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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
 

 
1. ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Για να ορίσουμε το ερευνητικό πρόβλημα και τα συγκεκριμένα ερωτήματα, 
πρέπει:  

 να ορίσουμε ποιες είναι οι μεταβλητές στην έρευνά μας 
 να δώσουμε έναν λειτουργικό ορισμό για κάθε μεταβλητή, ο 
οποίος στην ουσία ορίζει το πώς θα μετρηθεί η μεταβλητή αυτή στη 
συγκεκριμένη έρευνα. 

 
2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ; 
Η επισκόπηση είναι η γενική, ανακεφαλαιωτική, βασική εξέταση της 
βιβλιογραφίας που γίνεται προκειμένου να επιλέξει ο ερευνητής ένα ερευνητικό 
θέμα. Η ανασκόπηση γίνεται όταν ο ερευνητής έχει ήδη επιλέξει το θέμα του. 
Γίνεται κάτω από τη σκοπιά και για χάρη της συγκεκριμένης έρευνας, για τις 
ανάγκες σχεδιασμού, εκτέλεσης και συγγραφής. 
 
3. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 Για να γνωρίσει ο ερευνητής ποια είναι η παρούσα κατάσταση των 
«ερευνητικών πραγμάτων» στον τομέα της επιχειρούμενης έρευνας 

 Για να γνωρίσει τις θεωρίες και τα θεωρητικά σχήματα που έχουν 
διατυπωθεί, και να τοποθετήσει την επιχειρούμενη έρευνα μέσα σε ένα 
ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που θέλει να περιγράψει και να ερμηνεύσει 
τον τρόπο που συμβαίνουν και τις σχέσεις μεταξύ των φαινομένων. 

 
4. ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ? 
Η επιτυχία μίας βιβλιογραφικής έρευνας εξαρτάται από τα παρακάτω α) πόσο 
εξαντλητική είναι η αναζήτηση και εντοπισμός των στοιχείων στη βιβλιογραφία, 
β) πόσο αυθεντική και χωρίς αλλοιώσεις είναι η παρουσίαση των στοιχείων, γ) 
πόσο υψηλή είναι η συνθετική και εκθετική ικανότητα του ερευνητή, δ) πόσο 
σωστή και πλήρης είναι η βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 
 
5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ? 
Η διαφοροποίηση της έρευνας σε νατουραλιστική και πειραματική γίνεται με 
βάση αυτό που στην επιστημονική έρευνα ονομάζουμε «έλεγχο παραγόντων». Τι 
είναι όμως ο «έλεγχος παραγόντων»; Η έρευνα συνήθως μελετά τις σχέσεις 
μεταξύ μεταβλητών. Επιχειρεί να διαπιστώσει α) αν υπάρχουν σημαντικές 



σχέσεις μεταξύ κάποιων μεταβλητών, και β) αν οι σχέσεις αυτές είναι αιτιώδεις. 
Με βάση τις αιτιώδεις σχέσεις προσπαθεί να διατυπώσει γενικές αρχές – νόμους 
που ερμηνεύουν τα φαινόμενα. Όμως, σε φυσικές – πραγματικές καταστάσεις, 
όταν μελετάμε τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, συνυπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τη μία ή/και την άλλη μεταβλητή, 
στον ίδιο ή διαφορετικό βαθμό, και προς την ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση. Η 
παρεμβολή των «τρίτων» παραγόντων δημιουργεί ένα πολύπλοκο πεδίο 
αλληλεπιδράσεων με τις δύο μελετώμενες μεταβλητές και μεταξύ τους, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να συγκαλυφθεί η αληθής σχέση μεταξύ των 
δύο υπό μελέτη μεταβλητών, α) ως προς το βαθμό αυτής της σχέσης, και β) ως 
προς τη φύση της. Προκειμένου να απαλείψουμε τις επιδράσεις αυτών των 
«τρίτων» παραγόντων, κάνουμε «έλεγχο παραγόντων». Ο έλεγχος παραγόντων 
στην ερευνητική μεθοδολογία γίνεται με δύο τρόπους α) με έλεγχο των «τρίτων 
παραγόντων» εκ των προτέρων (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ), και β) με έλεγχο 
των τρίτων παραγόντων εκ των υστέρων (ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ).  
Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στην πειραματική και τη νατουραλιστική 
έρευνα.  
 
 
6. ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΗ 
ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ? 
Η μεθοδολογία που ακολουθεί ο ερευνητής στη νατουραλιστική  έρευνα είναι 
η παρακάτω. Λαμβάνει ένα δείγμα μαθητών και για κάθε μαθητή συγκεντρώνει 
στοιχεία για τις δύο υπό μελέτη μεταβλητές, καθώς και για όσο το δυνατό 
περισσότερους «τρίτους παράγοντες», τους πιο σημαντικούς. Υπολογίζει τις 
συνάφειες (σχέσεις) μεταξύ όλων των μεταβλητών (των δύο υπό μελέτη, και 
των άλλων) σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τη 
συνάφεια των δύο υπό μελέτη μεταβλητών, συνεξετάζοντας όλο το πλέγμα των 
συναφειών μεταξύ όλων αυτών των μεταβλητών. Η συνεξέταση αυτών των 
συναφειών, γίνεται α) με απλή επισκόπηση και λογική συνεκτίμηση των 
διαφόρων συναφειών, ή β) με εφαρμογή ειδικών στατιστικών αναλύσεων ώστε 
να απαλειφθούν εκ των υστέρων οι επιδράσεις τρίτων παραγόντων και να 
υπολογιστεί ο «καθαρός βαθμός» συνεξάρτησης των δύο μελετώμενων 
μεταβλητών. Η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο των τρίτων 
παραγόντων λέγεται «συναφειακός έλεγχος».  
 
 
7. ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ? 
Κύριο μέλημα του ερευνητή είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η 
συνήθης μορφή δειγματοληψίας είναι η δειγματοληψία κατά στρώματα  Ως 
ασφαλιστική δικλείδα χρησιμοποιείται η λήψη μεγάλων δειγμάτων. Τα 
ευρήματα συνήθως εκφράζονται σε κατανομές ποσοστιαίας συχνότητας 
(ποσοστά). Οι δημοσκοπήσεις διαφέρουν μεταξύ τους σε πολυπλοκότητα και 
εύρος ερωτημάτων.Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δημοσκοπικές έρευνες είναι 
νατουραλιστικές- περιγραφικές συναφειακές έρευνες, που δεν παρέχουν καμία 
δυνατότητα για απόδοση αιτιωδών σχέσεων.  
 
 



8. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΗ?  
Επειδή  

 έχουν κατασκευαστεί από ειδικούς 
 συνοδεύονται από ποικίλα στατιστικά στοιχεία (τυπικοί βαθμοί-νόρμες,  

      δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας) 
 
 
9. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

o Εγκυρότητα είναι το αν το ερευνητικό εργαλείο μετρά αυτό που 
ισχυρίζεται ότι μετρά. 

o Αξιοπιστία είναι η σταθερότητα των αποτελεσμάτων ενός ερευνητικού 
εργαλείου μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. 

 


