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                               ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
  -Είναι γνωστό, ότι στη Στατιστική, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο 
πληθυσμός, δηλώνουμε, το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων , 
στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις μας  
Τα στοιχεία του συνόλου αυτού τα ονομάζουμε  στατιστικές μονάδες 
ή άτομα του πληθυσμού . Οπότε , όταν αναφερόμαστε σε άτομα του 
πληθυσμού, μπορούμε να θεωρήσουμε οποιοδήποτε πρόσωπο , 
πράγμα,ιδιότητα κ.λ.π. το οποίο ανήκει στο πληθυσμό και το 
μελετάμε ως προς μία ή περισσότερες χαρακτηριστικές ιδιότητες. 
  Για την συλλογή των στατιστικών στοιχείων, εφαρμόζονται διάφοροι 
μέθοδοι, από τις οποίες οι πιό συνηθισμένες, είναι η απογραφή , η 
δειγματοληψία και οι συνεχείς εγγραφές στατιστικών στοιχείων. 
- Η απογραφή , συνίσταται στη συγκέντρωση στοιχείων, από όλα 
τα άτομα του πληθυσμού που εξετάζουμε 
Επειδή , η απογραφή, συνήθως , είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, 
γιαυτό όταν εφαρμόζεται , τότε καταγράφει, όσο το δυνατόν 
περισσότερα χαρακτηριστικά των ατόμων του πληθυσμού 
Π.χ. κατά τη γενική απογραφή του πληθυσμού μιας χώρας, γίνεται 
καταγραφή όλων των κατοίκων και καταγράφονται, όσο το δυνατόν 
περισσότερα χαρακτηριστικά : φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 
επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα κ.λ.π. 
 Υπάρχει η δυνατότητα ,να συγκεντρώνουμε στοιχεία από ένα μόνο 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και να ακολουθεί η αντίστοιχη μελέτη. 
Τότε πρόκειται για μερική απογραφή 
Π.χ. οι γεννήσεις και οι θάνατοι σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, η 
ανεργία των κατοίκων ενός νομού κ.λ.π. 
Προφανώς , η μερική απογραφή διαφέρει της δειγματοληπτικής 
έρευνας. 
  - Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η καταγραφή είναι πρακτικά 
αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη, π.χ. αν μία στρατιωτική μονάδα 
παρέλαβε μία ποσότητα από 100.000 οβίδες και θέλει να ελέγξει, την 
ποιότητα τους, θα πραγματοποιήσει μόνο, μερικές δοκιμαστικές 
βολές, με ορισμένες από τις οβίδες αυτές και δεν θα κάνει απογραφή, 
δοκιμάζοντας και καταστρέφοντας όλες τις οβίδες 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, αντί της απογραφής, χρησιμοποιείται η 
μέθοδος της δειγματοληψίας 
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-Η δειγματοληψία συνίσταται στη συλλογή πληροφοριών ( 
στατιστικών δεδομένων) μόνο από ένα τμήμα του πληθυσμού, που 
θέλουμε να διερευνήσουμε. 
 Το τμήμα αυτό του πληθυσμού , ονομάζεται δείγμα 
Η δειγματοληψία , είναι χρησιμότατη μέθοδος συλλογής 
πληροφοριών, καθώς συνδυάζει το χαμηλό οικονομικό κόστος και 
το σύντομο χρόνο, στον οποίο συλλέγονται τα στατιστικά δεδομένα. 
   Σε μία δειγματοληψία, η επιλογή του δείγματος, πρέπει να γίνεται 
με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους, της θεωρίας 
δειγματοληψίας, ώστε το δείγμα να είναι και τυχαίο και 
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, από το οποίο έχει ληφθεί. 
Ο σημαντικότερος λόγος γιαυτό, είναι ότι τα συμπεράσματα, που θα 
προκύψουν, θα αφορούν το δείγμα αλλά θα τα γενικέψουμε ώστε να 
αφορούν όλο το πληθυσμό. 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των δειγματοληψιών, σε σύγκριση με 
τις απογραφές , είναι τα εξής : 
   α) Μεγαλύτερη ταχύτητα συλλογής πληροφοριών 
   β) Μεγαλύτερη ακρίβεια στις πληροφορίες 
   γ) Μεγαλύτερη ευχέρεια εφαρμογής 
   δ) Χαμηλότερο κόστος 
   ε) Αδυναμία εφαρμογής της γενικής απογραφής 
  Αντίστοιχα υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα, μεταξύ των 
οποίων: 
   α) Αν τα άτομα της έρευνας μας, εμφανίζονται πολύ σπάνια στο 
πληθυσμό, θα χρειαστεί να εξετάσουμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα π.χ. 
ποσοστό καπνιστών μίας πόλης που είναι πάνω από 80 χρονών. 
   β) η κακή  σχεδίαση του δείγματος και εκτέλεση της 
δειγματοληψίας 
   γ) η μη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
   δ) η μη κατάλληλη μέθοδος διενέργειας της δειγματοληψίας 
   ε) ανεπαρκή δεδομένα 
 
