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Η Έρευνα µε

Ερωτηµατολόγιο

∆ρ. Γεώργιος Μενεξές

A’ εξάµηνο: Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Viola  adorata  

Ειδικοί Στόχοι της ∆ιάλεξης

� Η κατανόηση των φάσεων και σταδίων της δοµηµένης
πορείας στο µεθοδολογικό σχεδιασµό εµπειρικών
ερευνητικών µελετών που βασίζονται στη χρήση
ερωτηµατολογίων.

� Η ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πρωτόκολλου που να
είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη (ερευνητική-επιστηµονική κοινότητα, ερευνητής, 
στατιστικός αναλυτής, τελικοί αποδέκτες) ώστε να
βελτιωθεί η επικοινωνία µεταξύ τους και ο έλεγχος της
ποιότητας του τελικού ερευνητικού αποτελέσµατος να
γίνει πιο αποτελεσµατικός. 
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Ξεκινώντας…

1. “Know your topic”

2. “Know your people”
Berdie, Anderson and Niebuhr (1986)

Η Επιστηµονική Έρευνα … και

η Αναζήτηση της Αλήθειας
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Τα στάδια µιας έρευνας µε

ερωτηµατολόγιο…

∆οµηµένη Προσέγγιση στη

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιλογή ή Κατασκευή Οργάνων
 Μέτρησης 

 Στατιστική Ανάλυση 

  

   Μέθοδος Συλλογής �εδο�ένων
 

Γενικός Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι της Έρευνας 
 Αποτελέσ�ατα 

Επικύρωση Εγκυρότητας Αποτελεσ�άτων 
 Συλλογή �εδο�ένων
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Γενικός Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας

� Το σηµαντικότερο παραδοτέο της πρώτης φάσης είναι η
ανάπτυξη του Εννοιολογικού Μοντέλου – Υποδείγµατος στο
οποίο θα στηριχθεί ή όλη ερευνητική διαδικασία. 

� Στη φάση αυτή αρχικά καθορίζεται το ερευνητικό πρόβληµα, 
διατυπώνονται ο γενικός σκοπός και οι ειδικοί στόχοι της
µελέτης, αιτιολογούνται οι ερευνητικές υποθέσεις και
τεκµηριώνεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα
αξιολογηθούν και θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα. 

� Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο πληθυσµός στόχος, οι
πειραµατικές ή οι δειγµατοληπτικές µονάδες ανάλογα µε το
είδος της έρευνας, οι µονάδες παρατήρησης και καθορίζονται
εννοιολογικά οι σχετικές µε το πρόβληµα µεταβλητές
(ανεξάρτητες και εξαρτηµένες) καθώς και οι µεταξύ τους
σχέσεις και δοµές (λανθάνουσες ή µη). 

� Τέλος, διατυπώνονται κριτήρια αξιολόγησης της κλινικής ή
πρακτικής σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων.

Φάση 2: 

Επιλογή ή Κατασκευή Οργάνων Μέτρησης

� Με βάση το υλικό τεκµηρίωσης της πρώτης φάσης οι
ερευνητές θα πρέπει να επιλέξουν ή να κατασκευάσουν
τα κατάλληλα όργανα ή εργαλεία, όπως είναι, για
παράδειγµα, οι αισθητήρες και τα ερωτηµατολόγια, τα
οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση και
καταγραφή των ποσοτικών ή ποιοτικών δεδοµένων.

� Τα όργανα αυτά, πριν χρησιµοποιηθούν στην επόµενη
φάση, θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την αξιοπιστία
και την εγκυρότητα τους σε σχέση µε το υπό εξέταση
πρόβληµα. 
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Φάση 3: 

Μέθοδος Συλλογής ∆εδοµένων

� Στη φάση αυτή θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε
την επιλογή της µεθόδου συλλογής-παραγωγής των
δεδοµένων (απογραφή, δειγµατοληψία, πείραµα). 

� Τεκµηριώνεται η καταλληλότητα της προτεινόµενης µεθόδου
σε σχέση µε τις απαιτήσεις και τα πορίσµατα της πρώτης
φάσης και αναλύονται τυχόν χρονικοί, οικονοµικοί, τεχνικοί και
κυρίως δεοντολογικοί περιορισµοί.

� Καθορίζονται, επίσης, σχέδια δράσης και αντιµετώπισης των
“απειλών” ως προς την εξωτερική και εσωτερική εγκυρότητα
της έρευνας και οριοθετείται και πάλι το πλαίσιο ερµηνείας
των αποτελεσµάτων κάτω από την επίδραση των νέων
περιορισµών που ενδεχοµένως να προκύψουν.

� Σε περίπτωση πειραµατικής ή δειγµατοληπτικής έρευνας
σηµαντική µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί σχετικά µε τον
υπολογισµό του ελάχιστου απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος.   

Φάση 4: 

Συλλογή των ∆εδοµένων

� Η φάση αυτή αφορά κυρίως το διαδικαστικό µέρος της

συγκέντρωσης και καταγραφής των δεδοµένων. Έµφαση

θα πρέπει να δοθεί στην εξεύρεση τρόπων αύξησης της

ακρίβειας στην καταγραφή των στοιχείων και στον

περιορισµό τόσο των δειγµατοληπτικών όσο και των µη

δειγµατοληπτικών σφαλµάτων.

� Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τότε ίσως απαιτηθεί η

τροποποίηση των οργάνων µέτρησης ή η αντικατάστασή

τους.  
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Σύνταξη σχεδίου του

ερωτηµατολογίου…

Τι Είναι

� Το αποτελεί ένα σύνολο γραπτών

ερωτήσεων µε τις οποίες ο ερευνητής απευθύνεται

οµοιόµορφα στα υποκείµενα της έρευνας για τη συλλογή

ερευνητικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την

άποψή, τη γνώµη τους ή την αντίληψή τους για ένα

πρόβληµα ή ένα θέµα.

� Ένα ερωτηµατολόγιο έχει ορισµένα βασικά

χαρακτηριστικά και περιορισµούς.
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Βασικά Χαρακτηριστικά

� Η οµοιοµορφία των ερωτήσεων.

� Η έκταση και η ποικιλία των δεδοµένων που είναι δυνατό
να συγκεντρωθούν.

� Η έκταση και η ποικιλία των ερωτούµενων που καλύπτει.

� Η ελεύθερη και ανώνυµη έκφραση των υποκειµένων.

� Η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών για µη
παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά (απόψεις και
συναισθήµατα).

� Το σχετικά µικρό κόστος δαπάνης (σε χρήµα και χρόνο).

Περιορισµοί

� Η απώλεια των λεπτοµερειών και του βάθους της
πληροφορίας.

� Η έλλειψη ελέγχου της ακρίβειας των απαντήσεων.

� Η έλλειψη ελέγχου της ειλικρίνειας των ερωτηθέντων.

� Η υποκειµενικότητα των ερωτηθέντων στην κατανόηση
των ερωτήσεων.

� Οι απώλειες στο δείγµα.
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Η ∆ιαδικασία Κατασκευής και

Χορήγησης του Ερωτηµατολογίου

 

 ΕΡ�ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 

Κατάρτιση 
�ιατύπωση 

Αποστολή 

Ε�φάνιση 

Οι ερευνητές 

Κατάρτιση του Ερωτηµατολογίου (Ι)

�

� Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να καταρτίζεται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε ο ερωτώµενος να αντιλαµβάνεται
εύκολα τις ερωτήσεις και να µπορεί να απαντά µε
ακρίβεια, σαφήνεια και ταχύτητα σ’ αυτές.

