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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
 

 

Έλα θαιό πξσηόθνιιν πξέπεη λα:  

 Δίλαη γξακκέλν κε κηα ινγηθή ζεηξά  

 Πεξηγξάθεη όια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο  

 Δίλαη ζπλνπηηθό θαη θαηαλνεηό 

 Τνλίδνληαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία  

 Μελ ππάξρνπλ ζπληαθηηθά ή νξζνγξαθηθά ιάζε 

 Γηαβάδεηαη κε επθνιία.  

 

Η έθηαζε θαη ε δνκή εμαξηώληαη από ηηο νδεγίεο (αλ ππάξρνπλ) θαη ηνλ ηύπν ηεο έξεπλαο 

(πνζνηηθή ή πνηνηηθή).  

 

Δομή Ερευνητικού Πρωτοκόλλου 

 

1. Σειίδα ηίηινπ 

 Ο Τίηινο ηεο Έξεπλαο 

 Τν νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνβάιινληνο  

 Η εκεξνκελία ππνβνιήο 

2. Δηζαγσγή 

 Γηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο (νξηζκέλα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη θάπνηεο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ) 

 Τεθκεξίσζε ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηνπ (κε ζεηξά επηρεηξεκάησλ, όπσο έλαλ 

αξηζκό εξεπλώλ, πηζαλέο αλαθνξέο ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηελ επίπησζε ζε 

ηνπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν, ην θόζηνο, ηελ επηθηλδπλόηεηα, ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνύ πνπ αθνξά, ηε ζπρλόηεηα ή ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζήο ηνπ θιπ.) 

 Γηαηύπσζε γεληθνύ ζθνπνύ  

3. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε – (Θεσξεηηθό ππόβαζξν θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα) 

 Θεσξεηηθό ππόβαζξν-Θεσξεηηθό πιαίζην  

- νξηζκόο ελλνηώλ (κεηαβιεηώλ) θαη ζπζρεηίζεσλ) 

 Δκπεηξηθά δεδνκέλα (ηηο ζεκαληηθέο θαη λεόηεξεο ρξνληθά έξεπλεο, θαζώο θαη 

θξηηηθή ή πξνηάζεηο άιισλ εξεπλεηώλ 

 Σπκπέξαζκα πνπ λα ππνδεηθλύεη ην θελό πνπ έξρεηαη λα θαιύςεη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη λα πεξηγξάςεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηε λνζειεπηηθή 

γλώζε ή άιιε επηζηήκε. Αλ ηα εξσηήκαηα ή νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

βαζίδνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ή ελλνηνινγηθό κνληέιν πνπ 

πεξηγξάθεη ηηο ππό δηεξεύλεζε έλλνηεο θαη ηε ζρέζε ηνπο, ε ζεσξία ή ην 

κνληέιν πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά . Αλ ηα εξσηήκαηα ή νη ππνζέζεηο 

βαζίδνληαη κόλν ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηόηε ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απνηειεί ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ. 

 Γηαηύπσζε επηκέξνπο ζθνπώλ ή εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ ή ππνζέζεσλ 

4. Μέζνδνο θαη Υιηθό 

 Πεξηγξαθή Δξεπλεηηθνύ Σρεδηαζκνύ  

 Καζνξηζκόο πιεζπζκνύ θαη δείγκαηνο (κέγεζνο, θξηηήξηα εηζαγσγήο, θξηηήξηα 

απνθιεηζκνύ, νκάδα ειέγρνπ-κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο)  

 Πεξηγξαθή πεξηβάιινληνο (ρώξνπ δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο) 

 Μέζνδνο Μέηξεζεο-Δξγαιεία (π.ρ. εξσηεκαηνιόγηα)  

 Σρέδην ζπιινγήο δεδνκέλσλ 



 Θέκαηα Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο (Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ) (βι. Παξάξηεκα Ι, Οδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο) 

 Σηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

 Αλαγλώξηζε Πεξηνξηζκώλ Μειέηεο 

 Φξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ θαη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο (άκεζν θαη έκκεζν 

θόζηνο, θόζηνο ππεξεζηώλ, πιηθά, αληηδξαζηήξηα, αλαιώζηκα, νδνηπνξηθά θιπ.) 

εάλ ζα ππνβιεζεί γηα ρξεκαηνδόηεζε 

 Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα-Φξεζηκόηεηα (ηη αλακέλεηαη από ηελ κειέηε θαη 

κε πνην ηξόπν ζα αμηνπνηεζνύλ ηα επξύκαηά ηεο) 

 Παξάξηεκα 

 Γηάθνξα έγγξαθα, π.ρ. εξσηεκαηνιόγηα, έληππν ζπλαίλεζεο θ.ι.π. 

 Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα εξεπλεηώλ  

 Βηβιηνγξαθία  

 


