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ΑΛΗΘΕΙΑ 
Πώς την προσεγγίζουμε; 

Η αναζήτηση της αλήθειας στηρίχτηκε σε τρεις επιστημονικές μεθόδους : 
 

1.) Στην εμπειρία, η οποία διακρίνεται σε άμεση – προσωπική, και έμμεση. 
2.) Στην λογική σκέψη, η οποία διακρίνεται στην,  απαγωγική λογική (από γενικό σε ειδικό),  την 

επαγωγική λογική (από ειδικό σε γενικό),   σε μια σύνθεση των δύο (η οποία και χρησιμοποιείται 
σήμερα). 

3.) Στην έρευνα, η οποία εφαρμόζει την παραπάνω σύνθεση και (πρέπει να) είναι,  συστηματική και 
ελεγχόμενη,  εμπειρική,  και αυτοδιορθωτική.  

 
Τα τρία ερωτηματικά:  (Μακράκης, 1997, Φίλιας, 1998) 
«τι» (αντικείμενο της έρευνας) 
To αντικείμενο της έρευνας συνίσταται στον καθορισμό και τη διατύπωση ενός ερευνητικού 
ερωτήματος – προβλήματος και στη συνέχεια στην οριοθέτηση και διασαφήνιση των όρων 
του. 
  
Το «τι»δεν είναι: 
 

το «τι» είναι 
 

η εταιρία 
η τράπεζα 
οι ανταγωνιστές 
η τροφοδοτική αλυσίδα 
τα παράγωγα 
το χρέος 
 

 η περιγραφή 
 η μέτρηση 
 ο υπολογισμός 
 η σύγκριση 
 η αξιολόγηση 
 η πρόβλεψη 
 η ερμηνεία 
  

η γενική των συγκεκριμένων ουσιαστικών της αριστερής στήλης 
 

 
«γιατί» (σκοπιμότητα διεξαγωγής έρευνας) : Ποιος ο πρακτικός σκοπός για τον οποίο γίνεται η έρευνα 

«πώς» (μεθοδολογία έρευνας) 
Μεθοδολογία Έρευνας: Μέθοδοι, τεχνικές, μέσα και διαδικασίες προσέγγισης του θέματος 
Μέθοδος: Ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο η προσέγγιση  μετατρέπεται σε ερευνητική πράξη: Πώς 
ερευνήθηκε το ερώτημα;  
 Οι πιο βασικές μέθοδοι της έρευνας είναι : (Δημητρόπουλος,2004) 

1. Η Πειραματική 
2. Η παρατήρηση 
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3. Η Επισκόπηση 
4. Τεχνικές συσχετίσεων 
5. Έρευνα εκ των υστέρων 
6. Μελέτη Περίπτωσης 
7. Κοινωνιομετρικές Τεχνικές 
8. Ανάλυση Περιεχομένου 
9. Μελέτη Αρχείων 

Ιστορική Μέθοδος 
10. Γενετική Μέθοδος 
11. Κλινική Μέθοδος 
12.  Συνδυασμοί (Πολυμεθοδική έρευνα, Bishop, 1990) 

Μέσα και τρόποι συγκέντρωσης και αποτύπωσης δεδομένων (τεχνικές)  
 Παρατήρηση  
 Συνέντευξη 
 Ερωτηματολόγιο 
 Δημοσκόπηση 
 Σφυγμομέτρηση 
 Κλίμακες Διαθέσεων / Στάσεων 
 Μέτρηση 
 Πείραμα 
 Τα τεστ (νοημοσύνης,  γνώσεων και δεξιοτήτων,  προσωπικότητας – κοινωνικότητας 
 Ανεπίσημοι τρόποι συγκέντρωσης στοιχείων (Ατομικό δελτίο μαθητή, Ανέκδοτες αναφορές, 

Αυτοβιογραφίες, Ημερολόγια, Ιατρικές Εξετάσεις, Πληροφορίες από τρίτους, Δημιουργήματα, κλπ) 
 Συνδυασμός μέσων 

 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Προσδιορισμός πεδίου έρευνας 
 Επιλογή θέματος  

Ο ακριβής προσδιορισμός κάθε σχετικής έννοιας που υπεισέρχεται και προσδιορίζει το κάθε θέμα, αποτελεί 
προϋπόθεση θεμελιώδους σημασίας για τη σε βάθος κατανόησή του. Ο ακριβής προσδιορισμός και η ανάλυση 
όλων των όρων τους οποίους περιλαμβάνει ο τίτλος μιας εργασίας, βοηθά ουσιαστικά τον ερευνητή ή την 
ερευνήτρια όχι μόνον στην ακριβέστερη οριοθέτησή τους, αλλά κυρίως στην πληρέστερη κατανόηση του 
θέματος, βασική προϋπόθεση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. 
Σκοπιμότητα 
Μετά τον προσδιορισμό των όρων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τίτλο της έρευνας, θα πρέπει να 
ξεκαθαριστεί και ο σκοπός τον οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει η έρευνα. 