�

� Πρέπει οι πληροφορίες, τις οποίες επιθυµούµε να
συγκεντρώσουµε, να διατίθενται εύκολα από τον
ερωτώµενο και να αποφεύγονται ερωτήσεις που
αναφέρονται στο παρελθόν ή που χρειάζονται
υπολογισµούς.
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Κατάρτιση του Ερωτηµατολογίου (ΙΙ)

�

� Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό
λιγότερες, ώστε να αποφεύγεται η άρνηση, η
καταπόνηση και η προχειρότητα στις απαντήσεις από
τους ερωτώµενους που οδηγούν σε αναξιόπιστες
πληροφορίες.

�

� Η γενική εικόνα του ερωτηµατολογίου και η
διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να προδιαθέτει
ευνοϊκά τον ερωτώµενο, παρά την ενδεχόµενη
υποχρέωσή του να απαντήσει.

Εµφάνιση του Ερωτηµατολογίου

�

� Πρέπει να υπάρχει στην αρχή της πρώτης σελίδας ο τίτλος
της έρευνας, ο φορέας που την πραγµατοποιεί και η
διεύθυνσή του. Επίσης, αν υπάρχει, να αναφέρεται η
νοµική διάταξη που νοµιµοποιεί την έρευνα, καθώς και η
ρητή δήλωση ότι οι σχετικές ατοµικές πληροφορίες είναι
εµπιστευτικές και θα δηµοσιευθούν µόνο µε τη µορφή
συγκεντρωτικών πινάκων.

� Ηµεροµηνία

� Αν το ερωτηµατολόγιο αποστέλλεται ταχυδροµικά, θα
πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποστολής και η
ηµεροµηνία µέχρι την οποία αναµένεται η απάντηση.

�

� Θα πρέπει οι ερωτήσεις να είναι διατεταγµένες µε µία
λογική σειρά. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι χωρισµένες
σε οµοιογενείς οµάδες. Οι ερωτήσεις που αφορούν στα
στοιχεία του ερωτώµενου (την ταυτότητα) όπως φύλο, 
ηλικία και επίπεδο µόρφωσης συνήθως τοποθετούνται στο
τέλος του ερωτηµατολογίου.
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∆ιατύπωση Ερωτήσεων (Ι)

�

� Με τις ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων πρέπει να
αποφεύγουµε να δίνουµε την εντύπωση ότι επιθυµούµε να
εισέλθουµε σε λεπτοµέρειες της ιδιωτικής ζωής των
ερωτώµενων. Π.χ. είναι καλύτερα να ρωτάµε για τα όρια
στα οποία βρίσκεται το µηνιαίο εισόδηµα αντί για το
ακριβές ποσό.

�

� Οφείλουµε όµως να έχουµε υπόψη µας ότι, ο τρόπος
υποβολής της ερώτησης δεν πρέπει να αποδυναµώνει την
ακρίβεια της απάντησης την οποία πάντοτε επιδιώκουµε. 
∆εν είναι δυνατό να έχουµε ακριβείς απαντήσεις χωρίς
σαφείς ερωτήσεις. Επειδή οι ανακριβείς και οι
διφορούµενες ερωτήσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα
αποτελέσµατα της έρευνας, για τη φρασεολογία του
ερωτηµατολογίου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο
βαθµός εκπαίδευσης των ερωτώµενων και οι τυχόν
ιδιωµατισµοί των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.

�

� Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι µονοσήµαντες ώστε να
απαντηθούν µονοσήµαντα. Πρέπει, δηλαδή, ο
ερωτώµενος να αντιλαµβάνεται εύκολα τις ερωτήσεις, 
χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια και ιδιαίτερες
οδηγίες.

�

� Αν παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατό να
διατυπωθούν µονοσήµαντες ερωτήσεις και κρίνεται
απαραίτητο να δοθούν οδηγίες για κάποιες από αυτές, οι
οδηγίες θα πρέπει να είναι σαφείς, ολιγόλογες και να
βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη σχετική ερώτηση. Πρέπει να
αποφεύγονται πολλές και φλύαρες οδηγίες, οι οποίες όταν
είναι απαραίτητες βρίσκονται στο τέλος της σελίδας ή του
ερωτηµατολογίου, διότι οι ερωτώµενοι σπάνια τις
διαβάζουν προσεκτικά.

∆ιατύπωση Ερωτήσεων (ΙΙ)
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�

� Η διατύπωση των ερωτήσεων δεν πρέπει να επηρεάζει τις
απαντήσεις των ερωτώµενων, αντίθετα µάλιστα, οφείλει
να τον βοηθά ώστε να δώσει τις ορθές για αυτόν
απαντήσεις. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να επιδιώκεται η
αφαίρεση από τον ερωτώµενο, της οποιαδήποτε
πρωτοβουλίας ερµηνείας των ερωτηµάτων.

�

� Όταν η ερώτηση αναφέρεται σε ποιοτικό χαρακτηριστικό, 
θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι δυνατές κατηγορίες
του, ώστε ο ερωτώµενος να µπορεί να δηλώσει αυτή στην
οποία ανήκει.

�

� Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει η τάση των ερωτώµενων να
στρογγυλοποιούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό
µπορούµε να το αποφύγουµε µε έµµεση ή τροποποιηµένη
ερώτηση. Π.χ. δεν ρωτάµε την ηλικία άλλα την ηµεροµηνία
γέννησης.

∆ιατύπωση Ερωτήσεων (ΙΙΙ)

∆ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω ερωτήσεις. Για κάθε µία

προσδιορίστε αιτίες ακούσιας διαστρέβλωσης των απαντήσεων και

προτείνετε εναλλακτικές διατυπώσειςα) 
Ρωτά�ε έγγα�ες γυναίκες: Πιστεύετε ότι υπάρχουν στιγ�ές, που θα ήταν δικαιολογη�ένο να απατήσετε τον άνδρα σας; 
 ΝΑΙ

  � ΟΧΙ  � 
 β

) 
Ρωτά�ε έγγα�ους άνδρες: Βοηθάτε τη γυναίκα σας στο νοικοκυριό; 

 ΝΑΙ
  � ΟΧΙ  � 

 γ) Ρωτά�ε γονείς: Οι γονείς οφείλουν να επαγρυπνούν για 
τη σωστή διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών τους; 
 ΝΑΙ

  � ΟΧΙ  � 
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δ
) Ρωτά�ε ψηφοφόρους: Τι θα προτι�ούσατε �εταξύ των δύο ενδεχο�ένων: 

 Το κό��α 
Χ

 να καταλάβει την εξουσία  � Η
 χώρα να 

βυθιστεί στην πλήρη αναρχία  � 
 ε) Ρωτά�ε έλληνες πολίτες άνω των 65 ετών: Θεωρείτε ότι η συνεργασία 

�ε τη Γερ�ανία για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι επιθυ�ητή; 
 ΝΑΙ

