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Ερευνητικοί σχεδιασμοί

Τι είναι η κάθετη και η κατά πλάτος σκέψη;

Κάθετη σκέψη: ψάχνουμε πιο βαθιά μια ήδη υπάρχουσα ερευνητική και 

γνωστική κατεύθυνση

Κατά πλάτος σκέψη: Κινούμαστε προς νέα ερευνητική και γνωστική 

κατεύθυνση

Τι είναι ο ερευνητικός σχεδιασμός;

Σχετίζεται με τη στρατηγική που ακολουθεί ο ερευνητής για να οργανώσει και

να φέρει εις πέρας τη διαδικασία συλλογής στοιχείων σε σχέση με τις

μεταβλητές του υπό διερεύνηση φαινομένου/ζητήματος/προβλήματος, όπως
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αυτές προκύπτουν από και εντοπίζονται στο εννοιολογικό πλαίσιο. Αφορά

στη λογική αλληλουχία των βημάτων μιας μελέτης.

Αν το θεωρητικό μας υπόβαθρο είναι σαθρό, αν δεν ελέγξουμε όσο το

δυνατόν περισσότερο τις μεταβλητές και αν υπάρχουν αδυναμίες στα

ψυχομετρικά μας τεστ, τότε ο σχεδιασμός πλήττεται. Μαζί με αυτόν πλήττεται

η ακρίβεια των ευρημάτων, των συμπερασμάτων και μπορεί να οδηγηθούμε

σε απώλεια πόρων.

Δομικά στοιχεία κάθε σχεδίου έρευνας:

1. Το δείγμα

2. Οι συνθήκες/οι ομάδες

3. Η μέθοδος ανάθεσης των συμμετεχόντων σε συνθήκες (τυχαία/μη τυχαία)

4. Τα δεδομένα (παρατηρήσεις)

5. Ο χρόνος μέτρησης
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Αφού επιλεγεί το δείγμα, κάθε συμμετέχοντας θα μπει είτε στην ομάδα 

ελέγχου, είτε στην πειραματική ομάδα

Πειραματική ομάδα: θα λάβει την παρέμβαση

Ομάδα ελέγχου: δεν θα τη λάβει, είναι η ομάδα σύγκρισης

Σε τι αφορά η συνθήκη;

Στην ανεξάρτητη μεταβλητή. Η ανεξάρτητη μεταβλητή υποβάλλεται σε

διάφορες συστηματικές μεταβολές, που ονομάζονται χειρισμοί, με στόχο να

διερευνηθεί τι επίδραση έχουν οι μεταβολές αυτές στην εξαρτημένη

μεταβλητή.

Μέθοδος ανάθεσης συμμετεχόντων στις ομάδες

Αν τυχαία (υπάρχει δηλαδή τυχαιοποίηση): το σχέδιο καλείται πειραματικό

σχέδιο. Η μελέτη που προκύπτει λέγεται τυχαιοποιημένο πείραμα (είναι

ποσοτικό)

Αν όχι τυχαία: Ημι-πειραματικό σχέδιο/Ψευδοπειραματικό σχέδιο/Οιονεί

πειραματικός σχεδιασμός (είναι ποσοτικός)

 Γιατί μπορεί να έχουμε ημι-πειραματικό/ψευδοπειραματικό/οιονεί 

πειραματικό σχεδιασμό;

Εξαιτίας πρακτικών ή ηθικών περιορισμών (πχ κάποιες φορές μπορεί

να είναι ανήθικη η παροχή ή η μη παροχή θεραπείας με τυχαίο τρόπο.

Αντί για αυτό, μπορούμε να πάρουμε γκρουπ όσων δέχτηκαν θεραπεία

και όσων δε δέχτηκαν, αφού κριθεί ποιοι θα τη λάβουν. Όχι όμως να

τους βάλουμε εμείς σε θεραπεία ή να τους τη στερήσουμε για τους

σκοπούς της έρευνας) ή λόγω ανωτέρας βίας (πχ παιδιά που ανήκουν

σε μια συγκεκριμένη τάξη)
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Προσοχή!
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Τα ημι-πειραματικά/οιονεί πειραματικά σχέδια έχουν απειλές για

την εσωτερική εγκυρότητα, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 Εσωτερική εγκυρότητα: Για τις μεταβολές της εξαρτημένης

μεταβλητής ευθύνονται οι χειρισμοί της ανεξάρτητης μεταβλητής και

μόνο.

