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Σε αυτό το βιβλίο,  οι όροι και οι έννοιες ορίζονται όταν τις συναντάτε για πρώτη φορά. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει κανονικά να ξεκινήσετε από την αρχή του βιβλίου και να προχωρήσετε 
μέσα από το κυρίως κείμενο, τα πλαίσια, τις ερωτήσεις αυτοελέγχου, τις ερωτήσεις επισκόπη-
σης και συζήτησης, τις μελέτες περιπτώσεων και τις σχετικές ερωτήσεις. Ωστόσο, η προσέγ-
γιση αυτή μπορεί να μην είναι κατάλληλη για τους σκοπούς σας και ίσως να προτιμήσετε να 
διαβάσετε τα κεφάλαια με διαφορετική σειρά ή απλά να μελετήσετε συγκεκριμένες ενότητες 
του βιβλίου. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε έτσι το βιβλίο, καλό είναι  να εκμεταλευτείτε 
το γλωσσάρι για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους όρους και τις έννοιες που χρη-
σιμοποιούνται στα κεφάλαια που μελετάτε. Παρακάτω παρουσιάζουμε τρεις από τους πιο 
συνηθισμένους λόγους χρήσης του βιβλίου.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων σας για τις μεθόδους 
έρευνας ή ως βοήθημα για το ερευνητικό σας έργο
Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το βιβλίο στο πλαίσιο ενός μαθήματος μεθόδων έρευνας, η σειρά 
με την οποία θα διαβάσετε τα κεφάλαια θα υπαγορεύεται από τον καθηγητή σας στη βάση 
της δικής του αντίληψης για τις ανάγκες σας. Αντίθετα, αν το διαβάζετε μόνοι σας για το 
ερευνητικό σας έργο, τη διπλωματική σας εργασία ή μια συμβουλευτική έκθεση, η σειρά 
είναι δική σας επιλογή. Ωστόσο, σε όποια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες κι αν ανήκετε, η 
σειρά με την οποία θα διαβάσετε τα κεφάλαια θα εξαρτάται από την πρόσφατη εμπειρία σας.

Για πολλούς φοιτητές σε προπτυχιακά προγράμματα διοίκησης και επιχειρήσεων, η 
διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος του τελευταίου έτους των σπουδών τους. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, μάλλον θα ακολουθήσετε τη σειρά του βιβλίου (βλ. Εικόνα 1). Οι ομάδες κεφα-
λαίων εντός των οποίων  μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά χωρίς να επηρεάσετε τη λογική της 
ροής εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο στο διάγραμμα και είναι:
•  τα κεφάλαια που σχετίζονται με τη συλλογή των δεδομένων (Κεφάλαια 8, 9, 10 και 11),
•  τα κεφάλαια που σχετίζονται με την ανάλυση των δεδομένων (Κεφάλαια 12 και 13).

Στο βιβλίο τονίζουμε τη σημασία του να ξεκινήσετε να γράφετε νωρίς κατά τη διαδικασία 
της έρευνας, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να αποσαφηνίσετε τις σκέψεις σας. Στο Κεφάλαιο 
1 σας ενθαρρύνουμε να αρχίσετε να τηρείτε ένα ανακλαστικό ημερολόγιο ή ένα σημειωμα-
τάριο και να το ενημερώνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Επομένως, 
είναι χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο νωρίς. Σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετε 
τις ενότητες στο Κεφάλαιο 14 που αφορούν τη συγγραφή πριν ξεκινήσετε να γράφετε την 
κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας (Κεφάλαιο 3).

Αν επιστρέφετε στις ακαδημαϊκές σπουδές σας μετά από ένα κενό μερικών ετών, για να 
παρακολουθήσετε ένα Master of Business Administration, ένα Master of Arts ή ένα Master 
of Science με ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων, πρέπει νωρίς στο πρόγραμμα να φρε-
σκάρετε τις γνώσεις σας, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν σχέση με την κριτική ανάγνωση της 
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Εικόνα 1 Χρήση αυτού του βιβλίου στο τελευταίο έτος σπουδών
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Εικόνα 2 Χρήση αυτού του βιβλίου απ’ αυτούς που επιστρέφουν στις ακαδημαϊκές σπουδές
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ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και το ακαδημαϊκό στιλ γραψίματος. Ξεκινήστε με τα κεφάλαια 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και βελτίωση τέτοιων δεξιοτήτων (Κεφάλαια 3 και 14) 
και συνεχίστε με το Κεφάλαιο 8, το οποίο θα σας συστήσει τις πολλές πηγές δευτερογενών 
δεδομένων που υπάρχουν και μπορούν να σας χρησιμεύσουν (Εικόνα 2). Και πάλι, οι ομάδες 
κεφαλαίων εντός των οποίων πιστεύουμε ότι μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά χωρίς να επηρε-
άσετε τη λογική της ροής εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο στο διάγραμμα και είναι:
•  τα κεφάλαια που σχετίζονται με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων (Κεφάλαια 9, 10 και 

11),
•  τα κεφάλαια που σχετίζονται με την ανάλυση των δεδομένων (Κεφάλαια 12 και 13).

Επιπλέον, θα προτείναμε να διαβάσετε ξανά το Κεφάλαιο 14 πριν ξεκινήσετε να γράφετε 
την έκθεση έργου, τη διπλωματική εργασία ή τη συμβουλευτική σας έκθεση, ή αν χρειάζεται 
να κάνετε μια παρουσίαση.

