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Εισαγωγή

Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και –ιδιαίτερα– της Στατιστικής είναι από τα πλέον
παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας
παγκοσµίως. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές, αλλά δυστυχώς και αρκετοί από τους
ακαδηµαϊκούς δασκάλους, τρέφουν για τα δύο αυτά αντικείµενα έναν ιδιαίτερο φόβο, ο οποίος
δεν τους επιτρέπει να αποκτήσουν µια από τις βασικότερες δεξιότητες ενός ερευνητή: αυτήν του
σχεδιασµού µιας έρευνας και, κυρίως, της στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των
δεδοµένων που συλλέγονται. Ακούγεται από πολλούς επιστήµονες το επιχείρηµα πως «το µέρος
αυτό της ερευνητικής διαδικασίας µπορούν να το αναλάβουν οι στατιστικολόγοι». Αυτό µοιάζει
πολύ µε κάποιον οδηγό που δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του αυτοκινήτου του, επειδή
ξέρει σε ποιον θα απευθυνθεί στην περίπτωση που χρειαστεί κάποια βοήθεια…
Πολλοί έχουν αναρωτηθεί για τις αιτίες αυτού του φαινοµένου και οι περισσότεροι ειδικοί
συµφωνούν πως αυτές εντοπίζονται στην αδυναµία κατανόησης της σηµασίας των διαφόρων
µεθόδων. Και όµως! Τα γνωστικά αυτά αντικείµενα µπορούν να γίνουν απόλυτα κατανοητά,
αρκεί να καταλάβουµε πώς και γιατί πήραν τη µορφή που έχουν σήµερα, τι σκοπό εξυπηρετούν
και πώς τον επιτυγχάνουν. Σε αντίθεση µε πολλές από τις θεωρίες που έχουν προταθεί για την
ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των νοητικών µας λειτουργιών και έχουν
προκαλέσει το αντικείµενο έντονων συζητήσεων και αµφισβήτησης, οι ερευνητικές µέθοδοι και η
στατιστική είναι απλές τεχνικές ή εργαλεία, τα οποία, όπως όλα τα εργαλεία, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε επιδεξιότητα και επιτυχία ή όχι. Αν γνωρίζουµε τη λειτουργία τους και τον
τρόπο χρήσης τους, δεν υπάρχει κανένα µυστήριο και καµιά δυσκολία στην επιλογή του
κατάλληλου εργαλείου και στη χρήση του για την επεξεργασία των δεδοµένων µας.
Αναµφίβολα, ένα µεγάλο µέρος των φοιτητών που παρακολουθούν τα µαθήµατα της
Μεθοδολογίας Έρευνας και της Στατιστικής πρόκειται να είναι αναγνώστες επιστηµονικών
ερευνών µάλλον παρά ερευνητές. Ωστόσο, τόσο ο σχεδιασµός της προσωπικής µας έρευνας
όσο και η εκτίµηση της εργασίας άλλων επιστηµόνων βελτιώνεται σηµαντικά όταν έχουµε άµεση
εµπειρία των ερευνητικών µεθόδων και των στατιστικών τεχνικών.
Το µάθηµα αυτό σχεδιάστηκε και απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σχεδιάζουν
και πραγµατοποιούν µικρής κλίµακας έρευνες, αναλύουν και επεξεργάζονται τα δεδοµένα τους,
αλλά και πρέπει να είναι σε θέση να εκτιµούν την ποιότητα και τα ευρήµατα πολλών ερευνών
που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν από άλλους επιστήµονες. Με αυτή την προσέγγιση,
καταβλήθηκε προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν πολλά παραδείγµατα από διάφορες περιοχές της
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ψυχολογίας, κυρίως όµως από τη γνωστική ψυχολογία που αποτελεί και το επίκεντρο των
σπουδών στο παρόν µεταπτυχιακό πρόγραµµα.

Έννοια της επιστηµονικής έρευνας
Η µελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι απασχολήθηκαν από πολύ
παλιά µε ερωτήµατα σχετικά µε την ανθρώπινη φύση, την ψυχή και τη συµπεριφορά. Ωστόσο,
ήταν σχετικά πρόσφατα (προς το τέλος του 19ου αιώνα) όταν ορισµένοι δοκίµασαν µια νέα
προσέγγιση στην προσπάθεια να απαντήσουν τις ίδιες αυτές ερωτήσεις: την επιστηµονική
προσέγγιση. Το αποτέλεσµα ήταν η γέννηση της επιστήµης της ψυχολογίας.
Σκοπός όλων των επιστηµών είναι η περιγραφή και η ερµηνεία των φαινοµένων (τα οποία
αποτελούν το αντικείµενο µελέτης της καθεµιάς). Η ερµηνεία προϋποθέτει τον καθορισµό του
είδους και του βαθµού της αλληλεξάρτησης που υπάρχει µεταξύ των διαφόρων παραγόντων του
φαινοµένου και αποβλέπει στην πρόβλεψη και στο σκόπιµο έλεγχο των φαινοµένων. Η
επιστήµη, για να εξασφαλίσει αυτό το είδος της γνώσης, ακολουθεί µια ορισµένη µεθοδολογική
πορεία και δικούς της µεθοδολογικούς κανόνες.
Η ψυχολογία, στα πλαίσια της επιστηµονικής έρευνας, έχει ερευνητικό αντικείµενο την κατανόηση
και πρόβλεψη της συµπεριφοράς, και συνεπώς αποσκοπεί στη διατύπωση διαφόρων νόµων που
διέπουν τη συµπεριφορά.

Χαρακτηριστικά της επιστηµονικής έρευνας
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιστηµονικής έρευνας µπορούν να συνοψιστούν στα
ακόλουθα (Παρασκευόπουλος, 1993):
1.

Η επιστηµονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηµατική µελέτη της εµπειρικής
πραγµατικότητας. Η έρευνα προσπαθεί να δώσει απάντηση σε ένα ερώτηµα βασισµένη
στα εµπειρικά δεδοµένα. ∆ηλαδή, βασισµένη στα στοιχεία που συλλέγονται απευθείας
από τα ίδια τα «πράγµατα». Η έρευνα απορρίπτει τις προσωπικές εµπειρίες, την
«αποκάλυψη», την αυθεντία και το δογµατισµό ως µεθόδους απόκτησης της γνώσης
και δέχεται ως έγκυρη και αξιόπιστη γνώση µόνο ό,τι µπορεί να επαληθευτεί από την
εµπειρική πραγµατικότητα.

2.

Η επιστηµονική έρευνα ασχολείται µε την ανακάλυψη νέων γνώσεων. Ό,τι είναι ήδη
γνωστό και αποδεδειγµένο δεν αποτελεί αντικείµενο της επιστηµονικής έρευνας. Αν και
ορισµένες φορές συµβαίνει µια έρευνα να είναι πιστή επανάληψη κάποιας άλλης
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έρευνας, παλαιότερης ή πρόσφατης, για να γίνει έλεγχος και επαλήθευση ή διόρθωση
των

ευρηµάτων

της,

όµως

ο

κύριος

όγκος

της

επιστηµονικής

ερευνητικής

δραστηριότητας στοχεύει σε ό,τι είναι ακόµη άγνωστο, αµφιλεγόµενο, αδιευκρίνιστο,
νέο. Πρώτο λοιπόν µέληµα του ερευνητή είναι να γνωρίζει πλήρως ό,τι είναι ήδη
γνωστό αναφορικά µε το πρόβληµα που σκοπεύει να ερευνήσει έχοντας µελετήσει τη
σχετική βιβλιογραφία. Έτσι, θα µπορέσει να καθορίσει κατά πόσο η δική του ερευνητική
προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά και κατά πόσο καλύπτει κάποιο κενό στην
επιστηµονική γνώση. Κατά πόσο, δηλαδή, η δική του έρευνα αποτελεί πρωτότυπη
συµβολή στην επιστήµη.
3.

Η επιστηµονική έρευνα χρησιµοποιεί για τη συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων ειδικά
ψυχοτεχνικά µέσα. Ο ερευνητής προκειµένου να βελτιώσει την παρατήρηση των
ψυχικών φαινοµένων και την καταγραφή των διαπιστώσεών του χρησιµοποιεί ποικίλα
ψυχοτεχνικά µέσα (µηχανικές συσκευές, έντυπο υλικό µε ερωτηµατολόγια, τεστ για την
αξιολόγηση ικανοτήτων και επιδόσεων, κ.ά.), τα οποία επιλέγει από τα ήδη υπάρχοντα
ή/και τα επινοεί και τα κατασκευάζει ο ίδιος.

4.

Η επιστηµονική έρευνα στηρίζεται στην απρόσωπη–αντικειµενική ανάλυση. Για να είναι
µια γνώση έγκυρη, θα πρέπει η διαδικασία παραγωγής της να είναι απαλλαγµένη από
υποκειµενικά στοιχεία. Ο ερευνητής πρέπει να ενδιαφέρεται για τον έλεγχο της
ορθότητας των ερευνητικών του υποθέσεων και όχι για την προαγωγή τους προς µια
ορισµένη κατεύθυνση. Επιπλέον, οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση
των δεδοµένων που συγκεντρώνονται καθώς και τα συµπεράσµατα που εξάγονται
πρέπει να στηρίζονται στην αντικειµενική, την τυπική συλλογιστική, χωρίς την
παρεµβολή υποκειµενικών στοιχείων.

5.

Η επιστηµονική έρευνα δίνει έµφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και τη διατύπωση
θεωριών. Σε κάθε έρευνα, ενώ το βασικό υλικό είναι µερικά συγκεκριµένα εµπειρικά
δεδοµένα, ο στόχος είναι η αναζήτηση και η ανεύρεση παραγόντων και σχέσεων οι
οποίες να οδηγούν στις γενικές αρχές που διέπουν το µελετώµενο φαινόµενο. Στη
γενικευτική αυτή επιδίωξη της έρευνας εντάσσεται και το γεγονός ότι, ενώ για
πρακτικούς λόγους η έρευνα µελετά σχετικά µικρό αριθµό περιπτώσεων, τα
συµπεράσµατά της δεν αφορούν µόνο τη συγκεκριµένη µικρή οµάδα που µελετήθηκε,
το δείγµα της έρευνας, αλλά ο κύριος στόχος είναι να γενικευτούν στο σύνολο των
οµοειδών περιπτώσεων, σε όλο τον πληθυσµό. Ακόµη και στις έρευνες όπου µελετάται
µια ατοµική περίπτωση, το κύριο ενδιαφέρον δεν είναι η περίπτωση αυτή καθεαυτή
αλλά ο γενικός κανόνας στον οποίο οδηγεί.

6.

Τα ευρήµατα της επιστηµονικής έρευνας δεν είναι τελεσίδικη γνώση. Η επιστηµονική
έρευνα, παρότι θεωρείται ως η διαδικασία που παρέχει εχέγγυα αντικειµενικής και
γενικής ισχύος γνώσης, είναι µια διαρκής προσπάθεια για προσέγγιση της «αλήθειας».
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Κάθε εύρηµα ισχύει µέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Η ίδια η ερευνητική µέθοδος
περιέχει αυτο-διορθωτικές διαδικασίες, όπως π.χ. η βελτίωση των ερευνητικών
µεθόδων, η ανακάλυψη νέων µέσων συλλογής και ανάλυσης εµπειρικών δεδοµένων, η
δηµοσιοποίηση των ευρηµάτων και η κριτική τους αξιολόγηση, ακόµη και η δυνατότητα
επανάληψης µιας έρευνας για επαλήθευση των αποτελεσµάτων της.
7.

Η επιστηµονική έρευνα καταλήγει σε µια γραπτή µελέτη, η οποία είναι στη διάθεση του
κάθε ενδιαφερόµενου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας πρέπει να γίνουν ευρύτερα
γνωστά. Ο ερευνητής πρέπει να συντάξει γραπτή ερευνητική µελέτη, την οποία
συνήθως κοινοποιεί µε την ανακοίνωσή της σε ένα επιστηµονικό συνέδριο ή τη
δηµοσίευσή της σε ένα επιστηµονικό περιοδικό.

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η επιστηµονική έρευνα ανακαλύπτει γενικούς νόµους, συλλέγει
αντικειµενικά αποδεικτικά στοιχεία, κάνει επαληθεύσιµες διαπιστώσεις, υιοθετεί µια σκεπτικιστική,
διερευνητική στάση απέναντι σε όλους τους ισχυρισµούς αν και παραµένει ανοιχτή απέναντί
τους, και, τέλος, είναι δηµιουργική, δηµόσια και παραγωγική.
Ένα ερώτηµα που συχνά προκύπτει είναι αν η ψυχολογία µπορεί να αξιοποιήσει πλήρως αυτά τα
χαρακτηριστικά της επιστηµονικής έρευνας ή, ακόµη χειρότερα, αν η ψυχολογία είναι επιστήµη.
Οι σηµαντικότερες αντιρρήσεις προέρχονται από αυτούς που αναρωτιούνται αν είναι δυνατόν να
διατυπωθούν γενικοί νόµοι οι οποίοι θα προβλέπουν, θα ελέγχουν και θα ερµηνεύουν την
ανθρώπινη συµπεριφορά. Άλλωστε, οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι, όπως συµβαίνει, για
παράδειγµα, µε τα µόρια του νερού. Η απάντηση σε αυτό το επιχείρηµα είναι πως η ψυχολογία
έχει ήδη φτάσει στη διατύπωση νόµων για αρκετά ψυχικά φαινόµενα, ενώ σε πιο περίπλοκες
συµπεριφορές (που είναι και οι πλέον απρόβλεπτες) θα πρέπει να κάνουµε έναν παραλληλισµό
µε την πρόγνωση του καιρού. Ποιος αµφισβητεί την επιστηµονικότητα της µετεωρολογίας;
Ωστόσο, όλοι συµφωνούν ότι είναι τόσο πολλοί οι παράγοντες που ευθύνονται για τις
µετεωρολογικές µεταβολές και τόσο πολλά τα απαιτούµενα στοιχεία και δεδοµένα για µια έγκυρη
και ασφαλή πρόβλεψη που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εργασία ενός µετεωρολόγου.
Αντίστοιχα, το ίδιο θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε και για την ψυχολογία: η ανθρώπινη
συµπεριφορά θα µπορούσε να είναι απόλυτα προβλέψιµη αν γνωρίζαµε τους νόµους που τη
διέπουν και µπορούσαµε να µετρήσουµε µε ακρίβεια τις σχετικές µεταβλητές.
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Μέτρηση – Στατιστικές Μέθοδοι
Μέτρηση (measurement) είναι η έκφραση του ποσού ή του είδους µιας µεταβλητής µε αριθµούς
ή σύµβολα. Οι αριθµοί και τα σύµβολα µε τα οποία εκφράζονται οι µετρήσεις µιας µεταβλητής
λέγονται τιµές (values).
Στατιστικές µέθοδοι (statistical methods), κατά την Helen Walker (1954)1, είναι οι αποδεικτές,
αντικειµενικές διαδικασίες, µε τη βοήθεια των οποίων είναι δυνατόν να καθοριστούν οµαδικές
ιδιότητες µε βάση πολλές ανεξάρτητες µερικές παρατηρήσεις. Ό,τι µπορεί εποµένως να
καθορίσει η στατιστική είναι ιδιότητες οµάδων και όχι ατόµων. Η συγκεκριµένη ατοµική
περίπτωση δεν ενδιαφέρει τη στατιστική, την ενδιαφέρουν µόνο οι οµαδικές περιπτώσεις και οι
ιδιότητές τους.
Η χρήση στατιστικών µεθόδων για την ανάλυση των δεδοµένων µιας ψυχολογικής - και όχι µόνον
- έρευνας έχει επικριθεί από αρκετούς για τρεις λόγους κυρίως: α) διότι η στατιστική δεν
ενδιαφέρεται για το άτοµο, αλλά για την οµάδα, β) διότι η κατάχρηση της στατιστικής οδηγεί σε
στενούς σχηµατισµούς, ασυµβίβαστους µε το βάθος και το µυστήριο πολλών ψυχικών
φαινοµένων, και γ) διότι είναι ιδιαίτερα συχνή η χρήση ακατάλληλων στατιστικών µεθόδων
ανάλυσης από πολλούς ερευνητές.
Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι η στατιστική αποκτά νόηµα µόνο µέσα σε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο και σε σχέση µε όλες τις συναφείς πληροφορίες. Αν πούµε για παράδειγµα ότι το µέσο
ύψος του άνδρα είναι 172 εκ., αυτό έχει νόηµα για την Ελλάδα όχι όµως απαραίτητα και για την
Ιαπωνία…