   Από τα δεδομένα του δείγματος, προκύπτουν διάφοροι στατιστικές 
παράμετροι ( μέσοι όροι, διακυμάνσεις, κ.λ.π. ) οι οποίες 
ονομάζονται εκτιμήσεις, γιατί από αυτές εξάγονται συμπεράσματα ( 
εκτιμήσεις ) για τις αντίστοιχες παραμέτρους του πληθυσμού , από 
τον οποίο προέρχεται το δείγμα. 
   Το πλήθος των στοιχείων ενός πληθυσμού, ονομάζεται μέγεθος 
του πληθυσμού και συμβολίζεται, συνήθως, με Ν , ενώ το πλήθος 
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των στοιχείων του δείγματος, ονομάζεται μέγεθος του δείγματος 
και συμβολίζεται με ν.  
    Είναι φανερό, ότι τα συμπεράσματα από τη μελέτη ενός 
δείγματος, μπορούμε να τα θεωρήσουμε , ως συμπεράσματα για τα 
αντίστοιχα στοιχεία του πληθυσμού , εάν το δείγμα εκλεγεί έτσι ώστε 
να αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα της Στατιστικής 
Συμπερασματολογίας είναι ο τρόπος εκλογής του καταλληλότερου 
δείγματος.  
   Παρατήρηση σημαντική !! 
   Συνήθως, επικρατεί η άποψη ότι το μέγεθος του δείγματος πρέπει 
να είναι ένα ποσοστό επί του μεγέθους του πληθυσμού ( π.χ. το 
10% ή το 20% του πληθυσμού ) Αυτό προφανώς και δεν είναι 
σωστό. Βεβαίως από τη στιγμή που θα έχει επιλεγεί το δείγμα , το 
μέγεθος του θα είναι ένα ποσοστό επί του πληθυσμού. Αυτό έχει 
αξία , μόνο για τα μετέπειτα συμπεράσματα μας, επί του στατιστικού 
δείγματος και την μετάβαση μας στο στατιστικό πληθυσμό. 
 Αρχικά , το μέγεθος του δείγματος δεν επιλέγεται για να είναι ένα 
ποσοστό επί του πληθυσμού αλλά επιλέγεται με βάση το απόλυτο 
μέγεθος του .  
  α) Για μικρούς πληθυσμούς, το μέγεθος τους επηρεάζει το μέγεθος 
του δείγματος 
  β) Όταν το μέγεθος των πληθυσμών είναι άπειρο ή θεωρείται 
άπειρο, τότε το μέγεθος του δείγματος καθορίζεται εξαρχής. 
   Σε έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς, ένα μέγεθος 500 
ατόμων , θεωρείται ικανοποιητικό 
   Σε έρευνες εκλογικών αναμετρήσεων το αντίστοιχο μέγεθος είναι 
1000 άτομα, περίπου. Στη Βρετανία και στις ΗΠΑ , χρησιμοποιούνται   
δείγματα  2000 και  3000  ατόμων.  
   Ενώ , σε έρευνες εξόδου κατά την ημέρα εκλογικών αναμετρήσεων 
( exit polls) τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται είναι περίπου της τάξης 
των 10.000 ατόμων 
Το μέγεθος του δείγματος , έχει αξία ως απόλυτος αριθμός και 
προκύπτει με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας , τη διασπορά του 
πληθυσμού και κυρίως το επιθυμητό μέγιστο σφάλμα εκτίμησης 
  Σε απλή τυχαία δειγματοληψία το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης , 