Όποια σειρά μελέτης των κεφαλαίων κι αν επιλέξετε, θα σας προτείναμε να δοκιμάσετε 
να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις αυτοελέγχου, τις ερωτήσεις επισκόπησης και συζήτησης 
και τις ερωτήσεις που αφορούν τις μελέτες περιπτώσεων. Μπορείτε να αξιολογήσετε μόνοι 
σας τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις αυτοελέγχου χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις που 
δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αυτονόητο είναι ότι θα προσπαθήσετε να δώσετε τις 
δικές σας απαντήσεις στις ερωτήσεις προτού διαβάσετε τις απαντήσεις που δίνουμε εμείς! 
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για μια ιδέα ή μια τεχνική, δείτε πρώτα τις προ-
τάσεις πηγών για περαιτέρω ανάγνωση στην αντίστοιχη ενότητα.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, η ενότητα «Εξέλιξη του ερευνητικού σας έργου» περιλαμβάνει 
εργασίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σας στο σχεδιασμό ενός ερευνητικού έργου ή στη 
σχεδίαση και διαχείριση ενός ερωτηματολογίου. Όλες ζητούν από σας μια καταχώριση στο 
ανακλαστικό ημερολόγιο ή το σημειωματάριο. Συνολικά, προσφέρουν ένα χρήσιμο βοήθημα 
για εργασίες που προορίζονται να αξιολογηθούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
της έκθεσης έργου σας. Αξίζει να τονίσουμε εδώ ότι πολλές συμβουλευτικές εκθέσεις για 
οργανισμούς δε ζητούν από σας να συμπεριλάβετε επισκόπηση της ακαδημαϊκής βιβλιογρα-
φίας.

Ως οδηγό στην ερευνητική διαδικασία
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο ως οδηγό για ένα ερευνητικό έργο που 
εκπονείτε, όπως τη διπλωματική σας εργασία, προτείνουμε να κάνετε μια γρήγορη ανάγνωση 
ολόκληρου του βιβλίου πριν ξεκινήσετε την έρευνά σας. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε μια 
καλή ιδέα για τη συνολική διαδικασία και την ποικιλία τεχνικών που υπάρχουν, και θα είστε 
σε θέση να σχεδιάσετε καλύτερα τη δουλειά σας.

Αφού διαβάσετε το βιβλίο μία φορά, προτείνουμε να διαβάσετε ξανά την Ενότητα 1.5 για 
την τήρηση ενός ανακλαστικού ημερολογίου ή σημειωματαρίου και τις Ενότητες 14.2–14.6 
για τη συγγραφή. Μετά ακολουθήστε την κανονική σειρά των κεφαλαίων. Αυτή τη φορά 
θα πρέπει να δοκιμάσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτοελέγχου, στις ερωτήσεις επι-
σκόπησης και συζήτησης και στις ερωτήσεις που σχετίζονται με κάθε μελέτη περίπτωσης, 
ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει την ύλη κάθε κεφαλαίου πριν την εφαρμόσετε στο 
ερευνητικό σας έργο. Μπορείτε να ελέγξετε αν δώσατε σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις 
αυτοελέγχου από τις απαντήσεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Εάν δεν είστε ακόμα σίγουροι ως προς το κατά πόσο συγκεκριμένες τεχνικές, διαδικασίες 
ή ιδέες είναι σχετικές με τη δουλειά σας, προσέξτε ιδιαίτερα τα πλαίσια «Φοιτητική έρευνα», 
«έρευνα στον τομέα του μάνατζμεντ» και «έρευνα στις ειδήσεις». Τα πλαίσια «φοιτητική 
έρευνα» βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες φοιτητών και δείχνουν πώς μπορείτε να αντι-
μετωπίσετε ένα πρόβλημα και να ακολουθήσετε μια διαδικασία ή να χρησιμοποιήσετε μια 
τεχνική στο πλαίσιο ενός φοιτητικού ερευνητικού έργου. Τα πλαίσια «Έρευνα στον τομέα του 
μάνατζμεντ» εξετάζουν πρόσφατα άρθρα σε γνωστά ακαδημαϊκά περιοδικά και σας δίνουν 
τη δυνατότητα να δείτε περιπτώσεις όπου η έρευνα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα άρθρα στο Διαδίκτυο μέσω γνωστών βάσεων δεδομένων. Τα 
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πλαίσια «Έρευνα στις ειδήσεις» παρουσιάζουν τρόπους εφαρμογής τεχνικών, διαδικασιών 
και ιδεών έρευνας στον κόσμο των επιχειρήσεων. Μπορείτε επίσης να δείτε στην ενότητα 
«Περαιτέρω μελέτη» άλλα παραδείγματα έρευνας που έχουν υλοποιηθεί. Εάν χρειάζεστε 
και άλλες πληροφορίες για μια ιδέα, τεχνική ή διαδικασία, μπορείτε να ξεκινήσετε από τις 
αναφορές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη ενότητα. 

Η ύλη κάποιων κεφαλαίων ίσως αποδειχθεί λιγότερο σχετική για κάποια θέματα έρευνας 
σε σχέση με άλλα. Προσέξτε την επιλογή των τεχνικών. Δεν επιλέγουμε τεχνικές επειδή 
μας ευχαριστούν, αλλά επειδή είναι οι κατάλληλες. Εάν κάνετε τις εργασίες της ενότητας 
«Εξέλιξη του ερευνητικού σας έργου» που θα βρείτε στο τέλος των Κεφαλαίων 2 ως 13, θα 
καταφέρετε να παράγετε όλο το υλικό που θα χρειαστείτε για το ερευνητικό έργο, τη διπλω-
ματική εργασία ή τη συμβουλευτική σας έκθεση και αυτό θα σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε 
στις πλέον κατάλληλες για την έρευνά σας τεχνικές και ιδέες. Όταν ολοκληρώσετε αυτές τις 
εργασίες για το Κεφάλαιο 14, θα έχετε ουσιαστικά γράψει το ερευνητικό έργο, τη διπλωμα-
τική εργασία ή τη συμβουλευτική σας έκθεση.

