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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα κατανοητό εγχειρίδιο 
που θα βοηθήσει τον νέο ερευνητή στην κατανόηση βασικών μεθοδολογικών και 
στατιστικών εννοιών. Από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαφαίνεται 
ότι η διερεύνηση ζητημάτων που άπτονται της ανθρώπινης ζωής έχει πολλαπλα-
σιαστεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανάγκη διεξαγωγής υψηλού επιπέδου 
ερευνών με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων αυξημένης εγκυρότητας και αξιοπι-
στίας, καθώς οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 
όχι μόνο πολυπαραγοντικές αλλά και ραγδαίες. Ως εκ τούτου, η επιστημονική έρευ-
να καλείται να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε σημαντικά κοινωνικά ερωτήματα. 

Ο νέος ερευνητής οφείλει, λοιπόν, να λάβει σημαντικές αποφάσεις στα διάφο-
ρα στάδια διεξαγωγής της μελέτης του. Θα πρέπει να τη σχεδιάσει λεπτομερώς, να 
συλλέξει δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη συμπερασματολογία του, 
να επεξεργαστεί με στατιστική ακρίβεια τις μετρήσεις του, να αναλύσει και να σχο-
λιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του και, κυρίως, να μπορεί να αξιοποιήσει τα 
αποτελέσματα αυτά στη λήψη αποφάσεων. 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναλύονται θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, τη με-
θοδολογία, τη στατιστική ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας πο-
σοτικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οργάνωση του βιβλίου
Οι Ενότητες του βιβλίου έχουν οργανωθεί ώστε να παρέχουν στον αναγνώστη τη δυνα-
τότητα να κατανοήσει τα στάδια διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας, με έμφαση 
στους ερευνητικούς σχεδιασμούς που χρησιμοποιούνται στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια διεξαγωγής μιας επιστημονικής 
έρευνας. Περιγράφεται η διαδικασία εντοπισμού ενός ερευνητικού προβλήματος, 
ο καθορισμός του ερευνητικού πλαισίου μιας έρευνας, αλλά και ο τρόπος διατύπω-
σης των ερευνητικών υποθέσεων. Αναλύεται επίσης ο μεθοδολογικός σχεδιασμός, 
καθώς και τα στάδια συλλογής ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων 
μιας επιστημονικής έρευνας.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές μεθοδολογικές και στατιστικές έν-
νοιες μιας ποσοτικής έρευνας. Παρουσιάζονται διεξοδικά η έννοια της μεταβλητής, 
οι κλίμακες μέτρησης, οι έννοιες του πληθυσμού και του δείγματος. Γίνεται εκτενής 
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αναφορά στις μεθόδους δειγματοληψίας, αλλά και τα στάδια που θα πρέπει να ακο-
λουθήσει ο ερευνητής για την επιλογή του βέλτιστου δείγματος μιας έρευνας. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννοιες της εγκυρότη-
τας και της αξιοπιστίας. Γίνεται διάκριση των διαφόρων τύπων εγκυρότητας ενός 
ερευνητικού σχεδιασμού, ενώ παρουσιάζονται και μέθοδοι στατιστικού ελέγχου 
της αξιοπιστίας.

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται με παραδείγματα οι κυριότεροι τύποι 
πειραματικών, ημι-πειραματικών και μη πειραματικών σχεδιασμών που αξιοποιού-
νται στην Κοινωνική Έρευνα και προτείνονται μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης για 
κάθε πειραματικό σχεδιασμό.

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της περιγρα-
φικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων ποσοτικής μορφής και περιγράφεται ο 
τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης των δεδομένων μίας επιστημονικής εργασίας. 
Παρουσιάζονται, επίσης, τα μέτρα κεντρικής τάσης, οι δείκτες διασποράς, καθώς 
και τα μέτρα ασυμμετρίας. Τέλος, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο πα-
ραγωγής και παρουσίασης πινάκων και γραφικών παραστάσεων.

Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθο-
ρίζουν την επιλογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση στατιστικού κριτηρίου. Ο 
ερευνητής θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του δείγματος και 
των μεταβλητών που θα χρησιμοποιήσει, ώστε να μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο 
τύπο της στατιστικής ανάλυσης.

