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Η οργάνωση της έρευνας 

Μαρία Ι. Κουτσούµπα 
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Πέντε είναι συνήθως τα στάδια σε µια ερευνητική 
διαδικασία: 

1.  Ο προσδιορισµός ενός σηµαντικού ερευνητικού 
προβλήµατος. 

2.  Η συγγραφή της ερευνητικής πρότασης. 
3.  Η διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας.  
4.  Η διεξαγωγής της κύριας έρευνας. 
5.  Η συγγραφή της ερευνητικής αναφοράς (µελέτη, 

διατριβή κ.ά.). 

Τα στάδια µιας ερευνητικής διαδικασίας 
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Ø  Σε ότι αφορά την συγγραφή της ερευνητικής πρότασης πρέπει να 
επισηµανθούν τα εξής: 

1.  Είναι πολύ σηµαντική γιατί η διόρθωσή της σώζει κυριολεκτικά 
τον άπειρο ερευνητή από µεγάλα προβλήµατα. 

2.  Περιλαµβάνει πολλές σηµαντ ικές ενότητες που θα 
συµπεριληφθούν και στην τελική αναφορά της έρευνας.  

(Βλ. Krathwohl, D. R., & Smith, N.(2004). How to prepare a dissertation proposal: 
Suggestions to students in education and social  sciences. Syracuse NY: Syracuse  
University Press) 

 
Ø  Σε ότι αφορά την διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας, αυτή έχει ως 

στόχο την  διερεύνηση πιθανών προβληµάτων στην διεξαγωγή 
της κύριας έρευνας (προβλήµατα διαδικασιών ή οργάνων 
συλλογής δεδοµένων κ.ά.)  
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Αναζητώντας θέµα έρευνας:  
ορισµένες µεθοδολογικές  

παρατηρήσεις* 

* Τροποποιηµένη παρουσίαση του Ηλία Μαυροειδή, βλ. 3ο Σεµινάριο Θεωρίας, Εφαρµογής & Έρευνας 
για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2008, www.opennet.gr 
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Το αρχικό πρόβληµα 

o  Πώς θα βρω ένα εύκολο θέµα για την 
ερευνητική µου εργασία; 

 
o  Ποιο είναι το πρώτο βήµα που πρέπει να 

κάνω; 
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Τρεις πιθανές λύσεις 

1.  Να αντιγράψω κάποια εργασία! 

2.  Να µου γράψει κάποιος άλλος την δική 
µου εργασία! 

3.  Να προσπαθήσω να την γράψω µόνος 
µου! 
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Θετικά vs Αρνητικά της Αντιγραφής 

Θετικά: 
1.  Δεν θα κουραστώ 
2.  Δεν θα ασχοληθώ 

ιδιαίτερα 

Αρνητικά: 
1.  Είναι ακαδηµαϊκά ανήθικο. 
2.  Υ π ά ρ χ ε ι  κ ί ν δ υ ν ο ς  ν α  τ ο 

ανακαλύψουν. 
3.  Δεν είµαι σίγουρος για την ποιότητα 

αυτού που αντιγράφω. 
4.  Υ π ά ρ χ ε ι  κ ί ν δ υ ν ο ς  ν α  µ ε 

κ α τ α λ ά β ο υ ν  γ ι α τ ί  δ ε ν  θ α 
καταλαβαίνω τι λέει το κείµενο. 

5.  Έδωσα πιθανώς χρήµατα και δεν 
έµαθα όσα θα µπορούσα. 

6.  Δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα 
πάρω το πτυχίο. 
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Θετικά vs Αρνητικά της Αγοράς 

Θετικά: 
1.  Δεν θα κουραστώ 
2.  Δεν θα ασχοληθώ 

καθόλου 

Αρνητικά: 
1.  Είναι ακαδηµαϊκά ανήθικο. 
2.  Δεν είµαι σίγουρος για την 

π ο ι ό τ η τ α  α υ τ ο ύ  π ο υ 
αγοράζω. 

3.  Δ ε ν  θ α  µ π ο ρ ώ  ν α 
υπερασπιστώ το κείµενο. 

