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o ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 Κεφάλαιο ΙΙΙ
o ΜΕΘΟΔΟΣ
 Κεφάλαιο ΙV
o ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Κεφάλαιο V
o ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 Κεφάλαιο VI
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κενό 8 σειρών

Τίτλος ΠΔΕ με έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 14 στιγμών & οι λέξεις να μην
υπερβαίνουν τις 10

Κενό 8 σειρών

Αριστοτελάκης Αριστοτέλης
Α.Μ.: 6062200ΧΧΧΧΧΧΧ

Κενό 10 σειρών

ΣΠΑΡΤΗ: 2016
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Γενικές Επισημάνσεις
Όλη η Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΔΕ) γράφεται με τη γραμματοσειρά Times
New Roman. Όλο το κείμενο είναι σε διπλό διάστημα με μέγεθος γραμματοσειράς 12
στιγμών. Όπου απαιτείται διαφορετική μορφοποίηση αναφέρεται στο παρόν υπόδειγμα.
Στη διαμόρφωση σελίδας τα περιθώρια είναι 3 εκατοστά και στις τέσσερις πλευρές της
κάθε σελίδας.
Μετά την εξέταση της ΠΔΕ από τον επιβλέποντα, η ΠΔΕ υποβάλλεται στη Βιβλιοθήκη
της Σχολής, σε ένα (1) αντίτυπο βιβλιοδετημένο και ένα (1), αντίγραφο σε ηλεκτρονική
μορφή pdf. Επίσης, ένα (1) αντίτυπο παραδίδεται στον κύριο επιβλέποντα της
πτυχιακής εργασίας.

1. Εξώφυλλο
Στο πάνω μέρος του εξώφυλλου γράφονται τα παρακάτω:
1.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (μέγεθος 18 στιγμών, έντονα)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(μέγεθος 16 στιγμών, έντονα).
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέγεθος 14 στιγμών,
έντονα).
2.
Εισάγεται το έμβλημα του Πανεπιστημίου και με έντονα κεφαλαία στοιχεία 14 στιγμών
γράφεται «ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ».
3.
Σε απόσταση οκτώ (8) κενών σειρών, γράφεται ο «τίτλος της ΠΔΕ» (έντονα πεζά
στοιχεία μεγέθους 14 στιγμών). Οι λέξεις που περιέχονται στον τίτλο της ΠΔΕ να μην
υπερβαίνουν τις 10.
4.
Σε απόσταση οκτώ (8) κενών, ακολουθεί το «Ονοματεπώνυμο» του προπτυχιακού
φοιτητή/τριας με έντονα πεζά στοιχεία 12 στιγμών και στην επόμενη σειρά
αναγράφεται ο ΑΜ του φοιτητή/τριας.
5.
Σε συνέχεια σε απόσταση 10 σειρών, αναγράφεται ο τόπος έδρας του Τμήματος και το
έτος κατάθεσης της ΠΔΕ (ΣΠΑΡΤΗ 201Χ) (μέγεθος 12 στιγμών).
Όλα όσα γράφονται στο εξώφυλλο είναι στο κέντρο (βλέπε Υπόδειγμα).
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2. Σελίδα τίτλου και Κύριου Επιβλέποντα
Στη σελίδα ένα (i) μετά το εξώφυλλο, αναγράφεται μόνο ο τίτλος της ΠΔΕ, με
έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 12 στιγμών στο κέντρο σε διάστημα δύο Γραμμών.
Στη σελίδα δύο (ii) μετά το εξώφυλλο, στο μέσο της δεύτερης σελίδας
αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας, με
έντονα πεζά στοιχεία μεγέθους 12 στιγμών, στο κέντρο σε διάστημα δύο γραμμών, ως
εξής:
Κύριος Επιβλέπων
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως), Ιδιότητα - Γνωστικό αντικείμενο, Τμήμα, Σχολή,
Ίδρυμα.

Για παράδειγμα,
Κύριος Επιβλέπων
Αντώνιος Κ. Τραυλός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό Αντικείμενο «Ψυχολογία
του Αθλητισμού και Κινητική Μάθηση», Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης
Αθλητισμού, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

3. Σελίδα αφιέρωσης της εργασίας
Στη σελίδα τρία (iii), στο πάνω δεξιό μέρος αναγράφεται από τον/την
υποψήφιο/α το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που αφιερώνει την εργασία (Times New
Roman, πεζά 12 στιγμών, πλαγιαστά, έντονα), η οποία είναι προαιρετική).

4. Σελίδα αναγνώρισης (Acknowledgements)
Στη σελίδα τέσσερα (iv), αναγράφονται Ευχαριστίες (τίτλος: έντονα κεφαλαία
στοιχεία 14 στιγμών), των ατόμων που βοήθησαν για να εκπονηθεί η εργασία (κείμενο:
Times New Roman, πεζά στοιχεία 12 στιγμών).

5. Σελίδα περίληψης στην Ελληνική γλώσσα
Στη σελίδα πέντε (v), αναγράφεται η περίληψη στην Ελληνική γλώσσα. Η λέξη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα σε απόσταση δύο εκατοστών από την
κορυφή της σελίδας και στο κέντρο. Από κάτω αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου
και ο τίτλος της εργασίας.
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Μετά από έναν στίχο αναγράφεται το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να
είναι γραμμένο σε μονό διάστημα και μόνο σε μία παράγραφο. Η περίληψη γράφεται
σε παρελθόντα χρόνο και αποτελεί σύντομη περιγραφή της εργασίας που δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 250-300 λέξεις. Με τη μικρότερη δυνατή σπατάλη χώρου επιχειρείται να
αναφερθεί το επιστημονικό κενό που καλύπτει η διεξαγωγή της μελέτης, οι μέθοδοι, οι
υποθέσεις, οι μεταβλητές, η στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε, τα
αποτελέσματα των αναλύσεων και τα συμπεράσματα. Η περίληψη πρέπει να είναι
περιεκτική και ο αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση μελετώντας τη να αντιληφθεί τι
πραγματοποίησε ο/η συγγραφέας.
Στο τέλος του κειμένου αναγράφονται μέχρι πέντε λέξεις-κλειδιά οι οποίες είναι
σχετικές με το θέμα της ΠΔΕ, και απαραίτητες για την τεκμηρίωση. Οι λέξεις αυτές
παρατίθενται σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο:
Λέξεις κλειδιά: λέξη 1, λέξη 2, λέξη 3, λέξη 4, λέξη 5.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περίληψη καλό είναι να μην ξεπερνά τη μία σελίδα.

