
Sampling Tools 
(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 



 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 



 Χωρική Δειγματοληψία 
 Ως μέρος της γεωγραφικής μελέτης 
 Τυχαία Δειγματοληψία 
 Μη Τυχαία Δειγματοληψία 
 Συστηματική Δειγματοληψία 
 Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία 
 Σημειακή Δειγματοληψία 
 Γραμμική Δειγματοληψία 



 αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος συλλογής 
πληροφοριών. 

 μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος διεκπεραίωσης 
της έρευνας και ελαχιστοποιείται μια σειρά από 
λογιστικά προβλήματα 

 μπορεί να παρέχει πληροφορία με μεγάλη 
λεπτομέρεια 

 επιτρέπει την επανάληψη της συλλογής 
πληροφορίας γρήγορα και με μικρό κόστος 

 



 η τυχαιότητα από μόνη της δεν εξασφαλίζει την 
αμεροληψία του δείγματος 

 υπάρχουν και αρκετές άλλες πιθανές πηγές 
σφαλμάτων 

 Η επιλογή εσφαλμένης μεθόδου είναι επίσης μια 
σημαντική πηγή για ανακριβή αποτελέσματα 



Λαμβάνει χώρα πριν τη σχεδιασμένη & βοηθά στον 
προσδιορισμό κρίσιμων παραγόντων όπως: 
 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 



Μείζωνος σημασίας & βασικό εργαλείο της 
προκαταρκτικής έρευνας κατα την οποία παίρνουμε 
ένα δοκιμαστικό δείγμα,το οποίο μπορεί να αποτελεί 
και μέρος του τελικού δείγματος 
 
 Δεν είναι πάντοτε ακριβής αλλά μας δίνει μια 

εικόνα 
 Εξυπηρετεί στο να είναι ασφαλείς οι εκτιμήσεις που 

θα κάνουμε 



ΠΡΟΣΟΧΗ σε θέματα απαιτήσεων των στατ.πακέτων 
ανάλυσης όπως: 
 κωδικοποίηση και επιλογή κατάλληλης κλίμακας 

(coding and scaling) 
 σύνταξη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

(editing and tabulation) 
 αντιμετώπιση ελλειπουσών παρατηρήσεων (missing 

data). 
 



 Απογραφή 
 Face to face interview 
 Έρευνα με σταθερά δείγματα 
 Διαμήκεις έρευνες 
 Εγκάρσιες έρευνες 
 Τηλεφωνικές έρευνες 
 Ταχυδρομικές έρευνες 



 επιλογή και οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας, 
 βιβλιογραφική έρευνα 
 συστηματική επιλογή, μελέτη, καταγραφή και αρχειοθέτηση των κύριων 

βιβλιογραφικών πηγών 
 επανεξέταση και διατύπωση του προβλήματος 
 σχεδιασμό της έρευνας 
 συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, ταξινόμηση και αρχειοθέτησή 

τους, καθώς και η προετοιμασία για την στατιστική τους επεξεργασία 
 καταχώρηση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 στατιστική επεξεργασία των στοιχείων 
 εξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων και ερμηνεία τους 
 εξαγωγή των συμπερασμάτων και η σύγκρισή τους 
 διαπίστωση του κατά πόσο οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 

(hypotheses) έχουν ή όχι επαληθευτεί 
 



1. τις διερευνητικές (εμπειρία, συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων, ανακάλυψη, ευελιξία) 

2.  τις περιγραφικές (οργάνωση, σχέδιο) 
3.  τις πειραματικές (έλεγχος ορθότητας υποθέσεων) 



1. Επιλογή 
2. Ευαισθητοποίηση 
3. Διερεύνηση 



 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: 
 Συσκέψεις και ανταλλαγή απόψεων στο θέμα (brainstorming) 
 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.  

 



1. Απλή, κατανοητή γλώσσα 
2. Μικρές ερωτήσεις, ώστε να είναι ευκολονόητες 
3. Αποφυγή διπλών ερωτήσεων 
4. Αποφυγή ερωτήσεων που προκαλούν προκαθορισμένες απαντήσεις 
5. Αποφυγή ερωτήσεων που περιλαμβάνουν άρνηση 
6. Αποφυγή ερωτήσεων που χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να απαντηθούν 
7. Οι όροι να είναι κατανοητοί από όλες τις κοινωνικές ομάδες 
8. Αποφυγή ερωτήσεων που λόγω της αναφοράς σε ονόματα ή σύμβολα 

προκαλούν συγκεκριμένες απαντήσεις 
9. Αποφυγή ερωτήσεων για μη αποδεκτές συμπεριφορές 
10. Σε ερωτήματα που διερευνάται η συχνότητα πρέπει να υπάρχει πάντα χρονικά 

καθορισμένο διάστημα 
11. Πρέπει πάντοτε να δίνεται η πιθανή απάντηση, «Δεν γνωρίζω» ή «Δεν απαντώ» 
12. Ενικός ή πληθυντικός 
13. Κατηγοριοποιήσεις σε ερωτήσεις που προκαλούν αμηχανία 
14. Αποφυγή κοινωνικά αποδεκτών ζητημάτων με απαντήσεις, συμφωνώ ή 

διαφωνώ γιατί προκαλούν υψηλά ποσοστά αναμενόμενων απαντήσεων 



 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 



1. ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ 
2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 



 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: 

 
 Δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου, όπως: φύλο, ηλικία, μόρφωση, οικογενειακή κατάσταση 
 Συχνότητα χρήσης προϊόντος στην καθημερινή ζωή 
 Ικανοποίηση πραγματικών αναγκών καταναλωτών με το προϊόν 
 Μειονεκτήματα προϊόντος 
 Πλεονεκτήματα προϊόντος, όπως: τιμή, συσκευασία, ποιότητα, διάρκεια χρήσης, αξιοπιστία, 

πρακτικότητα 
 Θέση καταστήματος για την πώληση ενός προϊόντος. Τι πιστεύει ο ερωτώμενος γι’ αυτή 
 Εξωτερικό περιβάλλον, όπως η ύπαρξη δικτύου διανομής, εύκολη πρόσβαση σε κεντρικές 

αρτηρίες. Άποψη του ερωτώμενου 
 Ύπαρξη συναγωνισμού 
 Ευκαιρίες αγοράς στο μέλλον 
 Άποψη του ερωτώμενου για τη χρησιμότητα καταστήματος ή προϊόντος 
 Ερώτηση για αναφορά εναλλακτικών λύσεων 
 Αγοραστική δύναμη πληθυσμού που περιβάλλει το κατάστημα ή θα αγοράσει το προϊόν.  
 Κόστος αγοράς οικοπέδου ή ενοικίασης του καταστήματος. Πάγιες δαπάνες 
 Δυνατότητα εύρεσης και εκπαίδευσης κατάλληλου εργατικού προσωπικού 
 Δυνατότητα χρηματοδότησης από ιδιωτικό ή δημόσιο πιστωτικό φορέα 

 



Σημαντική διότι μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού & διότι τα στοιχεία μπορούν να αναλυθούν 
στατιστικά. 
ΒΗΜΑΤΑ: 
1) Συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος 
2) Διαμόρφωση ερωτηματολογίου 



 Το είδος έρευνας όπου χρησιμοποιείται πιο πολύ στις 
μέρες επειδή καταγράφονται καλύτερα τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού μέσω της διαδικασίας 
της αφήγησης. 

 Το μέσο που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή στοιχείων 
είναι η διαδικασία της συνέντευξης (δομημένη ή μη 
δομημένη – ημικατευθυνόμενη) 

 
 Για την ανάλυση των στοιχείων που αποκομίσαμε από 

την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιούμε: 
Α) την ανάλυση περιεχομένου 
Β) τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης 



Είναι η διαδικασία που ξεκινάει βασιζόμενη σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνιολογική θεωρία και καταλήγει 
σε κάποια νέα. 



 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 



Θέλουμε να εκτιμήσουμε την κάλυψη με εμβολιασμό 
για υπατίτιδα στα παιδιά του Δημοτικού 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  

 



 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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