητή. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινή 

λογική και η εμπειρία του επικεφαλής αποτελούν βασική προϋπόθεση στη συλλογή στατιστικών δεδομένων. 

7. Εκτέλεση του έργου (project): Η εκτέλεση του έργου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ερευνητική 

διαδικασία. Εάν η εκτέλεση του έργου γίνει πάνω σε σωστές βάσεις, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα 

είναι επαρκή και αξιόπιστα. Ο ερευνητής θα πρέπει να διαπιστώσει ότι το έργο εκτελείται συστηματικά και 

εγκαίρως. Εάν η έρευνα πρόκειται να διεξαχθεί μέσω δομημένων ερωτηματολογίων, τα δεδομένα μπορούν 

εύκολα να υποβληθούν σε επεξεργασία. Σε μια τέτοια κατάσταση, τα ερωτήματα καθώς και οι πιθανές 

απαντήσεις μπορούν να κωδικοποιηθούν. Εάν τα δεδομένα πρόκειται να συλλεχθούν από τους 

συνεντευξιαστές, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την επιλογή τους και την εκπαίδευση-

κατάρτιση τους. Η εκπαίδευση μπορεί να δοθεί με τη βοήθεια εγχειριδίων που εξηγούν σαφώς τη δουλειά των 

ερευνητών σε κάθε βήμα. Θα πρέπει να διενεργούνται περιστασιακοί έλεγχοι στον τομέα ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι ερευνητές εκτελούν την εργασία που τους έχει ανατεθεί με ειλικρίνεια και 

αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να τηρείται προσεκτική παρακολούθηση για απρόβλεπτους παράγοντες 

προκειμένου να διατηρηθεί η έρευνα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι πρέπει 

να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η έρευνα είναι υπό στατιστικό έλεγχο, ώστε οι πληροφορίες που 

συλλέγονται να είναι σύμφωνες με το προκαθορισμένο επίπεδο ακρίβειας. Εάν κάποιοι από τους ερωτηθέντες 

δεν συνεργάζονται, πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ορισμένες μέθοδοι για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος. Μία μέθοδος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι να καταρτιστεί ένας κατάλογος 

αυτών που δεν ανταποκρίνονται και να ληφθεί ένα μικρό δείγμα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ειδικών, να 

καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί μια ασφαλή, προς το έργο, λύση. 

8. Ανάλυση δεδομένων: Αφού συλλεχθούν τα δεδομένα, ο ερευνητής στρέφεται στο έργο της ανάλυσης. Η 

ανάλυση των δεδομένων απαιτεί μια σειρά στενά συνδεδεμένων λειτουργιών, όπως η δημιουργία κατηγοριών, 

η εφαρμογή αυτών των κατηγοριών σε ανεπεξέργαστα δεδομένα μέσω της κωδικοποίησης, της τυποποίησης 

και στη συνέχεια της κατάρτισης στατιστικών συμπερασμάτων. Τα δύσχρηστα δεδομένα θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συμπυκνωθούν σε μερικές εύχρηστες ομάδες και πίνακες για περαιτέρω ανάλυση. Έτσι, ο 

ερευνητής πρέπει να ταξινομήσει τα ακατέργαστα δεδομένα σε εύχρηστες και χρήσιμες κατηγορίες. Η 

λειτουργία κωδικοποίησης γίνεται συνήθως σε αυτό το στάδιο, μέσω του οποίου οι κατηγορίες δεδομένων 

μετατρέπονται σε σύμβολα που μπορούν να καταγραφούν και να μετρηθούν. Η επεξεργασία είναι η 

διαδικασία που βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων για κωδικοποίηση. Μετά την κωδικοποίηση σειρά έχει 

η κατάταξη. Η κατάταξη αποτελεί μέρος της τεχνικής διαδικασίας στην οποία τα ταξινομημένα δεδομένα 

τίθενται υπό μορφή πινάκων. Πολλά δεδομένα, ειδικά σε μεγάλες έρευνες, καταγράφονται από υπολογιστές. 