Στο Έβδομο Κεφάλαιο περιγράφονται με αναλυτικά παραδείγματα τα κυριότερα 
παραμετρικά και μη παραμετρικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην Κοινωνική 
Έρευνα. Παρουσιάζεται ο τρόπος ανάλυσης των δεδομένων με τη βοήθεια του στα-
τιστικού πακέτου SPSS v.25 και του AMOS v.20, ο τρόπος «ανάγνωσης» και ερμηνεί-
ας των στατιστικών αναλύσεων, ο τρόπος σχολιασμού και παρουσίασης των αποτε-
λεσμάτων κάθε στατιστικής ανάλυσης, αλλά και ο κατάλληλος τρόπος συγγραφής 
των συμπερασμάτων των στατιστικών αναλύσεων. (Μπορείτε να κατεβάσετε τα 
αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο από το διαδικτυακό τόπο 
https://www.disigma.gr/statistiki-analysh.html)
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ  
ΜΉ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

«Η στατιστική είναι η γραμματική της επιστήμης»
Karl Pearson

7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Οι στατιστικές δοκιμές ή πιο απλά στατιστικά κριτήρια (τεστ) διακρίνονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: (α) τα παραμετρικά (parametric tests) και (β) τα μη παραμετρικά 
κριτήρια (nonparametric tests). Η διάκριση αυτή οφείλεται κυρίως στις προϋποθέ-
σεις (assumptions) που περιγράφονται για κάθε στατιστικό τεστ, και για τις οποίες 
ο ερευνητής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι πληρούνται. Τα μη παραμετρικά τεστ 
θεωρούνται περισσότερο ευέλικτα καθώς περιλαμβάνουν λίγες ή και καθόλου προ-
ϋποθέσεις για την κατανομή ή τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού από τον οποίο 
προήλθαν τα δεδομένα (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Αντίθετα, τα παραμετρι-
κά τεστ θεωρούνται πιο εύρωστα (robust) και στηρίζονται σε μια σειρά από συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως στην κατανομή 
των δεδομένων στον πληθυσμό (π.χ. τα δεδομένα να εμφανίζουν ομαλή κατανομή), 
επομένως θα πρέπει ο ερευνητής να γνωρίζει τις παραμέτρους του πληθυσμού (π.χ. 
τον αριθμητικό μέσο, την τυπική απόκλιση κ.ά.).

Ένα συχνό λάθος στην Κοινωνική Έρευνα είναι η χρήση παραμετρικών κριτη-
ρίων σε κάθε περίπτωση στατιστικής ανάλυσης, ακόμη και όταν τα δεδομένα δεν 
πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη διενέργεια μιας παραμετρικής ανάλυσης. 
Θα πρέπει να γίνει σαφές στο σημείο αυτό ότι τα παραμετρικά κριτήρια έχουν σχε-
διαστεί προκειμένου να ελέγχουν υποθέσεις για τον γενικότερο πληθυσμό (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007). 

Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις όπου: (α) οι τι-
μές των μεταβλητών παρουσιάζουν ομαλή κατανομή στον πληθυσμό, (β) οι διακυ-
μάνσεις των πληθυσμών (δηλαδή των ομάδων μιας έρευνας) είναι περίπου ίσες, και 
(γ) οι μεταβλητές είναι συνεχείς και έχουν μετρηθεί σε ισοδιαστημική ή αναλογική 
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κλίμακα (Beins & McCarthy, 2012). Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως για παράδειγμα, 
όταν οι κατανομές των τιμών αποκλίνουν από τη συμμετρία, ο ερευνητής θα πρέπει 
να καταφεύγει στη χρήση μη παραμετρικών κριτηρίων (Howitt & Cramer, 2011).

7 .1 . Παραμετρικά κριτήρια
Στην Ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα παραμετρικά κριτή-
ρια που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κοινωνική Έρευνα. Τα περισσότερα από 
αυτά έχουν σταθμιστεί σε πολύ μεγάλα δείγματα του πληθυσμού (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007) και γενικά θεωρούνται περισσότερο ισχυρά από τα αντίστοιχα μη 
παραμετρικά τεστ, καθώς επιτρέπουν στον ερευνητή να εξάγει ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα.

7 .1 .1 . Κριτήριο t για ένα δείγμα
Το κριτήριο t για ένα δείγμα (one sample t-test) αξιοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις 
στις οποίες ο ερευνητής ενδιαφέρεται να καθορίσει εάν το δείγμα του προέρχεται 
από έναν πληθυσμό με συγκεκριμένο μέσο όρο. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, για να 
ελέγξουμε εάν ο μέσος όρος του δείγματος διαφέρει σημαντικά από τον μέσο όρο 
του πληθυσμού (Δαφέρμος, 2005). Η χρήση του κριτηρίου t για ένα δείγμα περι-
λαμβάνει ακόμη και την περίπτωση που η μέση τιμή του πληθυσμού (μ) δεν είναι 
γνωστή στον ερευνητή, αλλά θεωρείται ή κρίνεται ως γνωστή. Πολύ συχνά στην 
Κοινωνική Έρευνα απαιτείται η σύγκριση ενός δειγματικού μέσου με ένα υποθετι-
κό σημείο αναφοράς, μια υποθετική μέση τιμή, η οποία μπορεί, για παράδειγμα, 
να καθορίζεται είτε από την εμπειρία ή από τα αποτελέσματα συναφών ερευνών 
(Antonius, 2003). Σε παρόμοιους ερευνητικούς σχεδιασμούς επιλέγεται η χρήση 
του κριτηρίου t για ένα δείγμα. Ο έλεγχος t παρότι είναι όμοιος με αυτόν του z-test 
(Pagano, 2009), διαφέρει ως προς ένα σημαντικό σημείο. Ο έλεγχος t ενδείκνυται 
στις περιπτώσεις όπου η τυπική απόκλιση του πληθυσμού (σ) δεν είναι γνωστή, ενώ 
αντίθετα ο έλεγχος z χρησιμοποιείται όταν η τυπική απόκλιση του πληθυσμού (σ) 
είναι γνωστή (Sheskin, 2004). 
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Στατιστικές προϋποθέσεις (assumptions)