Ως πηγή αναφοράς
Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο τώρα ή αργότερα ως πηγή αναφοράς. Σ’ 
αυτή την περίπτωση θα σας βοηθήσουν τα πλαίσια  «Λίστα ελέγχου». Αυτά τα πλαίσια έχουν 
σχεδιαστεί για να σας παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση για το εκάστοτε συγκεκριμένο θέμα. 
Υπάρχουν επίσης οι σελίδες με τα περιεχόμενα και το γλωσσάρι, το οποίο περιέχει σχεδόν 
600 ερευνητικούς όρους. Επιπλέον, προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε 
το βιβλίο συμπεριλαμβάνοντας αναφορές ανάμεσα σε ενότητες κεφαλαίων ανάλογα με την 
περίπτωση. Δεν είναι απαραίτητο να τις ακολουθήσετε. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληρο-
φορίες για μια ιδέα ή μια τεχνική, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις αναφορές για «περαιτέρω 
μελέτη» της κάθε ενότητας. Όπου είναι δυνατό, προσπαθήσαμε να αναφέρουμε βιβλία που 
συνήθως βρίσκονται σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και άρθρα περιοδικών που βρίσκονται 
σε σχετικές βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο.
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Γράφοντας αυτή την έκδοση του βιβλίου, απαντήσαμε σε πολλά σχόλια που είχαμε δεχθεί 
σχετικά με προηγούμενες εκδόσεις. Ειδικότερα αυτό μας οδήγησε στην πλήρη αναθεώρη-
ση του Κεφαλαίου 4, ώστε να ενσωματωθεί μία νέα ενότητα για τις φιλοσοφικές βάσεις 
της έρευνας στον τομέα του μάνατζμεντ, μια ανάλυση για το μεταμοντερνισμό κι ένα νέο 
αντανακλαστικό εργαλείο (HARP) για να βοηθήσει τους αναγνώστες να ενισχύσουν την 
επίγνωσή τους για τις ερευνητικές τους φιλοσοφίες, κατά την πρόοδο του ερευνητικού έργου 
τους. Επιπλέον, αναθεωρήσαμε το Κεφάλαιο 9 για να συμπεριλάβουμε νέα τμήματα για την 
παρατήρηση με τη βοήθεια του Διαδικτύου, αλλά και με χρήση βίντεο· το Κεφάλαιο 11 για να 
συλλογιστούμε πιο ολοκληρωμένα τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας· το Κεφάλαιο 
13 συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης και μιας νέας ενότητας για την ανάλυση περι-
εχομένου· το Κεφάλαιο 14 συμπεριλαμβανομένης μίας νέας ενότητας σχετικά με τη σύνταξη 
μιας αναστοχαστικής έκθεσης ή ενότητας. Αναπτύξαμε περαιτέρω το Γλωσσάρι, το οποίο 
περιλαμβάνει τώρα περίπου 600 όρους έρευνας. Έχουν αναπτυχθεί νέες περιπτωσιολογικές 
μελέτες στο τέλος κάθε κεφαλαίου με συναδέλφους, παρέχοντας ενημερωμένα σενάρια μέσω 
των οποίων επεξηγούνται θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Παράλληλα, 
εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε παραδείγματα και να αναθεωρήσουμε τους 
πίνακες των διαδικτυακών διευθύνσεων.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, στη συζήτησή μας για τις μεθόδους ακολουθούμε 
μια προσέγγιση που δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό και εστιάζουμε στις γενι-
κές αρχές αποτελεσματικής χρήσης διάφορων προγραμμάτων ανάλυσης και του Διαδικτύου. 
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι πολλοί φοιτητές έχουν πρόσβαση σε προχωρημένα 
προγράμματα ανάλυσης δεδομένων και ότι ίσως χρειάζονται βοήθεια στην ανάπτυξη σχετι-
κών δεξιοτήτων, εξακολουθούμε να παρέχουμε πρόσβαση σε ενημερωμένους οδηγούς για 
το IBM SPSS Statistics™, το Excel™, το NVivo™ και την αναζήτηση στο Διαδίκτυο μέσω 
της δικτυακής τοποθεσίας του βιβλίου (www.pearsoned.co.uk/saunders). Όπου χρειάζεται, 
αυτοί οι οδηγοί παρέχονται μαζί με σύνολα δεδομένων. Στην προετοιμασία της έβδομης 
έκδοσης, λάβαμε με μεγάλη χαρά πολλά σχόλια από συναδέλφους σε πανεπιστήμια απ’ όλον 
τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο τους και τις ιδέες τους.

Αναπόφευκτα, το σώμα γνώσης των μεθόδων έρευνας έχει αναπτυχθεί πολύ από το 2012 
και έχουμε ανανεώσει αναλόγως όλα τα κεφάλαια. Οι εμπειρίες μας στη διδασκαλία και τον 
έλεγχο των φοιτητών φέρνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και την ανάγκη να παράσχουμε 
εναλλακτική ύλη. Κατά συνέπεια, εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε και 
να βελτιώσουμε υπάρχοντα δοκιμασμένα παραδείγματα, να αφαιρέσουμε τα παρωχημένα 
και να αναπτύξουμε νέα όπου χρειάζεται. Ωστόσο, η βασική δομή παραμένει η ίδια με τις 
προηγούμενες εκδόσεις.

Άλλες μικρές αλλαγές έχουν γίνει σε όλο το βιβλίο. Προφανώς, οποιαδήποτε λάθη ή 
παραλείψεις συνεχίζουν να είναι δική μας ευθύνη.