Οι υπολογιστές όχι μόνο εξοικονομούν χρόνο αλλά δίνουν επιπλέον επιλογές καθιστώντας δυνατή τη μελέτη 

μεγάλου αριθμού μεταβλητών που επηρεάζουν ταυτόχρονα ένα πρόβλημα. 

Οι εργασίες ανάλυσης μετά την κατάταξη βασίζονται γενικά στον υπολογισμό διαφόρων ποσοστών, 

συντελεστών κ.λπ., με την εφαρμογή διαφόρων καλά καθορισμένων στατιστικών τύπων. Στη διαδικασία 

ανάλυσης, οι σχέσεις ή οι διαφορές που υποστηρίζουν ή έρχονται σε αντίθεση με τις πρωτότυπες ή τις νέες 

υποθέσεις πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές για να προσδιοριστεί με ποια δεδομένα εγκυρότητας μπορεί να 



λεχθεί ότι υποδηλώνουν οποιοδήποτε συμπέρασμα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο δείγματα 

εβδομαδιαίων μισθών, κάθε δείγμα προέρχεται από εργοστάσια σε διαφορετικά μέρη της ίδιας πόλης, δίνοντας 

δύο διαφορετικές μέσες τιμές, τότε το πρόβλημά μας μπορεί να είναι αν οι δύο μέσες τιμές είναι σημαντικά 

διαφορετικές ή η διαφορά είναι μόνο θέμα τύχης. Μέσω της χρήσης στατιστικών δοκιμών μπορούμε να 

διαπιστώσουμε εάν μια τέτοια διαφορά είναι πραγματική ή είναι αποτέλεσμα τυχαίων διακυμάνσεων. Εάν η 

διαφορά είναι πραγματική, το συμπέρασμα θα είναι ότι τα δύο δείγματα προέρχονται από διαφορετικά πλήθη 

και αν η διαφορά οφείλεται στην τύχη, το συμπέρασμα είναι ότι τα δύο δείγματα ανήκουν στο ίδιο σύνολο. 

Ομοίως, η τεχνική της ανάλυσης της διακύμανσης μπορεί να μας βοηθήσει να αναλύσουμε αν τρεις ή 

περισσότερες ποικιλίες σπόρων που καλλιεργούνται σε ορισμένους τομείς έχουν σημαντικά διαφορετικά 

αποτελέσματα ή όχι και ούτω καθεξής. Εν συντομία, γενικά με τη βοήθεια διαφόρων στατιστικών τύπων, ο 

ερευνητής μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα που συλλέγονται και να βγάλει συμπεράσματα. 

9. Έλεγχος υποθέσεων: Μετά την ανάλυση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ερευνητής είναι 

σε θέση να ελέγξει τις υποθέσεις που είχε διαμορφώσει νωρίτερα. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να απαντάται 

κατά την εξέταση υποθέσεων είναι το αν τα γεγονότα υποστηρίζουν την υπόθεση ή όχι. Διάφορα τεστ, όπως 

το Chi square test, t-test, F-test, έχουν αναπτυχθεί από στατιστικολόγους για το σκοπό αυτό. Οι υποθέσεις 

μπορούν να δοκιμαστούν με τη χρήση ενός ή περισσότερων από αυτά τα τεστ ανάλογα με τη φύση και το 

αντικείμενο της έρευνας. Η δοκιμή υποθέσεων θα οδηγήσει είτε στην αποδοχή της υπόθεσης είτε στην 

απόρριψή της. Εάν ο ερευνητής δεν είχε υποθέσεις για να ξεκινήσει, οι γενικεύσεις που δημιουργήθηκαν με 

βάση τα δεδομένα μπορούν να δηλώνονται ως υποθέσεις που θα δοκιμαστούν σε μεταγενέστερες έρευνες στο 

μέλλον. 

10. Γενικεύσεις και ερμηνεία: Εάν μια υπόθεση δοκιμάζεται και υποστηρίζεται αρκετές φορές, μπορεί να 

θεωρηθεί και να ερμηνευθεί από τον ερευνητή ως γενίκευση, χτίζοντας μια νέα θεωρία. Στην πραγματικότητα, 

η πραγματική αξία της έρευνας έγκειται στην ικανότητά της να φτάνει σε ορισμένες γενικεύσεις. Αν ο 

ερευνητής δεν είχε καμία υπόθεση να ξεκινήσει, θα μπορούσε να προσπαθήσει να εξηγήσει τα συμπεράσματά 

του με βάση κάποια ήδη υπάρχουσα θεωρία, που είναι γνωστή ως ερμηνεία. Η διαδικασία ερμηνείας μπορεί 

συχνά να προκαλέσει νέα ερωτήματα τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνες. 

11. Προετοιμασία της εργασίας, διατριβής: Τέλος, ο ερευνητής πρέπει να προετοιμάσει την έκθεση για το 

τι έχει κάνει, ο ίδιος. Η σύνταξη της έκθεσης πρέπει να γίνεται με μεγάλη φροντίδα λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξής: 

1. Η διάταξη της έκθεσης πρέπει να είναι η εξής: α) οι προκαταρκτικές σελίδες, β) το κυρίως κείμενο, και γ) 

το τελικό θέμα. 

Στις προκαταρκτικές σελίδες, η έκθεση θα πρέπει να φέρει τον τίτλο και την ημερομηνία, ακολουθούμενη από 

ευχαριστίες και πρόλογο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας περιεχομένων που θα ακολουθείται 

από μια λίστα με πίνακες και μια λίστα με γραφήματα και σχεδιαγράμματα, εάν υπάρχουν, που δίνονται στην 

αναφορά. 

Το κύριο κείμενο της έκθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

α) Εισαγωγή: Θα πρέπει να περιέχει σαφή περιγραφή του στόχου της έρευνας και επεξήγηση της 

μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε για την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε αυτό το μέρος πρέπει επίσης να 

αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής της μελέτης, μαζί με τους διάφορους περιορισμούς που το διέπουν. 

β) Σύνοψη των ευρημάτων: Μετά την εισαγωγή θα εμφανιστεί μια δήλωση των ευρημάτων και των 

συστάσεων σε μη τεχνική γλώσσα. Εάν τα ευρήματα είναι αρκετά, πρέπει να συνοψιστούν. 

γ) Κύριο μέρος: Το κύριο σώμα της εργασίας θα πρέπει να παρουσιάζεται με λογική ακολουθία και 

να αναλύεται σε τμήματα που είναι άμεσα διακριτά. 

δ) Συμπέρασμα: Προς το τέλος του κύριου κειμένου, ο ερευνητής θα πρέπει να καταθέσει και πάλι, 

σαφώς με ακρίβεια, τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Στην πραγματικότητα, είναι το τελικό 

άθροισμα. 



Στο τέλος της έκθεσης, θα πρέπει να κατατεθούν παραρτήματα για όλα τα τεχνικά δεδομένα καθώς 

επίσης, βιβλιογραφία, δηλαδή ο κατάλογος των βιβλίων, των περιοδικών, των εργασιών κλπ. Σε μία 

δημοσιευμένη έρευνα θα πρέπει σαφώς να δίδεται και το ευρετήριο. 

2. Η έκθεση πρέπει να είναι γραμμένη με συνοπτικό και αντικειμενικό τρόπο σε απλή γλώσσα, αποφεύγοντας 

ασαφείς εκφράσεις της καθημερινότητας.  

3. Τα διαγράμματα και οι απεικονίσεις της κύριας έκθεσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν 

παρουσιάζουν τις πληροφορίες με περισσότερη σαφήνεια και πιο ξεκάθαρο τρόπο. 

4. Πρέπει να αναφερθούν τα «όρια εμπιστοσύνης» και οι διάφοροι περιορισμοί (limitations) που υφίστανται 

κατά τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών. 

