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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Πίνακας 1

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει στις περιθωριακές στήλες µε τα µπλε γράµµατα το σύνολο των εργασιών και

µε τα κόκκινα γράµµατα το πλήθος των θεµάτων σε κάθε τεύχος. Στις περιθωριακές γραµµές µε τα µπλε

γράµµατα το πλήθος των θεµάτων στο σύνολο των 18 τευχών, ενώ µε τα κόκκινα γράµµατα το πόσες

φορές παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα θέµατα στο σύνολο των τευχών.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 212 ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Από τον πίνακα 2 διαπιστώνεται η ποικιλία των θεµάτων που παρουσίασαν οι 212 

συγγραφείς στα οκτώ Συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν από το 2001 έως το 2015. Στις

τρεις πρώτες θέσεις κυριάρχησαν τα θέµατα της ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (17), της ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ (12) 

και του ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (10)

Πίνακας 2 ∆ιάγραµµα 1

125 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Στα 18 τεύχη οι 212 συγγραφείς επεξεργάστηκαν 125 θέµατα τα οποία παρουσίασαν σε 202 εργασίες



ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Πίνακας 3

Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι οι περισσότερες εργασίες πραγµατοποιήθηκαν µε συνεργασία

περισσότερων συγγραφέων



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει στη περιθωριακή στήλη το σύνολο των συµµετεχόντων για το σύνολο των

εργασιών κάθε τεύχους. Στη περιθωριακή γραµµή είναι το πλήθος των συµµετεχόντων ανά θεµατική

ενότητα στο σύνολο των 18 τευχών. Απ’ ότι φαίνεται κυριάρχησαν οι συγγραφείς των θεµάτων της

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (96) και ακολούθησαν οι συγγραφείς µε θέµατα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (88). 

Πίνακας 4



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ







Σηµείωση: Ο προσδιορισµός των θεµάτων των εργασιών έγινε µε βάση τους τίτλους των

εργασιών



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει στις περιθωριακές στήλες µε τα µπλε και κόκκινα γράµµατα το πλήθος των

αυτοδύναµων εργασιών και των θεµάτων σε κάθε τεύχος. Στις περιθωριακές γραµµές µε τα µπλε

γράµµατα το πλήθος των θεµάτων που παρουσίαζαν αυτοδύναµες εργασίες στο σύνολο των 18 

τευχών, ενώ µε τα κόκκινα γράµµατα το πόσες φορές παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα θέµατα µε

αυτοδύναµες εργασίες στο σύνολο των τευχών.

Πίνακας 5



ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίνακας 6

Από τον πίνακα 6 διαπιστώνουµε ότι οι περισσότερες από τις 58 αυτοδύναµες εργασίες

παρουσίαζαν θέµατα Μεθοδολογίας (10) Οικονοµίας (9) και Πληροφορικής (8) οι οποίες

αποτέλεσαν το 46,55% του συνόλου.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Πίνακας 7

Από τα στοιχεία του πίνακα 7 διαπιστώνεται ότι το πλήθος των αυτοδύναµων εργασιών

αποτελεί µόνο το 28,71% του συνόλου των εργασιών που παρουσιάστηκαν στα 18 τεύχη.  

Αυτό σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο πλήθος των εργασιών ήταν προϊόν συνεργασίας δύο ή

περισσότερων συγγραφέων.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Πίνακας 8

Στα 11 τεύχη το πλήθος των θεµάτων και των αυτόνοµων εργασιών

ταυτιζόταν, ενώ στα υπόλοιπα 7 τεύχη υπήρχαν δύο εργασίες µε το ίδιο

θέµα. 



Πίνακας 9

Από τον πίνακα 9 προκύπτουν οι εξής

διαπιστώσεις :

1. Οι συγγραφείς που παρουσίασαν

αυτοδύναµες εργασίες αποτελούν το 16,51% 

(35/212) του συνόλου των συγγραφέων που

συµµετείχαν στα 18 τεύχη.