Όπως με τις προηγούμενες εκδόσεις, μεγάλο μέρος των αλλαγών καθοδηγήθηκε από τα 
σχόλια φοιτητών και συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τους φοιτητές από το University of Surrey, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών της 
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Πράγας και τα Research Methods Summer Schools και τα Συμπόσια Διδακτόρων για τα 
σχόλιά τους σε όλα τα κεφάλαια. Συνάδελφοι από τα δικά μας και από άλλα πανεπιστήμια 
έχουν συνεισφέρει παρέχοντας πρακτικά σχόλια και συμβουλές. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους 
Hesham Al-Sabbahy (University of Surrey), Levent Altinay (Oxford Brookes University), 
Andrew Armitage (Anglia Ruskin University), Frank Bezzina (University of Malta), Murray 
Clark (Sheffield Hallam University), Yvonne Moogan (Kaplan Business School, London), 
Trevor Morrow (University of Ulster), Angela Roper (University of Surrey), Richard Slack 
(Northumbria University) και John Venable (Curtin University). Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους 
Andrew Armitage (Anglia Ruskin University), Murray Clark (Sheffield Hallam University), 
Sandra Corlett (Northumbria University), Graham Dietz (Durham University), Trevor Mor-
row (University of Ulster), Alexandros Paraskevas (University of West London), Richard 
Slack (Durham University), Paul Tosey (Surrey University) and Keith Townsend (Griffith 
University). Συνάδελφοι και φίλοι αξίζουν ευχαριστίες για τη συμβολή τους στην παρο-
χή παραδειγμάτων έρευνας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και του μάνατζμεντ, στη 
συμμετοχή τους στη συγγραφή των κεφαλαίων, στη διατύπωση των μελετών περιπτώσεων, 
στην επιμέλεια μερών αυτού του βιβλίου: Marie Ashwin (Ecole de Management de Nor-
mandie), Lindy Blair (University of Surrey), Catherine Cassell (University of Manchester), 
Graham Dietz (Durham University), Karen Handley (Oxford Brookes University), Victoria 
Harte (Leeds Metropolitan University), Toni Hilton (University of Westminster), Alan Hirst 
(London South Bank University), Zoe Jowers (Liverpool John Moores University), Dawn 
Langley (Alchemy Research and Consulting), Mark Learmonth (Durham University), Bill 
Lee (Keele University), Hester Nienaber (University of South Africa), David Oglethorpe 
(Northumbria University), Celine Rojon (University of Surrey), Jim Stewart (Leeds Metro-
politan University), Paul Tosey (University of Surrey), Catherine Wang (Royal Holloway, 
University of London), Samantha Warren (Essex University) και Lindsay Williams (Oxford 
Brookes University). Συνάδελφοι και φίλοι αξίζουν ευχαριστίες για τη συμβολή τους στην 
παροχή παραδειγμάτων έρευνας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και του μάνατζμεντ, στη 
συμμετοχή τους στο γράψιμο των κεφαλαίων, στη διατύπωση των μελετών περιπτώσεων, 
στην επιμέλεια μερών αυτού του βιβλίου: Marie Ashwin (Ecole de Management de Nor-
mandie), Frank Bezzina (University of Malta), Alexandra Bristow (University of Surrey), 
Vincent Cassar (University of Malta), Catherine Cassell (University of Leeds), Gail Clarkson 
(University of Leeds), Rosanna Cole (Roehampton University), David Denyer (Cranfield 
University), Alan Hirst (Assumption University), Amanda Lee (Coventry University), Bill 
Lee (University of Sheffield), Jenny Ma (University of Worcester), Sophie Mills (Coventry 
University), Miriam Muethel (WHU – Otto Beisheim School of Management), Susann Power 
(University of Surrey), Noelia-Sarah Reynolds (University of Essex), Céline Rojon (Edin-
burgh University), Catherine Wang (Royal Holloway, University of London). 

Η συνεισφορά των Lynette Bailey, Darren Bolton και Martin Jenkins στα Κεφάλαια 3 και 
8 και του Andrew Guppy στο Κεφάλαιο 12 σε προηγούμενες εκδόσεις αυτού του βιβλίου 
μάς βοήθησε πολύ.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό της Pearson Education (νυν και 
πρώην) οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής της έβδομης έκδο-
σης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Tom Hill και David Harrison για την υποστήριξη και τον 
ενθουσιασμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας προς τον Andrew Muller και την Annette Abel.

MNKS
PL
AT
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Ο Mark N.K. Saunders, BA, MSc, PGCE, PhD, Chartered FCIPD, είναι καθηγητής Μεθόδων 
Έρευνας στον τομέα των επιχειρήσεων στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Birmingham, 
στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι διακεκριμένο μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Διοί-
κησης και μέλος του Fellows' College. Σήμερα είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Μάλτας και επίσης στο Πανεπιστήμιο του Worcester. Διδάσκει μεθόδους έρευνας σε μετα-
πτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και επιβλέπει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 
διδακτορικές διατριβές. Ο Mark έχει εκδώσει άρθρα για μεθόδους έρευνας, το ρόλο των ανθρώ-
πινων πόρων στο ρευστό χώρο του μάνατζμεντ, καθώς και την εμπιστοσύνη και τη μάθηση 
εντός του οργανισμού σε μία σειρά περιοδικών όπως: Human Relations, Journal of Personnel 
Psychology, Journal of Small Business Management, Management Learning και Social Science 
and Medicine. O Mark είναι επιμελητής της σειράς βιβλίων Handbooks of Research Methods 
(Edward Elgar) και Understanding Research Methods for Business and Management Students 
(Sage). Μαζί με τον Phil και τον Adrian έχουν γράψει ακόμα τρία βιβλία που έχουν εκδοθεί 
από την Pearson. Είναι επικεφαλής σύνταξης του Organizational Trust: A Cultural Perspective 
(Cambridge University Press) και συνεπιμελητής των Handbook of Research Methods on Human 
Resource Development και Handbook of Research Methods on Trust. Έχει γράψει επίσης δύο 
βιβλία για τη στατιστική στις επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατο το Statistics: What You Need to 
Know (Open University Press), μαζί με τον Reva Berman-Brown. Συνεχίζει να εργάζεται ως 
σύμβουλος στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Πριν ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, 
εργάστηκε σε διάφορες θέσεις έρευνας στον δημόσιο τομέα. Ο Mark απολαμβάνει επίσης την 
ιστιοπλοΐα με μικρές λέμβους, το περπάτημα και την οδήγηση μηχανής.

Ο Philip Lewis, BA, PhD, MSc, Chartered MCIPD, PGDipM, Cert Ed, ξεκίνησε την 
καριέρα του στον τομέα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ως σύμβουλος εκπαίδευσης στο 
Distributive Industry Training Board. Στη συνέχεια δίδαξε Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Μεθόδους Έρευνας σε τρία βρετανικά πανεπιστήμια. Σπούδασε στο Open University 
και το University of Bath, από το οποίο απέκτησε τίτλο MSc και PhD για την έρευνά του 
σχετικά με την ανταμοιβή βάσει απόδοσης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχει γράψει 
μαζί με τον Adrian και τον Mark το Employee Relations: Understanding the Employment 
Relationship, με τον Mark, τον Adrian, τον Mike Millmore και τον Trevor Morrow το Stra-
tegic Human Resource Management και με τον Adrian, τον Mark και τον Mike Millmore το 
Managing Change: A Human Resource Strategy Approach (όλα κυκλοφορούν από τις εκδό-
σεις Pearson). Εργάζεται ως σύμβουλος στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Ο Adrian Thornhill, BA, PhD, PGCE, Chartered FCIPD, πριν την καριέρα του ως λέκτο-
ρας και Πρόεδρος Τμήματος εργάστηκε ως ερευνητής σχέσεων στη βιομηχανία και στην 
εκπαίδευση. Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος και εκπαιδευτής σε πολλούς ιδιωτικούς και 
δημόσιους οργανισμούς. Έχει διδάξει πολλά θέματα, όπως Διαχείριση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, τη διαχείριση αλλαγής και μεθόδων έρευνας σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 
εργαζομένους φοιτητές. Η εμπειρία που προέρχεται από την επίβλεψη προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, επαγγελματικών έργων διοίκησης και πτυχίων στην 
έρευνα. Ο Adrian έχει εκδώσει πολλά άρθρα που έχουν σχέση κυρίως με το προσωπικό 