 Επιλογή προσέγγισης  
 Εκπόνηση σχεδίου μελέτης:  
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 Ανάλυση θέματος/ερευνητική πρόταση 
 
 
Β. ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Βιβλιογραφική έρευνα  
Η μελέτη – επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικής με το ερευνούμενο θέμα έχει τρεις στόχους 
: 
1. Να διαπιστωθεί το πόσο και σε ποιες πτυχές έχει ήδη μελετηθεί από άλλους ερευνητές το θέμα. Ο 

ερευνητής ενημερώνεται περισσότερο από την ήδη κεκτημένη γνώση άλλων. Αν το θέμα έχει ήδη 
μελετηθεί διεξοδικά ίσως να μην χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 

2. Να χρησιμοποιηθούν τμήματα από άλλες μελέτες (παραπομπές) για την ενίσχυση και τεκμηρίωση 
των θέσεων του ερευνητή. 

3. Να παρουσιαστεί το στοιχείο της ‘’έκπληξης’’, δηλαδή καινούργια δεδομένα πάνω στο θέμα που 
δεν βρήκαν οι άλλοι ερευνητές. 

 Συλλογή δεδομένων / αποτελεσμάτων 
 Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων / αποτελεσμάτων  
 Παρουσίαση των ευρημάτων 
 Συζήτηση  

 Σύγκριση με τα ευρήματα άλλων ερευνητών 
 Συμπεράσματα για κάθε ερώτηση ή υπόθεση της έρευνας 

 Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις 
 Συμπεράσματα σχετικά με το πρόβλημα που πραγματεύεται η έρευνα 
 Προτάσεις για εφαρμογή ή / και περαιτέρω μελέτη  
 Περιορισμοί της έρευνας 

 Βιβλιογραφία 
 Παραρτήματα 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Η επιλογή και η οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας 
 Η βιβλιογραφική έρευνα 
 Η συστηματική επιλογή, μελέτη, καταγραφή και αρχειοθέτηση των κύριων βιβλιογραφικών 
 πηγών, ώστε να αποσαφηνισθούν: 

- οι κύριες έννοιες, το περιεχόμενο και τα όρια του θέματος 
- η μεθοδολογία για τη διερεύνησή του 

 Η επανεξέταση και η διατύπωση του προβλήματος με βάση τις γνώσεις από τη βιβλιογραφική 
 έρευνα (literature overview) 
 Η οριστική επιλογή της μεθοδολογίας 
 Ο σχεδιασμός της έρευνας αναφορικά με: 

- το μοντέλο το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, 
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- τα μέσα συγκέντρωσης των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων, π.χ. ερωτηματολόγια, 
 συνεντεύξεις, αρχεία κ.λ.π. και η διεξαγωγή ελέγχων αξιοπιστίας, 

- το δείγμα της έρευνας, 
- τους τρόπους καταχώρησης και επεξεργασίας των στοιχείων, 
- την προετοιμασία των ατόμων που, εκτός των ερευνητών, θα ασχοληθούν με τη 

 διεξαγωγή της έρευνας, π.χ. με τη συμπλήρωση και τη συγκέντρωση των 
 ερωτηματολογίων, την καταχώρηση των στοιχείων κ.λ.π. 
 Η συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, η ταξινόμηση και η αρχειοθέτησή τους 
 Η καταχώρηση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ο προσεκτικός έλεγχος για 
 τυχόν λάθη καταχώρησης 
 Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων 

 Η εξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων και η ερμηνεία τουςΗ εξαγωγή των 
συμπερασμάτων και η σύγκρισή τους με τα συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών. 

 
                                                                                               (Θεοφανίδης, 2002. Τσακίρη, 2010) 
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Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
 

Ν. Κουρεμένου, 
Οικονομολόγος
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