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1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ :  

Τρασανίδης  Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός  Μsc ΠΕ12 05 

 

Περιγραφική και πειραματική έρευνα 
• Σε μια έρευνα που περιλαμβάνει δύο μεταβλητές που 

αλληλοεπηρεάζονται , η μεταβλητή που αποτελεί την αιτία των 

μεταβολών λέγεται ανεξάρτητη μεταβλητή,  

• ενώ αυτή που μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της μεταβολής της 

πρώτης, της ανεξάρτητης μεταβλητής λέγεται εξαρτημένη 

μεταβλητή  

 

Παράδειγμα: 1 

• Υπόθεση έρευνας : «οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με την 

εφαρμογή προγραμματισμένης διδασκαλίας με τη χρήση Η/Υ  

παρά με το διάβασμα» 

• ανεξάρτητη μεταβλητή: η μέθοδος διαβάσματος 

• εξαρτημένη μεταβλητή: η μάθηση  

• Επίπεδα ανεξάρτητης μεταβλητής : μέθοδος διαβάσματος 

 Α. προγραμματισμένη διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ  

   και Β. το παραδοσιακό διάβασμα 

 

Παράδειγμα: 2 

• Υπόθεση έρευνας : « οι παραγωγικές μονάδες αποδίδουν 

περισσότερο με την εφαρμογή του συστήματος διοίκησης με 

στόχους παρά με την εφαρμογή ενός άκαμπτου γραμμικού 

συστήματος διοίκησης » 

• ανεξάρτητη μεταβλητή: το σύστημα διοίκησης  

• επίπεδα ανεξάρτητης μεταβλητής : σύστημα διοίκησης με 

στόχους  και γραμμικό σύστημα διοίκησης  

• εξαρτημένη μεταβλητή: η απόδοση της επιχείρησης  

 

Παράδειγμα: 3 

• Υπόθεση έρευνας : «το pH του εδάφους επιδρά θετικά στην 

ανάπτυξη των φυτών» 

• ανεξάρτητη μεταβλητή: το pH του εδάφους 

• επίπεδα ανεξάρτητης μεταβλητής : οι διάφορες τιμές του pH 

κατά το πείραμα  

• εξαρτημένη μεταβλητή: η ανάπτυξη του φυτού 
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Διαφορές Περιγραφικής και πειραματικής έρευνας 

 

Εφαρμογή σε παράδειγμα :  

 στην έρευνα για την απόδοση του συστήματος διοίκησης αν ο 

ερευνητής μετρά απλώς την απόδοση που έχουν δύο παρόμοιες 

επιχειρήσεις σε ένα χρόνο, τότε η έρευνα είναι περιγραφική 

 Αν όμως ο ερευνητής καθορίσει σε ποια επιχείρηση θα 

εφαρμοστεί σύστημα διοίκησης με στόχους  και σε ποια 

γραμμικό σύστημα διοίκησης, τότε η έρευνα είναι πειραματική 

 

• Στην πειραματική έρευνα ο ερευνητής τοποθετεί τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται στην έρευνα  (στο παράδειγμα αυτό τις 

επιχειρήσεις) στα διάφορα επίπεδα της μεταβλητής 

• Ο όρος πειραματική έρευνα θα χρησιμοποιείται όταν 

αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που μελετάται η ποσοτική 

σχέση μεταξύ μεταβλητών και η ανεξάρτητη μεταβλητή 

επηρεάζεται από τον ερευνητή. 

• Όταν δηλαδή τα στοιχεία της μελέτης τοποθετούνται από τον 

ερευνητή στα διάφορα επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής 

 

 

Παράδειγμα πειραματικής έρευνας 

• Παράδειγμα: μέτρηση βέλους κάμψεως στο μέσο δοκού από 

φορτίο  

• ανεξάρτητη μεταβλητή: το φορτίο της δοκού  

• Επίπεδα ανεξάρτητης μεταβλητής : τα διάφορα μεγέθη του 

φορτίου 

• εξαρτημένη μεταβλητή: το βέλος κάμψεως της δοκού που 

μετράται για κάθε τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής ( του 

φορτίου).  

• Σε κάθε μέγεθος φορτίου αντιστοιχεί μια τιμή βέλους κάμψεως  

 

 Οι πειραματικές έρευνες προσφέρουν στον ερευνητή 

περισσότερες δυνατότητες για έλεγχο σε σύγκριση με τις 

περιγραφικές. 

 Οι πειραματικές έρευνες εξασφαλίζουν καλύτερα ότι τα 

πειραματικά αποτελέσματα οφείλονται στην αιτία που μελετάται 

και όχι σε άλλες άγνωστες παραμέτρους. 

 

περιγραφική έρευνα 

• Ο όρος περιγραφική έρευνα θα χρησιμοποιείται όταν 

αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που μελετάται η ποσοτική 
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σχέση μεταξύ μεταβλητών σε περιπτώσεις που καμιά 

μεταβλητή δεν επηρεάζεται από τον ερευνητή. 