4.  Τ ε λ ι κ ά  έ δ ω σ α  δ ύ ο 
‘τσουβάλια’ χρήµατα και δεν 
έµαθα τίποτα. 

5.  Δεν είναι σίγουρο ότι θα 
πάρω το πτυχίο. 
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Θετικά vs Αρνητικά της Προσπάθειας 

Θετικά: 
1.  Θα µάθω κάποια πράγµατα. 
2.  Δεν µπορεί κανένας να µε 

κ α τ η γ ο ρ ή σ ε ι  ό τ ι  δ ε ν 
προσπάθησα. 

3.  Θα έχω την προσωπική 
ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η  ό τ ι 
προσπάθησα. 

4.  Δεν θα µπορεί κανένας να 
καταλάβει καλύτερα από µένα 
το τι λέω. 

Αρνητικά: 
1.  Θα κουραστώ πολύ. 
2.  Θα αφιερώσω πολύ χρόνο. 
3.  Δεν είναι σίγουρο ότι θα 

πάρω το πτυχίο. 
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Αν έχετε επιλέξει την 3η περίπτωση,  
τότε συνεχίζουµε. 

 
Σε κάθε άλλη περίπτωση…  

κακώς κάθεστε ακόµη στην αίθουσα! 
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Η έµπνευση και φαντασία - βασισµένες σε στέρεες θεωρητικές αρχές - για τον 

εντοπισµό / ορισµό ενός ερευνητικού προβλήµατος είναι πολύ συχνά οι πιο 

καθοριστικοί παράγοντες για την συνολική αξία µιας έρευνας! 

Συνεπώς ο χρόνος που αφιερώνεται στο στάδιο αυτό πρέπει να είναι επαρκής! 
 

Βήµατα για διαµόρφωση ερευνητικού ερωτήµατος: 

•  Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

•  Εντοπισµός πλαισίου έρευνας µε βάση την υπάρχουσα γνώση 

•  Καθορισµός ερευνητικού προβλήµατος που θα προάγει την υπάρχουσα γνώση 
 

Δυσκολίες: 

•  Η εκπαίδευσή µας δίνει έµφαση µόνο στο πώς να «περνάµε» µαθήµατα…. 

 Εντοπισµός ερευνητικού προβλήµατος 
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Πως εντοπίζουµε το θέµα/
ερευνητικό πρόβληµα  

της ερευνητικής εργασίας µας: 
 

1η περίπτωση 
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Έχουµε εντοπίσει ένα θέµα από προσωπικό / 

επαγγελµατικό ενδιαφέρον: 

 Εντοπισµός ερευνητικού προβλήµατος 
Περίπτωση 1η 
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Προχωράµε σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έτσι ώστε 
να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

•   Έχει πραγµατοποιηθεί άλλη έρευνα µε το ίδιο 
πρόβληµα; 

•   Αν, ναι τι αποτελέσµατα προέκυψαν; 
•   Τι περισσότερο µπορώ να προσφέρω στην υπάρχουσα 
γνώση; 

•   Ποιες µεθόδους σκοπεύω να χρησιµοποιήσω; Είναι 
καλύτερες από αυτές που χρησιµοποίησαν άλλοι 
ερευνητές;  

•  Είναι σηµαντικό το ερευνητικό πρόβληµα που σκοπεύω 
να επιλέξω; Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο πιο 
σηµαντικό; 

 Επιλογή ερευνητικού προβλήµατος 
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Ποια βήµατα µπορούµε να 
ακολουθήσουµε στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας ; 

1.  Να προσδιορίσουµε βάσεις δεδοµένων 

2.  Να αναζητήσουµε µε λέξεις-κλειδιά 
συναφείς έρευνες 
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Προσδιορίζοντας Βάσεις Δεδοµένων 

•  Για άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά πολύ καλή βάση 
δεδοµένων είναι το ERIC, το οποίο είναι διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα: http://www.eric.ed.gov/ 

 

•  Επίσης το Google Scholar, το PsycINFO, το dissertation 
abstracts, το education abstracts και το web of Science είναι 
καλές βάσεις δεδοµένων. 

