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Abstract: The aim of this paper is to present basic concepts in the research methodology of 

social sciences. First, the established, traditional, naturalistic view and the more recent, 

interpretive, humanitarian view of social research will be presented, whereas the basic 

assumptions of the naturalistic and humanitarian/interpretive "example" will be pointed out. A 

distinction will be made between qualitative and quantitative research, and research design 

issues will be commented on. Furthermore, the main stages of qualitative and quantitative 

research and some common data collection tools will be analyzed. Any issues of access to the 

field will be reviewed, along with issues of validity and reliability, whereas the ethical aspects 

of a research will be examined. In conclusion, there will be a brief reference to quality data 

analysis software and, in particular, to N-Vivo and ATLAS.ti. 

Keywords: qualitative and quantitative research, research design, validity and reliability, 

research ethics, N-Vivo and ATLAS.ti quality data analysis software 

Πεξίιεςε: Σηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη βαζηθέο έλλνηεο ζηε 

κεζνδνινγία έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί ε θαζηεξσκέλε, 

παξαδνζηαθή, θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε θαη ε λεφηεξε, εξκελεπηηθή, αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε 

ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, αιιά θαη ζα επηζεκαλζνχλ νη βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ θπζηνθξαηηθνχ 

θαη αλζξσπηζηηθνχ/εξκελεπηηθνχ «παξαδείγκαηνο». Θα γίλεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο θαη ζα ζρνιηαζηνχλ δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ κηαο έξεπλαο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα αλαιπζνχλ ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο θαη 

νξηζκέλα ζπλήζε κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Εεηήκαηα πξφζβαζεο ζην πεδίν ζα 

κειεηεζνχλ, δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, αιιά θαη ζα γίλεη κηα εκβάζπλζε ζε 

πηπρέο δενληνινγίαο θαη εζηθήο κηαο έξεπλαο. Οινθιεξψλνληαο, ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζε ινγηζκηθά αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, εηδηθφηεξα, ζην N-Vivo θαη ην 

ATLAS.ti. 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο, ζρεδηαζκφο εξεπλψλ, εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία, δενληνινγία έξεπλαο, ινγηζκηθά αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ N-Vivo θαη 

ATLAS.ti 
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Μέζνδνη Κνηλσληθήο Έξεπλαο: Πνζνηηθέο θαη Πνηνηηθέο 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε «θνηλσληθή έξεπλα» ελλννχκε ηελ αθαδεκατθή έξεπλα πνπ αληιεί ηε 

ζεκαηνινγία ηεο, ηηο έλλνηεο θαη ζεσξίεο απφ ηνπο θνηλσληθνεπηζηεκνληθνχο θιάδνπο,έρεη σο 

αθεηεξία θνηλσληθέο αιιαγέο θαη δπκψζεηο θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο(Bryman, 2017). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ππάξρνπλ δχν αληηθξνπφκελεο ζεσξήζεηο: 

ε θαζηεξσκέλε, παξαδνζηαθή, θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο ηαπηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη επηδηψθνπλ λα αλαθαιχςνπλ 

νηθνπκεληθνχο θαη θπζηθνχο λφκνπο θαη ε λεφηεξε, εξκελεπηηθή, αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε, 

θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008). 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κεζφδνπο θνηλσληθήο έξεπλαο ελλννχκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηά ηελ πνξεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Cohen et al., 2008) θαη νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεηγκαηνιεςία, ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηηο κεζφδνπο 

ζπιινγήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Bryman, 2017). Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

θπζηνθξαηηθνχο εξεπλεηέο είλαη νη ιεγφκελεο πνζνηηθέο, ελψ νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξκελεπηηθνχο εξεπλεηέο είλαη νη ιεγφκελεο πνηνηηθέο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη: 
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Πίλαθαο 1. Σύγθξηζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ κεζόδσλ 

 

Πεγή:Ίζαξε, Φ., & Πνπξθφο, Μ. (2015). Ποιοηική μεθοδολογία έπεςναρ: Εθαπμογέρ ζηην τςσολογία και ζηην 

εκπαίδεςζη [Ζιεθηξ. βηβι.], ζζ. 28–29. Αζήλα: Σχλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Γηαζέζηκν 

