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Επιστηµονικές θέσεις
Νόµος - Αρχή - Θεωρία - Μοντέλο - Υπόθεση
Θεωρητική έρευνα / Εφαρµοσµένη έρευνα
Εργαστηριακή έρευνα / Έρευνα πεδίου
Αναλυτική έρευνα
ιστορική
φιλοσοφική
ανασκόπηση
Περιγραφική έρευνα
δηµοσκόπηση
µελέτη συσχετισµών
περιπτωσιολογική µελέτη
Πειραµατική έρευνα
Ποιοτική έρευνα

Η λειτουργία της επιστήµης

Η φύση της επιστήµης
Η επιστήµη είναι µια δραστηριότητα που συµβάλει στη
συστηµατική πληροφόρηση για τον κόσµο. Η δουλειά
του ερευνητή είναι να ανακαλύπτει νέα δεδοµένα και
πληροφορίες και να τα προσθέτει στα ήδη υπάρχοντα.
Αναζήτηση της γνώσης των πραγµάτων

Η λειτουργία της επιστήµης είναι να καθιερώνει
γενικούς νόµους σχετικά µε κατάσταση των
γεγονότων µε τα οποία ασχολείται, και συνεπώς να
επιτρέπει τη σύνθεση γνώσης από ξεχωριστά
γεγονότα, και να αποσκοπεί σε αξιόπιστες προβλέψεις
‘άγνωστων’ (που δεν έχουν συµβεί) γεγονότων.
Braithwaite, 1955

Kerlinger, 1986

Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

… συστηµατική, ελεγχόµενη, κριτική εξερεύνηση
φαινοµένων µε βάση τη θεωρία και υποθέσεις που
διατυπώνονται για τη σχέση µεταξύ τέτοιων φαινοµένων.
Kerlinger, 1986

Γενικότερη παραδοχή
Πιο γενική διατύπωση

Επιστηµονική έρευνα

ΝΟΜΟΣ
ΑΡΧΗ
ΘΕΩΡΙΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ

Μικρότερη βεβαιότητα
Πιο συγκεκριµένη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας

ΥΠΟΘΕΣΗ
Mason & Bramble, 1978
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Νόµος & Αρχή

• Νόµος
δήλωση για τη σχέση δύο ή περισσότερων
µεταβλητών, όταν η σχέση είναι σταθερή και
αµετάβλητη

• Αρχή
λιγότερο τεκµηριωµένη, αλλά αξιόπιστη θέση

Θεωρία
... µία σειρά διατυπώσεων σχετισµένων εννοιών, ορισµών
και προτάσεων η οποία παρουσιάζει µια συστηµατική
άποψη για φαινόµενα, καθορίζοντας σχέσεις µεταξύ
µεταβλητών µε σκοπό την ερµηνεία και πρόβλεψη των
φαινοµένων.
Kerlinger, 1986
• Ενδιαφέρον
• Γενίκευση
• Επαλήθευση
• ∆ιατύπωση
• Χρήση
Kelly, 1955

Μοντέλο

... σειρά υποθέσεων για τις σχέσεις µεταξύ µεταβλητών,
λιγότερο περιληπτικά και µε µικρότερη γενίκευση από τη
θεωρία

Υπόθεση
... υποθετική δήλωση για τη σχέση δύο ή
περισσότερων µεταβλητών
… γεννιούνται από τη θεωρία
… δηλώνουν κατά συνθήκη σχέσεις (αν Α, τότε Β)
Kerlinger, 1973

Υποθέσεις

Μορφές έρευνας Ι

… δηλώνουν αναµενόµενες σχέσεις µεταξύ µεταβλητών

Α. Βασική έρευνα
θεωρητική έρευνα
εξέταση µοντέλων και θεωριών

… υποδηλώνουν πως ερευνητικά θα ελεγχθούν

Β. Εφαρµοσµένη έρευνα
πρακτική έρευνα
εξέταση ‘υπαρκτών’ - ‘πραγµατικών’ προβληµάτων