  � ΟΧΙ  � 
 στ) Ρωτά�ε ισπανούς πολίτες: Η 

Ισπανία του στρατηγού Franco (1969) εξελίχθηκε σε �ια �οντέρνα χώρα; 
 ΝΑΙ

  � ΟΧΙ  � 

ζ
) Ρωτά0ε εκπαιδευτικούς: Πρέπει να γίνουν  βαθιές και ριζικές 0εταρρυθ0ίσεις όσον  αφορά τους κανόνες πειθαρχίας στα σχολεία; 

 ΝΑΙ
  � ΟΧΙ  � 

 η) Ζητά0ε από άτο0α του ανδρικού φύλου να τσεκάρουν  το είδος των  περιοδικών  που προτι0ούν  από τον  ακόλουθο κατάλογο: 
 Πολιτικά    � Οικογενειακά    � Γυναικεία    � Παιδικά    � Αθλητικά    � Ειδικά Τεχνικά   � Αισθησιακά    � Περιοδικά 0όνο για άνδρες  � Περιοδικά 0όνο για γυναίκες  � Περιοδικά 0όνο για gay  � 
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Αποστολή Ερωτηµατολογίου (Ι)

Η αποστολή των ερωτηµατολογίων, για να
συµπληρωθούν, µπορεί να γίνει ταχυδροµικά ή µε
υπαλλήλους ή τέλος µε ερευνητές. Οι δύο πρώτοι τρόποι
είναι ουσιαστικά ίδιοι, διότι οι υπάλληλοι αποστολής απλά
εκτελούν χρέη ταχυδρόµου.

�

� Η διακίνηση των ερωτηµατολογίων µε το ταχυδροµείο
(αποστολή - επιστροφή) είναι η λιγότερο δαπανηρή???, 
διότι µας απαλλάσσει από την δαπανηρή παρουσία των
ερευνητών, οι οποίοι ίσως να χρειάζονται πολλές
επισκέψεις για να επιδώσουν και να παραλάβουν τα
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Προϋποθέτει όµως
γνώση των ονοµατεπωνύµων και των σωστών
διευθύνσεων των ερωτώµενων. Όπως γίνεται φανερό, οι
αποστολές µε ταχυδροµείο πρέπει να αποκλείονται στις
περιπτώσεις των µεγάλων απογραφών, ενώ αντίθετα
προσφέρονται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των
δειγµατοληπτικών ερευνών.

Αποστολή Ερωτηµατολογίου (ΙΙ)

�

� Η διακίνηση των ερωτηµατολογίων µε τους ερευνητές, 
εξασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό τη συγκέντρωση των
σωστών και µε πληρότητα συµπληρωµένων
ερωτηµατολογίων. 

� Επίσης ο τρόπος αυτός επιτρέπει να αποφεύγονται τα
συστηµατικά σφάλµατα που οφείλονται στην ταχυδροµική
διακίνηση. ∆εν είναι δυνατό π.χ. να απαντήσει διαφορετικό
πρόσωπο απ' αυτό που επιλέξαµε, µε συνέπεια να
αποφεύγεται η παραµόρφωση του δείγµατος. 

� Πολλές φορές όµως, η επέµβαση του ερευνητή είναι
δυνατό, από τον τρόπο που υποβάλει την ερώτηση ή από
τον τρόπο που καταχωρεί την απάντηση, να εισάγει στην
έρευνα συστηµατικά σφάλµατα.
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Οι Ερευνητές (Ι)

�

� Οι ερευνητές πρέπει να είναι άρτια καταρτισµένοι στα
θέµατα της έρευνας, ώστε να µπορούν να κρίνουν την
αλήθεια των απαντήσεων ιδιαίτερα όταν ζητούνται
εµπιστευτικές πληροφορίες.

�

� Χρησιµοποιώντας ερευνητές επιτυγχάνουµε περισσότερο
ακριβείς απαντήσεις, διότι αυτοί βοηθούν στο να
εξαλειφθούν οι τυχόν ασάφειες των ερωτήσεων, δίνοντας
περισσότερες εξηγήσεις όπου χρειάζονται. Αυτή η
συζήτηση µεταξύ του ερευνητή και του ερωτώµενου
συµβάλλει ώστε να µην καταπονείται ο δεύτερος, 
απαντώντας σύντοµα και µε ακρίβεια στο σύνολο των
ερωτήσεων.

�

� Οι ερευνητές πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι κατάλληλα, 
ώστε να επεξηγούν τις ερωτήσεις. Οι επεξηγήσεις όµως θα
πρέπει να περιορίζονται στις κατευθύνσεις που τους
δόθηκαν, ώστε να επιτυγχάνουν σαφείς απαντήσεις.

Οι Ερευνητές (ΙΙ)

�

� Οι ερευνητές δεν πρέπει να αναζητούν απαντήσεις που
ανταποκρίνονται στην προσωπική τους γνώµη ή να δίνουν
υποθετικές απαντήσεις εκεί όπου συναντούν δυσκολίες. 

� Σκοπός τους πρέπει να είναι, να αναζητούν και να
βρίσκουν τους ερωτώµενους που επελέγησαν και να τους
πείθουν για την αναγκαιότητα της απάντησης, 
παραµένοντας ουδέτεροι και αµερόληπτοι ως προς το
είδος των απαντήσεων.
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Οι Ερευνητές (ΙΙΙ)

�

� Είναι φανερό, από τα προσόντα που απαιτούνται να έχουν
οι ερευνητές προκειµένου να τους ανατεθεί η συγκέντρωση
πληροφοριών µε συνεντεύξεις, ότι η επιλογή τους πρέπει
να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. 

� Είναι τα κύρια πρόσωπα ενός δύσκολου διαλόγου, 
απαραίτητου στη συγκέντρωση σαφών και ακριβών
πληροφοριών και για το λόγο αυτό, παρά τη µικρή
ποσοτική τους απόδοση, πρέπει η αµοιβή τους να είναι
ικανοποιητική.

� Αυτοί οι τρεις παράγοντες, δηλαδή τα ιδιαίτερα προσόντα, 
ο µεγάλος χρόνος και η υψηλή αµοιβή των ερευνητών, 
ανεβάζουν πολύ το κόστος των ερευνών αυτού του είδους
(ερωτηµατολόγιο - συνέντευξη), µε συνέπεια να
διενεργούνται µόνο όταν δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση
αυτών των πληροφοριών µε άλλο τρόπο.

Τύποι Ερωτήσεων…
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Συνηθισµένοι Τύποι Ερωτήσεων

� Κλειστές ερωτήσεις

� Απλής ή Πολλαπλής Απάντησης

�Πολλαπλής Επιλογής

� Ιεράρχησης-Κατάταξης

� Αντιστοίχησης

� Ανοιχτές ερωτήσεις

� Συµπλήρωσης

� Ανάπτυξης

Παραδείγµατα Ερωτήσεων (Ι)

� Είναι κατά τη γνώµη σας ο κίνδυνος από τις «τρελές
αγελάδες» πραγµατικός ή υπερβολικός;

Πραγµατικός, αρκετά πραγµατικός, άγνωστο, αρκετά

υπερβολικός, υπερβολικός.

� Ποια είναι η γνώµη σας για τα νέα συνταξιοδοτικά µέτρα;
Συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, δεν ξέρω, διαφωνώ, διαφωνώ
πόλυτα (Κλίµακα Liκert, 1932, 5βαθµη).

