
Συλλογή δεδομένων 



Σύνοψη κεφαλαίου 

 Θέματα κατάλληλα για δειγματοληπτική έρευνα 

 Οδηγίες για τη διατύπωση ερωτήσεων 

 Κατασκευή ερωτηματολογίου 

 Ατομική συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

 Δειγματοληπτικές έρευνες με χρήση συνεντεύξεων 

 Τηλεφωνικές έρευνες  

 Διαδικτυακές έρευνες 

 Σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων δειγματοληπτικής 
έρευνας 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δειγματοληπτικών 
ερευνών 

 Δευτερογενής ανάλυση 

 Δεοντολογία της δειγματοληπτικής έρευνας 





Θέματα κατάλληλα για δειγματοληπτική έρευνα 

 Διερευνητικοί, περιγραφικοί και ερμηνευτικοί 

σκοποί 

 Μονάδες Ανάλυσης = ερωτώμενοι 

 Ερωτώμενος – Πρόσωπο που προσφέρει δεδομένα 

για ανάλυση, απαντώντας σε ερωτηματολόγια 

δειγματοληπτικής έρευνας 

 Μεγάλα δείγματα, πρωτογενή δεδομένα, 

μέτρηση στάσεων και προσανατολισμών 



 



 Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς 

 Αποφύγετε τις διφορούμενες ερωτήσεις 

 Οι ερωτώμενοι πρέπει να είναι ικανοί να 

απαντήσουν 

 Οι ερωτώμενοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι 

να απαντήσουν 

 Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σχετικές 

 Οι σύντομες ερωτήσεις είναι οι καλύτερες 

 Αποφύγετε τις αρνητικές ερωτήσεις 

 Αποφύγετε μεροληπτικές ερωτήσεις και όρους 

 

Οδηγίες για τη διατύπωση ερωτήσεων  



Κατασκευή ερωτηματολογίου (Ι) 

 Γενική μορφή ερωτηματολογίου 

 Τακτοποιημένο και ξεκάθαρο 

 Μία ερώτηση ανά γραμμή 

 Συνεκτική μορφοποίηση 

 

Μορφότυπα για ερωτώμενους: 

 

 



 Ερώτηση συνάφειας – Μια ερώτηση 

δειγματοληπτικής έρευνας που απευθύνεται μόνο 

σε ορισμένους ερωτώμενους και εξαρτάται από 

την απάντησή τους σε κάποια άλλη ερώτηση 

 Παραδείγματα: 

Κατασκευή ερωτηματολογίου (ΙΙ) 



Ερωτήσεις πίνακα 

 Παράδειγμα: 



 Διάταξη των ερωτήσεων 

 Εμφάνιση 

 Πρώτα οι ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου; 

 Τυχαιοποιημένη σειρά 

 Ευαισθησία στο πρόβλημα 

 Οι δημογραφικές ερωτήσεις πρέπει να 
τοποθετούνται στο τέλος; 

Κατασκευή ερωτηματολογίου (ΙΙΙ) 



 Οδηγίες ερωτηματολογίου 

 Εισαγωγικά σχόλια και σαφείς οδηγίες 
 

 Προέλεγχος ερωτηματολογίου- Πιλοτική 

(δοκιμαστική) έρευνα με συμπληρωματικές 

ερωτήσεις όπως: 
 Πόση ώρα χρειαστήκατε περίπου για την  συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου; 

 Ήταν σαφείς οι οδηγίες;  

 Υπήρξαν ερωτήσεις ασαφείς ή αόριστες; Αν ναι τότε ποιες ήταν αυτές και 

γιατί; 

 Είχατε αντίρρηση στο να απαντήσετε κάποιες απ' τις ερωτήσεις; 

 Ήταν η εμφάνιση του ερωτηματολογίου ευχάριστη 

 

Κατασκευή ερωτηματολογίου (ΙV) 



Παράδειγμα: 



Παράδειγμα 
(συνέχεια) 



Ατομική συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου (Ι) 

 Ερωτηματολόγια που πρέπει να 

συμπληρώσουν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι 

 Ταχυδρόμηση και επιστροφή 

 Γιατί δεν επιστρέφουν τα ερωτηματολόγια οι 

ερωτώμενοι; 

  Παρακολούθηση των επιστροφών 

 Επαναληπτικές αποστολές 



 Ποσοστό απόκρισης – Ποσοστό που 

υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τον αριθμό των 

ανθρώπων που συμμετέχουν σε μια έρευνα με 

τον αριθμό των ανθρώπων που επιλέχτηκαν 

στο δείγμα 

 Ιδανικά = πάνω από 70% 

 Γιατί είναι κακό το χαμηλό ποσοστό απόκρισης; 

 Πώς μπορεί να βελτιωθεί το ποσοστό απόκρισης; 

Ατομική συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου (ΙΙ) 



Δειγματοληπτικές έρευνες με χρήση 

συνεντεύξεων (Ι) 