… προϋποθέτουν ότι οι µεταβλητές είναι µετρήσιµες

Παραδείγµατα
Α. Η σχέση στάσεων και πρόθεσης συµπεριφοράς
Β. Οι παρενέργειες της πρόσληψης του Χ
συµπληρώµατος διατροφής
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Μορφές έρευνας ΙΙ
Α. Πεδίου
σε πραγµατικό χώρο
σε φυσιολογικές συνθήκες

Άσκηση
Αναγνωρίστε τον τύπο έρευνας στα άρθρα.
Θεωρητική / Εφαρµοσµένη
Πεδίου / Εργαστηριακή

Β. Εργαστηριακή
σε τεχνητές συνθήκες
ελεγχόµενη
Παραδείγµατα
Α. Η σχέση άγχους και απόδοσης στην σκοποβολή
Β. Η σχέση ηλικίας και χρόνου αντίδρασης

Τύποι έρευνας
Αναλυτική έρευνα
• Ιστορική
• Φιλοσοφική
• Ανασκόπηση – Μετα-ανάλυση
Περιγραφική έρευνα
• ∆ηµοσκόπηση
• Συσχετιστική έρευνα / Μελέτη συσχετισµών
• Περιπτωσιολογική έρευνα

Τύποι έρευνας
Αναλυτική έρευνα
Σε βάθος έρευνα και αξιολόγηση διαθέσιµων
πληροφοριών µε σκοπό την ερµηνεία σύνθετων
φαινοµένων.
• Ιστορική
• Φιλοσοφική
• Ανασκόπηση – Μετα-ανάλυση

Πειραµατική έρευνα
Ποιοτική έρευνα

Τύποι έρευνας

Τύποι έρευνας

Αναλυτική έρευνα
• Ιστορική
Ασχολείται µε γεγονότα τα οποία έχουν ήδη συµβεί.
Έχει ως σκοπό την διαφύλαξη γεγονότων, αλλά και την
ανακάλυψη πτυχών και πληροφοριών που µπορεί να
ερµηνεύσουν ή να αλλάξουν την υπάρχουσα ερµηνεία
γεγονότων. Τέλος σε µερικές περιπτώσεις αποσκοπεί
στην προσπάθεια πρόβλεψης µελλοντικών γεγονότων
µε βάση το παρελθόν.

Αναλυτική έρευνα
• Φιλοσοφική
Ασχολείται µε τη κριτική διερεύνηση ιδεών, αντιλήψεων,
εµπειριών και γενικότερα µεθόδων διερεύνησης της
‘πραγµατικότητας’ (µοναδικής ή πολλαπλής).

Παράδειγµα

Παράδειγµα

Λινάρδος, Π. (1999). Ταξίδι στη γέννηση και στις ρίζες του θεσµού των
Βαλκανικών Αγώνων (1924-1928). Άθληση και Κοινωνία, 23, 17-26.

Sparkes, A. (1986). Beyond description: The need for theory generation in
physical education. Physical Education Review, 9, 41-48.
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Τύποι έρευνας
Αναλυτική έρευνα

Τύποι έρευνας
Περιγραφική έρευνα

• Ανασκόπηση – Μετα-ανάλυση
Κριτική αξιολόγηση ερευνητικών ευρηµάτων σε κάποιο
συγκεκριµένο θέµα. Αφορά ανάλυση, αξιολόγηση και
σύνθεση πληροφοριών για την εξαγωγή αξιόπιστων
συλλογικών συµπερασµάτων.

• ∆ηµοσκόπηση
Μελέτη µιας υπάρχουσας κατάστασης. Συγκέντρωση
πληροφοριών από µέρη πληθυσµών (π.χ. φοιτητές,
καρδιοπαθείς) µε σκοπό να δηµιουργηθούν βάσεις
δεδοµένων για γενικεύσεις και νόρµες, και συγκρίσεις
µε άλλους πληθυσµούς.