� Σε ποια περιοχή της εκπαίδευσης θα θέλατε να κάνετε
µια εκπαιδευτική έρευνα; (βαθµολογείστε από 1 ως 5).

Κοινωνιολογία, ψυχοπαιδαγωγική, Ψυχολογία, ∆ιδακτική

γλώσσας, Νέες Τεχνολογίες, Ειδική Αγωγή.
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Παραδείγµατα Ερωτήσεων (ΙΙ)

� Πώς θα χαρακτηρίζατε τον καθηγητή σας (βάλτε

ένα Χ σε µία από τις 5 θέσεις)
Αγενής ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Ευγενής

Ψυχρός ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Θερµός

Ακατανόητος ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Κατανοητός

Μη συνεργάσιµος___ ___ ___ ___ ___ ___ ___Συνεργάσιµος

Μη επικοινωνιακός___ ___ ___ ___ ___ ___ ___Επικοινωνιακός

(Κλίµακα σηµαντικού διαφορητή, 7βαθµη, 

Osgood et als, 1957)

Παραδείγµατα Ερωτήσεων (ΙΙΙ)

� Πώς θα χαρακτηρίζατε τα µαθήµατα του µεταπτυχιακού:
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Κλίµακες µέτρησης…

Τυπολογία Κλιµάκων Μέτρησης (Ι)

� Ονοµαστικές

� ∆ιάταξης

� ∆ιαστήµατος

� Αναλογικές

� ∆ίτιµες-∆υαδικές

� Μονοδιάστατες

� Πολυδιάστατες
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Τυπολογία Κλιµάκων Μέτρησης (II)

� Ονοµαστικές (nominal): Το σύνολο τιµών τους δηλώνει
µόνο διαφοροποίηση (π.χ. χρώµα µατιών, τόπος
γέννησης, φύλο).

� ∆ιάταξης (ordinal): Στο σύνολο τιµών τους µπορούµε να
ορίσουµε σχέση διάταξης (π.χ. σειρά κατάταξης σε ένα
αγώνισµα, µορφωτικό επίπεδο, κλάσεις ηλικιών, κλάσεις
εισοδήµατος, βαθµίδες ιεραρχίας).

� ∆ιαστήµατος (interval): Ίσες διαφορές µεταξύ των τιµών
τους συνεπάγονται και ίσες διαφορές για το αντίστοιχο
χαρακτηριστικό που µετρά η κλίµακα (π.χ. θερµοκρασία, 
ηλικία). Το µηδέν δεν είναι καλά ορισµένο.

� Αναλογίας (ratio): Οι τιµές τους αντιστοιχούν αναλογικά
στην ποσότητα του χαρακτηριστικού που µετρούν (π.χ. 
ταχύτητα, χρόνος, µήκος, βάρος, εισόδηµα). Το µηδέν
είναι καλά ορισµένο.

Τυπολογία Κλιµάκων Μέτρησης (IIΙ)

ΠαράδειγµαΟνο�αστική Χώρα προέλευσης οδηγού 

   
  Αγγλία Γαλλία Βραζιλία �ιάταξης Κατάταξη στο αγώνισ�α 

3
ος 2

ος 1
ος �ιαστή�ατος Βαθ�ολογία απόδοσης στο παγκόσ�ιο πρωτάθλη�α 

(κλί�ακα 0-100) 

80 90 98 Αναλογίας Επίδοση-Χρόνος Τερ�ατισ�ού σε 
hours 

1,4 1,3 1,2 
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Μεταβλητές

�

�

�

Ποσοτικές Μεταβλητές

�

�

 Ασυνεχείς  Μεταβλητές ΠΟΣΟΤΙΚΑ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Συνεχείς  Μεταβλητές 
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Ποιοτικές Μεταβλητές

� Τέτοιες µεταβλητές είναι το φύλο, το επίπεδο µόρφωσης, 
ο τόπος καταγωγής, η γνώµη ενός ατόµου για ένα
προϊόν.

� Παρά το ότι οι ποιοτικές µεταβλητές δεν µετρούνται, 
είµαστε υποχρεωµένοι να δώσουµε σ' αυτές ορισµένες
τιµές (µία σε κάθε στατιστική µονάδα).  Έτσι για τη
µεταβλητή φύλο δίνουµε την τιµή 1  όταν πρόκειται για
άνδρα και την τιµή 2 για γυναίκα. Πρέπει να τονίσουµε
ότι οι τιµές 1 και 2 δεν έχουν την έννοια της διάταξης (το
2 είναι µεγαλύτερο του 1) αλλά της διαφορετικότητας. 

� Οι µέθοδοι Βέλτιστης Κλιµάκωσης (Optimal Scaling) 
οδηγούν σε µια τελείως διαφορετική οπτική και
αντιµετώπιση των κλιµάκων µέτρησης των µεταβλητών.

Κλάσεις-Κατηγορίες Ποιοτικών

Μεταβλητών

� α) Οι κλάσεις δεν πρέπει να έχουν µεταξύ τους

κοινά σηµεία

� β) Οι κλάσεις δεν πρέπει να είναι κενά σύνολα

� γ) Πρέπει να ορίζεται µε σαφήνεια το

περιεχόµενο της κάθε µιας.
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Στην πράξη…

Στην Πράξη (Ι)

Στις έρευνες επισκόπησης χρησιµοποιούνται ερωτηµατολόγια
που περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον κλειστού τύπου
ερωτήσεις µε προκαθορισµένες απαντήσεις, οι οποίες
οδηγούν στη συγκέντρωση κυρίως µη µετρικών
(κατηγορικών) δεδοµένων. Στην πράξη, η µεθοδολογική αυτή
προσέγγιση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:

� Μερικές φορές είναι πιο λειτουργικό για τον ερευνητή να
συλλέξει δεδοµένα σε ονοµαστική ή τακτική κλίµακα, δηλαδή
µε µικρό αριθµό διακεκριµένων τιµών, παρά σε συνεχή
κλίµακα κάνοντας χρήση πραγµατικών αριθµών.

� Οι ερωτώµενοι αισθάνονται µικρότερη “απειλή” όταν
απαντούν κυρίως σε ευαίσθητες και προσωπικές ερωτήσεις
(π.χ. εισόδηµα και ηλικία) σε µια διαβαθµισµένη κλίµακα µε
εύρος τιµών (π.χ. «από … έως»), απ’ ότι όταν καλούνται να
απαντήσουν ποσοτικά µε µια ακριβή τιµή (πραγµατικό
αριθµό). Έτσι, θα µπορούσε να µειωθεί ο αριθµός των µη
απαντηµένων ερωτήσεων και να αυξηθεί ο αριθµός των
συµµετεχόντων στην έρευνα.
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Στην Πράξη (ΙΙ)

� Ικανοποιεί την εκτίµηση του ερευνητή ότι τα υποκείµενα της
έρευνας δεν έχουν την απαιτούµενη εµπειρία (γνώση, 
διάθεση) να κρίνουν και να απαντήσουν µε ακρίβεια σε µια
συνεχή αριθµητική κλίµακα.

Στα παραπάνω πλεονεκτήµατα µπορούν να προστεθούν και
τα ακόλουθα:

� Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις διευκολύνουν την εισαγωγή των
δεδοµένων σε Η/Υ µε σύγχρονες µεθόδους (π.χ. µέσω
σαρωτών) ιδιαίτερα στην περίπτωση µεγάλου όγκου
στοιχείων.