ΑΛΛΑ και τα πειραματικά και τα ημι-πειραματικά εξετάζουν αιτιώδη

ερωτήματα (αίτιο-αποτέλεσμα)

Προϋποθέσεις αιτιότητας:

1) Χρονική προτεραιότητα: η ανεξάρτητη πάντα προηγείται χρονικά της 

εξαρτημένης-γιατί είναι το αίτιο, είναι αυτή που προκαλεί την αλλαγή

2) Σχέση: οι μεταβολές της ανεξάρτητης μεταβλητής συσχετίζονται με τις

μεταβολές της εξαρτημένης (τότε λέμε ότι το αίτιο και το αποτέλεσμα

συμμεταβάλλονται ή αλλιώς ότι έχουμε συνδιακύμανση των δύο

μεταβλητών)

3) Απομόνωση: το αίτιο είναι η μόνη εύλογη ερμηνεία για το αποτέλεσμα

(διασφαλίζεται το κριτήριο της εσωτερικής αξιοπιστίας)

Οι Barker et al. προσθέτουν και μία τέταρτη προϋπόθεση:

4) Λογικός μηχανισμός: υπάρχει λογική συνοχή στην ερμηνεία της

αιτιότητας

Μη πειραματικά σχέδια

Είναι είτε ποσοτικά (πχ δημοσκόπηση/δειγματοληπτική μέθοδος) είτε  

ποιοτικά (θεμελιωμένη θεωρία)

Δεν υπάρχει συστηματικός χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής

Επομένως: Είναι σχεδόν αδύνατο να θεμελιωθεί αιτιότητα
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Ωστόσο, τα μη πειραματικά σχέδια έχουν κάποια δυνατά σημεία όπως την

απλότητα και την αμεσότητα εφαρμογής, και συνίστανται όταν υπάρχουν

ανεξερεύνητες σχέσεις (κάτι που δεν έχει μελετηθεί), ή όταν είναι ανήθικο ή

μη πρακτικό το να γίνει πειραματική μελέτη

Τύποι ερευνητικού σχεδιασμού κατά Campbell & Stanley (1963):

1) Προπειραματικοί: μελέτες περίπτωσης που ολοκληρώνονται σε μία μόνο

προσπάθεια. Έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις μεταβλητές και όχι να

τις χειριστούν. Άρα δεν εστιάζουν στην ανάδειξη αιτιωδών σχέσεων (πχ

ποια μεταβλητή λειτουργεί ως ανεξάρτητη και ποια ως εξαρτημένη)

2) Πειραματικοί: Παρέχουν τη δυνατότητα χειρισμού και ελέγχου των

μεταβλητών, και άρα τη δυνατότητα γενίκευσης

3) Ψευδοπειραματικοί/Οιονεί: Μη τυχαία ανάθεση των συμμετεχόντων στις

ομάδες! Πλήττεται η εσωτερική εγκυρότητα. Έχει ακριβώς τους ίδιους

στόχους με την ποσοτική πχ μείωση σφάλματος

4) Συσχετιστικοί σχεδιασμοί: Στοχεύουν στην ανάδειξη σχέσεων συνάφειας-

δηλαδή πώς σχετίζονται και πώς μεταβάλλονται η μία μεταβλητή σε
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σχέση με την άλλη (=συμμεταβάλλονται). Δεν διαπιστώνονται αιτιακές

σχέσεις με αυτό το είδος σχεδιασμού.