•  Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ιστοσελίδες εκδοτικών 
οίκων / επιστηµονικών περιοδικών (π.χ. Elsevier) ή και ο 
Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ( 
www.heal-link.gr ) 

 

•  Για την εξΑΕ καλή βάση δεδοµένων αποτελεί η ICDL του UK 
Open University. 
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Πως εντοπίζουµε το θέµα/
ερευνητικό πρόβληµα  

της ερευνητικής εργασίας µας: 
 

2η περίπτωση 
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 Εντοπισµός ερευνητικού προβλήµατος 
Περίπτωση 2η 

Δεν έχουµε εντοπίσει κανένα θέµα και δεν 

ξέρουµε από πού να ξεκινήσουµε: 
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Ποια βήµατα πρέπει να ακολουθήσουµε; 

1.  Να προσδιορίσουµε βάσεις δεδοµένων. 
2.  Να χρησιµοποιήσουµε δευτερογενείς πηγές 

(ειδικά βιβλία και άρθρα). 
 

Όλα αυτά για να κάνουµε ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 
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Γιατί κάνουµε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 

1.  Για να προσδιορίσουµε κενά στην έρευνα του 
γνωστικού µας αντικειµένου. 

2.  Για να εντοπίσουµε παλιές και νέες τάσεις 
στην έρευνα του γνωστικού µας αντικειµένου. 

3.  Για να εντοπίσουµε σε άλλες εργασίες νέες 
ερευνητικές προτάσεις. 

4.  Για να εντοπίσουµε εργασίες για επανάληψη ή 
επέκταση. 

Με βάση αυτή την διαδικασία εντοπίζετε ένα ενδιαφέρον θέµα.  
Στην συνέχεια προχωράτε όπως στην πρώτη περίπτωση. 
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Η επέκταση µιας υπάρχουσας έρευνας (που έχετε εντοπίσει στην 
βιβλιογραφία) µπορεί να έχει τις ακόλουθες µορφές: 

•  Έλεγχος των αποτελεσµάτων µίας ιδιαίτερα σηµαντικής/ 
«εντυπωσιακής» έρευνας. 

•  Έλεγχος εγκυρότητας των αποτελεσµάτων µιας έρευνας σε 
διαφορετικούς  πληθυσµούς. 

•  Εντοπισµός και έλεγχος τάσεων και µεταβολών στην διάρκεια του 
χρόνου. 

•  Έλεγχος σηµαντικών αποτελεσµάτων µιας έρευνας µε χρήση 
διαφορετικής µεθοδολογίας. 

•  Ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών τεχνικών. 

Επέκταση προηγούµενης έρευνας: 

Προσοχή:  
Οι ερευνητές συχνά αναφέρουν προβλήµατα που 

χρειάζονται διερεύνηση στο τέλος των εργασιών τους! 
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Η αναζήτηση όλων αυτών µπορεί να 
γίνει… 

•  Μέσα από βιβλία.  

•  Μέσα από επιστηµονικά περιοδικά. 

•  Μέσα από διαδικτυακές βάσεις 
δεδοµένων. 
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Οι λέξεις κλειδιά για τις διαδικτυακές  
βάσεις δεδοµένων 

Παράδειγµα:   
 Πληκτρολογώντας τις λέξεις «literature 
review» µαζί µε το γνωστικό σου αντικείµενο 
σε µια µηχανή αναζήτησης όπως το Google, 
προκύπτουν µια σειρά από άρθρα που 
παρουσιάζουν τις παλιές και νέες τάσεις της 
έρευνας. 
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Ένα παράδειγµα για αναζήτηση βάσεων 
δεδοµένων στην ΑεξΑΕ! 
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Κατάληξη αναζήτησης…  
  
Ακολουθώντας λοιπόν την µεθοδολογία που προαναφέρθηκε, καταλήξατε, 
για παράδειγµα, ότι το αντικείµενο που σας ενδιαφέρει να διερευνήσετε 
είναι «η τηλεδιάσκεψη».  
 
