1. Αναγνώριση του ερευνητικού
προβλήματος

Σκοπός του Μαθήματος
 Να ορίζετε και να προσδιορίζετε ένα ερευνητικό πρόβλημα (statement
of the problem) και να εξηγήσετε τη σημασία του σε μια μελέτη
 Να γίνει διάκριση μεταξύ του "ορισμού του ερευνητικού προβλήματος"
και στα άλλα μέρη της ερευνητικής διαδικασίας

 Να προσδιορίζετε τα κριτήρια που αποσαφηνίζουν το εάν μπορεί ή
πρέπει να μελετηθεί ένα ερευνητικό πρόβλημα
 Να περιγράφουν οι διαφορές μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
 Να μάθετε να γράφετε τα πέντε στοιχεία που αποτελούν της
«δήλωσης του προβλήματος»
 Να αναδειχθούν στρατηγικές χρήσιμες στην συγγραφή της «δήλωσης
του προβλήματος»

Τι είναι το ερευνητικό πρόβλημα;
Ένα ερευνητικό πρόβλημα είναι ένα εκπαιδευτικό ζήτημα το οποίο
ο παρουσιάζει ο ερευνητής ώστε να δικαιολογήσει την ερευνητική
μελέτη.

Ορισμός του ερευνητικού προβλήματος - Εισαγωγή
Κοιτάξτε αν υπάρχουν στις εισαγωγικές παραγράφους μιας μελέτης για
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
• Ποιο είναι το θέμα ή πρόβλημα;
• Ποια αντιπαράθεση οδηγεί στην ανάγκη για μια μελέτη;
• Τι ανησυχία αντιμετωπίζεται πίσω από τη μελέτη;
• Υπάρχει μια φράση όπως, «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε αυτή
τη μελέτη είναι….»

Εισαγωγική πρόταση
«αφηγηματικό άγκιστρο»
 Το αφηγηματικό άγκιστρο είναι η πρώτη πρόταση της
εισαγωγής.
 Λειτουργία του αφηγηματικού άγκιστρου
 Προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη

 Προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις ή αλλαγές
στις στάσεις
 Ενθαρρύνουν τον αναγνώστη να συνηχήσει να
διαβάζει την εργασία
 Πληροφορία που μπορεί να περιέχει το αφ. άγγιστρο
 στατιστικά
 Κάποιο προκλητικό ερώτημα

 Μια σαφή ανάγκη για έρευνα
 Την πρόταση ή το σκοπό μελέτης

Σημαντικότητα ορισμού του
ερευνητικού προβλήματος
 Δηλώνει τη σημασία του θέματος.
 Αναπτύσσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για το θέμα.
 Εστιάζει την προσοχή του αναγνώστη στο πώς η μελέτη θα
συμβάλει στην βιβλιογραφία.

Διαφορές ανάμεσα στο Θέμα, το Πρόβλημα,
τον Σκοπό, και τα Ερωτήματα της έρευνας
 Το θέμα της έρευνας είναι το ευρύτερο θέμα που
αντιμετωπίζεται στη μελέτη.
 Το ερευνητικό πρόβλημα είναι ένα εκπαιδευτικό
ζήτημα ή πρόβλημα που ασχολείται η μελέτη.
 Ο σκοπός της έρευνας είναι η κύρια πρόθεση της μελέτης.
 Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι αυτά που η μελέτη θα
προσπαθήσει να απαντήσει.

… ένα παράδειγμα

Τα πέντε στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στην
δήλωση του προβλήματος
Ροή ιδεών

θέμα

Εκπαιδευτικό
πρόβλημα

Θεματικός
τομέας

Παράδειγμα
Ο ρόλος των
γονέων στην
προαγωγή της
πρόσβασης στα
ΑΕΙ
μειονοτήτων

•Ανησυχία
•Πρόβληματισμος
•Κάτι που
απαιτεί
επίλυση
Ανάγκη για
καλύτερη
πρόσβαση

Αιτιολόγηση
Του ερ.
προβλήματος

Ελλείψεις στα
στοιχεία

•Στοιχειοθέτηση •Τι λείπει;
από την
•Τι θα κάνουμε
βιβλιογραφία
εμείς παραπάνω
•Στοιχειοθέτηση
από την
πρακτική
Η βιβλιογραφία
έχει τεκμηρίωση
την ελλιπή
παρακολούθηση