1.11 Τα κριτήρια μιας καλής έρευνας 

 

Όποια και αν είναι τα είδη των ερευνητικών εργασιών, ένα είναι σημαντικό, ότι όλα συναντώνται σε κοινό 

έδαφος, αυτό, της επιστημονικής μεθόδου που χρησιμοποιούν. Η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να 

ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:4 

1. Ο σκοπός της έρευνας πρέπει να είναι σαφής και να χρησιμοποιούνται κοινές έννοιες. 

2. Η ερευνητική διαδικασία  που χρησιμοποιείται θα πρέπει να περιγραφεί με αρκετή λεπτομέρεια 

ώστε να επιτρέψει σε έναν άλλο ερευνητή να επαναλάβει την έρευνα για περαιτέρω πρόοδο 

διατηρώντας τη συνέχεια των ήδη επιτευχθέντων. 

3. Ο διαδικαστικός σχεδιασμός της έρευνας πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφέρει 

αποτελέσματα όσο το δυνατόν αντικειμενικά. 

4. Ο ερευνητής θα πρέπει να αναφέρει με απόλυτη ειλικρίνεια, ελαττώματα στον διαδικαστικό 

σχεδιασμό και να εκτιμήσει τις επιπτώσεις τους στα ευρήματα. 

5. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να αποκαλύπτει τη 

σημασία της και οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι αποδεκτές. Επίσης, 

πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων. 

6. Τα συμπεράσματα πρέπει να περιορίζονται σε εκείνα που δικαιολογούνται από τα δεδομένα της 

έρευνας και σε εκείνα για τα οποία παρέχουν επαρκή βάση. 

7. Η έρευνα «φαίνεται να έχει» μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, εάν ο ερευνητής είναι έμπειρος, έχει καλή 

φήμη στην έρευνα και είναι άνθρωπος γνωστός για την ακεραιότητα του. 

Σύμφωνα με τον Bellenger και τον Greenberg (1978)5, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ποιότητα μιας καλής 

έρευνας με τα παρακάτω: 

1. Μια καλή έρευνα είναι συστηματική: Σημαίνει ότι η έρευνα είναι δομημένη με συγκεκριμένα 

βήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, σε μια συγκεκριμένη ακολουθία ,σύμφωνα με ένα καλά 

καθορισμένο σύνολο κανόνων. Το συστηματικό χαρακτηριστικό της έρευνας δεν αποκλείει τη 

δημιουργική σκέψη, αλλά σίγουρα απορρίπτει τη χρήση της εικασίας και της διαίσθησης για να 

καταλήξει σε συμπεράσματα. 

2. Μια καλή έρευνα είναι λογική: Αυτό συνεπάγεται ότι η έρευνα καθοδηγείται από τους κανόνες 

της λογικής συλλογιστικής και η λογική διαδικασία της επαγωγής και των πορισμάτων έχει μεγάλη 

αξία στην υλοποίηση της έρευνας. Η επαγωγή είναι η διαδικασία της συλλογιστικής από ένα μέρος 

στο σύνολο, ενώ το πόρισμα είναι η διαδικασία της συλλογιστικής από κάποια προϋπόθεση σε ένα 

                                                      
4 James Harold Fox, Criteria of Good Research, Phi Delta Kappan, Vol. 39 (March, 1958), pp. 285–86. 
5 https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.1969.19209633 [πρόσβαση 22/01/2020] 

https://journals.aom.org/doi/10.5465/amj.1969.19209633


συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την ίδια προϋπόθεση. Στην πραγματικότητα, ο λογικός 

συλλογισμός καθιστά την έρευνα πιο ουσιαστική στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

3. Μια καλή έρευνα είναι εμπειρική: Υποδηλώνει ότι η έρευνα σχετίζεται βασικά με μία ή 

περισσότερες πτυχές μιας πραγματικής κατάστασης και ασχολείται με συγκεκριμένα δεδομένα που 

παρέχουν μια βάση για την εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

4. Μια καλή έρευνα μπορεί να αναπαραχθεί: Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την επαλήθευση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας με την αναπαραγωγή της μελέτης και την οικοδόμηση μιας βάσης 

για τη λήψη αποφάσεων. 


