
Δειγματοληψία



Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου

 Να κατανοήσετε τις διάφορες τεχνικές
δειγματοληψίας και την ανάγκη να τις συνδυάζετε
στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου

 Να επιλέγετε τις κατάλληλες τεχνικές
δειγματοληψίας για διάφορα ερευνητικά σενάρια
και να αιτιολογείτε την επιλογή τους,

 Να αξιολογείτε την αντιπροσωπευτικότητα του
δείγματος,

 Να αξιολογείτε το βαθμό στον οποίο μπορείτε να
γενικεύετε τα αποτελέσματα του δείγματος σε
ολόκληρο τον πληθυσμό από τον οποίο
προέρχεται





Δειγματοληψία – Η διαδικασία επιλογής 
παρατηρήσεων

Απογραφή συλλογή και ανάλυση δεδομένων από όλα τα μέλη ενός
πληθυσμού

Δειγματοληψία δίνει τη δυνατότητα να μειώσετε την ποσότητα των
δεδομένων που χρειάζεται να συλλέξετε, εξετάζοντας μόνο
μια υποομάδα και όχι όλα τα μέλη ή στοιχεία ενός
πληθυσμού

Παράδειγμα



Ανάγκη δειγματοληψίας

Δεν είναι βέβαιο ότι η απογραφή θα παρήγαγε, 
οπωσδήποτε, πιο χρήσιμα αποτελέσματα από το αν τα 
δεδομένα συλλέγονταν από  ένα αντιπροσωπευτικό 
του πληθυσμού δείγμα.

Παρέχει μα έγκυρη εναλλακτική της απογραφής όταν:

 είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπίσετε όλα τα μέλη
του πληθυσμού,

 περιορισμοί προϋπολογισμού σας εμποδίζουν να
κάνετε απογραφή,

 χρονικοί περιορισμοί σας εμποδίζουν να κάνετε
απογραφή.



(Ι)



(ΙΙ)





Τεχνικές Δειγματοληψίας
 Δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα: Η πιθανότητα κάθε περίπτωσης να

επιλεχθεί από το συνολικό πληθυσμό δεν είναι γνωστή (Ο ερευνητής δεν
γνωρίζει το ακριβές μέγεθος του πληθυσμού και μεροληπτεί υπέρ
συγκεκριμένων υποκειμένων)

 Δειγματοληψία με πιθανότητα: Η πιθανότητα, κάθε στοιχείου του
πληθυσμού να συμπεριληφθεί στο δείγμα είναι γνωστή και συνήθως ίδια
για όλες τις περιπτώσεις (Προϋπόθεση: ο πληθυσμός να είναι γνωστός)



 Μέθοδοι για Δείγματα Μη Πιθανοτήτων 

(δηλαδή μέθοδοι που δεν στηρίζονται στη 
Θεωρία Πιθανοτήτων)

➢ δειγματοληψία ευκολίας ή συμπτωματική 
δειγματοληψία

➢ δειγματοληψία αναλογίας ή ποσοστιαία 
δειγματοληψία

➢ Δειγματοληψία χιονοστιβάδας

➢ ….

Μέθοδοι Δειγματοληψίας
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Όσοι επιλέγονται δεν είναι τυπικά ή αντιπροσωπευτικά μέλη των 
ευρύτερων πληθυσμών από τους οποίους έχουν επιλεχθεί

Μεροληψία



 Αντιπροσωπευτικότητα – Η ιδιότητα ενός 
δείγματος που διαθέτει την ίδια κατανομή 
χαρακτηριστικών με τον πληθυσμό από τον 
οποίο επιλέχθηκε

 Τα δείγματα δεν χρειάζεται να είναι 
αντιπροσωπευτικά από όλες τις απόψεις, η 
αντιπροσωπευτικότητα αφορά μόνο τα 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα 
ουσιαστικά ενδιαφέροντα της μελέτης
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Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος





Τέλειο αναλογικό δείγμα

Φοιτητικός 
πληθυσμός

Δείγμα 
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Μέτριο αναλογικό δείγμα

Φοιτητικός 
πληθυσμός

Δείγμα 
φοιτητών

π
ο
σ
ο
σ
τά



 Μια μη πιθανοτική μέθοδος δειγματοληψίας, 
κατά την οποία κάθε άτομο που συμμετέχει 
στις συνεντεύξεις καλείται να προτείνει 
άλλους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην 
έρευνα

 Χρησιμοποιείται συχνά στην έρευνα πεδίου 
και για ειδικούς πληθυσμούς. 

Δειγματοληψία χιονοστιβάδας



Πίνακας 1:

Επιλογή δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα



Δειγματοληψία με πιθανότητα

1) Αναγνώριση ενός κατάλληλου πλαισίου 
δειγματοληψίας βάσει του ερευνητικού 
ερωτήματος (ερωτημάτων) και των στόχων

2) Καθορισμός του κατάλληλου μεγέθους του 
δείγματος

3) Επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής 
δειγματοληψίας και επιλογή του δείγματος.

4) Έλεγχος για το αν το δείγμα είναι 
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.



Πλαίσιο Δειγματοληψίας
 Το πλαίσιο δειγματοληψίας για ένα δείγμα με πιθανότητα είναι το

σύνολο των περιπτώσεων του πληθυσμού από τον οποίο θα
προκύψει το δείγμα.

 Χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο δειγματοληψίας, δεν μπορεί να επιλεγεί
δείγμα πιθανότητας και έτσι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί δείγμα χωρίς
πιθανότητα.
 Έχει σημασία η διασφάλιση ότι το πλαίσιο δειγματοληψίας είναι όσο το δυνατόν

πιο πλήρες, ακριβές και ενημερωμένο. Μια ατελής ή ανακριβής λίστα σημαίνει
πως κάποιες περιπτώσεις έχουν εξαιρεθεί και έτσι, δεν είναι δυνατό για κάθε
περίπτωση, στον πληθυσμό, να έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής.



Καθορισμός κατάλληλου μεγέθους δείγματος

 Η δειγματοληψία με πιθανότητα είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα
στην ακρίβεια των ευρημάτων και της ποσότητας χρόνου και
χρημάτων που δαπανώνται για τη συλλογή, τον έλεγχο και την
ανάλυση των δεδομένων

 Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο μικρότερη
είναι η πιθανότητα λάθους στη γενίκευση

Η επιλογή μεγέθους δείγματος σχετίζεται με

• την εμπιστοσύνη στα δεδομένα – δηλαδή, το επίπεδο βεβαιότητας
σχετικά με το αν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί
αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού,

• το ανεκτό περιθώριο λάθους – δηλαδή, την ακρίβεια που απαιτείται για τις
εκτιμήσεις που εξάγονται από το δείγμα

• τους τύπους ανάλυσης που πρόκειται να διεξαχθούν – πολλές στατιστικές
τεχνικές απαιτούν ένα ελάχιστο όριο δεδομένων

• το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού από τον οποίο αντλείται το δείγμα



Μεγέθη δειγμάτων
Πίνακας 2:

Για πληθυσμούς με λιγότερες από 50 περιπτώσεις, ο Henry (1990) είναι κατά της
δειγματοληψίας. Πρέπει να συλλέξετε δεδομένα για ολόκληρο τον πληθυσμό



Ποσοστό Απόκρισης

 Ένα τέλεια αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι αυτό που αντιπροσωπεύει με 
ακρίβεια τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται

 Πρέπει να εξασφαλίσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απόκρισης,
ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο μεροληψίας μη απόκρισης και να
διασφαλίσετε ότι το τελικό δείγμα σας θα είναι αντιπροσωπευτικό (Groves και
Peytcheva, 2008)

 Εκείνοι που δεν απαντούν διαφέρουν από τον υπόλοιπο πληθυσμό, αφού
αρνούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα. Συνεπώς, οι τελικώς ερωτηθέντες
δε θα αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού πληθυσμού και τα
δεδομένα σας μπορεί να είναι μεροληπτικά.

επίπεδα απόκρισης

πλήρης άρνηση δεν απαντάται καμία ερώτηση

εγκατάλειψη απάντηση σε λιγότερες από το 50% των ερωτήσεων

μερική απόκριση απάντηση στο 50% έως 80% όλων των ερωτήσεων

πλήρης απόκριση απάντηση σε άνω του 80% όλων των ερωτήσεων



Απλή τυχαία δειγματοληψία
1) Αριθμήστε καθεμία από τις

περιπτώσεις στο πλαίσιο
δειγματοληψίας σας με ένα
μοναδικό αριθμό. Η πρώτη
περίπτωση αριθμείται με το 0,
η δεύτερη με το 1 και ούτω
καθεξής.

2) Επιλέξετε τις περιπτώσεις με
τη χρήση τυχαίων αριθμών
μέχρι να φτάσετε στο
απαιτούμενο πραγματικό
μέγεθος δείγματος.

* Χρησιμοποιείται σπάνια στην 
εκπαιδευτική έρευνα



Συστηματική και Στρωματοποιημένη τυχαία 
δειγματοληψία
 Συστηματική δειγματοληψία – Ένας τύπος πιθανοτικής

δειγματοληψίας, σύμφωνα με την οποία επιλέγεται ένα στοιχείο 
για κάθε k στοιχεία μιας λίστας (δειγματοληπτικού πλαισίου) 

 Βήμα δειγματοληψίας – Μια συγκεκριμένη απόσταση (k) 
ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν επιλεγεί από έναν πληθυσμό 
για ένα δείγμα

 Λόγος δειγματοληψίας – Η αναλογία στοιχείων ενός 
πληθυσμού που επιλέγονται σε ένα δείγμα 

*Ελάχιστα πιο ακριβής από την απλή τυχαία δειγματοληψία

 Στρωματοποιημένη δειγματοληψία 

 Στρωματοποίηση – Ομαδοποίηση των μονάδων του 
πληθυσμού σε ομοιογενείς ομάδες (στρώματα) πριν από τη 
δειγματοληψία

 Λίγο πιο ακριβής από την απλή τυχαία δειγματοληψία

 Η στρωματοποίηση είναι μια τροποποίηση της χρήσης της 
απλής τυχαίας δειγματοληψίας και της συστηματικής 
δειγματοληψίας



Παράδειγμα: Στρωματοποιημένης τυχαίας 
δειγματοληψίας









Δειγματοληψία με Πιθανότητα Ανάλογη 
του Μεγέθους 

 Είδος πολυσταδιακής δειγματοληψίας όπου οι 
συστάδες επιλέγονται, όχι με ίσες πιθανότητες, αλλά 
με πιθανότητες ανάλογες του μεγέθους τους –
σύμφωνα με τον αριθμό των μονάδων απ’ τις οποίες 
θα δημιουργηθούν υπο-δείγματα

 Μια πιο εξελιγμένη μορφή δειγματοληψίας κατά 
συστάδες



Επιλογή πιθανοτικής δειγματοληψίας 
Πίνακας 3:














