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ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

Μάθημα : Στατιστική Ι

Υποενότητα : Δειγματοληψία στην πράξη

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος
Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ 
Email  : epdiamantopoulos@yahoo.gr

http://users.sch.gr/epdiaman/
mailto:epdiamantopoulos@yahoo.gr
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1. Γνωρίζεις το ρόλο και τις ιδιαιτερότητες της εργασίας των 
ατόμων που υλοποιούν τη δειγματοληψία 
(συνεντευξιαστών)

2. Μπορείς να μεταφέρεις τις κατάλληλες γνώσεις και 
ικανότητες σε έναν εκπαιδευόμενο συνεντευξιαστή.

3. Είσαι σε θέση να ανακαλέσεις τις αρχές μίας καλής 
συνέντευξης.

4. Γνωρίζεις τις επιμέρους δραστηριότητες που συνιστούν τη 
διαδικασία της δειγματοληψίας.

5. Μπορείς να ανακαλέσεις στρατηγικές ελαχιστοποίησης 
των σφαλμάτων στη συλλογή δεδομένων.

Μετά τη μελέτη αυτής της υποενότητας θα...

Στόχοι της υποενότητας
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Ποιος υλοποιεί τη συλλογή των δεδομένων; (1)

• Εργάτης πεδίου (fieldworker)
 Άτομο υπεύθυνο για τη συλλογή δεδομένων
 Συνηθισμένες δραστηριότητες:

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων πόρτα – πόρτα
 Πραγματοποίηση τηλεφωνικών συνεντεύξεων
 Καταμέτρηση περαστικών σε ένα εμπορικό κέντρο
 Επίβλεψη της συλλογής
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• Συνεντευξιαστής πεδίου
 Ερευνητής ειδικευμένος στη εξωτερική συλλογή 

δεδομένων

• Συνεντευξιαστής οικίας
 Ερευνητής που επιφορτίζεται με την επίσκεψη στο 

σπίτι και την υλοποίηση συνεντεύξεων

• Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά
 Καλή Κατάσταση Υγείας
 Εξωστρέφεια
 Ευχάριστη παρουσία – προσεγμένη εμφάνιση

Ποιος υλοποιεί τη συλλογή των δεδομένων; (2)
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Εκπαιδεύοντας τους Ερευνητές 

• Εισαγωγική Επιμόρφωση
 Εισαγωγή στη διαδικασία και μεταφορά των βασικών 

πληροφοριών στους υποψήφιους

• Αντικείμενο της έρευνας
 Οδηγίες, για την επίτευξη ομοιόμορφης συμπεριφοράς – 

αποφυγή επιρροής λόγω της στάσης του συνεντευξιαστή 

• Περισσότερες οδηγίες
 Πως να γίνει η αρχική επαφή και να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των ερωτώμενων
 Πως να γίνουν οι ερωτήσεις
 Πως να καθοδηγείς χωρίς να επηρεάζεις τις αποκρίσεις.
 Καταγραφή των ερωτήσεων
 Τέλος της συνέντευξης



  6

Αρχική επαφή με τον ερωτώμενο
• Προσωπικές Συνεντεύξεις

 Περιγραφή της σημαντικότητας της έρευνας και της 
σπουδαιότητας της συμμετοχής του ερωτώμενου

• Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις
 Γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου στην άλλη άκρη της 

γραμμής

 Δίνει όλα τα στοιχεία ταυτότητας της αρχής ή της εταιρείας που 
διενεργεί την έρευνα

 Δίνει ακριβείς πληροφορίες για τη διαδικασία (διάρκεια κλπ)

• Διαδικτυακές Έρευνες
 Αρχική επικοινωνία και περιγραφή της έρευνας μεσω email



  7

Κερδίζοντας τη συμμετοχή

• Σταδιακή αποδοχή
 Κερδίζεις τη συγκατάθεση του υποψηφίου σε ένα 

μικρότερο αίτημα και μετά προχωρείς στο κύριο 
μέρος της έρευνας.

• Door-in-the-Face Compliance Technique
 Διαδικασία δύο βημάτων.

 Βήμα 1 : Ζητάς κάτι δύσκολο που το πιθανότερο είναι 
πως θα απορριφθεί. 

 Βήμα 2 : Ζητάς κάτι μικρότερο που φαίνεται 
περισσότερο λογικό αίτημα από το πρώτο. Ο 
ερωτώμενος είναι πιθανό να συναινέσει σε αυτό και να 
συμμετάσχει στην έρευνα.
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Θέτοντας τις ερωτήσεις

• Βασικοί κανόνες :

1. Οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται ακριβώς όπως 
είναι γραμμένες στο ερωτηματολόγιο.

2. Καθαρή και προσεκτική ανάγνωση των 
ερωτήσεων.

3. Οι ερωτήσεις τίθενται με την ίδια σειρά που 
εμφανίζονται.

4. Ανάγνωση του συνόλου των ερωτήσεων.

5. Επανάληψη της ανάγνωσης για την/τις ερωτήσεις 
που δεν γίνονται κατανοητές.
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Συμπεριφορά σε περίπτωση μη απόκρισης

• Ανίχνευση - διερεύνηση
 Ευγενική ενθάρρυνση για περισσότερο πλήρη 

απάντηση στην ερώτηση.

• Τακτικές που διευκρινίζουν μία μη σαφής 
απόκριση :
 Επανάληψη της ερώτησης.

 Σιωπή, δίνοντας την ευκαιρία για σκέψη στο 
συνομιλητή.

 Επανάληψη της απόκρισης που μόλις δόθηκε.

 Τοποθέτηση μίας “ουδέτερης” πρόσθετης ερώτησης.
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Πίνακας 1 Συνηθισμένοι τρόποι ενθάρρυνσης του συνομιλητή

Στόχος Μέθοδος Αποτελεσματικότητα

Εκμαίευση της 
απάντησης.

Επανάληψη της ερώτησης.

Έχει αποτέλεσμα όταν ο ερωτώμενος 
δεν έχει ακούσει καλά την ερώτηση ή 
όταν χρειάζεται λίγο χρόνο σκέψης για να 
απαντήσει.

Εκμαίευση της 
απάντησης.

Σιωπή.
Όταν ο ερωτώμενος διστάζει να 
απαντήσει τότε η σιωπή του 
συνεντευξιαστή τον βοηθά να αποκριθεί.

Διευκρίνηση της 
απόκρισης.

Επανάληψη της πρώτης απόκρισης η οποία δεν έγινε 
κατανοητή.

Συχνά βοηθά τον ερωτώμενο να δώσει 
μία περισσότερο ξεκάθαρη απάντηση 
από την πρώτη.

Εμβάθυνση της 
αρχικής απόκρισης.

Διευκρινιστική ερώτηση όπως
 “Τι εννοείτε με τη λέξη ________;”

Ο ερωτώμενος αποδίδει τη σκέψη του με 
μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα.

Ανίχνευση 
παραμέτρων.

Ο συνεντευξιαστής θέτει συγκριτικό ερώτημα στον 
ερωτώμενο ώστε να πάρει τις αντίθετες απαντήσεις και να 
διευκρινίσει έτσι κάποια κρίσιμα χαρακτηριστικά της 
πρώτης απάντησης. π.χ. Ερώτηση 1 : “Από ποιο 
βιβλιοπωλείο αγοράζεις συνήθως βιβλία;” Απάντηση : “Από 
τον Παπασωτηρίου”.   Ερώτηση 2 : “Ποιο βιβλιοπωλείο 
είναι διαφορετικό”, Απάντηση 2 : “Το Public” Ερώτηση 3 : 
“Σε τι διαφέρει το Παπασωτηρίου από το Public;” 

Ο ερωτώμενος θα περιγράψει 
διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν τις 
αποκρίσεις. Κάνει ευκολότερη την 
ερμηνεία των αποκρίσεων.
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Καταγραφή των αποκρίσεων
• Η συμπλήρωση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

ορίζεται από την εκάστοτε μορφή της ερώτησης.

• Κανόνες συμπλήρωσης ερωτήσεων ανοικτής 
συμπλήρωσης :
 Καταγραφή των αποκρίσεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

 Μεταφορά των αποκρίσεων αυτολεξεί.

 Όχι σύνοψη ούτε παράφραση των λεγόμενων του ερωτώμενου.