Κλίµακες µέτρησης
Η διαδικασία της µέτρησης απαιτεί τα κατάλληλα εργαλεία. Στην επιστήµη της ψυχολογίας, η
εφαρµογή της έννοιας της µέτρησης σε µεταβλητές όπως είναι η προσωπικότητα, η νοηµοσύνη,
το άγχος, τα διάφορα συναισθήµατα ή οι νοητικές διεργασίες παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες,
δεδοµένου ότι µόνο έµµεσα µπορούµε να τις µελετήσουµε -π.χ., µε ερωτηµατολόγια ή µε την
εκτέλεση συγκεκριµένων έργων. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις στα ερωτήµατα ή τα αποτελέσµατα
του κάθε έργου πρέπει να µετατραπούν σε αριθµούς. Παρά το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε
αυτούς τους αριθµούς ως κλίµακα (scale), στην πραγµατικότητα αυτοί αποτελούν δεδοµένα ενός
πολύ διαφορετικού είδους: είναι αδύνατο µε τέτοιου είδους δεδοµένα να πούµε αν ο βαθµός
1

Walker, H. (1954). Statistische Methoden fur Psychologen und Padagogen. Weinheim, Berlin:
Julius Beltz.
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“108” ενός ατόµου περιγράφει ακριβώς το ίδιο πράγµα µε τον βαθµό “108” ενός άλλου ατόµου,
στην ίδια κλίµακα. Επίσης, όταν χρησιµοποιούµε µια κλίµακα όπως είναι το µέτρο, δεν έχουµε
δυσκολία να δηλώσουµε ότι µια µέτρηση “108” είναι το µισό µιας µέτρησης “216” και το διπλάσιο
του “54”, καθώς και ότι, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η µέτρηση και από ποιον, η µέτρηση θα
παρέµενε η ίδια.
Τέτοιου είδους κλίµακες µας δίνουν ένα εξωτερικό, αντικειµενικό µέτρο. Και το σηµαντικότερο
είναι ότι έχουµε έναν άµεσο τρόπο για να ελέγξουµε ότι τα διαστήµατα είναι ίδια. Για παράδειγµα,
σε ένα χάρακα µε µήκος 30 εκ. µια διαφορά 5 εκατοστών είναι η ίδια είτε πάρουµε το διάστηµα 712 είτε το διάστηµα 23-28. ∆υστυχώς όµως, δεν υπάρχει κανένας αντίστοιχος τρόπος για να
ελέγξουµε ότι µια διαφορά 10 µονάδων σε µια ψυχολογική κλίµακα έχει πάντα την ίδια σηµασία.
Είναι ανάγκη να γίνει προσεκτική διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών κλιµάκων µέτρησης, διότι
οποιαδήποτε δεδοµένα και να συλλέξουµε ή να χειριστούµε, θα εµπίπτουν σε ένα ή περισσότερα
από αυτά και αυτό θα θέτει περιορισµούς στην ερµηνεία τους. Τα πέντε σηµαντικότερα είδη
κλιµάκων είναι:
•

Ονοµαστικές

•

Τακτικές

•

Ίσων διαστηµάτων

•

Αναλογικές

•

Απόλυτες

Η ονοµαστική κλίµακα (nominal scale) περιγράφει την απλούστερη χρήση των αριθµών και
προσφέρει τις λιγότερες πληροφορίες από όλες τις κλίµακες. Σε αυτή την κλίµακα δεν υπάρχει
καµιά σχέση ανάµεσα στο µέγεθος ενός αριθµού και στην ιδιότητα που µετριέται µε αυτόν. Η
ονοµαστική κλίµακα χρησιµοποιεί τους αριθµούς απλώς ως ταµπέλες. Παραδείγµατα αποτελούν
οι ταχυδροµικοί κώδικες των διαφόρων περιοχών, οι αριθµοί τηλεφώνων, οι αριθµοί στις φανέλες
των ποδοσφαιριστών κ.ο.κ.
Το µόνο συµπέρασµα που µπορεί να εξάγει κανείς από τους αριθµούς µιας ονοµαστικής
κλίµακας είναι το αν δύο πράγµατα είναι, ως προς κάποια άποψη, ισότιµα (επειδή έχουν τον ίδιο
αριθµό) ή διαφορετικά (επειδή έχουν διαφορετικούς αριθµούς). Ο αριθµός χρησιµεύει δηλαδή
µόνο ως όνοµα (γι’ αυτό και η κλίµακα λέγεται “ονοµαστική”). Αυτός είναι και ο λόγος που δεν
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους αριθµούς αυτούς για αριθµητικές πράξεις (τα δεδοµένα
που θα παίρναµε δε θα είχαν κανένα νόηµα). Ωστόσο, µπορούµε να υπολογίσουµε πόσο συχνά
παρουσιάζεται κάθε αριθµός και να χρησιµοποιήσουµε τις συχνότητες που προκύπτουν για
υπολογισµούς.
Συµπερασµατικά, στις ονοµαστικές κλίµακες η χρήση των αριθµών δε θεωρείται µέτρηση.
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Οι τακτικές κλίµακες (ordinal scales) µας δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Αν έχουµε µια
τακτική κλίµακα, όχι µόνο γνωρίζουµε αν συµβαίνει κάτι, αλλά µπορούµε επίσης να
χρησιµοποιήσουµε και τη θέση που έχει ένας βαθµός ή µια τιµή στην οµάδα βαθµών ή τιµών
στην οποία ανήκει. Η ιεραρχική διάταξη των αριθµών σύµφωνα µε το µέγεθός τους
αντιπροσωπεύει την ανάλογη διάταξη µεγέθους των αντικειµένων ή συµβάντων που µετρήθηκαν.
Εποµένως, αν το Α έχει κάποια ιδιότητα σε µεγαλύτερο βαθµό από το Β, τότε δίνεται στο A
µεγαλύτερος αριθµός για αυτή την ιδιότητα από ό,τι στο Β.
Ωστόσο, αυτό που δεν µπορούµε να πούµε ούτε µε την τακτική κλίµακα είναι το τι πραγµατικά
σηµαίνουν οι διαφορές ανάµεσα στις τιµές. Για παράδειγµα, τα ξενοδοχεία ταξινοµούνται µε 1, 2,
3, 4 ή 5 αστέρες για να δηλωθεί ο βαθµός πολυτέλειάς τους. Όσο περισσότερων αστέρων είναι
ένα ξενοδοχείο, τόσο πιο άνετο, πολυτελές και ακριβό αναµένεται να είναι. Όµως, η διαφορά
µεταξύ ξενοδοχείων ενός και δύο αστέρων είναι απίθανο να είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ
ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων. Και δεν έχει κανένα νόηµα να περιγράψουµε ένα
ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων ως διπλάσια άνετο από ένα ξενοδοχείο δύο αστέρων.
Στις κλίµακες ίσων διαστηµάτων (interval scales) µπορούµε να κάνουµε µεγαλύτερη χρήση
των πραγµατικών τιµών από ό,τι στις τακτικές κλίµακες, γεγονός που µας δίνει πολύ
περισσότερες πληροφορίες. Αλλά, για να ισχυριστεί κανείς ότι η κλίµακα µέτρησης που
χρησιµοποιεί είναι πράγµατι κλίµακα ίσων διαστηµάτων, πρέπει να είναι σίγουρος (ή σχεδόν
σίγουρος) ότι ίσα διαστήµατα στην κλίµακα αντιπροσωπεύουν ίσες διαφορές στην ιδιότητα που
µετράται. Η διαφορά βάρους µεταξύ 10 και 20 γραµµαρίων είναι η ίδια µε αυτή µεταξύ 50 και 60
γραµµαρίων. Αλλά τι µπορούµε να πούµε για τη διαφορά ανάµεσα στη βαθµολογία δύο
ανθρώπων σε ένα µνηµονικό τεστ όπου ο ένας ανακάλεσε 10 λέξεις και ο άλλος 20; Μπορούµε
να πούµε µε βεβαιότητα ότι ο ένας ανακάλεσε διπλάσιες λέξεις από τον άλλο, αλλά αν θέλαµε να
χρησιµοποιήσουµε τον αριθµό των λέξεων ως ένα δείκτη µνηµονικής ικανότητας, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι το άτοµο Α έχει διπλάσια µνηµονική ικανότητα από το άτοµο Β; Ή ότι
η ανάκληση 20 λέξεων απαιτεί διπλάσια νοητική προσπάθεια από αυτή των 10 λέξεων;
Προφανώς όχι. Προκειµένου να ισχυριστούµε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γνωρίζουµε:
⇒ ότι κάθε λέξη απαιτεί την ίδια νοητική προσπάθεια, και
⇒ ότι κάποιος που δεν ανακάλεσε καµία λέξη (δηλαδή που έχει βαθµολογηθεί µε µηδέν) πρέπει
να µην έχει κάνει καµία νοητική προσπάθεια.
Το πρώτο είναι απίθανο και το δεύτερο είναι ολοφάνερα εσφαλµένο.
Από όλα τα είδη κλιµάκων που αναφέρονται εδώ, αυτή που δίνει τις περισσότερες πληροφορίες
είναι η αναλογική (ratio). Σε αυτή την κλίµακα ίσες διαφορές των αριθµών δηλώνουν ίσες
διαφορές στη µεταβλητή που µετριέται, ακριβώς όπως και στην κλίµακα ίσων διαστηµάτων και,
επιπλέον, ο αριθµός µηδέν δείχνει απόλυτη απουσία της ιδιότητας που µετριέται. Εξαιτίας αυτού
του πλεονεκτήµατος, µε αυτή την κλίµακα έχει νόηµα όχι µόνο να µιλάµε για ισότητες των
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διαφορών αλλά και για µία µέτρηση που είναι διπλάσια ή τριπλάσια από µια άλλη - κι αυτό δεν
ίσχυε για καµία από τις άλλες κλίµακες.
Οι περισσότερες από τις µετρήσεις που κάνουµε στην καθηµερινή ζωή - για παράδειγµα, όταν
µετράµε βάρος ή απόσταση - γίνονται σε αναλογική κλίµακα. Ωστόσο, οι µεταβλητές που είναι
χρήσιµες στην ψυχολογία σπάνια επιδέχονται µέτρηση σε αναλογική κλίµακα, αν και συχνά στην
ψυχολογία η µέτρηση µπορεί να γίνει σε κλίµακα ίσων διαστηµάτων.
Το τελευταίο είδος κλίµακας στο οποίο θα αναφερθούµε είναι η απόλυτη (absolute). Στην
αναλογική κλίµακα το µήκος µετριέται µε τέτοιο τρόπο ώστε µια ράβδος που έχει το διπλάσιο
µήκος από µια άλλη να παίρνει διπλάσια τιµή ως προς το µέγεθος, οποιοδήποτε σύστηµα
µέτρησης και αν χρησιµοποιείται, και οι πραγµατικοί αριθµοί είναι, π.χ. ίντσες ή εκατοστά.
Στην απόλυτη κλίµακα (που είναι ένα είδος αναλογικής κλίµακας) δεν επιτρέπεται να αλλάξει
τίποτε - ούτε καν οι µονάδες µέτρησης. Στην ουσία, αυτό συµβαίνει µόνο όταν καταµετράµε
πράγµατα και όχι όταν τα µετράµε. Είναι χρήσιµο να καταλάβουµε τον όρο παρότι, τις
περισσότερες φορές, η διαφορά µεταξύ αναλογικής και απόλυτης κλίµακας δεν είναι σηµαντική.
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∆ειγµατοληψία
Όπως τονίζεται σε αρκετά άλλα σηµεία αυτού του εγχειριδίου, µια έρευνα πραγµατοποιείται
προκειµένου να διερευνηθεί και το κατά πόσο µπορούν τα ευρήµατά της να γενικευτούν σε µια
ευρύτερη οµάδα ατόµων. Παρά το γεγονός ότι µπορεί κάποιος να πιστεύει πως τα ασφαλέστερα
ευρήµατα µπορούν να προέλθουν από µια έρευνα κατά την οποία µελετήθηκαν όλα τα άτοµα
ενός συγκεκριµένου πληθυσµού (population - το σύνολο των οµοειδών περιπτώσεων στο οποίο
θέλουµε να γενικευτούν τα ευρήµατά µας), υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν απαραίτητη τη
χρήση δείγµατος (sample) από τον πληθυσµό: α) πολύ συχνά ένας πληθυσµός είναι σχεδόν
άπειρος και καθίσταται αδύνατη η µελέτη όλων των τµηµάτων, οµάδων ή µελών που τον
αποτελούν, β) η µέτρηση ή η µελέτη ενός µεγάλου πληθυσµού θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και
δαπανηρή για τον ερευνητή, και γ) τα στοιχεία που συλλέγονται από µικρά δείγµατα είναι συχνά
πιο ακριβή από εκείνα που βασίζονται σε µια πλήρη δηµοσκόπηση, γιατί στην πρώτη περίπτωση
ο περιορισµένος αριθµός των υποκειµένων επιτρέπει τη συλλογή των στοιχείων να γίνεται από
εξασκηµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.
Βεβαίως, για να µπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσµατα µιας έρευνας από το δείγµα που
µελετήθηκε στο συνολικό πληθυσµό πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι αρχές της δειγµατοληψίας
(sampling). Η δειγµατοληψία είναι η διαδικασία µε την οποία επιλέγουµε ένα δείγµα από τον
πληθυσµό επιδιώκοντας αυτό να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο (δηλαδή, να
διαθέτει κατά προσέγγιση τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού στον οποίο ανήκει). Είναι ευνόητο
ότι, εφόσον χρησιµοποιείται µόνο ένα τµήµα του πληθυσµού, η γενίκευση που θα κάνουµε για το
συνολικό πληθυσµό θα γίνει κατά προσέγγιση. ∆ηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει κάποια απόκλιση
µεταξύ των τιµών του δείγµατος που έχει µελετηθεί και των αληθών τιµών του πληθυσµού.
Εποµένως, για να είναι έγκυρες και ασφαλείς οι γενικεύσεις µας, η απόκλιση αυτή πρέπει να είναι
µικρή.
Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος καθορίζεται από δύο στοιχεία κυρίως: α) τη µέθοδο
επιλογής των περιπτώσεων που θα αποτελέσουν το δείγµα, και β) το µέγεθος του δείγµατος.
Εποµένως, το πρώτο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει ένας ερευνητής σχετικά µε τη
δειγµατοληψία είναι: α) να είναι ο πληθυσµός του όσο το δυνατόν ευρύτερος ώστε τα ευρήµατά
του να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή γενικευτική ισχύ, β) να επιλέξει ένα δείγµα όσο το δυνατόν
µικρότερο σε µέγεθος ώστε να είναι οικονοµική η έρευνά του, και γ) να είναι το δείγµα όσο το
δυνατόν πιο όµοιο µε τον πληθυσµό ώστε να εξασφαλίζεται µια ικανοποιητικότερη προσέγγιση
στις εκτιµήσεις για την αληθή τιµή του πληθυσµού.
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Στην περίπτωση που το επιλεγµένο δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού από τον
οποίο προέρχεται, στα συµπεράσµατα θα εµφανιστεί µεροληψία (bias) ως αποτέλεσµα του
µεροληπτικού δείγµατος (biased sample). Πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος "µεροληπτικό" δεν
υπονοεί ανεντιµότητα του ερευνητή, αλλά µόνο ότι τα χαρακτηριστικά του δείγµατος δεν είναι
αντιπροσωπευτικά του πληθυσµού. Το µεροληπτικό δείγµα δηµιουργεί πάντοτε πρόβληµα και
πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν η µεροληψία του έχει εντοπιστεί ώστε να µπορεί να ληφθεί
υπόψη κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.
Αναφορικά µε τον πληθυσµό πρέπει να κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις (Παρασκευόπουλος,
1993): α) ο πληθυσµός δε σηµαίνει µόνο πρόσωπα. Πρόκειται για µια γενική έννοια που
αναφέρεται σε κάθε είδους οµοειδείς οντότητες (π.χ., παιδιά, ποντίκια, σχολικές αίθουσες, βιβλία,
µορφές συµπεριφοράς κ.ο.κ.), β) ο πληθυσµός ορίζεται µε ιδιότητες-χαρακτηριστικά. Κάθε τέτοια
ιδιότητα-χαρακτηριστικό είναι από τα κρίσιµα σχετικά µε την έρευνα στοιχεία και ορίζει ποιες
οντότητες περιλαµβάνονται στον πληθυσµό και ποιες όχι. Εποµένως, ο ορισµός του πληθυσµού
σε µια έρευνα είναι ποιοτικός-κατηγορικός και όχι αριθµητικός. Όλα µαζί τα αναφερόµενα
χαρακτηριστικά οριοθετούν τον πληθυσµό της έρευνας και ορίζουν το "πληθυσµιακό πεδίο" µέσα
στο οποίο θα κινηθεί η διερεύνησή µας, και γ) το ακριβές αριθµητικό µέγεθος του ερευνητικού
πληθυσµού είναι συνήθως άγνωστο. Ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες που φαίνεται ότι τα
µέλη µπορούν να καταµετρηθούν (όπως π.χ. τα παιδιά που ζουν σε ιδρύµατα), ο ερευνητικός
πληθυσµός είναι ευρύτερος. Ο ερευνητής ενδιαφέρεται να γενικεύσει τα ευρήµατά του όχι µόνο
στα παιδιά που βρίσκονται κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή σε ιδρύµατα, αλλά και σε όλα
όσα έχουν περάσει από κάποιο ίδρυµα στο παρελθόν ή πρόκειται να εισαχθούν σε κάποιο στο
µέλλον. Υποθέτει δηλαδή ότι υπάρχει κάποια διαχρονική σταθερότητα (ότι τα ευρήµατα θα
ισχύουν για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα).
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του ερευνητή προκειµένου να αποφευχθούν δύο
ειδών σφάλµατα:
•