 Ένα δείγμα (≥ 30)

 Ομαλή κατανομή των δεδομένων

 Ισοδιαστημική/αναλογική κλίμακα (συνεχής)

 Ανεξαρτησία παρατηρήσεων

 Η μέση τιμή του πληθυσμού (μ) είναι γνωστή (ή θεωρείται ότι είναι γνωστή)

 Η τυπική απόκλιση του πληθυσμού (σ) είναι άγνωστη

 Απλή τυχαία δειγματοληψία

 Να μην υπάρχουν πολλές έκτροπες τιμές

Ερευνητικό παράδειγμα

Εξετάζεται πόσες ώρες ασχολούνται με το διαδίκτυο κατά μέσο όρο την ημέρα 40 
μαθητές Γυμνασίου σε μία επαρχιακή πόλη.

Διατύπωση μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης

H0: Οι μαθητές Γυμνασίου ασχολούνται με το διαδίκτυο κατά μέσο όρο 3 ώρες την 
ημέρα (μ = 3)

H1: Οι μαθητές Γυμνασίου δεν ασχολούνται με το διαδίκτυο κατά μέσο όρο 3 ώρες 
την ημέρα (μ ≠ 3, δηλαδή μ > 3 ή μ < 3)

Για να ελέγξουμε τη βασική προϋπόθεση του κριτηρίου t για ένα δείγμα, αυτή της 
ομαλής κατανομής των δεδομένων δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη δια-
δικασία EXPLORE. Όπως αναφέρει ο Dytham (2011), ο έλεγχος της κανονικότητας 
των τιμών μιας μεταβλητής γίνεται κυρίως με δύο τρόπους: (α) με τη χρήση του 
κριτηρίου Shapiro-Wilk, όταν το δείγμα είναι μικρό (n ≤ 50), και (β) με τη χρήση του 
κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov, όταν το δείγμα είναι μεγάλο (n > 50).

Για να ελέγξουμε την κανονικότητα των δεδομένων μας με τη βοήθεια του στα-
τιστικού πακέτου SPSS, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα (επιλέγουμε το αρχείο 
“7.1.1 Κριτήριο t για ένα δείγμα (one sample t-test) – TEST 1.sav”):
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1. Analyze  Descriptive Statistics  Explore…

2. Στο παράθυρο διαλόγου Explore επιλέγουμε τη μεταβλητή της οποίας θέλου-
με να ελέγξουμε την κανονικότητα (στη συγκεκριμένη περίπτωση τη μεταβλητή 
Internet) και την τοποθετούμε στο πεδίο Dependent List:  Επιλέγουμε Plots 
και επιλέγουμε Normality plots with tests  Continue  OK

3. Ελέγχουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε κυρίως τον πίνα-
κα Tests of Normality. Καθώς το δείγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μόλις 
40 συμμετέχοντες, ελέγχουμε την τιμή του κριτηρίου Shapiro-Wilk. Όπως φαίνεται 
τα δεδομένα μας δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κανονικότητας (S-W = ,95; df = 40; 
p > ,05)1.

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Internet ,139 40 ,049 ,948 40 ,065
a. Lilliefors Significance Correction

Έχοντας επιλέξει την επιλογή Normality plots with tests, το SPSS παράγει και ένα 
γράφημα κανονικότητας. Παρατηρώντας το Q-Q plot (Γράφημα 7.1), μπορούμε να 
διαπιστώσουμε και οπτικά ότι η κατανομή των τιμών της συγκεκριμένης μεταβλη-
τής τείνει προς την κανονικότητα, έχει δηλαδή κύρτωση περίπου 0 (γ2 ≈ 0), καθώς 
οι κουκίδες που αναπαριστούν ζεύγη τιμών, εφάπτονται ή βρίσκονται πολύ κοντά 
στη διαγώνιο.

1   Η απόφαση εάν τα δεδομένα κατανέμονται κανονικά θα εξαρτηθεί από την τιμή sig. Εάν η 
τιμή είναι μεγαλύτερη από 0,05 τότε είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα μας παρουσιάζουν 
ομαλή κατανομή. Εάν η τιμή του sig. είναι μικρότερη από 0,05 τότε τα δεδομένα μας αποκλί-
νουν σημαντικά από την ομαλή κατανομή.