ζην http://hdl.handle.net/11419/5826 

1. Σρεδηαζκόο πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ εξεπλώλ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξεπλψλ απνηειεί έλα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηε δηεμαγσγή 

θάζε έξεπλαο, πνπ δελ βαζίδεηαη ζε κία ζπληαγή θαη πεπαηεκέλε νδφ, αιιά εκπνηίδεηαη θαη 

εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο θαη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη αλαγθαίν λα ιάβνπκε ππφςε: (1) ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, (2) ην ζθνπφ (ή ζηφρνπο) ηεο έξεπλαο, (3) ην ζεσξεηηθφ θαη 

επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν, (4) ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή ππνζέζεηο, (5) ηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, (6) ηελ ηερληθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο, (7) ηελ αλάιπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, (8) ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή, δειαδή ηελ 

απηνθξηηηθή ηνπ ελδνζθφπεζε θαη ην βαζχ ηνπ ζηνραζκφ κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε 

http://hdl.handle.net/11419/5826
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πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο επεξεάζνπλ ηελ έξεπλα θαη (9) δεηήκαηα 

δενληνινγίαο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Σχκθσλα κε ηνπο Cohen θαη ζπλεξγάηεο (2008), ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ 

κηαο έξεπλαο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε πνηθίιν ηξφπν, βάζεη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ έξεπλαο 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή θαη θάπνηα απφ απηά αθνξνχλ: 

1. ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, 

2. ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγηθνπνηεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη 

ζθνπνί, 

3. ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, 

4. ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

έξεπλαο,  

5. ηε δηακφξθσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ, 

6. ηελ εζηίαζε ηεο έξεπλαο, 

7. ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία,  

8. ηα δεηήκαηα δενληνινγίαο,  

9. ηνπο απνδέθηεο ηεο έξεπλαο, 

10. ηε δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, 

11. ηε δεηγκαηνιεςία, 

12. ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

13. ηηο πεγέο πνπ απαηηνχληαη, 

14. ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία,  

15. ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

16. ηελ επηβεβαίσζε θαη ηελ επηθχξσζε δεδνκέλσλ θαη 

17. ηελ αλαθνξά θαη ηελ ηειηθή ζπγγξαθή ηεο έξεπλαο. (Cohenetal., 2008, ζει. 118) 

2. Η κειέηε πεξίπησζεο, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ε ζπλέληεπμε 

Υπάξρνπλ πνηθίια κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή ηνπ εθάζηνηε κέζνπ εμαξηάηαη απφ 

ηε κεζνδνινγηθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

θ.ά. Δλδεηθηηθά, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο, ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

θαη ηε ζπλέληεπμε. 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη έλαο φξνο «νκπξέια», πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εξεπλεηηθψλ 

ηαθηηθψλ ή κεζφδσλ θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο θνηλσληθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε πξφζσπα, γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο (Verma&Mallick, 2004). Οη κειέηεο 
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πεξίπησζεο απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ, βνεζνχλ ζηελ 

πην μεθάζαξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζηε δηείζδπζε ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ 

παξαηεξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, επηζεκαίλνληαο φηη 

ην πιαίζην είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα (Cohenetal., 2008). 

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε απνηειεί βαζηθφ θνηλσληνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

(fieldwork), κηα επέιηθηε κέζνδν, ελψ παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη 

ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ έρεη, λα δηακνξθψζεη αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππφ 

παξαηήξεζε εξεπλψκελσλ ππνθεηκέλσλ θαη λα αλαιχζεη πνιπδχλακα θαη επηκέξνπο 

θαηλφκελα θαη ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξαγκαηηθφηεηαο (Παζραιηψξε & Μίιεζε, 2005). 