Η τάση να επιθυµεί ο ερευνητής να είναι ο πληθυσµός του πολύ ευρύς. Ωστόσο, όσο
ευρύτερος είναι ο πληθυσµός (όχι στον αριθµό των µελών που τον αποτελούν, αλλά στα
χαρακτηριστικά-ιδιότητες) τόσο δυσκολότερη γίνεται η εξασφάλιση ενός αντιπροσωπευτικού
δείγµατος.

•

Η τάση του ερευνητή να υπεργενικεύει. ∆ηλαδή, κατά την ερµηνεία των ευρηµάτων να
"ξεχνάει" τους περιοριστικούς όρους και να γενικεύει τα ευρήµατα σε ευρύτερους
πληθυσµούς από αυτόν που αντιπροσωπεύει το συγκεκριµένο δείγµα.

Η απαίτηση - και η φροντίδα - να γενικεύονται τα ευρήµατα του δείγµατος µόνο σε πληθυσµό
που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το δείγµα εξασφαλίζει αυτό που αποκαλείται εξωτερική
εγκυρότητα της έρευνας (external validity).
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Στη συνέχεια εξετάζονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επιλογή ενός δείγµατος από
κάποιο πληθυσµό:
Τυχαία δειγµατοληψία (random sampling): Ένα τυχαίο δείγµα έχει την ιδιότητα ότι το κάθε
στοιχείο του πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα να συµπεριληφθεί στο δείγµα µε οποιοδήποτε
άλλο. Έτσι, ένα δείγµα που λαµβάνεται τυχαία είναι αµερόληπτο µε την έννοια ότι κανένα
στοιχείο του πληθυσµού δεν έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεχθεί από οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο.
Στην τυχαία δειγµατοληψία η επιλογή του δείγµατος είναι παρόµοια µε τη µέθοδο των λαχνών µε
τη διαφορά ότι αντί να επιλέγουµε κλήρους µε ονόµατα από την κληρωτίδα χρησιµοποιούµε
πίνακες τυχαίων αριθµών. Μια τέτοια σειρά αριθµών υπάρχει στο Παράρτηµα Ι. Οι αριθµοί είναι
τυχαίοι µε την έννοια ότι σε κάθε θέση του πίνακα υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες να εµφανίζεται
οποιοσδήποτε από τους 10 αριθµούς, από το 0 ως το 9.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της τυχαίας δειγµατοληψίας είναι να απαριθµηθούν όλα
τα µέλη του πληθυσµού και να καταχωρηθούν σε πίνακα. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από κάποιο
τυχαίο σηµείο του πίνακα των τυχαίων αριθµών διαβάζουµε τους αριθµούς µε κάποιο
συστηµατικό τρόπο, κάθετα ή οριζόντια ή διαγώνια. Καθώς διαβάζουµε τους αριθµούς του
πίνακα, τους αντιστοιχούµε µε τη σειρά που εµφανίζονται στα µέλη του πληθυσµού που έχουµε
περιλάβει στον κατάλογο.
Συστηµατική δειγµατοληψία (quasi-random ή systematic sampling): Σε αρκετές περιπτώσεις ο
πληθυσµός είναι τόσο µεγάλος που η απαρίθµηση όλων των µελών του, η καταχώρησή τους σε
πίνακες και η επιλογή δείγµατος µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουµένως καθίσταται
εξαιρετικά επίπονη και πρακτικά αδύνατη. Όταν όµως υπάρχει µια ενηµερωµένη καταχώρηση
των µελών ενός πληθυσµού και ο πληθυσµός παρουσιάζει οµοιογένεια στη σύστασή του, τότε
συχνά χρησιµοποιείται η απλή µέθοδος της συστηµατικής δειγµατοληψίας. Συγκεκριµένα, η
µέθοδος αυτή απαιτεί πρώτα να επιλέξουµε τυχαία το πρώτο µέλος του δείγµατος και τα
επόµενα µέλη να επιλέγονται από τον ίδιο κατάλογο µετά από κάθε σταθερό διάστηµα
διαδοχικών µονάδων. Για παράδειγµα, αν ένας ερευνητής θέλει να επιλέξει από ένα αλφαβητικό
κατάλογο 500 περίπου µαθητών ένα δείγµα 50 µαθητών, επιλέγει τυχαία ένα αριθµό µεταξύ 1 και
10 (π.χ. το 7) και στη συνέχεια επιλέγει κάθε δέκατο µαθητή (τον 17ο, τον 27ο κ.ο.κ. ως τον 497ο).
Η συστηµατική δειγµατοληψία είναι µια πολύ απλή και εύχρηστη µέθοδος που επιτρέπει την
επιλογή ενός δείγµατος ακόµα και όταν τα στοιχεία του πληθυσµού που είναι καταγεγραµµένα σε
ένα κατάλογο δεν έχουν αριθµηθεί. Ωστόσο, για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί η συστηµατική
δειγµατοληψία στη θέση της τυχαίας δειγµατοληψίας, το σύνολο των µελών του πληθυσµού
πρέπει να είναι κατανεµηµένα µε εντελώς τυχαίο τρόπο. Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος το
συστηµατικό δείγµα να είναι µεροληπτικό.
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∆ειγµατοληψία κατά στρώµατα (quota sampling): Με αυτή τη µέθοδο εξασφαλίζεται ένα
αντιπροσωπευτικό δείγµα επιβάλλοντας ορισµένους περιορισµούς στη σύνθεσή του. Για να
εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος, πρέπει πρώτα τα µέλη του πληθυσµού να χωριστούν σε δύο ή
περισσότερες οµοιογενείς οµάδες, που ονοµάζονται στρώµατα, έτσι ώστε κάθε µέλος να ανήκει
σε µια µόνο οµάδα. Η διαστρωµάτωση του πληθυσµού γίνεται µε βάση ορισµένες µεταβλητές
που σχετίζονται άµεσα µε τη µεταβλητή που αποτελεί το αντικείµενο της έρευνας. Για
παράδειγµα, σε πολλές έρευνες στην ψυχολογία η ακριβής αντιπροσώπευση της µεταβλητής του
φύλου των µελών του πληθυσµού µέσα στο δείγµα παίζει σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων. Σε αυτές τις έρευνες ο πληθυσµός χωρίζεται σε δύο στρώµατα - άνδρες και
γυναίκες.
Αφού γίνει η διαστρωµάτωση του πληθυσµού, στη συνέχεια από το κάθε στρώµα γίνεται τυχαία
επιλογή των µελών του δείγµατος. Ο αριθµός των µελών που επιλέγονται από το κάθε στρώµα
είναι ανάλογος προς το µέγεθος του συγκεκριµένου στρώµατος στον ευρύτερο πληθυσµό στον
οποίο ανήκει.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, για να εφαρµοστεί η δειγµατοληψία κατά στρώµατα,
πρέπει να είναι από πριν γνωστή η κατανοµή των χαρακτηριστικών του πληθυσµού που
σχετίζονται µε τη µεταβλητή που αποτελεί το θέµα της έρευνας. Πιθανές πηγές πληροφοριών για
τη διάρθρωση του πληθυσµού µπορεί να είναι κάποιες προηγούµενες µελέτες που καλύπτουν
παρόµοια θέµατα ή τα αποτελέσµατα µιας έρευνας πιλότου (pilot study). Αν όµως δεν
υπάρχουν οι απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τη διαστρωµάτωση του πληθυσµού, τότε
πρέπει να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής αφού, σε αυτή την περίπτωση, είναι
δυνατό να επιτευχθεί ένας ίσος βαθµός ακριβείας χρησιµοποιώντας την τυχαία δειγµατοληψία.
Συµπτωµατική δειγµατοληψία (opportunity samples): Πολύ συχνά, ιδιαίτερα στην ψυχολογική
έρευνα, πολλά µέλη του συνολικού πληθυσµού δεν είναι διαθέσιµα ή δεν είναι πρόθυµα να
πάρουν µέρος σε µια έρευνα. Επιπλέον, επειδή η διαδικασία επιλογής ενός τυχαίου δείγµατος
από ένα µεγάλο πληθυσµό είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, οι ερευνητές αναγκάζονται να
χρησιµοποιήσουν δείγµατα απλώς και µόνο επειδή είναι διαθέσιµα (π.χ., φοιτητές που
προσφέρονται εθελοντικά ή "υποχρεώνονται" να συµµετάσχουν σε µια έρευνα). Τα δείγµατα
αυτά δεν έχουν την ίδια διάρθρωση µε αυτή του γενικού πληθυσµού και για το λόγο αυτό
θεωρούνται µεροληπτικά. Για παράδειγµα, έχει διαπιστωθεί (Rosenthal & Rosnow, 1969) ότι οι
εθελοντές συµµετέχοντες2 έχουν υψηλότερους δείκτες νοηµοσύνης, ανώτερη επαγγελµατική
θέση,

µεγαλύτερη

ανάγκη

επιδοκιµασίας,

είναι

λιγότερο

αυταρχικοί

και

καλύτερα

προσαρµοσµένοι από τους µη εθελοντές.
Εξυπακούεται ότι τα συναγόµενα συµπεράσµατα ισχύουν µόνο για τους πληθυσµούς εκείνους
που έχουν χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του δείγµατος της έρευνας.

Σηµειώσεις
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Καθορισµός του µεγέθους του δείγµατος
Πριν να ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα, θα πρέπει προφανώς να γίνει µια αναφορά στο µέγεθος
του δείγµατος που θα επιλεγεί για µελέτη. Οι ακόλουθες υποδείξεις (Παρασκευόπουλος, 1993)
στοχεύουν να απαντήσουν στο ερώτηµα "πόσο µικρότερο θα µπορούσε να είναι το µέγεθος του
δείγµατος για να υπάρξει µια κάποια σταθερή αφετηρία;":
•

Στις έρευνες που υπολογίζονται δείκτες συνάφειας, οι 100 συµµετέχοντες είναι µια καλή
αφετηρία. Καλό είναι να µην είναι λιγότεροι των 50 και ασφαλώς όχι λιγότεροι των 30.

•

Στις έρευνες που συγκρίνονται οι µέσοι όροι ή οι τυπικές αποκλίσεις δύο ή περισσότερων
οµάδων, οι 50 συµµετέχοντες για κάθε οµάδα είναι µια καλή βάση. Καλό είναι να µην είναι
λιγότεροι από 30.

