
Συλλογή πρωτογενών δεδομένων 

μέσω παρατήρησης 



Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου 

 Να αντιληφθείτε την αξία της παρατήρησης ως 
μεθόδου συλλογής δεδομένων, 

 Να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ συμμετοχικής 
παρατήρησης και δομημένης παρατήρησης και τις 
διαφορετικές εφαρμογές τους, 

 Να μάθετε τις προσεγγίσεις συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων για κάθε τύπο παρατήρησης, 

 Να μπορείτε να εντοπίζετε τις απειλές κατά της 
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας για κάθε τύπο 
παρατήρησης και να γνωρίζετε πώς να τους 
αντιμετωπίζετε. 



Η μέθοδος της παρατήρησης 

 η συστηματική παρατήρηση, καταγραφή, περιγραφή, 

ανάλυση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

◦  συμμετοχική παρατήρηση: είναι ποιοτική και απορρέει από την 

κοινωνική ανθρωπολογία στις αρχές του 20ου αιώνα. Δίνει έμφαση 

στην ανακάλυψη των νοημάτων που οι άνθρωποι αποδίδουν στις 

ενέργειές τους.  

◦ δομημένη παρατήρηση: είναι ποσοτική και ασχολείται περισσότερο 

με τη συχνότητα των ενεργειών. 



Συμμετοχική παρατήρηση 

 Έχει τις ρίζες της στην κοινωνική ανθρωπολογία, αλλά η Σχολή 
του Σικάγο (στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο) άλλαξε τον 
προσανατολισμό της με τη χρήση εθνογραφικών μεθόδων για τη 
μελέτη κοινωνικών και αστικών προβλημάτων εντός των 
πολιτιστικών ομάδων στις ΗΠΑ.  

 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση της εθνογραφίας, οι ερευνητές 
ζουν ανάμεσα σ’ αυτούς που μελετούν, τους παρατηρούν και 
μιλούν μαζί τους, και παράγουν λεπτομερείς πολιτιστικές εκθέσεις 
των κοινών τους πεποιθήσεων, συμπεριφορών, 
αλληλεπιδράσεων, γλωσσών, τελετουργιών καθώς και των 
γεγονότων που διαμορφώνουν τη ζωή τους (Cunliffe, 2010).  

 Δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα των 
επιχειρήσεων και της διοίκησης αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύ 
χρήσιμο εργαλείο, συνήθως ως η βασική ερευνητική μέθοδος, 
αλλά και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. 



Τύποι συμμετοχικής παρατήρησης 

 απόλυτα συμμετέχων, 

 απόλυτα παρατηρητής, 

 παρατηρητής ως συμμετέχων, 

 συμμετέχων ως παρατηρητής 



Τύποι συμμετοχικής παρατήρησης (2) 

Απόλυτα 

συμμετέχων 

• Προσπαθείτε να γίνετε μέλος της ομάδας την οποία ερευνάτε. Δεν 

αποκαλύπτετε τον πραγματικό σας σκοπό στα μέλη της ομάδας.  

• Ζητήματα δεοντολογίας. Θα «κατασκοπεύετε» τα άτομα τα οποία 

προηγουμένως είχαν γίνει φίλοι και συνάδελφοί σας 

Απόλυτα 

παρατηρητής 

• Ούτε σ’ αυτή την περίπτωση θα αποκαλύπτατε το σκοπό της 

δραστηριότητάς σας σ’ αυτούς που παρατηρείτε.  

• Αντίθετα με το ρόλο του απόλυτα συμμετέχοντα, δε θα παίρνατε μέρος 

στις δραστηριότητες της ομάδας 

Παρατηρητής ως 

συμμετέχων 

• Η ταυτότητά σας ως ερευνητής είναι γνωστή σε όλους όσους 

εμπλέκονται οι οποίοι γνωρίζουν το σκοπό σας. Έτσι, έχετε το 

πλεονέκτημα να επικεντρωθείτε στον ερευνητικό σας ρόλο.  

• Θα χάσετε τη συναισθηματική σας εμπλοκή: την πραγματική αίσθηση 

του να βρίσκεστε στην πλευρά αυτών που ζουν την εμπειρία. 

