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θα έχετε κατανοήσει τι είναι επιστημονική έρευνα

θα μπορείτε 

▪ να περιγράψετε την διαδικασία της επιστημονικής έρευνας

▪ να αναφέρετε τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας

▪ να περιγράψετε τι είναι το ερευνητικό ερώτημα ή ερευνητική υπόθεση και να 

προσεγγίσετε τη διαδικασία σχηματισμού του

▪ να αναφέρετε τα βασικά είδη της επιστημονικής έρευνας και 

το στόχο της κάθε προσέγγισης

▪ να ανατρέξετε σε μερικές πρακτικές συμβουλές για 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας 

▪ να αναγνωρίσετε τα μέρη ενός επιστημονικού άρθρου

▪ να οργανώσετε την συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας για δημοσίευση
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Μεθοδολογία Έρευνας

στο τέλος αυτού του 

σεμιναρίου …

στόχοι

Ε. Καλδούδη



έρευνα

«η συστηματική εξέταση δεδομένων για την 

επιβεβαίωση, τον εμπλουτισμό ή την ανακάλυψη 

νέων στοιχείων»

Γ. Μπαμπινιώτης

Πηγή: Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β΄ έκδοση, Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ, Αθήνα, 2002
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επιστημονική

έρευνα
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research

“investigation or experimentation aimed at 

the discovery and interpretation of facts, 

revision of accepted theories or laws in the light of new facts, 

or practical application of such new or revised theories or laws”

Merriam-Webster dictionary

Source: Merriam-Webster online dictionary http://www.merriam-webster.com/dictionary/research
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επιστημονική

έρευνα

http://www.merriam-webster.com/dictionary/research


Source: Merriam-Webster online dictionary http://www.merriam-webster.com/dictionary/research
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επιστημονική

έρευνα

επιστημονική έρευνα

▪ στηρίζεται αποκλειστικά στην συστηματική μελέτη 

εμπειρικής πραγματικότητας

▪ ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων

▪ δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και τη διατύπωση θεωριών

▪ καταλήγει σε δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων

▪ εξάγει συμπεράσματα που ΔΕΝ αποτελούν τελεσίδικη γνώση

Ε. Καλδούδη

http://www.merriam-webster.com/dictionary/research
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τι είναι και 

τι δεν είναι 

η επιστημονική

έρευνα

▪ συλλογή πληροφορίας

▪ αναμετάδοση γεγονότων 

ή παρατηρήσεων

συστηματική επιστημονική διαδικασία

▪ ξεκινά με ένα ερώτημα

▪ απαιτεί την διαμόρφωση

μιας σαφούς υπόθεσης

▪ ακολουθεί μια αυστηρά ορισμένη 

διαδικασία (μεθοδολογία) 

▪ απαιτεί τη συγκέντρωση και 

ερμηνεία δεδομένων

τι ΔΕΝ είναι έρευνα τι είναι έρευνα: 

Ε. Καλδούδη



ανασκόπηση 
υπάρχουσας 

γνώσης

συγκέντρωση 
δεδομένων

(πείραμα, παρατήρηση 
κλπ.)

επιλογή ή σχεδιασμός 
της κατάλληλης 

ερευνητικής διαδικασίας

ερμηνεία αποτελεσμάτων 
σε σύγκριση με την 
υπάρχουσα γνώση

διαμόρφωση 
ερευνητικού 

ερωτήματος/υπόθεσης

δημοσίευση 
αποτελεσμάτων και 

επιπτώσεων
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ανασκόπηση υπάρχουσας 
γνώσης

 βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών

 εργαλεία αναζήτησης 

#1: βιβλιογραφία
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δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν πρωτότυπα πειραματικά, παρατηρησιακά ή/και 

θεωρητικά αποτελέσματα σε ένα ερευνητικό πεδίο 

(σχεδόν πάντα)  πρέπει  να 

– έχουν αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες (peer-reviewed)

– έχουν γραφτεί από επιστήμονες 

– προορίζονται να διαβαστούν από επιστήμονες

– κάνουν αναφορά σε άλλες επιστημονικές πηγές

επιστημονικές πηγές
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#1: βιβλιογραφία
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κείμενα που παρουσιάζουν άμεσα αποτελέσματα ερευνητικής δραστηριότητας

– άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που παρουσιάζουν πρωτότυπη, μη 

δημοσιευμένη αλλού ερευνητική δουλειά 

– διδακτορικές διατριβές 

– δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (μετά από αξιολόγηση)

– τεχνικά κείμενα (μετά από αξιολόγηση)

κυριότερη επιστημονική βιβλιογραφία
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#1: βιβλιογραφία

η έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία είναι 

κατά σύμβαση στην Αγγλική γλώσσα

Ε. Καλδούδη



αριθμός περιοδικών/άρθρων

μόνο εκτιμήσεις που ποικίλουν… 

ενδεικτικά… 

▪ από το 1665 έως 2009,  

>25.000 περιοδικά και >50 εκατομμύρια άρθρα [1]

▪ για το 2006, 

~24.000 περιοδικά και 1,3 εκατομμύριο άρθρα [2]

[1] A.E. Jinha, Article 50 million: An estimate of the number of scholarly articles in existence, 

Learned Publishing vol. 23(3), 258-263, 2010

[2] B.-C. Bjork, A. Roos, M. Lauri, Scientific journal publishing: yearly volume and open access 

availability, Information Research, vol. 14(1), paper 391, 2009 Available at 

http://InformationR.net/ir/14-1/paper391.html

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιστημονική Βιβλιογραφία - PubMed
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επιστημονική 

