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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η απαιτούμενη για τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας διδακτική ύλη αναφορικά με 

τις μεθόδους της στατιστικής και μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας, αναπτύσσεται σε τέσσερα 

μαθήματα: 1) Στατιστική Ι: Θεμελιώδεις Έννοιες και Μέθοδοι Κοινωνικής Στατιστικής, 2) 

Στατιστική ΙΙ:  Βασικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στις Κοινωνικές επιστήμες, 3) 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Στατιστικής, με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ, 

και 4) Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.   Κοινός σκοπός των 

μαθημάτων αυτών είναι να δοθεί μια εισαγωγή σε ολόκληρο το φάσμα των στατιστικών 

μεθόδων (μονοδιάστατης, διδιάστατης και πολυδιάστατης ανάλυσης) καθώς και της 

μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας, που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κοινωνικών φαινομέ-

νων. Η έμφαση στα τρία μαθήματα Στατιστικής (συμπεριλαμβανομένου και του εργαστηρίου) 

δίνεται στη σημασία επιλογής της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου ανάλογα με το 

εξεταζόμενο πρόβλημα και τη φύση των δεδομένων, στη στατιστική αιτιολόγηση καθώς και 

στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με τη βοήθεια εφαρμογών. Το μάθημα της Μεθοδολογίας 

εστιάζει στην κατανόηση των βασικών εργαλείων για την οργάνωση και διεξαγωγή μιας 

έρευνας μέσω της ποσοτικής προσέγγισης. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:  

Ειδικότερα, το μάθημα “Στατιστική Ι: Θεμελιώδεις Έννοιες και Μέθοδοι Κοινωνικής 

Στατιστικής” αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες της Στατιστικής, των Πιθανοτήτων και της 

Ανάλυσης Δεδομένων. Η ύλη του μαθήματος θα βοηθήσει τον/τη φοιτητή/τρια να κατανοήσει 

τα είδη των μεταβλητών που συναντάμε σε μια μελέτη, τα βασικά εργαλεία της περιγραφικής 

στατιστικής (μέτρα και διαγράμματα), την έννοια του πειράματος τύχης, της πιθανότητας, της 

δειγματοληψίας, και της εκτίμησης παραμέτρων πληθυσμού. Επίσης, εισάγοντας τις έννοιες 

των τυχαίων μεταβλητών και της συνάρτησης κατανομής, μελετάται ο ρόλος σημαντικών 

κατανομών στη στατιστική όπως π.χ. ο ρόλος της Κανονικής κατανομής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση, μεταξύ 

άλλων, να: 

• υπολογίζει και ερμηνεύει βασικά περιγραφικά μέτρα, 

• κατανοεί την έννοια της πιθανότητας και να υπολογίζει την πιθανότητα ενδεχομένων, 

• γνωρίζει βασικές μεθόδους δειγματοληψίας, 

• κατανοεί την έννοια της κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής και να υπολογίζει 

σχετικές πιθανότητες, 

• εκτιμά τις τιμές των παραμέτρων του πληθυσμού. 

Ειδικότερα, το μάθημα θα περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:  

• Ο ρόλος της Στατιστικής και της Πιθανοθεωρίας στις Κοινωνικές επιστήμες και ειδι-

κότερα στην Κοινωνιολογία. 

• Οι μεταβλητές και η μέτρησή τους (η σημασία της μέτρησης, κλίμακες, είδη μετα-

βλητών, τιμές και δεδομένα). 

• Η σημασία της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής (στατιστική 

συμπερασματολογία).  

• Περιγραφική Στατιστική: μέτρα θέσης (measures of location) ή δείκτες κεντρικής τάσης 

(central tendency measures), μέτρα διασποράς (measures of variability or spread), 

μέτρα ασυμμετρίας ή λοξότητας (skewness), μέτρα κύρτωσης (kurtosis), διαγράμματα 

(ιστόγραμμα, box-plot, scatter plot κτλ) 

• Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης, Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενα, Πράξεις 

μεταξύ ενδεχομένων, Κλασικός/Αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας, Δεσμευμένη 

πιθανότητα, Τύπος ολικής πιθανότητας, Τύπος του Bayes, Στοχαστική ανεξαρτησία 

• Πληθυσμός και δείγμα. Στατιστικές δείγματος και παράμετροι πληθυσμού.  



• Τυχαίες Μεταβλητές (τ.μ.): Ορισμός, Συνάρτηση κατανομής και 

πιθανότητας/πυκνότητας τ.μ., Μέση Τιμή και Διασπορά τ.μ. 

• Κανονική Κατανομή και άλλες βασικές κατανομές. 

• Δειγματοληψία: Απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling), 

Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία (stratified random sampling), Συστηματική 

δειγματοληψία (systematic sampling), Δειγματοληψία κατά συστάδες (cluster 

sampling) 

• Εκτιμητική: Σημειακή Εκτιμητική, Εκτιμητική με Διάστημα Εμπιστοσύνης, ο συντε-

λεστής εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους πληθυσμού (μέσου, 

αναλογίας, διασποράς, διαφοράς δύο μέσων, δύο αναλογιών, και λόγου δύο διασπορών 

- σύγκριση πληθυσμών)  

• Αναφορά στα Στατιστικά Πακέτα Η/Υ (π.χ. SPSS, και R) για την εφαρμογή των 

παραπάνω μεθόδων. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

1) Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτές σημειώσεις. 

2) H εγγραφή των φοιτητών στο eclass του μαθήματος, είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων. 
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