Συντελεστές
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και τη δικαιοσύνη και τη διαχείριση της αλλαγής. Έχει γράψει μαζί με τον Phil και τον Mark το Employee 
Relations: Understanding the Employment Relationship, με τον Phil, τον Mark, τον Mike Millmore και τον 
Trevor Morrow το Strategic Human Resource Management και με τον Phil, τον Mark και τον Mike Millmore 
το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach (όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Pearson). 
Έχει γράψει επίσης ένα βιβλίο σχετικό με τον περιορισμό των θέσεων εργασίας και την απόλυση.

Η Marie Ashwin εργάζεται ως Καθηγήτρια Μάρκετινγκ και Διοίκησης στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρή-
σεων στο Ecole de Management de Normandie, στη Γαλλία.

Ο Δρ. Frank Bezzina είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων και 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη σχολή Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, στο 
Πανεπιστήμιο της Μάλτας.

Η Δρ. Alexandra Bristow είναι Λέκτορας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά στο Πανεπιστήμιο του Surrey.

Η Δρ. Gail Clarkson είναι Λέκτορας και Επικεφαλής Subject Group στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο του Leeds.

Η Rosanna Cole είναι Λέκτορας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Roehampton.

Ο Δρ. Vincent Cassar είναι Ανώτερος Λέκτορας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά στο Τμήμα 
Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας.

Η καθηγήτρια  Catherine Cassell Αναπληρώτρια Κοσμήτορας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
στο Πανεπιστήμιο του Leeds και καθηγήτρια Οργανωσιακής Ψυχολογίας.

Ο καθηγητής David Denyer είναι Καθηγητής Οργανωσιακής Αλλαγής και Διευθυντής Έρευνας στη 
Σχολή Διοίκησης στο Cranfield.

Ο Δρ. Alan Hirst είναι Καθηγητής Επισκέπτης στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στο 
Πανεπιστήμιο Assumption, Μπανγκόγκ, Ταϋλάνδη.

Η Amanda Lee είναι Ανώτερη Λέκτορας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο 
του Coventry.

Ο καθηγητής Bill Lee είναι Καθηγητής Λογιστικής και Επικεφαλής στη Διοικητική Μονάδα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικών, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο του Sheffield.

Η Δρ. Jenny W. Ma είναι Ανώτερη Λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο 
του Worcester.

Η Sophie Mills είναι Ανώτερη Λέκτορας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο 
του Coventry.

Η καθηγήτρια Δρ. Miriam Muethel είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Διοίκησης WHU – Otto Beisheim, 
όπου είναι και πρόεδρος Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.

Η Δρ. Susann Power είναι Λέκτορας στην Επιχειρηματική Δεοντολογία στο School of Hospitality and 
Tourism Management, στο Πανεπιστήμιο του Surrey.

Η Δρ. Noelia-Sarah Reynolds (γεν. Schnurr) είναι Λέκτορας στη Στρατηγική Διοίκηση στη Σχολή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο του Essex.

Η Δρ. Céline Rojon είναι Λέκτορας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Η καθηγήτρια Catherine L. Wang είναι Καθηγήτρια Στρατηγικής κι Επιχειρηματικότητας στη Σχολή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Royal Holloway, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
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	 7.1		 Εισαγωγή

Κεφάλαιο	7

Επιλογή	δειγμάτων

Στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:
•  κατανοείτε την ανάγκη για δειγματοληψία,
•  γνωρίζετε διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας και την ανάγκη να τις συνδυάζε-

τε στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου,
•  επιλέγετε τις κατάλληλες τεχνικές δειγματοληψίας για διάφορα ερευνητικά 

σενάρια και να αιτιολογείτε την επιλογή τους,
•  χρησιμοποιείτε διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας,
•  αξιολογείτε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος,
•  αξιολογείτε το βαθμό στον οποίο μπορείτε να γενικεύετε τα αποτελέσματα του 

δείγματος σε ολόκληρο τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται,
•  εφαρμόζετε τη γνώση, τις ικανότητες και την κατανόηση που κατέχετε στο 

δικό σας ερευνητικό έργο.