βιβλιογραφία

Ε. Καλδούδη

http://informationr.net/ir/14-1/paper391.html


αριθμός περιοδικών/άρθρων

μόνο εκτιμήσεις που ποικίλουν… 

ενδεικτικά, σύμφωνα με έκθεση του 2018*… 

– 10,000 εκδοτικοί οίκοι περιοδικών 

– 33,100 αγγλόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά 

– 9,400 επιστημονικά περιοδικά σε άλλες γλώσσες

– 3 εκατομμύρια άρθρα ετησίως 

56% αύξηση σε αριθμό άρθρων μεταξύ 2005 και 2015

*International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers

 βάσει δεδομένων στο Scopus and Web of Science 12

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιστημονική Βιβλιογραφία - PubMed
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βιβλιογραφία
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έκδοση και οργάνωση

▪ τεύχη (issues) περιοδικού (ανά μήνα),  που συγκεντρώνονται σε τόμους (volumes, ανά 

έτος) 

▪ έντυπη μορφή, αλλά σήμερα όλο και πιο συχνά 

σε ηλεκτρονική μορφή (διαθέσιμα διαδικτυακά), ή και στις δύο μορφές

διάθεση και κόστος

▪ κλασικά, τα επιστημονικά περιοδικά διατίθενται με συνδρομή, (είτε προσωπική είτε της 

βιβλιοθήκης του ιδρύματος) ή με αντίτιμο για πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα

– τα δικαιώματα (copyright) της εργασίας ανήκουν στο περιοδικό

▪ πολλά περιοδικά επιτρέπουν ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο 

παλαιότερων τόμων, συνήθως σε τόμους παλαιότερους από 1 ή 2 έτη

▪ κίνηση open access – δωρεάν διάθεση του περιοδικού 

– συνήθως ο συγγραφέας πρέπει να καταβάλει ένα αντίτιμο για να δημοσιεύσει 

(~500-3000€)

– τα δικαιώματα της εργασίας ανήκουν στο συγγραφέα

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιστημονική Βιβλιογραφία - PubMed
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πώς βρίσκω επιστημονική βιβλιογραφία

▪ γενική αναζήτηση στο διαδίκτυο: Google Scholar

▪ επιστημονικές βιβλιοθήκες 

(κλασικές ή διαδικτυακές) 

▪ συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων που 

καταλογοποιούν επιστημονική βιβλιογραφία

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιστημονική Βιβλιογραφία - PubMed
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βιβλιογραφία

Ε. Καλδούδη



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

▪ δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο της NLM 

(National Library of Medicine, USA)

▪ υπηρεσία για ηλεκτρονική πρόσβαση σε μια από τις 

μεγαλύτερες βιβλιογραφικές βάσεις επιστημονικών περιοδικών 

σε επιστήμες υγείας

▪ περιέχει βιβλιογραφικά στοιχεία και περιλήψεις άρθρων από 

>5.500 επιστημονικά περιοδικά επιστημών υγείας

▪ επιτρέπει αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών με λέξεις-

κλειδιά, 

όνομα συγγραφέα, κλπ.

▪ περιέχει συνδέσμους προς το πλήρες άρθρο στις σελίδες του 

κάθε εκδότη

▪ δωρεάν χρήση και δωρεάν πρόσβαση στην περίληψη

το υλικό και η αναζήτηση στην 
PubMed είναι αποκλειστικά 
στην αγγλική γλώσσα

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed


Πηγή: PubMed αναζήτηση “0001/01/01”[dp]: “2020/12/1”[dp] που έγινε στις 3/12/2020

συνολικός αριθμός εργασιών στο PubMed

(στις 3/12/2020)

1781 έως 1/12/2020  31 827 194 άρθρα

1.54 εκατομμύρια 

άρθρα κατά το 2020

1781 2021

W. Blizard
A New Method of Treating the 
Fistula Lachrymalis
Lond Med J. 1781 Jan;1(1):62-64.

χρησιμοποιείται από 
περισσότερους  από 
2.5 εκατομμύρια 
μοναδικούς χρήστες 
κάθε μέρα

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιστημονική Βιβλιογραφία - PubMed
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το Pubmed είναι μια βάση βιβλιογραφικών αναφορών

το Pubmed δεν είναι μια βάση επιστημονικών άρθρων 

στο PubMed μπορείς να βρεις τα στοιχεία των άρθρων, όχι τα άρθρα

ωστόσο, 

▪ περίπου τα 2/3 των βιβλιογραφικών αναφορών στο pubmed διαθέτουν συνδέσμους για την 

ανάκτηση του πλήρες άρθρου από το περιοδικό που το δημοσιεύει 

▪ για τα 10 τελευταία χρόνια, περίπου το 90% των αναφορών διαθέτουν συνδέσμους για 

ανάκτηση του άρθρου 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ανάκτηση του άρθρου και οι όροι της εξαρτώνται από το κάθε περιοδικό,  

δηλ. μπορεί να απαιτείται πληρωμή ή πρόσβαση μέσω διαπιστευτηρίων 

Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιστημονική Βιβλιογραφία - PubMed
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η μεγαλύτερη συνιστώσα της PubMed

βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων 

από επιστημονικά περιοδικά 

βιοεπιστημών που έχουν επιλεγεί από 

την NLM

τα άρθρα χαρακτηρίζονται με όρους 

από το λεξιλόγιο MeSH και 

περιγράφονται με μεταδεδομένα

(Ιαν 2020, > 26 εκατομμύρια άρθρα)