� Επιτυγχάνεται η πρακτική ή κλινική αξιοποίηση των στοιχείων
που συγκεντρώνονται, αφού συχνά είναι δύσκολη η ποσοτική
εκτίµηση ποιοτικών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων.

Στην Πράξη (ΙΙΙ)

� Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, έχει
µεγαλύτερη σηµασία ή αξία η γνώση του εύρους ή της τάξης
των παρατηρούµενων µεγεθών (π.χ. «µικρό, µεσαίο ή µεγάλο
εισόδηµα», «κέρδος ή ζηµία», «επιτυχία ή αποτυχία» και
«υπάρχει ή δεν υπάρχει») και όχι η ακριβής αριθµητική τιµή
τους. Με τον τρόπο αυτό, έχουµε ένα ποιοτικό πέρασµα από
τη συνεχή «ακριβή µέτρηση» σε διακεκριµένες καταστάσεις
στις οποίες µπορεί να βρεθεί ένα µέγεθος - µεταβλητή. 

� Συχνά, επίσης, τίθεται και το θέµα της αξιοπιστίας των
ποσοτικών µετρήσεων. 

… είναι προτιµότερο να έχουµε µια ακριβή ποιοτική κατάταξη
που αναδεικνύει ιδιότητες µέσα σε κάθε µεταβλητή παρά µια
µεροληπτική αριθµητική καταγραφή.
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“Ποιοτικές” Κλίµακες

� Πολλές φορές στις µετρήσεις ποσοτικών µεταβλητών, αντί να
χρησιµοποιήσουµε την καθιερωµένη γι' αυτές αριθµητική
κλίµακα, κάνουµε χρήση µιας άλλης “ποιοτικής” κλίµακας.

� Στο πτυχίο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν
αναγράφεται ο βαθµός (που αντιστοιχεί στο µέσο όρο των
βαθµών όλων των µαθηµάτων) αλλά: καλώς, λίαν καλώς, 
άριστα. Με τον τρόπο αυτό η αριθµητική κλίµακα της
ποσοτικής µεταβλητής "βαθµός τίτλου σπουδών" 
µετατρέπεται σε ποιοτική:

� καλώς: από 5  ως 6,5       

� λίαν καλώς:  από 6,5 ως 8,5 

� άριστα: από 8,5 ως 10     

� Στην περίπτωση που κάποιες (ή όλες) οι µεταβλητές είναι
ποσοτικές τότε οι τιµές τους µπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε κλάσεις ή διαστήµατα το εύρος των οποίων µπορεί να
καθοριστεί είτε µε βάση κάποια λογικά κριτήρια ανά
περίπτωση είτε µε στατιστικές µεθόδους. 

Για παράδειγµα, έστω ότι σε κάποια έρευνα µετράµε
πρωτογενώς το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, δηλαδή τα
υποκείµενα της έρευνας καλούνται να δηλώσουν το εισόδηµά
τους σε µια ποσοτική, εν δυνάµει συνεχή, κλίµακα
πραγµατικών αριθµών. 

Μια πιθανή κατηγοριοποίηση του εισοδήµατος θα µπορούσε
να στηρίζεται στην κατασκευή διαστηµάτων του τύπου «από –
έως» µε βάση τη φορολογική κλίµακα εισοδήµατος που
καθορίζει το Υπουργείο Οικονοµικών.

Χωρισµός των τιµών των Ποσοτικών

Μεταβλητών σε Κλάσεις (Ι)
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Χωρισµός των τιµών των Ποσοτικών

Μεταβλητών σε Κλάσεις (ΙΙ)

Αν δεν υπάρχει ή δεν είναι επιθυµητό να εφαρµοστεί κάποιο
τέτοιο λογικό κριτήριο κατηγοριοποίησης των τιµών του
εισοδήµατος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα από τα
παρακάτω στατιστικά κριτήρια:

� Η κατασκευή διαστηµάτων του τύπου «από-έως» µε όρια των
διαστηµάτων τα τεταρτηµόρια (quartiles) (Q25, Q50 και Q75) 
της κατανοµής του εισοδήµατος.

� Η κατασκευή διαστηµάτων µε ίσο περιεχόµενο (%) των
διαθέσιµων παρατηρήσεων. Για παράδειγµα, µπορούµε να
κατασκευάσουµε τρία διαστήµατα που το καθένα να
περιλαµβάνει το 33,3% των παρατηρήσεων του εισοδήµατος. 
Αν υποθέσουµε ότι έχουµε 300 µετρήσεις του εισοδήµατος, το
κάθε ένα από τα τρία διάστηµα να περιλαµβάνει 100 
παρατηρήσεις.

� Η κατασκευή διαστηµάτων ίσου εύρους. Αν υποθέσουµε ότι
το εύρος του εισοδήµατος είναι r τότε µπορούµε να
κατασκευάσουµε d διαστήµατα µε εύρος r/d το καθένα.

Χωρισµός των τιµών των Ποσοτικών

Μεταβλητών σε Κλάσεις (ΙΙΙ)

� Η κατασκευή δύο διαστηµάτων του τύπου «κάτω από-πάνω
από» µε βάση κάποια οριακή κρίσιµη τιµή που να έχει
ιδιαίτερη σηµασία στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα
ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα της έρευνας.

� Η κατασκευή διαστηµάτων µε την εφαρµογή µεθόδων της
ασαφούς λογικής (fuzzy logic). Όµως, οι τεχνικές αυτές είναι
αρκετά πολύπλοκες και απαιτούν τη χρήση ειδικών
λογισµικών. 

� Εφαρµογή Μεθόδων Βέλτιστης Κατηγοριοποίησης.

Στην πράξη, οι τέσσερις πρώτες µέθοδοι αποδεικνύονται
απλές και λειτουργικές.

Η επιλογή του στατιστικού κριτηρίου κατηγοριοποίησης των
µεταβλητών πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι κλάσεις που θα
προκύψουν να έχουν πρακτική σηµαντικότητα και ερµηνευτική
λειτουργικότητα στο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την
εκάστοτε έρευνα.
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Κανόνες κατασκευής των

ερωτήσεων…

Κανόνες Κατασκευής Ερωτήσεων

� Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα: «Σύνταξη

σχεδίου του ερωτηµατολογίου…»

� Επιπλέον:

� ∆ιάκριση των ερωτήσεων σε ∆οµικές και

Πληροφοριακές

� Οι ∆οµικές ερωτήσεις να είναι οµαδοποιηµένες σε

Άξονες-∆ιαστάσεις

� Οι ∆οµικές ερωτήσεις να µπορούν να απαντηθούν σε

διαβαθµισµένη κλίµακα (π.χ. τύπου Likert)

� Οι ∆οµικές ερωτήσεις να µπορούν να απαντηθούν µε

ένα ΝΑΙ ή ΌΧΙ.

� Όχι περισσότερες από 5 ερωτήσεις ανά άξονα-

διάσταση και όχι λιγότερες από 3.
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Σύνταξη του Οριστικού

Ερωτηµατολογίου

1. ∆ιαµόρφωση του τελικού σχεδίου του

ερωτηµατολογίου.