6. Σελίδες περιεχομένων
Στη σελίδες αυτές (vi, vii, iix), αναγράφονται τα περιεχόμενα, με αντιστοίχηση
του κάθε κεφαλαίου στην ανάλογη σελίδα.
Στα περιεχόμενα αναγράφονται όλα τα τμήματα της εργασίας, [εκτός από τις
σελίδες του πρώτου μέρους (σελίδα εξωφύλλου, σελίδα τίτλου, κύριου επιβλέποντα,
και σελίδα αφιέρωσης της ΠΔΕ)]). Ξεκινάμε από σελίδα αναγνώρισης, σελίδα
περίληψης της ΠΔΕ, σελίδα Καταλόγου Πινάκων, σελίδα Καταλόγου Γραφημάτων,
σελίδα Καταλόγου Εικόνων, σελίδα Καταλόγου Συντομογραφιών, σελίδα Καταλόγου
Συμβόλων, Κεφάλαιο Ι, Εισαγωγή μέχρι και το/τα Παράρτημα/ατα. Οι τίτλοι των
Κεφαλαίων αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ενώ οι τίτλοι των υποκεφαλαίων
(εφόσον υπάρχουν) αναγράφονται με πεζά γράμματα και με μια θέση (tab) δεξιά (βλ
Υπόδειγμα).
Προσοχή: Κάθε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ξεκινάει από καινούργια σελίδα.

7. Σελίδα πινάκων
Στη σελίδα αυτή (ix) αναγράφονται οι πίνακες, που έχουν παρατεθεί στα
αποτελέσματα, ή σε άλλο μέρος του κειμένου (όταν αυτό απαιτείται).
Για παράδειγμα, …

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας
1

Τίτλος
Τίτλος

Σελ.
23
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8. Σελίδα Γραφημάτων
Στη σελίδα αυτή (x) αναγράφονται τα γραφήματα, που έχουν παρατεθεί στα
αποτελέσματα, ή σε άλλο μέρος του κειμένου (όταν αυτό απαιτείται).
Για παράδειγμα, …

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΗΜΑ

Τίτλος
Τίτλος

1

Σελ.
23

9. Σελίδες Εικόνων
Στη σελίδα αυτή (xi) αναγράφονται οι εικόνες, που έχουν παρατεθεί στα
αποτελέσματα, ή σε άλλο μέρος του κειμένου (όταν αυτό απαιτείται).
Για παράδειγμα, …

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΚΟΝΑ

Τίτλος
Τίτλος

1

Σελ.
23

10. Σελίδα Συντομογραφιών
Στη σελίδα αυτή (xii) αναγράφονται οι συντομογραφίες που υπάρχουν στο
κείμενο (όταν αυτό απαιτείται).
Για παράδειγμα, …