η δεύτερη μεγαλύτερη συνιστώσα της 

PubMed

βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων 

που περιέχονται στο αποθετήριο 

PubMed Central (PMC)

το PMC είναι ένα αποθετήριο πλήρους 

κειμένου άρθρων που δίνονται 

δωρεάν στο κοινό (π.χ. αποτελέσματα 

έρευνας που έγινε με χρηματοδότηση 

της κυβέρνησης των ΗΠΑ) 

η μικρότερη συνιστώσα 

της PubMed

βιβλιογραφικές αναφορές βιβλίων ή 

και κεφαλαίων σε βιβλία που 

περιέχονται στο αποθετήριο 

Bookshelf (~7,500)

το Bookself είναι ένα αποθετήριο 

βιβλίων, αναφορών και δεδομένων 

σχετικών με τις βιοεπιστήμες

από το 1996

PubMed Central (PMC)

από το 2000

Bookself

από το 1999

MEDLINE

από το 1964



το επιστημονικό άρθρο 

είναι ένα αυστηρά 

δομημένο κείμενο

Doug Zongker, "Chicken chicken chicken" 
Presented at the AAAS humor session, February 16, 2007.
http://isotropic.org/papers/chicken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yL_-1d9OSdk

http://isotropic.org/papers/chicken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yL_-1d9OSdk


πώς διαβάζω ένα επιστημονικό άρθρο

▪ abstract  διαβάστε το προσεκτικά 

για να κρίνετε αν το άρθρο σας ενδιαφέρει

▪ introduction & background  καλή πηγή γενικής γνώσης

▪ references  δείτε τις προσεκτικά, ως πηγή περισσότερων 

πληροφοριών και ως μέτρο αξιολόγησης του άρθρου

▪ discussion & conclusions  μια καλή περίληψη 

των κυριότερων αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, 

συνήθως περιλαμβάνει ανοικτά ερευνητικά προβλήματα 

▪ results  αναλυτικά αποτελέσματα –

το κύριο μέρος της εργασίας με τη σημαντική δουλειά!

▪ methods  πώς έγινε η πειραματική εργασία και η ανάλυση 

20
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#1: βιβλιογραφία

introduction

methods

results

discussion

references

Ε. Καλδούδη



▪ αρχικά διαβάστε επιφανειακά, σε ‘πλάτος’,  για τον εντοπισμό σχετικών θεμάτων 

(‘διαγώνιο’ διάβασμα)

▪ στη συνέχεια, διαβάστε σε ‘βάθος’ επιλεγμένα άρθρα

▪ συγκρίνετε μεταξύ πηγών

▪ συνδυάστε γνώση από διάφορες πηγές

▪ μη μεταφράζετε κατά λέξη !!!

▪ μη χρησιμοποιείτε αυτόματες μηχανές μετάφρασης  για επιστημονική βιβλιογραφία

▪ υιοθετείστε ένα μοναδικό σύνολο από σύμβολα για μεταβλητές και παραμέτρους

▪ μετασχηματίστε σε ίδιες μονάδες μέτρησης

μικρές συμβουλές… 
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#1: βιβλιογραφία
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ερευνητικό 
ερώτημα ή υπόθεση

22
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#2: ερευνητικό ερώτημα
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στόχος της έρευνας

ιδιαίτερα σημαντικό: η υπόλοιπη μελέτη επικεντρώνεται σ’ αυτό!!! 

▪ ο στόχος της έρευνας πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια

▪ ο στόχος της έρευνας πρέπει να είναι

– συγκεκριμένος

– κατορθωτός

– μετρήσιμος

▪ ο στόχος της έρευνας πρέπει να είναι περιορισμένος

– ακόμα κι ένας μόνος στόχος είναι αρκετός

– αν υπάρχουν περισσότεροι στόχοι, απαιτείται ιεράρχηση

23
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#2: ερευνητικό ερώτημα

Ε. Καλδούδη



▪ μια τεκμηριωμένη υπόθεση ή πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα

▪ μια συγκεκριμένη και σαφής δήλωση για τη συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών

▪ ακριβής και ξεκάθαρη διατύπωση

Μεθοδολογία Έρευνας

ερευνητική υπόθεση

οποιοσδήποτε παράγοντας ή 

χαρακτηριστικό του 

φαινομένου, 

η διαφοροποίηση του οποίου 

ενδιαφέρει τον ερευνητή

#2: ερευνητικό ερώτημα

Μεθοδολογία Έρευνας
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ερευνητική υπόθεση

▪ προπομπός της υπόθεσης είναι 

– ο εντοπισμός ενός προβλήματος

όπως προκύπτει από μελέτη της υπάρχουσας γνώσης 

και 

– η διαμόρφωση ενός ερωτήματος

▪ η υπόθεση πρέπει να διατυπωθεί έτσι ώστε να μπορεί 

– να ελεγχθεί 

– να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί

Μεθοδολογία Έρευνας

#2: ερευνητικό ερώτημα

Μεθοδολογία Έρευνας
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είδη έρευνας