•

Στις έρευνες που γίνεται χωρισµός των συµµετεχόντων σε επιµέρους οµάδες και
συγκρίνονται οι ποσοστιαίες αναλογίες (µε τη χρήση του κριτηρίου χ2), ο αριθµός σε κάθε
φατνίο πρέπει να είναι περίπου 10. Ασφαλώς, ποτέ κάτω από 5 περιπτώσεις (αν και από
αρκετούς συγγραφείς διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το θέµα αυτό - βλ.
σχετική ενότητα παρακάτω).

Το µέγεθος του δείγµατος σχετίζεται µε το είδος της στατιστικής ανάλυσης που θα
χρησιµοποιηθεί (παραµετρικά ή µη παραµετρικά στατιστικά κριτήρια). Προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί ένα παραµετρικό τεστ πρέπει το δείγµα, µεταξύ άλλων (βλ. σχετική ενότητα
παρακάτω), να είναι ευµέγεθες. Ένας πρακτικός κανόνας για το διαχωρισµό των δειγµάτων σε
µεγάλα και µικρά είναι ο αριθµός 30.

2

Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για αυτο-επιλεγµένο δείγµα (self-selecting sampe).
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Μέθοδοι έρευνας
Η επιστηµονική έρευνα µπορεί να ταξινοµηθεί µε διάφορους τρόπους:
1. Ως προς τον επιδιωκόµενο σκοπό: περιγραφή, πρόβλεψη, καθορισµός αιτίου και
αποτελέσµατος, προκαταρκτική.
2. Ως προς τη δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων:
βασική, εφαρµοσµένη.
3. Ως προς τα µέσα συλλογής των δεδοµένων: ενδοσκόπηση, παρατήρηση, διαχρονική
µελέτη

περίπτωσης,

κλινική

µελέτη

περίπτωσης,

µελέτη

κοόρτεως,

συµµετοχική

παρατήρηση, συνέντευξη, µελέτη µε ερωτηµατολόγιο, πείραµα.
4. Ως προς το είδος των δεδοµένων: ποιοτική, ποσοτική.
5. Ως προς το πού διεξάγεται: µελέτη πεδίου, µελέτη εργαστηρίου.
6. Ως προς τον αριθµό των εξεταζόµενων περιπτώσεων: δειγµατοληπτική, ατοµική
περίπτωση.
Η βασική έρευνα (basic research) συχνά διεξάγεται µε µοναδικό στόχο την κατανόηση ενός
φαινοµένου. ∆ηλαδή, µπορεί να γίνει µε σκοπό µόνο την απόκτηση γνώσης. Αντίθετα, η
εφαρµοσµένη έρευνα (applied research), ενώ µπορεί επίσης να διεξάγεται µε σκοπό την
ανακάλυψη των αιτίων ενός φαινοµένου, είναι πιθανότερο να συµβεί όταν θεωρούµε ότι η γνώση
των αιτίων ενός γεγονότος θα οδηγήσει σε µια αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης. Αυτό σηµαίνει
ότι η εφαρµοσµένη έρευνα διεξάγεται µε σκοπό την άµεση αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και
την εφαρµογή τους σε πρακτικές καταστάσεις.
Όσον αφορά τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουµε στη διάθεσή µας προκειµένου να
συλλέξουµε πληροφορίες, µπορούµε:
•

Να καταγράψουµε τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις νοητικές µας εµπειρίες
(ενδοσκόπηση - introspection)

•

Να συλλέξουµε πληροφορίες για φαινόµενα που συµβαίνουν ούτως ή άλλως (παρατήρηση
- observation)

•

Να καταγράψουµε τις αλλαγές που συµβαίνουν καθώς µεγαλώνει ένα συγκεκριµένο άτοµο
(εξελικτική µελέτη περίπτωσης ή διαχρονική µελέτη περίπτωσης - developmental ή
longitudinal case study)

Σηµειώσεις
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Να καταγράψουµε τις αλλαγές που συµβαίνουν καθώς υποβάλλεται κάποιος σε θεραπεία
(κλινική µελέτη περίπτωσης - clinical case study)

•

Να καταγράψουµε τα µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά µιας οµάδας για κάποια χρονική
περίοδο (µελέτη κοόρτεως - cohort study)

•

Να συµµετάσχουµε σε µια οµάδα µε σκοπό να την παρατηρήσουµε (συµµετοχική
παρατήρηση - participant observation)

•

Να συλλέξουµε πληροφορίες από ανθρώπους συζητώντας µαζί τους (συνέντευξη interview)

•

Να υποβάλουµε γραπτές ερωτήσεις (µελέτη µε ερωτηµατολόγιο - survey ή questionnaire)

•

Να χειριζόµαστε µε διαφορετικούς τρόπους τους συµµετέχοντες σε µια έρευνα και να
βλέπουµε ποιο είναι το αποτέλεσµα των διαφόρων χειρισµών (πείραµα - experiment)

Συνήθως συνδέουµε τα πειράµατα µε τα εργαστήρια και τις µελέτες µε παρατήρηση µε τον έξω
κόσµο, αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Σε µια µελέτη πεδίου µε παρατήρηση (naturalistic
observation ή observational field study) ίσως βγούµε έξω για να παρατηρήσουµε ζώα που ζουν
στο φυσικό τους περιβάλλον ή ίσως παρακολουθήσουµε ανθρώπους να επιδίδονται στις
καθηµερινές τους ασχολίες. Σε καθεµιά από τις περιπτώσεις αυτές θα κάναµε συστηµατικές
παρατηρήσεις για να καταγράψουµε τι συµβαίνει χωρίς την παρέµβασή µας. Εδώ ο όρος "πεδίο"
δείχνει ότι η µελέτη έγινε έξω από το εργαστήριο. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να διεξάγουµε ένα
πείραµα πεδίου (field experiment), στο οποίο θα κάνουµε εσκεµµένα κάποια αλλαγή στον
"πραγµατικό" κόσµο για να δούµε πώς επηρεάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπων ή των ζώων
που προσπαθούµε να κατανοήσουµε.
Αντίστροφα, ακόµη και στο εργαστήριο µπορούµε απλώς να παρατηρούµε τι κάνουν τα
υποκείµενα χωρίς να ενεργούµε µε τρόπο που θα µπορούσε να τα επηρεάσει (εργαστηριακή
µελέτη παρατήρησης - controlled observation in the laboratory).

Η πειραµατική µέθοδος έρευνας
Το πείραµα θεωρείται η βασική ερευνητική µέθοδος όλων των επιστηµών - και της ψυχολογίας.
Ένα ψυχολογικό πείραµα αποτελεί µια "εκούσια" επέµβαση στους όρους των ψυχικών
φαινοµένων. Έτσι βεβαίως αποτελεί τεχνητό όργανο, σε αντίθεση µε την παρατήρηση που
αποτελεί φυσικό µέσο της ψυχολογικής έρευνας. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και ένα βασικό
λόγο των επικρίσεων που δέχτηκε ως ψυχολογική µέθοδος. Τέτοιου είδους επικρίσεις, όµως,
παρά την αληθοφάνειά τους, είναι τουλάχιστον βεβιασµένες, γιατί η τεχνητή φύση του
πειράµατος δε συνεπάγεται και τεχνητά αποτελέσµατα, τουλάχιστον τόσο τεχνητά όσο τα
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φαντάζονται οι επικριτές του. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις τα πράγµατα καθιστούν το
πείραµα τη µόνη προσιτή και τη µόνη αξιόπιστη µέθοδο.
Στο πείραµα µας ενδιαφέρουν οι σχέσεις µεταξύ µεταβλητών, όπου µεταβλητή ορίζεται ο
παράγοντας εκείνος για τον οποίο συγκεντρώνονται οι πληροφορίες σε µια έρευνα. Το κύριο
χαρακτηριστικό κάθε µεταβλητής είναι ότι µεταβάλλεται (δεν έχει µία µόνο σταθερή τιµή) και ότι
µπορεί να µετρηθεί (η εκάστοτε τιµή της µπορεί να εκφρασθεί µε αριθµό ή σύµβολο).
Ο ερευνητής διατυπώνει το ερευνητικό πρόβληµα και, στη συνέχεια, προβαίνει στη µελέτη του. Η
διατύπωση ενός ερευνητικού προβλήµατος (π.χ., «ο µέσος όρος των νοητικών πηλίκων των
ιδρυµατικών παιδιών είναι µικρότερος του 100») χρησιµεύει ως βάση για να καθοριστεί η αρχική
υπόθεση, γνωστή ως µηδενική (ή στατιστική) υπόθεση (null hypothesis). Η µηδενική υπόθεση
εκφράζει πάντοτε την άποψη ότι ο υπό µελέτη παράγοντας δεν ασκεί την αποδιδόµενη σε αυτόν
επίδραση και ότι δεν υπάρχουν εξαιτίας του παράγοντα αυτού διατοµικές και διοµαδικές
διαφορές. Για κάθε µηδενική υπόθεση διατυπώνεται µια εναλλακτική ή ερευνητική υπόθεση
(alternative ή research hypothesis), η οποία εκφράζει ακριβώς το αντίθετο της µηδενικής
υποθέσεως. Η εναλλακτική υπόθεση δηλαδή εκφράζει πάντοτε την άποψη ότι ο υπό µελέτη
παράγοντας ασκεί επίδραση στα υποκείµενα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ψυχολογία αποδέχεται την ύπαρξη συγκεκριµένων σχέσεων που
διέπουν µε κανονικότητα τα φυσικά φαινόµενα και ορίζει σαν στόχο της τη διατύπωση νόµων για
την εξήγηση της συµπεριφοράς µε τη µορφή λειτουργικών σχέσεων µεταξύ µεταβλητών. Η
µεταβλητή, η συγκεκριµένη διαµόρφωση της οποίας προβλέπεται, ονοµάζεται εξαρτηµένη
µεταβλητή (dependent variable). Η µεταβλητή που χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη
αναφορικά µε την εξαρτηµένη µεταβλητή ονοµάζεται ανεξάρτητη µεταβλητή (independent
variable). Σε ένα πείραµα ο πειραµατιστής χειρίζεται (µεταβάλλει συστηµατικά) την ανεξάρτητη
µεταβλητή και το αποτέλεσµα που µετράται είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή. Η ανεξάρτητη
µεταβλητή ονοµάζεται έτσι επειδή η τιµή της θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητη από τη συµπεριφορά
πάνω στην οποία γίνεται η παρατήρηση. Η εξαρτηµένη µεταβλητή ονοµάζεται έτσι επειδή η τιµή
της θεωρείται ότι εξαρτάται από την τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής. Στην ψυχολογία η
συµπεριφορά του υποκειµένου αποτελεί πάντοτε την εξαρτηµένη µεταβλητή.
Σε µια έρευνα µπορούµε να δηµιουργήσουµε διαφοροποίηση στην εµφάνιση της εξαρτηµένης
µεταβλητής είτε παρουσιάζοντας στους συµµετέχοντες διαφορετικά "ποσά" της ανεξάρτητης
µεταβλητής είτε εκθέτοντας την ανεξάρτητη µεταβλητή σε µια µόνο οµάδα συµµετεχόντων και σε
µια άλλη όχι. Ο πειραµατιστής είναι αυτός που διαµορφώνει και παρέχει τις συνθήκες για την
πρόκληση της επιθυµητής διαφοροποίησης. Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
χρησιµοποίηση ενός χαρακτηριστικού ή µιας ιδιότητας ως µεταβλητής πρέπει να είναι η
δυνατότητά του να παρουσιαστεί µε δύο τουλάχιστον µορφές, έστω και αν η µία συνίσταται
απλώς στην απουσία αυτής της µεταβλητής.

Σηµειώσεις
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Για να µπορέσει ο ερευνητής να ελέγξει την επίδραση µιας ανεξάρτητης µεταβλητής (που µπορεί
να είναι παρούσα ή απούσα) πάνω στις εξαρτηµένες, χωρίζει συνήθως τα υποκείµενα
(subjects) ή τους συµµετέχοντες (participants) του πειράµατος (τα οποία αποτελούν το δείγµα sample) σε δύο ισοδύναµες οµάδες, την πειραµατική (experimental - µε τη συνθήκη παρούσα)
και την οµάδα ελέγχου (control group - µε τη συνθήκη απούσα).
Είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι η ταξινόµηση των µεταβλητών σε
ανεξάρτητες και εξαρτηµένες δεν ανταποκρίνεται σε καµιά διάκριση περιεχοµένου ή µορφής,
αλλά είναι λειτουργική και µόνο. Έτσι, είναι δυνατόν η ανεξάρτητη µεταβλητή µιας έρευνας να
χρησιµοποιηθεί ως εξαρτηµένη µεταβλητή σε µια άλλη έρευνα.
Η διαδικασία την οποία ακολουθεί ο ερευνητής προκειµένου να διερευνήσει τις σχέσεις ανάµεσα
στις µεταβλητές του φαινοµένου που εξετάζεται ονοµάζεται πειραµατικός σχεδιασµός
(experimental design). Ο πειραµατικός σχεδιασµός περιλαµβάνει γενικά τις µεθόδους
συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας. Ειδικότερα, ο σχεδιασµός επεξηγεί και
υποδεικνύει το είδος και τον τρόπο πραγµατοποίησης των µετρήσεων, τον τρόπο ελέγχου των
διαδικασιών του πειράµατος, καθώς και τις εφικτές στατιστικές µεθόδους ανάλυσης µε βάση τα
δεδοµένα. Ο πειραµατικός σχεδιασµός ορίζει επίσης, σε γενικές γραµµές, τα δυνατά
συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων.
Ο πειραµατικός σχεδιασµός που θα χρησιµοποιηθεί σε µια έρευνα έχει δύο βασικούς σκοπούς:
α) να ελέγξει το παραδεκτό µιας µηδενικής υπόθεσης, δηλαδή να βεβαιώσει ή όχι ότι, κάτω από
ορισµένες ειδικά προσδιορισµένες συνθήκες, υπάρχει σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων
µεταβλητών, και β) να εντοπίσει και να ελέγξει τις µεταβλητές που, ενώ δεν αποτελούν το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος του πειράµατος, µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα και να
δηµιουργήσουν πειραµατικά σφάλµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις έρευνας στην ψυχολογία
υπάρχουν τέτοιες µεταβλητές που δεν ελέγχονται από τους ερευνητές, αλλά επιδρούν στα
αποτελέσµατα χωρίς να υπάρχει τρόπος να αναγνωρίσουµε τι επίδραση έχει η καθεµιά σε αυτά.
Πρόκειται για τις αδιαχώριστες µεταβλητές (confounding variables), για τις οποίες ο ερευνητής
έχει τρεις διαφορετικές δυνατότητες ελέγχου: να τις χειριστεί (να τις µεταβάλλει δηλαδή
συστηµατικά), να τις κρατήσει σταθερές ή να τις εξισώσει. Έχουµε ήδη αναφερθεί διεξοδικά στη
συστηµατική µεταβολή των µεταβλητών (των ανεξάρτητων). Το να τις κρατήσουµε σταθερές
σηµαίνει ότι ελέγχουµε τις διάφορες επιδράσεις τους στις διάφορες οµάδες δεδοµένων, γεγονός
που απλοποιεί την ανάλυση των δεδοµένων που θα γίνει αργότερα. Μια µεταβλητή που
διατηρείται σταθερή ονοµάζεται ηλεγµένη (controlled), ενώ όταν της επιτρέπεται να µεταβάλλεται
(επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσµατα) ονοµάζεται παρεµβαίνουσα (nuisance). Τέλος, οι
ερευνητές ελέγχουν εκείνες τις µεταβλητές που δεν τις χειρίζονται ή δεν µπορούν να κρατηθούν
σταθερές µε το να εξισώνουν τις συνέπειές τους στις διάφορες συνθήκες. Η τεχνική που
χρησιµοποιείται συχνότερα για την αποφυγή των συνεπειών τέτοιων µεταβλητών είναι η
κατανοµή των συµµετεχόντων στις συνθήκες του πειράµατος µε εξισωµένες (ή εξοµοιωµένες) τις
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λεγόµενες µεταβλητές "µεταξύ υποκειµένων" (between subjects). ∆ηλαδή, καταβάλλεται
προσπάθεια από τον ερευνητή ώστε µεταβλητές που διαφέρουν από υποκείµενο σε υποκείµενο
(φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, ικανότητες και δεξιότητες, κ.λπ.) και οι οποίες µπορεί να επιδράσουν
στην εξαρτηµένη µεταβλητή να αντιπροσωπεύονται εξίσου σε όλες τις πειραµατικές συνθήκες.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες διαδικασίες:
Πειραµατική διαδικασία µε ανεξάρτητες οµάδες (independent-subjects design). Λαµβάνεται
ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγµα υποκειµένων και στη συνέχεια ορίζονται τυχαία τα
υποκείµενα στην πειραµατική και στην οµάδα ελέγχου. Ο τυχαίος ορισµός εξασφαλίζει ότι δεν
υπάρχει καµιά συστηµατική σχέση ανάµεσα σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό των υποκειµένων
και στη συγκεκριµένη οµάδα στην οποία ορίζονται.
Προγραµµατισµένη εξοµοίωση των οµάδων ως προς µία ή περισσότερες µεταβλητές
(matched-subjects

design).