Συγκεκριµένα, εντοπίσατε ερωτήµατα του τύπου: 

  
1. «Τι είναι η τηλεδιάσκεψη και πως πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εξΑΕ;»  
2. «Μπορούµε να προβλέψουµε την απόδοση ενός φοιτητή από τον βαθµό συµµετοχής 
και ενεργοποίησης του κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης;» 
3. «Με ποια µέσα και ποιες τεχνικές µπορούµε να βελτιώσουµε το βαθµό 
αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια µίας τηλεδιάσκεψης;» 
4. «Πως νοιώθουν οι εκπαιδευόµενοι κατά τη διάρκεια µιας τηλεδιάσκεψης και πως την 
αντιλαµβάνονται;» 
5. «Ποια είναι η σχέση της αλληλεπίδρασης σε µία τηλεδιάσκεψη µε την ικανοποίηση 
που λαµβάνουν οι φοιτητές από τη συµµετοχή τους σε αυτήν;»  
 
 

 Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξετε ποιο από τα ερωτήµατα αυτά θα 
 διερευνήσετε, αλλά και το πώς θα το διερευνήσετε! 
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Έστω λοιπόν ότι το αντικείµενο 
ενδιαφέροντος  

είναι  
«η τηλεδιάσκεψη». 

 Ας δούµε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό 
ερώτηµα που θέσαµε πριν από λίγο… 
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Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα που τέθηκε αφορούσε: 
 «Τι είναι η τηλεδιάσκεψη και πως πραγµατοποιείται στο 

πλαίσιο της εξΑΕ;»  
 

Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτηµα εστιάζεται 
στην περιγραφή. 

Το δεύτερο σχετιζόταν µε το:  
«Μπορούµε να προβλέψουµε την απόδοση ενός φοιτητή από 

το βαθµό συµµετοχής και ενεργοποίησής του κατά την 
διάρκεια της τηλεδιάσκεψης;» 

 

 Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτηµα εστιάζεται 
στην πρόγνωση. 
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Το τρίτο ήταν: 
«Με ποια µέσα και ποιες τεχνικές µπορούµε να 
βελτιώσουµε το βαθµό αλληλεπίδρασης κατά τη 

διάρκεια µίας τηλεδιάσκεψης;»  
 

Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτηµα εστιάζεται  

στη βελτίωση/ανάπτυξη. 
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Το πέµπτο και τελευταίο ερώτηµα αφορούσε:  
«Ποια είναι η σχέση της αλληλεπίδρασης σε µία 
τηλεδιάσκεψη µε την ικανοποίηση που λαµβάνουν οι 

φοιτητές από τη συµµετοχή τους σε αυτήν; Η ικανοποίηση 
αυξάνει όσο αυξάνει η αλληλεπίδραση;» 

 

 Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτηµα εστιάζεται 
στην εξήγηση. 

Το τέταρτο σχετιζόταν µε το:  
«Πως νοιώθουν οι εκπαιδευόµενοι κατά τη διάρκεια µιας 

τηλεδιάσκεψης και πως την αντιλαµβάνονται;» 
 

 Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτηµα εστιάζεται 
στην ερµηνεία. 

Ειδικότερα, 
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 Η εξήγηση αποτελεί την προσπάθεια 
προσδιορισµού κατά βάση σχέσεων 
αιτίας και αιτιατού. 

 Η ερµηνεία αναφέρεται στην κατανόηση 
ενός φαινοµένου , γεγονότος ή 
πράγµατος, χωρίς να προσδιορίζονται 
αιτιοκρατικές σχέσεις. 
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Καταληκτι
κά… 

 Διαπιστώνουµε ότι τα προηγούµενα 
µπορούν να ταξινοµηθούν σε πέντε 
βασικούς τύπους έρευνας στην 
εκπαίδευση: 

o  Περιγραφή 
o  Πρόγνωση 

o  Βελτίωση/ανάπτυξη 
o  Ερµηνεία  
o  Εξήγηση 
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Τι πρέπει να σκεφτώ στη 
συνέχεια; 

