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Τι είναι επιστημονική έρευνα.  

Είναι μια σκόπιμη προσπάθεια με αφετηρία ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Στηρίζεται σε συστηματική 
εργασία (σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο) με σκοπό να προταθεί λύση στο πρόβλημα ή την 
επαλήθευση ή την απόρριψη της υπόθεσης που διατυπώθηκε. Δέχεται ότι για να είναι η γνώση έγκυρη, 
πρέπει να επαληθεύεται από τα εμπειρικά δεδομένα  και αποσκοπεί στη γενίκευση (δηλαδή τα 
συμπεράσματα που βγαίνουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ). 

Χαρακτηριστικά  της επιστημονικής έρευνας. 
 Ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων. Καμιά φορά όμως μια έρευνα μπορεί να είναι 

επανάληψη κάποιας άλλης έρευνας για επαλήθευση ή διόρθωση των ευρημάτων της. 

 Απορρίπτει τις προσωπικές εμπειρίες ως μεθόδους απόκτησης γνώσης και δέχεται ως έγκυρη γνώση 
μόνον αυτή που μπορεί να επαληθευτεί από την εμπειρική πραγματικότητα. 

 Τα πορίσματα της, δεν είναι τελεσίδικη γνώση. Κάθε εύρημα ισχύει «μέχρις αποδείξεως του εναντίου» 

 Απολήγει σε μια γραπτή μελέτη, η οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 

 Δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και στη διατύπωση θεωριών. 

 Για να ολοκληρωθεί, απαιτεί υπομονή, επιμονή και θάρρος. 

Ποια είναι τα βασικά βήματα στη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας. 

Προσδιορισμός του προβλήματος 

Συλλογή δεδομένων 

Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικής 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 

Ποια η διαφoρά μεταξύ Βασικής και Εφαρμοσμένης έρευνας. 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Καθοδηγείται από την περιέργεια ή το ενδιαφέρον των επιστημόνων και  έχει σαν 
σκοπό να εξηγήσει  γιατί ο κόσμος είναι όπως είναι . Δεν κατασκευάζει κάτι, αλλά παράγει γνώση. Οι 
ανακαλύψεις που προκύπτουν, δεν φαίνεται να έχουν άμεση εμπορική αξία. 

Παράδειγμα από το πεδίο της βασικής έρευνας : 
1. Πώς άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος; 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Έχει σαν προορισμό την επίλυση πρακτικών προβλημάτων του σύγχρονου 
κόσμου και όχι την παραγωγή επιστημονικής γνώσης αυτής καθαυτής. 

Παράδειγμα από το πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας: 
1. Βελτίωση της γεωργικής  παραγωγής. 

Τι είναι οι σταθερές και οι μεταβλητές στην ερευνητική ορολογία. 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ: 

Είναι οι παράγοντες εκείνοι που παραμένουν στην ίδια κατάσταση (δηλ. δεν μεταβάλλονται, δεν έχουν 
διαφορετικές τιμές) για τα διάφορα στοιχεία ενός συνόλου, για όλες τις παρατηρήσεις της συγκεκριμένης 
έρευνας. 

 

 



 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: 

Είναι οι παράγοντες που μεταβάλλονται, δηλ. δεν παραμένουν σε σταθερή κατάσταση (τιμή) κατά τη 
διάρκεια της έρευνας. 

Σχέση μεταξύ μεταβλητών. 

Από τις σημαντικότερες φροντίδες των ερευνητών είναι να προσπαθήσουν να βρουν αποδεικτικά στοιχεία 
που να δείχνουν ότι οι μεταβολές σε μια μεταβλητή  (που ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή) προκαλούν 
μεταβολές σε μια άλλη μεταβλητή (που ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή), αφού σταθεροποιήσουν 
τους υπόλοιπους παράγοντες (που αποτελούν τις ελεγχόμενες μεταβλητές). 

Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν μια σχέση της μορφής: 

                                  ψ = σ(χ)  όπου χ = ανεξάρτητη μεταβλητή 

και ψ = εξαρτημένη μεταβλητή 

και να προχωρήσουν αν είναι δυνατόν στη δημιουργία νόμου. 

 

Πώς βρίσκουμε τις ελεγχόμενες μεταβλητές σε μια έρευνα. 

Ελεγχόμενες μεταβλητές είναι εκείνες που ο ερευνητής αποφασίζει να διατηρήσει σταθερές σ’ όλη τη 
διάρκεια της έρευνας. 
Μπορούμε να τις βρούμε αν απαντήσουμε στο ερώτημα: 
«Εκτός από την ανεξάρτητη μεταβλητή, ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την εξαρτημένη 
μεταβλητή;» 

 

Τι είναι έρευνα δημοσκόπησης , τι πειραματική και τι περιγραφική έρευνα.  

 Η έρευνα δημοσκόπησης μας δίνει ποσοτικά στοιχεία, αλλά συνήθως δεν αναλύεται η 
σχέση των μεταβλητών. Οι δημοσκοπήσεις έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν πρακτικούς και όχι 
επιστημονικούς σκοπούς. 

Παράδειγμα: «Τι είδος μουσικής προτιμούν οι έφηβοι ηλικίας 12-15 χρονών;» 

 
 Στην πειραματική έρευνα μελετάται η ποσοτική σχέση μεταξύ μεταβλητών και η ανεξάρτητη 

μεταβλητή επηρεάζεται από τον ερευνητή. (Ο ερευνητής δίνει τιμές στην ανεξάρτητη μεταβλητή 
και μελετά την μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής για να βρει τη σχέση μεταξύ τους). 