Παράδειγµα

Παράδειγµα

Kleine, D. (1990). Anxiety and sport performance: A meta-analysis. Anxiety
Research, 2, 113-131.

Θεοδωράκης, Γ, & Παπαϊωάννου, Α. (2001). Το προφίλ µαθητών µε βάση
υγιεινές και ανθυγιεινές συµπεριφορές: Σχέσεις µε τον αθλητισµό. Ψυχολογία.

Τύποι έρευνας

Τύποι έρευνας

Περιγραφική έρευνα

Περιγραφική έρευνα

• Συσχετιστική έρευνα - Μελέτη συσχετισµών

• Περιπτωσιολογική µελέτη

Αξιολόγηση µεταβλητών (π.χ. φυσιολογικών,
ψυχολογικών) µε σκοπό τον καθορισµό σχέσεων
µεταξύ τους (ανεπαρκής για καθορισµό σχέσεων αιτίας
– αποτελέσµατος).

Λεπτοµερής συγκέντρωση πληροφοριών σχετικές µε
ένα άτοµο (ή επίσης, ένα οργανισµό, µία κοινότητα), µε
σκοπό τη διερεύνηση των µοναδικών χαρακτηριστικών
του (σαν οντότητα, ή σε σχέση µε άλλα).

Παράδειγµα
Χατζηγεωργιάδης, A., & Χρόνη, Σ. (2003). Στρατηγικές αντιµετώπισης
αντίξοων καταστάσεων στην κολύµβηση: Έλεγχος και επιλογές στρατηγικών.
Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 1, 19-26.

Παράδειγµα
Jowett, S (2003). When the honeymoon is over: A case study of a coach-athlete
dyad in crisis. The Sport Psychologist, 17, 444-460.

Τύποι έρευνας
Πειραµατική έρευνα
Η πιο επιστηµονικά αποτελεσµατική έρευνα για τον
καθορισµό της σχέσης αιτίας και αποτελέσµατος.
Μελετά τη σχέση µεταξύ µεταβλητών πρόβλεψης
(ανεξάρτητη µεταβλητή/ές - αιτία) και µεταβλητών
αποτελέσµατος (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε συνθήκες
ελέγχου, προσπαθώντας δηλαδή να ελέγξει την
επίδραση άλλων εξωτερικών µεταβλητών.
• Έλεγχος
• ∆ιαµόρφωση συνθηκών µεταβλητής/ών πρόβλεψης
• Αξιολόγηση αποτελέσµατος
Παράδειγµα
Πασχάλης, Β., Κουτεντάκης, Γ., Γιάκας, Γ., & Τζιαµούρτας, Α. (2004)
Μυϊκή απόδοση µετά από έκκεντρη προπόνηση µε διαφορετικό µήκος µυός.
Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 2, 12-17.

Τύποι έρευνας
Ποιοτική έρευνα
Σε βάθος αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών
βασισµένα σε αναλυτική παρατήρηση και µακροχρόνιες
συνεντεύξεις (συζητήσεις, εξιστορήσεις).
• ∆εν στηρίζεται σε υποθέσεις
• Η θεωρία διαµορφώνεται µε βάση τα εκάστοτε
δεδοµένα
• Είναι σχετικά υποκειµενική, µε τον ερευνητή, αλλά και
τον συµµετέχοντα, να έχει σηµαντικό ρόλο στην
ερµηνεία των αποτελεσµάτων.
Παράδειγµα
Goodson, I. (1991). Studying teachers life: Some answers to the questions why?
And how? Proceedings, annual meeting American Educational Research
Association, Boston.
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Άσκηση
Αναγνωρίστε τον τύπο έρευνας στα άρθρα.
• (1) Αναλυτική
(α) ιστορική (β) φιλοσοφική (γ) ανασκόπηση
• (2) Περιγραφική
(α) δηµοσκόπηση (β) µελέτη συσχετισµών (γ) περιπτωσιολογική
• (3) Πειραµατική
• (4) Ποιοτική

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας
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