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
Συντόμευση
ΠΔΕ

Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία
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ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και την αποφυγή της λογοκλοπής.
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΗΝ ΠΔΕ, ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η επιστημονική γνώση αντιπροσωπεύει τα διαχρονικά επιτεύγματα πολλών
ερευνητών. Ένα κρίσιμο σημείο στη διαδικασία συγγραφής μιας ΠΔΕ ή οποιασδήποτε
άλλης εργασίας (επιστημονικής και μη), είναι η ακριβής απόδοση της συμβολής των
ερευνητών στην τεκμηρίωση της επιστημονικής γνώσης. Κατά τη συγγραφή της ΠΔΕ
δεν πρέπει να γράφονται αυθαίρετα οι σκέψεις μας, και οι απόψεις - ευρήματα άλλων
ερευνητών. Γράφονται οι απαραίτητες παραπομπές, οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα
ευρήματα ή οι επισημάνσεις που παραθέτονται έχουν γίνει από τους ερευνητές της
παραπομπής. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται φράσεις (-προτάσεις, ευρήματα
τοποθετήσεις κά) άλλων ερευνητών στην ΠΔΕ χωρίς τις απαραίτητες παραπομπές,
ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατηγορίας για λογοκλοπή – plagiarism (για περισσότερες
πληροφορίες βλ APA, 2010, Κεφ. 6).
Οι συγγραφείς δεν παρουσιάζουν το έργο άλλου συγγραφέα σαν να είναι δική τους
εργασία. Είτε παραφράζοντας, είτε παραθέτοντας τα γραφόμενα ενός συγγραφέα
ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί, είτε περιγράφοντας μια ιδέα που επηρέασε το έργο
του συγγραφέα της ΠΔΕ, πρέπει να γίνει αναφορά στην πηγή (παραπομπή).
Οι συγγραφείς μπορούν να ανατρέξουν στη παρακάτω διαδικτυακή πύλη για
μελετήσουν εκτενέστερα θέματα που άπτονται της Ακαδημαϊκής δεοντολογίας
(http://www.syros.aegean.gr/users/kgp/plagiarism.html). Σύμφωνα με την παραπάνω πηγή
η λογοκλοπή (plagiarism) έχει οριστεί ως:
«Η χρήση ιδεών ή φράσεων άλλων και η παρουσίαση αυτών ως δικές σας, σκόπιμα ή
κατά λάθος».
«Η χρήση ή η στενή παράφραση της γλώσσας και των ιδεών άλλων συγγραφέων και η
παρουσίαση τους ως πρωτότυπης δουλειάς».
«Όλα τα παρακάτω θεωρούνται λογοκλοπή: η παρουσίαση δουλειάς άλλων ως δικής
σας, η αντιγραφή λέξεων ή ιδεών από άλλους χωρίς παραπομπή, η μη χρήση
εισαγωγικών σε φράσεις που έχουν γράψει άλλοι, η χρήση παραπομπών που δεν
ισχύουν, οι παραλλαγές φράσεων άλλων συγγραφέων χωρίς να κάνετε παραπομπή
σε αυτούς, η εκτεταμένη αντιγραφή και παραλλαγή προτάσεων ή και παραγράφων
χωρίς ή με παραπομπή».
«Η λογοκλοπή περιλαμβάνει την κλοπή και παρουσίαση ιδεών ή λέξεων/φράσεων
άλλων ως δικές σας, και την χρήση ιδεών ή λέξεων χωρίς παραπομπή».
(http://www.syros.aegean.gr/users/kgp/plagiarism.html).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη συγγραφή της ΠΔΕ, ο/η φοιτητής/ρια ΔΕΝ χρησιμοποιεί
υποσημειώσεις. Οι υποσημειώσεις ενσωματώνονται κατάλληλα στο κείμενο.
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Μέρος δεύτερο: Η συγγραφή της εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τίτλοι των Κεφαλαίων της ΠΔΕ αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία 14
στιγμών και πάντοτε τοποθετούνται σε καινούργια σελίδα, ενώ οι τίτλοι των
υποκεφαλαίων αναγράφονται με πεζά στοιχεία 12 στιγμών. Η επισήμανση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι είναι στο κέντρο της γραμμής και η ΕΙΣΑΓΩΓΗ τοποθετείται στην
αριστερή πλευρά (όπως παραπάνω). Όταν αρχίζουμε να γράφουμε το κείμενο
αρχίζουμε με tab (όπως στην έναρξη αυτής της παραγράφου).
Γενικές επισημάνσεις του Κεφαλαίου της Εισαγωγής
1. Παρουσιάζεται το πρόβλημα και η ερευνητική προσέγγιση.
2. Γίνεται μια προκαταρκτική και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που
σχετίζεται με το πρόβλημα.
3. Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας που συμβάλλει στη
δημιουργία κατάλληλων ερευνητικών υποθέσεων και αιτιολογεί τα πιθανά
ευρήματα της έρευνας (προβλέψεις της θεωρίας ή των θεωριών).
4. Γίνεται αναφορά της σημασίας της έρευνας, καθώς και της πρωτοτυπίας (ή
αναγκαιότητας της ΠΔΕ)
5. Καταλήγει με τον σκοπό, όπου σε 4-5 σειρές αναφέρονται με ακρίβεια ο σκοπός
(ή οι σκοποί) της συγκεκριμένης έρευνας.
6. Γράφονται οι στατιστικές υποθέσεις (Ηο1:) και οι εναλλακτικές (οι ερευνητικές)
υποθέσεις (Ηα1:) της έρευνας. Σε περίπτωση ανασκοπικής μελέτης γράφονται οι
ερευνητικές ερωτήσεις.
7. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται οι περιορισμοί και οι οριοθετήσεις
της έρευνας.
8. Επίσης, αναφέρονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί που
χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη ΠΔΕ.
Η συγγραφή της εισαγωγής έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να
κατανοήσει το επιστημονικό υπόβαθρο της εργασίας. Η εισαγωγή ορίζει το ερευνητικό
πρόβλημα και την ερευνητική προσέγγιση, ακόμα και εάν η έρευνα είναι ανασκοπική.
Εδώ παρουσιάζεται επιστημονική βιβλιογραφία με ερευνητικά ευρήματα που
σχετίζονται με το πρόβλημα και καταλήγει στις πιο σχετικές έρευνες με το θέμα της
πτυχιακής έρευνες. Πρέπει να εστιαστεί μόνο σε εκείνες τις προγενέστερες ερευνητικές
μελέτες, τις άμεσα σχετιζόμενες με την τρέχουσα μελέτη και δεν πρέπει να επιχειρηθεί
να παρατεθεί όλη η έρευνα σε μια ευρεία περιοχή (βλ. Γενικές Επισημάνσεις 1 και 2).
1.1. Θεωρητική Βάση του υπό διερεύνηση θέματος της εργασίας (π.χ. τίτλου
Υποκεφαλαίου Α)
Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι θεωρίες που είναι σχετικές με τις
έννοιες που διαπραγματεύεται η εργασία. Η ανάπτυξη των θεωριών γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή. Η σωστή παρουσίαση της θεωρίας ή των θεωριών θα σας βοηθήσει να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες ερευνητικές υποθέσεις και να αιτιολογηθούν τα
ευρήματα της έρευνας (Γενική Επισήμανση 3).
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1.2. Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος (π.χ. τίτλου Υποκεφαλαίου Β)
Βασικός στόχος, μετά από τον εντοπισμό μιας σειράς μελετών, είναι να
αποφασιστεί ποιες μελέτες συσχετίζονται με το θέμα. Αυτό μπορεί να γίνει με την
προσεκτική μελέτη πρόσφατων άρθρων και κυρίως άρθρων με ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας (review) ή μετα-ανάλυσης. Μόλις προσδιοριστούν μερικές βασικές
μελέτες, μια προσεκτική ανάγνωσή τους θα παραγάγει συνήθως διάφορες ιδέες και
εκκρεμείς ερωτήσεις.
Στο υποκεφάλαιο αυτό, ο ερευνητής-συγγραφέας αναφέρει με πιο τρόπο τα
αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στη βελτίωση του επιστημονικού κενού που
υπάρχει. Αυτό θα το πετύχει με κατάλληλη επιχειρηματολογία και χρησιμοποίηση των
αντικρουόμενων αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών, που είναι σχετικές με το
θέμα της διεξαχθείσας μελέτης και των περιορισμών που επισημάνθηκαν σ' αυτές.
Είναι φανερό, ότι αν καταφέρει ο ερευνητής-συγγραφέας να πείσει τον αναγνώστη, ότι
για το διερευνούμενο θέμα δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές απαντήσεις, αυτό θα ενίσχυε
τη σημαντικότητά του (Γενική Επισήμανση 4).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εδώ πρέπει να φαίνεται με λεπτομέρεια το επιστημονικό κενό της εργασίας
και να προκύπτει η αναγκαιότητα της έρευνας.
1.3. Σκοπός της έρευνας
Όταν ο ερευνητής-συγγραφέας γράψει με ανάλογη τέχνη τις παραπάνω
υποενότητες και προσδιορίσει με ακρίβεια το πρόβλημα, ο αναγνώστης καταλήγει
μόνος του στον σκοπό της εργασίας. Στον σκοπό της έρευνας προσδιορίζει συνοπτικά
και παρουσιάζει τι ακριβώς επιδιώκεται με την έρευνα σε σχέση με το πρόβλημα που
οριοθέτησε στην προηγούμενη υποενότητα. Παρουσιάζει τους ειδικούς σκοπούς που
πρόκειται να πετύχει με τη διεξαγωγή της έρευνας. Ο σκοπός της έρευνας προσδιορίζει
τα όρια της ερευνητικής πρότασης και καθορίζει τόσο τις ανεξάρτητες, όσο και τις
εξαρτημένες μεταβλητές (Γενική Επισήμανση 5).
1.4. Ερευνητικές υποθέσεις ή ερευνητικά ερωτήματα
Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο καταγράφονται οι υποθέσεις (στατιστικές ή/και
ερευνητικές) ή οι ερευνητικές ερωτήσεις (για ανασκοπική μελέτη) ανάλογα με το τι
απαιτεί το είδος και ο σχεδιασμός της έρευνας. Οι υποθέσεις προκύπτουν φυσικά από
όλα όσα προηγούνται. Αν ένας αναγνώστης θεωρεί ότι μερικές ή όλες οι υποθέσεις (ή
ερωτήματα) «αποτελούν έκπληξη», αυτό φανερώνει πως η εισαγωγή δεν έχει δομηθεί
σωστά και ερευνητής-συγγραφέας έχει αποτύχει να προσδιορίσει τη λογική για την
τρέχουσα ερευνητική ή ανασκοπική μελέτη (Γενική Επισήμανση 6).
1.5. Οριοθετήσεις – Περιορισμοί
Κάθε μελέτη έχει περιορισμούς, που είναι οι πιθανές ανεπάρκειες ή επιδράσεις,
που ή δεν μπορούν να ελεγχθούν ή είναι τα αποτελέσματα των οριοθετήσεων που
επιβάλλονται από τον ερευνητή. Μερικοί περιορισμοί αναφέρονται στον σκοπό της
ΠΔΕ, που συνήθως επιβάλλεται από τον ερευνητή (Γενική Επισήμανση 7).
1.6. Ορισμοί όρων
Γράφονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί της σημαντικότερης
ορολογίας που χρησιμοποιείται στην έρευνα. Οι ορισμοί πρέπει να έχουν και αναφορά
στην επιστημονική βιβλιογραφία (όπου απαιτείται) (Γενική Επισήμανση 8).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό, ο ερευνητής-συγγραφέας συνοψίζει όσα είναι γνωστά για
την επιστημονική περιοχή που θα καλύψει με την έρευνά του. Ήδη για να τεκμηριώσει
την ερευνητική του πρόταση, απέκτησε το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται,
βρίσκοντας πολλές εργασίες που είναι σχετικές με το θέμα που επεξεργάζεται, τις
διάβασε με προσοχή και κατέγραψε τις προτάσεις των ερευνητών. Σε γενικές γραμμές
το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μια εκτενή συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, όσο
το δυνατόν πιο πρόσφατης. Αναλυτικότερα,
1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μια εκτενή συζήτηση της σχετικής
βιβλιογραφίας όσο το δυνατόν πιο πρόσφατης.
2. Θα πρέπει όμως να παραμείνετε προσηλωμένοι στο συγκεκριμένο θέμα και να
περιορίσετε την περιγραφή μελετών με πιο γενικά συμπεράσματα.
3. Κατά την περιγραφή παλαιότερων ερευνών, αποφύγετε τις μη σημαντικές
λεπτομέρειες.
4. Δώστε έμφαση στα σχετικά ευρήματα, στα σχετικά μεθοδολογικά θέματα και
στα σημαντικότερα συμπεράσματα.
5. Αναπτύξτε τα ερευνητικά πορίσματα έτσι ώστε να μπορεί να γίνουν κατανοητά
από το ευρύ επιστημονικό κοινό και όχι μόνο από τους πολύ ειδικούς.
6. Κρατήστε μια κριτική στάση απέναντι στις έρευνες, αλλά αντιμετωπίστε με
δίκαιο τρόπο τα αμφιλεγόμενα συμπεράσματα.
7. Σε περίπτωση που η θεωρητική βάση δεν αναπτύχθηκε με σαφήνεια στην
εισαγωγή της εργασίας, συνιστάται η δημιουργία ξεχωριστού υποκεφαλαίου
όπου πρέπει να αναπτυχθεί η θεωρία ή οι θεωρίες που είναι σχετικές με την
έρευνα.
Διευκρινιστικά, επισημάνεται ότι ο ερευνητής-συγγραφέας κατά τη συγγραφή του
κεφαλαίου της ανασκόπησης, πρέπει να αναφέρει μόνο τις πληροφορίες που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον και να μη επεκταθεί σε πάρα πολλές λεπτομέρειες από προηγούμενες έρευνες.
Από κάθε δημοσιευμένη εργασία πρέπει να περιγράφει: το δείγμα, τη μεθοδολογία, τη
στατιστική ανάλυση (επιγραμματικά), τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις
περισσότερες εργασίες η ανάλυση αυτή δεν ξεπερνά τους 6 με 8 στίχους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
Στο κεφάλαιο της Μεθόδου περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος που έχει
διεξαχθεί η έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας τους εννοιολογικούς και λειτουργικούς
ορισμούς των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν. Ο ερευνητής-συγγραφέας δεν
πρέπει να ξεχνάει ότι διαφορετικά είδη έρευνας απαιτούν διαφορετικές μεθόδους. Μια
πλήρης και σωστά δομημένη περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν επιτρέπει
στον αναγνώστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των μεθόδων, καθώς και την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.
Όταν όμως η ΠΔΕ είναι ανασκοπική, τότε ο ερευνητής - συγγραφέας δεν
ακολουθεί την παρακάτω δομή. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της ανασκοπικής ΠΔΕ,
ο συγγραφέας προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο αναζήτησης και επιλογής της
επιστημονικής βιβλιογραφίας. Περιγράφει με ακρίβεια και παραθέτει τις ηλεκτρονικές
– διαδικτυακές πηγές αναζήτησης, καθώς και όλες εκείνες τις πηγές που χρησιμοποίησε
για τον εντοπισμό της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της ΠΔΕ.
3.1. Συμμετέχοντες ή Δείγμα
Ο κατάλληλος προσδιορισμός των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι βασικός
και ύψιστης σημασίας. Συμβάλλει σημαντικά στη γενίκευση των πορισμάτων και στη
σύγκριση με άλλα ερευνητικά ευρήματα που χρησιμοποίησαν παρόμοιο δείγμα.
Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ατόμων, που έλαβαν μέρος στη έρευνα, καθώς
και ο τρόπος που επιλέχθηκε το δείγμα, συμπεριλαμβάνοντας τη μέθοδο
δειγματοληψίας (εάν ένα συστηματικό σχέδιο χρησιμοποιήθηκε για τη δειγματοληψία)
(βλ βιβλίο και σημειώσεις του μαθήματος της μεθοδολογίας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα χαρακτηριστικά του δείγματος που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ερμηνεία και τη
γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Για παράδειγμα,
«Στην έρευνα συμμετείχαν 200 άνδρες, ηλικίας 25 χρόνων (TA = 3.50) και 185
γυναίκες, ηλικίας 24.5 χρόνων (TA = 2.48) από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας
Πελοποννήσου. Όλα τα άτομα ήταν νόμιμοι μετανάστες από την Αλβανία και διέμεναν
στην Ελλάδα για τα τελευταία 10 χρόνια και επιλέχθηκαν ……..»

3.2. Ερευνητικό(-α) εργαλείο(-α) ή Μέσα συλλογής δεδομένων
Περιγράφεται με λεπτομέρεια το μέσο συλλογής των δεδομένων
(ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, κλπ) και ο έλεγχος της εγκυρότητας,
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας (όταν είναι εφικτό, αναφέρονται οι δείκτες
εγκυρότητας και αξιοπιστίας), συνοδευόμενη από τις κατάλληλες βιβλιογραφικές
αναφορές.
Για παράδειγμα,
«Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για την εργασιακή ικανοποίηση
(ESI) (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis,1997). Το ESI αποτελείται από 24
ερωτήσεις που μετρούν έξι πτυχές της εργασίας: το επάγγελμα (τέσσερεις ερωτήσεις,
όπως η αξία που αποδίδω στην εργασία μου), ο μισθός (τέσσερεις ερωτήσεις, όπως
πληρώνομαι ανάλογα με αυτό που κάνω) …. και η οργάνωση συνολικά (τέσσερεις
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ερωτήσεις, όπως ο οργανισμός ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους του). (Βλέπε
Ερωτηματολόγιο ESI, Παράρτημα Α). …… Σύμφωνα με τους Koustelios και Bagiatis,
(1997) οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο (χ2 (232)
= 583.917, CFΙ = 0.845).»