 Συνέντευξη – Μια τεχνική συλλογής  

   δεδομένων κατά την οποία ένα άτομο 

(συνεντευκτής) υποβάλει ερωτήσεις σε ένα 

άλλο (ερωτώμενο), με σκοπό την άντληση 

πληροφοριών  





 Ο ρόλος του συνεντευκτή 

 Οι έρευνες που διεξάγονται μέσω συνεντεύξεων 

πετυχαίνουν υψηλότερο ποσοστό απόκρισης από 

τις ταχυδρομικές έρευνες 

 Η παρουσία του συνεντευκτή μειώνει γενικά τον 

αριθμό των «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ» 

 Οι συνεντευκτές ελαττώνουν τις παρερμηνείες  

   και παρανοήσεις 

 Οι συνεντευκτές μπορούν να παρατηρούν τους 

ερωτώμενους την ώρα που συμπληρώνουν το 

ερωτηματολόγιο 

Δειγματοληπτικές έρευνες με χρήση 

συνεντεύξεων (ΙΙ) 



 Γενικές οδηγίες για τις συνεντεύξεις 

 Κατάλληλη εμφάνιση 

 Εξοικείωση με το ερωτηματολόγιο 

 Πιστή αναπαραγωγή των ερωτήσεων 

 Ακριβής καταγραφή των απαντήσεων 

 Ζητήστε διευκρινίσεις  

 Διευκρινιστική ερώτηση – Τεχνική που χρησιμοποιείται 

σε συνεντεύξεις προκειμένου ο ερευνητής να πάρει μια 

πιο ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα ερώτημα 

Δειγματοληπτικές έρευνες με χρήση 

συνεντεύξεων (ΙΙΙ) 



 Συντονισμός και έλεγχος 

 Εκπαίδευση 

 Γενικές οδηγίες 

 Πώς να χειριστείτε δύσκολες καταστάσεις 

 Συνεντεύξεις εξάσκησης 

 «Πραγματικές» συνεντεύξεις- Πρωτόκολλο συνέντευξης 

Δειγματοληπτικές έρευνες με χρήση 

συνεντεύξεων (ΙV) 



Πρωτόκολλο συνέντευξης: Παράδειγμα 







Τηλεφωνικές έρευνες (Ι) 

 Πλεονεκτήματα 
 Το 95.5% των νοικοκυριών διαθέτει σταθερό 

τηλέφωνο 

 Χρόνος και χρήμα 

 Έλεγχος  

 Προσωπική ασφάλεια 

 Μειονεκτήματα 
 Απόρρητοι τηλεφωνικοί αριθμοί 

 Κινητά τηλέφωνα 

 Τηλεφωνητές/φωνητικά μηνύματα/αναγνώριση 
κλήσης 



 Κλήση τυχαίων ψηφίων τηλεφωνικών 

αριθμών  (Random Digit Dialing, RDD) – 

Δειγματοληπτική τεχνική κατά την οποία 

επιλέγονται τυχαίοι τηλεφωνικοί αριθμοί μέσα 

στο φάσμα των αριθμών τηλεφωνικών 

γραμμών που λειτουργούν 

Τηλεφωνικές έρευνες (ΙΙ) 



Διαδικτυακές έρευνες (Ι) 

 Είναι αντιπροσωπευτικές; 



 Χρησιμοποιείτε συνεκτικές διατυπώσεις 

 Χρησιμοποιείτε απλή, καθημερινή γλώσσα 

 Μην υποχρεώνετε τον ερωτώμενο να ψάχνει σε όλη 
τη σελίδα για πληροφορίες 

 Προσφερθείτε να ανακοινώσετε επιλεγμένα 
αποτελέσματα στους ερωτώμενους 

 Προγραμματίστε το χρόνο της ημέρας και την 
ημέρα της βδομάδας που θα αποστείλετε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Έχετε υπόψη σας τους τεχνικούς περιορισμούς 

 Ελέγξτε τα κίνητρα, τις ανταμοιβές και τα δώρα 

 Περιορίστε τις έρευνές σας στα 15 λεπτά ή λιγότερο 

Διαδικτυακές έρευνες (ΙΙ) 



Σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων 

δειγματοληπτικής έρευνας (Ι) 

 Ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης 
 Πιο φτηνά και γρήγορα από τις πρόσωπο με πρόσωπο 

συνεντεύξεις 
 Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολής είναι το ίδιο 

είτε το δείγμα σας προέρχεται από μία περιοχή ή από 
όλη τη χώρα 

 Απαιτούν λιγότερο προσωπικό 
 Οι ερωτώμενοι είναι πιο πρόθυμοι να αναφέρουν 

αμφιλεγόμενες ή αποκλίνουσες στάσεις ή 
συμπεριφορές 
 

 Συνεντεύξεις 
 Λιγότερα ελλιπή ερωτηματολόγια 
 Πιο αποτελεσματικές σε σύνθετα ζητήματα 
 Πιο προσωπικές 



Σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων 

δειγματοληπτικής έρευνας (ΙΙ) 

 Τηλεφωνικές έρευνες 
 Πολύ πιο οικονομικές και γρήγορες 
 

 Διαδικτυακές έρευνες 
 Διαθέσιμο λογισμικό και ιστότοποι 



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

δειγματοληπτικών ερευνών 
 Πλεονεκτήματα 

 Χρήσιμες για την περιγραφή των χαρακτηριστικών μεγάλων 
πληθυσμών 

 Επιτρέπουν τη χρήση μεγάλων δειγμάτων 

 Οι δειγματοληπτικές έρευνες είναι ευέλικτες 

 Τυποποιημένες ερωτήσεις 
 

 Μειονεκτήματα 
 Στρίμωγμα δεδομένων σε γενικές κατηγορίες 

 Σπάνια ασχολούνται με το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής 

 Άκαμπτες 

 Πλαστές 

 Περιορισμένη εγκυρότητα (μεγάλη αξιοπιστία) 



Δευτερογενής ανάλυση 

 Δευτερογενής ανάλυση – Μια μορφή έρευνας 

κατά την οποία η συλλογή και η επεξεργασία 

των δεδομένων διεξάγεται από έναν αναλυτή 

και η επανεπεξεργασία –συχνά για 

διαφορετικό σκοπό– από έναν άλλον 

 Παράδειγμα: General Social Survey 

 Πλεονεκτήματα: πιο οικονομική και πιο γρήγορη 

από τη υλοποίηση πρωτογενών δειγματοληπτικών 

ερευνών 

 Μειονέκτημα: εγκυρότητα 



Quick Quiz 

Κουίζ 



1.  Σε ποια περίπτωση η δειγματοληπτική  

έρευνα είναι η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος; 

α) Όταν συγκεντρώνονται πρωτογενή δεδομένα 

β) Όταν περιγράφεται ένας πληθυσμός τόσο μεγάλος 

που είναι αδύνατο να παρατηρηθεί άμεσα 

γ) Όταν μετριούνται στάσεις 

δ) Όλα τα παραπάνω 



Απάντηση: δ) 

Η δειγματοληπτική έρευνα είναι η καλύτερη 

διαθέσιμη μέθοδος όταν συγκεντρώνονται 

πρωτογενή δεδομένα, όταν περιγράφεται 

ένας πληθυσμός τόσο μεγάλος που είναι 

αδύνατο να παρατηρηθεί άμεσα και όταν 

μετριούνται στάσεις 



2. Στις ερωτήσεις _____ ο ερωτώμενος  

     καλείται να επιλέξει μία ή περισσότερες 

απαντήσεις από μια έτοιμη λίστα,  

     που παρέχει ο ερευνητής 

α) ανοικτού τύπου 

β) ελέγχου 

γ) πειραματισμού 

δ) κλειστού τύπου 



Απάντηση: δ) 

Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου ο 

ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μία ή 

περισσότερες  απαντήσεις από μια έτοιμη 

λίστα, που παρέχει ο ερευνητής 



3.  Ως γενικός κανόνας, ένα ερωτηματολόγιο 

πρέπει να είναι: 

α) τακτοποιημένο  

β) ξεκάθαρο 

γ) σχετικό 

δ) όλα τα παραπάνω 



Απάντηση: δ) 

Ως γενικός κανόνας, ένα ερωτηματολόγιο 

πρέπει να είναι τακτοποιημένο, ξεκάθαρο 

και σχετικό 



4.  Ποια από τα παρακάτω αποτελούν 

πλεονεκτήματα των τηλεφωνικών ερευνών; 

α) χρήμα 

β) χρόνος 

γ) ευκολία 

δ) όλα τα παραπάνω 

ε) κανένα από τα παραπάνω 



Απάντηση: δ) 

Το κόστος σε χρήμα και χρόνο, καθώς και 

η ευκολία είναι μεταξύ των πολλών 

πλεονεκτημάτων των τηλεφωνικών 

δημοσκοπήσεων 



5.  Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ένα 

πλεονέκτημα της δειγματοληπτικής έρευνας; 

α) Αυξημένη εγκυρότητα 

β) Αυξημένη αξιοπιστία 

γ) Αυξημένη γενικευσιμότητα 

δ)Αυξημένη ευελιξία ανάλυσης 



Απάντηση: α) 

Η αυξημένη εγκυρότητα δεν είναι ένα 

πλεονέκτημα της δειγματοληπτικής έρευνας 



6.  Το κύριο πρόβλημα της  

δευτερογενούς ανάλυσης είναι: 

α) η θεωρία 

β) οι υποθέσεις 

γ) η εγκυρότητα 

δ) η δειγματοληψία 

ε) η εμπειρική γενίκευση 



Απάντηση: γ) 

Το κύριο πρόβλημα της δευτερογενούς 

ανάλυσης είναι η εγκυρότητα 