 Συμπερίληψη και των ενθαρρύνσεων που έδωσε ο ερευνητής 
στον ερωτώμενο. 

• Ο τρόπος της καταγραφής των ερωτήσεων μπορεί να 
επηρεάσει την ερμηνεία της απόκρισης του ερωτώμενου.
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Κλείσιμο της συνέντευξης
• Ο τρόπος τερματισμού της συνέντευξης είναι 

σημαντικός :

 Πρέπει πρώτα να έχουν καταγραφεί όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και των πρόσθετων 
σχολίων που έκαναν οι ερωτώμενοι.

 Οι ερευνητές πρέπει να διευκρινίζουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη φύση της έρευνας που τους ζητούνται 
και να μην αφήνουν απορίες στους ερωτώμενους

 Η αποφυγή μίας βιαστικής αναχώρησης είναι βασική 
ένδειξη ευγένειας εκ μέρους του ερευνητή

 Ο ερευνητής, είναι σημαντικό να ευχαριστεί τον ερωτώμενο 
για το χρόνο που διέθεσε και τη συνεργασία που επέδειξε.
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Αρχές μίας καλής συνέντευξης (1)
• Βασικές αρχές:

1. Αξιοπιστία και ειλικρίνεια

2. Υπομονή και ευγένεια

3. Ακρίβεια στα λεγόμενα και λεπτομέρεια όπου 
απαιτείται.

4. Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για την έρευνα 
χωρίς ανταλλαγή προσωπικών απόψεων.

5. Πολλές φορές η σιωπή είναι χρυσός.

6. Εμπιστευτικότητα σχετικά με τις αποκρίσεις του 
ερωτώμενου.

7. Σεβασμός στα δικαιώματα του συνομιλητή.
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• Καλές (και απαιτούμενες) πρακτικές

1. Πλήρης τήρηση του προσωπικού σχεδίου δειγματοληψίας που 
έχει ανατεθεί στον ερευνητή.

2. Τήρηση των οδηγιών που έχουν δοθεί.

3. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

4. Έλεγχος στις συνεντεύξεις.

5. Σχολαστική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

6. Έλεγχος στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

7. Διευκρίνιση όλων των σκοτεινών σημείων πριν τη διενέργεια 
των συνεντεύξεων.

Αρχές μίας καλής συνέντευξης (2)
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Διαχείριση
• Εισαγωγική ενημέρωση για έμπειρους ερευνητές

 Περιγραφή του υποβάθρου του οργανισμού που διενεργεί την 
έρευνα

 Επίδειξη των δειγματοληπτικών τεχνικών

 Θέτοντας τις ερωτήσεις

 Διαδικασίες επαλήθευσης της επαφής με το συνεντευξιαστή.

 Άλλα σημεία σχετικά με την έρευνα που χρήζουν προσοχής

• Εκπαίδευση αποφυγής σφαλμάτων στη διαδικασία 
επιλογής δείγματος
 Αποφυγή σφαλμάτων επιλογής που οδηγούν σε μη 

αντιπροσωπευτικό δείγμα.

 Τρόποι ενθάρρυνσης προς συμμετοχή των δειγματικών 
μονάδων
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Εποπτεία και ελαχιστοποίηση των 
σφαλμάτων (1)

• Επαλήθευση δειγματοληψίας
 Επαλήθευση της πληρότητας της κάλυψης του 

δείγματος.

• Ψευδής συμπλήρωση
 Η πρακτική ορισμένων ερευνητών να 

συμπληρώνουν με φανταστικές αποκρίσεις τα 
ερωτηματολόγια ή να καταγράφουν φανταστικές 
συνεντεύξεις.
 Curb-stoning: ο ερευνητής επινοεί τις αποκρίσεις αντί να 

υλοποιεί μία πραγματική συνέντευξη.



  17

Εποπτεία και ελαχιστοποίηση των 
σφαλμάτων (2)

• Επαλήθευση με δεύτερη συνέντευξη
 Διαδικασία που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της 

τήρησης του δειγματοληπτικού σχεδίου. Στόχος 
είναι η ανίχνευση τυχόν ψευδών υποβολών από 
τους ερευνητές.
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