Κάθε ερώτηµα µε ποια 
στρατηγική θα το 

απαντήσω; 
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Υπάρχουν 2 είδη στρατηγικής  
σύµφωνα µε τον Robson (2007): 

o  Η ευέλικτη στρατηγική: όταν ξεκινά η έρευνα ο 
ερευνητής δεν έχει κατά νου µια συγκεκριµένη 
θεωρία, δεν γνωρίζει επακριβώς τον τρόπο που θα 
συλλέξει τα στοιχεία, ούτε τον τρόπο που θα τα 
µελετήσει. Ο σχεδιασµός συνεχώς διαµορφώνεται 
κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

 

o  Η µη ευέλικτη στρατηγική: από την πρώτη στιγµή ο 
ερευνητής έχει µια θεωρία και θέλει να την 
επαληθεύσει ή να την απορρίψει, π.χ. µέσα από 
συγκεκριµένο πείραµα. Δεν µπορεί να αλλάξει κάτι 
κατά τη διάρκεια της έρευνας. 
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Οι θεωρίες δηµιουργούνται: 

Εκ των υστέρων  
Μια θεωρία µπορεί να δηµιουργηθεί 
αφού πρώτα παρατηρηθεί ένα 
µεγάλο σύνολο δεδοµένων.   

Την διαδικασία αυτή ακολούθησαν 
πολλο ί ανθρωπολό γο ι που 
προσέγγισαν κοινωνίες εντελώς 
διαφορετικές από τις δικές τους 
και, στη συνέχεια, υιοθετήθηκε και 
από ερευνητές άλλων χώρων.   

Με βάση αυτή την διαδικασία 
ελέγχουµε την αλήθεια ή την ισχύ 
τ η ς  θ ε ω ρ ί α ς  µ ε  β ά σ η 
µεταγενέστερες έρευνες.  

Εκ των προτέρων 
Μ ι α  θ ε ω ρ ί α  µ π ο ρ ε ί  ν α 
δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ε ί  ε κ  τ ω ν 
προτέρων.  

Με βάση αυτή την διαδικασία 
ελέγχουµε την αλήθεια της 
θεωρίας διατυπώνοντας µια ή 
περισσότερες υποθέσεις που 
συνεπάγονται από αυτή και 
ερευνούµε αν επαληθεύονται 
στην πραγµατικότητα.  
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•  Η ευέλικτη στρατηγική συνδυάζεται συνήθως 
µε ζητήµατα ερµηνείας και µε ποιοτικές 
µεθόδους έρευνας όπως: 

o  Εθνογραφικές 
o  Μελέτες περίπτωσης 

o  Ιστορικές 
o  Έρευνες δράσης κ.ά. 
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•  Η µη ευέλικτη στρατηγική συνδυάζεται συνήθως 
µε ζητήµατα εξήγησης και µε ποσοτικές 
µεθόδους έρευνας όπως: 

o  Πείραµα 
o  Έρευνα συσχέτισης 
o  Μετα-ανάλυση κ.ά. 
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Εξήγηση   Vs   Ερµηνεία 
Ποσοτικές µέθοδοι  Vs   Ποιοτικές µέθοδοι 

Αντικειµενική πραγµατικότητα  Vs  Πραγµατικότητα που 
κατασκευάζεται 

Μελέτη συµπεριφορών   Vs   Μελέτη νοηµάτων  
Παραγωγικοί συλλογισµοί   Vs    Επαγωγικοί συλλογισµοί 

Δύσκαµπτη δοµή   Vs   Εύκαµπτη δοµή 
Σκοπός: ο έλεγχος των θεωριών   Vs   Σκοπός: η δηµιουργία 

θεωριών                           µε εµπειρικά  δεδοµένα                   
από τα εµπειρικά δεδοµένα 

Διατύπωση ερευνητικών   Vs   Διατύπωση ερευνητικών  
           υποθέσεων                        προβληµάτων ή ερωτηµάτων 

Θα µπορούσε κάποιος να παρουσιάσει συνοπτικά 
τα προηγούµενα ως εξής: 



38 

 Η επιλογή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και 
από τον ίδιο τον ερευνητή και τον τρόπο 
που αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα!  

ότι η πραγµατικότητα υφίσταται ανεξάρτητα από τα 
άτοµα που την παρατηρούν  

ή 
ότι η γνώση που αποκτούµε για την πραγµατικότητα 

πηγάζει από τις εµπειρίες µας. 