Με

αυτό

τον

τύπο

πειραµατικής

διαδικασίας

γίνεται

προγραµµατισµένη προσπάθεια να σχηµατιστούν οι οµάδες του πειράµατος µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι από την αρχή ποσοτικά εξισωµένες ως προς µια ή περισσότερες µεταβλητές, που
είναι συναφείς µε το φαινόµενο που ερευνάται στο πείραµα.
Εξίσωση της πειραµατικής οµάδας µε την οµάδα ελέγχου µέσω της σύζευξης (yoking). Ο
τύπος αυτός πειραµατικής διαδικασίας χρησιµοποιείται για να ελέγξει την πιθανή επίδραση που
µπορεί να έχει η χρονική σχέση ανάµεσα σε ένα συµβάν και µια αντίδραση. Είναι µια εξαιρετική
µέθοδος για τον έλεγχο της χρονικής κατανοµής των συµβάντων του περιβάλλοντος. Ένα
κλασικό πείραµα όπου χρησιµοποιήθηκε αυτή η µέθοδος ήταν αυτό των Held & Hein (1963), το
οποίο είχε σκοπό να προσδιορίσει ποια είναι η απαραίτητη εµπειρία για την κανονική ανάπτυξη
της αντιληπτικής λειτουργίας ενός οργανισµού: η οπτική εµπειρία µόνο ή η οπτική εµπειρία σε
συνδυασµό µε µια αυτο-παραγόµενη κινητική δραστηριότητα;
Πείραµα µε µια µόνο οµάδα υποκειµένων (identical-subjects design). Λαµβάνουµε διαδοχικές
µετρήσεις από τα ίδια υποκείµενα που ανήκουν σε µια και µόνο οµάδα, η οποία χρησιµοποιείται
ως πειραµατική και ως οµάδα ελέγχου.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε τρεις βασικούς περιορισµούς κατά το σχεδιασµό ενός
ψυχολογικού

πειράµατος.

Πρώτον,

πρέπει

να

τηρούνται

ορισµένοι

βασικοί

κανόνες

δεοντολογίας (ethics). ο ψυχολόγος πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα των υποκειµένων και,
κατά συνέπεια, δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει ένα πείραµα το οποίο θα αναιρούσε αυτή τη
βασική αρχή. ∆εύτερον, συχνά ένας ερευνητής βρίσκεται σε αδυναµία να πραγµατοποιήσει ένα
πείραµα επειδή δεν µπορεί να δηµιουργήσει στο εργαστήριο όλες τις απαραίτητες εκείνες
συνθήκες που θα του επιτρέψουν να υποβάλει σε έλεγχο την υπόθεσή του. Τέλος, οι άνθρωποι,
ως συµµετέχοντες σε µια έρευνα, δε συµπεριφέρονται όπως τα αντικείµενα έρευνας µιας φυσικής
επιστήµης. Καταλαβαίνουν ότι είναι αντικείµενα έρευνας και συχνά δεν συµπεριφέρονται
φυσιολογικά.

Σηµειώσεις
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Αναφερθήκαµε προηγουµένως στα πειραµατικά σφάλµατα και σταθήκαµε µόνο σε έναν από
τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να εισαχθεί στο πείραµα: τον ορισµό των υποκειµένων
στις συνθήκες του πειράµατος. Υπάρχουν ωστόσο δύο ακόµη τρόποι: α) µε τη δειγµατοληψία,
και β) µε τη διαµόρφωση των συνθηκών του πειράµατος. Με τη δειγµατοληψία ασχοληθήκαµε
ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο, εποµένως αποµένει να συζητήσουµε την τελευταία περίπτωση
όπου ο κάθε συµµετέχων εξετάζεται σε περισσότερες από µία πειραµατικές συνθήκες στη
διάρκεια µιας ή περισσότερων συναντήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρίθµηση της συνθήκης
(πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ.) σε µια σειρά παρουσίασης µπορεί να επιφέρει επιδράσεις
διάταξης ή σειράς (order effects). Από την άλλη, η εκτέλεση ενός έργου από κάποιο άτοµο στα
πλαίσια της δοκιµασίας για µια πειραµατική συνθήκη µπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση του ίδιου
έργου σε επόµενες πειραµατικές συνθήκες, αλλά και να επηρεάζεται από προηγούµενη εκτέλεση.
Σε αυτή την περίπτωση αναφερόµαστε σε µεταφερόµενες επιδράσεις (carry-over effects), οι
οποίες, αν η σειρά των συνθηκών είναι σταθερή εισάγουν συστηµατικό σφάλµα στο σχηµατισµό
των δεδοµένων. Οι διαδικασίες ελέγχου των µεταφερόµενων επιδράσεων και των επιδράσεων
διάταξης που χρησιµοποιούνται στην ψυχολογική έρευνα είναι η πλήρης και η ατελής
αντιστάθµιση (complete and incomplete counterbalancing).
Η γενική αρχή στην οποία στηρίζεται η µέθοδος της πλήρους αντιστάθµισης είναι ότι όλοι οι
δυνατοί συνδυασµοί των συνθηκών (τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής ή συνδυασµοί των τιµών
περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών) πρέπει να χρησιµοποιηθούν στο πείραµα ισάριθµες
φορές, εξετάζοντας το κάθε υποκείµενο σε µία µόνο σειρά συνθηκών. Επιπλέον, κάθε
πειραµατική συνθήκη πρέπει να προηγείται και να έπεται ισάριθµες φορές των άλλων συνθηκών.
Ο πρωταρχικός στόχος αυτή της διαδικασίας είναι προφανής: δεν είναι να εξαλειφθούν οι
µεταφερόµενες επιδράσεις και οι επιδράσεις διάταξης αλλά να επιτευχθεί ισότιµη κατανοµή των
επιδράσεων αυτών σε ολόκληρο το φάσµα των συνθηκών του πειράµατος.
Ωστόσο, στην περίπτωση που θελήσουµε να επεκτείνουµε τη γενική αρχή της πλήρους
αντιστάθµισης σε ένα µεγάλο αριθµό πειραµατικών συνθηκών, τότε γίνεται γρήγορα υπερβολικά
µεγάλος ο αριθµός των διαφορετικών σειρών παρουσίασής τους (και εποµένως και ο ελάχιστος
αριθµός των υποκειµένων που χρειάζεται µια µελέτη). Για την αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος προτιµάται συχνά ο έλεγχος των µεταφερόµενων επιδράσεων και των επιδράσεων
διάταξης να γίνεται µε τη µέθοδο της ατελούς αντιστάθµισης. Ένα σχέδιο ατελούς αντιστάθµισης
στηρίζεται στην εξής γενική αρχή: κάθε συνθήκη του πειράµατος πρέπει να συµβεί ισάριθµες
φορές σε κάθε αριθµητική θέση µιας δεδοµένης σειράς και κάθε συνθήκη πρέπει να προηγηθεί
από κάθε άλλη ισάριθµες φορές. Η πρώτη ιδιότητα εξασφαλίζει τον έλεγχο των επιδράσεων
διάταξης (δηλαδή την ισοκατανοµή τους σε όλες τις συνθήκες), ενώ η δεύτερη εξασφαλίζει τον
έλεγχο των επιδράσεων οποιασδήποτε συνθήκης πάνω στην αµέσως επόµενη σε µια δεδοµένη
σειρά παρουσίασης συνθηκών. Σε αντίθεση µε την πλήρη αντιστάθµιση, η δεύτερη τεχνική δεν
απαιτεί την παρουσίαση στα υποκείµενα όλων των δυνατών συνδυασµών των συνθηκών. Ένα
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σύνολο σειρών παρουσίασης συνθηκών που διαµορφώνεται µε βάση την παραπάνω γενική
αρχή ονοµάζεται σταθµισµένο τετράγωνο (balanced square).
Στις περιπτώσεις που ο αριθµός των συνθηκών του πειράµατος είναι άρτιος (π.χ. ν = 6), η
πρώτη σειρά ενός σταθµισµένου τετραγώνου σχηµατίζεται µε την ακόλουθη µέθοδο: 1, 2, ν, 3, ν1, 4. Μετά οι υπόλοιπες σειρές που απαιτούνται προκύπτουν από την πρώτη µε την απλή
πρόσθεση του 1 στην τιµή που έχει η αντίστοιχη θέση της προηγούµενης σειράς. Αν το
αποτέλεσµα της πρόσθεσης για κάποια θέση µιας σειράς είναι ένας αριθµός µεγαλύτερος από
τον αριθµό των συνθηκών της ανεξάρτητης µεταβλητής, τότε δεν λαµβάνεται υπόψη αλλά
ξεκινάµε από την αρχή τη διαδικασία µε την τιµή 1. Έτσι, στην παραπάνω περίπτωση (όπου ν =
6) σχηµατίζονται οι ακόλουθες σειρές:
1

2

6

3

5

4

2

3

1

4

6

5

3

4

2

5

1

6

4

5

3

6

2

1

5

6

4

1

3

2

6

1

5

2

4

3

Συµβαίνει το ίδιο στην περίπτωση που ο αριθµός των συνθηκών είναι περιττός (π.χ. ν = 5); Η
διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια:
1

2

5

3

4

2

3

1

4

5

3

4

2

5

1

4

5

3

1

2

5

1

4

2

3

Ωστόσο, όπως παρατηρούµε, οι τρεις αυτές σειρές δεν ικανοποιούν την προϋπόθεση ότι κάθε
τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής προηγείται κάθε άλλης τιµής ισάριθµες φορές. Για να διορθωθεί
αυτή η κατάσταση, σχηµατίζουµε πέντε επιπλέον σειρές αντιστρέφοντας τις πέντε αρχικές σειρές:
4

3

5

2

1

5

4

1

3

2

1

5

2

4

3

2

1

3

5

4

3

2

4

1

5
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Μπορεί να φαίνονται πολλές οι δέκα σειρές συνθηκών που προκύπτουν τελικά, αλλά µάλλον
είναι ένας ικανοποιητικός αριθµός αν υπολογίσουµε ότι µε πέντε διαφορετικές τιµές της
ανεξάρτητης µεταβλητής προκύπτουν 120 διαφορετικοί συνδυασµοί…

Παραγοντικός πειραµατικός σχεδιασµός
Μέχρι

τώρα

έχουµε αναφερθεί

σε τύπους

πειραµατικής

διαδικασίας

στους οποίους

χρησιµοποιείται µια µόνο ανεξάρτητη µεταβλητή. Ωστόσο, στη σύγχρονη ψυχολογική έρευνα
αναλύονται σύνθετες σχέσεις ανάµεσα σε συµβάντα και καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τη
συµπεριφορά. Έτσι, σε ένα πείραµα εξετάζεται η ταυτόχρονη λειτουργία και αλληλεπίδραση δύο
ή

περισσότερων

ανεξάρτητων

µεταβλητών.

∆ύο

ανεξάρτητες

µεταβλητές

µπορεί

να

αλληλεπιδρούν στον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουν την ερευνώµενη συµπεριφορά. ∆ηλαδή, η
επίδραση της µιας ανεξάρτητης µεταβλητής είναι ποσοτικά διαφορετική ως συνάρτηση του
επιπέδου της τιµής που παίρνει µια άλλη ανεξάρτητη µεταβλητή. Στα πειράµατα όπου
εξετάζονται

περισσότερες

από

µία

ανεξάρτητες

µεταβλητές,

χρησιµοποιείται

συνήθως

παραγοντικός σχεδιασµός (factorial design). Ένας παραγοντικός σχεδιασµός περιλαµβάνει το
σύνολο των δυνατών συνδυασµών όλων των παραγόντων σε όλες τις κατηγορίες ή επίπεδα
τιµών του κάθε παράγοντα. Έτσι, µε τους παραγοντικούς σχεδιασµούς στην ψυχολογική έρευνα
µπορούµε να µελετήσουµε τις ξεχωριστές, αλλά και τις συνδυασµένες επιδράσεις πολλών ειδών
ανεξάρτητων µεταβλητών σε πολλά είδη εξαρτηµένων µεταβλητών. Αν και από µαθηµατική ή
στατιστική άποψη δεν υπάρχει κανένα όριο ως προς τον αριθµό των παραγόντων που µπορούµε
να συµπεριλάβουµε σε µια µόνο έρευνα, πειράµατα µε περισσότερους από τρεις παράγοντες
είναι σπάνια.
Σε έναν παραγοντικό σχεδιασµό στον οποίο εξετάζονται δύο παράγοντες υπάρχουν τρεις
επιδράσεις: δύο κύριες επιδράσεις και µια αλληλεπίδραση. Κύρια επίδραση είναι η επίδραση
καθενός από τους δύο παράγοντες, αγνοώντας τις διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες του άλλου
παράγοντα. Προφανώς, οι κύριες επιδράσεις των δύο παραγόντων θα µπορούσαν να
προσδιοριστούν και από δύο ξεχωριστά πειράµατα. Αντίθετα, ο έλεγχος των αλληλεπιδράσεων
απαιτεί έναν παραγοντικό σχεδιασµό αφού οι αλληλεπιδράσεις µπορούν να προσδιοριστούν
µόνο αν εξεταστούν και οι δύο ανεξάρτητες µεταβλητές ταυτόχρονα.