3.3. Διαδικασία
Στο υποκεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας.
Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι λεπτομερής και να παρέχει τη δυνατότητα στον
αναγνώστη να κατανοεί πλήρως την πορεία της διαδικασίας (προσέγγιση βήμα-βήμα).
Ο συγγραφέας περιγράφει τη διαδικασία κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο κάθε
ερευνητής, διαβάζοντας τη διαδικασία, να επαναλάβει την έρευνα κατά τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.
Για παράδειγμα,
«Με τη μέθοδο της σταδιακής δειγματοληψίας (Καμπίτσης, 2004), από τις τρεις
νομαρχίες του νομού Αττικής και με κλήρωση, επιλέχθηκε τυχαία η …….. Από
τέσσερεις ιστοσελίδες, www.xo.gr, www.gymnastirio.gr, http://www.acci.gr/acci/
SearchBusinessNames/CatalogBusinessMembersofACCI/tabid/156/language/el-GR/De
fault.aspx και www.siga.gr που αντιστοιχούν στον χρυσό οδηγό επαγγελματιών,
ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικά γυμναστήρια, τον σύλλογο
ιδιοκτητών γυμναστηρίων Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), εντοπίστηκαν 201 ιδιωτικά γυμναστήρια. Από αυτά,
επιλέχθηκαν με κλήρωση, τυχαία τα 101. …… Από τα 101 γυμναστήρια που είχαν
προεπιλεγεί, τα 16 απάντησαν αρνητικά, τα 8 είχαν κλείσει σαν επιχειρήσεις, και τα 77
απάντησαν θετικά ως προς τη συμμετοχή τους. Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών του
Αυγούστου, τα γυμναστήρια υπολειτουργούσαν, δεν είχαν πλήρες πρόγραμμα και
έκλειναν για διακοπές. …. Ο ερευνητής διένειμε τα ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα
Α, Παράρτημα Β, Παράρτημα Γ), στην κάθε συνάντηση αυτοπροσώπως και ενημέρωνε
τον υπεύθυνο ότι η συλλογή τους θα πραγματοποιούνταν και πάλι προσωπικά από τον
ερευνητή μετά από δεκαπέντε ημέρες. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που παρέδιδε
κάθε φορά ο ερευνητής, ήταν αυτός που υποδείκνυε ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του
γυμναστηρίου …….»

3.4. Στατιστική ανάλυση
Στη στατιστική ανάλυση περιγράφεται αναλυτικά το πειραματικό σχέδιο ή η
μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στατιστική ανάλυση έχει άμεση σχέση με τις υποθέσεις της έρευνας.
Για παράδειγμα,
«Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου Κοινωνικών
Επιστημών SPSS 17.0 (SPSS, Chicago, IL) και περιλάμβανε: (1) παραγοντική ανάλυση
του ερωτηματολογίου, (2) ανάλυση συσχέτισης (Pearson r) των μεταβλητών μεταξύ
τους και έλεγχο της εσωτερικής συνοχής των παραγόντων του ερωτηματολογίου
(Cronbach’s α), (3) μη συσχετισμένο έλεγχο t (independent samples t-test) για την
εξέταση τυχόν διαφορών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου με βάση το φύλο, και
(4) ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για την εξέταση της επίδρασης στους παράγοντες
του ερωτηματολογίου και προσαρμογή κατά Bonferroni με βάση (α) τους τίτλους
σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, Μαράσλειο σχολή), (β) τη διδακτική
εμπειρία (χρόνια διδασκαλίας), (γ) την ηλικία, και (δ) τη διοικητική εμπειρία (σε έτη).»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Είναι το σημαντικότερο μέρος της έρευνας. Η εισαγωγή, η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και η μεθοδολογία εξηγούν για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο
πραγματοποιήθηκε η μελέτη, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αν αυτό που βρήκε ο
ερευνητής-συγγραφέας είναι σημαντικό και συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης.
Έτσι τα αποτελέσματα γράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο με κάποια σειρά, που έχει
σχέση με τη στατιστική τους ανάλυση (υποενότητα μεθόδου). Στην αρχή, ο συγγραφέας
παρουσιάζει την περιγραφική στατιστική αναφέροντας μέσους όρους και τυπικές
αποκλίσεις (ΤΑ) για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές και για όλες τις πειραματικές
συνθήκες. Αν τα δεδομένα αυτά είναι πάρα πολλά, στο τμήμα των αποτελεσμάτων
καταχωρούνται μόνο οι σημαντικοί πίνακες και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε Παράρτημα.
Στη συνέχεια, αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ των μεταβλητών, το επίπεδο
σημαντικότητας και οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ τους. Για να γίνονται ευκολότερα
κατανοητοί οι στατιστικοί δείκτες, αναγράφονται με πλάγια γράμματα, ενώ για κάθε
δείκτη (r, t, F, χ2), αναφέρονται οι βαθμοί ελευθερίας (df), η σημαντικότητα (p), καθώς
και αν πρόκειται για τεστ μονής ή διπλής κατεύθυνσης (one ή two tailed). Αν ο
ερευνητής-συγγραφέας χρησιμοποιήσει post hoc ανάλυση, αυτό πρέπει να αναφερθεί
(π.χ., Bonferroni, Tukey, Scheffe κλπ). Για να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα,
η περιγραφή τους συνδυάζεται με πίνακες, διαγράμματα, και εικόνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στατιστικά ευρήματα και
δεν ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ τα αποτελέσματα. Παρουσιάζονται τα στατιστικά (και μη-)
ευρήματα και μόνο. Επίσης, η κάθε στατιστική μέθοδος, ΑΠΑΙΤΕΙ διαφορετικό τρόπο
παρουσίασης των δεδομένων (βλ. βιβλία στατιστικής και μεθοδολογία της έρευνας).
Για παράδειγμα, στις Αναλύσεις Διασποράς (ANOVA), …
«Η απλή ανάλυση διασποράς (ANOVA) για ανεξάρτητα δείγματα στην εξαρτημένη
μεταβλητή Εκπαιδευτική Επάρκεια – TSES, σε σχέση με τη βαθμίδα σπουδών των
γονέων (Α/θμια, Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευσης), παρουσίασε στατιστικά σημαντικές
διαφορές [F(2, 226) = 3.158, p = .044]. Η Bonferroni μετά-ανάλυση ANOVA έδειξε
ότι οι εκπαιδευτικοί ΦΑ που η βαθμίδα εκπαίδευσης των γονέων ήταν Β/θμιας
εκπαίδευσης, είχαν υψηλότερες τιμές επαγγελματικής επάρκειας (Μ = 7.05 ± 0.87) από
τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που η βαθμίδα εκπαίδευσης των γονέων ήταν
Γ/θμιας εκπαίδευσης (Μ = 6.57 ± 1.17)».