Όποιο και αν είναι το ερευνητικό ερώτημα και οι στόχοι σας, θα χρειαστεί να εξετάσετε την 
πιθανή χρήση δειγματοληψίας. Κάποιες φορές είναι δυνατή η συλλογή και ανάλυση δεδο-
μένων από όλα τα μέλη ενός πληθυσμού, κάτι που ονομάζεται απογραφή. Ωστόσο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατο να συλλέξετε ή να αναλύσετε όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα, εξαιτίας περιορισμών χρόνου, χρημάτων και πρόσβασης. Για παράδειγμα, στην 
αρχική βινιέτα που ακολουθεί, θα δείτε ότι δε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις 
διαφημιστικές αφίσες εξωτερικού χώρου όλων των εποχών και φυσικά να πάρουμε τις γνώμες 
του συνόλου του «γενικού κοινού». Οι τεχνικές δειγματοληψίας δίνουν 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. Μερικά ερευνητικά ερωτήματα 
απαιτούν τη στατιστική αναγωγή των αποτελεσμάτων ανάλυσης των δεδομένων του δείγμα-
τος στο σύνολο του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα σας. Για παράδειγμα, 
αν ρωτήσετε ένα δείγμα καταναλωτών τι πιστεύουν για ένα νέο υγιεινό σνακ και το 75% 
το θεωρεί πολύ ακριβό, μπορείτε εύλογα να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι το 75% του 
συνολικού πληθυσμού των καταναλωτών έχει την ίδια άποψη. Άλλα ερευνητικά ερωτήματα 
ενδεχομένως δεν απαιτούν τέτοιες γενικεύσεις. Για να κατανοήσετε, π.χ., πώς διαχειρίζονται 
οι άνθρωποι την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μπορείτε να επιλέξετε ένα δείγμα ανώτα-
των εταιρικών στελεχών. Για μια τέτοια έρευνα, η επιλογή του δείγματος θα βασίζεται στην 
παραδοχή ότι, εφόσον τα άτομα αυτά έχουν φτάσει σε ανώτατο επίπεδο και έχουν καταφέρει 
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Το Φεβρουάριο του 2011, το Κέντρο Μέσων Επικοινω
νίας Εξωτερικών Χώρων της Μεγάλης Βρετανίας ξεκίνησε 
το διαγωνισμό ‘Hall of Fame’, για να εντοπίσει τις 100 
καλύτερες διαφημιστικές αφίσες όλων των εποχών. Σε 
συνεργασία με το History of Advertising Trust, παρήγαγε 
μια λίστα με 500 διαφημιστικές εκστρατείες. Μια επιτροπή 
ειδικών στα μέσα επικοινωνίας και στελεχών σε δημιουρ
γικά τμήματα, σε συνεργασία με τον αρχισυντάκτη του 
Campaign, ενός εβδομαδιαίου περιοδικού για τα διαφη
μιστικά μέσα  και την επικοινωνία, περιόρισε την αρχι
κή λίστα σε μια μικρότερη με 228 εκστρατείες, η οποία 
παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα www.outdoorhalloffame.
co.uk.

Γραφεία δημιουργικών υπηρεσιών, σχεδιαστές μέσων, 
διαφημιστές, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης και το ευρύ 
κοινό προσκλήθηκαν, μέσω του περιοδικού Campaign, να 
επισκεφτούν την ιστοσελίδα, να δουν τις διαφημιστικές 
εκστρατείες και να ψηφίσουν για την καλύτερη αφίσα 
εξωτερικού χώρου (Bidlake, 2011). Κάθε αναγνώστης 
μπορούσε να δώσει συνολικά 10 ψήφους και οι καλύτε
ρες διαφημίσεις επιλέχθηκαν στη βάση περισσότερων από 
10.000 ψήφους (FareyJones, 2011).

Στις 31 Μαρτίου 2011 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
και εμφανίστηκαν σχετικά ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης 
της Μεγάλης Βρετανίας. Η αφίσα της εταιρείας TBWA του 
1995 ‘Hello Boys’, η οποία διαφήμιζε το Wonderbra, ψηφί
στηκε ως η καλύτερη αφίσα που είχε δημιουργηθεί ποτέ. 

Στη δεύτερη θέση ήταν η αφίσα της εταιρείας Saatchi & 
Saatchi ‘Labour Isn’t Working’, η οποία δημιουργήθηκε για 
το Κόμμα των Συντηρητικών στα τέλη του 1970. Η αφίσα 
του 1914 από τη Μεγάλη Βρετανία για την επάνδρωση του 
στρατού στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ‘Lord Kitchener Wants 
You’, από τη διαφημιστική εταιρεία Caxton, κατέλαβε την 
τρίτη θέση. Η αφίσα της τελευταίας δεκαετίας με την υψη
λότερη κατάταξη ήταν της εταιρείας TBWA το 2002/3 για το 
iTunes της Apple.

Πηγή:© Apple Inc. Χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος. Το όνομα Apple® και το λογότυπο της Apple είναι 
κατατεθέντα σήματα της Apple Inc.

να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους με επιτυχία, είναι πολύ πιθανό να προσφέρουν ιδέες στη 
βάση των οποίων θα κατανοήσετε το θέμα. Ακόμα και στη μελέτη περίπτωσης ενός μεγάλου 
οργανισμού, από τον οποίο συλλέγετε δεδομένα με τη χρήση μη δομημένων συνεντεύξεων, και 
πάλι έχετε επιλέξει τον οργανισμό ως δείγμα και μια ομάδα (δείγμα) εργαζομένων και στελεχών 
για τις συνεντεύξεις σας. Για παράδειγμα, στην αρχική  βινιέτα, η αναφορά ευρημάτων κάποιων 
μέσων ενημέρωσης στη Μεγάλη Βρετανία έγινε με την παραδοχή ότι αυτά βασίζονταν σε στα-
τιστικά αντιπροσωπευτική δημόσια ψηφοφορία. Συνεπώς, όποιο και αν είναι το ερευνητικό σας 
ερώτημα, η κατανόηση των τεχνικών δειγματοληψίας είναι πολύ σημαντική.

Όταν επιλέγετε ένα δείγμα προς μελέτη, αυτό πρέπει να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον πλη-
θυσμό με τρόπο τον οποίο μπορείτε να αιτιολογήσετε (Becker, 1998). Στο παράδειγμά μας για τις 
αφίσες, το Outdoor Media Centre παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς επιλέχθηκε το δείγμα 
των 228 διαφημιστικών αφισών, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε αν το δείγμα 
επιτρέπει να αποφασίσουμε ποιες είναι οι 100 καλύτερες διαφημιστικές αφίσες όλων των εποχών. 
Επίσης, περιγράφει εν συντομία πώς επιλέχθηκαν τα άτομα που ψήφισαν (γραφεία δημιουργικού, 
σχεδιαστές μέσων, διαφημιστές, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης και το ευρύ κοινό), και παρέχει 
πληροφορίες για το δείγμα: κυρίως άτομα που εργάζονταν στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. 
Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε αν είναι δικαιολογημένος ο ισχυρισμός ότι οι 100 
αφίσες που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ήταν όντως οι καλύτερες όλων των εποχών.
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Το πλήρες σύνολο περιπτώσεων ή στοιχείων από το οποίο λαμβάνεται ένα δείγμα ονο-
μάζεται πληθυσμός. Στη δειγματοληψία, ο όρος «πληθυσμός» δε χρησιμοποιείται με την 
κανονική του έννοια, καθώς το πλήρες σύνολο των περιπτώσεων δε χρειάζεται απαραιτήτως 
να αποτελείται από ανθρώπους. Προκειμένου να ανακαλύψετε το επίπεδο υπηρεσιών σε 
ινδικά εστιατόρια όλης της χώρας, ο πληθυσμός από τον οποίο πρέπει να επιλέξετε το δείγμα 
σας είναι όλα τα ινδικά εστιατόρια της χώρας. Αν πρέπει να ορίσετε την απόσταση που φυσι-
ολογικά μπορούν να διανύσουν καθημερινά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενός συγκεκριμένου 
κατασκευαστή, ο πληθυσμός είναι όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν παραχθεί από 
τον κατασκευαστή κ.ο.κ.

