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Το μάθημα σκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις κυριότερες 
μεθόδους της κοινωνικής έρευνας, να δώσει ευκαιρίες ερμηνείας και 
αξιολόγησης δημοσιευμένης έρευνας και να αναπτύξει δεξιότητες για 
σχεδιασμό, πραγματοποίηση και παρουσίαση εμπειρικών ερευνών. 
Πιο συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις 
δυνατότητες και τα προβλήματα χρησιμοποίησης τόσο ποσοτικών όσο 
και μη ποσοτικών πληροφοριών ως δεδομένων για εξερεύνηση, 
περιγραφή και επεξήγηση κοινωνικών φαινομένων.  Στο τμήμα του 
μαθήματος που αφορά στις ποσοτικές μεθόδους θα παρουσιαστούν 
μια σειρά από θέματα που αφορούν στην ποσοτική μέτρηση, όπως οι 
βασικές αρχές μέτρησης, η δειγματοληψία, κ.ά, καθώς και οι μέθοδοι 
συλλογής ποσοτικών δεδομένων όπως τα τεστ και τα ερωτηματολόγια. 
Στο τμήμα του μαθήματος που αφορά στις ποιοτικές μεθόδους θα 
εξεταστεί ένα εύρος στρατηγικών και τεχνικών ποιοτικής έρευνας  
όπως συνεντεύξεις βάθους, εθνογραφία και παρατήρηση, ομάδες 
εστίασης κτλ. Επίσης θα εξεταστούν τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών 
δεδομένων όπως ανάλυση περιεχομένου,  φαινομενολογική ανάλυση, 
ανάλυση διαλόγων, οπτικών μέσων, κειμένων πολιτικής κτλ.   

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
αναμένεται να είναι σε θέση να: 
 

 Αναφέρονται στις κύριες σχολές σκέψεις (paradigms - 
θετικισμός, ερμηνευτική προσέγγιση, κριτικές θεωρίες) που 
επιδρούν στη μεθοδολογία έρευνας. 



 Επεξηγούν τις σύγχρονες προσεγγίσεις έρευνας καθώς και το 
ρόλο τους στη βελτίωση της κοινωνίας. 

 Αναφέρουν και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
ερευνητικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. 

 Αναπτύσσουν σχέδια έρευνας επιλέγοντας τις κατάλληλες 
διαδικασίες και προσεγγίσεις ανάλογα με τους ερευνητικούς 
στόχους που έχουν τεθεί. 

 Αναγνωρίζουν και να συζητούν τις επιδράσεις που επιδέχονται 
τα διάφορα ερευνητικά μοντέλα (θεωρητικό πλαίσιο, ηθική, 
εγκυρότητα, κτλ). 

 Αναλύουν κριτικά δημοσιευμένες έρευνες. 
 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Η φύση της κοινωνικής έρευνας - οντολογικές, επιστημολογικές, 
αξιολογικές, και μεθοδολογικές παραδοχές σε σχέση με τις 
διάφορες σχολές σκέψης. 

 Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα: χαρακτηριστικά, τάσεις. 
 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα.  Ερευνητική πρόταση. 
 Επισκόπηση με ερωτηματολόγιο. 
 Ατομική και ομαδική συνέντευξη. 
 Παρατήρηση. 
 Εθνογραφία, μελέτη περίπτωσης. 
 Έρευνα δράσης. 
 Καταγραφή δεδομένων και παρατηρήσεων. 
 Αποδελτίωση επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών ή/και 

ποσοτικών δεδομένων.  Γνωριμία με λογισμικά ανάλυσης 
δεδομένων (π.χ. SPSS). 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας. Τα πέντε κεφάλαια της 
ερευνητικής έκθεσης (Το πρόβλημα, ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπεράσματα. 

 Κριτήρια αξιολόγησης έρευνας.  Ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα 
εγκυρότητας, αξιοπιστίας, γενικευσιμότητας, δεοντολογίας. 

 

Μεθοδολογία 
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