Για τον έλεγχο t
Οι μέσες τιμές της Ορμόνης Χ πριν (Μ = 166.00 ± 26.97) και μετά την άσκηση (Μ =
172.90 ± 26.83), παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά (t(9) = -2.33, p < .05),
μετά από δίπλευρο (ή μονόπλευρο) έλεγχο της σημαντικότητας.
Όταν έχουμε να παρουσιάσουμε χ2
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται όπως παρακάτω: «Υπήρξε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης συχνότητας μεταξύ των
ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά τις τρεις αιτίες θανάτου (χ2(2) = 135.18, p < .001)».
Για συντελεστή συσχέτισης Spearman (rs) ή Pearson (rs)….
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Στην επεξήγηση των δεδομένων, ο ερευνητής μπορεί να επισημάνει: «Υπήρξε
στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των σειρών κατάταξης των
ποσοστών εμβολιασμού και του ρυθμού θνησιμότητας των παιδιών κάτω των 5 χρόνων
στις 10 χώρες ( rho ή rs(8) = - . 71, p < .05). Όταν είναι Pearson r τότε r(8) = . 81, p <
.05)».
Για περισσότερες πληροφορίες και παρουσίαση άλλων στατιστικών μεγεθών, ο
αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία (βλ. παρακάτω)
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
Τραυλός Α. Κ. (2008). Κλινική Στατιστική. Στους Γ. Ι. Μπαλτόπουλος & Π.
Ευαγγελοπούλου (Επ.), Πρακτικά του 11ου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής
Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής: Κλινικές περιπτώσεις και σπάνια νοσήματα.
(σελ 153-172). Αθήνα, Αττικής: Πασχαλίδης.
Επίσης, με τις ανάλογες λέξεις κλειδιά, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο
διαδίκτυο και να βρει τον τρόπο παρουσίασης των στατιστικών που δεν παρουσιάζονται
στο παρόν υπόδειγμα.
Παρουσίαση Πινάκων
Η μορφή του Πίνακα είναι όπως παρακάτω. Ο τίτλος πρέπει να αποδίδει με
ακρίβεια τι παρουσιάζεται στον Πίνακα. Επίσης, ο Πίνακας παρουσιάζεται σε μία
σελίδα και βρίσκεται αμέσως μετά από την παράγραφο που αναφέρονται στοιχεία το
Πίνακα. Για Παράδειγμα όταν επισημαίνεται ότι «οι μέσες τιμές και οι τυπικές
αποκλίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα Χ και απεικονίζονται στο Διάγραμμα Χ», ο
αναγνώστης περιμένει να δει τον Πίνακα ή/και το Διάγραμμα στην ίδια σελίδα ή την
αμέσως επόμενη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των Πινάκων, καθώς
και παραδείγματα, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο παρακάτω σύγγραμμα:
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
ή σε διαδικτυακές πύλες που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς
βιβλιογραφικών πηγών. π.χ.
http://media.library.ku.edu.tr/refpgs/sociology/style_apa.htm#Useful
http://www.nova.edu/library/dils/teachinghandouts/apa/APA_6th_ed.pdf
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Πίνακας 4.1. Μέσες Τιμές (Μ) και Τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) (Αριθμός Απαντήσεων σε
2 λεπτά) για τις Ομάδες Ελέγχου και Άσκησης για τις Μετρήσεις μετά την Πρώτη,
Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη Ώρα Διδασκαλίας στις Εξαρτημένες Μεταβλητές Ταχύτητας
και Ακρίβειας

Μετρήσειςa
Πειραματικές
Ομάδες
Ελέγχου

Πρώτη

Τρίτη

Πέμπτη

Έκτη

Σύνολοb

M

62.96

63.88

65.21

62.63

63.67

Ταχύτητα

ΤΑ

7.52

6.09

11.38

10.76

8.96

Ελέγχου

M

60.04

61.13

62.71

59.63

60.88

Ακρίβεια

ΤΑ

8.00

6.36

11.18

11.30

9.22

Άσκηση

M

71.17

72.33

75.75

57.83

69.27

Ταχύτητα

ΤΑ

8.31

7.30

9.92

9.68

11.00

Άσκηση

M

68.17

69.83

73.58

54.33

66.48

Ακρίβεια

ΤΑ

8.72

7.03

9.67

10.49

11.45

Σημείωση: an = 12; bN = 48
Παρουσίαση Σχημάτων ή Γραφημάτων
Ο Τίτλος του Σχήματος ή Γραφήματος αποδίδει με ακρίβεια τι παρουσιάζεται
στο Γράφημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη γραφήματος, όπως
Πίτες, γραμμικά κά. Αυτό εξαρτάται από το είδος της έρευνας, της εξαρτημένης
μεταβλητής και άλλους παράγοντες που αναφέρονται στους τρόπους καλύτερης και
έγκυρης απεικόνισης των αποτελεσμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των Πινάκων, καθώς
και παραδείγματα, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο παρακάτω σύγγραμμα:
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
ή σε διαδικτυακές πύλες που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς
βιβλιογραφικών πηγών. π.χ.
http://media.library.ku.edu.tr/refpgs/sociology/style_apa.htm#Useful
http://www.nova.edu/library/dils/teachinghandouts/apa/APA_6th_ed.pdf
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5
Α/θμια

Β/θμια

Γ/θμια

Κλίμακα (1-5)

4

3

2

1
Επάγγελμα

Μισθός

Ευκαιρίες για
ανέλιξη

Καθοδήγηση

Εργασιακές.
Συνθήκες

Οργάνωση

Παράγοντες ESI

Σχήμα 4. Μέσες τιμές των παραγόντων (εξαρτημένων μεταβλητών) Επάγγελμα,
Μισθός, Ευκαιρίες για ανέλιξη (- στη διοικητική ιεραρχία), Καθοδήγηση, Εργασιακές
Συνθήκες και Οργάνωση συνολικά ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των γονέων
των εκπαιδευτικών της ΦΑ.