αναλυτική έρευνα

περιγραφική έρευνα

πειραματική έρευνα

(συστηματική)
ανασκόπηση

ιστορική

φιλοσοφική

ανάλυση 
περίπτωσης

μελέτη 
κοόρτης

συγχρονική

ασθενών-μαρτύρων

κοόρτης

τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη  μετα-ανάλυση

ημιπειραματική

Μεθοδολογία Έρευνας

#3: σχεδιασμός έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

26Ε. Καλδούδη



περιγραφική ιατρική έρευνα

μελέτης της επίπτωσης που έχει η έκθεση σε κάποιον παράγοντα

▪ μελέτη περιστατικού

▪ μελέτες κόορτης*: (έκθεση → έκβαση) 

μελετάται ή έκβαση που έχει μια συγκεκριμένη έκθεση σε μια ομάδα 

(συνήθως ταυτόχρονα ομάδες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά) 

▪ μελέτη ασθενών-μαρτύρων (έκβαση → έκθεση)

συγκριτική μελέτη ομάδων που έχουν ή δεν έχουν συγκεκριμένη έκβαση και 

σύγκριση ως προς την έκθεση που είχαν στο παρελθόν

▪ συγχρονική μελέτη (έκβαση και έκθεση ταυτόχρονα)

μελέτη της έκθεσης σε παράγοντες και της έκβασης 

ταυτόχρονα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

▪ ………….

Μεθοδολογία Έρευνας

#3: σχεδιασμός έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας
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*cohort: 
ομάδα ανθρώπων με 
κοινά χαρακτηριστικά
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πειραματική ιατρική έρευνα

μελέτη της επίπτωσης μια παρέμβασης, 

που επιτρέπει τον καθορισμό αιτιότητας και την συσχέτιση μεταβλητών

▪ ημιπειραματική

σύγκριση πληθυσμού πριν και μετά την παρέμβαση, 

χωρίς τυχαιοποίηση πληθυσμού

▪ τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (randomized controlled trial)

ομάδες πληθυσμού (τυχαία επιλεγμένες) υποβάλλονται σε διαφορετικές 

παρεμβάσεις ή εικονική παρέμβαση και συγκρίνονται τα αποτελέσματα

Μεθοδολογία Έρευνας

#3: σχεδιασμός έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

28Ε. Καλδούδη



χρήσιμες συμβουλές για τον καθορισμό της πειραματικής μεθοδολογίας

▪ σχετική βιβλιογραφία:

τι έκαναν άλλοι ερευνητές για να απαντήσουν παρόμοια ερωτήματα;  

ποια εργαλεία χρησιμοποιήσαν;

▪ επιλογή ερευνητικού πρωτοκόλλου με βάση και την διαθέσιμη υποδομή

(π.χ. όργανα, συσκευές, λογισμικό)

▪ ποιες μεταβλητές θα μετρηθούν; 

▪ ποια στατιστική μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί (και γιατί); 

Μεθοδολογία Έρευνας

πειραματική μεθοδολογία

#3: σχεδιασμός έρευνας
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συγκέντρωση και 

οργάνωση των 

δεδομένων

Μεθοδολογία Έρευνας

#4: πείραμα, 

παρατήρηση
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▪ σαφές, καθαρό και λεπτομερές ημερολόγιο 

▪ καταγραφή όλων των πειραμάτων, πετυχημένων ΚΑΙ αποτυχημένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: όλες οι λεπτομέρειες έχουν σημασία 
και ξεχνιούνται γρήγορα αν δεν καταγραφούν! 

▪ προσεκτική διατήρηση φακέλου για το πρωτόκολλο 

▪ αποθήκευση δεδομένων:

− ονοματοδοσία προσεκτική, σχετική και σε επίπεδα
[π.χ. patients cat.1, cat.2 etc.. ή.. cytologically, histologically… or ..test 1, test 2 
etc..]

− σωστή αντιστοίχιση της ψηφιακής με την συμβατική πληροφορία

− διατήρηση πρωτογενούς υλικού (για πάντα)

Μεθοδολογία Έρευνας

οργάνωση δεδομένων

#4: πείραμα, 

παρατήρηση
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στατιστική ανάλυση

▪ επιλογή λογισμικού για την στατιστική επεξεργασία

– η πιο απλή στατιστική ανάλυση μπορεί να ξεκινήσει με excel, 

αλλά αυτό δεν είναι αρκετό!

– δωρεάν λογισμικό R 

– δημοφιλές εμπορικό λογισμικό SPSS

▪ δεν χρειάζεται υπερβολή, 

αλλά απαιτείται μια ικανοποιητική στατιστική ανάλυση 

▪ ο όρος “Significant (=σημαντικός)” είναι στατιστικός όρος με 

συγκεκριμένη σημασία και πρέπει έτσι να χρησιμοποιείται 

(p-value < 0,01-0,05)

Μεθοδολογία Έρευνας

#4: πείραμα, 

παρατήρηση
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ερμηνεία 

αποτελεσμάτων

Μεθοδολογία Έρευνας

#5: ερμηνεία
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ερμηνεία αποτελεσμάτων

▪ περιγραφή πρέπει να αναφέρεται μόνο σε πραγματικά δεδομένα, 

όχι φανταστικά

▪ χρήσιμες συμβουλές για την ερμηνεία των δεδομένων

– απαντούν τα ερευνητικά ερωτήματα; 

– αποδεικνύουν ή υποδεικνύουν μια νέα ερευνητική υπόθεση;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ακόμα και η έλλειψη θετικού αποτελέσματος, 

είναι σημαντικό αποτέλεσμα 

▪ αν τα αποτελέσματα δεν βγάζουν νόημα

– είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υπόθεση, την πειραματική 

μεθοδολογία ή την υλοποίησή της ή …. 