Αντιδραστικότητα
Εκτός από τις αδιαχώριστες µεταβλητές που επιδρούν στις τιµές των εξαρτηµένων µεταβλητών,
ένας άλλος παράγοντας που έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων
είναι το γεγονός ότι αυτοί γνωρίζουν ότι συµµετέχουν σε µια έρευνα, ότι µελετώνται από τους
ερευνητές. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις οι προσδοκίες των ερευνητών φαίνεται ότι επηρεάζουν
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τα αποτελέσµατα της έρευνας προς την αναµενόµενη κατεύθυνση. Τέλος, η ενηµέρωση των
συµµετεχόντων για τους στόχους και τις υποθέσεις της έρευνας µπορεί να φέρει τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα ακριβώς επειδή η γνώση τους αυτή µπορεί να επηρεάσει τη
συµπεριφορά τους (και όχι η ανεξάρτητη µεταβλητή).

Όλα αυτά είναι παραδείγµατα

αντιδραστικότητας (reactivity).
Οι ερευνητές ελέγχουν την αντιδραστικότητα µε διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το
πλασέµπο (placebo) και οι οµάδες πλασέµπο. Για παράδειγµα, για να αξιολογήσουµε ένα
φάρµακο που ανακουφίζει κάποιο σύµπτωµα, µπορούµε να δώσουµε σε κάθε συµµετέχοντα ένα
χάπι που µοιάζει ίδιο, αν και µόνο τα µισά από αυτά περιέχουν τη φαρµακευτική ουσία που
µελετάµε (τα υπόλοιπα µισά είναι πλασέµπο). Είναι γνωστό ότι το γεγονός της χορήγησης
οποιουδήποτε φαρµάκου αλλάζει το πώς αισθάνονται οι ασθενείς. Αυτό ονοµάζεται επίδραση
πλασέµπο (placebo effect) και είναι παγκόσµια πρακτική στις ιατρικές δοκιµές να
συµπεριλαµβάνεται µια οµάδα πλασέµπο στην οποία χορηγείται ένα ψευδοφάρµακο. Για να
θεωρηθεί το υπό µελέτη φάρµακο αποτελεσµατικότερο, πρέπει η οµάδα που το πήρε να
εµφανίσει µεγαλύτερη βελτίωση από την οµάδα στην οποία χορηγήθηκε πλασέµπο.
Αν ωστόσο σκοπός µας είναι η σύγκριση δύο φαρµάκων, τότε δε χρειάζεται πλασέµπο. Η κάθε
οµάδα παίρνει το ένα από τα φάρµακα και µετράται η διαφορά των αποτελεσµάτων τους. Αν
εµφανιστεί η ψευδο-επίδραση, µπορούµε να υποθέσουµε ότι επηρεάζει το ίδιο και τις δύο οµάδες
και, εποµένως, η διαφορά αντανακλά τις διαφορετικές επιδράσεις των φαρµάκων.
Ο όρος "πλασέµπο" χρησιµοποιείται κυρίως σε σχέση µε ιατρικές δοκιµές. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί και µε µια πιο γενική έννοια αλλά σε µη ιατρικά πειράµατα συνηθίζεται
περισσότερο να µιλάµε για οµάδα ελέγχου (control group). Στην οµάδα ελέγχου δεν
εφαρµόζεται η συγκεκριµένη πειραµατική συνθήκη που διερευνάται και τα δεδοµένα που
προκύπτουν από τους συµµετέχοντες της οµάδας ελέγχου χρησιµοποιούνται ως βάση µε την
οποία συγκρίνουµε τα δεδοµένα της οµάδας στην οποία εφαρµόστηκε η πειραµατική συνθήκη.
Τα πάντα πρέπει να είναι ίδια και για την πειραµατική και για την οµάδα ελέγχου, εκτός από τον
κύριο πειραµατικό σχεδιασµό.
Για λόγους δεοντολογίας πρέπει να ενηµερώνουµε τους συµµετέχοντες σχετικά µε τις συνθήκες
και τους στόχους της έρευνας στην οποία θα συµµετάσχουν. Αυτό βέβαια αυξάνει τον κίνδυνο
αντιδραστικότητας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί πρόβληµα. Μπορεί ο ερευνητής
να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τις συνθήκες αλλά δε χρειάζεται να τους πει σε ποια
συνθήκη θα συµµετέχουν οι ίδιοι. Σε αυτή την περίπτωση, οι συµµετέχοντες ονοµάζονται τυφλοί
(blind) ως προς τις πειραµατικές συνθήκες.
Τέλος, είναι πιθανό να διαφέρει ο τρόπος µε τον οποίο ο πειραµατιστής αλληλεπιδρά µε τον
συµµετέχοντα, αν ξέρει σε ποια οµάδα ανήκει. Γι αυτό το λόγο, είναι συχνά σκόπιµο να
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χρησιµοποιείται µια διπλά τυφλή διαδικασία (double blind procedure), κατά την οποία ούτε ο
πειραµατιστής δεν γνωρίζει σε ποια οµάδα ανήκει ο συµµετέχων.

Ηµι-πειραµατικός σχεδιασµός
Ένας από τους πιο δηµοφιλείς εναλλακτικούς σχεδιασµούς είναι ο ηµι-πειραµατικός (quasiexperiment). Σύµφωνα µε τους Cook & Campbell (1979), ο σχεδιασµός αυτός αναφέρεται σε
πειράµατα µε χειρισµούς µεταβλητών και µετρήσεις, αλλά χωρίς τη χρήση τυχαίου ορισµού των
υποκειµένων στις πειραµατικές συνθήκες που συγκρίνονται.
Οι ηµι-πειραµατικοί σχεδιασµοί είναι χρήσιµοι όταν οι ερευνητές θέλουν να στοιχειοθετήσουν µια
αιτιώδη σχέση, αλλά δεν είναι δυνατόν ή πρακτικό να ορίσουν τυχαία τις πειραµατικές συνθήκες.
Για παράδειγµα, όταν πρόκειται να εφαρµόσουµε σε µια συγκεκριµένη οµάδα µια θεραπεία, ένα
φάρµακο, ένα εκπαιδευτικό ή κοινωνικό πρόγραµµα, µια τεχνική ή µια τεχνολογία, οι διάφοροι
οργανισµοί θέλουν να είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος θα ενταχθεί στην πειραµατική
συνθήκη. ∆ηλαδή, υπάρχει σοβαρή αντίσταση στην ιδέα του τυχαίου ορισµού. Εποµένως, ο
µόνος τρόπος να µετρήσουµε τις επιπτώσεις µια ανεξάρτητης µεταβλητής σε µια εξαρτηµένη
είναι ο ηµι-πειραµατικός σχεδιασµός.
Όπως ακριβώς και στον πειραµατικό σχεδιασµό, έτσι και στον ηµι-πειραµατικό εκτιµούµε τη
συνδιακύµανση (covariation), δηλαδή ότι οι µεταβολές µιας µεταβλητής συνοδεύονται από τις
µεταβολές της συµπεριφοράς. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τον πειραµατικό σχεδιασµό, ο ηµιπειραµατικός δεν είναι σε θέση να ελέγξει αυτόµατα όλους τους σχετικούς παράγοντες (τις
αδιαχώριστες µεταβλητές). Έτσι, στον ηµι-πειραµατικό σχεδιασµό δεν έχουµε τη δυνατότητα να
µιλάµε για τυχαίο σφάλµα, το οποίο θα µπορούσαµε στη συνέχεια να ελέγξουµε στατιστικά.
Εποµένως, η πρόκληση και το ζητούµενο στον ηµι-πειραµατικό σχεδιασµό είναι να εντοπίσουµε
όλες τις αδιαχώριστες µεταβλητές και να µην τους επιτρέψουµε να γίνουν παρεµβαίνουσες. Αν το
καταφέρουµε αυτό, µπορούµε να ισχυριστούµε πως ήταν µόνο ο χειρισµός που κάναµε στην
ανεξάρτητη µεταβλητή υπεύθυνος για τις µεταβολές στην εξαρτηµένη µεταβλητή.
Οι Campbell & Stanley (1963) εντόπισαν και κατηγοριοποίησαν τις αδιαχώριστες µεταβλητές στις
ακόλουθες οκτώ κατηγορίες:
1. Ωρίµανση (maturation): οι µεταβολές της εξαρτηµένης µεταβλητής οφείλονται σε φυσικές
βιολογικές αλλαγές (ανάπτυξη, εξέλιξη, ή ακόµη και αλλαγές που οφείλονται στην κόπωση,
την εξάντληση ή την πείνα των υποκειµένων).
2. Εξέταση (test): οι µεταβολές της εξαρτηµένης µεταβλητής οφείλονται στην εµπειρία που
απέκτησαν τα υποκείµενα κατά τη διάρκεια της αρχικής εξέτασης.
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3. Ιστορία (history): οι µεταβολές της εξαρτηµένης µεταβλητής οφείλονται σε γεγονότα στον
εξωτερικό κόσµο που είναι άσχετα µε το χειρισµό της ανεξάρτητης µεταβλητής.
4. Εργαλεία (instrumentation): οι µεταβολές της εξαρτηµένης µεταβλητής οφείλονται στις
αλλαγές του εργαλείου µέτρησης.
5. Στατιστική

παλινδρόµηση

(statistical

regression):

οι

µεταβολές

της

εξαρτηµένης

µεταβλητής οφείλονται στην παλινδρόµηση του µέσου όρου (την τάση των υποκειµένων που
παίρνουν ακραίες τιµές κατά την αρχική εξέταση να παίρνουν λιγότερο ακραίες τιµές στην
τελική εξέταση).
6. Θνησιµότητα (mortality): οι µεταβολές της εξαρτηµένης µεταβλητής οφείλονται στο ότι
αρκετά υποκείµενα αποχωρούν από την έρευνα.
7. Επιλογή (selection): οι διαφορές µεταξύ των οµάδων οφείλονται όχι στο χειρισµό της
ανεξάρτητης µεταβλητής, αλλά στο γεγονός ότι οι οµάδες είναι διαφορετικές µεταξύ τους από
την αρχή.
8. Αλληλεπίδραση επιλογής-ωρίµανσης (selection-maturation interaction): οι διαφορές στην
τελική εξέταση (posttest) µεταξύ δύο οµάδων που είχαν παρόµοιες µετρήσεις κατά την
αρχική εξέταση (pretest) οφείλονται στην ανεξάρτητη ανάπτυξή τους.
Οι πρώτες τρεις κατηγορίες αναφέρονται σε παράγοντες που είναι σε θέση να αλλάξουν τα
υποκείµενα, ενώ οι επόµενοι δύο είναι υπεύθυνοι για τη διαφοροποίηση των µετρήσεων χωρίς
να έχουν αλλάξει τα υποκείµενα. Η παλινδρόµηση είναι πιο περίπλοκος παράγοντας: για να
κατανοήσουµε την παλινδρόµηση χρειάζεται να γνωρίζουµε ότι πολλές µετρήσεις περιέχουν
κάποιο τυχαίο σφάλµα. Συνήθως αυτό δεν είναι πρόβληµα γιατί το τυχαίο σφάλµα έχει την τάση
να ισορροπεί στο µηδέν. Ωστόσο, το πρόβληµα δηµιουργείται όταν επιλέξουµε µια οµάδα
υποκειµένων των οποίων οι µετρήσεις έχουν εξωθηθεί προς µια κατεύθυνση (προς τα πάνω ή
προς τα κάτω, δεν έχει σηµασία) από το τυχαίο σφάλµα. Όταν κάνουµε µια δεύτερη εξέταση, οι
µετρήσεις θα έχουν γίνει πιο "κανονικές" µε αποτέλεσµα να πιστέψουµε λανθασµένα ότι έχουν
αλλάξει. Στην πραγµατικότητα, αυτό που συνέβη είναι ότι το τυχαίο σφάλµα δεν ώθησε και πάλι
όλες αυτές τις µετρήσεις προς τα άκρα.
Τέλος, οι τρεις τελευταίοι παράγοντες αναφέρονται στις διαφορές µεταξύ της πειραµατικής
συνθήκης και της συνθήκης ελέγχου, οι οποίες µπορεί να είναι υπεύθυνες για τις µεταβολές της
εξαρτηµένης µεταβλητής.
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Η παρατήρηση
Η παρατήρηση της συµπεριφοράς των άλλων είναι ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς
τρόπους µάθησης. Ωστόσο, υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ επιστηµονικής και µη
επιστηµονικής παρατήρησης, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η καθεµία.
Κατά τη διάρκεια της µη επιστηµονικής παρατήρησης, συνήθως παρατηρούµε τυχαία αγνοώντας
τις προκαταλήψεις µας που µπορεί να την επηρεάζουν. Επίσης, σπάνια καταγράφουµε τις
παρατηρήσεις µας και βασιζόµαστε στη µνήµη µας για τις πληροφορίες που αφορούν ένα
γεγονός. ∆υστυχώς όµως, τα όσα θυµόµαστε από ένα γεγονός έχουν ελάχιστες πιθανότητες να
αποτελούν ακριβές "αντίγραφο" της εµπειρίας µας, ενώ η µνήµη µας µπορεί να επηρεαστεί από
πληροφορίες που προστέθηκαν µετά την παρατήρηση του γεγονότος (Bartlett, 1932. Loftus,
1997α, 1997β. Pezdek, Finger, & Hodge, 1997). Αντίθετα, η επιστηµονική παρατήρηση λαµβάνει
χώρα κάτω από καθορισµένες συνθήκες, µε ένα συστηµατικό και αντικειµενικό τρόπο, και µε
προσεκτική καταγραφή των όσων διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκειά της. Όταν η παρατήρηση
γίνεται µε αυτό τον τρόπο, µπορούµε να συλλέξουµε πολύτιµες πληροφορίες για τη
συµπεριφορά και τα αίτιά της. Βεβαίως, τόσο η τυχαία όσο και η επιστηµονική παρατήρηση
έχουν αποτελέσει την αφορµή για σηµαντικές επιστηµονικές ανακαλύψεις.
Η παρατήρηση (observation) είναι µια µέθοδος συλλογής εµπειρικών δεδοµένων, όπως είναι
και το ερωτηµατολόγιο, η συνέντευξη και τα διάφορα σταθµισµένα τεστ, και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε όλες τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις. ακόµη και στις πειραµατικές έρευνες
(παρά το γεγονός ότι συχνά στη βιβλιογραφία η παρατήρηση παρουσιάζεται ως ο αντίποδας του
πειράµατος). Η κύρια µεθοδολογική διαφορά της παρατήρησης από τις υπόλοιπες τεχνικές
συλλογής δεδοµένων είναι ότι η συλλογή των δεδοµένων βασίζεται στην περιγραφή ή τη µέτρηση
που κάνει ο ίδιος ο ερευνητής (σε αντίθεση µε τις άλλες µεθόδους όπου τα δεδοµένα
προέρχονται από τις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι συµµετέχοντες ή από αντικειµενικές
µετρήσεις της συµπεριφοράς τους). Αυτή η προσωπική εµπλοκή του ερευνητή ωστόσο δε
σηµαίνει ότι παρεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο στο φαινόµενο που παρατηρεί.
Ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, η παρατήρηση θεωρείται ιδανική µέθοδος για
αρκετές περιπτώσεις ερευνών. Ιδιαίτερη χρήση της παρατήρησης γίνεται από τους κοινωνικούς
ψυχολόγους (για τη µελέτη της κοινωνικής συµπεριφοράς και τη δυναµική της οµάδας). Γενικά, η
παρατήρηση θεωρείται ως καταλληλότερη µέθοδος συλλογής δεδοµένων για τις έρευνες όπου το
αντικείµενο µελέτης είναι ευρέα σύνολα συµπεριφοράς και όπου η συµπεριφορά λαµβάνει χώρα
ελεύθερα και αυθόρµητα στο φυσικό της περιβάλλον.