Ανασκοπική ΠΔΕ: Όταν η ΠΔΕ είναι ανασκοπική, παραλείπουμε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
– ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και δημιουργούμε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΣΥΖΗΤΗΣΗ (φυσικά
αλλάζοντας την αρίθμηση των παρακάτω κεφαλαίων). Στο κεφάλαιο της συζήτησης, ο
ερευνητής – συγγραφέας, συζητά διεξοδικά τα ευρήματα των ερευνών που παραθέτει
στο κεφάλαιο ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις σ
τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στο κεφάλαιο της εισαγωγής (σκοπός της
εργασίας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στη συγγραφή μιας εργασίας είναι αυτό της
συζήτησης. Ο σκοπός της συζήτησης είναι να δοθούν εξηγήσεις για τα αποτελέσματα
και να εξαχθούν συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής-συγγραφέας απαντά
στις ερευνητικές υποθέσεις.
Το ξεκίνημα του κεφαλαίου γίνεται πάντα με τον σκοπό της εργασίας και
συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια επιχειρείται αιτιολόγηση των
παραμέτρων. Η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται έχει στόχο να αποδείξει την
υπεροχή της διεξαχθείσας μελέτης λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς της,
τις αδυναμίες και χωρίς αυθαίρετη τεκμηρίωση των νέων θεωριών που προέκυψαν.
Επίσης, δεν διατυπώνονται υποθέσεις, σε σχέση με ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν
είχαν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μέθοδοι. Στο τμήμα αυτό της συζήτησης
αναφέρονται όλα τα μεθοδολογικά προβλήματα, που πιθανόν να προέκυψαν κατά τη
διάρκεια της έρευνας. Ο ερευνητής-συγγραφέας δεν πρέπει να αποδίδει στα
προβλήματα τα αποτελέσματα που δεν είχαν προβλεφθεί, γιατί φαίνεται ότι δεν
πραγματοποίησε σωστά την πιλοτική μελέτη. Ακόμη και με μεγάλο δείγμα-που
επιλέχθηκε τυχαία-πολλές φορές μπορεί να μην αντιπροσωπεύεται ο πληθυσμός από
τον οποίο προήλθε.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί φράσεις κατανοητές και χωρίς να αφορίζουν. Αυτό
σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι απόλυτος κατά την ερμηνεία των ευρημάτων. Συνήθως
χρησιμοποιεί λέξεις σύμφωνα με την εικόνα που παρατηρήθηκε, πιθανότατα, όπως
φαίνεται, κ.ά. Επίσης, πρέπει να είναι προσεκτικός όταν δικαιολογεί τη σχέση αιτίαςαποτελέσματος. Ακόμα και αν η διαφορά που προέκυψε, είναι σε στατιστικά σημαντικό
βαθμό, δεν πρέπει να αποδοθεί σαν κλασσική σχέση αιτίας-αποτελέσματος, γιατί
μπορεί να οφείλεται σε τρίτη μεταβλητή, που δεν έχει συμπεριληφθεί στις ανεξάρτητεs
μεταβλητές της έρευνας Αυτό ο συγγραφέας-ερευνητής επιχειρεί να το δικαιολογήσει
κι όχι να αναφέρει ρητά και αφοριστικά, είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό και δεν
επιδέχεται τίποτα άλλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη συζήτηση αιτιολογούνται τα στατιστικά ευρήματα της
μελέτης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες και θεωρίες. Δεν επιχειρείται να
αναπτυχθεί το σκεπτικό αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων που δεν συμβαδίζει με το
θεωρητικό και ερευνητικό σκεπτικό της έρευνας (παρουσιάστηκε στην εισαγωγή και
στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας). Επίσης, από τα ευρήματα της έρευνας
προκύπτουν και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Όπου αυτό προκύπτει καλό είναι
να επισημαίνεται με σωστά δομημένη πρόταση στο τέλος της παραγράφου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας ο ερευνητής-συγγραφέας γράφει τα
συμπεράσματα. Η αναφορά αυτή γίνεται χωρίς σχόλια για κάθε ένα απ’ αυτά. Στη
συνέχεια επισημαίνονται οι περιορισμοί της έρευνας, για να ληφθούν υπόψη από
μελλοντικούς ερευνητές σε σχέση με τη γενίκευση των συμπερασμάτων.
Μετά την παράγραφο αυτή, ο ερευνητής αναφέρεται στο κενό που υπάρχει στην
επιστημονική περιοχή που διερεύνησε και που δεν κατέστη δυνατόν να μελετηθεί με
λεπτομέρεια. Εδώ προτείνει τη συνέχιση της έρευνας που πραγματοποίησε με εξέταση
άλλων μεταβλητών, σε μεγαλύτερο δείγμα, με καλύτερη στατιστική ανάλυση κλπ.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις πηγές που βοήθησαν τον ερευνητή-συγγραφέα
να ολοκληρώσει την ερευνά του. Επισημαίνεται ότι πρέπει να αναφερθούν όλα τα
άρθρα, βιβλία, περιλήψεις κλπ, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή της
μεταπτυχιακής διατριβής.
Όλες οι αναφορές που παρατίθενται στο κείμενο, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
στη βιβλιογραφία.
Η συγγραφή-παρουσίαση της βιβλιογραφίας γίνεται με πολλούς τρόπους.
Πληρέστερος θεωρείται αυτός που ακολουθεί η ΑΡΑ (American Psychological
Association).
Η παραπομπή των χρησιμοποιούμενων βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται με δυο
τρόπους:
1) Όταν ο συγγραφέας είναι ένας γράφεται το επώνυμό του και ακολουθεί η
χρονολογία έκδοσηs του άρθρου ή του βιβλίου σε παρένθεση. Σε περίπτωση που οι
συγγραφείς είναι περισσότεροι, τα ονόματά τους γράφονται με τη σειρά που βρίσκονται
στη δημοσίευση, τοποθετώντας το και πριν από το τελευταίο όνομα. Αν αναφερθούν
για δεύτερη φορά γράφεται μόνο το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και κατόπιν οι
συνεργάτες του. Προσοχή στον τρόπο παραπομπής όταν βρίσκεται σε παρένθεση ή στο
τρέχον κείμενο.
Παραδείγματα.
Ο Strigas (2005) διατύπωσε την άποψη ότι ο εθελοντισμός…..
Οι Kouthouris, Koustelios, και Strigas (2005) διατύπωσαν την άποψη ότι ο εθελοντισμός…..
Οι Kouthouris και συν. (2005) διατύπωσαν την άποψη ότι ο εθελοντισμός…..