Πρέπει να
αξιολογήσουμε πως
οι γονείς μπορούν
να προάγουν την
πρόσβαση

Προσαρμογή
της συζήτησης
στο ακροατήριο
μας
Αναγνώστες που θα
ωφεληθούν από την
μελέτη πχ ερευνητές
, γονείς, διοίκηση
κλπ.
Οι γονείς μπορούν να
καταλάβουν καλύτερα
τον ρόλο τους, οι
σύμβουλοι να
συμπεριλάβουν
αποτελεσματικότερα
τους γονείς

Ένα παράδειγμα

Ερευνητική πρόταση
Ένα πρωτόκολλο, ένα δομημένο πλάνο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
• Τι θα κάνω;
• Γιατί το κάνω;
• Αξίζει να το κάνω;
• Ποια σχέση έχει με όσα έχουν γίνει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κλάδο;
• Σε ποια θεωρία ή θεωρίες θα βασιστεί αυτό που κάνω και πώς θα τις χρησιμοποιήσω;
• Ποιο είναι το ερευνητικό μου ερώτημα και ποιοι οι ερευνητικοί μου στόχοι;
• Πώς θα πραγματοποιήσω την έρευνα;
• Ποιο είναι το σχέδιο έρευνας;
• Τι είδους δεδομένα χρειάζομαι;
• Ποιοι και πού είναι οι κατάλληλοι συμμετέχοντες;
• Πώς θα αποκτήσω πρόσβαση;
• Πώς θα τους επιλέξω;
• Πώς θα συλλέξω τα δεδομένα μου;
• Πώς θα αναλύσω τα δεδομένα μου για να αναπτύξω θεωρητικά συμπεράσματα;
• Τι ζητήματα ποιότητας δεδομένων μπορεί να συναντήσω;
• Πώς θα επιδιώξω να τα ξεπεράσω;
• Ποια ζητήματα δεοντολογίας μπορεί να συναντήσω σε κάθε στάδιο της έρευνάς μου;
• Πώς θα τα ξεπεράσω;

Προτεινόμενη Δομή
Τίτλος

•

συνοψίζει το ερευνητικό ερώτημα με απλότητα και λιτότητα εκφράζει τις έννοιες ή τις
μεταβλητές στην έρευνα

Υπόβαθρο

•
•

Παρουσιάζει το θέμα έρευνας και απαντά στο ερώτημα «τι θα κάνω;»
Αιτιολόγηση της έρευνας - «γιατί αξίζει να το κάνω;»
• εφαρμογή μιας θεωρίας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
• ανάπτυξη μιας θεωρίας σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον
• έλεγχος μιας θεωρίας σε ένα δεδομένο πλαίσιο
Δείχνει «πώς η έρευνα σχετίζεται με όσα έχουν γίνει στο παρελθόν στη συγκεκριμένη
γνωστική περιοχή»
• μια περίληψη των βασικών βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιούνται και της
θεωρίας ή τις θεωρίες που περιέχουν

•

Ερευνητικά ερωτήματα
και στόχοι

•

Διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος και των ερευνητικών στόχων, ώστε ο να μην υπάρχει
καμία αμφιβολία σχετικά με τα όσα η έρευνα επιδιώκει να επιτύχει

Μέθοδος

•
•
•
•

Απαντά στην ερώτηση «πώς θα υλοποιήσω την έρευνά μου;»
Ερευνητικός σχεδιασμός (ποσοτικός, ποιοτικό ς ή πολλαπλών μεθόδων)
Ερευνητικές στρατηγικές (πείραμα, μελέτη περίπτωσης, δημοσκόπηση κ.λπ.)
Δεδομένα
• Που θα βρεθούν
• Πως θα συλλεχθούν
• Πως θα αναλυθούν

Χρονικό πλαίσιο

•

Ένα διάγραμμα Gantt προτείνεται (δες επόμενη διαφάνεια)

Πόροι

•

οικονομική υποστήριξη, πρόσβαση σε δεδομένα, γνώσεις και εξοπλισμός

Βιβλιογραφικές
αναφορές

•

βασικές βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενη έρευνα και τη θεωρία και
αφορούν ευθέως τη δική σας έρευνα.

Χρονικός προγραμματισμός
Διάγραμμα Gantt