Ανάγκη δειγματοληψίας
Για κάποια ερευνητικά ερωτήματα, είναι πιθανό να συλλέξετε δεδομένα από έναν ολόκληρο 
πληθυσμό εφόσον το μέγεθός του είναι διαχειρίσιμο. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι η απογρα-
φή θα παρήγαγε οπωσδήποτε πιο χρήσιμα αποτελέσματα από το αν τα δεδομένα συλλέγονταν 
από  ένα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού δείγμα. Η δειγματοληψία παρέχει μια 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.

Όπου είναι ανέφικτο να συλλέξετε δεδομένα από ολόκληρο τον πληθυσμό, πρέπει να 
επιλέξετε ένα δείγμα ανεξάρτητα από το αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε συνεντεύξεις, 
ερωτηματολόγια, παρατήρηση ή κάποια άλλη τεχνική συλλογής δεδομένων. Ενδεχομένως να 
αποκτήσετε άδεια να συλλέξετε δεδομένα μόνο από δύο ή τρεις οργανισμούς από το συνολι-
κό πληθυσμό. Επίσης, η δοκιμή ενός ολόκληρου πληθυσμού προϊόντων μέχρι το σημείο της 
καταστροφής τους, όπως, π.χ., αν θέλετε να διαπιστώσετε ποια είναι η πραγματική διάρκεια 
των μπαταριών μακράς διάρκειας, είναι κάτι μη αποδεκτό από οποιονδήποτε κατασκευαστή.

Σε άλλες περιπτώσεις, θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει απογραφή, αλλά το συνολικό 
κόστος θα το εμπόδιζε. Είναι προφανώς πιο οικονομικό να συλλέξετε, να προετοιμάσετε για 
ανάλυση και να αναλύσετε δεδομένα από 250 πελάτες, παρά από 2.500, ακόμα και όταν το 
κόστος ανά περίπτωση (πελάτης) στο δείγμα είναι πιθανόν υψηλότερο από το αντίστοιχο της 
απογραφής. Το επιπλέον κόστος ανά πελάτη στην περίπτωση της δειγματοληψίας προκύπτει 
από δαπάνες επιλογής του δείγματος και από το γεγονός πως γενικά έξοδα που αφορούν το 
σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος του ερωτηματολογίου, της συνέντευξης ή της παρατή-
ρησης και τη γενική προετοιμασία των δεδομένων για ανάλυση κατανέμονται σε μικρότερο 
αριθμό περιπτώσεων. Επίσης, η δειγματοληψία εξοικονομεί χρόνο, ένα σημαντικό ζήτημα 
όταν δεσμεύεστε από προθεσμίες. Η οργάνωση της συλλογής δεδομένων είναι περισσότε-
ρο διαχειρίσιμη, καθώς εμπλέκονται λιγότεροι άνθρωποι. Εφόσον έχετε λιγότερα δεδομένα 
να προετοιμάσετε για ανάλυση και να αναλύσετε, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα πιο 
γρήγορα.