Με άλλα λόγια, εξαρτάται από το αν ο ερευνητής θεωρεί 
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Οι επιστήµονες που απαντούν καταφατικά στο πρώτο 
δέχονται ότι τα κοινωνικά φαινόµενα είναι όπως τα 
φυσικά φαινόµενα, αντικειµενικά «πράγµατα» που 
µπορούν  

α) να παρατηρηθούν επιστηµονικά και  
β) να ανακαλυφθούν γενικοί αιτιακοί κανόνες που τα 

καθορίζουν (εξηγητικό µοντέλο).  
 
Έτσι τα κοινωνικά φαινόµενα µπορούν να µελετηθούν γι’ 

αυτούς τους επιστήµονες µε εργαλεία των Φυσικών 
Επιστηµών.  
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Οι επιστήµονες που απαντούν αρνητικά δέχονται ότι η κοινωνική 
πραγµατικότητα κατασκευάζεται µέσα από νοήµατα που αποδίδουν 
τα  υποκείµενα στις πράξεις και τις συµπεριφορές τους. Κατά 
συνέπεια τα κοινωνικά φαινόµενα   
α) δεν µπορούν όπως τα φυσικά φαινόµενα, να παρατηρηθούν 

επιστηµονικά και  
β) δεν µπορούν να ανακαλυφθούν γενικοί αιτιακοί κανόνες που τα 

καθορίζουν.  
 

Μπορούν ωστόσο να µελετηθούν για να ερµηνευτούν (ερµηνευτικό 
µοντέλο) µε διαφορετικά όµως εργαλεία από αυτά των Φυσικών 
Επιστηµών.  
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Με άλλα λόγια, η επιλογή εξαρτάται 
από:  

 

o  την κοσµοθεωρία του κάθε ερευνητή 
 

o  τις θεωρητικές του παραδοχές 
 

o  τη θέση του απέναντι στο πρόβληµα 
της  γνώσης γενικότερα 
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Παραδοχ
ές 

•  Τέσσερις δέσµες παραδοχών: 
 
1.  Οντολογικού είδους:  

 αφορούν την ίδια τη φύση ή 
την ουσία των ερευνώµενων 
κοινωνικών φαινοµένων 

 
2.  Επιστηµολογικού είδους:  

 αφορούν τη φύση και τις 
µορφές της γνώσης (πως 
α π ο κ τ ι έ τ α ι  κ α ι  π ω ς 
µεταδίδεται) 

•  Τέσσερα ερωτήµατα: 
 
1.  Η κοινωνική πραγµατικότητα 

είναι εξωτερική προς τα 
άτοµα (ρεαλισµός) ή είναι 
π ρ ο ϊ ό ν  τ η ς  α τ ο µ ι κ ή ς 
συνείδησης (νοµιναλισµός); 

 
2.  Η γνώση είναι σκληρή , 

αντικε ιµεν ική και απτή 
(θετικισµός) ή προσωπική, 
υποκειµενική και µοναδική 
(αντι-θετικισµός); 
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Παραδοχές 

3.  Ανθρώπινης φύσης:  
 αφορούν τη σχέση 
ανάµεσα στα ανθρώπινα 
όντα και το περιβάλλον 

 
 
4.  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ έ ς 

προσεγγίσεις:  
 α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν 
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ο υ 
κοινωνικού κόσµου 

3.  Τ α  α ν θ ρώπ ι ν α  ό ν τ α 
αντιδρούν µηχανικά στο 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ ο υ ς 
(ντετερµινισµός) ή είναι 
αυτουργοί των δικών τους 
πράξεων (βολονταρισµός); 

 
4.  Αναζήτηση καθολικών 

νόµων (νοµοθετική) ή 
κατανόηση και ερµηνεία του 
κόσµου (ιδιογραφική);  
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 Είναι άραγε η απάντηση στα 
προηγούµενα µονοδιάστατη; 

 

Με άλλα λόγια… 
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 Είναι απαραίτητο ένας ερευνητής  
να χρησιµοποιήσει 

µόνο ποιοτικές ή µόνο ποσοτικές µεθόδους;  

ΌΧΙ! 
 Η σύγχρονη τάση οδηγεί στη συνδυασµένη 

χρήση των µεθόδων… 

 Ερώτηµα 1ο: 
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Τριγωνοποίη
ση 

 «Η χρήση δύο ή περισσοτέρων µεθόδων συλλογής στοιχείων 
για τη µελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς» (Cohen & Manion, 1997:231). 