πχ θετική συνάφεια σε νοημοσύνη και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο

*Συνάφεια=συσχέτιση. Στη θετική συνάφεια, όσο αυξάνεται το ένα, 

αυξάνεται και το άλλο

mailto:info@synelixis.net
http://www.synelixis.net/


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ SYNELIXIS

Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιστημονική έρευνα,

ανεξάρτητα από τον πειραματικό σχεδιασμό που θα χρησιμοποιηθεί;

Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλματος μέτρησης και η

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να επηρεαστούν τα αποτελέσματα από

μεταβλητές (παράγοντες) που δεν έχουμε λάβει υπόψιν και άρα δεν έχουμε

ελέγξει.

*Σφάλμα μέτρησης: σημαίνει ότι η μπορεί τα αποτελέσματα να οφείλονται

λιγότερο ή περισσότερο σε παράγοντες τυχαίους. Ένα ποσοστό σφάλματος

υπάρχει εξ ορισμού στην έρευνα και δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε

πλήρως. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίησή του.

Πώς διασφαλίζεται η προαναφερθείσα προϋπόθεση;

Σύμφωνα με τον Kerlinger διασφαλίζεται μέσα από μια διαδικασία που ο ίδιος

ονομάζει max-min-con (maximize, minimize, control), δηλαδή μέσα από τη

μεγιστοποίηση της επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη,

την ελαχιστοποίηση των παρασιτικών μεταβλητών και τον έλεγχο των

παρεμβαλλόμενων μεταβλητών

*Παρασιτικές μεταβλητές: μεταβλητές που δεν ενδιαφερόμαστε να

μελετήσουμε αλλά έχουν κάποια επίδραση στη σχέση ανεξάρτητης-

εξαρτημένης (πχ υψηλή θερμοκρασία στο χώρο του εργαστηρίου, που δε

σχετίζεται με το πείραμα και τις μετρήσεις μας, αλλά επιδρά στα

αποτελέσματα αν δεν την ελέγξουμε).

*Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές: είναι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για

να εξηγήσουν τις σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών. Αυτές οι μεταβλητές

είναι δηλαδή ερμηνείες παρατηρήσιμων γεγονότων. Πχ έχουμε δύο

μεταβλητές: την ηλικία και την αναγνωστική ικανότητα. Σε αυτό το

παράδειγμα, η σχέση ανάμεσα στις 2 μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τη

μεταβλητή εκπαίδευση, η οποία και ερμηνεύει τη σχέση που αναπτύσσεται

μεταξύ τους.
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Ποιοι είναι οι θεμελιώδεις άξονες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση

των ερευνητικών σχεδιασμών;

1. Γενίκευση των αποτελεσμάτων στον γενικό πληθυσμό (σχετίζεται με

εξωτερική εγκυρότητα)

2. Βαθμός ελέγχου (σχετίζεται με εσωτερική εγκυρότητα. Ο βαθμός

ελέγχου είναι αυτός που μας κάνει σίγουρους ότι μόνο η ανεξάρτητη

μεταβλητή επιδρά στην εξαρτημένη)
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Η γενίκευση είναι μέγιστη όταν η επιλογή του δείγματος έχει

πραγματοποιηθεί με τυχαία δειγματοληψία, δηλαδή κάθε μέλος του

πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να συμπεριληφθεί στην έρευνα με

οποιοδήποτε άλλο

Προσοχή!

Παρόλο που ο έλεγχος των μεταβλητών είναι απαραίτητος, ο μέγιστος

έλεγχός τους ισοδυναμεί με ελάχιστη γενίκευση και το αντίθετο (αντιστρόφως

ανάλογη σχέση). Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί όσο μεγαλύτερο έλεγχο έχουμε,

τόσο πιο τεχνητό είναι το περιβάλλον και μειώνεται ο βαθμός εξομοίωσης των

συνθηκών με τις πραγματικές συνθήκες. Επομένως, πώς θα γενικεύσουμε τα

αποτελέσματά μας σε πραγματικές συνθήκες;

Gelso-Κατηγοριοποίηση ερευνητικών σχεδιασμών σε:

1) Περιγραφική εργαστηρίου:

χαμηλή εσωτερική εγκυρότητα (δεν έχει χειρισμό) & χαμηλή εξωτερική

(είναι σε εργαστήριο).