δίνεται από τη σχέση 


1
e  , όπου ν το μέγεθος του δείγματος που 

χρησιμοποιείται. Καλείται σφάλμα εκτίμησης σε επίπεδο 
σημαντικότητας  95%. Αντίστροφα, μπορούμε να καθορίσουμε το 
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μέγεθος του δείγματος από το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης που 
επιθυμούμε να έχουμε. Αρκεί να επιλύσουμε τη παραπάνω σχέση ως 

προς ν.          
2

11

e
e  


 

 Στο παρακάτω πίνακα , φαίνονται τα μέγιστα σφάλματα εκτίμησης 
και τα μεγέθη των αντίστοιχων δειγμάτων 
 
                Μέγιστα σφάλματα εκτίμησης ανά δείγμα 
 

Μέγεθος δείγματος ν Μέγιστο σφάλμα εκτίμησης σε 
95% επίπεδο σημαντικότητας 

100 10% 
200 7,07% 
300 5,77% 
400 5% 
500 4,47% 
600 4,08% 
700 3,78% 
800 3,54% 
900 3,33% 

1000 3,16% 
 
 
   Η τεχνική των στατιστικών ερεύνων 
Για τις διάφορες δειγματοληπτικές έρευνες, συνεργάζονται , 
συνήθως, ένας στατιστικός, με μεγάλη εμπειρία στις 
δειγματοληπτικές έρευνες, με ειδικούς επιστήμονες που είναι 
σχετικοί με το θέμα που εξετάζεται. Η επιστημονική αυτή ομάδα, 
λέμε ότι αποτελεί την ομάδα εργασίας 
Η ομάδα αυτή είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό , την εκτέλεση και 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Συνήθως, συγκεκριμενοποιούν : 
   α) τη φύση του εξεταζόμενου προβλήματος 
   β) τη διατύπωση των αντικειμενικών σκοπών 
Επίσης, η ομάδα εργασίας: 
   α) μελετάει παρόμοιες έρευνες, που έχουν γίνει ( και στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας) 
   β) προυπολογίζει τις δαπάνες στα διάφορα στάδια της έρευνας 
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   γ) συντάσει  λεπτομερές ημερολόγιο για την εκτέλεση των 
διαφόρων σταδίων της έρευνας, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι 
την τελική δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
 Βασικά στάδια οργάνωσης της έρευνας είναι:  
    α) η κατάρτιση του πλαισίου δειγματοληψίας 
    β) το ερωτηματολόγιο 
    γ) το μέγεθος του δείγματος 
    δ) η μέθοδος δειγματοληψίας  
 