Συμμετέχων ως 

παρατηρητής 

• Παίρνετε μέρος στη δραστηριότητα και αποκαλύπτετε το σκοπό σας ως 

ερευνητής 



Παράγοντες καθορισμού του ρόλου του παρατηρητή 

Ο σκοπός της έρευνάς σας 

Η θέση σας στον οργανισμό 

Ο χρόνος που μπορείτε να αφιερώσετε στην έρευνά σας 

Ο βαθμός στον οποίο νιώθετε κατάλληλοι για συμμετοχική παρατήρηση 

Πρόσβαση στον οργανισμό 

Δεοντολογικοί προβληματισμοί 



Τύποι δεδομένων - Συλλογή 



Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

Σφάλμα παρατηρητή • δεν προκύπτει λόγω κάποιας εσκεμμένης μεροληψίας, αλλά 

επειδή πρέπει να κατανοήσετε το περιβάλλον καλύτερα πριν 

προσπαθήσετε να το ερμηνεύσετε 

Μεροληψία παρατηρητή • ο παρατηρητής χρησιμοποιεί τη δική του υποκειμενική άποψη ή 

θέση για να ερμηνεύσει τα γεγονότα στο περιβάλλον που 

παρατηρεί 

Επίδραση παρατηρητή • Με την παρουσία του, ο ερευνητής μπορεί να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των υπό παρατήρηση.  

• Μπορεί οι παρατηρούμενοι να εργάζονται πιο σκληρά ή να 

ενεργούν πιο δεοντολογικά όταν γνωρίζουν ότι παρατηρούνται.  

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να αποφασίσουν να 

επιβραδύνουν την εργασία τους αν νιώσουν πως οι 

οποιεσδήποτε μετρήσεις που γίνονται θα οδηγήσουν σε πιο 

απαιτητικούς στόχους. Ούτως ή άλλως, οι παρατηρήσεις δεν θα 

είναι αξιόπιστες. 



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συμμετοχικής 

παρατήρησης 



Δομημένη παρατήρηση 

 Αντίθετα με την συμμετοχική παρατήρηση, η δομημένη 

παρατήρηση χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 

προκαθορισμένης δομής. Εφαρμόζοντας αυτήν τη μέθοδο 

συλλογής δεδομένων, υιοθετείτε μια πιο αποστασιοποιημένη 

οπτική. Το μέλημά σας είναι να ποσοτικοποιηθεί η 

συμπεριφορά. Έτσι, η δομημένη παρατήρηση μπορεί να 

αποτελέσει ένα μόνο μέρος της προσέγγισης συλλογής 

δεδομένων σας, διότι η λειτουργία της είναι να σας 

ενημερώνει «πόσο συχνά» συμβαίνει κάτι και όχι «γιατί» 

συμβαίνει. 



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 



Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

Σφάλμα πληροφορητή • μπορεί να κάνει τα δεδομένα σας αναξιόπιστα. Μπορεί π.χ. να 

ασχολείστε με την παρατήρηση της φυσιολογικής απόδοσης 

των πωλητών. Το σφάλμα πληροφορητή θα είναι αναπόφευκτο 

αν επιλέξετε ένα τμήμα στο οποίο υπάρχει έλλειψη 

προσωπικού λόγω ασθένειας. Θα αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στο να απαντούν σε τηλεφωνήματα και λιγότερο χρόνο 

στο να επεξεργάζονται τις παραγγελίες, αφού θα υπάρχουν 

λιγότερα άτομα για να χειριστούν τις τηλεφωνικές κλήσεις.  

• επιλέξτε προσεκτικά το δείγμα των πληροφορητών  ώστε  να 

απαντήσετε καλύτερα στο ερευνητικό σας ερώτημα και να 

επιτύχετε τους στόχους σας 

Χρονικό σφάλμα • ο χρόνος στον οποίο διεξάγετε μια παρατήρηση πρέπει να 

παρέχει δεδομένα που είναι τυπικά της συνολικής χρονικής 

περιόδου για την οποία ενδιαφέρεστε.  

• οι περίοδοι παρατήρησης πρέπει να κατανέμονται σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να προκύψει αξιόπιστο 

σύνολο δεδομένων. 