– ίσως χρειάζεται ξεκούραση! και επανεξέταση !!!

Μεθοδολογία Έρευνας
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δημοσίευση 
αποτελεσμάτων έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας
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βασική αρχή της επιστημονικής γραφής

να ανακοινώσετε  μια ιδέα  με  σαφήνεια  και  αποτελεσματικότητα

απαιτεί
μια καλή ιδέα 

απαιτεί σαφήνεια στην σκέψη
(η συγγραφή θα ακολουθήσει)

απαιτεί αυστηρή συμμόρφωση με 
απλούς κανόνες, 

αρκετό χρόνο, πολλές αναθεωρήσεις
και από εξωτερικούς αναγνώστες

Μεθοδολογία Έρευνας

#6: δημοσίευση

Μεθοδολογία Έρευνας

36

introduction

methods

results

discussion

references

Ε. Καλδούδη



συντάσσοντας μια ερευνητική εργασία

1. πίνακες και εικόνες

2. αποτελέσματα

3. μεθοδολογία

4. εισαγωγή

5. συζήτηση

6. περίληψη

− είναι η δική σας πειραματική δουλειά – εύκολο να 
την περιγράψετε και θα έπρεπε να καθοδηγήσει το 
υπόλοιπο κείμενο 

− δώστε χρόνο για να τα παρουσιάσετε ώστε να είναι 
ξεκάθαρα για σας και για τους άλλους

− πώς κάνετε την πειραματική δουλειά –
εύκολο να περιγραφεί

− δώστε έμφαση ώστε η περιγραφή να επιτρέπει σε 
άλλους να επαναλάβουν το πείραμα

τι είναι γνωστό, τι δεν είναι γνωστό, και ποιος 
είναι ο σκοπός και το ερευνητικό ερώτημα αυτής 
της εργασίας 

ίσως το πιο δύσκολο μέρος της εργασίας – από 
τα αποτελέσματα στις επιπτώσεις και στη 
γενίκευση 

περίληψη όλων των παραπάνω
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1) πίνακες και εικόνες

πίνακες  λεπτομέρειες, ακριβείς τιμές 

▪ να είναι απλοί και επαγγελματικοί

▪ να περιέχουν μονάδες μέτρησης

▪ να μην έχουν περιττές στήλες

– π.χ. αν δίνετε το % of των 

γυναικών, το % των ανδρών 

μπορεί εύκολα να υπολογιστεί

σχήματα  γρήγορη επισκόπηση

χρησιμοποιείστε τα για 

– πρωτογενή δεδομένα (π.χ. εικόνες)

– γραφήματα πειραματικών 

δεδομένων

– σχήματα πειραματικής διάταξης, 

διαγράμματα ροής, κλπ.

• το κεντρικό μέρος της δουλειάς 

• θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν αυτοδύναμα 
και να δίνουν μια ολοκληρωμένη πληροφορία

• συμβουλές

− χρησιμοποιείστε μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα

− η πληροφορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται σε πίνακες και εικόνες   

Μεθοδολογία Έρευνας
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Mean differences between the two visits on quality of life (PCS and MCS), health literacy (HLT) and 

empowerment (EMP) for the CARRE arm, calculated as a percentage of the value at baseline.

Visit 2 – Visit 1: E2 – E1*

[(E2 - E1)/E1]*100%
PCS MCS HLT EMP

DUTH

Total Population 2.2% -0.9% 7.7% 15.0%

Metabolic Syndrome -0.8% -0.6% 1.6% 14.0%

HF or CKD 10.3% -1.4% 30.5% 17.4%

VULSK

Total Population 1.4% 2.5% 11.5% 2.6%

Metabolic Syndrome -0.5% 1.6% 6.3% 10.6%

HF or CKD 3.5% 3.7% 17.8% -5.0%

POOLED

Total Population 1.7% 1.0% 9.8% 8.0%

Metabolic Syndrome -0.6% 0.4% 3.7% 12.4%

HF or CKD 5.7% 1.8% 21.3% 1.8%

* E2 = CARRE arm after (visit 2), E1 = CARRE arm at baseline (visit 1)

# bold red lettering highlights significant differences 

(p<.05), p values obtained by comparing

values within each arm using paired samples t-test

εξήγηση  ακρωνυμίων

τι αντιπροσωπεύουν 
οι τιμές στον πίνακα

εξήγηση  συμβόλων σύντομη υπενθύμιση σημαντικής 
πληροφορίας για την στατιστική ανάλυση

λογική οργάνωση 
της απαραίτητης 
μόνο πληροφορίας



Mean differences between the two visits on quality of life (PCS and MCS), health literacy (HLT) and 

empowerment (EMP) for the CARRE arm, calculated as a percentage of the value at baseline.

