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 Ζ  θαηαλόεζε ησλ  ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

 Ζ πιήξεο θαηαλόεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Ζ   δηεξεύλεζε , απνζαθήληζε θαη γξαθή ησλ λνζειεπηηθώλ εξεπλεηηθώλ  
πξνβιεκάησλ.  

 Ζ πιήξεο θαηαλόεζε ηεο αλαζθόπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηε ζύληαμε εξεπλεηηθώλ πξσηνθόιισλ. 

 Ζ θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο. 

 Ζ θξηηηθή ηεο έξεπλαο θαζώο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο 
έξεπλαο.  

 Ζ θαηαλόεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ. 

 Ζ εθαξκνγή εζηθώλ αξρώλ ζηελ έξεπλα. 

 Ζ δηεξεύλεζε πγεηνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

 Ζ πιήξεο θαηαλόεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ κέηξσλ. 

 Ζ θαηαλόεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ θαη θαηαλνκώλ.  

 Ζ δηεμνδηθή ζπδήηεζε εθηίκεζεο παξακέηξσλ θαη ειέγρνπ ππνζέζεσλ. 

 έιεγρνο ππνζέζεσλ γηα ηε κέζε ηηκή πιεζπζκνύ. 

 Ο έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζσλ ηηκώλ δύν πιεζπζκώλ.  

 Ζ Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο. 

 Ζ ρξήζε κε παξακεηξηθώλ δνθηκαζηώλ. 

 Ζ εθαξκνγή –ειέγρσλ. 

 Ζ  εθαξκνγή παιηλδξνκηθώλ κνληέισλ. 
 

 

 
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: 
 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ηθαλνί  λα:  
 

 Καηαλννύλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, όπσο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζθνπνύο θαη ηύπνπο,  ηνπο πεξηνξηζκνύο  θαη ηηο 
κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο  ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  

 Καηέρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ εθαξκνγή   εζηθώλ αξρώλ   ηεο 
λνζειεπηηθήο έξεπλαο θαζώο θαη ηελ πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε. 

 Γλσξίδνπλ ηηο κεζόδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 Γηαηππώλνπλ εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο. 

 Γλσξίδνπλ ηα θύξηα βήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Καηαλννύλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

 Δθαξκόδνπλ ηελ ηερληθή ηεο  αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο από ειεθηξνληθά 
θαη κε κέζα. 

 Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ.  

 πληάμνπλ εξεπλεηηθά πξσηόθνιια. 

 Γλσξίδνπλ ην ηππηθό ζρέδην δεκνζίεπζεο θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία 
δεκνζίεπζεο ζε επηζηεκνληθό πεξηνδηθό. 



 Δίλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη πξνγξακκαηίδνπλ κηα έξεπλα. 

 Να γλσξίδνπλ ηα είδε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

 Αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 
ζηαηηζηηθήο. 

 Δπηιέγνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ζε θάζε εξεπλεηηθό εξώηεκα ηελ αλάινγε  
           ζηαηηζηηθή δνθηκαζία. 

 Δξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο. 

 Αληηιακβάλνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο θαη 
δηαγξάκκαηα, θαζώο θαη λα θσδηθνπνηνύλ νη ίδηνη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 
ζηε κνξθή ζηαηηζηηθώλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ. 

 Δμαγάγνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε    

 κνξθή κέηξσλ θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο.  

  Αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία θαη ρξήζε ζεκαληηθώλ θαηαλνκώλ. 

  Γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πηζαλνηήησλ. 

  Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ παιηλδξνκηθά κνληέια. 

  Καηαλννύλ πίλαθεο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ θαη λα εθαξκόδνπλ  -ειέγρνπο. 

  Γλσξίδνπλ πόηε θαη πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ κε παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο. 
 

 

 
Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ & Τπόποι Δκμάθηζηρ: 
 

 
Γηαιέμεηο κε εμεηδηθεπκέλεο δηαθάλεηεο, εξγαζίεο 
 

 
           Μέθοδορ Αξιολόγηζηρ: 
 

 
Δλδηάκεζε εμέηαζε, ζπγγξαθή εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ, ηειηθή 
εμέηαζε 

 
 

 
Δγσειπίδια Γιδαζκαλίαρ:  

 

 
Σςγγπαθέαρ 

 
Τίηλορ 

 
Δκδόζειρ 

 
Έηορ 

 

 
Α. αρίλε- Καξδάζε 

 
Μεζνδνινγία Έξεπλαο 
Δθαξκνγέο ζην Υώξν ηεο 
Τγείαο 

 
ΒΖΣΑ ΑΘΖΝΑ 
 

 
2004 

 
Α. Μεξθνύξεο 

 
Μεζνδνινγία 
Ννζειεπηηθήο Έξεπλαο 

 
ΗΩΝ Αζήλα  

 
2008 

 
 

 
 

 
 

 
 



Γαξβίξε Υξηζηίλα Μεζνδνινγία Έξεπλαο 
ζην ρώξν ηεο πγείαο 

Παζραιίδεο Αζήλα 
 

2009 

 
Σξηρόπνπινο Γ., 
Σδώλνπ Α., 
Καηζνπγηάλλε Κ. 
 

 
Βηνζηαηηζηηθή 

 
Παξηζηάλνπ, Αζήλα 

 
2001  

 
Pagano M. θαη 
Gauvreau, Κ..  
(κηθ. Ρ.Γαθλή) 

 
Αξρέο Βηνζηαηηζηηθήο 

 
ΔΛΛΖΝ, Αζήλα 

 
2002 

 
Απνζηνιόπνπινο Θ., 

 
Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 
Δπηρεηξήζεσλ 

 
ύγρξνλε Δθδνηηθή,  
Αζήλα 

 
2003 
 

 
Κηληήο Α.,  
“ Σόκνο Α’ ” 

 
ύγρξνλε ηαηηζηηθή 
Αλάιπζε 

 
Gutenberg, Αζήλα 

 
2002 
 

 
 
Βαζική Βιβλιογπαθία: 
 

 
Σςγγπαθέαρ 

 
Τίηλορ 

 
Δκδόζειρ 

 
Έηορ 

 

 
Claude Javeau 

 
Ζ έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην 
Σν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ 
εξεπλεηή 
 

 
Σππσζήησ 
 

 
2000 

 
Κηθίιηαο Π., 
Παιακνύξδαο Γ., 
Πεηξάθεο Α., 
Σζνπθαιάο Γ.,  

 
ηαηηζηηθή, Πηζαλόηεηεο 

 
Γεηξόο- Αζήλα 

 
2001 

 
Παπαεπαγγέινπ Γ., 
Καηνζηάξαο Θ. 

 
Βηνζηαηηζηηθή θαη 
κεζνδνινγία έξεπλαο 

 
Εήηα Αζήλα 

 
1996 

 