• Όταν δηλαδή τα στοιχεία της μελέτης δεν τοποθετούνται από 

τον ερευνητή στα διάφορα επίπεδα των μεταβλητών  

 

Μορφές περιγραφικής έρευνας  

• Σκοπός:  Η περιγραφική έρευνα έχει σκοπό να περιγράψει τη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ μεταβλητών 

• Χρήση : οι πληροφορίες από την έρευνα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην πράξη: 

 Κατά τη λήψη αποφάσεων για την πρόβλεψη γεγονότων 

 Για τη διαμόρφωση θεωριών 

 Για τον έλεγχο της ισχύος των θεωριών   

 

• 1η κατηγορία περιγραφικής έρευνας. 

    έρευνα που τα συμπεράσματά της αναφέρονται στην εξαρτημένη 

μεταβλητή και προκύπτουν από τα γεγονότα (ex-post facto research) 

Καθορίζονται συνήθως ομάδες στοιχείων που διαφέρουν ως προς την 

ανεξάρτητη μεταβλητή κατά γνωστά μεγέθη και μελετάται η 

διαφορά των ομάδων αυτών ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

 

Παραδείγματα 1ης κατηγορίας περιγραφικής έρευνας 

(ex-post facto research) 

• 1. έρευνα : σχέση μεταξύ καπνίσματος και καρκίνου των 

πνευμόνων 

• Υπόθεση : ομάδες ανθρώπων διαφέρουν ως προς την εκδήλωση 

ή μη της ασθένειας ( εξαρτημένη μεταβλητή) και διαφέρουν 

επίσης ως προς τη συνήθεια να καπνίζουν ή όχι ( ανεξάρτητη 

μεταβλητή 

• 2. έρευνα : μελέτη των αποτελεσμάτων που έχει για τους 

μαθητές το γεγονός ότι φοίτησαν σε νηπιαγωγείο στην 

ικανότητα τους για ανάγνωση 

• Υπόθεση : το εάν οι μαθητές φοίτησαν σε νηπιαγωγείο 

επηρεάζει την ικανότητα τους για ανάγνωση 

•  3. έρευνα : μελέτη των αποτελεσμάτων που έχει για τους 

μαθητές η ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογής, ταξινόμησης και 

αξιοποίησης της πληροφορίας σαν αποτέλεσμα της 

εκπαίδευσης τους στη χρήση του δικτύου 

• 4. έρευνα : η μελέτη των αποτελεσμάτων λειτουργίας των 

ατόμων μιας κοινωνίας ως αποτελεσματικών καταναλωτών 

σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχουν διδαχθεί το μάθημα 

της τεχνολογίας 
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Προβλήματα 1ης κατηγορίας περιγραφικής έρευνας 

(ex-post facto research) 

• Το βασικό πρόβλημα των ερευνών της 1ης κατηγορίας 

περιγραφικής έρευνας : 

 Η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου από τον ερευνητή και άλλων 

μεταβλητών πλην της ανεξάρτητης μεταβλητής που πιθανόν 

να δημιουργούν τις διαφορές στην εξαρτημένη μεταβλητή 

 

• Παραδείγματα : 

 1η έρευνα : επιπτώσεις του καπνίσματος. Είναι πιθανό οι 

καπνιστές να παρουσιάσουν καρκίνο του πνεύμονος και από 

άλλες αιτίες 

 2η έρευνα : ικανότητα στην ανάγνωση και φοίτηση στο 

νηπιαγωγείο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές ως 

προς τις οποίες διαφέρουν οι μαθητές που δημιουργούν τις 

διαφορές που παρατηρούνται ως προς την ικανότητα για 

ανάγνωση 

 3η έρευνα : η ικανότητα για αξιοποίηση των πληροφοριών 

μπορεί να μην εξαρτάται μόνο από την εκπαίδευση στο 

διαδίκτυο 

 Κατά τις περιγραφικές έρευνες που αναφέρονται σε θέματα της 

μορφής «αιτίου –αποτελέσματος», γίνεται πάντοτε προσπάθεια 

να ελέγχονται και να εξαιρούνται άλλα αίτια που δημιουργούν 

πιθανόν το ίδιο αποτέλεσμα και περιορίζουν την αξία των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 

• 2η κατηγορία περιγραφικής έρευνας. 

   έρευνα που μελετά το είδος της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των 

μεταβλητών. 

• Μελετούν το είδος της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, στις 

οποίες όμως καμιά μεταβλητή  δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται 

ως αποτέλεσμα μεταβολής άλλης 

• Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια μεταβλητή αποτελεί την 

αιτία και ποια το αποτέλεσμα, ποια είναι δηλαδή η ανεξάρτητη 

και ποια η εξαρτημένη μεταβλητή 

• Παράδειγμα: η μελέτη της σχέσης μεταξύ της ικανότητας στα 

μαθηματικά (μεταβλητή Α )και της ικανότητας ανάγνωσης 

(μεταβλητή Β) ανήκει στη 2η κατηγορία 

• Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό ότι : 

• Η μεταβλητή Α έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβλητή Β 

•  Η μεταβλητή Β έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβλητή Α 
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• Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών Α και Β είναι αποτέλεσμα 