Ζ ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ην πην θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζε βάζνο 

κειέηε ησλ ζηάζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη 

ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ζεκαληηθή ε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο επράξηζηεο αηκφζθαηξαο, ψζηε νη ζπλεληεπμηαδφκελνη λα 

κηιήζνπλ ειεχζεξα, ρσξίο ην θφβν δηαπφκπεπζήο ηνπο απφ ην ζπλεληεπθηή. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ επηιεγκέλσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Δίλαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ειέγρνπ θαη εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κηαο 

έξεπλαο. Οη ζπλεληεχμεηο «θσηίδνπλ», δειαδή επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπλ νη άιινη ηα πξάγκαηα, ζηηο ζθέςεηο ηνπο, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο πνπ 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μηα ζπλέληεπμε κπνξεί, σζηφζν, λα είλαη θαη ην 

κέζν γηα ηε βαζχηεξε εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ ησλ εξσηψκελσλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

απάληεζαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

Γεληθά, ε ζπλέληεπμε ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε θαη αλνηρηή επηθνηλσλία, πξνυπνζέηεη 

θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν θαη σο ηερληθή άληιεζεο 

δεδνκέλσλ βνεζά ηνλ εξεπλεηή φρη απιψο λα πιεζηάδεη εηο βάζνο ην ζέκα ηνπ, αιιά θαη λα 

αμηνπνηεί εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, θαη γεληθά, ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα. Με 

άιια ιφγηα, ε ζπλέληεπμε είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςεη ν εξεπλεηήο ηη ζθέθηνληαη 

θαη ηη αηζζάλνληαη νη εξσηψκελνη. Ωο εξγαιείν έξεπλαο παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, 

δηφηη δίλεη επθαηξίεο λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηεο απαληήζεηο, λα γίλνπλ επηπιένλ εξσηήζεηο, 

δίλνληαο, έηζη, ηε δπλαηφηεηα γηα εκβάζπλζε, φπνπ ήηαλ αδηεπθξίληζηα φζα ιέρζεθαλ, θαη 

ιφγσ ηεο ακεζφηεηάο ηεο βξίζθεη, ζπλήζσο, κεγάιε απνδνρή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα 

έξεπλα. 

Δπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ επειημία ζπλεληεπθηή-ζπλεληεπμηαδφκελνπ, παξέρεη 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απζφξκεησλ θαη εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ, ελψ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα παξαηεξεί θαη ηηο εθθξάζεηο ρεξηψλ θαη πξνζψπνπ, 

ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θ.ά. ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηελ απνθπγή 

επηθαλεηαθψλ εξκελεηψλ. 
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Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχληαη θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ηερληθή 

ηεο ζπλέληεπμεο, φπσο ην κηθξφ δείγκα θαη ην γεγνλφο πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο θαη ζχγθξηζεο. Αθφκε, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο 

εμαξηάηαη αξθεηά απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή θαη απφ ηα επηθνηλσληαθά 

ηνπ πξνζφληα. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ελδέρεηαη λα 

«θαζνδεγνχλ» ηνπο εξσηψκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο «απνδεθηέο» απαληήζεηο. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν, νη εξεπλεηέο κπνξεί αθφκα θαη λα «ππνβάιινπλ» ηηο «ζσζηέο» απαληήζεηο. Σε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πάλησο, ν ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα παξακέλεη απνζηαζηνπνηεκέλνο 

απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα κελ θξίλεη ή πξνδηαζέηεη ηηο απαληήζεηο ηνπο, 

ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ ελδηαθέξεηαη γηα απηέο. 

3. Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία 

Σε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε 

ρνξήγεζε ησλ θιηκάθσλ κέρξη ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, ν εξεπλεηήο 

νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ηα επξήκαηα είλαη πξαγκαηηθά θαη δηαθξίλεηαη ζε 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή (Miles&Huberman, 1994). Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ην εξεπλεηηθφ ζρέδην, ηε κέζνδν, ηα δεδνκέλα θαη ηελ εξκελεία ηνπο (Cohenetal., 2008˙ 

Hitchcock&Hughes, 1995), ελψ ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνξά ζηε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δπλαηφηεηα γελίθεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ 

νπνία ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη εθαξκφζηκα ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη πιαίζηα απφ 

απηφ πνπ δηεξεπλάηαη ή αλαθέξεηαη ζηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε άιινλ πιεζπζκφ 

απφ απηφλ ηεο έξεπλαο (Miles&Huberman, 1994˙ Robson, 2007).  