Visit 2 – Visit 1: E2 – E1*

[(E2 - E1)/E1]*100%
PCS MCS HLT EMP

DUTH

Total Population 2.2% -0.9% 7.7% 15.0%

Metabolic Syndrome -0.8% -0.6% 1.6% 14.0%

HF or CKD 10.3% -1.4% 30.5% 17.4%

VULSK

Total Population 1.4% 2.5% 11.5% 2.6%

Metabolic Syndrome -0.5% 1.6% 6.3% 10.6%

HF or CKD 3.5% 3.7% 17.8% -5.0%

POOLED

Total Population 1.7% 1.0% 9.8% 8.0%

Metabolic Syndrome -0.6% 0.4% 3.7% 12.4%

HF or CKD 5.7% 1.8% 21.3% 1.8%

* E2 = CARRE arm after (visit 2), E1 = CARRE arm at baseline (visit 1)

# bold red lettering highlights significant differences 

(p<.05), p values obtained by comparing

values within each arm using paired samples t-test

Visit 2 – Visit 1 PCS MCS HLT EMP

DUTH

Total Population 2.2% -0.9% 7.7% 15.0%

Metabolic Syndrome -0.8% -0.6% 1.6% 14.0%

HF or CKD 10.3% -1.4% 30.5% 17.4%

VULSK

Total Population 1.4% 2.5% 11.5% 2.6%

Metabolic Syndrome -0.5% 1.6% 6.3% 10.6%

HF or CKD 3.5% 3.7% 17.8% -5.0%

POOLED

Total Population 1.7% 1.0% 9.8% 8.0%

Metabolic Syndrome -0.6% 0.4% 3.7% 12.4%

HF or CKD 5.7% 1.8% 21.3% 1.8%

ένα καλό παράδειγμα πίνακα  ένα κακό παράδειγμα πίνακα  



2) αποτελέσματα  πρωτογενή δεδομένα

πρόκειται για τα αποτελέσματα της δικής σας μελέτης

– όχι τα πρωτογενή δεδομένα καθαυτά, 

αλλά μια σύνοψη των ευρημάτων 

– όχι πώς τα βρήκατε – αυτό πρέπει να αναφερθεί στο “methods”

– όχι τι σημαίνει το εύρημα – αυτό πρέπει να αναφερθεί στο "discussion”

▪ δώστε μια σύνοψη του τι δείχνουν τα δεδομένα

▪ μη επαναλαμβάνετε την ίδια πληροφορία 

σε εικόνες και σε πίνακες

▪ παρουσιάστε επίσης και τα αρνητικά αποτελέσματα και 

τα αποτελέσματα από ομάδες ελέγχου

Μεθοδολογία Έρευνας

#6: δημοσίευση
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μεθοδολογία  σύνοψη του lab book!!!!

▪ δώστε αρκετή πληροφορία για να μπορεί 

ένας άλλος ερευνητής να επαναλάβει 

την ίδια μελέτη

▪ κάντε αναφορά σε: υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε, πληθυσμό μελέτης, 

πρωτόκολλο έρευνας, εργαλεία και 

εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, 

μέθοδοι επεξεργασίας, ασφάλεια, 

ηθική, εξωτερικές πηγές 

(π.χ. βάσεις δεδομένων)

▪ απαντήστε ερωτήσεις όπως:

– ποιος, τι, πότε, πού, πώς, γιατί

▪ κάντε αναφορά σε μεθόδους και 

πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται ή 

προτείνονται από άλλους ερευνητές
42
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

η μεθοδολογία παρουσιάζει 

πώς έγινε η έρευνα

δεν παρουσιάζει γιατί έγινε η έρευνα 

(→ εισαγωγή/ανασκόπηση)

δεν παρουσιάζει τι βρήκε η έρευνα 

(→ αποτελέσματα)
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3) μεθοδολογία 

πολύ σημαντικό γιατί δείχνει πόσο συστηματική και αυστηρή είναι η μελέτη

▪ δώστε μια σύνοψη της μεθοδολογίας

▪ δώστε αρκετή πληροφορία για να μπορεί ένας 

άλλος ερευνητής να επαναλάβει την ίδια μελέτη

▪ κάντε αναφορά σε: υλικό που χρησιμοποιήθηκε, 

πληθυσμό μελέτης, πρωτόκολλο έρευνας, εργαλεία 

και εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, 

μέθοδοι επεξεργασίας, ασφάλεια, ηθική, 

εξωτερικές πηγές (π.χ. βάσεις δεδομένων)

▪ απαντήστε ερωτήσεις όπως: ποιος, τι, πότε, πού, πώς, γιατί (η συγκεκριμένη προσέγγιση)

▪ κάντε αναφορά σε μεθόδους και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται ή προτείνονται από 

άλλους ερευνητές

Μεθοδολογία Έρευνας
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4) εισαγωγή

▪ εστιάστε στον σκοπό και την ερευνητική υπόθεση

▪ αποφύγετε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

▪ απευθυνθείτε σε ένα γενικότερο κοινό 

▪ μη συμπεριλαμβάνετε αποτελέσματα ή ερμηνεία

ερευνητική υπόθεση, σκοπός εργασίας

βασική μεθοδολογία προσέγγισης λύσης

γιατί η μελέτη είναι καινοτόμος και σημαντική

τι ξέρουμε 

περιορισμοί τρέχουσας γνώσης, τι δεν ξέρουμε

1st

2nd

3rd
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στόχος της θεωρίας ή βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι 

▪ να παραθέσει όλη την απαραίτητη πληροφορία ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να 

κατανοήσει το γενικότερο πεδίο στο οποίο αναφέρεται η έρευνα

▪ να δώσει την απαραίτητη γνώση στον μη ειδικό ώστε να κατανοήσει την έρευνα 

▪ να δείξει ότι ο υποψήφιος έχει κατανοήσει και αφομοιώσει το πεδίο της έρευνας και 

μπορεί να το παρουσιάσει περιεκτικά και δημιουργικά 

45
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θεωρία, 

βιβλιογραφική 

ανασκόπηση

συγγραφή
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• θέση του θέματος στον γενικότερο χώρο του ΠΜΣ

