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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληπτική έρευνα. Η μελέτη 

αυτή βασίζεται κυρίως στην συλλογή,επεξεργασία, ανάλυση και τελικά στην 

απόδωση της απαραίτητης πληροφορίας από μια σειρά στοιχείων που έχουν 

συγκεντρωθεί γι’αυτό το σκοπό.Η προέλευσή τους μπορεί να είναι από άλλες 

υπάρχουσες έρευνες ή να αποτελούν αποτελέσματα μετρήσεων από ήδη 

πραγματοποιηθείσες εργασιες σχετικές με το υπο εξέταση πεδίο. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο 

να συλλέξουμε χαρακτηριστικά του συνόλου των στοιχείων που θέλουμε να 

εξετάσουμε. Χάρη στη δειγματοληπτική μέθοδο μπορούμε να συλλέξουμε 

χαρακτηριστικά από μερικά στοιχεία του συνόλου και να εξάγουμε 

συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του συνόλου, έχοντας πάντα βέβαια και 

κάποια πιθανό όριο σφάλματος. 

 Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας 

δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι 

διεξαγωγής της έρευνας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

παρουσιάζονται από τη χρήση δειγμάτων έναντι της καθολικής απογραφικής 

μεθόδου κι έπειτα αναφέρονται οι κυριότερες δειγματοληπτικές μέθοδοι, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, οι τρόποι εφαρμογής τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1O  

1.1.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 

Η στατιστική σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλους σχεδόν τους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Βασικές έννοιες της στατιστικής 

έχουν εισχωρήσει και ενσωματωθεί σε όλες τις επιστήμες. Από τις 

ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες, τις φυσικές, τις επιστήμες 

υγείας, τις τεχνολογικές και φυσικά τις επιστήμες οικονομίας και διοίκησης. Η 

ανάλυση στατιστικών ερευνών είναι το κυριότερο εργαλείο έρευνας σε ένα 

μεγάλο φάσμα εφαρμογών των παραπάνω επιστημών. Οι έρευνες των 

ανθρώπινων πληθυσμών –συχνά αναφερόμενες και ως δημοσκοπήσεις- 

αποτελούν σπουδαίες πηγές βασικής γνώσης των κοινωνικών επιστημών. 

Η Στατιστική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την 

ταξινόμηση, την ανάλυση και την ερμηνεία αριθμητικών γεγονότων και 

στοιχείων. Το σύνολο των στοιχείων από το οποίο θα αντλήσουμε τα δείγματα 

για να αναλύσουμε κάποιο χαρακτηριστικό τους  ονομάζεται πληθυσμός. 

Κάθε πεπερασμένο υποσύνολο του πληθυσμού ονομάζεται δείγμα. Το 

χαρακτηριστικό ή οι ιδιότητες των στοιχείων που μελετώνται ονομάζονται και 

μεταβλητές (Κοκολάκης, Σπηλιώτης, 1999).  

Ένας τρόπος για να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειαζόμαστε για κάποιο πληθυσμό είναι να εξετάσουμε όλα τα άτομα 

(στοιχεία) του πληθυσμού ως προς το χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει. Η 

μέθοδος αυτή συλλογής των δεδομένων καλείται απογραφή (census). Για 

παράδειγμα, η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ΕΣΥΕ) κάνει κάθε 10 χρόνια 

απογραφή του πληθυσμού, η οποία αποτελεί κύρια πηγή δεδομένων 

δημογραφικού, οικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα. 

Πολλές φορές όμως η εξέταση όλων των μονάδων του πληθυσμού 

είναι δύσκολη έως και αδύνατη. Για το λόγο αυτό ο ερευνητής συλλέγει 

πληροφορίες από ένα δείγμα  του πληθυσμού που έχει επιλέξει προς 

ανάλυση με απώτερο στόχο να γενικεύσει τα συμπεράσματά του για το 

σύνολο του πληθυσμού στο τέλος.  
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Οι αρχές και οι μέθοδοι για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από 

πεπερασμένους πληθυσμούς είναι αντικείμενο της ∆ειγματοληψίας 

(sampling), που αποτελεί τη βάση της στατιστικής. Το βασικότερο πράγμα 

που πρέπει να έχει πάντα υπόψιν του ο ερευνητής, είναι ότι όλη η διαδικασία 

που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος (Κοκολάκης, Σπηλιώτης, 1999). 

Ένα παράδειγμα επαγωγικής στατιστικής είναι το ακόλουθο: σε δείγμα 

100 ανθρώπων μιας πόλης 30.000 κατοίκων ερωτάται τι πρόκειται να 

ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές. Αρχικά πρέπει να διασαφηνιστούν κάποιες 

βασικές έννοιες: 

 Με ποιον τρόπο επιλέχτηκε το δείγμα (πχ. Απλή τυχαία δειγματοληψία) 

 Γιατί επιλέχτηκε τέτοιο μέγεθος δείγματος (100 ατόμων) 

 Ποιος είναι ο πληθυσμός από τον οποίο επιλέχτηκε το δείγμα και στον 

οποίο θα αναφέρονται τα αποτελέσματα του δείγματος (οι μόνιμοι 

κάτοικοι της πόλης που έχουν δικαίωμα ψήφου;) 

 Η μεταβλητή που μας ενδιαφέρει (προφανώς η πρόθεση ψήφου) 

 Επιμέρους μεταβλητές που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν 

(πρόθεση ψήφου ανά ηλικιακή ομάδα) 

 Ακρίβεια των αποτελεσμάτων 

 

1.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

1.2.1.ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Βασικές έννοιες και παράμετροι κάθε χωρικής δειγματοληπτικής 

διαδικασίας αποτελούν και εδώ: 

 Ο πληθυσμός. Με την έννοια του πληθυσμού ορίζεται ένα σύνολο 

στοιχείων που πρόκειται να μελετηθεί ως προς μία ή περισσότερες 

ιδιότητες – χαρακτηριστικά (μεταβλητές). Για παράδειγμα, ας 

υποθέσουμε ότι θέλουμε να παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά μιας 

περιοχής. Για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθούν δύο πληθυσμοί 

εκ των οποίων ο ένας θα παρέχει πληροφόρηση για το μέγεθος των 
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αγροτεμαχίων της περιοχής και ο δεύτερος θα περιλαμβάνει όλα τα 

είδη που καλλιεργούνται σε αυτή. 

  Το δείγμα. ∆είγμα είναι κάθε πεπερασμένο υποσύνολο του 

πληθυσμού. Ο καλύτερος τρόπος για την μελέτη των ιδιοτήτων ενός 

γεωγραφικού πληθυσμού είναι η μελέτη κάθε αντικειμένου χωριστά. Τις 

περισσότερες φορές βέβαια δεν είναι αναγκαίο, ούτε οικονομικό, να 

αναζητούνται μετρήσεις ή απαριθμήσεις από ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Έτσι χρησιμοποιείται ένα μέρος – δείγμα του πληθυσμού. ώστε να 

εξοικονομηθεί χρόνος, χρήματα και προσπάθεια ή σε περίπτωση που 

οι μετρήσεις σε ολόκληρο τον πληθυσμό δεν είναι δυνατό ή πρακτικό 

να γίνουν. 

Για να είναι αξιόπιστη η αντικατάσταση του πληθυσμού από το δείγμα 

θα πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή να εκφράζει τις 

διαφορές του πληθυσμού, και αμερόληπτο (unbiased sample). Τα δείγματα 

δεν θα πρέπει να επιλέγονται με υποκειμενικότητα από τον ερευνητή.  

 

1.2.2. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Με τον όρο γεωγραφική μελέτη εννοούμε μια μελέτη που αναλύει τη 

δομή του χώρου, τις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις των στοιχείων του και τις 

διαδικασίες αλλαγής του. Αναπόσπαστο κομμάτι μιας γεωγραφικής μελέτης 

είναι η συλλογή στοιχείων, από την επεξεργασία των οποίων θα προκύψει η 

πληροφορία (Κουτσόπουλος, 2005).  

 Τα στοιχεία μπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 Ποσοτικά στοιχεία (quantitative) 

 Ποιοτικά ή κατηγορικά (qualitative – categorical) 

Πρακτικά, η συγκεκριμένη διάκριση είναι αρκετές φορές προβληματική, διότι 

αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο κατά τη συλλογή στοιχείων για κάποια 

γεωγραφική μελέτη είναι το επίπεδο μέτρησης των στοιχείων. Όταν, λοιπόν, 

αναφερόμαστε σε επίπεδο μέτρησης στοιχείων στην ουσία αναφερόμαστε σε 

κάποιο από τα τέσσερα επίπεδα: 
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 Ποιοτικό: ταξινομεί τα αντικείμενα σε κατηγορίες 

 Ιεραρχικό: εκφράζει σύγκριση ανάμεσα σε κατηγορίες, π.χ. μικρότερου 

– μεγαλύτερου 

 Ποσοτικό: εκφράζει ποσοτικά μια ιεραρχική σχέση 

 Αναλογικό: έχει το πλεονέκτημα μιας φυσικής αφετηρίας (το μηδέν) 

Στη θεωρία η διάκρισή τους είναι προφανής: τα ποσοτικά αναφέρονται 

σε μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν σε κάποια αριθμητική κλίμακα, ενώ τα 

ποιοτικά ή κατηγορικά  δεν εκφράζουν κάποια ποσότητα αλλά κάποια ιδιότητα 

και συνήθως ταξινομούνται. 

 Από τη στιγμή που έχουν προσδιοριστεί το περιεχόμενο, οι πηγές 

άντλησης και το επίπεδο μέτρησης των στοιχείων, θα πρέπει να αποφασιστεί 

η μέθοδος συλλογής τους. Αυτή μπορεί να είναι απογραφική (καθολική – 

πλήρης) ή δειγματοληπτική (δείγμα – κομμάτι του πληθυσμού) 

(Κουτσόπουλος, 2005). 

 

1.3 ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Τα σχέδια δειγματοληψίας γενικά κατανέμονται σε δύο κατηγορίες: 

 Τυχαία δειγματοληψία 

 Μη τυχαία δειγματοληψία 

 Η τυχαία δειγματοληψία (random sampling) είναι η διαδικασία κατα την 

οποία καθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα  να επιλεγεί για τη 

δημιουργία του δείγματος και ο τρόπος επιλογής του είναι τυχαίος.  

 Μη τυχαία δειγματοληψία (non random sampling) είναι η διαδικασία 

επιλογής ενός δείγματος, χωρίς τη χρήση της τυχαιότητας. Ένα μη τυχαίο 

δείγμα επιλέγεται με βάση άλλες θεωρήσεις, όπως για παράδειγμα την 

εμπειρική κρίση. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της μη τυχαίας 

δειγματοληψίας είναι ότι υπόκειται σε δειγματοληπτική μεταβλητότητα 

(διακυμάνσεις της δειγματοληψίας) και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε το 

υπόδειγμα της μεταβλητότητας κατά τη διαδικασία. 
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1.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας μπορεί να γίνει με τρεις βασικούς 

τρόπους (De Vaus, 1996): 

 Συστηματική. Ενώ η τυχαία δειγματοληψία έχει το πλεονέκτημα της 

ανεξαρτησίας και ίσης πιθανότητας επιλογής, πρακτικά παρουσιάζει το 

μειονέκτημα της ελλιπούς κάλυψης τους δειγματοληπτικού υποβάθρου, 

με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές του υποβάθρου να μην 

αντιπροσωπεύονται από σημεία δειγματοληψίας (στη σημειακή) και 

έτσι να υποβαθμίζεται η ύπαρξή τους. Η συστηματική δειγματοληψία 

περιορίζει αυτό το μειονέκτημα, αφού η επιλογή των επιμέρους 

παρατηρήσεων που αποτελούν το δείγμα γίνεται με ένα σταθερό και 

προκαθορισμένο (συστηματικό) τρόπο. Η συστηματική δειγματοληψία 

παρέχει το σημαντικό πλεονέκτημα της ομοιόμορφης κάλυψης του 

δειγματοληπτικού υποβάθρου. Το είδος αυτό δειγματοληψίας αποτελεί 

συνήθως μέρος ενός περισσότερο σύνθετου σχεδίου στο οποίο είναι 

δυνατό να λάβουμε αμερόληπτες εκτιμήσεις. Στα σχέδια αυτά η τυχαία 

διαδικασία λαμβάνει μέρος όχι μόνο για τον προσδιορισμό ενός 

αρχικού σημείου (στα χωρικά υπόβαθρα) ή ενός μέλους του καταλόγου 

(στα μη χωρικά) αλλά και καθ’ όλη την εφαρμογή της (De Vaus, 1996). 

 Τυχαία (απλή). Εάν σε ένα δείγμα μεγέθους n, όλοι οι δυνατοί 

συνδυασμοί των n στοιχειωδών μονάδων που μπορούν να 

σχηματιστούν από τον πληθυσμό Ν στοιχειωδών μονάδων έχουν την 

ίδια πιθανότητα επιλογής τότε η διαδικασία αυτή ονομάζεται τυχαία 

(απλή).. Η τυχαία δειγματοληψία αποτελεί τη βάση κάθε στατιστικής 

επεξεργασίας στοιχείων και πληροί δύο βασικές στατιστικές συνθήκες:  

o Τα μέλη ενός πληθυσμού έχουν ίσες πιθανότητες να επιλεγούν 

για το δείγμα 

o Η επιλογή ενός μέλους του πληθυσμού για το δείγμα με κανένα 

τρόπο δεν επηρεάζει την επιλογή ενός οποιουδήποτε άλλου 

Εξασφαλίζεται, λοιπόν, ίση πιθανότητα επιλογής παρατηρήσεων και 

ανεξαρτησία. Το δειγματοληπτικό υπόβαθρο μπορεί να είναι ένας 
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κατάλογος. Η επιλογή ενός τυχαίου δείγματος από το υπόβαθρο αυτό 

γίνεται με τη χρήση πινάκων τυχαίων αριθμών.  

Στην περίπτωση που ο αρχικός πληθυσμός είναι άπειρος, η λήψη ενός 

στοιχείου με επανάθεση, δηλαδή επανατοποθέτηση του επιλεγέντος 

στοιχείου κατά την προηγούμενη επιλογή, ή χωρίς επανάθεση, δεν 

αλλοιώνει την αρχική σύνθεση του πληθυσμού. Έτσι, στην περίπτωση 

αυτή η λήψη του τυχαίου δείγματος συνεπάγεται ισονομία – ίση 

πιθανότητα επιλογής και ανεξαρτησία μεταξύ τους.  

 Στρωματοποιημένη. Στη στρωματοποιημένη δειγματοληψία ο 

πληθυσμός Ν διαιρείται σε k υποπληθυσμούς (στρώματα): Ν1, Ν2, 

Ν3,…, Νk έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των 

υποπληθυσμών (στρωμάτων) και το σύνολο των επιμέρους 

στρωμάτων να συνιστούν τον αρχικό πληθυσμό Ν. Η διαδικασία κατά 

την οποία γίνεται λήψη απλού τυχαίου δείγματος από κάθε στρώμα 

είναι γνωστή σαν στρωματοποιημένη δειγματοληψία (ή κατά στρώματα 

τυχαία). Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία είναι ιδιαίτερα σημαντική 

όταν ο πληθυσμός αποτελείται από διακεκριμένες υποομάδες που 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό μέγεθος ή χαρακτηριστικά.  

Μια περίπτωση στην οποία είναι αναγκαία η στρωματοποιημένη 

δειγματοληψία, είναι παραδείγματος χαριν για τον καθορισμό της 

έκτασης που καταλαμβάνουν τα βενζινάδικα σε μια πόλη. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να δημιουργηθούν περιφέρειες γύρω από 

το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια να ληφθούν δείγματα διότι  η 

έκταση που καταλαμβάνουν ελαττώνεται με την απομάκρυνση από το 

κέντρο και έτσι ανάλογα πρέπει να ληφθούν και τα δείγματα – από 

κάθε στρώμα (περιφέρεια) – για να απεικονίζεται με ακρίβεια η 

πραγματικότητα. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα όπου η 

στρτωματοποίηση τπου δείγματος ενδείκνυται είναι η σύγκριση 

κάποιου χαρακτηριστικού δύο ή περισσότερων περιοχών, όπως και η 

σύγκριση δύο μεταβλητών όταν δεν διαφοροποιούνται ομοιόμορφα στο 

χώρο. 

Το γεγονός ότι επιτυγχάνεται η αντιπροσώπευση των διαφόρων 

υποομάδων του πληθυσμού στο δείγμα, αποτελεί χαρακτηριστικό 
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πλεονέκτημα της στρωματοποίησης. Παράλληλα, αυξάνεται και η 

ποιότητα των εκτιμήσεων για τον πληθυσμό.  

Υπάρχουν επίσης και κάποιες πιο σύνθετες μέθοδοι όπως η 

στρωματοποιημένη συστηματική μη γραμμική δειγματοληψία, η 

στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία και η στρωματοποιημένη 

συστηματική δειγματοληψία. 

 

1.5.ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Στην περίπτωση της σημειακής δειγματοληψίας κάθε μέλος του 

πληθυσμού αντιπροσωπεύεται από ένα ζεύγος συντεταγμένων (x, y). 

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συντεταγμένων πάνω στο δειγματοληπτικό 

υπόβαθρο, δημιουργείται ένα σύνολο (πληθυσμός) από σημεία που ορίζονται 

από τις συντεταγμένες τους.  

Με τη χρήση πινάκων τυχαίων αριθμών γίνεται η επιλογή του τυχαίου 

δείγματος. Ως αφετηρία για τη χρήση του πίνακα τυχαίων αριθμών επιλέγεται 

τυχαία ένας αριθμός και έπειτα με ένα προκαθορισμένο τρόπο επιλέγονται οι 

υπόλοιποι έως  τη συμπλήρωση του δείγματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός 

που λαμβάνεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε δεν βρίσκεται εντός του 

υποβάθρου ή επιλέγεται για δεύτερη φορά το σημείο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα. Η σημειακή δειγματοληψία χρησιμοποιείται 

στις περισσότερες περιπτώσεις χαρτών που απεικονίζουν γεωλογικούς 

σχηματισμούς ή χρήσεις γης. 

Η δειγματοληψία ξεκινά από ένα τυχαία επιλεγμένο σημείο (δύο 

αριθμοί από πίνακα τυχαίων αριθμών) ώστε να προσδιοριστούν οι 

συντεταγμένες του. Τα υπόλοιπα σημεία επιλέγονται με συστηματικό τρόπο. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συντεταγμένων πάνω στο 

δειγματοληπτικό υπόβαθρο, δημιουργείται ένα σύνολο (πληθυσμός) από 

σημεία που ορίζονται από τις x και y συντεταγμένες τους. Στη συνέχεια με τη 

χρήση του πίνακα των τυχαίων αριθμών μπορεί να γίνει η επιλογή του 

τυχαίου δείγματος (Κοκολάκης, Σπηλιώτης, 1999).  

Συνήθως, ως αφετηρία για τη χρήση του πίνακα επιλέγεται τυχαία ένας 

αριθμός και κατόπιν σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο τρόπο επιλέγονται οι 
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υπόλοιποι αριθμοί που έχουν τον κατάλληλο αριθμό ψηφίων (π.χ. 

τετραψήφιοι αριθμοί στην περίπτωση που οι άξονες μεταβάλλονται από 0 έως 

100, όπου τα δύο πρώτα ψηφία τους ορίζουν την τετμημένη και τα δύο 

τελευταία την τεταγμένη του σημείου. Όταν ο αριθμός που επελέγη, 

αντιστοιχεί στις συντεταγμένες ενός σημείου του δειγματοληπτικού 

υποβάθρου, τόσο το σημείο αυτό συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα και η 

επιλογή συνεχίζεται μέχρι να αποκτηθεί ένα δείγμα με όσα σημεία έχει 

υπολογιστεί ότι χρειάζονται. Εάν ο αριθμός που επιλέγεται από τον πίνακα 

των τυχαίων αριθμών αντιστοιχεί σε σημείο εκτός του δειγματοληπτικού 

υποβάθρου ή επιλέγεται για δεύτερη φορά, το σημείο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα.  

 

 

 

1.6.ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Στην περίπτωση της γραμμικής δειγματοληψίας, η πληροφορία που 

αντλούμε λαμβάνεται μέσω ενός αριθμού γραμμών τυχαία κατανεμημένων 

στο χάρτη. Έτσι, σε αντίθεση με τη σημειακή όπου ένα σημείο αντιστοιχεί σε 

μια χρήση γης, όταν ο χάρτης από όπου αντλούμε την πληροφορία είναι 

χάρτης χρήσεων γης, στη γραμμική θα μιλάμε για ποσοστό της γραμμής που 

περνά από τις διάφορες χρήσεις. Οι γραμμές προέρχονται από τυχαία 

επιλογή (Dixon, Leach, 1977). 

Ένας τρόπος για τη δημιουργία τυχαίας γραμμικής δειγματοληψίας 

είναι να βαθμονομηθούν τα περιθώρια του υποβάθρου και στη συνέχεια με 

τον πίνακα τυχαίων αριθμών να καθορίζεται η αρχή και το τέλος των 

γραμμών.  

Ίδια μέθοδος με τη σημειακή δειγματοληψία ακολουθείται και στη 

γραμμική. Εδώ επιλέγεται τυχαία η πρώτη γραμμή και όλες οι υπόλοιπες 

γραμμές τοποθετούνται παράλληλες προς την αρχική σε μια συγκεκριμένη 

απόσταση (προκαθορισμένος τρόπος) μετρούμενη στον άξονα της αρχής της 

πρώτης γραμμής.  
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη δημιουργία μιας τυχαίας γραμμικής 

δειγματοληψίας. Ο πιο συνηθισμένος είναι το σχήμα όπου τα περιθώρια του 

υποβάθρου βαθμονομούνται σε τιμές που μπορούν να εκφραστούν με δύο 

(από 0 έως 99), με τρία (από 0 έως 999) ή περισσότερα ψηφία. Στη συνέχεια 

με το γνωστό τρόπο επιλέγεται από τον πίνακα των τυχαίων αριθμών ένα 

σύνολο τετραψήφιων, οκταψήφιων κλπ αριθμών (ίσο με το μέγεθος του 

δείγματος) που καθορίζει την αρχή και το τέλος κάθε δειγματικής γραμμής. 

 

 

1.7.ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

Για τη λήψη τυχαίας δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην 

πράξη οι πίνακες τυχαίων αριθμών, οι οποίοι κατασκευάζονται με βάση την 

αρχή της τυχαίας εκλογής με επανάθεση. Για παράδειγμα, για τη λήψη ενός 

δείγματος μεγέθους ν, από ένα πεπερασμένο αριθμό Ν στοιχείων, με βάση 

την αρχή της τυχαίας εκλογής με επανάθεση, θα έπρεπε να τεθούν στην 

κάλπη Ν στοιχεία με συγκεκριμένη αρίθμηση και να γίνει εξαγωγή με 

επανάθεση των ν στοιχείων του δείγματος.  

Για να αποφευχθεί η πρακτική επανάληψη του πειράματος 

χρησιμοποιούνται οι πίνακες των τυχαίων αριθμών, οι οποίοι περιέχουν, κατά 

σειρά αριθμούς με ορισμένο πλήθος στοιχείων που επιλέχτηκαν με τυχαίο 

τρόπο. Στην περίπτωση μονοψήφιων αριθμών εξάγεται τυχαία ένα στοιχείο 

από τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, με επανάθεση και σημειώνεται ο 

αριθμός κατά σειρά εξαγωγής. Για διψήφιους εξάγονται δύο στοιχεία και 

σημειώνονται οι αντίστοιχοι αριθμοί. Για τετραψήφιους τυχαίους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ανά δύο οι διψήφιοι τυχαίοι που έχουν δημιουργηθεί κ.ο.κ. 

Για τη χρήση των πινάκων στη λήψη τυχαίας δειγματοληψίας ακολουθείται 

συνήθως η εξής διαδικασία (Κοκολάκης, Σπηλιώτης, 1999): 

 Αριθμούνται όλα τα στοιχεία του πληθυσμού από τον οποίο θα ληφθεί 

το δείγμα και στη συνέχεια επιλέγεται μια τυχαία αφετηρία στον πίνακα 

και λαμβάνεται ένα πλήθος τυχαίων αριθμών ίσο προς το μέγεθος του 

δείγματος. 
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 Ο τρόπος κατασκευής των πινάκων τυχαίων αριθμών ποικίλει και δεν 

υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. Ως βασικό κριτήριο 

καταλληλότητας των πινάκων είναι η κατά προσέγγιση ίση συχνότητα 

εμφάνισης των 10 βασικών αριθμών. Η κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα 

εύκολη με τη χρήση Η/Υ. 

 Οι πίνακες τυχαίων αριθμών πληρούν τις δύο συνθήκες: ίση 

πιθανότητα και ανεξαρτησία. Βέβαια, η μέθοδος αυτή είναι επίπονη και 

για το λόγο αυτό συναντά πρακτικές δυσκολίες σε μεγάλες εφαρμογές.  

 

 

 

1.8.  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

 Η δειγματοληψία είναι απαραίτητη σε πολλά προβλήματα έρευνας. Εάν 

ο πληθυσμός που μελετάται είναι υπερβολικά μεγάλος  ακόμα και θεωρητικά 

άπειρος, το να επιτευχθεί μια πλήρης απαρίθμηση – απογραφή δεν είναι 

δυνατό. Για παράδειγμα, η δειγματοληψία είναι η μόνη λύση όταν μελετώνται 

οι λόγοι για τους οποίους οικογένειες μεταναστεύουν σε άλλες χώρες, αφού 

δεν είναι δυνατό ο μελετητής να έρθει σε επαφή με όλες τις οικογένειες που 

άλλαξαν χώρα κατοικίας, έστω και σε ένα ορισμένο διάστημα (De Vaus, 

1996). Ο βασικός σκοπός της επαγωγικής στατιστικής είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για διάφορα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, με βάση την 

πληροφορία που λαμβάνεται από ένα δείγμα. Οι λόγοι που δίνουν 

προβάδισμα στην δειγματοληψία έναντι της απαρίθμησης και της απογραφής 

ολόκληρου του πληθυσμού είναι και θεωρητικοί και πρακτικοί.  

   

 Η δειγματοληψία είναι αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος 

συλλογής πληροφοριών. Με τη βοήθεια ενός δείγματος, μια 

αντιπροσωπευτική ποσότητα δεδομένων που αφορούν τον πληθυσμό μπορεί 

γρήγορα να αποκτηθεί και να αναλυθεί. Με αυτό τον τρόπο  μειώνονται τα 

έξοδα και ο χρόνος διεκπεραίωσης της έρευνας και ελαχιστοποιείται μια σειρά 
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από λογιστικά προβλήματα, όπως θα γινόταν αν εξετάζαμε το σύνολο του 

πληθυσμού.  

 Η δειγματοληψία μπορεί να παρέχει πληροφορία με μεγάλη 

λεπτομέρεια. Σε γεωγραφικά προβλήματα, για παράδειγμα, στα οποία η σε 

βάθος ανάλυση είναι απαραίτητη, μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων ή 

τοποθεσιών μπορεί να συμπεριληφθεί στη μελέτη. Αυτά τα λίγα στοιχεία του 

δείγματος μπορούν έπειτα να εξεταστούν εξονυχιστικά σε συνδυασμό με μια 

σειρά από πρόσθετες πληροφορίες για κάθε μέλος του δείγματος. 

Η δειγματοληψία επιτρέπει την επανάληψη της συλλογής πληροφορίας 

γρήγορα και με μικρό κόστος. Πολλές έρευνες απαιτούν την πρόσθετη 

συλλογή πληροφοριών μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να 

εξεταστούν οι όποιες διαφορές προέκυψαν.  

Κύριος σκοπός της δειγματοληψίας είναι η εξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού με τη μελέτη ενός 

μικρού μέρους των μελών του πληθυσμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αμεροληψία και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος η ύπαρξη του 

στοιχείου της τυχαιότητας είναι μείζονος σημασίας.  

Ωστόσο, η τυχαιότητα από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αμεροληψία 

του δείγματος, υπάρχουν και αρκετές άλλες πιθανές πηγές σφαλμάτων. 

∆υστυχώς, συχνά δε γνωρίζουμε εάν το δείγμα μας είναι απολύτως 

αντιπροσωπευτικό. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές 

όλες οι παράμετροι του πληθυσμού από όπου προέρχεται το δείγμα. Οι 

όποιες αβεβαιότητες υπάρχουν συνδέονται άμεσα με το δείγμα και 

δημιουργούν σφάλματα σε αυτό. 

Οι μετρήσεις ακρίβειας και ορθότητας βοηθούν ώστε να 

κατηγοριοποιηθούν οι πηγές των σφαλμάτων. Τα αποτελέσματα από ένα 

μικρό δείγμα είναι πιθανό να μην είναι ακριβή και σωστά. Σε αυτή την 

περίπτωση η ακρίβεια μπορεί να αυξηθεί, αυξάνοντας το μέγεθος του 

δείγματος. Παρόλα αυτά, μεγαλύτερο δείγμα δεν συνεπάγεται μεγάλες 

διαφορές μεταξύ των στοιχείων του, είναι πιο δαπανηρό και απαιτεί 

μεγαλύτερο χρόνο για τη συλλογή του. Έτσι θα πρέπει να επιλέγεται μια 

ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια του δείγματος και στην προσπάθεια που 

απαιτείται για την απόκτησή του (Αγατζα – Μπαλοδήμου, 2004). 
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Οι ανακρίβειες που παρουσιάζει ένα δείγμα είναι ένα αρκετά περίπλοκο 

ζήτημα. Συστηματική μεροληπτικότητα μπορεί να εισαχθεί στη 

δειγματοληπτική διαδικασία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αρκετές 

ανακρίβειες προέρχονται από την ίδια τη διαδικασία που ακολουθείται. Για 

παράδειγμα, τα στοιχεία ή τα μέλη του πληθυσμού μπορεί να μην ταιριάζουν 

σωστά με τα στοιχεία ή τα μέλη του δείγματος.  

Η επιλογή εσφαλμένης μεθόδου είναι επίσης μια σημαντική πηγή για 

ανακριβή αποτελέσματα. Η πολυπλοκότητα ενός προβλήματος απαιτεί 

συνήθως και πιο εξεζητημένο σχέδιο από την απλή τυχαία δειγματοληψία. Σε 

άλλα προβλήματα μια ακατάλληλη για την περίσταση μέθοδος συλλογής 

δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει σφάλματα και έτσι να μην απεικονίζεται η 

πραγματικότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

2.1 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Ο κύριος σκοπός της στατιστικής επιστήμης είναι η χρησιμοποίηση 

δειγμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τους στατιστικούς 

πληθυσμούς από τους οποίους προέρχονται (Κυριαζή, 2002). 

Τα δείγματα είναι μια ποσότητα η οποία μπορεί εύκολα να μετρηθεί. 

Αντιπροσωπεύουν όμως ένα πληθυσμό του οποίου τα χαρακτηριστικά μας 

είναι άγνωστα. Για το λόγο αυτό η στατιστική επιστήμη στηρίζεται στη θεωρία 

και τις στατιστικές μεθόδους για να επεξεργαστεί πληροφορίες που του 

παρέχουν τα δείγματα και να εξάγει συμπεράσματα που αφορούν 

πληθυσμούς. 

¨Ενα είδος δειγματοληπτικής έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών με 

χρήση ερωτηματολογίων για ανάλυση των ατομικών χαρακτηριστικών 

(εισόδημα, υγεία, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ), γνώμες, 

γνώσεις και συμπεριφορές. Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ένα τυχαίο 

αριθμό ατόμων (το δείγμα) που επιλέγεται από ένα ευρύτερο «πληθυσμό». 

Κατανομή δειγματοληψίας ενός στατιστικού δείγματος (δηλ η κάθε 

πραγματική συνάρτηση των τιμών του δείγματος y=f(x1,x2,….xν)) είναι η 

κατανομή όλων των δυνατών τιμών τις οποίες μπορεί να λάβει το παραπάνω 

στατιστικό και οι οποίες υπολογίζονται από δείγματα του ίδιου μεγέθους που 

έχουν εκλεγεί τυχαία από τον ίδιο πληθυσμό (Κοκολάκης, Σπηλιώτης, 1999).  

Η γνώση των χαρακτηριστικών των κατανομών δειγματοληψίας βοηθά 

τον ερευνητή να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν πιθανότητες τιμών του 

στατιστικού, όπως ο δειγματικός μέσος, το ποσοστό ή η τυπική απόκλιση και 

γενικώς ενισχύει την αντίληψή του για τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά 

του στατιστικού που τον ενδιαφέρει. 

Τα βήματα που ακολουθούνται για την κατασκευή μιας κατανομής 

δειγματοληψίας είναι τα εξής: 

 Από ένα πεπερασμένο πληθυσμό δείγματος Ν, εκλέγουμε τυχαία όλα 

τα δυνατά δείγματα μεγέθους n. 
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 Υπολογίζουμε την τιμή του στατιστικού (μέσος, ποσοστό, διακύμανση, 

τυπική απόκλιση, κλπ) που μας αφορά για κάθε δείγμα. 

 Κατασκευάζουμε έναν πίνακα με δύο στήλες Α και Β. Στη στήλη Α 

τοποθετούμε όλες τις διαφορετικές τιμές του στατιστικού που 

παρατηρήθηκαν στα διάφορα δείγματα. Στη στήλη Β τοποθετούμε τις 

αντίστοιχες συχνότητες εμφάνισης για κάθε παρατηρούμενη τιμή του 

στατιστικού στην πρώτη στήλη. 

Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κατανομής δειγματοληψίας: ο 

μέσος της, η διακύμανσή της και ο συναρτησιακός της τύπος.  

 

2.1.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ Η ΠΡΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (PRE-SURVEY SAMPLING) 

 

Μέσω μιας μικρής προερευνητικής/ προκαταρκτικής δειγματοληψίας 

υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθούν πολλές από τις πρακτικές δυσκολίες 

της διεξαγωγής μιας σχεδιαζόμενης. Όσον αφορά στα δεδομένα τα οποία 

συλλέγονται σε αυτό το στάδιο μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό 

ενός αριθμού κρίσιμων παραγόντων οι οποίοι συνοψίζονται παρακάτω:  

 έκταση της μεταβλητότητας (ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό) κάποιας 

μεταβλητής πρωταρχικού (ή δευτερεύοντος) ενδιαφέροντος. 

 δυσκολίες ως προς την προσιτότητα των επιλεγέντων μελών του 

δείγματος 

 ενδεχόμενες πηγές του σφάλματος μέτρησης 

 ευαίσθητα θέματα ή πηγές ασάφειας 

 ασυνέπειες του συνεντευκτή 

Όσον αφορά στην έκταση της προκαταρκτικής πληροφόρησης, αυτή  

εξαρτάται από την περιοχή των προβλημάτων που απαιτούν προκαταρκτική 

εξέταση καθώς και από τα χρονικά και οικονομικά περιθώρια. 

Τα συμπεράσματα από μια προκαταρκτική δειγματοληψία 

εφαρμόζονται σε ό,τι σχετίζεται με ενδεχόμενες μεταβολές στη μέθοδο 

λειτουργίας της (π.χ. μεταβολές στις ερωτήσεις, εκπαίδευση των 

συνεντευκτών κ.λ.π.) καθώς και τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας (π.χ. 

επιλογή του μεγέθους του δείγματος). Η κυρίως έρευνα που πρόκειται να 
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αναλυθεί δεν συμπεριλαμβάνει τα συγκεκριμένα δεδομένα. Ωστόσο, αποτελεί 

εξαίρεση η περίπτωση της επαναλαμβανόμενης δειγματοληψίας (replicated 

sampling) ή διπλής δειγματοληψίας (δειγματοληψίας σε δύο φάσεις, two-

phase sampling). 

 

2.1.2 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

Η πιλοτική μελέτη αποτελεί το βασικό εργαλείο μιας προκαταρκτικής 

έρευνας. Για παράδειγμα, αν επιθυμούμε να διεξάγουμε μια έρευνα που 

αφορά στην στάση των κατοίκων μιας περιοχής σχετικά με τις δαπάνες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης βασιζόμενοι σε μια πρόσωπο-με-πρόσωπο 

συνέντευξη, ίσως χρειασθεί να ελέγξουμε ένα τμήμα των ερωτήσεων που 

αναφέρεται στις δαπάνες για την καθαριότητα: Θα είναι κατανοητές οι 

ερωτήσεις; θα τις ερμηνεύουν κατάλληλα; Θα είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο η 

επικοινωνία μεταξύ συνεντευκτή και ερωτώμενων; Τέτοιου είδους ερωτήματα 

θα μπορούν να απαντηθούν με βάση τα αποτελέσματα του προελέγχου 

(Dixon, Leach, 1977).  

Η έρευνα αυτή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τον 

σκοπό που εξυπηρετεί. Υπάρχει και μία ακραία περίπτωση στην οποία 

ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξουμε μόνο λίγα άτομα, στα οποία θα 

δοκιμάσουμε διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας. Το 

γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ζητήματα που είναι ευαίσθητα, 

όπου τα θέματα είναι σύνθετα και μπορούν να παρερμηνευθούν.  

Άλλη μια χρήση της πιλοτικής έρευνας αφορά στην λήψη 

προκαταρκτικών εκτιμήσεων διαφόρων σημαντικών περιληπτικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού, όπως είναι η διασπορά ενός κρίσιμου 

μέτρου. Μια πιλοτική έρευνα, στην περίπτωση στρωματοποιημένων 

δειγματοληπτικών σχημάτων, έχει την δυνατότητα να προσφέρει καθοριστικής 

σημασίας πληροφόρηση με βάση την οποία μπορούν να βασισθούν 

αποφάσεις για τον τρόπο του χωρισμού του πληθυσμού σε στρώματα.  

Επίσης, η πληροφόρηση όσον αφορά στις ενδεχόμενες δυσκολίες της 

δειγματοληψίας, αλλά και για τα δειγματικά μεγέθη που απαιτούνται από κάθε 

ένα από τα στρώματα της συνολικής έρευνας.  
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Όσον αφορά στην κυρίως έρευνα και στο σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου μέσω του οποίου προκύπτει αυτή, εκτεταμένες και εις 

βάθος συνεντεύξεις χωρίς απαραίτητα σχεδιασμένη δομή με άτομα ή ομάδες 

ατόμων μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμη προκαταρκτική πληροφόρηση. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται προσωρινά επιλεγόμενα σύνολα ερωτήσεων 

και μεθόδων δειγματοληψίας τα οποία τροποποιούνται με την βοήθεια 

προελέγχων (pre-tests) συγκεκριμένων θεμάτων της έρευνας.  

Από την άλλη, υπάρχει πιθανότητα  να χρειαζόμαστε να διεξάγουμε μια 

-μικρότερης κλίμακας- μορφή της συνολικής έρευνας. Στην περίπτωση αυτή, η 

πιλοτική μελέτη, παίρνει την μορφή μιας πιλοτικής έρευνας (pilot survey). 

Παραδείγματος χάριν, τέτοιες πιλοτικές έρευνες βασίζονται στην τυχαία 

επιλογή ατόμων, 50 έως 500 σε αριθμό, και μπορούν να αποδειχθούν πολύ 

σημαντικές για την επιτυχή έκβαση μιας δειγματοληπτικής έρευνας ή 

σφυγμομέτρησης.  

Μια πιλοτική έρευνα μπορεί να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο τα 

σφάλματα απάντησης ή μη απάντησης μπορούν να συνδέονται με τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού και, επομένως, στον τρόπο που οδηγούν σε 

μεροληπτικά και μη αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων εκτίμηση των ενδεχόμενων 

επιπέδων ανταπόκρισης και για μια προκαταρκτική ιδέα για την μορφή των 

σφαλμάτων απάντησης. Αυτό με την σειρά του επιτρέπει την λήψη καλύτερων 

αποφάσεων σχετικά με το απαραίτητο δειγματικό μέγεθος για την κύρια 

έρευνα και σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη για παρεπόμενες διερευνήσεις 

(follow-up enquiries). Τέλος παρέχει την δυνατότητα χρήσιμων 

προκαταρκτικών συγκρίσεων, όπως, για παράδειγμα, συγκρίσεις μεταξύ 

διαφορετικών συνοδευτικών επιστολών του ερωτηματολογίου (στην 

περίπτωση ταχυδρομικής έρευνας) ή ακόμη και συγκρίσεις διαφορετικών 

μεθόδων συλλογής δεδομένων. 

Βασικό στοιχείο σε όλες τις μορφές της προερευνητικής 

δραστηριότητας είναι η έννοια της επιτόπιας εξωτερικής εργασίας (fieldwork): 

Είναι αναγκαία η γνώση του τρόπου λειτουργίας των μεθόδων στην πράξη. 

(Θα είναι οι συνεντευκτές ικανοί να πετύχουν τους στόχους τους; Χρειάζονται 

εποπτεία σε τακτά χρονικά διαστήματα; κ.λ.π.) Επίσης, οι προερευνητικές 

μέθοδοι κατέχουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην εκτίμηση της 
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ενδεχόμενης απόκλισης από τον προϋπολογισμό και του συνολικού κόστους 

της διεξαγωγής της κυρίως έρευνας. Συνεπώς από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε πως το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας είναι αυτό, στο 

οποίο εξετάζονται διάφοροι ηθικοί παράγοντες.  

 

 

2.1.3 ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

 

Η απαρίθμηση και η απογραφή του πληθυσμού προσφέρει προφανώς 

τη μέγιστη ακρίβεια για όποιες παραμέτρους και χαρακτηριστικά του 

μελετώνται (φυσικά αυτό υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό να διενεργηθεί 

απογραφή από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό).  

Όπως έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί απαρίθμηση – απογραφή του πληθυσμού καθώς είναι 

αντιοικονομικό (σε χρόνο και χρήμα). Αυτό επιβάλει την επιλογή ενός μικρού 

αριθμού των μελών του πληθυσμού για τη μελέτη των διαφόρων 

χαρακτηριστικών του (επιλογή δείγματος). Το δείγμα αυτό θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, ώστε οι εκτιμήσεις που θα γίνονται για το 

σύνολο του πληθυσμού να είναι ασφαλείς (Cochram, 1977).  

Καθώς όμως το δείγμα ελαττώνεται, το περιθώριο λάθους στις 

εκτιμήσεις για τον πληθυσμό μεγαλώνει. Αυτό που πρέπει να καθοριστεί είναι 

το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος που ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις 

ακρίβειας.  

Πριν τη διενέργεια της δειγματοληψίας, παίρνουμε συνήθως ένα 

δοκιμαστικό δείγμα με λίγες παρατηρήσεις (π.χ. απλό τυχαίο δείγμα 20 

παρατηρήσεων). Το δοκιμαστικό μπορεί να αποτελεί και μέρος του τελικού 

δείγματος. Η δοκιμαστική είναι μια δειγματοληψία όχι ιδιαίτερα ακριβής, αλλά 

μας δίνει μια εικόνα για τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη πληθυσμού και τα 

αποτελέσματα της χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τελιικού 

δείγματος.   
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2.2.ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μιας δειγματοληπτικής έρευνας, όσον 

αφορά την ακρίβεια και σαφήνεια της πληροφόρησης που θα προέλθει από 

τις απαντήσεις των ερωτημάτων, εξαρτάται από το ερωτηματολόγιο. Υπάρχει 

μια πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν και να 

διαστρεβλώσουν τις απαντήσεις που δίνονται. Μεταξύ αυτών, 

συγκαταλέγονται οι εξής: 

 η παρανόηση των ερωτήσεων 

 ερωτήσεις διατυπωμένες με τρόπο που να κατευθύνουν τις απαντήσεις 

 ερωτήσεις διατυπωμένες με τρόπο που να προκαλούν την 

 αντίδραση του ερωτώμενου (αυτοπροστασία, τάση απόκρυψης της 

άγνοιάς του κ.λ.π.). 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στην επίδραση που έχουν στα 

αποτελέσματα της έρευνας οι παράγοντες που συνδέονται με το 

ερωτηματολόγιο, προστίθενται και παράγοντες που σχετιζονται με την 

οργάνωση και καταγραφή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

μετέπειτα υπολογισμό των διαφόρων εκτιμήσεων και των βαθμών ακριβείας 

τους. Στις μέρες μας, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις 

των συστημάτων υπολογιστών και των στατιστικών πακέτων όσον αφορά τα 

θέματα:  

 της κωδικοποίησης και επιλογής κατάλληλης κλίμακας (coding and 

scaling) 

 της σύνταξης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (editing and 

tabulation) 

 της αντιμετώπισης ελλειπουσών παρατηρήσεων (missing data). 

Η ελαχιστοποίηση των επιδράσεων των σφαλμάτων αυτών μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με τον διαρκή και ενδελεχή σχεδιασμό της έρευνας, με την 

κατάλληλη εκπαίδευση και εποπτεία των συνεντευκτών, με προερευνητικές 

μελέτες και με την εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιτυχιών και των 

αδυναμιών της ακολουθηθείσας διαδικασίας. 
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2.3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Τα στάδια τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα δειγματοληψίας μιας 

στατιστικής έρευνας συνοψίζονται, σε γενικές γραμμές, στα παρακάτω: 

 Επιλογή κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας και εφαρμογής αυτής  

 Εξασφάλιση δειγματοληπτικού πλαισίου 

 Επιλογή μεγέθους δείγματος 

Ωστόσο, πριν από την ανάπτυξη των εργασιών αυτών κρίνεται 

αναγκαία η αναφορά σε ορισμένα θέματα της μεθοδολογίας της στατιστικής 

έρευνας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια 

και το περιεχόμενο της δειγματοληψίας. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στα είδη 

των λαθών που παρουσιάζονται σε μία έρευνα καθώς και στην βασική 

επιλογή της δειγματοληπτικής ή της απογραφικής έρευνας.  

Ο ερευνητής, όσον αφορά στην έκταση των μονάδων του πληθυσμού 

που θα ερευνήσει ουσιαστικά έχει δύο επιλογές, την δειγματοληπτική ή την 

απογραφική έρευνα. Οι δειγματοληπτικές έρευνες αποτελούν στατιστικές 

εργασίες, στις οποίες η συλλογή των δεδομένων περιορίζεται σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του ερευνώμενου πληθυσμού. Από την άλλη, η 

απογραφή απαιτεί την καταγραφή των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων όλων των 

μονάδων του εκάστοτε ερευνώμενου πληθυσμού (Cochram, 1977).  

Υπάρχει πιθανότητα υποβολής της δειγματοληπτικής έρευνας σε 

δειγματοληπτικό σφάλμα, αλλά υπάρχουν μέθοδοι περιορισμού του. Ωστόσο, 

σε οποιαδήποτε δε περίπτωση το σφάλμα αυτό είναι μετρήσιμο. Επιπλέον 

κρίνεται αναγκαίο να σημειώσουμε ότι στην απογραφή, λόγω της έκτασής της 

και της εμπλοκής σ’ αυτήν πολλών ατόμων, αυξάνεται η συχνότητα μη 

δειγματοληπτικών λαθών. Επίσης η απογραφική μέθοδος είναι αδύνατη όταν 

ο πληθυσμός είναι άπειρος ή όταν με την επιλογή μιας στατιστικής μονάδας 

αυτή καταστρέφεται. 

Με σκοπό την συστηματοποίηση της έννοιας της δειγματοληψίας 

θεωρείται, σε γενικές γραμμές, ως η «Στατιστική Μεθοδολογία λήψης 

δείγματος απολύτου αντιπροσωπευτικού με σκοπό να συναχθούν 
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συμπεράσματα για όλη τη δομή του πληθυσμού με συγκεκριμένο σφάλμα και 

πιθανότητα ορθότητας των μετρήσεων». (Ε.Παπάνης, Σεπτέμβριος 2007) 

Με βάση τον ορισμό αυτό προκύπτουν κάποιες βασικές αρχές οι 

οποίες διέπουν τη δειγματοληψία. Αυτές είναι οι παρακάτω: 

 Η μετάβαση αυτή από την εκτίμηση του δείγματος στο πραγματικό 

αλλά άγνωστο μέγεθος του πληθυσμού, υπόκειται σε σφάλμα και 

ισχύει με συγκεκριμένη πιθανότητα. Το σφάλμα αυτό είναι μετρήσιμο, 

όταν η διαδικασία γίνεται με συγκεκριμένο (τυχαίο) τρόπο. 

 Από τη διαδικασία επιλογής του δείγματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

η αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού, δηλαδή το δείγμα θα πρέπει 

να περιέχει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του πληθυσμού ως μικρότερο 

είδωλο αυτού. 

 Σκοπός της δειγματοληψίας δεν αποτελεί η μέτρηση των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του δείγματος, αλλά απ’ αυτό να λάβουμε 

εκτιμήσεις των πραγματικών μεγεθών του πληθυσμού. 

 Στην πράξη η επιλογή ενός δείγματος απαιτεί μια σειρά εργασιών, το 

σύνολο των οποίων αναφέρεται συχνά ως «Σχέδιο ∆ειγματοληψίας». 

Όσον αφορά στις εργασίες τις οποίες περιλαμβάνει ένα σχέδιο 

δειγματοληψίας συνοψίζονται στις παρακάτω (Ε.Παπάνης, 2007): 

 Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας και εφαρμογής της 

 Εξασφάλιση κατάλληλου δειγματοληπτικού πλαισίου 

 Επιλογή του μεγέθους του δείγματος 

Τώρα όσον αφορά στις απογραφές, αυτές έχουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται 

πως δίνουν την δυνατότητα παραγωγής στατιστικών δεδομένων σε μεγάλη 

θεματική και γεωγραφική ανάλυση αλλά και δεν υπόκεινται σε 

δειγματοληπτικό σφάλμα. Επίσης αποτελούν τη βάση για τη διενέργεια άλλων 

στατιστικών ερευνών, καθώς από την πλήρη καταγραφή των μονάδων ενός 

πληθυσμού δημιουργούμε δειγματοληπτικό πλαίσιο για τον πληθυσμό αυτό. 

Όσον αφορά στα μειονεκτήματα της απογραφής επισημάνεται το μεγάλο 

χρονικό διάστημα σχετικά με την προετοιμασία και διεξαγωγή της ως και το 

υψηλό κόστος που απαιτεί.  
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Θεωρείται αυτονόητο το γεγονός πως μια τέτοια απογραφή που 

αναφέρεται σε έναν εθνικό πληθυσμό δεν είναι δυνατόν να διενεργείται συχνά. 

Συνήθως λόγω του κόστους της, μια απογραφή συλλέγει ένα μεγάλο εύρος 

στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού το οποίο μελετά, ενώ 

για ειδικότερα θέματα χρησιμοποιείται η δειγματοληπτική έρευνα που το 

ερευνά σε βάθος. 

 

 

2.4.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

 

Οι προϋποθέσεις εργασίας για τον ερευνητή είναι: 

 Η καλή γνώση και χρήση ενός ή περισσότερων πακέτων λογισμικού 

για προσωπικούς υπολογιστές. Μερικά από τα καλύτερα πακέτα 

λογισμικού είναι: 

o Spss 

o Minitab 

o Statistica 

o Statview 

o Statgraphics 

o Sas 

o Tsp 

o s-plus 

o Ms excel 

o Arc 

o Regress + 

o Sudaan 

 Η καλή γνώση και εξοικείωση με τις βασικές ιδέες και τη γλώσσα της 

Στατιστικής Επιστήμης. 

 Η αναζήτηση βοήθειας και συμβουλών από κάποιον εξειδικευμένο 

στατιστικολόγο. Ο σύμβουλος αυτός πρέπει να διάκειται συμπαθώς 

στο αντικείμενο της έρευνας και να έχει ευχέρεια επικοινωνίας με τον 

κύριο ερευνητή. Ο σύμβουλος Στατιστικής πρέπει να μπορεί να 

εξηγήσει με απλό τρόπο και κατανοητό τις έννοιες της Στατιστικής 
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Ανάλυσης σε ανθρώπους που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τους 

βασικούς ορισμούς και τις έννοιες της Στατιστικής και των 

Πιθανοτήτων. 

 

 

 

2.4.1 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Στη συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας η συλλογή των 

πληροφοριών γίνεται μέσω της καταγραφής των απαντήσεων που τα μέλη 

του επιλεγέντος δείγματος δίνουν με βάση ένα καλά σχεδιασμένο 

ερωτηματολόγιο. Αυτή αποτελεί μια συνήθη τεχνική συλλογής δεδομένων, 

ιδιαίτερα όσον αφορά σφυγμομετρήσεις και έρευνες που σχετίζονται με την 

στάση ενός πληθυσμού απέναντι σε ορισμένα θέματα.  

Η εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων και γενικότερα η επιτυχής 

εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου απαιτεί επιτόπια διεξαγωγή και 

αξιολόγηση μέσω προκαταρκτικής έρευνας, εκπαίδευσης των συνεντευκτών 

και εποπτείας της απόδοσής τους καθώς και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου. Παρατηρούμε λοιπόν πως η πρόσωπο με πρόσσωπο 

συνέντευξη συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου παρερμηνείας των 

ερωτήσεων από τους ερωτώμενους και των απαντήσεων από την πλευρά 

των συνεντευκτών, καθώς και στην αύξηση του ρυθμού απάντησης.  

Έχοντας ως στόχο να μειωθεί έως και να απαληφθεί η πιθανότητα μη 

απάντησης, αναπτύχθηκε  η μέθοδος της δειγματοληψίας με προκαθορισμένα 

ποσοστά (quota sampling). Όπως είδαμε στην περίπτωση της πρόσωπο-με-

πρόσωπο συνέντευξης, τα άτομα που διεξάγουν τη συνέντευξη περιορίζουν 

την τυχαία επιλογή ατόμων με τέτοιο τρόπο ώστε στο δείγμα που θα 

προκύψει να εκπροσωπούνται ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού σε 

συγκεκριμένα ποσοστά. Οι περιορισμοί αυτοί στην  επιλογή των ατόμων 

στοχεύουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρωματοποιημένου 

δειγματοληπτικού σχήματος, το οποίο θα αποκλείει τη μη απάντηση. 

Πολλές φορές η προσωπική συνέντευξη προτιμάται έναντι των άλλων 

μεθόδων συλλογής πληροφοριών διότι χάρη σε αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται 
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η μείωση του σφάλματος της μη απάντησης και των παρερμηνειών. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, ιδιαίτερα όσον αφορά στις 

σφυγμομετρήσεις και στις έρευνες αγοράς. Μια καλά σχεδιασμένη έρευνα 

με βάση την προσωπική συνέντευξη περιλαμβάνει συχνά ένα σαφή 

καθορισμό του συνόλου των τυχαία επιλεγέντων μελών του δείγματος που θα 

πρέπει να ερωτηθούν καθώς και πληροφορίες για τον εντοπισμό τους. Επί 

πλέον, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία για τα άτομα εκείνα που δεν 

βρίσκονται με την πρώτη επίσκεψη του συνεντευκτή.  

Οι δυσκολίες που προκύπτουν στις προσωπικές συνεντεύξεις 

συνδέονται με το γεγονός ότι, μερικές φορές, οι ερωτώμενοι έχουν την 

εντύπωση ότι δίνοντας μια απάντηση θα εκτεθούν (ή θα μειωθούν) ή ότι οι 

ερωτώμενοι παρουσιάζουν εν γένει μια αντίσταση στην συνέντευξη. Επίσης, 

το κόστος της έρευνας επιβαρύνεται αρκετά σε αυτό το στάδιο του 

σχεδιασμού, γιατί μια δεύτερη επίσκεψη (call-back) ενδέχεται να είναι πολύ 

δαπανηρή (είναι πολύ πιο δαπανηρό να σταλεί ένας συνεντευκτής για μια 

προσωπική συνέντευξη από το να αναζητηθεί η σχετική πληροφορία σε 

υπάρχοντα αρχεία, ή από το να αποσταλεί ένα ερωτηματολόγιο ταχυδρομικά, 

όπως και από μια τηλεφωνική συνέντευξη).  

Το πρόβλημα των σφαλμάτων των συνεντευκτών (interviewer 

errors) αποτελεί ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Είναι πολύ βασικό ο 

συνεντευκτής να μην επηρεάζει τον ερωτώμενο, παρά μόνο να του παρέχει 

ουδέτερα σχόλια και αυτά όχι πάντα. Η μεροληπτικότητα μπορεί να προκύψει 

ως αποτέλεσμα αντίδρασης του ερωτώμενου στον συνεντευκτή: Ο 

ερωτώμενος δίνει μια απάντηση που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα προσπαθώντας να ωραιοποιήσει μια κατάσταση ή να 

αποκρύψει την αλήθεια που, κατά την γνώμη του, τον μειώνει. 

Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο της παρερμηνείας όσον αφορά 

στην πλευρά του συνεντευκτή μιας απάντησης η οποία δόθηκε. Η σωστή 

εκπαίδευση των συνεντευκτών έχει, προφανώς, ουσιώδη ρόλο όσον αφορά 

την ελαχιστοποίηση αυτών των δυσκολιών.  

Μια άλλη κατηγορία ερευνών είναι αυτή των ερευνών με σταθερά 

δείγματα (panel surveys), οι οποίες παρατηρούν το ίδιο σύνολο ατόμων σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στόχος τους είναι η βελτίωση της ακρίβειας, με 

την οποία μπορούμε να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο πληθυσμός 



28 
 

μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου: Οι εμπορικές έρευνες αποτελούν 

τυπικό παράδειγμα.  

Επίσης υπάρχουν οι λεγόμενες διαμήκεις έρευνες (longitudinal 

surveys) ή εγκάρσιες έρευνες (cross sectional surveys). Στη πρώτη 

κατηγορία ερευνών, ακολουθείται η ίδια διαδικασία σε διάφορες χρονικές 

στιγμές για να εξετασθεί η δυναμική ανάπτυξη των μελών του πληθυσμού. 

Στην δεύτερη κατηγορία, λαμβάνεται ένα μοναδικό δείγμα σε μια χρονική 

στιγμή με στόχο την εκτίμηση χαρακτηριστικών του πληθυσμού κατά την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μια διαμήκης έρευνα, στην οποία 

χρησιμοποιείται το ίδιο δείγμα σε κάθε χρονική στιγμή, είναι μια έρευνα με 

σταθερά δείγματα (panel survey). ∆εν είναι απαραίτητο, όμως, μια διαμήκης 

έρευνα να χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς δείγμα σε όλα τα στάδια. 

Τέλος κάποιες άλλες μέθοδοι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν 

τις τηλεφωνικές έρευνες (telephone surveys) και ταχυδρομικές έρευνες 

(postal surveys). Και οι δύο αυτές κατηγορίες ερευνών είναι λιγότερο 

δαπανηρές. Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα των τηλεφωνικών ερευνών, 

αυτά είναι προφανή. Είναι γρήγορες και φθηνές. Τα μειονεκτήματα 

περιλαμβάνουν σφάλματα μη κάλυψης, καθώς και σφάλματα οφειλόμενα σε 

παρερμηνεία των ερωτήσεων από την πλευρά του ερωτώμενου και των 

απαντήσεων από την πλευρά του ερωτώντος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

όσον αφορά στις ταχυδρομικές έρευνες είναι η απομάκρυνση των σφαλμάτων 

των συνεντευκτών καθώς και η δυνατότητα κάλυψης περισσότερων και 

λεπτομερών θεμάτων. Αν εξαιρέσουμε τα όποια προβλήματα, και λόγω του 

προφανούς πλεονεκτήματος της ταχύτητας και του χαμηλού κόστους, 

παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση στην διεξαγωγή 

τηλεφωνικών ερευνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

3.1.ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

. Τα βασικά στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας ξεκινούν με την ύπαρξη 

ενός θέματος ή προβλήματος προς διερεύνηση. Επίσης, προϋποθέτει την 

ξεκάθαρη διατύπωση του σκοπού της έρευνας Στη συνέχεια, υποδιαιρεί τον 

σκοπό της έρευνας σε επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις, 

συλλέγει και οργανώνει δεδομένα που σχετίζονται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και υποθέσεις. Τέλος, αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένα αυτά 

απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα. 

Το περιεχόμενο και τα βασικά μέρη τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

μια επιστημονική εργασία προσδιορίζονται από διάφορους παράγοντες. 

Mεταξύ των κυριότερων θεωρούνται: 

- ο σκοπός  της έρευνας, 

- η φύση του αντικειμένου, 

- οι επιστημονικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση του 

θέματος, 

- το αν η έρευνα στηρίζεται σε κάποια πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα, 

- η τελική μορφή της έρευνας και 

- η έκταση που θα καλύπτει. 

Για να εκτελέσουμε μια ερευνητική εργασία πρέπει να ακολουθήσουμε 

τα παρακάτω στάδια ή φάσεις τα οποία θα αναλυθούν και εκτενέστερα σε 

επόμενο κεφάλαιο: 

1. Επιλογή του κύριου προβλήματος της ερευνητικής εργασίας 

2. Ορισμός υποθέσεων προς διερεύνηση 

3. Εκλογή ερευνητικής στρατηγικής 

4. Εκλογή μεθόδων έρευνας 

5. Εκλογή δεδομένων 

a. Εκλογή δειγμάτων. Είδη δειγμάτων. Τυχαίοι αριθμοί 

b. Εκπόνηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

6. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας 
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7. Εκπόνηση ερευνητικών αναφορών 

8. Επεξεργασία των συμπερασμάτων της έρευνας και ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

Τα βασικά στάδια προετοιμασίας των ερευνητικών εργασιών 

περιλαμβάνουν τα εξής (Τσακίρη, 2008):  

 επιλογή και οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας, η οποία 

γίνεται με βάσει τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής του θέματος. 

 βιβλιογραφική έρευνα. Η οποία περιλαμβάνει την αναζήτηση 

επιστημονικών εργασιών που έχουν γίνει και έχουν δημοσιευτεί και 

έχουν σχέση με το αντικείμενο που απασχολεί τον ερευνητή.Αυτό θα 

τον βοηθήσει να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία και να ακολουθήσει την 

πιο αποτελεσματική μεθοδολογία και να στηριχθεί σε ήδη 

χρησιμοποιημένες βιβλιογραφικές πηγες που αποδεδειγμένα είναι και 

οι κατάλληλες προς χρήση. 

 συστηματική επιλογή, μελέτη, καταγραφή και αρχειοθέτηση των 

κύριων βιβλιογραφικών πηγών, ώστε να αποσαφηνισθούν: 

- οι κύριες έννοιες, το περιεχόμενο και τα όρια του θέματος 

- η μεθοδολογία για τη διερεύνησή του 

 επανεξέταση και διατύπωση του προβλήματος με βάση τις γνώσεις 

που έχουν αποκομιστεί από τη βιβλιογραφική έρευνα (literature 

overview). 

 σχεδιασμό της έρευνας σχετικά με: 

- το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί, 

- τον τρόπο που θα συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία  π.χ. 

ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις,κλπ. και η διεξαγωγή ελέγχων 

αξιοπιστίας, 

- το αν και κατά πόσο το επιλεγέν δείγμα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του προς διερεύνηση θέματος. 

- την επιλογή των τρόπων καταχώρησης και επεξεργασίας των 

στοιχείων, όπως π.χ. το στατιστικό πακέτο SPSS. 

- την προετοιμασία των ατόμων που, εκτός των ερευνητών, θα 

ασχοληθούν με τη διεξαγωγή της έρευνας, π.χ. με τη συμπλήρωση και 
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τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, την καταχώρηση των 

στοιχείων κ.λ.π. 

 συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, ταξινόμηση και 

αρχειοθέτησή τους, καθώς και η προετοιμασία για την στατιστική 

τους επεξεργασία 

 καταχώρηση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

προσεκτικός έλεγχος για τυχόν λάθη καταχώρησης 

 στατιστική επεξεργασία των στοιχείων με βάση τις μεθόδους οι 

οποίες έχουν προεπιλεγεί. 

 εξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων και ερμηνεία τους. 

 εξαγωγή των συμπερασμάτων και η σύγκρισή τους με τα 

συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών 

 διαπίστωση του κατά πόσο οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 

(hypotheses) έχουν ή όχι επαληθευτεί. 

Προφανώς, κάθε ένα από τα προαναφερθέντα βασικά στάδια, τα οποία 

κατά κανόνα απαιτείται να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση μιας 

επιστημονικής εργασίας, είναι σημαντικό και συμβάλλει ουσιαστικά στην 

επιτυχημένη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της έρευνας. Ωστόσο, το στάδιο που 

αναφέρεται στην επιλογή και τη διατύπωση του προβλήματος έχει ιδιαίτερη 

σημασία. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια γίνεται μια ειδικότερη αναφορά στο 

βασικό αυτό στάδιο, δεδομένου ότι τυχόν σχετικές ασάφειες και αδυναμίες 

ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα και να χαθούν σημαντικές προσπάθειες και πολύτιμος χρόνος, 

απαραίτητος για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων που ακολουθούν. 

Η συνολική έκταση την οποία χρειάζεται να καλύπτει μια έρευνα 

διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό ο οποίος επιδιώκεται με αυτήν.  

Ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκεται, μπορούμε να διακρίνουμε τις 

επιστημονικές έρευνες σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

1. τις διερευνητικές, 

2.  τις περιγραφικές και 

3.  τις πειραματικές. 

Οι διερευνητικές έρευνες δίνουν έμφαση στην ανακάλυψη και 

απαιτούν εμπειρία. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η ευελιξία. Οι 
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διερευνητικές έρευνες αποβλέπουν στη διατύπωση ενός προβλήματος με 

σκοπό την εξέταση ή διατύπωση υποθέσεων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

και την ανάλυση αποκαλυπτικών καταστάσεων. Οι διερευνητικές έρευνες 

έχουν σαν κύριο σκοπό την ανακάλυψη και την καινοτομία, γι’ αυτό και βασικό 

χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ευελιξία. Σημαντική συμβολή για την επιτυχία 

των ερευνών αυτών θεωρείται: 

 η εμπειρία και 

 η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. 

Οι περιγραφικές έρευνες είναι πιο οργανωμένες, προδιαγραμμένες 

και σχεδιασμένες. Οι περιγραφικές έρευνες έχουν ως σκοπό τον 

προσδιορισμό και την εκτίμηση των χαρακτηριστικών μιας δεδομένης 

κατάστασης. Για την επιτυχία των ερευνών αυτών απαιτείται: 

 προσοχή για τυχόν μεροληψία και 

 να είναι περισσότερο οργανωμένες, προδιαγραμμένες και 

σχεδιασμένες 

Οι πειραματικές έρευνες στηρίζονται στο πείραμα: φυσικό ή τεχνικό, 

μέσω του οποίου ο ερευνητής ελέγχει το παραδεκτό μιας υπόθεσης. 

Αποσκοπούν στον έλεγχο της ορθότητας των υποθέσεων. ∆ηλαδή, με τις 

έρευνες αυτές ελέγχεται αν μεταξύ δύο μεταβλητών υπάρχει συστηματική 

σχέση, π.χ. ελέγχεται αν: 

 η μια μεταβλητή εμφανίζεται πάντα με κάποια άλλη, 

 οι μεταβολές μιας μεταβλητής συνοδεύονται από μεταβολές μιας 

άλλης. 

Ο τίτλος της έρευνας πρέπει: 

o Να αναφέρεται σε εξειδικευμένη πτυχή του ερευνητικού θέματος 

o Να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του σκοπού της έρευνας 

o Να είναι σαφής, πλήρης και συνοπτικός 

Ο σκοπός της έρευνας πρέπει να είναι σαφής, απλός και περιεκτικός, 

χωρίς να περιλαμβάνει αχρείαστες λεπτομέρειες. Το ίδιο ισχύει και για τους 

ερευνητικούς στόχους που πηγάζουν άμεσα από το σκοπό της έρευνας και 

αποτελούν την προέκτασή του, καθοδηγώντας τον/την ερευνητή/τρια στη 

συμπλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας. Και στις δύο περιπτώσεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στη διατύπωση οι υπό μελέτη μεταβλητές 
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3.1.1.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το κύριο πρόβλημα της ερευνητικής εργασίας είναι η απάντηση του 

ερωτήματος: Τι είναι εκείνο το φαινόμενο για το οποίο πρέπει να συλλέξουμε 

και να επεξεργαστούμε δεδομένα; Αν υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης 

απάντησης του ερευνητή στο ερώτημα αυτό, πρέπει να ορίσει το πρόβλημα 

σαν το φαινόμενο το οποίο τον ενδιαφέρει να διερευνήσει (Cochram, 1977). 

Ο ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η προσωπικότητά του 

παίζει κεντρικό ρόλο στην ερευνητική διαδικασία. Ο ερευνητής φέρει μαζί του 

τις σκέψεις του, τους σκοπούς του, τα αισθήματά του, την εθνικότητά του, τη 

φυλετική του ιδιαιτερότητα, την κοινωνική του τάξη, το φύλο του, τις 

προσωπικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία του, την εργασιακή του σχέση, το 

οικογενειακό του παρελθόν, την εκπαίδευσή του και εναποθέτει τις επιρροές 

από τα παραπάνω στην έρευνά του. 

Μια καλή «αντίληψη» του προβλήματος της έρευνας μπορεί να 

προκύψει από την έρευνα της υποδομής του φαινομένου. Τελικά, πρέπει να 

αναγνωρισθούν οι περιορισμοί στη διερεύνηση του φαινομένου. Η έρευνα 

πρέπει να θέσει ρεαλιστικούς στόχους ως προς το χρόνο συμπλήρωσης και 

τις δυνατότητες που δίνονται (Monroe, 1993). 

Τα κύρια είδη των προβλημάτων, τα οποία ενδιαφέρουν τον άνθρωπο 

και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας είναι αναρίθμητα. Μεταξύ 

αυτών σημαντικότερα θεωρούνται αυτά που (Τσακίρη 2008): 

 μπορούν να απαντηθούν χωρίς επιστημονικές μεθόδους, 

 είναι δύσκολο να απαντηθούν ακόμη και με τη χρήση επιστημονικών 

μεθόδων, 

 μπορούν να απαντηθούν με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων, χωρίς 

αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι οι λύσεις που προκύπτουν είναι 

ικανοποιητικές και οριστικές. 

Κατά συνέπεια, ενδιαφέρει κατ’ αρχήν να εξεταστεί κατά πόσο το 

πρόβλημα χρειάζεται, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 

επιστημονικής έρευνας. Στην περίπτωση που η απάντηση στο βασικό αυτό 
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ερώτημα είναι καταφατική, θα πρέπει να υπολογιστούν, έστω και κατά 

προσέγγιση, οι απαιτήσεις του σε χρόνο, σε κόστος, καθώς και σε 

εξειδικευμένη γνώση. 

Η επιλογή και η οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας και πιο 

συγκεκριμένα, η οριστική διατύπωση του θέματος ή του τίτλου της εργασίας, 

αποτελούν μια αρκετά δύσκολη και απαιτητική διανοητική διεργασία. Αν και 

πολλοί και διάφοροι είναι οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

τελική διαμόρφωση και επιλογή του θέματος, ωστόσο, αυτό αποτελεί κυρίως 

συνάρτηση: 

 της προσωπικότητας του ερευνητή 

 του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται και εργάζεται 

 των προσωπικών του κινήτρων, κλίσεων και ενδιαφερόντων του 

Σε ότι αφορά ειδικότερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου απαιτείται 

η ολοκλήρωση μιας εργασίας από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ως 

κριτήρια για την επιλογή από αυτούς και αυτές του θέματος, είναι καλό κατ’ 

αρχήν να θεωρούνται (Τσακίρη 2008): 

 Το προσωπικό ενδιαφέρον για ένα θέμα, η απορία και η ύπαρξη 

βασικών ερωτημάτων, τα οποία απαιτούν απαντήσεις προκειμένου να 

διαπιστωθεί ή να γίνει γνωστό κάτι ή ακόμη και να προχωρήσει μια 

ανακάλυψη. Η επιλογή του θέματος με βασικό κριτήριο το ενδιαφέρον 

του ερευνητή βοηθά, ώστε η ενασχόληση του με αυτό να αποτελεί 

πηγή ευχαρίστησης και ικανοποίησης και όχι χάσιμο χρόνου και κόπου 

ή ακόμη πηγή πίεσης και δυσαρέσκειας. 

 Η σχέση με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία θα επιτρέψει όχι 

μόνο την αξιοποίηση των γνώσεων που υπάρχουν, αλλά θα 

λειτουργήσει και ως κίνητρο αναζήτησης και συμπλήρωσης χρήσιμων 

συμπληρωματικών γνώσεων. ∆ηλαδή, το αντικείμενο των σπουδών, 

ίσως θα πρέπει να αποτελεί ένα είδος πλατφόρμας για την επιλογή του 

θέματος. 

 Τα μελλοντικά σχέδια των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. ∆ηλαδή, η 

απόφαση ενασχόλησης με ένα θέμα, είναι καλό και χρήσιμο να 

συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και, να αποτελεί μέρος των μελλοντικών 

σχεδίων, επιδιώξεων και φιλοδοξιών τους σε επαγγελματικό ή 
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προσωπικό επίπεδο. Έτσι, ο χρόνος που θα απαιτηθεί κάθε άλλο 

παρά χαμένος μπορεί να θεωρηθεί. Αντίθετα θα αποτελεί ένα είδος 

επένδυσης για την πραγματοποίηση των μελλοντικών ‘κύριων’ στόχων 

τους. 

 Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και 

τη διερεύνηση του θέματος. Στοχεύει στη δημιουργία ενός κλίματος 

προβληματισμού και αναζήτησης, που θα οδηγήσει ομαλά στην ερευνητική 

διαδικασία. 

 Η επιλογή του θέματος γίνεται ύστερα από ουσιαστικό διάλογο, 

ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας. Το  αρχικό ερέθισμα μπορεί να 

προέκυψε μέσα από κάποιο αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος ή 

μετά από συζήτηση για κάποιο επίκαιρο θέμα, τοπικό ή ευρύτερο ή από την 

ανάγνωση κάποιου άρθρου εφημερίδας ή περιοδικού, που ο εκπαιδευτικός ή 

οι μαθητές έφεραν στην τάξη. 

 Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή προκαλεί ερεθίσματα, συμμετέχει 

ισότιμα στην ανταλλαγή απόψεων και, όταν του ζητηθεί, βοηθά τους μαθητές 

να καταλήξουν στην επιλογή τους. 

 Αφού επιλεγεί ένα συγκεκριμένο θέμα, ο εκπαιδευτικός  φροντίζει για 

την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο θέμα αυτό. Εδώ 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο έντυπο (άρθρα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, 

κάρτες, φωτογραφίες κ.ά.) όσο και οπτικοακουστικό υλικό (slides, videotapes, 

κασέτες ήχου κλπ.). 

 Στοχεύει μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο στη δημιουργία 

ερωτημάτων και ενδιαφέροντος σε όλα τα μέλη της ομάδας. Όσο καλύτερη 

είναι η ευαισθητοποίηση, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η έρευνα που θα 

ακολουθήσει. 

 Η διερεύνηση του θέματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ένας 

από τους συνηθέστερους είναι η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών. Σύμφωνα με 

τη μέθοδο αυτή, όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν ελεύθερα 

οποιαδήποτε λέξη, φράση ή θεματική ενότητα τους έρχεται στο μυαλό σχετικά 

με το επιλεγέν θέμα. Γράφονται όλες οι απόψεις χωρίς κανένα σχολιασμό ή 

αξιολόγηση.  

 Αφού τελειώσει η διαδικασία αυτή, γίνεται λογική κατηγοριοποίηση – 

ταξινόμηση των ιδεών και ακολουθεί συζήτηση για κάθε κατηγορία. Στη 
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συζήτηση αυτή, οι μαθητές εκφράζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, 

αποφασίζουν ποιες από τις κατηγορίες τους  ενδιαφέρουν περισσότερο και 

αποφασίζουν πώς θα ήθελαν να τις ερευνήσουν. 

 

3.1.2.ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων ποικίλει και το κατά πόσο εύκολο ή 

δύσκολο είναι κάποιο θέμα δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε από την αρχή. 

Βέβαια μπορούμε κάλλιστα να πούμε πως δεν υπάρχουν εύκολα ή δύσκολα 

θέματα διότι καμιά φορά το επίπεδο δυσκολίας το καθορίζουν η διάθεση και 

το πραγματικό ενδιαφέρον αυτού ή αυτών που πρόκειται να ασχοληθούν και 

να καταβάλουν την ανάλογη προσπάθεια για τη διεκπεραίωσή του. 

Οι κανόνες για την ανάπτυξη των υποθέσεων προς διερεύνηση είναι: 

 Γνώση της περιοχής έρευνας του φαινομένου 

 Επέκταση της βάσης εμπειρίας με τη συζήτηση του θέματος με άλλους 

ερευνητές που έχουν κάνει παρόμοια έρευνα 

 Ανάπτυξη δημιουργικότητας για την εύρεση των κατάλληλων 

ερευνητικών ερωτήσεων. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι: 

o Συσκέψεις και ανταλλαγή απόψεων στο θέμα (brainstorming) 

o Μέθοδος Delphi, κατά την οποία μια ομάδα συναδέλφων 

συσκέπτεται και γράφει ο καθένας τρεις ερευνητικές ερωτήσεις 

στο θέμα που διερευνάται. Οι ερωτήσεις συγκεντρώνονται και 

μοιράζονται στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διατυπώνουν τα 

σχόλιά τους πάνω στις ερωτήσεις. Τελικός στόχος είναι η 

συμφωνία μεταξύ των εκλογών των ερευνητικών ερωτήσεων είτε 

με τη μέθοδο της ψηφοφορίας είτε με τη μέθοδο της 

ταξινόμησης κατά σειρά σπουδαιότητας.  

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

3.1.3.ΕΙΔΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Υπάρχουν βασικές τεχνικές να αποκτήσουμε ένα «αντιπροσωπευτικό 

δείγμα»: 

 Απλό τυχαίο δείγμα (Simple random sample). Το απλό τυχαίο δείγμα 

είναι ένα δείγμα στο οποίο κάθε μέλος του υπό εξέταση πληθυσμού 

έχει την ίδια πιθανότητα εκλογής. Π.χ. Τοποθετούμε όλα τα ονόματα 

των ατόμων σε μια κληρωτίδα και τραβούμε από εκεί χωρίς 

επανάθεση.  

 Συστηματικό δείγμα (Systematic ή quasi-random sample). 

Συστηματικό δείγμα λέγεται το δείγμα κατά το οποίο εκλέγεται κάθε (n-

οστό) στοιχείο του πληθυσμού. 

 Στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα (Stratified random sample). Το 

στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα είναι το δείγμα που εκλέγεται έτσι 

ώστε ορισμένες ομάδες προσώπων ή αντικειμένων να εμφανίζονται 

στο δείγμα με αριθμητικά μεγέθη ανάλογα του πραγματικού τους 

μεγέθους στον υπό εξέταση πληθυσμό. Σε κάθε τέτοια υποομάδα του 

πληθυσμού, τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα εκλέγονται τυχαία. 

Στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε ότι 

υπάρχουν διαφορετικές υποομάδες σε ένα πληθυσμό και θέλουμε να 

σιγουρευθούμε ότι τις περικλείουμε όλες στο δείγμα –κατά προτίμηση 

αναλογικά. Το δείγμα πρέπει να απεικονίζει τις διάφορες υποομάδες 

του «πληθυσμού». Π.χ. Τα φύλα (άνδρες και γυναίκες) ή τις ηλικίες (ως 

15 ετών, 16-64, 65 και άνω) (Μπένος, 1991).  

Τα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των προσώπων ή 

αντικειμένων για τα οποία τα αποτελέσματα θα γενικευθούν. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών τυχαίων δειγμάτων, τα οποία εκλέγουμε με 

τους ακόλουθους τρόπους: 

 Εκλογή με Η/Υ. Ο Η/Υ μπορεί να εκλέξει μια άπειρη ακολουθία τυχαίων 

αριθμών. Αν θέλουμε να εκλέξουμε τυχαία 50 από 500 ονόματα 

συμμετεχόντων στη δειγματοληψία, αριθμούμε τα 500 ονόματα και 
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παράγουμε με τον Η/Υ 50 τυχαίους αριθμούς. Αν οι αριθμοί είναι 2, 8, 16, 

23, 32, 53, 68, 205, … εκλέγουμε τα ονόματα υπ’ αριθμόν 2, 8, 16, 23, 32, 

53, 68, 205, …, αντίστοιχα μέχρι να συμπληρωθούν 50 ονόματα. 

 Πίνακας τυχαίων αριθμών. Υπάρχουν έτοιμοι πίνακες τυχαίων αριθμών. 

Εκλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα 10 ανθρώπων με την εκλογή 10 τυχαίων 

αριθμών και τη λήψη του τελευταίου τους ψηφίου. Αν το τελευταίο ψηφίο 

από τους 10 τυχαίους αριθμούς είναι 3, 8, 9, 2, 5, 9, 1, 2, 4, 1 τότε 

εκλέγουμε από τον υπό εξέταση πληθυσμό τα ονόματα υπ’ αριθμόν 3, 8, 

9, 2, 5, 9, 1, 2, 4, 1. 

 Εκλογή τυχαίου δείγματος με το χέρι. Αν θέλουμε να εκλέξουμε 3 

τυχαίους αριθμούς από ένα σύνολο 20 αριθμών γράφουμε σε 20 μικρά 

χαρτιά κάθε έναν από τους 20 αριθμούς, τα διπλώνουμε και τα 

τοποθετούμε σε ένα κλειστό κουτί. Από το κουτί αυτό εκλέγουμε με το χέρι 

μας 3 χαρτιά με τους 3 αριθμούς του δείγματος. 

Για να είναι αντιπροσωπευτικό ένα δείγμα πρέπει να μειώσουμε το 

σφάλμα από τη μη ύπαρξη απάντησης ορισμένων συμμετεχόντων στη 

δειγματοληψία (non-response error). Επίσης, πρέπει να μειώσουμε το 

σφάλμα που παράγεται από τη μεροληψία του δείγματος (sampling bias). 

Τέλος, πρέπει το μέγεθος του δείγματος να είναι κατάλληλο.  

Είναι δύσκολο για τον ερευνητή να μελετήσει κάθε άτομο του υπό 

εξέταση πληθυσμού ξεχωριστά, γι’αυτό και είναι υποχρεωμένος να επιλέξει 

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι 

απαραίτητο στην ποσοτική έρευνα για να μπορέσει να οδηγηθεί σε έγκυρα 

αποτελέσματα. Επίσης, επιτρέπει στον ερευνητή να γενικεύσει τα 

συμπεράσματά του. Για παράδειγμα, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα βοηθάει 

στο να διατυπωθούν γενικεύσεις για τη συμπεριφορά των Ελλήνων, τις 

γνώσεις των μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου για κάποιο ζήτημα, τις αντιλήψεις, 

αναπαραστάσεις των Αθηναίων (Ιωαννίδη – Καπόλου 2005).  
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3.1.4.ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για έρευνα είναι οι συνεντεύξεις, τα 

ερωτηματολόγια, οι παρατηρήσεις, οι τυποποιημένοι έλεγχοι, οι τηλεφωνικές 

κλήσεις, κλπ. Μερικοί κανόνες χρήσης είναι οι ακόλουθοι: 

 Για την εύρεση των ασχολιών των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή 

κάτω από το φως της δημοσιότητας, χρησιμοποιούμε την παρατήρηση. 

 Για την εύρεση των ιδιωτικών ασχολιών των ανθρώπων, 

χρησιμοποιούμε τις συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια ή τις τεχνικές 

ημερολογίων. 

 Για την επισήμανση των ιδεών και των αντιλήψεων των ανθρώπων, 

χρησιμοποιούμε τις συνεντεύξεις και τις κλίμακες χαρακτηριστικών. 

 Για να αντιληφθούμε τις ικανότητες των ανθρώπων, χρησιμοποιούμε 

τους τυποποιημένους ελέγχους. 

 

 

3.2.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου ο ερευνητής πρέπει να 

χρησιμοποιεί (Κυριαζή, 2002): 

1. Απλή, κατανοητή γλώσσα 

2. Μικρές ερωτήσεις, ώστε να είναι ευκολονόητες 

3. Αποφυγή διπλών ερωτήσεων, π.χ «Πόσο συχνά επισκεπτόσαστε τους 

γονείς σας;». Κάποιος από τους ερωτώμενους μπορεί να προέρχεται 

από οικογένεια όπου οι γονείς δεν ζουν μαζί και μπορεί για παράδειγμα 

να επισκέπτεται καθημερινά τη μητέρα του αλλά μια φορά το μήνα τον 

πατέρα του. Έτσι, δυσκολεύεται να δώσει απάντηση. 

4. Αποφυγή ερωτήσεων που προκαλούν προκαθορισμένες απαντήσεις, 

π.χ «Στην κοινωνία μας θεωρείται ότι δεν είναι αποδεκτό οι γυναίκες να 

προτείνουν προφυλακτικό». Σε αυτή την πρόταση αναμένεται οι 



40 
 

περισσότεροι να συμφωνήσουν καθώς οι ερωτώμενοι τείνουν να 

δίνουν απαντήσεις κοινωνικά αποδεκτές. Έτσι, είναι δύσκολο να 

διαφωνήσουν με μια θέση που προβάλλεται ότι είναι 

αντιπροσωπευτική της κοινωνίας μας.  

5. Αποφυγή ερωτήσεων που περιλαμβάνουν άρνηση, π.χ «Η χρήση 

μαριχουάνας δεν θα πρέπει να αποποινικοποιηθεί» ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Εδώ 

είναι αρκετά δύσκολο να κατανοήσει ο ερωτώμενος και στη συνέχεια ο 

ερευνητής τη διαφορά μεταξύ του ναι και του όχι.  

6. Αποφυγή ερωτήσεων που χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να 

απαντηθούν, π.χ αναφορά σε συγκεκριμένους νόμους, πολιτικές που 

δεν είναι γνωστές, π.χ «Τι γνώμη έχετε για την πολιτική της κυβέρνησης 

στο θέμα της περίθαλψης μεταναστών με HIV/AIDS». ∆εν είναι σίγουρο 

ότι ο γενικός πληθυσμός γνωρίζει τη συγκεκριμένη πολιτική οπότε δεν 

θα μπορέσει να απαντήσει και να τη σχολιάσει.  

7. Οι όροι να είναι κατανοητοί από όλες τις κοινωνικές ομάδες, π.χ, οι 

νέοι, οι μετανάστες, τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, 

αστικά κέντρα / αγροτικές περιοχές κατανοούν διαφορετικά το ίδιο 

ζήτημα. Όπως για παράδειγμα, «κακοποίηση» που για άλλους μπορεί 

να είναι και η  λεκτική ενώ για άλλες ομάδες του πληθυσμού η έννοια 

της κακοποίησης  να παραπέμπει  μόνο στη σωματική και μερικές 

φορές τη βαριάς μορφής 

8. Αποφυγή ερωτήσεων που λόγω της αναφοράς σε ονόματα ή σύμβολα 

προκαλούν συγκεκριμένες απαντήσεις, π.χ «ποια είναι η γνώμη σας για 

την αρνητική στάση της εκκλησίας μας στο θέμα της χρήσης 

προφυλακτικού;» Αυτή η ερώτηση θα έχει άλλη επιρροή σε άτομα με 

έντονο θρησκευτικό συναίσθημα και άλλη σε κάποιον άθεο για 

παράδειγμα. Έτσι, τα άτομα με υψηλό βαθμό θρησκευτικότητας θα 

συμφωνήσουν με αυτή τη θέση, άσχετα εάν η προσωπική τους άποψη 

είναι διαφορετική. 

9. Αποφυγή ερωτήσεων για μη αποδεκτές συμπεριφορές, π.χ «Έχετε 

κακοποιήσει τη γυναίκα σας;» Οι πληροφορίες για τέτοιες 

συμπεριφορές συλλέγονται έμμεσα χωρίς να πρέπει ο ερωτώμενος να 

παραδεχθεί ότι έχει διαπράξει κάποια μη αποδεκτή συμπεριφορά. 
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10.  Σε ερωτήματα που διερευνάται η συχνότητα πρέπει να υπάρχει πάντα 

χρονικά καθορισμένο διάστημα, π.χ καθημερινά, εβδομάδα, μήνα κλπ  

11.  Πρέπει πάντοτε να δίνεται η πιθανή απάντηση, «∆εν γνωρίζω» ή «∆εν 

απαντώ» καθώς δεν γνωρίζουν όλα τα άτομα όλα τα θέματα. Επίσης 

σε ορισμένα ερωτήματα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον 

ερωτώμενο να επιλέξει ως απάντηση «∆εν είμαι σίγουρος / η». 

12.  Ενικός ή πληθυντικός; Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να 

αποφασίσει η ερευνητική ομάδα και κάθε φορά, ανάλογα με το θέμα και 

την ομάδα στην οποία απευθύνεται μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 

ενικό ή τον πληθυντικό. Για παράδειγμα, όταν η έρευνα απευθύνεται σε 

νέους, χρησιμοποιείται ο ενικός αριθμός.  

13.  Κατηγοριοποιήσεις σε ερωτήσεις που προκαλούν αμηχανία, π.χ 

ηλικία, εισόδημα. Για παράδειγμα, είναι ευκολότερο για τον ερωτώμενο 

να απαντήσει ότι ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-35 ετών από το να 

δηλώσει τη συγκεκριμένη ηλικία του / της.  

14.  Αποφυγή κοινωνικά αποδεκτών ζητημάτων με απαντήσεις, συμφωνώ 

ή διαφωνώ γιατί προκαλούν υψηλά ποσοστά αναμενόμενων 

απαντήσεων, π.χ «Το αλκοόλ  ή το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία». 

Αυτή η απάντηση, εάν δηλαδή κάποιος συμφωνήσει ότι το κάπνισμα 

κάνει κακό στην υγεία δεν προσφέρει καμία νέα πληροφορία στον 

ερευνητή και δεν μπορεί στη συνέχεια να την αξιολογήσει στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Είναι κάτι που σε κοινωνικό επίπεδο 

είναι ήδη καταγεγραμμένο και δεν έχει νόημα να συμπεριληφθεί σε μια 

έρευνα. 

Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε κλειστές και ανοιχτές. Οι κλειστές 

ερωτήσεις συνοδεύονται από προκαθορισμένες απαντήσεις και ο 

ερωτώμενος επιλέγει την απάντηση που ταιριάζει περισσότερο στην 

περίπτωσή του. Καθώς ο ερευνητής δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις 

πιθανές απαντήσεις πρέπει πάντοτε να υπάρχει η επιλογή «Άλλο….» όπου ο 

ερωτώμενος αναφέρει την δική του απάντηση. Επίσης πρέπει να προβλέπεται 

η απάντηση «∆εν ξέρω» ή «∆εν είμαι σίγουρος /η» για ανάλογες περιπτώσεις 

(Μπένος, 1991).  

Στην πιλοτική έρευνα μέσα από τις απαντήσεις «άλλο» ο ερευνητής 

μπορεί να οδηγηθεί σε απαντήσεις που αναφέρονται με μεγαλύτερη 
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συχνότητα και να τις συμπεριλάβει στις προκαθορισμένες απαντήσεις του 

τελικού ερωτηματολογίου. Στις προκαθορισμένες απαντήσεις, ο ερευνητής θα 

πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός ώστε να μην συμπεριλάβει απαντήσεις που 

σχετίζονται μόνο με τις δικές του γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, 

αναπαραστάσεις. Για την αποφυγή υποκειμενικών απαντήσεων οι απαντήσεις 

διαμορφώνονται από μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών και ποτέ από ένα 

και μόνο άτομο.  

Είναι σαφές ότι οι κλειστές ερωτήσεις δεν παρέχουν τη δυνατότητα να 

εκφρασθούν οι αυθόρμητες απαντήσεις του δείγματος, καθώς ο καθένας 

παρασύρεται από τις έτοιμες απαντήσεις και δεν μπαίνει στη διαδικασία να 

σκεφθεί παρά προτιμά να επιλέξει μια απάντηση που εκείνη τη στιγμή θεωρεί 

πλησιέστερη στις δικές του απόψεις.  

Σε αντίθεση η ανοιχτή ερώτηση αφήνει τον ερωτώμενο να σκεφθεί και 

να διατυπώσει τη δική του άποψη, στάση, πρακτική. Το αρνητικό των 

ανοιχτών ερωτήσεων είναι ότι σε αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια οι 

ερωτήσεις αυτές μένουν συνήθως κενές καθώς απαιτούν περισσότερο χρόνο 

και σκέψη για να απαντηθούν. Μια άλλη δυσκολία για τον ερευνητή είναι ότι οι 

ερωτήσεις αυτές εφόσον θα ακολουθήσει στατιστική επεξεργασία των 

στοιχείων πρέπει να κωδικοποιηθούν και να δοθούν ως κλειστές ερωτήσεις 

στον στατιστικό. Οι πληροφορίες όλες που έχουν δοθεί πρέπει να 

αποτελέσουν ολιγάριθμες κατηγορίες για τη στατιστική επεξεργασία, έτσι 

χάνονται αρκετά από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο ερευνητής όμως θα 

πρέπει να σχολιάζει ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων εφόσον έχει κάνει ο ίδιος την κωδικοποίηση και γνωρίζει τις 

αρχικές απαντήσεις.  

 

3.2.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί με τους ακόλουθους 

τρόπους:  
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 Αυτό-συμπληρούμενο – Ο ερευνητής διανέμει τα ερωτηματολόγια σε 

συγκεκριμένους χώρους ή σε ομάδες ή σε περιοχές και παραλαμβάνει 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο.  

 Προσωπική συνέντευξη (face to face interview )-  Με τη μέθοδο αυτή ο 

ερευνητής  ρωτάει τον ερωτώμενο και συμπληρώνει τις απαντήσεις 

 Η τηλεφωνική συνέντευξη-. Με αυτή τη μέθοδο ο ερευνητής κερδίζει 

χρόνο και το δείγμα επιλέγεται με τυχαία δειγματοληψία από τον 

τηλεφωνικό κατάλογο. Το πρόβλημα είναι ο υψηλός αριθμός αρνήσεων 

και η καχυποψία του ερωτώμενου καθώς δεν γνωρίζει εάν ο ερευνητής 

είναι πράγματι αυτός που συστήνεται. 

 

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

Με βάση τις βιβλιογραφικές πηγές των επιστημονικών άρθρων τα 

οποία συλλέχθηκαν, διατυπώθηκε  ένα περιεκτικό ερωτηματολόγιο που 

αποτελούνταν από 5 βασικές ενότητες και 25 ερωτήσεις συνολικά. Πιο 

αναλυτικά, όσον αφορά στις κλίμακες που αναφέρονται και στις ερωτήσεις 

που χρησιμοποιούνται, αυτές αντλήθηκαν από το επιστημονικό βιβλίο 

‘Handbook Of Marketing Scales: Multi-Item Measures For Marketing And 

Customer Behavior Research (Association For Customer Research)’ των 

William O. Bearden, Richard G. Netemeyer and Kelly L. Haws (2010), από το 

επιστημονικό άρθρο ‘The Relationship Between National Brand and Private 

Label Food Product: Prices, Promotions, Recessions and Recoveries του 

Volpe Richard (2011)’ και το επιστημονικό άρθρο των Boutsouki Christina, 

Zotos  Yorgos and Masouti Zafeiria (2008), με τίτλο ‘Consumer Behaviour 

towards Own Label: monitoring the Greek experience’.  

 
Πιο αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από επτά ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα των ερωτήσεων που αφορά τις ερωτήσεις 1 έως 9, 

αναφέρεται στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών και εξετάζουν εάν ο 

ερωτώμενος καταναλωτής ψωνίζει σε κατάστημα λιανικής τύπου σούπερ 

μάρκετ, εάν κάνει εκεί τα ψώνια του σπιτιού, πόσες φορές το μήνα, εάν 

ψωνίζει σταθερά από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε ποια 

αλυσίδα ψωνίζει τις περισσότερες φορές (ερωτήσεις 1-6). Εν συνεχεία, ο 

ερωτ΄ωμενος καλείται να απαντήσει για το πόσα χρήματα δαπανά ανά 
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επίσκεψη κατά μέσον όρο και εάν έχει αποφασίσει από πριν για τα είδη ή/και 

τις μάρκες που θα αγοράσει (ερωτήσεις 7-9).  

 
Όσον αφορά στη δεύτερη ενότητα ερωτήσεων, αυτή επικεντρώνεται 

στη διερεύνηση του βαθμού σημαντικότητας διαφόρων κριτηρίων σχετικά με 

την επιλογή τόσο των προϊόντων (ερώτηση 10), όσο και του ίδιου του 

καταστήματος (ερώτηση 11). Στην πρώτη περίπτωση (ερώτηση 10) τα 

κριτήρια που διερευνώνται είναι η τιμή, η ποιότητα, η συσκευασία, οι 

προσφορές, η προέλευση και η μάρκα. Αντίστοιχα για τη δεύτερη περίπτωση 

(ερώτηση 11) τα κριτήρια είναι οι τιμές, η ποικιλία, η ποιότητα, η πρόσβαση, η 

ατμόσφαιρα, η εξυπηρέτηση, η διαρρύθμιση, η φήμη και οι πρόσφορες. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι επρόκειτο για κλειστού τύπου ερωτήσεις, και 

ότι και στις δύο ερωτήσεις έγινε χρήση  κλίμακας τύπου Likert με έξι και εννιά 

αντικείμενα αντίστοιχα, με ‘διαστάσεις’ από «καθόλου σημαντικό» έως «πολύ 

σημαντικό».  

 
Κατά την τρίτη ενότητα ο ερωτώμενος καταναλωτής καλείται να 

αξιολογήσει το κατάστημα λιανικής από όπου ψωνίζει συνήθως, αρχικά 

επιμέρους (ερώτηση 12) και έχοντας ως βάση τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην ερώτηση 11, αλλά και συνολικά (ερώτηση 13). 

Και σε αυτές τις δύο ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε και πάλι κλίμακα τύπου 

Likert, ισορροπημένη και με αναγκαστική επιλογή, εννιά και ενός αντικειμένου 

αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στην ερώτηση 12, οι ‘διαστάσεις’ ήταν από 

«πολύ κακό» έως «πολύ καλό», ενώ στην ερώτηση 13 από «πολύ 

δυσαρεστημένος» έως «πολύ ικανοποιημένος».  

 
Η τέταρτη ενότητα εξειδικεύεται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας – μάρκας του super  market - καθώς ο καταναλωτής καλείται να 

απαντήσει, αρχικά, στο αν αγοράζει ή όχι τέτοιου είδους προϊόντα (ερώτηση 

14), εάν ναι με ποια κριτήρια προβαίνει στην αγορά τους αξιολογώντας τα 

προϊόντα με τη μάρκα του σούπερ μάρκετ με βάση τις τιμές, την ποιότητα, τη 

συσκευασία, τις προσφορές και τη φήμη (ερώτηση 15) τους, ενώ καλείται εν 

συνεχεία να εκφράσει και το συνολικό βαθμό ικανοποίησής του από αυτά 

(ερώτηση16). Όπως και με την προηγούμενη ενότητα, στις ερωτήσεις 15 και 
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16, χρησιμοποιείται κλίμακα τύπου Likert (ισορροπημένη και αναγκαστικής 

επιλογής) πέντε και ενός αντικειμένου αντίστοιχα, με διαστάσεις από «πολύ 

κακό» έως «πολύ καλό» για την ερώτηση 15, και από «πολύ 

δυσαρεστημένος» έως «πολύ ικανοποιημένος» για την ερώτηση 16.  

 
Στη συνέχεια της εν λόγω ενότητας ερωτήσεων, ο ερωτώμενος καλείται 

να κάνει σύγκριση των προϊόντων αυτών με τα προϊόντα με τη μάρκα του 

κατασκευαστή (ερώτηση 17) με βάση τις τιμές, την ποιότητα, τη συσκευασία, 

τις προσφορές και τη φήμη. Αντίστοιχα στην ερώτηση 18 τα αξιολογεί μέσω 

της σύγκρισης όπου τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι το εάν θεωρεί τα 

προϊόντα με τη μάρκα του σούπερ μάρκετ ως καλύτερα, ίδια ή χειρότερα από 

τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα. Έτσι, και στις δύο τελευταίες ερωτήσεις 

χρησιμοποιείται και πάλι η συγκριτική κλίμακα, τύπου Likert (ισορροπημένη-

αναγκαστικής επιλογής) πέντε και ενός αντικειμένου αντίστοιχα με ‘διαστάσεις’ 

από «πολύ χειρότερα» έως «πολύ καλύτερα».  

 

Στην ερώτηση 19, ο καταναλωτής που ερωτάται καλείται να επισημάνει 

το κατά πόσο τον εκφράζουν τα κριτήρια που δίνονται στο να μην αγοράζει 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας / μάρκας super market, όπου τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται είναι το αν έχει επίγνωση των ιδιωτικών σημάτων, αν 

προτιμά μάρκες των κατασκευαστών, να θεωρεί τον εαυτό του αγοραστή 

‘ανοιχτής’ αγοράς, αν χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπιστοσύνης στην 

ποιότητα των δικών τους σημάτων. Αντίστοιχα στην ερώτηση 20 καλείται να 

επισημάνει το κατά πόσο τον εκφράζουν τα κριτήρια που δίνονται στο να 

αγοράζει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας / μάρκας super market, όπου τα κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται είναι η χαμηλή ανταγωνιστική τιμή, η καλή ποιότητα, η 

τοποθέτηση προϊόντων στο ράφι, η εμπιστοσύνη του σε αυτά και η 

συσκευασία τους. Έτσι, και στις δύο τελευταίες ερωτήσεις χρησιμοποιείται και 

πάλι η συγκριτική κλίμακα, τύπου Likert (ισορροπημένη-αναγκαστικής 

επιλογής) τεσσάρων και πέντε αντικειμένων αντίστοιχα με ‘διαστάσεις’ από 

«με εκφράζει απόλυτα» έως «δεν με εκφράζει καθόλου». Στο τέλος της 

ενότητας αυτής, η ερώτηση 21, καλεί τον ερωτώμενο να εκτιμήσει τι ποσοστό 

των αγορών του αφορούν στα προϊόντα με τη μάρκα του σούπερ μάρκετ. 
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 Στην αμέσως επόμενη ενότητα, το ερωτηματολόγιο ασχολείται με την 

πρόθεση αγοράς του καταναλωτή με την ερώτηση 22, όπου του αναφέρονται 

μια σειρά από κατηγορίες προϊόντων και απαντά διχοτομικά με «ναι» ή «όχι», 

για το εάν θα προτιμούσε τα προϊόντα με τη μάρκα του σούπερ μάρκετ, 

εφόσον ψώνιζε την εκάστοτε κατηγορία προϊόντων. Οι ερωτήσεις 23 και 24 

που ακολουθούν επικεντρώνονται στους τομείς αγοράς των τροφίμων και των 

αναψυκτικών, όπου ο καταναλωτής καλείται να εκτιμήσει το ποσοστό των 

αγορών του στους εν λόγω τομείς αντίστοιχα, κάθε φορά που ψωνίζει από το 

super market. 

 

Ακολουθεί η έκτη ενότητα ερωτήσεων όπου ο ερωτώμενος με την 

ερώτηση 25 εκτιμά κατά πόσο τον εκφράζουν οι ενδεικτικές απαιτήσεις που 

παρέχονται ως κριτήρια για βελτίωση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας/ 

μάρκας super market. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι η βελτίωση της 

ποιότητας, μεγαλύτερη προσφερόμενη ποικιλία, χαμηλότερη τιμή, καλύτερη 

συσκευασία. Έτσι, και σε αυτήν την ερώτηση χρησιμοποιείται και πάλι η 

συγκριτική κλίμακα, τύπου Likert (ισορροπημένη-αναγκαστικής επιλογής) 

τεσσάρων αντικειμένων και με ‘διαστάσεις’ από «με εκφράζει απόλυτα» έως 

«δεν με εκφράζει καθόλου».  

Τέλος, ο ερωτώμενος καλείται να δώσει κάποια δημογραφικά του 

στοιχεία όπως το φύλο, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, τον τομέα 

απασχόλησής του, τον αριθμός μελών της οικογένειας/νοικοκυριού, την ηλικία 

και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που βρίσκεται ή έχει ολοκληρώσει.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

«Η Στάση Των Ελλήνων Καταναλωτών Έναντι Των Προϊόντων 
Ιδιωτικής Ετικέτας»  

 

 

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να διερευνηθεί η στάση των 

Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή στα 

προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας όπως τα προϊόντα επωνυμίας Carrefour, 

Α-Β, Spar (Βερόπουλος), κλπ.).  

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με την μεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια, σημειώνοντας την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο.  

 
 

Α. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ  

 

1. Ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ;  

 

ΝΑΙ �  

ΟΧΙ �  

 

2. Κάνετε εσείς συνήθως τα ψώνια του σπιτιού;  

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ   

 

3. Πόσες φορές τον μήνα πηγαίνετε στο super-market;  

 

(αριθμός) ………  

 

4. Ψωνίζεται σταθερά από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ;  

 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  
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5. Σε πόσα σούπερ μάρκετ ψωνίζετε;  

 

(αριθμός) ………  

 

6. Σε ποιο σούπερ μάρκετ ψωνίζετε τις περισσότερες φορές:  
 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   

CARREFOUR   

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ   

ΑΤΛΑΝΤΙΚ   

ΜΑΚΡΟ   

LIDL   

ΓΑΛΑΞΙΑΣ   

ΑΛΛΟ  

  
7. Πόσα χρήματα δαπανάτε περίπου κάθε φορά που πηγαίνετε στο 

super-market;  

 

(αριθμός) ………  

 

8. Έχετε αποφασίσει πριν πάτε στο σούπερ μάρκετ τι είδη χρειάζεστε;  

 

ΝΑΙ     

ΟΧΙ   

 

9. Έχετε αποφασίσει πριν πάτε στο σούπερ μάρκετ ποιες μάρκες θα 

αγοράσετε;  

 

ΝΑΙ �    

ΟΧΙ �  
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

10. Πόσο σημαντική είναι η (κριτήριο) όταν διαλέγετε προϊόντα στο 

σούπερ μάρκετ;  

 

                           Καθόλου      
                           σημαντικό  

Λίγο 
σημαντικό  

Αρκετά 
σημαντικό  

Πολύ 
σημαντικό  

Τιμή  �  �  �  �  
Ποιότητα  �  �  �  �  
Συσκευασία  �  �  �  �  
Προσφορές  �  �  �  �  
Προέλευση  �  �  �  �  
Μάρκα  �  �  �  �  

 
 

 
11. Πόσο σημαντική είναι η (κριτήριο) όταν επιλέγετε σούπερ μάρκετ;  

 
                               Καθόλου  
                              σημαντικό 

  Λίγο 
σημαντικό  

Αρκετά 
σημαντικό  

Πολύ 
σημαντικό  

Τιμές  �  �  �  �  
Ποικιλία  �  �  �  �  
Ποιότητα  �  �  �  �  
Πρόσβαση  �  �  �  �  
Ατμόσφαιρα  �  �  �  �  
Εξυπηρέτηση  �  �  �  �  
∆ιαρρύθμιση  �  �  �  �  
Φήμη  �  �  �  �  
Προσφορές  �  �  �  �  

 
 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
 
12. Η (κριτήριο) του σούπερ μάρκετ που ψωνίζετε συνήθως είναι:  

 
                         Πολύ 

κακό  
Κακό  Μέτριο  Καλό  

Πολύ 
καλό  

Τιμές  1  2  3  4  5  
Ποικιλία 
προϊόντων  1  2  3  4  5  
Ποιότητα 1  2  3  4  5  
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προϊόντων  
∆ιαρρύθμι
ση  

1  2  3  4  5  

Εύκολη 
πρόσβαση  

1  2  3  4  5  

Προσφορέ
ς  

1  2  3  4  5  

Εξυπηρέτη
ση  

1  2  3  4  5  

Ατμόσφαιρ
α  

1  2  3  4  5  

Φήμη  1  2  3  4  5  
 
13. Είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από το σούπερ μάρκετ 

που συνήθως ψωνίζετε;  

 

Πολύ 

δυσαρεστημέ

νος  

∆υσαρεστημέ

νος  

Ούτε/  

ούτε  

Ικανοποιημέν

ος  

Πολύ 

ικανοποιημέν

ος  

1  2  3  4  5  

 

 

 

∆. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  

 

14. Αγοράζετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; 

 

ΝΑΙ �    

ΟΧΙ �  

 

15. Η (κριτήριο) των προϊόντων με μάρκα σούπερ μάρκετ είναι:  

 

                            Πολύ 
κακό  

Κακό  Μέτριο Καλό  Πολύ καλό 

Τιμές  1  2  3  4  5  
Ποιότητα  1  2  3  4  5  
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Συσκευασία  1  2  3  4  5  
Προσφορές  1  2  3  4  5  
Φήμη  1  2  3  4  5  

 
 

 

16. Είστε ικανοποιημένός ή δυσαρεστημένος από τα προϊόντα με την 

μάρκα του σούπερ μάρκετ;  

 
Πολύ 

δυσαρεστημέ
νος  

∆υσαρεστημέ
νος  

Ούτε/  

ούτε  

Ικανοποιημέν
ος  

Πολύ 
ικανοποιημέν

ος  

1  2  3  4  5  

 
 

 
 
 
 
17. Σε σύγκριση με τα προϊόντα μάρκας κατασκευαστή, η (κριτήριο) των 

προϊόντων με την μάρκα του σούπερ μάρκετ είναι:  

 
                         Πολύ  

                        χειρότερα  
Χειρότερα Ίδια  Καλύτερα Πολύ 

καλύτερα 
Τιμή  1  2  3  4  5  
Ποιότητα  1  2  3  4  5  
Συσκευασία  1  2  3  4  5  
Προσφορές  1  2  3  4  5  
Φήμη  1  2  3  4  5  

 
 
 

 

18. Συνολικά, τα προϊόντα που έχουν την μάρκα του σούπερ μάρκετ 

είναι (κατηγορίες) από τα άλλα επώνυμα προϊόντα;  

 

Πολύ 
χειρότερα  Χειρότερα  Ίδια  Καλύτερα  Πολύ 

καλύτερα  

1  2  3  4  5  
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19. Κατά πόσο σας εκφράζουν οι παρακάτω Λόγοι (Κριτήριο) στο να 

Μην Αγοράζετε Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας /μάρκας super market; 

 
                                                 Με 

εκφράζει 
                                                απόλυτα  

  Με 
εκφράζει 
λίγο  

Ουτε/Ουτε ∆εν με 
εκφράζει  

∆εν με 
εκφράζει 
καθόλου  

∆εν έχω επίγνωση των 
ιδιωτικών σημάτων 

�  � �  �  �  

Προτιμώ μάρκες των 
κατασκευαστών 

�  � �  �  �  

Είμαι αγοραστής 
‘ανοιχτής’ αγοράς 

�  � �  �  �  

Λόγω έλλειψης 
εμπιστοσύνης στην 
ποιότητα των δικών τους 
σημάτων  

�  � �  �  �  
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20. Κατά πόσο σας εκφράζουν οι παρακάτω Λόγοι (Κριτήριο) στο να 

Αγοράζετε Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας / μάρκας super market; 

 
                                                 Με 

εκφράζει 
                                                απόλυτα  

  Με 
εκφράζει 
λίγο  

Ουτε/Ουτε ∆εν με 
εκφράζει  

∆εν με 
εκφράζει 
καθόλου  

Χαμηλή ανταγωνιστική 
τιμή 

�  � �  �  �  

Καλή ποιότητα �  � �  �  �  
Η τοποθέτηση προϊόντων 
στο ράφι 

�  � �  �  �  

Τα εμπιστεύομαι � � � � � 
Λόγω της Συσκευασίας � � � � � 

 

 

 

21. Όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ τι ποσοστό των αγορών σας 

έχουν τα προϊόντα με την μάρκα του:  

 

0 – 10 � 

10 – 20 � 

20 – 30 � 

30 – 40 � 

40 – 50 � 

50 – 60 � 

60 – 70 � 

70 – 80 � 

80 – 90 � 

90 – 100 � 
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Ε. ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  

 

22. Αν ψωνίζατε τα παρακάτω προϊόντα στο σούπερ μάρκετ σας, θα 

προτιμούσατε προϊόντα με την μάρκα του; (Σημειώστε με ένα Χ τα 

αντίστοιχα τετράγωνα)  

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Καταψυγμένα τρόφιμα    

Συσκευασμένα τρόφιμα    

Απορρυπαντικά    

Καθαριστικά σπιτιού    

Είδη προσωπικής καθαριότητας    

Χαρτικά    

Αναψυκτικά, χυμοί, νερά    

Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά, 
κτλ.)  

  

Αρτοσκευάσματα    

Είδη ένδυσης    

Καφές    

Κρασία, μπύρες, οινοπνευματώδη    

 
 
 
23. Όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ τι ποσοστό των αγορών σας 

έχουν τα προϊόντα με την μάρκα του στον τομέα των τροφίμων:  

 

0 – 10 � 

10 – 20 � 

20 – 30 � 

30 – 40 � 

40 – 50 � 

50 – 60 � 

60 – 70 � 
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70 – 80 � 

80 – 90 � 

90 – 100 � 

 

24. Όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ τι ποσοστό των αγορών σας 

έχουν τα προϊόντα με την μάρκα του στον τομέα των αναψυκτικών:  

 

0 – 10 � 

10 – 20 � 

20 – 30 � 

30 – 40 � 

40 – 50 � 

50 – 60 � 

60 – 70 � 

70 – 80 � 

80 – 90 � 

90 – 100 � 

 

 

Στ . ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

 

25. Κατά πόσο σας εκφράζουν οι παρακάτω ενδεικτικές απαιτήσεις 

(κριτήριο) για βελτίωση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 

 

                                                 Με 
εκφράζει 

                                                απόλυτα  

  Με 
εκφράζει 
λίγο  

Ούτε/Ούτε ∆εν με 
εκφράζει  

∆εν με 
εκφράζει 
καθόλου  

Βελτίωση ποιότητας �  � �  �  �  
Μεγαλύτερη Ποικιλία   �  � �  �  �  
Χαμηλότερη τιμή �  � �  �  �  
Καλύτερη Συσκευασία � � � � � 
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Ζ. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

26. Φύλο (αυτόματη συμπλήρωση χωρίς ερώτηση)  

 

Άνδρας   

Γυναίκα   

 

27. Μηνιαίο Οικογενειακό Εισόδημα ………  

 

28. Απασχόληση  

 

Εργαζόμενος   

Μη εργαζόμενος   

Συνταξιούχος   

Οικιακά   

Σπουδές   

 

29. Αριθμός μελών οικογένειας/νοικοκυριού 

 

 ………  

 

30. Ηλικιακή Ομάδα  

 

18 – 25 � 

25 – 35 � 
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35 – 45 � 

45 – 55 � 

55 – 65 � 

65 – 75 � 

Άνω 75 � 

 

31. Εκπαίδευση  

 

∆ημοτικό   

Γυμνάσιο   

Λύκειο   

ΤΕΙ   

ΑΕΙ   

Μεταπτυχιακό   

 

 
 
Ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας!  

 

 

 

3.2.2.ΔΟΚΙΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) 

 

Η δοκιμή του ερωτηματολογίου είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

κάνει ο ερευνητής πριν προχωρήσει στη έρευνα πεδίου η οποία είναι η 

διαδικασία συμπλήρωσής του. Η δοκιμή αυτή λαμβάνει χώρα σε ένα 

περιορισμένο δείγμα με στόχο την αποφυγή λάθων, τον εντοπισμό ασαφειών 

και ακατανόητων όρων που ενδεχομένως να δυσκολέψουν τους 

ερωτώμενους στο να απαντήσουν. Μετά από αυτή την πιλοτική έρευνα, το 

ερωτηματολόγιο παίρνει την τελική του μορφή και μπορεί πλέον ο ερευνητής 

να κάνει την έρευνα πεδίου. 
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3.2.3.ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  

 

Σε αυτό το στάδιο, συμπληρώνονται τα ερωτηματολόγια ανάλογα με 

την επιλεχθείσα μέθοδο και η διάρκεια ολοκλήρωσής του εξαρτάται από τον 

όγκο του δείγματος που έχει επιλέξει ο ερευνητής. Εδώ πρέπει να τονίσουμε 

πως είναι θεμιτό η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων να μην 

διαρκεί πολύ διότι αν για παράδειγμα στη διάρκεια μιας έρευνας για τη νόσο 

των τρελών αγελάδων, δημοσιοποιηθεί κάποιο κρούσμα ή κάποιος θάνατος οι 

απαντήσεις αυτών που απάντησαν πριν το συμβάν και αυτών που 

ακολούθησαν θα διαφέρουν με αποτέλεσμα ο ερευνητής να μη μπορεί να 

ερμηνεύσει με ακρίβεια τα αποτελέσματα.  

 

3.2.4.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια 

θα κωδικοποιηθούν, συνήθως, με το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) και θα παραχθούν οι πρώτες συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών. Ο ερευνητής θα προχωρήσει στην ανάλυση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Ιωαννίδη – Καπόλου 2005). 

 

3.2.5.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Από τη στιγμή που τα προαναφερθέντα στάδια έχουν ολοκληρωθεί 

σωστά ο ερευνητής μπορεί πλέον να θεωρήσει τα αποτελέσματα της ερευνάς 

του αντιπροσωπευτικά της μελέτης που πραγματοποίησε σε μια συγκεκριμένη 

ομάδα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά μπορεί πλέον να προχωρήσει στην 

ερμηνεία του φαινομένου που μελέτησε καθώς και στην εξαγωγή πιο 

γενικευμένων συμπερασμάτων. 

Τα συμπεράσματα αυτά στη συνέχεια μπορούν να συνδεθούν με την 

θεωρία στην οποία στηρίχτηκε ο ερευνητής για τη δημιουργία των υποθέσεων 

και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της κοινωνιολογικής γνώσης 
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εφόσον αυτός ήταν ο στόχος της έρευνας. Ο ερευνητής πρέπει πάντοτε να 

γνωρίζει ότι μια  έρευνα δεν  επαρκεί για μια ολοκληρωμένη διερεύνηση ενός 

φαινομένου, είτε αυτό είναι οικονομικό, ιατρικό,κοινωνικό αλλά απλά ρίχνει 

φως σε ορισμένες πτυχές του (Κυριαζή, 2002).  

Συνολικά μπορεί να ειπωθεί ότι η ποσοτική έρευνα, είναι μια πολύ 

χρήσιμη μέθοδος για την περιγραφή και διερεύνηση ορισμένων αντικειμενικών 

χαρακτηριστικών του υπό έρευνα πληθυσμού. Η ποσοτική μέθοδος σε 

συνδυασμό με την ποιοτική είναι η  καλύτερη επιλογή για την κατανόηση 

συγκεκριμένων πτυχών  ενός φαινομένου. Πολλές φορές η ποσοτική 

προηγείται της ποιοτικής μεθόδου αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο 

ερευνητής μέσα από τη μελέτη του θέματος σε μικρή ομάδα ερωτώμενων 

μπορεί να οδηγηθεί στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, διαμορφώνοντας 

τις ενότητες από τα  θέματα που θα αναδυθούν στην ποιοτική μέθοδο (Blaikie, 

2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4.1.ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Σκοπός της έρευνας αγοράς είναι η συλλογή, ταξινόμηση και στατιστική 

επεξεργασία δεδομένων που θα βοηθήσουν έναν υποψήφιο αγοραστή ενός 

καταστήματος ή έναν πωλητή ενός προϊόντος, σε συνδυασμό με άλλες 

κοινωνικές θεωρήσεις να λάβει αποφάσεις ως προς την αγορά του 

καταστήματος ή την προώθηση του προϊόντος (Κυριαζή, 2002). 

Η έρευνα αγοράς έχει σαν σημείο αφετηρίας τη σύνταξη και τη 

συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

καταναλωτών. Μεταξύ των ερωτήσεων που θα υποβληθούν στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα αγοράς είναι και οι ακόλουθες: 

1. ∆ημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου, όπως: φύλο, ηλικία, μόρφωση, 

οικογενειακή κατάσταση 

2. Συχνότητα χρήσης προϊόντος στην καθημερινή ζωή 

3. Ικανοποίηση πραγματικών αναγκών καταναλωτών με το προϊόν 

4. Μειονεκτήματα προϊόντος 

5. Πλεονεκτήματα προϊόντος, όπως: τιμή, συσκευασία, ποιότητα, διάρκεια 

χρήσης, αξιοπιστία, πρακτικότητα 

6. Θέση καταστήματος για την πώληση ενός προϊόντος. Τι πιστεύει ο 

ερωτώμενος γι’ αυτή 

7. Εξωτερικό περιβάλλον, όπως η ύπαρξη δικτύου διανομής, εύκολη 

πρόσβαση σε κεντρικές αρτηρίες. Άποψη του ερωτώμενου 

8. Ύπαρξη συναγωνισμού 

9. Ευκαιρίες αγοράς στο μέλλον 

10. Άποψη του ερωτώμενου για τη χρησιμότητα καταστήματος ή προϊόντος 

11. Ερώτηση για αναφορά εναλλακτικών λύσεων 

12. Αγοραστική δύναμη πληθυσμού που περιβάλλει το κατάστημα ή θα 

αγοράσει το προϊόν.  

13. Κόστος αγοράς οικοπέδου ή ενοικίασης του καταστήματος. Πάγιες 

δαπάνες 

14. ∆υνατότητα εύρεσης και εκπαίδευσης κατάλληλου εργατικού 

προσωπικού 
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15. ∆υνατότητα χρηματοδότησης από ιδιωτικό ή δημόσιο πιστωτικό φορέα 

Η έρευνα αγοράς πρέπει να καταλήγει έπειτα από επεξεργασία των 

στοιχείων,  στην επισήμανση των παραγόντων που διαμορφώνουν τα μερίδια 

αγοράς των ανταγωνιστικών προϊόντων και σε γενικές συστάσεις για το 

μέλλον της επιχείρησης ή του προϊόντος και τη γενικότερη χρησιμότητα και 

βιωσιμότητα της προτεινόμενης επιχείρησης (Μπένος, 1991). 

 

4.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Όταν θέλουμε να ελέγξουμε συγκεκριμένες θεωρητικές υποθέσεις για 

το θέμα που μελετάμε εφαρμόζουμε την ποσοτική μέθοδο. Στην περίπτωση 

που για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο, συνεπάγεται για 

τον ερευνητή ότι μπόρει να μελετήσει ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού με 

αποτέλεσμα οι υποθέσεις που θα γίνουν να ανταποκρίνονται ακόμα 

περισσότερο στην πραγματικότητα.  

Η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται,  η δυνατότητα 

προσέγγισης μεγάλου μέρους πληθυσμού και η επιδεκτικότητα των στοιχείων 

σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης  καθιστούν την ποσοτική ως την  πιο 

διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας  για τη μελέτη των κοινωνικών 

φαινομένων (Κυριαζή, 2002).  Για να καταλήξει ο ερευνητής σε έγκυρα και 

επιστημονικά αποτελέσματα δύο είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να 

εστιάσει. Πρώτον στη συλλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του υπό 

μελέτη πληθυσμού και δεύτερον στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου για την 

έρευνα ερωτηματολογίου.  

Από τη στιγμή που η ανάλυση των στοιχείων των ατόμων όλου του 

υπό μελέτη πληθυσμού δεν είναι ευφικτή, ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από αυτόν, γεγονός σημαντικό για την ποσοτική 

έρευνα ώστε να μπορέσει να οδηγηθεί σε έγκυρα αποτελέσματα. Όσο πιο 

αντιπροσωπευτικό είναι το δείγμα τόσο πιο πολύ θα ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα τα συμπεράσματα που θα προκύψουν με αποτέλεσμα να 

μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο του πλυθησμού. Για παράδειγμα, είναι 

απαραίτητο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να διατυπωθούν γενικεύσεις για 

τη συμπεριφορά των Ελλήνων, τις γνώσεις των μαθητών Λυκείου ή φοιτητών 
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πανεπιστημίων για κάποιο ζήτημα. Εάν το δείγμα δεν έχει επιλεχθεί σωστά, 

τότε ο ερευνητής μπορεί να διατυπώσει μόνο τάσεις που διαφαίνονται στο 

συγκεκριμένο δείγμα.  

 

4.3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή προς τις ποιοτικές μεθόδους 

για την σε βάθος διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων. Η ποιοτική έρευνα 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι η γνώση για τους ανθρώπους είναι αδύνατη 

χωρίς την περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως αυτή βιώνεται και 

όπως περιγράφεται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές (Σαχίνη-Καρδάση, 

2004). Μέσα από τη διαδικασία της αφήγησης λοιπόν μπορούν να 

καταγραφούν καλύτερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 

μελετάμε εν αντιθέσει με την ποσοτική έρευνα στην οποία κάτι τέτοιο δεν είναι 

ευφικτό. Οι κυριότερες μέθοδοι για τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων είναι: 

 

 Συνέντευξη 

Συνέντευξη είναι η τεχνική που έχει σκοπό να οργανώσει μια σχέση 

προφορικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, το συνεντευκτή και τον 

ερωτώμενο, έτσι ώστε να επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή ορισμένων 

πληροφοριών από το δεύτερο πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Η 

έρευνα που γίνεται με αυτή τη μέθοδο πρέπει να έχει προετοιμαστεί με κάθε 

λεπτομέρεια καθώς ο συνεντευκτής οφείλει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να 

αποκτήσει πολυάριθμες και σημαντικές πληροφορίες. Αυτή η προετοιμασία 

αποτελεί τον «οδηγό συνέντευξης» και επιδιώκει να μετατρέψει τους σκοπούς 

της έρευνας σε ερωτήσεις (Φίλιας , 1994). 

Η συνέντευξη, απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση των συνεντευκτών 

πριν ξεκινήσει η έρευνα πεδίου. Ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο 

προσέγγισης των ερωτώμενων, τη συμπεριφορά που θα πρέπει να 

επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και τη σημασία της 

ακριβούς καταγραφής των απαντήσεων (εξ’ου και η χρήση μαγνητοφώνου) 

είναι τα κυριότερα επίπεδα εκπαίδευσης.Η πρώτη επαφή μεταξύ αυτού που 

κάνει τη συνέντευξη και του ερωτώμενου και η εντύπωση που θα 
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δημιουργήσει ο συνεντευκτής καθορίζει το βαθμό συμμετοχής του  

ερωτώμενου στην έρευνα.  Στη συνέχεια, ο τόνος της φωνής, η μη λεκτική 

επικοινωνία αλλά και οι παρεμβάσεις του συνεντευκτή μπορεί να έχουν 

σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της έρευνας και στο βαθμό 

αξιοπιστίας τους. Η συνέντευξη πρέπει να είναι ιδιωτική και να μην υπάρχουν 

άλλα άτομα στο χώρο που ενδεχομένως θα μπορούσαν να επηρρεάσουν την 

κρίση του ερωτώμενου. (Κυριαζή, 2002). 

Από τη στιγμή που θα δεχθεί ο ερωτώμενος να λάβει μέρος στην 

έρευνα, θα πρέπει να ενημερωθεί για τη διάρκεια της συνέντευξης ώστε να 

υπάρχει άνεση χρόνου και να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο 

συνεντευκτής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τη 

διατύπωση των ερωτήσεων και τον τρόπο που αντιδρά στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων και δεν θα πρέπει να σχολιάζει, επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει με 

λόγια ή κινήσεις τις απαντήσεις του ερωτώμενου. Οι προσωπικές του απόψεις 

δεν πρέπει να διατυπωθούν γιατί θα επηρεάσουν τις απόψεις του 

ερωτώμενου. Τέλος, με την ολοκλήρωση της συνέντευξης ο συνεντευκτής 

πρέπει να διαθέσει κάποιο χρόνο για να απαντήσει σε τυχόν απορίες ή 

ερωτήματα του ερωτώμενου που δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης (Ιωαννίδη – Καπόλου,2005). 

Η τεχνική της συνέντευξης εξαρτάται από τον τύπο επικοινωνίας που 

θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και έτσι διακρίνουμε τις παρακάτω μορφές 

συνέντευξης (Φίλιας, 1994): 

o Η δομημένη συνέντευξη – Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στη 

συνέντευξη εκείνη όπου ο ερωτώμενος  προτρέπεται να απαντήσει 

σε μια σειρά ερωτήσεων που ο αριθμός, η σειρά και το περιεχόμενο 

προκαθορίζεται από το έντυπο της συνέντευξης.  

o Η μή δομημένη ή ημι-κατευθυνόμενη συνέντευξη- 

Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη οδηγού συνέντευξης και από το 

γεγονός ότι ο σκοπός της συνέντευξης είναι εντοπισμένος χωρίς 

όμως το αντικείμενο να είναι περιορισμένο. Στην τεχνική αυτή η 

συζήτηση είναι ελεύθερη χωρίς να υπάρχει κάποια ροή 

προκαθορισμένων ερωτήσεων με κύριο στόχο για τον συνεντευκτή 

να τη διατηρεί στα πλαίσια της έρευνας που διαπράττει. Η ελευθερία 
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αυτή ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της μή δομημένης συνέντευξης 

και έτσι διακρίνουμε την ελεύθερη και την εντοπισμένη συνέντευξη. 

o Η ελεύθερη συνέντευξη είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις 

ψυχοθεραπείες όπου οι συζητήσεις είναι μη κατευθυνόμενες.  

o Η εντοπισμένη συνέντευξη: Οπως φαίνεται και από την ονομασία 

της η συνέντευξη αυτού του τύπου έχει σκοπό να επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον σε μια εμπειρία και στα αποτελέσματα που έφεραν ένα 

ή περισσότερα ιδιαίτερα ερεθίσματα. Η διαδικασία της είναι σχετικά 

αυστηρότερη από τη διαδικασία της ελεύθερης συνέντευξης , διότι η 

επιλογή των ερωτώμενων και κυρίως το αντικείμενο της έρευνας 

είναι πιο συγκεκριμένα.Τα ερωτώμενα πρόσωπα για παράδειγμα, 

είναι μέλη μιας ομάδας με μια συγκεκριμένη εμπειρία. 

Η κυριότερη μέθοδος για την ανάλυση ποιοτικών στοιχείων είναι η 

ανάλυση περιεχομένου (Ιωαννίδη – Καπόλου, 2005). 

 Ανάλυση περιεχομένου- Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη τεχνική 

για τη μελέτη περιεχομένου η οποία, εν αντίθεσει με την απλή 

ανάγνωση του κειμένου, επιτρέπει τη συστηματική διερεύνησή του. Η 

ανάλυση περιεχομένου μετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής 

φύσης σε μορφή ποσοτικών δεδομένων. Πρόκειται για μια 

τυποποιημένη μέθοδο που οδηγεί στη συστηματική κωδικοποίηση του 

γραπτού και του προφορικού λόγου και ως εκ τούτου, αντιστοιχεί στην 

ποσοτικοποίηση των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων και του περιεχομένου των μη τυποποιημένων 

συνεντεύξεων. Απαραίτητες προυποθέσεις για να ολοκληρωθεί σωστά 

η διαδικασία αυτή είναι:  

α) το κείμενο να εξετάζεται εξ ολοκλήρου και όχι επιλεκτικά,  

β) οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των 

δεδομένων να ορίζονται με σαφήνεια, έτσι ώστε να καθίσταται ικανή η 

επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνητές και  

γ) ότι τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο κείμενο 

ποσοτικοποιούνται, έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί ο ρόλος που 

διαδραματίζουν στο υπό ανάλυση κείμενο αλλά και σε σύγκριση με 

άλλα.  
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Τα αποτελέσματα που συνοψίζονται επιτρέπουν τη προσωρινή ή τη 

διαχρονική περιγραφή του υπό έρευνα φαινομένου. Μέσω της 

στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων ανακαλύπτονται στατιστικές 

συσχετίσεις βάσει των οποίων ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις της 

έρευνας. Κατά συνέπεια, η ανάλυση περιεχομένου ως ποσοτική 

μέθοδος επιδέχεται την ίδια κριτική που αναπτύχθηκε σε σχέση με το 

τυποποιημένο ερωτηματολόγιο και τη στατιστική επεξεργασία των 

στοιχείων. Η βασική μονάδα καταγραφής (λέξη, έννοια) επιλέγεται από 

τον ερευνητή σε σχέση με τα βασικά ερωτήματα της έρευνας, και όταν 

η μονάδα καταγραφής (πχ λέξη) δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί παρά 

μόνο σε σχέση με τα συμφραζόμενα (πχ πρόταση) τότε αυτό το 

εκτενέστερο κομμάτι του περιεχομένου αποτελεί τη μονάδα 

καταγραφής και είναι η μονάδα των συμφραζομένων (Κυριαζή, 2002). 

 Ομάδες εστιασμένης συζήτησης ( Focus groups) 

Πρόκειται για μια σχετικά νέα τεχνική κατα την οποία η διερεύνηση 

φαινομένων γίνεται μέσα από αυτές τις ομάδες. ΟΙ ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης είναι μικρά γκρουπ τα οποία κάνουν διαδραστικές συζητήσεις και 

οι απόψεις που εκφράζονται καταγρ’άφονται για την έρευνα του εκάστοτε υπό 

μελέτη φαινομένου. 

Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης περιλαμβάνουν ένα μικρό αριθμό 

ατόμων (8-12) που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά (πχ χρήστες 

ναρκωτικών σε στάδιο απεξάρτησης, άνεργοι νέοι,ανύπαντρες μητέρες κλπ). 

Η επιλογή της ομάδας (δείγμα)  γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και η 

αντιπροσωπευτικότητα της ομάδας βασίζεται στην εκπροσώπηση όλων των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών (πχ φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο κλπ).  

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί για παράδειγμα να επιλεγεί μια ομάδα 

που αποτελείται μόνο από ανύπαντρες μητέρες που καλύπτουν όμως όλες τις 

ηλικιακές ομάδες ή σε άλλες περιπτώσεις μόνο μια συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα (πχ 18-25 ετών). Μέσα από τη συζήτηση ο ερευνητής προσπαθεί να 

καταγράψει τις αντιλήψεις, αναπαραστάσεις, εμπειρίες αλλά και τον τρόπο 

που βιώνουν το συγκεκριμένο κοινό θέμα/πρόβλημα τα άτομα της 

συγκεκριμένης ομάδας.  

Ο συντονισμός της ομάδας πρέπει να γίνει από ένα έμπειρο ερευνητή, 

ο οποίος παίζει και το σημαντικότερο ρόλο. Θα πρέπει να  διαθέτει την 
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ικανότητα να ελέγχει τις πιθανές εντάσεις και συναισθηματικές φορτίσεις που 

δημιουργούνται στην ομάδα, και να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό κλίμα. Ο 

κάθε ένας μέσα στην ομάδα θα πρέπει να εκφράσει ελεύθερα τις σκέψεις του 

και αυτό εξαρτάται από τον συντονιστή. Παράλληλα, η δυναμική της ομάδας 

μπορεί να ενθαρρύνει τα μέλη της να εκδηλώσουν συμπεριφορές και στάσεις 

που μπορεί να μην αποκάλυπταν συνειδητά στ πλαίσιο μιας ατομικής 

συνέντευξης. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για ομάδες όπου η 

συλλογή πληροφοριών σε ατομικό επίπεδο είναι δύσκολη είτε λόγω του 

ευαίσθητου θέματος είτε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δείγματος 

(πχ πρώην χρήστες ναρκωτικών που διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις 

τους από έλλειψη σιγουριάς/αυτοπεποίθησης). 

Η συζήτηση καταγράφεται σε μαγνητόφωνο με την άδεια των 

συμμετεχόντων και υπάρχει πάντα ένας παρατηρητής ο οποίος δεν 

συμμετέχει ενεργά στην κουβέντα, παρά μόνο κρατάει σημειώσεις κατα τη 

διάρκειά της. 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι απαραίτητο ο 

ερευνητής να λάβει υπόψη του: 

Πριν την συνέντευξη 

 Προετοιμασία για την επιλογή της ομάδας και την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

 Σχεδιασμός οδηγού για τα θέματα που πρέπει να σχολιασθούν 

 Υποθέσεις έρευνας που θα οδηγήσουν από τις απόψεις σε 

γενικότερα κοινωνικά θέματα 

Μετά τη συνέντευξη 

 Απομαγνητοφώνηση της συζήτησης 

 Ανάλυση των κειμένων 

 Κατανόηση και ερμηνεία για το λόγο που εκφράσθηκε η συγκεκριμένη 

άποψη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

 Εστιασμός στη διάδραση (interaction) της ομάδας 
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4.4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ο σκοπός της κοινωνιολογίας είναι η κατανόηση και η εξήγηση των 

κοινωνικών φαινομένων. Ο Emile Durkheim (1978), ανέπτυξε αυτή τη θέση 

στο έργο του « Οι κανόνες  της κοινωνιολογικής μεθόδου», όπου το 

αντικείμενο της κοινωνιολογίας προσδιορίζεται ως η μελέτη των «κοινωνικών 

γεγονότων» που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «πράγματα» που ακούν 

πίεση και περιορίζουν τη συμπεριφορά των υποκειμένων. Στη συνέχεια, ο 

Tallcott Parsons (1937) ανέπτυξε μια ολική μεγάλη θεωρία (grand theory) που 

αποσκοπεί στην καθιέρωση γενικών κανόνων της κοινωνικής ζωής με τη 

δυνατότητα να δοθούν εξηγήσεις για οποιαδήποτε εμπειρικά κοινωνικά 

δεδομένα.  

Σύμφωνα με τον Parsons, ο ρόλος της θεωρίας είναι η εννοιολογική 

συγκρότηση και η εξήγηση της κανονικότητας των κοινωνικών εμπειρικών 

φαινομένων.   Στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής έρευνας, οι θεωρίες που 

προτείνονται για την εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων αντιπαραβάλλονται 

με τα εμπειρικά δεδομένα με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνιολογικής 

γνώσης. Η κοινωνιολογική έρευνα εκφράζει στην ουσία το διάλογο ανάμεσα 

στις ισχύουσες ιδέες για την κοινωνική πραγματικότητα και τα δεδομένα που 

την αντιπροσωπεύουν (Κυριαζή, 2002).  

Στην κοινωνιολογική έρευνα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η 

προσπάθεια του ερευνητή δεν περιορίζεται στο να απαντήσει μόνο μερικά 

ερωτήματα.  Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκινάει από κάποια 

κοινωνιολογική θεωρία και καταλήγει σε κάποια θεωρία. Είναι δηλαδή η 

σύνδεση μεταξύ του εμπειρικού υλικού που συλλέγεται με οποιαδήποτε 

μέθοδο (ποσοτική ή ποιοτική) και της συγκεκριμένης θεωρίας που σχετίζεται 

με το θέμα της έρευνας. . Εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στη 

συλλογή εμπειρικών δεδομένων ο ερευνητής, άτομο με συγκεκριμένες 

απόψεις, αξίες, πιστεύω, αναπαραστάσεις, θα καταφέρει να απομονώσει τις 

προσωπικές του αντιλήψεις και να περιγράψει αντικειμενικά την κοινωνική 

πραγματικότητα που έχει μελετήσει. Η κοινωνική πραγματικότητα διερευνάται 

αμερόληπτα με την εφαρμογή κατάλληλων ουδέτερων ερευνητικών εργαλείων 
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καθώς η αντικειμενική της ύπαρξη δεν επηρεάζεται από το πώς την 

προσλαμβάνει ο ερευνητής (Κυριαζή, 2002). 

Εάν θελήσει κανείς να ταξινομήσει τις έρευνες  μπορούν να χωρισθούν 

στις ακόλουθες κατηγορίες (Φίλιας, 2001) :  

 διερευνητικές, όταν ο σκοπός είναι η διατύπωση ενός προβλήματος για 

ακριβέστερη εξέταση ή η διατύπωση υποθέσεων ή η ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων για παραπέρα έρευνα.  Η βασική έμφαση δίνεται στην 

ανακάλυψη και ο επιτυχημένος προσανατολισμός μιας τέτοιας έρευνας 

θα υποβληθεί από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη λήψη γνώμης 

των εμπειρογνωμόνων και τέλος την ανάλυση ορισμένων ειδικών ή 

χαρακτηριστικών ή αποκαλυπτικών περιπτώσεων (case studies).  

 περιγραφικές, όταν ο σκοπός είναι η εκτίμηση των χαρακτηριστικών 

μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Οι περιγραφικές έρευνες είναι 

λιγότερο ευέλικτες από τις διερευνητικές, είναι περισσότερο 

οργανωμένες και πιο προσεκτικά σχεδιασμένες καθώς το αντικείμενο 

είναι η λήψη πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης. Επίσης το σχέδιο 

έρευνας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να προφυλάξει τον ερευνητή από 

κάθε μεροληψία.  

 πειραματικές, όταν σκοπό έχουν τον έλεγχο υποθέσεων. Σε ένα 

πείραμα ο ερευνητής ελέγχει κατά πόσο ισχύει μια υπόθεση, δηλαδή 

εάν δύο μεταβλητές κάτω από ορισμένες ειδικά προσδιορισμένες 

συνθήκες έχουν κάποια συστηματική σχέση μεταξύ τους. Εάν οι 

μεταβλητές δεν βρεθούν να συνυπάρχουν, δηλαδή η μεταβολή της μιας 

να συνοδεύεται από μεταβολή της άλλης, τότε μπορεί κανείς να 

συμπεράνει ότι η υπόθεση είναι αστήρικτη. 

Η κοινωνιολογική έρευνα, περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια που ο 

ερευνητής πρέπει να ακολουθήσει για να καταλήξει σε έγκυρα και 

επιστημονικά ευρήματα (Blaikie, 2000). 
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4.5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στη μέθοδο αυτή επιλέγουμε προσεκτικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

του υπό μελέτη θέματος. Για παράδειγμα, είναι μεν σημαντική η 

εκπροσώπηση όλων των ηλικιών και των δύο φύλων σε μια έρευνα, αλλά το 

δείγμα που επιλέγεται κάθε φορά θα πρέπει να περιλαμβάνει άτομα τα οποία 

είναι σχετικά με τη σωστή διεκπεραίωση της μελέτης. Στην περίπτωση που 

θέμα της έρευνας είναι  για παράδειγμα, η βία στα γήπεδα, είναι φυσικό να 

επιλεγούν περισσότεροι άντρες χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει 

να ψάξουμε και αντίστοιχες – έστω και λίγες- περιπτώσεις γυναικών. 

Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στην έρευνα το κάνουν εθελοντικά 

αφού πρώτα ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει την ανωνυμία τους και την έγκρισή 

τους για χρήση μαγνητοφώνου. Οι συνεντεύξεις μπορεί να διαρκέσουν 1-3 

ώρες, και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η χρονική άνεση 

εκατέρρωθεν καθώς επίσης να έχει γίνει και η επιλογή του κατάλληλου μέρους 

για να διεξαχθεί η συζήτηση ώστε να διατηρείται η ανωνυμία. Ο ρόλος του 

ερευνητή είναι να ενθαρρύνει μεν τη συζήτηση αλλά να μην τοποθετείται στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων.  

Οι αφηγήσεις στη συνέχεια απομαγνητοφωνούνται και αναλύονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτεί η Βιογραφική- Ερμηνευτική μέθοδος. 

Συνοπτικά , πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση, όπως περιγράφεται από την 

Gabriele Rosenthal (1993), δεν βασίζεται στην ερμηνεία με βάση αριθμητικές 

αναφορές γεγονότων ή θεμάτων αλλά στη δημιουργία υποθέσεων από τον 

ερευνητή για κάθε στοιχείο που αναφέρεται. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να 

απορριφθούν ή να επιβεβαιωθούν από τα γεγονότα όπως εμφανίζονται στην 

αφήγηση καθώς το ίδιο θέμα ή γεγονός μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά σε 

κάθε περίπτωση. Αυτή η διαδικασία συγκρίνεται με την έρευνα του ντεντέκτιβ 

Sherlock Holmes, όπου το πρώτο στοιχείο, που θα διαμορφώσει την πρώτη 

υπόθεση,  πρέπει να επιβεβαιωθεί από συγκεκριμένο γεγονός στη συνέχεια.  

Ως θεματική ανάλυση ορίζεται το σύνολο των γεγονότων ή 

καταστάσεων που παρουσιάζονται σε σχέση με το θέμα που θέτει ο 
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ερευνητής και που αποτελεί τον ορίζοντα μπροστά από τον οποίο 

προβάλλονται τα κεντρικά σημεία στη ζωή ενός ατόμου (Rosenthal 1993, 

Fischer 1982, Gurwitsch 1994).  

Σε αυτό το στάδιο ο ερευνητής προσπαθεί να αποτυπώσει  τον τρόπο 

με τον οποίο ο αφηγητής ερμηνεύει την ίδια τη ζωή του, πως κατηγοριοποιεί 

τις εμπειρίες του. Με τη διαδικασία  που ονομάζεται Αλληλουχία των 

γεγονότων της αφήγησης (Sequentialization) ο ερευνητής, ακολουθεί τα 

γεγονότα όπως τα παρουσιάζει ο αφηγητής και καταγράφει την αλλαγή των 

θεμάτων καθώς και το είδος λόγου που χρησιμοποιεί δηλαδή αν(Ιωαννίδη – 

Καπόλου, 2005): 

α) επιχειρηματολογεί (argumentation) – ανάπτυξη επιχειρήματος ή θεωρίας 

για να περιγράψει επιλογές ή γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν μέσα 

από σημερινή σκοπιά  

β) περιγράφει (description) - η παραδοχή ότι ορισμένα στοιχεία έχουν 

συγκεκριμένες ιδιότητες που δεν σχετίζονται όμως με τον χρόνο ή με ιστορικά 

γεγονότα  

γ) αξιολογεί (evaluation)- χαρακτηρίζει γεγονότα και καταστάσεις του 

παρελθόντος με τη σημερινή εμπειρία 

δ) παραθέτει γεγονότα (report) -  παρουσιάζει συνοπτικά γεγονότα και 

καταστάσεις  

ε) αφηγείται (narration) - λεπτομερής παρουσίαση γεγονότων και 

καταστάσεων. Ο ερευνητής επιλέγει αρχικά το βασικό θέμα με το οποίο 

ξεκινάει ο αφηγητής και σημειώνει τις αλλαγές υποθεμάτων που 

παρουσιάζονται, τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζει (είδος λόγου) καθώς 

και τη διάρκειά τους.  

Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να εντοπίσει ο ερευνητής σε ποιά 

γεγονότα προσδίδει ο αφηγητής μεγαλύτερη σημασία, την ερμηνεία που δίνει 

για τις επιλογές του, οι οποίες πολλές φορές γίνονται ανεξάρτητα από τις 

προθέσεις του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

5.1  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΛΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

 Για την εύρεση του απαιτούμενου μεγέθους δείγματος ή πιο ορθά των 

επιπλέον σημείων που απαιτούνται, διατίθεται λογιστικό φύλλο στο οποίο 

μεταφέρονται τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής δειγματοληψίας – στήλη 

(Monroe, 1993).  

 Μετά την πραγματοποίηση της δοκιμαστικής δειγματοληψίας και την 

εύρεση του ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις μας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η οριστική δειγματοληψία. Η 

διαδικασία εφαρμογής της περιλαμβάνει τα εξής: 

 Πραγματοποιείται τυχαία δειγματοληψία με nnew αριθμό σημείων 

(επιπλέον σημεία, όπως υπολογίστηκαν) 

 Τα δύο πλέον σημειακά επίπεδα που υπάρχουν στον πίνακα 

περιεχομένων συγχωνεύονται σε ένα, που αποτελεί το δείγμα της 

οριστικής απλής τυχαίας δειγματοληψίας. 

 

Παράδειγμα: 

Θέλουμε να εκτιμήσουμε την κάλυψη με εμβολιασμό 

για υπατίτιδα στα παιδιά του ∆ημοτικού της πόλης Α 

(2000 παιδιά). 

Βήματα: 

1. Λήψη πλήρους καταλόγου των μαθητών του σχολείου 

2. Αρίθμηση παιδιών από 1 έως 2000 

3. Καθορισμός μεγέθους του δείγματος: π.χ. 500 παιδιά 

4. Τυχαία δειγματοληψία 250 αριθμών από 1 έως 2000 

5. Συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα οι μαθητές με αύξοντα 

αριθμό τους 500 αριθμούς που επιλέχθηκαν  
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5.2  ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

  

 Στην περίπτωση αυτή η δειγματοληψία επιτυγχάνεται με τη 

στρωματοποίηση του υποβάθρου σε υποπεριοχές και στη συνέχεια σε κάθε 

μία από αυτές  γίνεται τυχαία επιλογή δειγμάτων (απλή τυχαία δειγματοληψία) 

με τον γνωστό τρόπο (Monroe, 1993).  

 

  

5.3  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

 Για να μετατρέψουμε τον συστηματικό αυτό τρόπο σε τυχαίο 

συστηματικό απαιτείται αρχικά να δημιουργήσουμε ένα τυχαίο ορθογώνιο που 

να περιβάλλει τον χάρτη και πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν τα σημεία. Ο 

λόγος που κάνουμε κάτι τέτοιο είναι ότι το εργαλείο της μπάρας τοποθετεί τα 

σημεία ξεκινώντας από το πάνω αριστερό άκρο του επιπέδου που του 

υποδεικνύουμε, έτσι είναι μεν συστηματικά κατανεμημένα τα σημεία αλλά η 

διαδικασία δεν είναι τυχαία (επανάληψη της διαδικασίας με το ίδιο point 

spacing τοποθετεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα σημεία στο πλαίσιο), κάτι το 

οποίο δεν είναι επιθυμητό. Το ορθογώνιο θα δημιουργηθεί στο επίπεδο 

systematic (Dixon, Leach, 1977).  

 Η διαδικασία έχει ως εξής(Μαργαράς 2010): 

 Ενεργοποίηση των εργαλειοθηκών editor και advanced editing 

 Εκκίνηση της διαδικασία (start editor) 

 Επιλογή ως στόχου (target) το επίπεδο systematic 

 Από την εργαλειοθήκη advanced tools επιλέγεται το rectangle tool και 

κατασκευάζεται τυχαίο ορθογώνιο 

 Αποθηκεύεται η εγγραφή (save edits) 

 

Παράδειγμα  

1. Ορισμός πληθυσμού δειγματοληψίας: π.χ. επισκέψεις 
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ηλικιωμένων στο νοσοκομείο κατά το μήνα Σεπτέμβριο (50x25=1250) 

2. Καθορισμός μεγέθους του δείγματος: π.χ. 250 παιδιά 

3. Υπολογισμός  δειγματοληπτικού κλάσματος (1250/250=5) 

4. Επιλογή του πρώτου παιδιού που θα ληφθεί στο 

δείγμα με έναν τυχαίο αριθμό από 1 έως 5 (π.χ. 2) 

5. Στο δείγμα: κάθε 5ο παιδί μετά το πρώτο που επελέγη 

 

5.4  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

 Για την εφαρμογή γραμμικών δειγματοληψιών η μπάρα Hawth tools 

έχει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους 

γραμμών που διέρχονται από κάθε πολύγωνο ενός θεματικού επιπέδου.  

 Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία(Μαργαράς 2010): 

 Η διαδικασία ξεκινά με την λήψη δύο τυχαίων σημείων του υποβάθρου 

που θα ορίσουν μια γραμμή δειγματοληψίας 

 ∆ημιουργείται ευθεία μεταξύ των δύο τυχαίων σημείων –με τον editor- 

και έπειτα προεκτείνεται η ευθεία στα όρια του δειγματοληπτικού 

υποβάθρου. Η δημιουργία της γραμμής γίνεται στο θεματικό επίπεδο 

transect που υπάρχει στον πίνακα περιεχομένων. 

 Η παραπάνω διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για το σύνολο των 

γραμμών που απαιτούνται. 

 Έπειτα γίνεται τομή (intersect – arctoolbox) του γραμμικού επιπέδου 

(transect) και του υποβάθρου (random sampling) με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός νέου γραμμικού σχηματικού αρχείου 

 Προσθήκη πεδίου στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών των 

γραμμών στο οποίο αναγράφεται το μήκος της καθεμιάς. 

 Η διαδικασία τελειώνει χρησιμοποιώντας το εργαλείο της μπάρας που 

παρουσιάστηκε στην αρχή της παραγράφου που ουσιαστικά είναι 

αντίστοιχο με το count points in polygons στη λογική βέβαια της 

γραμμικής δειγματοληψίας 
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5.5  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

 Η διαδικασία ξεκινά επιλέγοντας με τυχαίο τρόπο μία γραμμή, όπως και 

στην περίπτωση της τυχαίας γραμμικής. Για να γίνει κάτι τέτοιο λαμβάνονται 

δύο τυχαία σημεία στο υπόβαθρο της δειγματοληψίας. 

 ∆ημιουργούμε νέο σχηματικό αρχείο (γραμμικό) όπου θα 

δημιουργηθούν οι γραμμές δειγματοληψίας 

 Χρησιμοποιώντας τον editor κατασκευάζεται η πρώτη γραμμή της 

δειγματοληψίας και προεκτείνεται (extend) στα όρια του επιπέδου 

extend. Για να γίνει η προέκταση θα πρέπει το επίπεδο (extend) να 

είναι επιλεγμένο. 

 Χρησιμοποιώντας και πάλι τον editor δημιουργούμε τις υπόλοιπες 

γραμμικές οντότητες που θα είναι παράλληλες της αρχικής, 

επιλέγοντας (editor>start editing>copy parallel). Φυσικά θα πρέπει να 

είναι επιλεγμένη η παραπάνω γραμμική οντότητα που δημιουργήσαμε. 

 Με αντίστοιχο τρόπο δημιουργούνται και οι υπόλοιπες γραμμές 

δειγματοληψίας 

 Ακολουθεί η τομή του γραμμικού επιπέδου με το πλαίσιο της 

δειγματοληψίας 

 Η συνέχεια της διαδικασίας είναι αντίστοιχη με αυτή της τυχαίας 

γραμμικής, δηλαδή: 

o Προσθήκη πεδίου στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών 

των γραμμών στο οποίο αναγράφεται το μήκος της καθεμιάς 

o Άθροισμα των μηκών γραμμικών οντοτήτων που βρίσκονται σε 

κάθε πολύγωνο 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση 

των εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληπτική 

έρευνα. Το βασικό μέρος κάθε μελέτης είναι η συλλογή των στοιχείων που θα 

επεξεργαστούν, θα αναλυθούν και τελικά θα αποδώσουν τη χρήσιμη 

πληροφορία. Επειδή όμως είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν 

χαρακτηριστικά και στοιχεία από το σύνολο του πληθυσμού, εφαρμόζουμε την 

τεχνική της δειγματοληψίας.  

 Είδαμε ότι με την τεχνική της δειγματοληψίας καθίσταται δυνατό, να 

συλλέξουμε χαρακτηριστικά από μερικά στοιχεία και να εξάγουμε 

συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του συνόλου των στοιχείων, με 

ορισμένα όρια αβεβαιότητας. Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, 

αποτελούν η αντικειμενικότητα, η ακρίβεια και η αποφυγή των σφαλμάτων 

απάντησης. 

Τα βασικά στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας ξεκινούν με την ύπαρξη 

ενός θέματος ή προβλήματος προς διερεύνηση σε συνδυασμό με την 

ξεκάθαρη διατύπωση του σκοπού της έρευνας (γιατί διεξάγουμε αυτή την 

έρευνα;). Στη συνέχεια, υποδιαιρεί τον σκοπό της έρευνας σε επιμέρους 

ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις, συλλέγει και οργανώνει δεδομένα που 

σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. Τέλος, αναλύει και 

ερμηνεύει τα δεδομένα αυτά απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα. 

Η συνολική έκταση της έρευνας εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο 

πραγματοποιείται, δηλαδή, αν πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας πτυχιακής 

εργασίας, μιας διδακτορικής διατριβής ή για την εκπόνηση ενός επιστημονικού 

άρθρου κλπ. Ανάλογα λοιπόν με το σκοπό διαμορφώνονται αντίστοιχα και τα 

βασικά στάδια των επιστημονικών εργασιών που θα συμβάλουν στην 

ολοκλήρωση της έρευνας. 
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