2. Πιλοτική ∆οκιµή τελικού σχεδίου του

ερωτηµατολογίου (εκτίµηση ποσοτικών και

ποιοτικών παραµέτρων της διαδικασίας).

3. Έλεγχος για πηγές µεροληψίας στις

απαντήσεις και εξεύρεση τρόπων

αντιµετώπισή τους.

4. Σύνταξη του οριστικού ερωτηµατολογίου.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

κλιµάκων µέτρησης…
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Η αξιοπιστία (reliability) µιας κλίµακας ενός ψυχολογικού
κριτηρίου αφορά τη συσχέτισή της µε µια υποθετική κλίµακα η
οποία µετρά την ίδια συµπεριφορά αλλά κατά τρόπο απόλυτα
αληθινό. 

� “Απόλυτα αληθινό”: Οι µετρήσεις της υποθετικής κλίµακας
δεν περιέχουν κανένα απολύτως σφάλµα. 

� Αντίθετα, οι µετρήσεις της κλίµακας µας περιέχουν πάντοτε
κάποιο ποσοστό σφάλµατος. 

� Η κλίµακα που χρησιµοποιούµε είναι αξιόπιστη αν η
συσχέτιση της µε την υποθετική κλίµακα αποδειχθεί υψηλή.

� Μια αξιόπιστη κλίµακα παρέχει ακριβείς µετρήσεις. Μετρά
κατά τρόπο συνεπή.

Αξιοπιστία
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Εκτί�ηση εσωτερικής Ακρίβεια �ετρήσεων Σταθερότητασυνέπειας κλί�ακας κλί�ακας ως προς το χρόνο
Συντελεστής εσωτερικής Υπολογισ�ός Μέθοδος διπλήςσυνέπειας alpha τυπικών σφαλ�άτων αξιολόγησηςCronbach �έτρησης

Μέθοδοι Εκτίµησης της Αξιοπιστίας

Παράδειγµα: 

Τιµές alpha Cronbach

Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

    . . 
7.6 – 8.5 .80 .77 .82 .85 
8.6 – 9.5 .80 .76 .78 .88 
9.6 – 10.5 .81 .77 .79 .85 
10.6 – 11.5 .81 .82 .79 .89 
11.6 – 12.5 .83 .82 .80 .91 
12.6 – 13.5 .84 .84 .80 .92 
13.6 – 14.5 .85 .80 .81 .92 
14.6 – 15.5 .86 .81 .78 .92 

 1 .82 .80 .80 .90 
1     z  Fisher 
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Παράδειγµα (συνέχεια):

Τυπικά Σφάλµατα Μέτρησης

Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

    . . 
7.6 – 8.5 1.3 1.4 1.3 5.8 
8.6 – 9.5 1.3 1.5 1.4 5.2 
9.6 – 10.5 1.3 1.4 1.4 5.8 
10.6 – 11.5 1.3 1.3 1.4 5.0 
11.6 – 12.5 1.2 1.3 1.3 4.5 
12.6 – 13.5 1.2 1.2 1.4 4.2 
13.6 – 14.5 1.2 1.3 1.3 4.2 
14.6 – 15.5 1.1 1.3 1.4 4.2 

 

Εγκυρότητα

Εγκυρότητα Περιεχο�ένου(Content Validity) Εγκυρότητα ΕννοιολογικήςΚατασκευής(Construct Validity)

Η εγκυρότητα (validity) ενός κριτηρίου βασίζεται στην αρχή ότι

το κριτήριο θα πρέπει να πληροί µια σειρά από ιδιότητες έτσι

ώστε τελικά να µετρά την θεωρητική κατασκευή που

προορίζεται να µετρήσει. 
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Εγκυρότητα Περιεχοµένου

& Εννοιολογικής Κατασκευής

: το κριτήριο µετρά το συγκεκριµένο
είδος συµπεριφοράς το οποίο διατείνεται ότι µετρά.

� Τα ερωτήµατα (items) που συνθέτουν το κριτήριο πρέπει να
έχουν την απαραίτητη ποιότητα και ευρύτητα έτσι ώστε να
αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου των
ερωτηµάτων που καλύπτουν πλήρως τη συγκεκριµένη
συµπεριφορική περιοχή.

: το κριτήριο έχει τις

αναµενόµενες ιδιότητες που απορρέουν από το θεωρητικό µοντέλο στο

οποίο βασίζεται το κριτήριο. 

� Ορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εννοιολογικής

κατασκευής την οποία στοχεύουµε να µετρήσουµε και επιλογή των

κατάλληλων ερωτηµάτων (items) που να αναδεικνύουν αυτά τα

χαρακτηριστικά. 

Παράδειγµα: 

Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής

Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

� Συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity). Το κριτήριο θα
πρέπει να συσχετίζεται, για θεωρητικούς λόγους, µε άλλα παρόµοια
κριτήρια.  

� Η εσωτερική συνοχή ή οµοιογένεια του κριτηρίου.

� Οι υποδοκιµασίες του κριτηρίου αναφέρονται σε διαφορετικές
εκφάνσεις της ίδιας εννοιολογικής κατασκευής. Θα πρέπει συνεπώς
να συσχετίζονται µεταξύ τους.  

� Το κριτήριο µετρά επιµέρους µαθηµατικές ικανότητες που από τη
φύση τους έχουν εξελικτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει συνεπώς, οι
υποδοκιµασίες του να συνδέονται µε τη χρονολογική ηλικία των
ατόµων. 

� Αποκλίνουσα εγκυρότητα (divergent validity). Το κριτήριο θα πρέπει
να µη συσχετίζεται µε άλλα κριτήρια των οποίων οι αντίστοιχες
εννοιολογικές κατασκευές θεωρητικά δεν συνδέονται.
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Συγκλίνουσα Εγκυρότητα Κριτηρίου

Μαθηµατικής Επάρκειας
 
 

    
 _Big  .61 .54 
 _Big   .61 

 _Big .65   
 _Big  .60  

_4 .69  .59 
  (  

)_4 
.70 .67 .60 

  _4 .70   
    .44 

  .60   
 
p < .001

Εσωτερική Συνοχή

Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

     
7.6 – 8.5 .49 .52 .46 
8.6 – 9.5 .49 .39 .48 
9.6 – 10.5 .41 .34 .45 
10.6 – 11.5 .38 .35 .45 
11.6 – 12.5 .42 .35 .45 
12.6 – 13.5 .43 .38 .43 
13.6 – 14.5 .42 .40 .45 
14.6 – 15.5 .41 .38 .41 

 

∆ιάµεσες τιµές των δεικτών διάκρισης των υποδοκιµασιών

ανά οµάδα ηλικίας
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Συσχέτιση Υποδοκιµασιών

Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

 
           

    

 -   

 .65 -  

 .61 .71 - 

    p < .001 
 

Συσχετίσεις Pearson µεταξύ των υποδοκιµασιών

Εξελικτικός Χαρακτήρας

Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

    
7.6 – 8.5 1.5 6.9 3.5 
8.6 – 9.5 2.6 7.5 4.4 
9.6 – 10.5 3.6 8.5 4.6 
10.6 – 11.5 5.6 11.7 6.0 
11.6 – 12.5 6.1 13.4 6.3 
12.6 – 13.5 7.4 14.1 7.1 
13.6 – 14.5 8.2 15.1 7.4 
14.6 – 15.5 9.8 16.1 8.5 

 

Μέσες τιµές υποδοκιµασιών ανά οµάδα ηλικίας
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Αποκλίνουσα Εγκυρότητα Κριτηρίου

Μαθηµατικής Επάρκειας

 
 

    Οικογενειακή 
αυτοεκτί�ηση -.15 -.14 -.05 Κοινωνική 

αυτοεκτί�ηση -.07 -.04 -.05 Σχολική 
αυτοεκτί�ηση .24 .17 .24 Αυτοαντίληψη -.15 -.03 -.17 

 
p > .05

Στάθµιση κριτηρίων…
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Τυπικοί Βαθµοί Υποδοκιµασιών

Πηλίκα

Εκατοστηµόρια

Υπολογισµός Τυπικών Βαθµών των

Υποδοκιµασιών

Χ = αρχικοί βαθµοί

µέση τιµή = Μ

τυπική απόκλιση = SD

Ζ = (Χ – Μ)/SD

Μ (Z) = 0

SD (Z) = 1

Τ.Β. = (Ζ * 3) + 10

Μ (Τ.Β.) = 10

SD (Τ.Β.) =   3
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Παράδειγµα:
Τυπικοί Βαθµοί Κριτηρίου Μαθηµατικής Επάρκειας

T.B. ΛΕ ΠΡ ΕΠ T.B. 
1  5  1 
2  6 0 2 
3  7 1 3 
4 0 8 2 4 
5 1 9 3 5 
6 2 10 4 6 
7 3-4 11-12 - 7 
8 5 13 5 8 
9 6-7 14 6 9 
10 8 15 7 10 
11 9-10 16 8 11 
12 11 17-18 9 12 
13 12-13 19 10 13 
14 14 20 11 14 
15 15-16  12 15 
16 17  13 16 
17 18  14 17 
18    18 
19    19 
20    20 

 

Ηλικία 13.6 – 14.5

Υπολογισµός Πηλίκων

Λεξιλόγιο (Τ.Β.)

Πράξεις (Τ.Β.)

Επίλυση Προβληµάτων (Τ.Β.)

++++

++++

sum

Z = (sum – M)/SD

Q = (Ζ * 15) + 100



37

Παράδειγµα: 

Πηλίκο Μαθηµατικής Επάρκειας

 . .   . . . 
10 58 21 81 
11 60 22 83 
12 62 23 85 
13 65 24 87 
14 67 25 89 
15 69 26 92 
16 71 27 94 
17 73 28 96 
18 75 29 98 
19 77 30 100 
20 79 31 102 

 

Παράδειγµα: 

Στάθµιση Κριτηρίου Σχολικής-Κοινωνικής

Επάρκειας µε Χρήση Εκατοστηµόριων

 
 

 12 – 16   
 

 
 10 25 50 75 90 Οικογενειακή αυτοεκτί�ηση 24 28 33 36 38 Σχολική αυτοεκτί�ηση 24 31 35 39 42 Κοινωνική αυτοεκτί�ηση 22 26 28 31 33 Αυτοαντίληψη 43 50 54 59 63 Συνολική αυτοεκτί�ηση 76 88 96 102 107 
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Μέθοδοι στατιστικής

επεξεργασίας…

Ξεκινώντας…

Θα πρέπει να υπάρχει αµφιµονοσήµαντη

αντιστοιχία µεταξύ των στόχων της

έρευνας και των στατιστικών αναλύσεων
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∆οµηµένη Προσέγγιση στη

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιλογή ή Κατασκευή Οργάνων
 Μέτρησης 

 Στατιστική Ανάλυση 

  

   Μέθοδος Συλλογής �εδο�ένων
 

Γενικός Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι της Έρευνας 
 Αποτελέσ�ατα 

Επικύρωση Εγκυρότητας Αποτελεσ�άτων 
 Συλλογή �εδο�ένων

 

Στατιστική Ανάλυση

Η πέµπτη φάση περιλαµβάνει επτά επιµέρους στάδια, τα
οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο άξονες δράσης. 

� Ο πρώτος αφορά στην ίδια τη διαδικασία επεξεργασίας και
ανάλυσης των δεδοµένων (όπως παραγωγή πινάκων και
διαγραµµάτων, εκτίµηση παραµέτρων, ελέγχους υποθέσεων
και ελέγχους καλής προσαρµογής).

� Ο δεύτερος έχει περισσότερο επιτελικό χαρακτήρα και
περιλαµβάνει µια σειρά αποφάσεων που αφορούν σε
θεωρητικές και τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες συµβάλουν
στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιστοίχηση του
εννοιολογικού µοντέλου, το οποίο αναπτύχθηκε στη Φάση 1, 
µε τις στατιστικές διαδικασίες που θα εφαρµοστούν. 
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Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την κατάστρωση του πλάνου
της στατιστικής ανάλυσης. Στο πλάνο αυτό καθορίζονται
κυρίως: 

� α) η σειρά των αναλύσεων, 

� β) η κωδικοποίηση των δεδοµένων, 

� γ) η µορφή του πίνακα δεδοµένων που θα αναλυθεί, 

� δ) η αντιµετώπιση ενδεχόµενης αποτυχίας στη συγκέντρωση
απαραίτητων στοιχείων που µπορεί να οφείλεται, για
παράδειγµα, σε τιµές που λείπουν ή έχουν χαθεί και στην
άρνηση απάντησης σε περίπτωση ταχυδροµικής έρευνας µε
ερωτηµατολόγιο, 

� ε) οι έλεγχοι ορθής καταχώρισης και εισαγωγής των
δεδοµένων σε Η/Υ

και

� στ) ο χειρισµός κακής ποιότητας δεδοµένων όπως είναι οι
αναξιόπιστες µετρήσεις οργάνων και οι ασυνεπείς ή µη
ειλικρινείς απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο

Στάδιο 2

Στο στάδιο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την

επιλογή ή την ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών

µεθόδων, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε

αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µε τις ερευνητικές

υποθέσεις ή στόχους που έχουν τεθεί στη Φάση 1. 
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Στάδιο 3

Το στάδιο αυτό αφορά στην επιλογή ή στην ανάπτυξη

ειδικού λογισµικού για τη στατιστική επεξεργασία, το

οποίο θα πρέπει να καλύπτει και τις απαιτήσεις των

επόµενων σταδίων. 

Στάδιο 4

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι

έλεγχοι σχετικά µε τις στατιστικές, εννοιολογικές και

τεχνικές προϋποθέσεις ή απαιτήσεις των στατιστικών

µεθόδων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και

αναζητούνται τρόποι αντιµετώπισης τυχόν αποκλίσεων. 
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Στάδιο 5

Εδώ πραγµατοποιούνται οι κυρίως

στατιστικές αναλύσεις. 

Στάδιο 6

Το στάδιο αυτό αφορά στον έλεγχο ήδη υπαρχόντων ή

στη θέσπιση νέων κριτηρίων ή δεικτών µαρτυρίας της

σηµαντικότητας (στατιστικής ή κλινικής) των

αποτελεσµάτων, της καλής προσαρµογής των µοντέλων

– υποδειγµάτων, τα οποία υιοθετήθηκαν σε

προηγούµενα στάδια, και της ευρωστίας των στατιστικών

µεθόδων. 
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Στάδιο 7

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται ο έλεγχος των

στατιστικών σφαλµάτων που σχετίζονται µε την

εγκυρότητα των µεθόδων και, συνεπώς, µε τη

δυνατότητα γενίκευσης ή πρόβλεψης. 