           Κατάρτιση πλαισίου δειγματοληψίας 
Πλαίσιο δειγματοληψίας είναι ένας κατάλογος, που περιέχει όλα τα 
άτομα του υπό εξέταση πληθυσμού και χρησιμεύει στην επιλογή του 
δείγματος 
Εννοείται ότι το πλαίσιο πρέπει να πληρεί κάποιες προυποθέσεις , 
όπως το να είναι ενημερωμένο , να μην έχει παραλείψεις, 
διπλοεγγραφές κ.λ.π. 
Συνήθως, χωρίζουμε τα άτομα του πληθυσμού σε κατηγορίες: 
  α) Γεωγραφικές και διοικητικές διαιρέσεις: 
      περιφέρειες , δήμοι , κοινότητες, ενορίες, οικοδομικά τετράγωνα 
κ.λ.π. 
  β) Διάφορες κοινωνικές ομάδες: 
      οργανισμοί, σύλλογοι, σχολεία κ.λ.π. 
  γ) Νοικοκυριά, κατοικία 
 
           Ερωτηματολόγιο 
 Είναι ένα έντυπο, στο οποίο καταχωρούμε τις πληροφορίες που 
παίρνουμε από τα άτομα του δείγματος. 
 Ένα καλό ερωτηματολόγιο, πρέπει: 
    α) να είναι σύντομο 
    β) να είναι εύκολο στην απάντηση 
    γ) να έχει σχεδιαστεί καλά 
    δ) τα ερωτήματα να έχουν μία λογική συνέχεια 
    ε) να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων 
    στ) να έχει κατάλληλο μέγεθος και να μπορεί να ταχυδρομηθεί 
Επίσης στη σύνταξη του ερωτηματολογίου, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και τα εξής : 
     α) η ικανότητα του ατόμου που θα ερωτηθεί 
     β) την θέληση του ερωτώμενου 
Υπάρχουν κάποιες αρχές στη διατύπωση των ερωτήσεων,όπως: 

1) απλότητα στη γλώσσα 
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2) σαφήνεια των ερωτημάτων 
3) αποφυγή κατευθυνόμενων ερωτήσεων 
4) αποφυγή ερωτήσεων που οδηγούν σε αποκρύψεις 
5) αποφυγή διατύπωσης που προκαλεί ψυχολογικές αντιδράσεις 
 

Μέθοδοι συλλογής των στοιχείων 
Οι μέθοδοι αυτές είναι : 
      - Η παρατήρηση 
      - Οι προσωπικές συνεντεύξεις 
      -Το ταχυδρομείο 
      - Η τηλεφωνική συνέντευξη 
 
 
                        Τυχαίο δείγμα 
 
  Αντικειμενικός σκοπός της δειγματοληψίας είναι η λήψη ενός 
αντιπροσωπευτικού και τυχαίου δείγματος, από τον πληθυσμό , 
που θέλουμε να διερευνήσουμε.  
Ένα δείγμα , λέμε ότι είναι τυχαίο, όταν ο τρόπος εκλογής του, είναι 
τέτοιος ώστε κάθε στοιχείο του πληθυσμού , να έχει την ίδια 
πιθανότητα να επιλεγεί στο συγκεκριμένο δείγμα. 
  Όταν ο πληθυσμός είναι σχετικά μικρός, μπορούμε να 
επιλέξουμε ένα τυχαίο δείγμα, χρησιμοποιώντας κλήρους ή πίνακα 
τυχαίων αριθμών. 
Αντιστοιχούμε, έναν αριθμό σε κάθε άτομο του πληθυσμού και είτε 
με την βοήθεια κληρωτίδας είτε επιλέγοντας αριθμούς από πίνακα 
τυχαίων αριθμών, επιλέγουμε τα άτομα του δείγματος 
Αν ο πληθυσμός είναι μεγέθους Ν και το δείγμα μεγέθους ν, τότε η 

πιθανότητα να επιλεγεί ένα άτομο, σε μία τυχαία επιλογή είναι 


1
 . 