• παρουσίαση του γενικότερου θεωρητικού πλαισίου,  

με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο

• αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, με 

ομαδοποίηση, οργάνωση και σύγκριση

• έμφαση σε έρευνα σχετική με το θέμα της εργασίας

Ε. Καλδούδη



βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι η 

ερμηνεία και η σύνθεση δημοσιευμένης 

έρευνας

απαιτεί 

▪ μελέτη σε πλάτος ώστε να 

εντοπιστούν τα σχετικά άρθρα

(και να αποκλειστούν τα άσχετα, 

ακόμα κι αν έχουν ενδιαφέρον)

▪ μελέτη σε βάθος, ώστε να αναλυθεί 

το κάθε σχετικό άρθρο

▪ συγκριτική σύνθεση της πληροφορίας

46
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η βιβλιογραφική ανασκόπηση απαιτεί:

47
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ανάλυση
• αναζητώ

• επιλέγω

• διαχωρίζω

σύνθεση
• συνδυάζω

• συνενώνω

• αναδιοργανώνω 

κατανόηση
• κατανοώ

• διακρίνω

• εξηγώ

γνώση
• ορίζω

• κατηγοριοποιώ

• περιγράφω

η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

πρέπει να αναδείξει:

▪ ξεκάθαρη κατανόηση ενός πεδίου 

▪ συγκριτική αξιολόγηση των δυνατών 

σημείων και των αδυναμιών για 

σχετικές θεωρίες ή προσεγγίσεις

▪ όλες τις σημαντικές δημοσιεύσεις του 

πεδίου 

▪ ξεκάθαρη σύνδεση με το ερευνητικό 

ερώτημα της εργασίας

▪ αιτιολόγηση του ερευνητικού 

ερωτήματος της εργασίας

Ε. Καλδούδη
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στόχος της συζήτησης είναι 

▪ να δείξει πώς τα ευρήματα της εργασίας απαντούν 

(υποστηρίζουν ή καταρρίπτουν) το ερευνητικό ερώτημα

▪ να εξηγήσει την σημασία της εργασίας και των ευρημάτων 

▪ να δείξει πώς τα ευρήματα της εργασίας προάγουν την επιστήμη 

▪ να καθηλώσει τον αναγνώστη και να ολοκληρώσει μια καλή εικόνα για την εργασία

48
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μια ολοκληρωμένη συζήτηση πρέπει

▪ να αναλύσει και ερμηνεύσει τα βασικά 

ευρήματα των αποτελεσμάτων

▪ να συγκρίνει τα ευρήματα με υπάρχουσα βιβλιογραφία 

▪ να συζητήσει την τεκμηριωμένη γενίκευση των 

ευρημάτων (αν υπάρχουν σχετικά τεκμήρια)

▪ να προσεγγίσει προσεκτικά την συζήτηση/απόδειξη των 

ευρημάτων 
Ε. Καλδούδη

#6: δημοσίευση

introduction

methods

results

discussion

references



49

Μεθοδολογία Έρευνας

σύγκριση με άλλες μελέτες

ερωτήσεις που απαντήθηκαν, τρέχουσα 
έρευνα και μελλοντική έρευνα

σύνοψη των αποτελεσμάτων και ένα 
γενικό συμπέρασμα 

τα κύρια ευρήματα και τα υπόλοιπα 
δευτερεύοντα ευρήματα της μελέτης 

δυνατά σημεία και περιορισμοί της μελέτης

επιπτώσεις των ευρημάτων στον 
συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο
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τελειώνουμε με μια δυνατή πρόταση!!!
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6) περίληψη

▪ μια σύνοψη που αναφέρει όλα τα προηγούμενα σημεία της εργασίας

▪ είναι το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί 

για καταχώρηση και αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις 

▪ ίσως είναι το μόνο κείμενο που 

θα διαβάσουν οι περισσότεροι αναγνώστες 

▪ πρέπει να δίνει όλη την εικόνα της εργασίας σε (τυπικά) 

300-1000 λέξεις

▪ στις βιοϊατρικές επιστήμες, η περίληψη είναι συχνά δομημένη:

– objectives or hypothesis

– methodology

– results 

– discussion

Μεθοδολογία Έρευνας
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οι συγγραφείς και η σειρά τους

▪ όλοι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για όλο το άρθρο

▪ όλοι οι συγγραφείς πρέπει να έχουν συνεισφέρει σημαντικά

▪ όλοι όσοι έχουν συνεισφέρει σημαντικά πρέπει να αναφέρονται στους 

συγγραφείς

▪ η σειρά των ονομάτων 

– υποδηλώνει τον βαθμό και το είδος της συνεισφοράς

– ο κύριος ερευνητής είναι πρώτος

– εξαίρεση: ο πιο σημαντικός συγγραφέας συχνά αναφέρεται 

τελευταίος (ο συντονιστής της ομάδας)

▪ αρκετά περιοδικά απαιτούν την αναλυτική περιγραφή του ρόλου κάθε 

συγγραφέα

Μεθοδολογία Έρευνας
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ευχαριστίες (acknowledgment)

▪ αναφορά σε funding agencies & grants

▪ αναφορά σε συνεργάτες που βοήθησαν αλλά όχι σημαντικά,

για να είναι ανάμεσα στους συγγραφείς, π.χ.

– στη δημιουργία σχημάτων ή δακτυλογράφηση

– στη συλλογή πρωτογενούς υλικού

– στην παροχή συμβουλών

– κλπ.

Μεθοδολογία Έρευνας

#6: δημοσίευση

Μεθοδολογία Έρευνας

52

introduction

methods

results

discussion

references

Ε. Καλδούδη



▪ η αναφορά σε μια επιστημονική πηγή που χρησιμοποιείτε πρέπει να γίνει μέσα στο 

κείμενο, ακριβώς στο σημείο όπου έχει χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη πηγή 

▪ οι αναφορές πρέπει να εισάγονται στην εργασία καθώς γράφονται τα αντίστοιχα 

τμήματα του κειμένου, ΟΧΙ μετά

▪ ο τρόπος γραφής των αναφορών είναι συγκεκριμένος και καθορίζεται αυστηρά από 

το κάθε περιοδικό ( “Instructions for Authors”)

▪ αν δεν προτείνεται συγκεκριμένος τρόπος γραφής, ακολουθείστε κάποιο από τα 

δημοφιλή ενδεδειγμένα πρότυπα, και οπωσδήποτε ακολουθείστε τον ίδιο τρόπο για 

όλες τις αναφορές

Μεθοδολογία Έρευνας
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διαδικασία υποβολής

▪ εντοπίστε ένα περιοδικό πριν αρχίσει η συγγραφή

– ανάλογα με το θέμα της εργασίας

▪ ακολουθείστε με αυστηρότητα τα author’s guidelines 

▪ υποβάλλετε ακολουθώντας και όλες τις επιπλέον οδηγίες

(συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν πρόσθετο υλικό, π.χ. letter to the editor, 

original datasets, copyright forms, etc.) 

▪ αν απαιτηθεί αναθεώρηση του άρθρου και επανα-υποβολή: 

– απαντήστε στους κριτές reviewers ευγενικά 

– ευχαριστείστε για τα σχόλια και, ακολουθείστε τις συμβουλές, και 

αν διαφωνείτε, εξηγείστε και ακολουθείστε μια κοινά αποδεκτή 

λύση

▪ μετά την αποδοχή, διαβάστε προσεκτικά τα final proofs

Μεθοδολογία Έρευνας
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περί λογοκλοπής

συγγραφή

• τα άρθρα, τα βιβλία, οι διατριβές, οι σημειώσεις κλπ. 

είναι πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και/ή των 

εκδοτικών οίκων 

– γενικά δεν επιτρέπεται κατά λέξη αντιγραφή, 

ούτε και μικρή τροποποίηση

– πάντα πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή

• ακόμα και οι λοιποί δικτυακοί πόροι είναι 

πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους 

– ανάλογα με την άδεια χρήσης τους, 

μπορεί να απαγορεύεται η χρήση τους 

ή να επιτρέπεται μόνο κάτω από όρους

λογοκλοπή

(=plagiarism)
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περί λογοκλοπής

συγγραφή

όταν χρησιμοποιώ περιεχόμενο από πηγές, 

μπορεί να παραβιάζω πνευματικά δικαιώματα ακόμα κι αν .... 

▪ έχω αλλάξει λίγο το περιεχόμενο

▪ έχω μεταφράσει το περιεχόμενο σε άλλη γλώσσα 

▪ το ίδιο περιεχόμενο το έχουν αντιγράψει κι άλλοι

▪ αναφέρω σωστά την πηγή 

▪ δεν το χρησιμοποιώ για να κερδίσω χρήματα  

▪ αναφέρω άδεια χρήσης με δήλωση πνευματικής 

ιδιοκτησίας

Ε. Καλδούδη
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περί λογοκλοπής

συγγραφή

γενικά, 

για κείμενο, εικόνες, video, και ό,τι άλλο.... 

δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το υλικό που βρίσκω στο διαδίκτυο 

ΕΚΤΟΣ αν ΡΗΤΑ αναφέρεται άδεια για ελεύθερη χρήση

▪ όταν δεν αναφέρεται τίποτα, 

υποθέτω ότι ΔΕΝ είναι ελεύθερο για χρήση

▪ συνήθως όταν αναφέρεται άδεια για χρήση, 

υπάρχει περιορισμός για ΜΗ κερδοσκοπική χρήση

▪ όταν υπάρχει άδεια για χρήση, 

είναι καλή πρακτική (και πάντα απαιτείται από την άδεια) 

να αναφέρω την πηγή

Ε. Καλδούδη
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ανασκόπηση

ερευνητικό
ερώτημα

σχεδιασμός
ερευνητικής
διαδικασίας

συγκέντρωση
δεδομένων

ερμηνεία
δεδομένων

δημοσίευση

(1) προετοιμασία

(2) εκτέλεση

(3) κοινοποίηση
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▪ τι είναι και τι δεν είναι η επιστημονική έρευνα

▪ την διαδικασία της επιστημονικής έρευνας

▪ τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας

▪ τι είναι η επιστημονική βιβλιογραφία 

▪ τη δομή ενός επιστημονικού άρθρου

▪ πρακτικές συμβουλές για την μελέτη επιστημονικής βιβλιογραφίας

▪ τι είναι το ερευνητικό ερώτημα ή ερευνητική υπόθεση και πώς το σχηματίζω

▪ τα βασικά είδη της επιστημονικής έρευνας και το στόχο της κάθε προσέγγισης

▪ μερικές πρακτικές συμβουλές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας 

▪ οργάνωση της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας για δημοσίευση
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είδαμε…
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2015 (ISBN: 978-960-603-123-6)
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Writing in the Sciences, 

by Kristin Sainani, Clinical Assistant Professor, Stanford University : 

http://online.stanford.edu/course/writing-sciences
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