 

 Στην περιγραφική έρευνα μελετάται η ποσοτική σχέση μεταξύ μεταβλητών. Καμμιά μεταβλητή 
δεν επηρεάζεται από τον ερευνητή.Ο ερευνητής απλώς παρατηρεί τις μεταβλητές και περιγράφει 
τη σχέση τους. Δηλ. οι περιγραφικές έρευνες ασχολούνται με φαινόμενα που εξελίσσονται στο φυσικό 
τους πλαίσιο.Σ’ αυτό τον τύπο έρευνας  είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί  αιτιώδης σχέση μεταξύ των 
μεταβλητών. 

Μορφές περιγραφικής έρευνας 
 Έρευνα που τα συμπεράσματά της αναφέρονται στην εξαρτημένη μεταβλητή και προκύπτουν από τα 

γεγονότα (π.χ. εκδήλωση καρκίνου σε σχέση με το κάπνισμα, ικανότητα ανάγνωσης σε σχέση με τη 
φοίτηση σε νηπιαγωγείο). 

 Έρευνα που μελετά το είδος της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών χωρίς να διακρίνεται εξαρτημένη και 
ανεξάρτητη μεταβλητή (σχέση ικανότητας στα μαθηματικά και ικανότητας στην ανάγνωση). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κεφάλαια γραπτής εργασίας  

(1). Τίτλος της έρευνας 

Ο τίτλος μιας έρευνας θα πρέπει να δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί εύκολα, το θέμα 
που διαπραγματεύεται.Ένας  τίτλος έρευνας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 Να είναι σύντομος και ακριβής. Δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερες από 12 με 15 λέξεις. 

 Να απεικονίζει όλα τα σημεία που διαπραγματεύεται η έρευνα και να περιλαμβάνει όλες τις 
μεταβλητές που μελετήθηκαν. 

(2). Παρουσίαση του προβλήματος ( Statement of the problem) 

Αναλυτικά, στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: 
 Να περιγράφουμε τα θέματα που διαπραγματεύεται η μελέτη. 

 Να προσδιορίζουμε και να περιγράφουμε τις μεταβλητές του προβλήματος. 

 Να αναφέρουμε το είδος της έρευνας με επεξήγηση. 

(3). Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας ( Statement of the Purpose ) 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε και εξηγούμε τους λόγους  ( από την πλευρά του ερευνητή )  για τους 
οποίους πραγματοποίησαμε την έρευνα. 

(4). Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα (Statement of the need). 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε τη χρησιμότητα της έρευνας, στο κοινωνικό σύνολοκαι πως η έρευνα αυτή 
θα βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα που αναφέρεται.   

 (5). Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας ( Statement of Hypothesis ) 

Με βάση τις γνώσεις μας και τη βιβλιογραφία που μελέτησαμε, διατυπώνουμε μια υπόθεση σχετικά με τη 
σχέση των μεταβλητών που μελετάμε.  

(6). Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας. 
(Statement of assumptions ). 

Κατά την πραγματοποίηση πειραμάτων, υπάρχουν πάντοτε παράμετροι που ίσως επηρεάζουν τα  
πειραματικά αποτελέσματα αλλά  θεωρούμε ότι έχουν αμελητέα επίδραση.Για  παράδειγμα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι οι μεταβολές της θερμοκρασίας του χώρου του εργαστηρίου δεν επηρέασαν τα πειραματικά 
αποτελέσματα. 
(7). Περιγραφή των ορίων – περιορισμών της έρευνας (  Statement ofLimitations ). 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε και αναλύουμε, όλους τους συντελεστές που τείνουν να περιορίσουν 
την αξιοπιστία της έρευνας. 

Για παράδειγμα : 
 Ο αριθμός επαναλήψεων των πειραμάτων.  

 Η χρονική διάρκεια της έρευνας.  

 Ο τρόπος ανάλυσης των πειραματικών αποτελεσμάτων.  

(8). Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής  (Procedure ) 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε με λεπτομέρειες τη διαδικασία βήμα προς βήμα που ακολουθήσαμε για 
την πραγματοποίηση της έρευνας.  

(9). Ορισμοί ( Definitions ) 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να δίνουμε τους ορισμούς των διαφόρων μεταβλητών που μελετήσαμε (με 
διερεύνηση βιβλιογραφίας). 



  

 

 

 

(10). Συμπεράσματα ( Conclusions  ) 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε με ακρίβεια τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα.   

 Βρίσκουμε την ποσοτική σχέση που συνδέει τις μεταβλητές. 

 Παρουσιάζουμε γραφικά (διάγραμμα) τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Επιβεβαιώνουμε ή απορρίπτουμε την υπόθεση της έρευνας.  

 
(11). Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους μελετητές /ερευνητές 
( Proposals for future research ). 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προτείνουμε τομείς που θεωρούμε ότι πρέπει στο μέλλον να 
διερευνηθούν παραπέρα με νέες έρευνες. 

 (12). Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε 

Αναγράφουμε όλες τις πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήσαμε, προκειμένου να γράψουμε την 
εργασία μας (δείτε βιβλίο Τεχνολογίας Α΄ Γυμνασίου σελ. 55) 
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