 Η πιθανότητα τώρα, ένα άτομο του πληθυσμού, να επιλεγεί στο 

δείγμα σε ν δοκιμές, είναι 



 

Η δε πιθανότητα, ότι ένα συγκεκριμένο δείγμα,  μεγέθους ν, επιλεγεί 

είναι 








 



1
 

Αξίζει να σημειωθεί , ότι το τυχαίο δείγμα επιλέγεται με την μέθοδο 
των πιθανοτήτων, κατά τυχαίο τρόπο , ώστε να μην επιτρέπει στον 
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ερευνητή ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, να καθορίζει ποιες 
μονάδες θα περιληφθούν στο δείγμα . 
  Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο σε σχέση με το 
μέγεθος του πληθυσμού , τότε η δειγματοληψία γίνεται με την 
μέθοδο της επανατοποθέτησης , έτσι ώστε κάθε στοιχείο, να έχει την 
ίδια πιθανότητα επιλογής.  
  Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ μικρότερο του 
πληθυσμού ή ο πληθυσμός είναι άπειρος, τότε δεν έχει ουσιαστική 
σημασία, αν η δειγματοληψία είναι με επανατοποθέτηση ή χωρίς. 
 
  Παρατήρηση σημαντική !! 
  Συνήθως , η επιλογή του δείγματος γίνεται με τρόπο που μπορεί 
να θεωρηθεί τυχαίος, αλλά να είναι τρόπος επιλογής που μας 
“βολεύει” ή μας διευκολύνει και όχι επειδή επιλέχτηκε για να είναι 
τυχαίο. Είναι ένα δείγμα “ευκολίας”  Δείτε το εξής παράδειγμα : 
    Ένας άπειρος ερευνητής, θέλοντας να μελετήσει , ένα 
χαρακτηριστικό, των μαθητών ενός συγκεκριμένου σχολείου, 
κατασκευάζει ένα ερωτηματολόγιο και αποφασίζει να το δώσει προς 
συμπλήρωση, σε ένα δείγμα 100 μαθητών του σχολείου. Για να 
επιλέξει το δείγμα, αποφασίζει να στηθεί έξω από την είσοδο του 
σχολείου και να το διανείμει σε 100 διερχόμενους μαθητές. 
Επειδή οι μαθητές δεν επιλέχτηκαν από τον ερευνητή , αλλά 
προέκυψαν στη τύχη, καθώς προσέρχονταν, στο σχολείο, ο 
ερευνητής θεωρεί ότι είναι τυχαίο. Στη πραγματικότητα, 
χρησιμοποιεί ένα δείγμα ευκολίας, φτιάχνοντας το , από 100 
μαθητές που “βρήκε μπροστά” του. 
Τι έπρεπε να κάνει ο ερευνητής; 
Θεωρητικά, πρέπει να δώσει, την ίδια δυνατότητα επιλογής στο 
δείγμα, σε όλους τους μαθητές του σχολείου 
Πρακτικά , αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: 
 α) Δημιουργία πλήρους άποψης των μαθητών του σχολείου 
 β) Δημιουργία δειγματοληπτικού πλαισίου – κατάστασης των 
εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου και μέσα από αυτό να 
επιλέξει 100 μαθητές ( έτσι κάθε μαθητής έχει δυνατότητα επιλογής 
στο δείγμα. Διαφορετικά κάποιοι μαθητές που δεν προσέρχονται τη 
συγκεκριμένη ώρα (έχουν πάει π.χ. διδακτική επίσκεψη) 
αποκλείονται από το δείγμα αυτό ) 
 γ) Εναλλακτικά, ο ερευνητής μπορεί να πάρει το δείγμα του από τις 
καταστάσεις μαθητών που αναγράφονται στα απουσιολόγια 
φοίτησης των μαθητών 
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                      Αντιπροσωπευτικό δείγμα 
 