Πολύ-µεθοδική προσέγγιση       µονο-µεθοδική προσέγγιση 
µε χρήση κανονιστικών ή ερµηνευτικών τεχνικών ή 

συνδυασµού τους 

Μεθοδική τριγωνοποίηση 
Χρονική 
Τοπική 
Ερευνητική 
Θεωρητική  

Συνδυασµένα επίπεδα 
τριγωνοποίησης  

(ατοµικό, οµαδικό, κοινωνικό) 
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Είναι απαραίτητο ένας ερευνητής  
για να αντλήσει τα δεδοµένα του να χρησιµοποιήσει 

υποχρεωτικά εργαλεία όπως ερωτηµατολόγιο, 
συνέντευξη, παρατήρηση κ.λπ.;  

ΌΧΙ! 
 Μπορεί κάλλιστα να αντλήσει τα δεδοµένα 

του µέσα από βιβλία και άρθρα  
(βιβλιογραφική και µόνο ανασκόπηση) 

 Επιπλέον, Ερώτηµα 2ο: 
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το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα που 
αφορούσε: 

 «Τι είναι η τηλεδιάσκεψη και πως 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εξΑΕ;»  

 

Μπορεί να απαντηθεί µέσα από 
βιβλιογραφική και µόνο ανασκόπηση… 
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Εποµένως
… 

 Διαπιστώνουµε ότι µπορούµε να 
εκπονήσουµε µια ερευνητική εργασία 
που: 

o  Να στηρίζεται αποκλειστικά σε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση 

o  Να στηρίζεται σε ποιοτική προσέγγιση 
o  Να στηρίζεται σε ποσοτική προσέγγιση 
o  Να στηρίζεται σε συνδυασµό των 

παραπάνω 
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Τι κάνω τελικά; 
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ü  Επιλέγω ένα πρόβληµα. 
 

ü  Το ποιο πρόβληµα, είναι δική 
σας επιλογή. 
 

ü  Ανάλογα µε το πρόβληµα που 
θέσατε, επιλέγετε τη στρατηγική 
για το πως θα το προσεγγίσετε. 
 

ü  Στη συνέχεια, καθορίζετε τις 
µεθόδους, τεχνικές και εργαλεία 
συλλογής των δεδοµένων σας. 
 

ü  Αφού τα συλλέξετε, θα πρέπει 
να τα επεξεργαστείτε κριτικά 
ώστε να καταλήξετε σε κάποια 
τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. 
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Για παράδειγµα, ένα ζητούµενα που αφορά τη διαµόρφωση 
θεωρητικού προβλήµατος και την επιλογή µελέτης περίπτωσης 

σχετίζεται και µε το αν: 

  Επιλογή πρώτα του πεδίου έρευνας και στη 
συνέχεια του προβλήµατος 

ή 
  Επιλογή πρώτα του προβλήµατος και στη 
συνέχεια του πεδίου έρευνας   

Κάποιοι παράµετροι που ενδέχεται να παίζουν ρόλο:  

η προσβασιµότητα, το προσωπικό ενδιαφέρον, η χρηµατοδότηση,  

η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας κ.λπ. 
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Το τελευταίο συνιστά το πιο ουσιαστικό κοµµάτι 
κάθε ερευνητικής εργασίας. 

Ένας καλός τρόπος για να αξιολογήσετε αν 
πετύχατε τα παραπάνω, είναι να διατυπώσετε σε 

µια παράγραφο την ουσία της εργασίας σας. 

Δύο είναι οι κρίσιµες ερωτήσεις στην 
υποστήριξη της εργασίας σας: 

Ø  Ποιο είναι το ερευνητικό σας ερώτηµα; 
Ø  Ποια είναι η απάντηση στο ερώτηµα αυτό; 
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Καλό σας ταξίδι… 