1-26

Μεθοδολογία Έρευνας & Στατιστική

Το περιεχόµενο της παρατήρησης εξαρτάται από τα ερωτήµατα ή/και τις υποθέσεις της
πραγµατοποιούµενης έρευνας. Εποµένως, το κύριο µέληµα του ερευνητή στην πρώτη φάση της
διαδικασίας αυτής είναι να εξασφαλίσει ικανοποιητική εγκυρότητα περιεχοµένου (δηλαδή, το
βαθµό στον οποίο το περιεχόµενο της διαδικασίας καλύπτει µε επάρκεια και καταλληλότητα ένα
δεδοµένο τοµέα). Θα πρέπει να καθοριστεί το σύνολο των πιθανών εκφάνσεων των
µελετώµενων µεταβλητών στους συµµετέχοντες της έρευνας (να µην παραλειφθεί κάτι το
ουσιώδες). Να καθοριστεί σαφώς το πώς διαφοροποιούνται τα σχετικά από τα µη σχετικά µε την
έρευνα συµβάντα και να επιλεγεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου των πιθανών αυτών
σχετικών µε το ερευνώµενο θέµα εκφάνσεων.
Ο παρατηρητής µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορους τρόπους για να καταγράψει τις
πληροφορίες που θα συλλέξει κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Ο πρώτος τρόπος είναι η
άµεση παρατήρηση και οι σηµειώσεις σε ρέοντα λόγο. Ο ερευνητής δηλαδή παρατηρεί την όλη
ροή των γεγονότων και κρατάει σηµειώσεις σε συνεχή λόγο. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η
χρησιµοποίηση ενός ειδικού εντύπου για την καταγραφή των γεγονότων. Στο έντυπο αυτό, το
οποίο ονοµάζεται "Σχέδιο Καταγραφής", καταχωρίζονται αρχικά όλες τις πιθανές διαφορετικές
εκφάνσεις της παρατηρούµενης συµπεριφοράς. Έτσι, ενώ ο ερευνητής παρατηρεί το υπό µελέτη
φαινόµενο, συµπληρώνει αυτό το έντυπο µε κάποιο γρήγορο κωδικοποιηµένο τρόπο (π.χ., µε
ένα απλό τσεκάρισµα). Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιµοποιείται η χρονική δειγµατοληψία. Στη
µέθοδο αυτή, ο συνολικός χρόνος παρατήρησης µοιράζεται σε καθορισµένες χρονικές ενότητες
µικρής διάρκειας (π.χ. διαστήµατα των 15" ή των 5΄) και ο ερευνητής καταγράφει τα όσα
συνέβησαν στο καθορισµένο διάστηµα. Αυτή η διαδικασία της διαδοχής συνεχίζεται ωσότου
συλλεγεί ικανό δείγµα πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ικανοποιητικός βαθµός εγκυρότητας
αντιπροσωπευτικού περιεχοµένου. Τέλος, στις έρευνες όπου το αντικείµενο της παρατήρησης
είναι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων σε µικρές οµάδες, ένας συνηθισµένος τρόπος για την
καταγραφή τους είναι το "∆ιάγραµµα Αλληλεπιδράσεων".
Η συµµετοχή του παρατηρητή ως "οργάνου µέτρησης" της συµπεριφοράς, παράλληλα προς τα
πολλά και σαφή πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζει, δηµιουργεί και ιδιαίτερα µεθοδολογικά
προβλήµατα και δυσκολίες. Η παρουσία του παρατηρητή και η γνώση των συµµετεχόντων ότι
είναι "υπό παρατήρηση" µπορεί να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν τη συµπεριφορά τους.
Προκειµένου να µειωθούν οι ανεπιθύµητες επιδράσεις της παρουσίας του ερευνητή στη
συµπεριφορά των συµµετεχόντων χρησιµοποιούνται δύο τεχνικές: στην πρώτη ο παρατηρητής
εισάγεται στο πεδίο της παρατήρησης αρκετό χρόνο πριν την έναρξη της συλλογής των
δεδοµένων προκειµένου να εξοικειωθούν οι συµµετέχοντες στην παρουσία του, ενώ στη δεύτερη
η παρατήρηση διεξάγεται από σχετικά αθέατους παρατηρητές [π.χ., κλειστό κύκλωµα
τηλεόρασης ή βιντεοκάµερα, παρατήρηση µέσω ενός καθρέπτη µονής κατεύθυνσης ή
συµµετοχική παρατήρηση (σε αυτήν χρησιµοποιείται ως παρατηρητής κάποιος από τους
συµµετέχοντες στην υπό παρατήρηση οµάδα)]. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί στο σηµείο αυτό
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ότι όταν η παρατήρηση αφορά άτοµα που δεν έχουν συναινέσει µετά από ενηµέρωση, είναι
σηµαντικό να σεβόµαστε τον ιδιωτικό τους χώρο και την ηρεµία τους. Η παρατήρηση πρέπει να
γίνεται µόνο κάτω από συνθήκες όπου οι άνθρωποι θα περίµεναν να βρίσκονται σε δηµόσια θέα
και όχι όταν νοµίζουν ότι είναι αθέατοι. Για παράδειγµα, η χρήση καθρέπτη µονής κατεύθυνσης,
κατά τη διάρκεια µιας συνέντευξης ή µιας συνεδρίας σε ένα συµβουλευτικό κέντρο, δεν
επιτρέπεται, εκτός αν το άτοµο γνωρίζει το λόγο χρήσης του καθρέπτη και έχει συµφωνήσει.
∆ιάφορες έρευνες (Rosenthal, 1966) έχουν δείξει ότι διάφορα υποκειµενικά στοιχεία του
ερευνητή, όπως είναι για παράδειγµα οι προσδοκίες του για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της
έρευνας, οι προηγούµενες εµπειρίες του, χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του κ.ά., είναι
δυνατόν να επηρεάσουν προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση την έκβαση της έρευνας. Οι
καλύτεροι τρόποι περιορισµού των επιδράσεων που ασκούν τα υποκειµενικά στοιχεία του
παρατηρητή είναι να µη γνωρίζει ο παρατηρητής το σκοπό της έρευνας, να είναι εκπαιδευµένος
συστηµατικά

στη

διενέργεια

της

συγκεκριµένης

παρατήρησης,

να

χρησιµοποιούνται

περισσότεροι από ένας παρατηρητές κ.ο.κ.

Σύγκριση µεταξύ πειράµατος και παρατήρησης
Η παρατήρηση προσφέρει στον ερευνητή δύο πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι του
πειράµατος: καταρχήν, αν δεν έχουµε παρέµβει στην οµαλή πορεία των γεγονότων, γνωρίζουµε
ότι τα γεγονότα που παρατηρήσαµε συµβαίνουν πράγµατι στην καθηµερινή ζωή, ενώ τα
συµβάντα σε ένα πείραµα µπορεί και να µη συµβαίνουν. Επίσης, µπορούµε να µελετήσουµε
φαινόµενα που θα ήταν αντιδεοντολογικό ή αδύνατο να τα προκαλέσουµε να συµβούν
πειραµατικά.
Ωστόσο, η παρατήρηση υστερεί έναντι του πειράµατος στα εξής: α) ένα πείραµα συνήθως
µπορεί να επαναληφθεί, κάτι που δε συµβαίνει µε την παρατήρηση, β) µε τη βοήθεια του
πειράµατος µπορούµε να δηµιουργήσουµε καταστάσεις οι οποίες θα συνέβαιναν πολύ σπάνια
χωρίς την παρέµβασή µας, και γ) στο πείραµα µπορούµε να είµαστε πολύ πιο σίγουροι για το τι
ακριβώς συνέβη επειδή µπορούµε να ελέγξουµε πολλά χαρακτηριστικά µιας κατάστασης.

Η συνέντευξη
Η συνέντευξη (interview) είναι η µέθοδος που έχει σκοπό να οργανώσει µια σχέση προφορικής
επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο πρόσωπα, το συνεντευκτή και τον ερωτώµενο, έτσι ώστε να
επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή ορισµένων πληροφοριών από το δεύτερο πάνω σε ένα
συγκεκριµένο αντικείµενο. Η συνέντευξη, τόσο ως µέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδοµένων
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όσο και ως προς το σκοπό και το περιεχόµενό της, µοιάζει πολύ µε το ερωτηµατολόγιο
(questionnaire). Και στις δύο περιπτώσεις, ο ερευνητής χρησιµοποιεί µια σειρά από ερωτήσεις, οι
οποίες έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα ερευνητικό θέµα. Η διαφορά
µεταξύ τους έγκειται στη µορφή επικοινωνίας µεταξύ του ερευνητή και του εξεταζόµενου.
Ο τύπος µιας συνέντευξης µπορεί να κυµαίνεται από την πλήρως δοµηµένη (structured) µέχρι
τη µη δοµηµένη (ή µη κατευθυνόµενη), ανάλογα µε το είδος της επικοινωνίας που θέλει ο
συνεντευκτής να επιτύχει και το βαθµό ελευθερίας για τον τρόπο που θα κατευθύνει τη
συνέντευξη. Στη δοµηµένη συνέντευξη τα ερωτήµατα και η διατύπωσή τους έχουν καθοριστεί
πριν από τη συνέντευξη. Ο συνεντευκτής καθορίζει τις φράσεις και τα είδη των απαντήσεων που
πρέπει να χρησιµοποιήσει ο ερωτώµενος για να απαντήσει. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι
συνήθως κλειστές, δηλαδή ο τύπος της απάντησης έχει προκαθοριστεί από το έντυπο που
χρησιµοποιεί ο συνεντευκτής. Όλες οι ερωτήσεις τίθενται πάντα µε την ίδια σειρά και µε την ίδια
διατύπωση για όλους τους ερωτώµενους (εκτός από την περίπτωση που έχει επιλεγεί η τυχαία
παρουσίαση των ερωτήσεων ή όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος εναλλαγής των ερωτήσεων).
Γενικά, ο συνεντευκτής δεν µπορεί να προσθέσει νέες ερωτήσεις, εκτός αν θέλει να διευκρινίσει
το νόηµα των απαντήσεων του ερωτώµενου. Ουσιαστικά, µια δοµηµένη συνέντευξη είναι σαν να
δίνει ο συνεντευκτής στον ερωτώµενο ένα ερωτηµατολόγιο για να το συµπληρώσει προφορικά,
ενώ ο ίδιος καταγράφει τις απαντήσεις του ερωτώµενου σύµφωνα µε προκαθορισµένους τύπους
απαντήσεων που έχουν κωδικοποιηθεί εκ των προτέρων σε ένα τυποποιηµένο έντυπο.
Αντίθετα, στη µη δοµηµένη συνέντευξη δεν υπάρχει κάποιος κατάλογος συγκεκριµένων
ερωτήσεων. Προτού αρχίσει η συνέντευξη, γίνεται µια περιληπτική παρουσίαση της σειράς των
θεµάτων που θα διερευνηθούν σε κάθε ερωτώµενο. Ο συνεντευκτής διατηρεί τη µεγαλύτερη
δυνατή ευκαµψία, ώστε να µπορεί να κάνει ερωτήσεις ανάλογα µε τις πληροφορίες που
εµφανίζονται στην πορεία της συζήτησης. Έτσι, οι περισσότερες ερωτήσεις προκύπτουν από το
άµεσο πλαίσιο της κάθε συνέντευξης και γίνονται στην πορεία της συζήτησης. Τα ερωτήµατα
είναι εξατοµικευµένα ώστε να επιτευχθεί µια επικοινωνία µε τον ερωτώµενο σε βάθος. Το βασικό
χαρακτηριστικό της µη δοµηµένης συνέντευξης είναι ότι εκτυλίσσεται µε ένα φυσικό τρόπο, έτσι
που να µοιάζει µε µια κανονική καθηµερινή συζήτηση.
Μια ολόκληρη σειρά από επιχειρήµατα έχουν αναπτυχθεί για την επιλογή του ενός ή του άλλου
τύπου συνέντευξης. Έτσι, έχει υποστηριχθεί ότι στη δοµηµένη συνέντευξη είναι δυνατή η
σύγκριση των συνεντεύξεων των διαφόρων ερωτώµενων στοιχείο προς στοιχείο (καθώς η
διαδικασία είναι η ίδια για όλους), γεγονός που καθιστά την αξιοπιστία των δεδοµένων υψηλή.
Επιπλέον, και η εγκυρότητα των ερωτήσεων είναι µεγάλη αλλά και η ανάλυση των στοιχείων που
προκύπτουν από τη µελέτη είναι ευκολότερη. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι η δοµηµένη συνέντευξη
έχει το σοβαρό µειονέκτηµα πως ο ερωτώµενος µπορεί να διαλέξει µια από τις εναλλακτικές
απαντήσεις ακόµη και αν δεν γνωρίζει τίποτα γύρω από το θέµα της συνέντευξης. Επίσης, η
επιλογή από τις απαντήσεις που προσφέρονται ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να επιλέξει ο
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ερωτώµενος µια απάντηση η οποία δεν αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια τις απόψεις του (αλλά
αισθάνεται ότι είναι αναγκασµένος να απαντήσει µε ένα τρόπο που να ταιριάζει στις
τυποποιηµένες κατηγορίες).
Από την άλλη, η µη δοµηµένη συνέντευξη δίνει στον ερευνητή µια πληρέστερη εικόνα των
στάσεων και των συναισθηµάτων του ερωτώµενου, αλλά και του επιτρέπει να πετύχει µια
καλύτερη σχέση µαζί του (καθώς η συνέντευξη αυτής της µορφής µοιάζει περισσότερο µε µια
συνηθισµένη συζήτηση). Ωστόσο, το γεγονός ότι η επιτυχία της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τις