Κύριος στόχος είναι η περιγραφή μιας μεταβλητής που δεν είναι

δυνατόν να μελετηθεί στο φυσικό της χώρο πχ μελέτη διαταραχών

ύπνου

Γιατί να χρησιμοποιηθεί; Αφενός επιτρέπει στον ερευνητή να ελέγξει

την επίδραση κάποιων παραγόντων (λόγω εργαστηριακού
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περιβάλλοντος), ακόμα κι αν επιλέξει να μην τους χειριστεί ερευνητικά.

Αφετέρου, ο συγκεκριμένος τύπος έρευνας καθιστά ευκολότερη τη

συλλογή δεδομένων.

2)Περιγραφική πεδίου: χαμηλή εσωτερική εγκυρότητα-υψηλή εξωτερική. Δε

στοχεύει να μελετήσει αιτιώδη σχέση-γι’ αυτό η χαμηλή εσωτερική

εγκυρότητα, αλλά μετρά μεταβλητές σε φυσικό περιβάλλον-γι’ αυτό η

δυνατότητα γενίκευσης είναι υψηλή.

3)Πειραματική πεδίου: υψηλή εσωτερική εγκυρότητα-γιατί διενεργείται σε

υψηλό βαθμό χειρισμού και ελέγχου μεταβλητών- & υψηλή εξωτερική-γίνεται

σε φυσικό περιβάλλον

4)Πειραματική εργαστηρίου: υψηλή εσωτερική εγκυρότητα-λόγω ελέγχου-

& χαμηλή εξωτερική-λόγω εργαστηριακού και όχι φυσικού περιβάλλοντος

Η έρευνα διαχωρίζεται ως προς το είδος και την επεξεργασία των δεδομένων

σε:

1) Ποσοτική έρευνα (ποσοτικοποίηση-στατιστική ανάλυση βαθμολογιών-

γενίκευση. Ο ερευνητής είναι κατά το δυνατόν αντικειμενικός

παρατηρητής)

2) Ποιοτική έρευνα (κείμενο, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, στόχος η εμπειρία

των ανθρώπων)

3) Μεικτή έρευνα (συνδυάζει διάφορες πτυχές τόσο των ποσοτικών όσο και

των ποιοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων)

Είδη έρευνας:

1)Βασική (Λειτουργεί πάντα εντός των παραμέτρων ενός θεωρητικού 

πλαισίου. Είναι πιο συχνά ποιοτική, αλλά όχι υποχρεωτικά)

2) Εφαρμοσμένη (Πρακτικές εφαρμογές ή τρόποι επίλυσης πρακτικών

προβλημάτων πχ αξιολόγηση προγραμμάτων. Μπορεί να είναι ποιοτική, 

ποσοτική ή και τα 2)

3) Πορείας (μπορεί να είναι και βασική και εφαρμοσμένη)
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Κριτήρια κατηγοριοποίησης ερευνητικών σχεδίων

Ως προς τον αριθμό των επαφών του

ερευνητή με το δείγμα

 Μία επαφή (cross-sectional)

 Δύο επαφές (Pretest/Posttest)

 Τρεις ή περισσότερες (Διαμήκης 

μελέτη-Longitudinal)

Ως προς την περίοδο στην οποία  

αναφέρεται η μελέτη

 Πριν από την περίοδο αναφοράς

(Retrospective)

 Μετά την περίοδο αναφοράς  

(Prospective)

 Και πριν και μετά (Retrospective-

Prospective)

Ως προς το βαθμό χειρισμού των

μεταβλητών

 Πειραματικά

 Ημι-πειραματικά

 Μη πειραματικά

Ως προς τον τόπο διεξαγωγής της 

έρευνας

 Πείραμα εργαστηρίου

 Πείραμα πεδίου (φυσικό  

περιβάλλον)

Ως προς τη μέθοδο δημιουργίας  

ομάδων

 Τυχαιοποιημένα (πειραματικά)

 Μη τυχαιοποιημένα (ημι-

πειραματικά)
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