2. Το ποσοστό των αυτοδύναµων εργασιών

ανέρχεται στο 28,71% (58/202) του συνόλου

των εργασιών που παρουσιάστηκαν στα 18 

τεύχη.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



∆ιαδικασία προσδιορισµού της συµµετοχής ενός συγγραφέα στη διαµόρφωση της ύλης των 18 τευχών

Βήµα 1ο : Για κάθε αυτοδύναµη εργασία η συµµετοχή του συγγραφέα λαµβάνεται η µονάδα (1)

- Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται από δύο (2) συγγραφείς η συµµετοχή λογίζεται 0,5 για τον καθένα

-Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται από τρεις (3) συγγραφείς η συµµετοχή λογίζεται 0,333 για τον καθένα

- Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται από τέσσερις (4) συγγραφείς η συµµετοχή λογίζεται 0,25 για τον καθένα

- Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται από πέντε (5) συγγραφείς η συµµετοχή λογίζεται 0,20 για τον καθένα

Βήµα 2ο :Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αναγωγή της συµµετοχής ανά τεύχος. ∆ηλαδή η κάθε συµµετοχή

διαιρείται µε το πλήθος των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριµένο τεύχος.

Βήµα 3ο:Τέλος για κάθε συγγραφέα αθροίζεται το σύνολο των αναγωγών που αντιστοιχούν στις εργασίες που

παρουσίασε. Το άθροισµα αυτό διαιρείται µε το 18,το οποίο µετατρέπεται στη συνέχεια σε ποσοστό.

Παράδειγµα αναγωγών για τις 12 εργασίες που παρουσιάστηκαν από 17 συγγραφείς (Αναφέρεται στις

εργασίες του 1ου τεύχους)  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ 18 ΤΕΥΧΏΝ



Τεύχος 1ο

Τεύχος 2ο

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 3ο

Τεύχος 4ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 5ο

Τεύχος 6ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 7ο

Τεύχος 8ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 9ο

Τεύχος 10ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 11ο

Τεύχος 12ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 13ο

Τεύχος 14ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 15ο

Τεύχος 16ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Τεύχος 17ο

Τεύχος 18ο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Το 54,05% της διαµόρφωσης της ύλης των 18 τευχών οφείλεται στο 14,15% των

συγγραφέων (30/212) που συµµετείχαν µε ένα σύνολο 202 εργασιών

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 30 ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ



Αναλύοντας τον πίνακα 10 µε την µέθοδο KARAP εντοπίζονται οι εργασίες µε

τις εντονότερες παρουσίες στα 18 τεύχη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ «ΘΕΜΑΤΑ» ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ

Πίνακας 10



Η κάθε απόσταση ενός σηµείου «Θέµα» από ένα σηµείο «Τεύχος» προκύπτει µε βάση την

Ευκλείδειο απόσταση στο διανυσµατικό χώρο R17 (δηλαδή µε το σύνολο των 17 

συντεταγµένων Fa και Ga των σηµείων που λαµβάνουν χώρα στην ανάλυση µε την

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας αποστάσεων µεταξύ των θεµάτων και τευχών

Πίνακας 11



Από τον πίνακα 12 διαπιστώνεται ότι τα θέµατα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κυριάρχησαν στα τεύχη 12,14,15 και 16. 

Ακολουθούν τα θέµατα της ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ στα τεύχη 8,10 και 17, ενώ τα θέµατα ΘΕΩΡΙΑΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΦΥΣΙΚΗΣ δεν εµφάνισαν έντονη παρουσία στο σύνολο των 18 

τευχών. Όσον αφορά µε θέµα την ΥΓΕΙΑ παρά το ότι εµφανίζεται σε 7 τεύχη (Τ1,Τ4,Τ7,Τ10,Τ11,Τ13 και Τ18) 

λόγω της µεγαλύτερης απόστασης που παρουσιάζει στα 18 τεύχη από όλα τα άλλα θέµατα στο σύνολο των

18 τευχών (βλέπε πίνακα 13 – Ευκλείδειες αποστάσεις στο R17) δεν χαρακτηρίζει ιδιαίτερα κανένα τεύχος,  

Πίνακας 12 Πίνακας 13

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του προηγούµενου πίνακα

προκύπτουν οι παρακάτω διαφωτιστικοί πίνακες



ΤΕΛΟΣ

Τη συγκεκριµένη παρουσίαση µπορείτε να την «κατεβάσετε» από την

ηλεκτρονική διεύθυνση www.pylimad.gr /ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/Συνοπτική

παρουσίαση των µεθόδων Ανάλυσης ∆εδοµένων

Ελπίζω την επόµενη 10ετία η παρουσίαση αυτή

να συµπληρωθεί ή να συσχετιστεί µε ανάλογη ανάλυση

ΕΥΧΟΜΑΙ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ

ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΕ ΑΚΟΜΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ


