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Πρόλογος των συγγραφέων 

Όπως είναι γνωστό, η επιστήμη είναι μια διαδικασία παραγωγής γνώσης, η οποία παράγεται με την 
προσεκτική παρατήρηση φαινομένων και με την ανάπτυξη θεωριών που να ερμηνεύουν αυτά τα φαινόμενα. 
Οι συστηματικοί τρόποι που έχει αναπτύξει η επιστήμη για την περιγραφή, την ερμηνεία, την πρόβλεψη και 
τον έλεγχο των φαινομένων συγκροτούν εν πολλοίς την μεθοδολογία της έρευνας. Ιδιαίτερη θέση στη 
μεθοδολογία της έρευνας καταλαμβάνουν οι στατιστικές μεθοδολογίες, με τη χρήση των οποίων διενεργείται 
στην εποχή μας το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής έρευνας. Σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας παράγεται και καταγράφεται διαρκώς ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, τα οποία 
συλλέγονται, οργανώνονται, αναλύονται, παρουσιάζονται και ερμηνεύονται με μια πληθώρα μεθόδων και 
τεχνικών που έχει αναπτύξει η στατιστική επιστήμη. Το βιβλίο αυτό στοχεύει στη γνωριμία των φοιτητών με 
τις βασικές έννοιες της μεθοδολογίας της έρευνας και με τα βασικά εργαλεία της στατιστικής με τη χρήση 
δύο δημοφιλών προγραμμάτων, του Excel και του SPSS. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, που για πρώτη φορά έρχονται σε 
επαφή και γνωριμία με τις στατιστικές μεθόδους και κατά συνέπεια η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην 
παρουσίαση της ύλης είναι ιδιαίτερα φιλική προς αυτούς. Τα μαθηματικά κρατήθηκαν στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, έτσι ώστε να μην τρομάζουν και απογοητεύουν όσους ξεκινούν την προσπάθεια εκπόνησης μιας 
ερευνητικής εργασίας. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις διάφορες μεθόδους έτσι ώστε να τις 
εφαρμόσουν άμεσα σε δική τους εργασία.  

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε 35 κεφάλαια, τα οποία συγκροτούν έξι διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, 
που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1–6, γίνεται αρχικά μια εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και στην ηθική 
της έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει μια ερευνητική 
εργασία. Όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι οι αυριανοί επιστήμονες, καλούνται να εκπονήσουν ερευνητικές 
εργασίες στα διάφορα μαθήματα στη διάρκεια των σπουδών τους. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουν πώς διαρθρώνεται μια επιστημονική εργασία, ποια μέρη περιλαμβάνει και πώς δομείται έτσι ώστε 
να παρουσιάζεται στον αναγνώστη της ένα συνεκτικό κείμενο, που πετυχαίνει το στόχο του: την απάντηση 
σε ένα ερευνητικό ερώτημα με πειστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Στο μέρος αυτό ο φοιτητής θα βρει έναν 
πρακτικό και χρηστικό οδηγό, χρήσιμο για την εκπόνηση της εργασίας του.   

Στο δεύτερο μέρος, στα κεφάλαια 7–11, παρουσιάζεται η εισαγωγή και περιγραφή δεδομένων στο Excel. 
Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τρόπων εισαγωγής των δεδομένων στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και 
των ποικίλων στατιστικών μέτρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των δεδομένων. Στο τρίτο μέρος, 
στα κεφάλαια 12–15 παρουσιάζεται η εισαγωγή και περιγραφή δεδομένων στο πρόγραμμα SPSS. 
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το SPSS είναι ένα πολύ ισχυρό στατιστικό πακέτο λογισμικού, που είναι 
ευρύτατα διαδεδομένο, ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες. Εξάλλου, το αρχικό του όνομα (Statistical 
Package for the Social Sciences – Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες) παρέπεμπε ακριβώς σε 
αυτό. Όπως και για το Excel, γίνεται και για το SPSS αναλυτική παρουσίαση των τρόπων εισαγωγής των 
δεδομένων στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και των ποικίλων στατιστικών μέτρων που χρησιμοποιούνται για 
την περιγραφή των δεδομένων. 