  Ένα δείγμα , λέμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό, όταν αποτελεί μία 
“μικρογραφία” του πληθυσμού. Αυτό επιτυγχάνεται , όταν το δείγμα 
περιέχει , τα στοιχεία των διαφόρων τάσεων, του πληθυσμού, στην 
ίδια ακριβώς αναλογία που υπάρχουν και στον πληθυσμό ( 
διαστρωμάτωση του δείγματος)  
Τα παραπάνω θα τα επεξηγήσουμε με ένα παράδειγμα 
Έστω ότι ο πληθυσμός μας, είναι το σύνολο των 300 μαθητών ενός 
Λυκείου. Το Λύκειο αυτό έχει : 
   150 μαθητές στην Α τάξη ( 80 αγόρια και 70 κορίτσια)  
 100 μαθητές στην Β τάξη ( 60 αγόρια και 40 κορίτσια ) και  
 50 μαθητές στην Γ τάξη ( 30 αγόρια και 20 κορίτσια) 

  Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, αυτού του πληθυσμού, 30 ατόμων  

( αναλογία 
10

1

300

30
  ) , θα πρέπει να περιέχει : 

 15 μαθητές από την Α τάξη ( 8 αγόρια και 7 κορίτσια ) 
 10 μαθητές από την Β τάξη ( 6 αγόρια και 4 κορίτσια) 
 5 μαθητές από την Γ τάξη ( 3 αγόρια και 2 κορίτσια )   
 
Η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος, γίνεται συνήθως με  
    α) συστηματική δειγματοληψία  ή  
    β) στρωματοποιημένη δειγματοληψία 
 

α. συστηματική δειγματοληψία   
   Απαραίτητη προϋπόθεση, για να διενεργήσουμε συστηματική 
δειγματοληψία , είναι το δειγματοληπτικό πλαίσιο να είναι με τη 
μορφή λίστας. Ακολουθούμε τα εξής βήματα: 
  1. Σ’αυτή, αριθμούμε σε αύξουσα σειρά τον υπό μελέτη πληθυσμό 
της λίστας.  
  2. Αν αυτός έχει μέγεθος Ν ,διαιρούμε το μέγεθος του πληθυσμού ( 
δηλ. το Ν) με το μέγεθος του δείγματος ν. Το αποτέλεσμα 
στρογγυλοποιημένο , είναι το βήμα επιλογής των ατόμων της 
έρευνας 

3. Επιλέγουμε τυχαία έναν αριθμό μεταξύ του 1 και του 



. Έστω χ. 

Το άτομο που αντιστοιχεί στον αριθμό αυτό είναι το πρώτο άτομο 
του δείγματος μας 
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4. Μετά επιλέγουμε, τα υπόλοιπα άτομα του δείγματος, ως τα άτομα 

που έχουν αύξοντα αριθμό  





 , 





 2  , 





 3 , …. ,





 )1(  

Παρατηρήσεις 
α) Η συστηματική δειγματοληψία , ενδείκνυται σε περιπτώσεις , όπου ο 
πληθυσμός είναι πλήρως και λεπτομερώς καταγεγραμμένος σε μία 
λίστα ( ή κατάλογο)  
β) Συνήθως, προηγείται της δειγματοληψίας, ταξινόμηση της λίστας ως 
προς το χαρακτηριστικό  που θεωρείται καίριο για τη στρωματοποίηση 
του δείγματος ( συνήθως κάποιο δημογραφικό στοιχείο) 
γ) Μία παραλλαγή της μεθόδου αποτελεί η επιλογή ψηφοφόρων κατά 
την έρευνα εξόδου ( exit polls). Σ’αυτή :  
   -κατ’αρχάς γίνεται επιλογή εκλογικών τμημάτων 
   - κατόπιν , ζητείται από τους ψηφοφόρους καθ’όλη τη διάρκεια της 
ημέρας, να απαντήσουν, για το τι ψήφισαν και σε ένα μικρό 
ερωτηματολόγιο 
   -μετά ο ψηφοφόρος, ρίχνει διπλωμένο, στη κάλπη το ψηφοδέλτιο 
Επειδή οι ψηφοφόροι, διαφορετικών ηλικιών , επιλέγουν διαφορετικές 
ώρες ψηφοφορίας και επειδή κάποιες ώρες εξυπηρετούν ( βολεύουν ) 
περισσότερο τους ψηφοφόρους, για αυτό πρέπει η έρευνα να 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να δημιουργεί δείγμα αντιπροσωπευτικό όλων 
των ψηφοφόρων 
 - η επιλογή πρέπει να είναι ένας ψηφοφόρος ανά τρείς, τέσσερις, 
πέντε, … κ.λ.π. ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος και το σχεδιασμό 
της δειγματοληψίας 