Ζ αμηνπηζηία πεξηγξάθεη ηε ζηαζεξφηεηα κηα κέηξεζεο, δειαδή εάλ ε επαλάιεςε ηεο 

κέηξεζεο ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, αλ δηεμαγφηαλ ε εξεπλεηηθή κειέηε 

δεχηεξε θνξά ζε κηα παξφκνηα νκάδα απαληψλησλ θαη ζε έλα παξφκνην πεξηβάιινλ 

(Cohenetal., 2008˙ Silverman, 2000). Ζ αμηνπηζηία ζε κηα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηελ ηζρχ ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέγεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη ζην πψο απηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα νδεγνχλ ζε 

αιεζηλά θαη άμηα εκπηζηνζχλεο επξήκαηα. 

Γηαζθαιίδνληαο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία κηαο έξεπλαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε 

φηη νη πεξηγξαθέο καο, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο αθεηεξίεο καο, αληαπνθξίλνληαη 

ζην ππφ κειέηε ζέκα καο θαη δελ είλαη απνηέιεζκα απζαίξεησλ εξκελεηψλ. Σηεξίδνληαη 

δειαδή ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ απζηεξέο θαη κεζνδηθέο 

δηαδηθαζίεο (Βξπσλίδεο, 2015). 
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4. Πξόζβαζε ζην πεδίν θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζην πεδίν, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ (πεδίνπ έξεπλαο), θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο 

ηνπ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Σηνηρείν θαίξηαο ζεκαζίαο ζηε δηαδηθαζία απηή απνηειεί 

ε απνδνρή ηνπ εξεπλεηή απφ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα, ε νπνία εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε 

θαη νηθεηφηεηα, λα αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηα άηνκα, λα είλαη επγεληθφο, δηαθξηηηθφο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί παξέκβαζε ζηε «θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία» 

ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο» (Φίιηαο, 1996). Σε πξψηε θάζε, ζπλεπψο, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα 

ιάβεη ηελ επίζεκε άδεηα, πνπ ζα ηνχ επηηξέςεη λα μεθηλήζεη ηελ έξεπλα ζηνλ νξγαληζκφ ή 

ηελ θνηλφηεηα θαη ζε δεχηεξε θάζε λα πξνζεγγίζεη ηα άηνκα πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (Cohenetal., 2008). 

Ο Ησζεθίδεο (2003) ππνζηεξίδεη πσο ηφζν ην ζέκα ηεο εζηθήο φζν θαη ηεο δενληνινγίαο 

είλαη αλαγθαίν ζε φια ηα είδε θνηλσληθήο έξεπλαο, είηε απηή είλαη πνηνηηθή είηε πνζνηηθή. 

Γεληθά, ηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ηα νπνία λα είλαη θνηλσληθά 

θαη επηζηεκνληθά απνδεθηά θαη ελδεδεηγκέλα. Τα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία απνηεινχλ ε 

αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, θαζψο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζπρλά απνθαιχπηνπλ 

ζηνλ εξεπλεηή πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δελ επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζην θσο 

(Cohenetal., 2008). 

Αλαθνξηθά κε άιια δεηήκαηα δενληνινγίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεηδεηή 

ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αθνχ πξψηα ελεκεξσζνχλ πιήξσο γηα ην ζθνπφ 

ηεο θαη ηνχο επηιπζνχλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηελ 

αλαινγία θφζηνπο – νθέινπο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ «ηζνξξνπία κεηαμχ αθελφο ησλ 

απαηηήζεσλ ηηο νπνίεο επηθνξηίδνληαη νη εξεπλεηέο σο επαγγεικαηίεο επηζηήκνλεο, πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη αθεηέξνπ ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, πνπ ελ δπλάκεη απεηινχληαη απφ ηελ έξεπλα» (Cohen et al., 2008). Καιφ είλαη 

κάιηζηα λα ιακβάλεηαη θαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα είλαη 

εμαζθαιηζκέλεο εζηθά θαη εξεπλεηηθά θαη νη δχν πιεπξέο, απηή ηνπ εξεπλεηή θαη απηή ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Δπηπιένλ, πξέπεη ηνλίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ηα ζηνηρεία ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζαξά γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, πάληα ζηα πιαίζηα 

ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο. Με άιια ιφγηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ζα 