Στο τέταρτο μέρος, στα κεφάλαια 16–20, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μέρη της επαγωγικής 
στατιστικής, έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης, με τη χρήση του Excel. Στο πέμπτο μέρος, 
στα κεφάλαια 21–28, παρουσιάζονται οι έλεγχοι υποθέσεων και τα διαστήματα εμπιστοσύνης, με τη χρήση 
του SPSS.      

Τέλος, στο έκτο μέρος, στα κεφάλαια 29–35, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες της λεγόμενης μη 
παραμετρικής στατιστικής, οι οποίες ακολουθούνται όταν έχουμε δεδομένα για τα οποία δεν προϋποτίθεται 
η κανονική κατανομή. Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμες μεθόδους για την ανάλυση κατηγορικών δεδομένων, 
χωρίς την περιοριστική υπόθεση της κανονικότητας του πληθυσμού.  
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προσέγγιση στην παρουσίαση της ύλης είναι φιλική προς τον αναγνώστη 
φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι η βαρύτητα δίνεται στην πρακτική εφαρμογή και όχι στην θεωρητική θεμελίωση 
των μεθόδων και την μαθηματική τους απόδειξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, που επιλύονται αναλυτικά 
και διεξοδικά, με πληθώρα εικόνων, πινάκων και διαγραμμάτων. Κάθε παράδειγμα επιλύεται ολοκληρωμένα, 
με την παρουσίαση όλων των απαραίτητων βημάτων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο παράδειγμα. 
Δηλαδή, δεν χρειάζεται ο φοιτητής να ανατρέξει σε κάποιο προηγούμενο παράδειγμα, ή τμήμα του βιβλίου 
για να βρει κάποια από τα βήματα της επίλυσης του παραδείγματος. Επίσης, δεν παραλείπονται βήματα ως 
«εύκολα» ή «ευκόλως εννοούμενα». Η μακρόχρονη εμπειρία μας στη διδασκαλία της στατιστικής έχει δείξει 
ότι οι φοιτητές «κολλάνε»  όταν παραλείπονται βήματα επίλυσης μιας άσκησης. Στόχος μας είναι να επιλύσει 
ο φοιτητής μόνος του το παράδειγμα, στο δικό του υπολογιστή, έχοντας δίπλα του το βιβλίο και 
ακολουθώντας ένα – ένα τα βήματα επίλυσης όπως τα παρουσιάζουμε και να συγκρίνει κάθε βήμα που κάνει 
μόνος του με αυτό που δείχνει αντίστοιχα το βιβλίο. Τότε θα έχει πετύχει ο φοιτητής να μάθει μια 
μεθοδολογία επίλυσης για το συγκεκριμένο είδος προβλημάτων. Επιπλέον, δίνονται παραδείγματα 
σχολιασμών αποτελεσμάτων σε κάθε περίπτωση περιγραφικής ή επαγωγικής στατιστικής, για να μπορεί ο 
φοιτητής να καταλαβαίνει πως «διαβάζονται» τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τη στατιστική ανάλυση 
μέσω Η/Υ και να μπορεί να τα ερμηνεύει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη συγγραφή εργασιών, όπου ο 
στόχος είναι η απόδοση των αποτελεσμάτων και η διεξαγωγή συμπερασμάτων σε κάθε έρευνα.   

Ένα βιβλίο ειδικά στην πρώτη του έκδοση είναι αρκετά πιθανό να περιέχει κάποια λάθη. Εξυπακούεται ότι 
για τα λάθη πάντοτε ευθύνονται οι συγγραφείς. Θα είναι χαρά μας να διαβάσετε προσεκτικά το βιβλίο και 
να μας υποδείξετε τα όποια λάθη, έτσι ώστε να διορθωθούν σε επόμενη έκδοση.  

Ελένη Τσακιρίδου 

Νίκος Σαριαννίδης 

Γιώργος Κοντέος 