Παρατήρηση

� Σε πρακτικό επίπεδο, στη φάση αυτή παρατηρείται και η
συχνότερη αλληλεπίδραση µε τη Φάση 1. ∆εν είναι λίγες οι
περιπτώσεις που κάποια στατιστική µέθοδος χρησιµοποιείται
ορθά αλλά για να δώσει απάντηση σε λάθος ερώτηµα ή το
αντίστροφο. Αυτό είναι δυνατό να ελεγχθεί στη φάση
επικύρωσης της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων (Φάση 7) 
αλλά µπορεί και όχι. Έτσι, σε κάθε περίπτωση η
ανατροφοδότηση µε τη Φάση 1 είναι διαρκώς απαραίτητη. 

� Άλλωστε, οι ιδιαιτερότητες των δεδοµένων ή του σχεδιασµού
µιας έρευνας είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων
µεθόδων στατιστικής ανάλυσης, η τεκµηρίωση των οποίων
απαιτεί την ένταξή τους σε ένα νέο µεθοδολογικό πλαίσιο και
εφαρµογή της κυκλικής πορείας από την αρχή. 
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Αποτελέσµατα

� Η φάση αυτή, εκτός από την παραγωγή και τον τρόπο
παρουσίασης των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει, επίσης, την
ερµηνεία και την αξιολόγηση της κλινικής σηµαντικότητάς τους
στο θεωρητικό πλαίσιο και την προβληµατική που έχει τεθεί
στη Φάση 1. 

� Οι ερευνητές θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε τον
τρόπο µέτρησης της ποσότητας και της ποιότητας της
πληροφορίας που έχει παραχθεί. Έτσι, για την αξιολόγηση και
διάχυση των αποτελεσµάτων είναι ανάγκη οι στατιστικές
µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν να παρέχουν αντίστοιχους
δείκτες. 

� Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν
απλούστερη και εννοιολογικά τεκµηριωµένη φυσική ερµηνεία, 
ώστε οι δοµές και οι σύνθετες µεταβλητές, όπως είναι για
παράδειγµα οι παραγοντικοί άξονες, που έχουν αναδειχθεί
από τις πολυδιάστατες στατιστικές αναλύσεις να µπορούν να
ερµηνευτούν και να αξιολογηθούν. 

Επικύρωση Εγκυρότητας

Αποτελεσµάτων

� Στην τελική φάση η επικύρωση της εγκυρότητας των
αποτελεσµάτων µπορεί να αναλυθεί σε δύο επίπεδα. 

� Το πρώτο και σηµαντικότερο έχει καθαρά ποιοτικό χαρακτήρα
και αφορά στον έλεγχο της ορθότητας των συµπερασµάτων
είτε στο θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης είτε σε σχέση µε
προηγούµενη εµπειρία στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. 

� Το δεύτερο επίπεδο έχει ποσοτικό χαρακτήρα, αφορά κυρίως
σε δειγµατοληπτικές έρευνες και στηρίζεται σε στατιστικές
µεθόδους όπως η διασταυρούµενη εγκυρότητα και η
επαναδειγµατοληψία. Στην περίπτωση αυτή βασική επιδίωξη
είναι να διαπιστωθεί η σταθερότητα των δοµών και των
σχέσεων που έχουν αναδειχθεί από τις προηγούµενες
πολυµεταβλητές στατιστικές αναλύσεις. Με άλλα λόγια, 
επιδιώκεται να διαπιστωθεί η αντιπροσωπευτικότητα των
ευρηµάτων στον πληθυσµό στόχο που έχει καθοριστεί στη
Φάση 1. 



45

Μέθοδοι Στατιστικών Αναλύσεων

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� z t χ
2

�

Ερωτηµατολόγια στην Πράξη:

Μελέτες Περίπτωσης

1. Ερωτηµατολόγιο έρευνας σε µαθητές σχετικά µε τις
επαγγελµατικές επιλογές οικονοµικών σχολών και
επαγγελµάτων.

2. Ερωτηµατολόγιο έρευνας µε θέµα: «Στάσεις και
Συµπεριφορά Εθελοντών Αιµοδοτών σε Σχέση µε την
Εθελοντική Αιµοδοσία».

3. Ερωτηµατολόγιο έρευνας σχετικά µε το φαινόµενο του
άγχους που βιώνουν οι διευθυντές της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.

4. Ερωτηµατολόγιο έρευνας σχετικά µε τις απόψεις και τις
στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για το ρόλο της σχολικής µονάδας ως
φορέα διαµόρφωσης και άσκησης εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής.  
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Μεθοδολογική Πορεία Στατιστικών

Αναλύσεων: Μελέτες Περίπτωσης

� Στατιστική Ανάλυση 1 (µε βάση το

ερωτηµατολόγιο 2)

� Στατιστική Ανάλυση 2 (µε βάση το

ερωτηµατολόγιο 3)

� Παρουσίαση Επιστηµονικού Άρθρου: Aslanidou, 

S. and Menexes, G. (2007). Youth and the 

Internet: Uses and Practices in the Home.

Συµπεράσµατα (Ι)

� Η διαδικασία της συλλογής και της στατιστικής ανάλυσης
των δεδοµένων αποτελείται συνήθως από αρκετά καλά
καθορισµένα βήµατα, τα οποία, αν ακολουθηθούν
σωστά, αποτελούν χρήσιµο οδηγό στη λήψη
αποφάσεων κάτω από συνθήκες σχετικής αβεβαιότητας, 
οι οποίες χαρακτηρίζουν εν γένει τις εµπειρικές έρευνες. 

� Κάθε φάση της µεθοδολογικής πορείας εξαρτάται από
όλες τις προηγούµενες και επηρεάζει τις επόµενες. 

� Οι ερευνητές – χρήστες, ανάλογα µε το επιστηµονικό
πεδίο που δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να
οριοθετήσουν την επιτυχηµένη ή µη έκβαση της κάθε
φάσης ή σταδίου. Η σχετική ανατροφοδότηση, αν και
είναι δυνατό να οδηγήσει στην επανάληψη της έρευνας
και στην εκκίνηση της κυκλικής πορείας από την αρχή, 
ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί χρήσιµο και
κρίσιµο παράγοντα στην τελική ερµηνεία και αξιολόγηση
της παραγόµενης πληροφορίας. 
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Συµπεράσµατα (ΙΙ)

� Η µεθοδολογική ανάπτυξη της στατιστικής ανάλυσης
περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται
για τη σχεδίαση, την εκτέλεση, την επαλήθευση και τη
µέτρηση της ποιότητας των αποτελεσµάτων της. ∆εν
είναι εύκολο να καθοριστεί ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο
για όλες τις µεθοδολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις
στη Στατιστική Ανάλυση ∆εδοµένων. 

� Υπάρχει µια γενική συµφωνία για την ανάγκη και τη
χρησιµότητα ενός µεθοδολογικού πλαισίου ως µέσου
κατηγοριοποίησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων που
πρέπει να αναληφθούν σε όλη τη διάρκεια της έρευνας
και της στατιστικής ανάλυσης. 
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