κάποιας άλλης μεταβλητής , η οποία όταν μεταβάλλεται 

δημιουργεί μεταβολές τόσο στην μεταβλητή Α όσο και στην Β 

 

 

Αξιοπιστία και έλεγχος της έρευνας 
Όταν λέμε ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ μιας έρευνας αναφερόμαστε στη δυνατότητα  

που προσφέρει η σχεδίαση της ώστε να μπορεί να αποδίδονται στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή οι παρατηρούμενες μεταβολές στη 

εξαρτημένη μεταβλητή 

• Πρέπει να επινοηθούν και να επιλεγούν ερευνητικές 

διαδικασίες που θα αποκλείουν την επίδραση άλλων 

μεταβλητών πλην της ανεξάρτητης μεταβλητής στα 

ερευνητικά αποτελέσματα ( δηλαδή στην εξαρτημένη 

μεταβλητή) 

 

Ελεγχόμενες μεταβλητές 

• Θεωρούμε ότι όλες οι άλλες μεταβλητές ( οι οποίες θα 

μπορούσαν να έχουν επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή) 

είναι ελεγχόμενες 

 

• Ελεγχόμενες μεταβλητές σημαίνει :  

 Ότι γνωρίζουμε το μέγεθος της επίδρασης τους στην 

εξαρτημένη μεταβλητή ή  

 Ότι η επίδραση τους δεν επηρεάζει τα συμπεράσματα μας 

Πότε μια έρευνα δεν είναι αξιόπιστη 

• Αν μια μεταβλητή είναι ελεγχόμενη , οι μεταβολές που 

δημιουργεί στην εξαρτημένη μεταβλητή δεν δημιουργούν 

σύγχυση ως προς τις μεταβολές που οφείλονται στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή  

• Υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία της έρευνας όταν δεν 

ελέγχεται η επίδραση άλλων πιθανών μεταβλητών ( εκτός της 

ανεξάρτητης)  στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Παράδειγμα αξιόπιστης και μη αξιόπιστης έρευνας 

• Έρευνα : 

• Υπόθεση έρευνας : « οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες μαθαίνουν 

καλύτερα στα διάφορα προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης όταν αυτά περιλαμβάνουν ενημέρωση και 

πρακτική άσκηση , παρά όταν περιλαμβάνουν μόνο 

ενημέρωση»  

• ο  α’ ερευνητής εφαρμόζει  
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 εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν ενημέρωση 

και πρακτική άσκηση σε άνδρες εργαζόμενους και  

 προγράμματα που περιλαμβάνουν μόνο ενημέρωση σε 

γυναίκες εργαζόμενους 

• Αν τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζουν  

• π.χ. ανωτερότητα ως προς την αποτελεσματικότητα στην 

εργασία της ομάδας που παρακολούθησε προγράμματα και 

ενημέρωσης και πρακτικής εξάσκησης σε σύγκριση με την 

ομάδα των εργαζομένων που παρακολούθησε προγράμματα 

μόνο ενημέρωσης ,  τότε  

• η διαφορά στην απόδοση μπορεί να μην οφείλεται στην 

διαφορετική μέθοδο εκπαίδευσης, αλλά και στη διαφορά φύλου 

των δύο ομάδων εργαζομένων της έρευνας. 

 

• Στο παράδειγμα αυτό έχουμε:  

 εξαρτημένη μεταβλητή: διαφορά στην απόδοση , στην 

αποτελεσματικότητα 

  πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή:  

    διαφορετική μέθοδος  εκπαίδευσης 

 Επίπεδα ανεξάρτητης μεταβλητής:  

    α. εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν ενημέρωση και 

πρακτική άσκηση  

    β. εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν  μόνο 

ενημέρωση  

 Δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή: 

    το φύλο των εργαζομένων  

 Επίπεδα  β΄ ανεξάρτητης μεταβλητής: 

    α΄: άνδρες  

    β΄: γυναίκες   

Άρα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν η μεταβολή στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (διαφορά στην απόδοση ) οφείλεται σε 

μεταβολή στην μία ή στην άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή (διαφορετική 

μέθοδος  εκπαίδευσης και φύλο των εργαζομένων).  

 

• Ο δεύτερος ερευνητής διαμορφώνει τις ομάδες των 

εργαζομένων που χρησιμοποίησε στην έρευνα του, ώστε η κάθε 

μια ομάδα να περιλαμβάνει ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών.    

• Έτσι η μεταβλητή φύλο των εργαζομένων δεν έχει πιθανότητα 

να δημιουργήσει διαφορές στο μέσο όρο της απόδοσης των 

ομάδων που παρακολούθησαν την μία ή την άλλη διαδικασία. 

• Άρα η μεταβλητή φύλο των εργαζομένων είναι ελεγχόμενη, 

αφού στην ουσία είναι σταθερά, επειδή η αναλογία ανδρών και 

γυναικών είναι ίδια και στις δύο ομάδες 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία 

• Ο αριθμός των πειραμάτων 

• Η μέθοδος συλλογής στοιχείων [ η χρονική διάρκεια που 

απαιτήθηκε και τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη συλλογή τους] 

• Οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων  

• Η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων  

 