 
            β. Στρωματοποιημένη δειγματοληψία 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης καταγραφή όλων των 
χαρακτηριστικών του πληθυσμού . δεν υπάρχει περιορισμός για το 
μέγεθος και τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού. Καλό και 
πρακτικό , όμως είναι να είναι μικρός ( μικρή πόλη, μικρή γεωγραφική 
ενότητα κ.λ.π.) 
- χωρίζουμε το πληθυσμό σε στρώματα 
- επιλέγουμε επιμέρους δείγματα, με απλή τυχαία δειγματοληψία, από 

κάθε στρώμα 
Τα στρώματα , αποτελούνται , από όσο το δυνατόν ομοιογενείς, ως 
προς ένα χαρακτηριστικό, ομάδες. Μπορούν να υφίστανται ήδη π.χ. 
δήμος , κοινότητα κ.λ.π. ή να κατασκευάζονται για τις ανάγκες της 
έρευνας π.χ. εκλογικά τμήματα 
Υπάρχουν δύο είδη στρωματοποιημένης δειγματοληψίας : 



 

Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός 

10 

   Η αναλογική και η μη αναλογική 
Στην αναλογική, η αναλογία του κάθε στρώματος στο δείγμα, πρέπει να 
ακολουθεί την αναλογία του στρώματος στο πληθυσμό (βλέπε 
παράδειγμα στα προηγούμενα, αναλογική “μικρογραφία” του 
πληθυσμού)  
Στην μη αναλογική δειγματοληψία, επιλέγουμε το μέγεθος του 
δείγματος σε κάθε στρώμα και συνήθως διατηρούμε το μέγεθος αυτό σε 
κάθε στρώμα. Χρησιμοποιείται , όταν τα μεγέθη κάποιων 
υποπληθυσμών είναι μικρά σε κάποια στρώματα, με αποτέλεσμα να 
“χάνονται” (μηδενίζονται) σε αναλογική δειγματοληψία 
Επειδή τα δεδομένα από κάθε στρώμα , έχουν διαφορετικές πιθανότητες 
εμφάνισης, τα τελικά αποτελέσματα χρειάζονται , συνήθως, στάθμιση για 
να ανταποκρίνονται στα πραγματικά μεγέθη των υποπληθυσμών. 
 
     Κατά συστάδες δειγματοληψία 
Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένος 
ο πληθυσμός, αλλά υπάρχουν λίστες με ομάδες του πληθυσμού. 
 Επιλέγουμε από τη λίστα των ομάδων κάποιο δείγμα ομάδων και στη 
συνέχεια κάνουμε την έρευνα μας σε όλα τα μέλη των ομάδων που 
επιλέχτηκαν. 
Αν ένας ερευνητής, ενδιαφέρεται για τις απόψεις των μαθητών των 
Λυκείων, μπορεί να επιλέξει κάποια Λύκεια και στη συνέχεια να ερωτήσει 
όλους τους μαθητές των Λυκείων αυτών . ( ή και προκαθορισμένο αριθμό 
μαθητών)  
Αν μας ενδιαφέρουν, οι απόψεις των εμπόρων του κέντρου της πόλης 
μας, για τις συνέπειες της κρίσης, μπορούμε να χωρίσουμε το κέντρο σε 
οικοδομικά τετράγωνα και στη συνέχεια να ερωτηθεί κάθε έμπορος του 
τετραγώνου που επιλέχτηκε 