ικανότητες

του

συνεντευκτή

(καθώς

η

διατύπωση

των

ερωτηµάτων

δεν

είναι

προκαθορισµένη), αλλά και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται είναι διαφορετικά για τον κάθε
ερωτώµενο, θεωρούνται οι σηµαντικότερες αδυναµίες της µη δοµηµένης συνέντευξης.
Εποµένως, η επιλογή του τύπου της συνέντευξης που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τις
προτεραιότητες που έχει θέσει ο ερευνητής, αλλά και από το σκοπό της έρευνάς του.
Προκειµένου να έχει επιτυχία η χρήση της συνέντευξης, ο συνεντευκτής πρέπει να ακολουθήσει
ορισµένους κανόνες και να εξασφαλίσει ορισµένες προϋποθέσεις: α) πρέπει να ρυθµίσει το
χρόνο και τον τόπο της συνέντευξης, ώστε ο ερωτώµενος να αισθάνεται άνετα, βολικά και να
µπορεί να συµµετέχει στη συνέντευξη ελεύθερα, χωρίς περισπασµούς, β) πρέπει να
δηµιουργήσει και να εξασφαλίσει µια φιλική και άνετη ατµόσφαιρα (αυτό γίνεται µε την ειλικρινή
αναφορά στο σκοπό της έρευνας, την προσπάθεια να µη µεταβληθεί η συνέντευξη σε
"ανάκριση", τη δηµιουργία µιας σχέσης αµοιβαίας εµπιστοσύνης κ.λπ.), γ) να εξασφαλίσει ότι ο
ερωτώµενος κατανοεί τις ερωτήσεις, έχει το χρόνο να απαντήσει πλήρως, ελεύθερα και χωρίς
βιασύνη, και δ) να αντιµετωπίζει τον ερωτώµενο επαγγελµατικά αποφεύγοντας να του
συµπεριφέρεται µε συναισθηµατισµό, συµπάθεια ή αντιπάθεια.
Πρέπει να τονιστεί ότι η διεξαγωγή µιας επιτυχούς συνέντευξης είναι µια απαιτητική διαδικασία.
Όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη συνάντηση, η συνέντευξη είναι µια διαδικασία ευάλωτη σε
συνειδητούς (προσωπικές απόψεις και στάσεις του ερευνητή, η στάση του ερωτώµενου απέναντι
στην όλη διαδικασία της συνέντευξης, κ.ά.) και ασύνειδους παράγοντες (η τάση του συνεντευκτή
να εκµαιεύσει απαντήσεις που θα είναι σύστοιχες προς τις προσχηµατισµένες ιδέες του, η
επιθυµία του ερωτώµενου να ευχαριστεί ή να ανταγωνίζεται το συνεντευκτή, κ.ά.), των οποίων
όµως οι επιδράσεις είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν µε ειδικές σκόπιµες ρυθµίσεις στο σχέδιο
έρευνας. Η επιτυχία της συνέντευξης εξαρτάται κυρίως από την επιδεξιότητα του συνεντευκτή.
Αναγκαία είναι, ακόµη και για τους πιο έµπειρους, η προηγούµενη εκπαίδευση των συνεντευκτών
στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης συνέντευξης, η πρακτική άσκηση κάτω από εποπτεία και η
διόρθωση των σφαλµάτων.
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Το ερωτηµατολόγιο
Το ερωτηµατολόγιο (questionnaire), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σκοπό έχει να εκφράσει
τους στόχους µιας έρευνας µε συγκεκριµένες ερωτήσεις ώστε να συλλεγούν σχετικές και
χρήσιµες

πληροφορίες.

Στην

προηγούµενη

ενότητα

(συνέντευξη)

αναφερθήκαµε

στην

περίπτωση κατά την οποία ο ερευνητής χρησιµοποιεί µια σειρά από ερωτήσεις προκειµένου να
συλλέξει πληροφορίες από τον ερωτώµενο κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης (δοµηµένη
συνέντευξη). Το ερωτηµατολόγιο εποµένως περιλαµβάνει και αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, η
συνηθέστερη χρήση του (και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται σε µια ανεξάρτητη
ενότητα) είναι η ταχυδροµική αποστολή του ή η χορήγησή του από τον ερευνητή και η
συµπλήρωσή του από τους συµµετέχοντες. Πρόκειται δηλαδή για ένα έντυπο που περιλαµβάνει
µια σειρά από ερωτήσεις, τις οποίες ο ερωτώµενος καλείται να διαβάσει ο ίδιος και να απαντήσει
γραπτά. Είναι προφανές (προκύπτει από το γεγονός ότι ο ερωτώµενος πρέπει να ασχοληθεί µε
το ερωτηµατολόγιο µόνος του) ότι θα πρέπει τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι οδηγίες που
παρέχονται για την απάντησή τους να έχουν διατυπωθεί και παρουσιαστεί µε τέτοιο τρόπο που
να µην αφήνουν κανένα περιθώριο για παρερµηνείες. Βεβαίως, όταν ο ερωτώµενος
συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο µε την παρουσία του ερευνητή, είναι δυνατόν να δοθούν
διευκρινίσεις στις απορίες του. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο το
ερωτηµατολόγιο να έχει συνταχθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή.
Σε ένα ερωτηµατολόγιο µπορούν να χρησιµοποιηθούν δύο ειδών ερωτήσεις: α) κλειστές
ερωτήσεις ή ερωτήσεις µε καθορισµένες απαντήσεις, και β) ανοιχτές ερωτήσεις.
Στις ανοιχτές ερωτήσεις (free-response ή open ended questions) ο ερωτώµενος καλείται να
διατυπώσει την απάντησή του µε τον τρόπο που επιθυµεί (µε δικά του λόγια, µέσα στο δικό του
σύστηµα αναφοράς, µε όσες λεπτοµέρειες θέλει). Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι εύκαµπτες,
επιτρέπουν ελευθερία έκφρασης στον ερωτώµενο και δεν υποβάλλουν κάποιες απαντήσεις.
Επίσης, εκτός από την αυτονόητη απαίτηση η απάντηση να αναφέρεται στο εξεταζόµενο θέµα,
δεν τίθεται κανένας άλλος περιορισµός ούτε ως προς το περιεχόµενο ούτε ως προς τον τρόπο
απάντησης.
Το µειονέκτηµα των ανοιχτών ερωτήσεων είναι ότι, λόγω της ποικιλίας των διαφορετικών
απαντήσεων που δίνουν οι ερωτώµενοι, είναι δυσκολότερο για τον ερευνητή να τις
κωδικοποιήσει και στη συνέχεια να τις αναλύσει, γεγονός που επηρεάζει την αξιοπιστία των
δεδοµένων. Αν ο ερευνητής δε σκοπεύει να αξιοποιήσει την καθεµιά από τις απαντήσεις που θα
δώσουν οι ερωτώµενοι (αλλά προτίθεται να τις κατηγοριοποιήσει στη συνέχεια και να τις
επεξεργαστεί σε οµαδοποιηµένη µορφή), είναι προτιµότερο να επιλεγεί µια κλειστού τύπου
ερώτηση (η οποία, βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση απαιτεί από τον ερευνητή να κατασκευάσει
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µια όσο το δυνατόν πληρέστερη λίστα από προτεινόµενες απαντήσεις, στις οποίες ο κάθε
ερωτώµενος θα βρει µία που θα αντιστοιχεί στην προτίµησή του).
Στις κλειστού τύπου ερωτήσεις (closed questions) οι απαντήσεις είναι προκαθορισµένες από
τον ερευνητή. Οι προκαθορισµένες απαντήσεις µπορεί να περιορίζονται στην επιλογή µεταξύ του
“ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ” ή να περιλαµβάνουν µια ολόκληρη σειρά από εναλλακτικές απαντήσεις (επιλογή
µεταξύ δύο ή περισσότερων αµοιβαία αποκλειόµενων εναλλακτικών απαντήσεων). Επίσης,
µπορεί να πάρουν τη µορφή διαβαθµιστικής επιλογής (εναλλακτικές απαντήσεις σε ανιούσα ή
κατιούσα διάταξη. Π.χ., “Πόσο συµφωνείτε…”: Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου), πολλών επιλογών
µεταξύ πολλαπλών µη αµοιβαία αποκλειόµενων εναλλακτικών απαντήσεων (όπου ο
ερωτώµενος µπορεί να επιλέξει περισσότερες από µία απαντήσεις) ή διευθέτησης πολλαπλών
επιλογών σε τακτική σειρά.
Επειδή αρκετές φορές είναι αδύνατο ο ερευνητής να εξαντλήσει µε τις εναλλακτικές απαντήσεις
που θα χρησιµοποιήσει όλο το εύρος των πιθανών περιπτώσεων προτείνονται οι εξής δύο
λύσεις: α) συµπεριλαµβάνεται στις εναλλακτικές απαντήσεις και η ερώτηση “Άλλο. Ποιο;”, και β)
συµπεριλαµβάνεται η εναλλακτική απάντηση “Κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει στην
περίπτωσή µου”, ώστε να καλυφθεί και η περίπτωση του ερωτώµενου που δεν τον αφορά
καθόλου η συγκεκριµένη ερώτηση.
Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το ερωτηµατολόγιο συχνά αποστέλλεται στους συµµετέχοντες
ταχυδροµικά. Η µέθοδος αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήµατα και ακόµη περισσότερα µειονεκτήµατα.
Συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα είναι: α) καθώς ο ερωτώµενος απαντάει σε γραπτές (και όχι
προφορικές, όπως στην περίπτωση της δοµηµένης συνέντευξης) ερωτήσεις, δεν µπορεί να
επηρεαστεί από περιστασιακές διακυµάνσεις της φωνής του ερευνητή, από σφάλµατα που
γίνονται στην προσπάθεια του ερευνητή να διευκολύνει την απάντηση µε διευκρινίσεις κ.λπ., β)
το ερωτηµατολόγιο επιτρέπει µεγαλύτερη τυποποίηση στη διατύπωση των ερωτήσεων
συµβάλλοντας έτσι στην αξιοπιστία των δεδοµένων που θα προέλθουν από αυτό, γ) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε µεγάλους αριθµούς ατόµων (διασκορπισµένων ίσως σε αποµακρυσµένες
περιοχές) µε ευκολία, και δ) είναι οικονοµική µέθοδος.
Τα µειονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου είναι: α) το χαµηλό ποσοστό των ερωτηµατολογίων που
επιστρέφονται στον ερευνητή [15-50% σύµφωνα µε την Κοµίλη (1989)]. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα το δείγµα εκείνων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο να µην είναι τυχαίο και
αντιπροσωπευτικό, αλλά να αποτελεί µια επιλεγµένη οµάδα ανθρώπων που διαθέτουν
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αντικείµενο της έρευνας, έχουν
ανώτερη µόρφωση και υψηλή κοινωνικο-οικονοµική θέση. β) δεν είναι σίγουρο ότι το άτοµο που
συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο ήταν εκείνο στο οποίο απευθυνόταν ή ότι δεν επηρεάστηκε από
κάποιον τρίτο, γ) δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι ερωτήσεις ήταν σαφείς σε όλους τους
συµµετέχοντες, και δ) η χρήση του περιορίζεται σε εκείνες τις οµάδες του γενικού πληθυσµού
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που γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή (ένας περιορισµός σηµαντικός στις περιπτώσεις
υπανάπτυκτων κρατών).
∆εδοµένων όλων των (θετικών και αρνητικών) χαρακτηριστικών του ερωτηµατολογίου, είναι
σηµαντικό ο ερευνητής να λαµβάνει υπόψη του τα εξής σηµεία κατά την κατασκευή του:
1. Να είναι σαφείς οι στόχοι της έρευνας
2. Να είναι σαφές το ποιος είναι ο πληθυσµός της έρευνας και να έχουν ληφθεί ορθές
αποφάσεις σχετικά µε τη διαδικασία δειγµατοληψίας
3. Να έχει αποφασιστεί ο τρόπος χορήγησης του ερωτηµατολογίου
4. Κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να (Παρασκευόπουλος, 1993):
•

προσδιορίζεται η ακριβής έννοια των κύριων όρων της ερώτησης

•

αποφεύγονται οι πολλαπλές αρνήσεις (π.χ., “∆ε συµφωνώ ότι δεν είναι σωστό να
εκδηλώνουµε τις προσωπικές µας απόψεις σε κάθε περίπτωση”)

•

αποφεύγονται οι σύνθετες ερωτήσεις (π.χ., “Η διαδικασία ήταν περίπλοκη και χωρίς
κανένα ενδιαφέρον”)

•

µη ζητείται από τον ερωτώµενο να ταξινοµήσει ο ίδιος την απάντησή του σε κατηγορίες
(π.χ., “Ποια είναι η µόρφωσή σας;”)

•

αποφεύγεται η χρήση λέξεων που φορτίζουν την ερώτηση προς µια συγκεκριµένη
κατεύθυνση (π.χ., “Η απαράδεκτη συµπεριφορά ορισµένων ανδρών που χτυπούν τις
συζύγους τους πρέπει να ποινικοποιηθεί”)

•

αποφεύγονται οι ερωτήσεις που οδηγούν στις λεγόµενες “κοινωνικοποιηµένες”
απαντήσεις (π.χ., αν στην προηγούµενη ερώτηση ζητούσαµε από τους ερωτώµενους
να αναφέρουν αν χτυπούν τη σύζυγό τους είναι πολύ πιθανό ότι ένα µεγάλο ποσοστό
των ανδρών που χτυπούν τη σύζυγό τους θα το απέκρυπταν προκειµένου να δώσουν
µια κοινωνικά αποδεκτή απάντηση ή και να αποφύγουν πιθανά προβλήµατα)

•

υπογραµµίζεται η λέξη στην οποία ο ερευνητής επιθυµεί να δώσει ιδιαίτερη έµφαση

•

είναι σχετικά σύντοµη η απάντηση που καλείται να δώσει ο ερωτώµενος στις ανοιχτές
ερωτήσεις

•

µη περιλαµβάνονται ερωτήσεις που αναφέρονται σε πληροφορίες, τις οποίες ο
ερευνητής µπορεί να συλλέξει από άλλη πηγή

•

διατυπώνονται ανάλογα προς το αντιληπτικό και µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων

5. Να τοποθετηθούν οι ερωτήσεις σε τέτοια σειρά ώστε η συµπλήρωσή τους να προχωράει µε
φυσικό και λογικό τρόπο
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6. Να είναι απλή και προσεκτική η επιλογή και η διαρρύθµιση των ερωτήσεων “φίλτρου” ώστε
να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης
7. Να γίνει µια πιλοτική χορήγηση του ερωτηµατολογίου
8. Να αποφεύγεται η µεγάλη έκταση του ερωτηµατολογίου και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στην εµφάνισή του (σαφείς και ευδιάκριτες οδηγίες, ευκρινής γραµµατοσειρά και καλή
ποιότητα εκτύπωσης, ικανοποιητικό µεσοδιάστηµα µεταξύ των αράδων, καλαίσθητη
κωδικοποίηση και οργάνωση των εναλλακτικών απαντήσεων κ.ο.κ.).