ππάξμεη κεγάιε ηππηθφηεηα θαη ζα ηεξεζνχλ κε αθξίβεηα νη θαλφλεο ηεο εξεπλεηηθήο 

δενληνινγίαο (Patton, 1990). 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 10, Τεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 301 απφ 306 

5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Αληίζηνηρα φπσο ζπκβαίλεη κε ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

δηάθνξνη ηξφπνη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ νη εξεπλεηέο π.ρ. απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη, εηδηθφηεξα, νη κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, κέζα απφ ηελ πξνθσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία επξχηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ θαηά πνιχ θαη 

ζπζηεκαηνπνηνχλ ην εξεπλεηηθφ έξγν (Cohenetal., 2008). Σην παξφλ ππνθεθάιαην ζα 

εζηηάζνπκε ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζπρλά ζηε ιεγφκελε ζεκαηηθή αλάιπζε, ε 

νπνία επηδηψθεη λα αλαδεηήζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα θαηαλνήζεη λνήκαηα κέζα απφ έλα 

ζχλνιν δεδνκέλσλ (Τζηψιεο, 2015) θαη απνηειείηαη απφ έμη ζηάδηα. Σην πξψην ζηάδην, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα θαη ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, κέζα απφ ηε ζπλερή 

θαη επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε λνεκάησλ πνπ έρνπλ αμία γηα ην εξεπλψκελν θαηλφκελν (Ίζαξε & Πνπξθφο, 

2015). Σην δεχηεξν ζηάδην, θσδηθνπνηείηαη ην πιηθφ, δίλνληαο ηίηινπο ζε απνζπάζκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ, βάζεη ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο ησλ εξεπλεηψλ (Bryman, 2017). Ζ θσδηθνπνίεζε 

απνηειεί απαξαίηεηε δηαδηθαζία, ψζηε λα κεησζεί ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ (Cohenetal., 

2008), αιιά θαη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εκπνηίδεηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο 

πξντδεαζκνχο ηνπ εξεπλεηή (Τζηψιεο, 2015). Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη έλαο ηξφπνο λα 

ζπλδένληαη ή λα θαηεγνξηνπνηνχληαη δεδνκέλα, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο ζρεηηθέο κε ηα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμεγεζνχλ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα 

πεξηγξαθηθά θαη ίζσο θαη ζεσξεηηθά (Creswell, 2016). 

Σην ηξίην ζηάδην αλαδεηνχληαη πηζαλά ζέκαηα ή ππνζέκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, 

κέζα απφ ηε ζχλδεζε, ηε λνεκαηνδφηεζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ επηινγή, πεξηγξαθή θαη 

εξκελεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Τα 

ζέκαηα/ζεκαηηθέο ελφηεηεο απνηεινχλ ζπκππθλσκέλεο θαη ζθαηξηθέο πεξηγξαθέο θαη 

εξκελείεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη κεηαθξάδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην ππφ 

κειέηε θαηλφκελν (Μαληδνχθαο, 2007). 

Σην ηέηαξην ζηάδην επαλεμεηάδνληαη ηα ζέκαηα, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή αλάκεζα ζηα 

δεδνκέλα ησλ ζεκάησλ θαη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

ελψ ζην πέκπην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ε νπζία ηνπ θάζε ζέκαηνο, βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζεκαηηθνχ ράξηε ησλ δεδνκέλσλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Σην έθην ζηάδην ηεο αλάιπζεο, 
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πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαθνξά ησλ επξεκάησλ, κέζα απφ αθεγεκαηηθή ζπδήηεζε θαη 

παξνπζίαζε δηαινγηθψλ κεξψλ κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (Creswell, 2016). 

6. Λνγηζκηθά αλάιπζεο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

6.1. Λνγηζκηθό N-Vivo 

Υπάξρνπλ δηάθνξα ινγηζκηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. 

ην ινγηζκηθφ N-Vivo. Τν N-Vivo είλαη έλα δπλακηθφ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Απζηξαιία θαη βαζίδεηαη ζηε 

ινγηθή ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Τζηψιεο, 2014). 

