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Στόχοι του μαθήματος
Ο φοιτητής:
 Να εμβαθύνει στα στάδια διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας.
 Να κωδικοποιεί, οργανώνει και καταγράφει ποσοτικά δεδομένα στο λογισμικό SPSS.
 Να αναλύει ποσοτικά δεδομένα: επιλέγει τα κατάλληλα στατιστικά κριτήρια ανάλυσης
δεδομένων, διεξάγει στατιστική ανάλυση και οργανώνει πίνακες και διαγράμματα
αποτελεσμάτων.
 Να περιγράφει και ερμηνεύει αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
 Γνωρίζει τις τέσσερις κλίμακες μέτρησης και τα χαρακτηριστικά τους.
 Γνωρίζει και διαχωρίζει τα είδη μεταβλητών.
 Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις διάφορες μεθόδους δειγματοληψίας.
 Κωδικοποιεί, καταγράφει και αναλύει δεδομένα στο λογισμικό SPSS.
 Κατανοεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό των δεικτών
κεντρικής τάσης και των δεικτών διασποράς.
 Κατανοεί και ερμηνεύει αποτελέσματα από αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής
στατιστικής τα οποία δίνονται σε πίνακες ή διαγράμματα.
 Κατανοεί την έννοια της στατιστικής σημαντικότητας.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Εισαγωγή στην ποσοτική έρευνα (μεταβλητές, κλίμακες μέτρησης,
ερευνητικές υποθέσεις, μέσα συλλογής ποσοτικών δεδομένων,
πειραματικοί σχεδιασμοί, δειγματοληψία)
2. Κωδικοποίηση, καταγραφή και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (δημιουργία
πινάκων και διαγραμμάτων) μέσω του λογισμικού SPSS

3. Υπολογισμός και περιγραφή στοιχείων περιγραφικής στατιστικής
(συχνότητες, ποσοστά, δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς,
πίνακες δύο διαστάσεων)
4. Επαγωγική στατιστική (Χ2-test, συντελεστής συσχέτισης, t-test,
ANOVA, παλινδρομική ανάλυση).
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διαδικτυακή παρουσίαση και συζήτηση, μελέτη βιβλίου και σημειώσεων μαθήματος,
παρακολούθηση βιντεοκλίπ, ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού SPSS.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Τεστ πολλαπλής επιλογής, ατομικές εργασίες, τελική εξέταση.
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