2) Σε περίπτωση που ο ερευνητής-συγγραφέας χρησιμοποιεί την άποψη κάποιου
άλλου ερευνητή ή ερευνητών και δεν ακολουθείται ο παραπάνω τρόπος αναφοράς, η
βιβλιογραφική παραπομπή γράφεται σε παρένθεση, με το επίθετό τους και με τη σειρά
που αναφέρονται στην εργασία τους (αν πρόκειται για περισσότερους από έναν
συγγραφέα), ακολουθούμενο από ένα κόμμα και κατόπιν από το έτος δημοσίευσης της
εργασίας. Όταν ο συγγραφέας χρησιμοποιήσει περισσότερες από μια αναφορές, τότε
γράφονται με χρονολογική σειρά τα ονόματα των συγγραφέων, χωρίζοντας την κάθε
μία από την επόμενη μ’ ένα ελληνικό ερωτηματικό (;).
Αν ο συγγραφέας χρησιμοποιήσει περισσότερες από μια αναφορές του ίδιου
συγγραφέα ή των ίδιων συγγραφέων- αυτές μπαίνουν με χρονολογική σειρά. Πρώτη
γράφεται η παραπομπή που δημοσιεύθηκε παλιότερα. Σε περίπτωση που γίνεται
παραπομπή σε ομάδα συγγραφέων που την αποτελούν περισσότερα από δυο άτομα,
αλλά λιγότερα από έξι, αναγράφονται όλα τα επίθετα των συγγραφέων, εφ΄ όσον
γίνεται αναφορά σ’ αυτούς για πρώτη φορά (βλ παρακάτω παράδειγμα και Πίνακες 1
και 2).
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Παραδείγματα.
1.
Τις τελευταίες δεκαετίες υποστηρίχθηκε ότι ….. δεν περιορίζονται στο
μικρόκοσμο του σχολείου (Sergiovanni, 1967), αλλά υπάρχει ένας «τρίτος
τομέας» που ….. προβολή των εκπαιδευτικών στα Μ.Μ.Ε. (Dinham & Scott,
1998b, 2000a, b).
2.
Χαρακτηριστικές συνέπειες είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά των εργαζομένων
(Evers, Tomic, & Brouwers, 2002; Heuven, & Bakker, 2003; McGrath,
Houghton, & Reid, 1989; Rose, Horne, Rose, και Hastings, 2004), η εργασιακή
ικανοποίηση που αισθάνεται ο εργαζόμενος (Evers και συν., 2002; McGrath
και συν., 1989; Rose και συν., 2004) …

Πίνακας 1. Βασικές Μορφές Παραπομπών στο κείμενο (εκτός παρένθεσης)
Είδος παραπομπής
Μία δημοσίευση ενός
συγγραφέα
Μία δημοσίευση από δύο
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από τρεις
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από τέσσερις
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από πέντε
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από έξι και
πάνω συγγραφείς
Ομάδες – Οργανισμοί (που
αναγνωρίζονται από τις
συντομεύσεις) ως συγγραφείς
Ομάδες – Οργανισμοί (χωρίς
συντομεύσεις) ως συγγραφείς

Πρώτη παραπομπή στο
κείμενο

Διαδοχικές παραπομπές
στο κείμενο

Τραυλός (2010)

Τραυλός (2010)

Στεργιούλας και Μουντάκης
(2010)
Κριεμάδης, Γεωργιάδης, και
Δουβής (2009)
Δουβής, Αθανασοπούλου,
Χατζηγιάννη, και
Αντωνοπούλου (2010)
Κυπραίος, Αλεξόπουλος,
Παπαλουκάς, Βρόντου, και
Αντωνοπούλου (2010)

Στεργιούλας και Μουντάκης
(2010)

Τραυλός και συν. (2010)

Τραυλός και συν. (2010)

National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
(2005)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
(2005)

Κριεμάδης και συν. (2009)
Δουβής και συν. (2010)
Κυπραίος και συν. (2011)

Πίνακας 2. Βασικές Μορφές Παραπομπών στο κείμενο (εντός παρένθεσης)
Είδος παραπομπής
Μία δημοσίευση ενός
συγγραφέα
Μία δημοσίευση από δύο
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από τρεις
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από τέσσερις

Πρώτη παραπομπή στο
κείμενο

Διαδοχικές παραπομπές
στο κείμενο

(Τραυλός, 2010)

(Τραυλός, 2010)

(Στεργιούλας & Μουντάκης,
2010)
(Κριεμάδης, Γεωργιάδης, &
Δουβής, 2009)
(Δουβής, Αθανασοπούλου,

(Στεργιούλας & Μουντάκης,
2010)
(Κριεμάδης και συν., 2009)
(Δουβής και συν., 2010)

24

συγγραφείς
Μία δημοσίευση από πέντε
συγγραφείς
Μία δημοσίευση από έξι και
πάνω συγγραφείς
Ομάδες – Οργανισμοί (που
αναγνωρίζονται από τις
συντομεύσεις) ως συγγραφείς
Ομάδες – Οργανισμοί (χωρίς
συντομεύσεις) ως συγγραφείς

Χατζηγιάννη, &
Αντωνοπούλου, 2010)
(Κυπραίος, Αλεξόπουλος,
Παπαλουκάς, Βρόντου, &
Αντωνοπούλου, 2010)

(Κυπραίος και συν., 2011)

(Τραυλός και συν., 2010)

(Τραυλός και συν., 2010)

(National Institute of Mental
Health [NIMH], 2003)

(NIMH, 2003)

(Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, 2005)

(Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, 2005)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στο κέντρο της σελίδας γράφεται η λέξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
με κεφαλαία στοιχεία 14 στιγμών.
Στο κέντρο της αμέσως επόμενης σελίδας γράφεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και από
κάτω ο τίτλος του παραρτήματος.
Στην επόμενη σελίδα επισυνάπτεται το Παράρτημα.
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για όλα τα Παραρτήματα.