 

Σρήκα 1. Πεξηβάιινλ εξγαζίαο N-Vivo. Πεγή: https://i.ytimg.com/vi/SgY0MNdKVwM/maxresdefault.jpg 

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ N-Vivo είλαη νη εμήο: α) ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ, β) ε θσδηθνπνίεζε, γ) ε αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ, δ) ε 

νπηηθνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο κέζσ ζρεκαηηθψλ απεηθνλίζεσλ, ε) ε ζχληαμε 

εθζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κε ζπλεθηηθφ θαη εκπεηξηθά ζεκειησκέλν ηξφπν ηηο ζεσξεηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

(Bazeley&Jackson, 2013). 

6.2. Λνγηζκηθό ATLAS.ti 8 

Τν ATLAS.ti 8 απνηειεί έλα ινγηζκηθφ γηα δεκηνπξγηθή αλάιπζε, πνπ επηηξέπεη ηελ 

εμαγσγή, θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαζχλδεζε ηκεκάησλ δεδνκέλσλ απφ κηα κεγάιε πνηθηιία 

https://i.ytimg.com/vi/SgY0MNdKVwM/maxresdefault.jpg
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θαη φγθν εγγξάθσλ. 

Υπνζηεξίδεηεπίζεοηελαλαθάιπςεπξνηχπσλθαηηνλέιεγρνππνζέζεσλ.Μεηεβνήζεηαηνπινγηζκη

θνχ, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δεδνκέλα, λα ηα θσδηθνπνηήζεη, λα εξγαζηεί κε 

ζρφιηα θαη ππνκλήκαηα, λα αλαδεηήζεη δεδνκέλα, λα δεκηνπξγήζεη δίθηπα θαη αλαθνξέο 

(Friese, 2019). 

Τα δεδνκέλα καο κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ: 

 έγγξαθα θεηκέλνπ (φπσο ζπλεληεχμεηο, άξζξα, αλαθνξέο) 

 εηθφλεο (θσηνγξαθίεο, ζηηγκηφηππα νζφλεο, δηαγξάκκαηα),  

 ερνγξαθήζεηο (ζπλεληεχμεηο, εθπνκπέο, κνπζηθή), 

 βίληεν θιηπ (νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ),  

 αξρεία PDF (άξζξα, θπιιάδηα, αλαθνξέο),  

 αθφκα θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Open Street 

Map). (ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, 2019) 

 

Σρήκα 2. Η Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ηνπ Atlas.ti 8. Πεγή: “Atlas.ti 8 Windows – Quick Tour” [online 

document] by ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, 2019. Copyright 2019 by the ATLAS.ti 

Scientific Software Development GmbH. Γηαζέζηκν ζην 

http://downloads.atlasti.com/docs/quicktour/QuickTour_a8_win_en.pdf 

 

http://downloads.atlasti.com/docs/quicktour/QuickTour_a8_win_en.pdf
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7. Σπκπεξάζκαηα 

Οη εξεπλεηέο, αλεμαξηήησο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο 

έξεπλαο θαη ηεο ζεψξεζεο πνπ πξεζβεχνπλ -θπζηνθξαηηθήο ή εξκελεπηηθήο-, νθείινπλ λα 

είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο, αιιά θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Σε φια ηα 

ζηάδηα δηεθπεξαίσζήο ηεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά δεηήκαηα πξφζβαζεο ζην πεδίν, 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, αιιά θαη δενληνινγίαο. Σηφρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα 

αλαδπζεί ε αιήζεηα, κέζα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ νπηηθή θαη ηηο 

επηζεκάλζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα πξφζεζε βιάβεο ηνπο ή 

αιινίσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Σθνπφο θάζε εξεπλεηή είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα πξνάγνπλ ην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πξαθηηθφ. Βέβαηα, αμίδεη λα ηνληζηεί πσο θάζε 

έξεπλα ελδέρεηαη λα έρεη πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαίλνληαη απφ 

ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεηαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη λα 

πξνηείλνληαη/αλνίγνληαη λένη εξεπλεηηθνί νξίδνληεο ζε κειινληηθνχο εξεπλεηέο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δηαησλίδεηαη ν «εξεπλεηηθφο θχθινο» θαη θάζε εξεπλεηήο πξνζζέηεη ην δηθφ ηνπ 

ιηζαξάθη ζηνλ αέλαν απηφ θχθιν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. 
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