Πολλοί ερευνητές, όπως, για παράδειγμα, ο Barnett (2002), ισχυρίζονται πως η συνολική 
ακρίβεια είναι υψηλότερη με τη δειγματοληψία απ’ ότι με την απογραφή. Ο μικρότερος αριθ-
μός περιπτώσεων σημαίνει πως μπορεί να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στο σχεδιασμό 
και τον πιλοτικό έλεγχο των μέσων συλλογής δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων από λιγό-
τερες περιπτώσεις σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να συλλέξετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες. 
Εάν απασχολείτε, π.χ., συνεντεύκτες για τη συλλογή των δεδομένων, θα έχετε πιθανόν την 
πολυτέλεια να χρησιμοποιήσετε προσωπικό υψηλότερης ποιότητας με μικρότερο συνολικό 
κόστος. Μπορείτε, επίσης, να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην προσπάθεια για απόκτηση 
δεδομένων από περιπτώσεις με δυσκολίες στην πρόσβαση. Από τη στιγμή που θα συλλέξετε 
τα δεδομένα σε σύντομο χρόνο, θα έχετε περισσότερο χρόνο να αφιερώσετε στον έλεγχο των 
δεδομένων και στη δοκιμή της ακρίβειάς τους πριν την ανάλυση. Ωστόσο, ένα σημείο παρα-
μένει κρίσιμο όταν επιλέγετε ένα δείγμα: πρέπει να σας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσετε 
στο ερευνητικό σας ερώτημα!
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Η σημασία της σαφήνειας στον προσδιορισμό του 
πληθυσμού της έρευνας
Η επιλογή του δείγματος έχει άμεση σχέση με τον πληθυσμό που θίγεται μέσω του ερευνητικού 
ερωτήματος και των ερευνητικών στόχων. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται 
στους ιδιοκτήτες φορητών υπολογιστών μίας συγκεκριμένης μάρκας, τότε o πληθυσμός αποτελείται 
από όλους τους ιδιοκτήτες υπολογιστών και τάμπλετ μίας συγκεκριμένης μάρκας και το δείγμα που 
θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι ένα υποσύνολο όλων αυτών των ιδιοκτητών. Με την προϋπόθεση ότι η 
επιλογή έχει γίνει προσεκτικά, θα διαμορφωθούν συμπεράσματα για όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν 
προτιμήσει τη συγκεκριμένη μάρκα μέσω αυτού του δείγματος. Ωστόσο, η έρευνα σ' έναν τέτοιας 
φύσης πληθυσμό ενδέχεται να είναι δύσκολη, καθώς είναι πιθανό ο ερευνητής να μη γνωρίζει όλες 
τις περιπτώσεις και τα στοιχεία τους και να δυσκολευτεί αναφορικά με την απόκτηση πρόσβασης. 
Συνεπώς, ο ερευνητής μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον πληθυσμό, ώστε να γίνει πιο διαχειρίσιμος. 
Συχνά, πρόκειται λοιπόν για ένα υποσύνολο του πληθυσμού το οποίο ονομάζεται πληθυσμός-στόχος 
(Εικόνα 7.1). Η ονομασία αυτή υποδεικνύει ότι αυτός ο συγκεκριμένος πληθυσμός είναι το σημείο 
εστίασης ή, αλλιώς, ο στόχος της ερευνητικής διαδικασίας (Kervin 1999). Για παράδειγμα, αντί για 
όλους τους ιδιοκτήτες φορητών υπολογιστών μίας συγκεκριμένης μάρκας, ενδεχομένως να επανα-
προσδιορίζατε τον πληθυσμό-στόχο στρεφόμενοι προς όλους τους ιδιοκτήτες τάμπλετ μίας συγκεκρι-
μένης μάρκας που πραγματοποιούν σπουδές πάνω στον τομέα των επιχειρήσεων και της διοίκησης. 
Ωστόσο, οι φοιτητές στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων σε κάποιο πανεπιστήμιο δεν πρόκειται 
να είναι ίδιοι με όλους τους ιδιοκτήτες τάμπλετ, ενώ ακόμη και οι φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια 
πιθανώς να διαφέρουν! Επομένως, η χρήση ενός δείγματος που αντλείται από τον πληθυσμό-στόχο 
των φοιτητών με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για όλους τους ιδιοκτήτες τάμπλετ συγκε-
κριμένης μάρκας μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτικά ή εσφαλμένα συμπεράσματα αν το θέμα της 
έρευνας αφορά όλους τους ιδιοκτήτες. Στην επιλογή του δείγματός σας μέσα από αυτό τον πληθυσμό-
στόχο, περιορίζετε το σημείο εστίασης της έρευνάς σας πάνω σε φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων 
ενός συγκεκριμένου πανεπιστημίου που έχουν φορητό υπολογιστή της συγκεκριμένης μάρκας. Θα 
αναλύσουμε περισσότερο το θέμα στις Ενότητες 7.2 και 7.3.

Επισκόπηση των τεχνικών δειγματοληψίας
Οι διαθέσιμες τεχνικές δειγματοληψίας διακρίνονται σε δύο τύπους:
•  δειγματοληψία με πιθανότητα ή αντιπροσωπευτική δειγματοληψία,
•  δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα.
Οι τεχνικές που εξετάζονται σ’ αυτό το κεφάλαιο επισημαίνονται στην Εικόνα 7.2. Στα δείγματα 
με πιθανότητα, η ευκαιρία, ή πιθανότητα, κάθε στοιχείου του πληθυσμού να συμπεριληφθεί 
στο δείγμα είναι γνωστή και συνήθως ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

Εικόνα	7.1	Πληθυσμός, πληθυσμόςστόχος, δείγμα και μεμονωμένες περιπτώσεις

Πληθυσμός–στόχος 

Πληθυσμός 

Δείγμα 

Περίπτωση ή στοιχείο
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δυνατό να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα και να επιτευχθούν στόχοι που απαιτούν από 
εσάς να εκτιμήσετε στατιστικά τα συνολικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου με βάση 
το δείγμα. Συνεπώς, η δειγματοληψία με πιθανότητα σχετίζεται με τη δημοσκόπηση και με 
πειραματικές ερευνητικές στρατηγικές (Ενότητα 5.5). Για τα δείγματα χωρίς πιθανότητα, 
η πιθανότητα κάθε περίπτωσης να επιλεχθεί από το συνολικό πληθυσμό-στόχο δεν είναι 
γνωστή, και έτσι δεν είναι δυνατό να απαντήσετε σε ερευνητικά ερωτήματα ή να ανταπο-
κριθείτε στους στόχους που απαιτούν στατιστικά συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού. Ίσως να μπορείτε να γενικεύσετε για ολόκληρο τον πληθυσμό συμπεράσματα 
από δείγματα μη πιθανότητας αλλά όχι σε στατιστική βάση. Ωστόσο, και με τους δύο τύπους 
δείγματος μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε άλλες μορφές ερευνητικών ερωτημάτων, όπως 
«Ποια χαρακτηριστικά μιας θέσης εργασίας προσελκύουν εργαζόμενους;» ή «Πώς προσαρ-
μόζουν τα ιδρύματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τις υπηρεσίες τους στους κανόνες ρευ-
στότητας που καθορίστηκαν μετά την ύφεση του 2009;» κλπ.

Οι επόμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου περιγράφουν τις τεχνικές δειγματοληψίας με 
πιθανότητα (Ενότητα 7.2) και χωρίς πιθανότητα (Ενότητα 7.3) που χρησιμοποιούνται πιο 
συχνά, εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και παραθέτουν παραδείγ-
ματα για το πώς και πότε μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Αν και κάθε τεχνική συζητιέται 
ξεχωριστά, σε πολλά ερευνητικά έργα ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό από 
τεχνικές δειγματοληψίας.

Εικόνα	7.2	Τεχνικές δειγματοληψίας

Δειγματοληψία

Χωρίς πιθανότηταΜε Πιθανότητα

Απλή Συστηματική Διαστρω-
ματική

Κατά
συστάδες

Ποσόστωσης Σκοπιμότητας Εθελοντική Πρόχειρη

Ποσόστωσης

Σκοπιμότητας
ακραίων

περιπτώσεων

Ομογενούς
σκοπιμότητας

Ετερογενούς
σκοπιμότητας

Σκοπιμότητας
κρίσιμων

περιπτώσεων

Θεωρητική

Σκοπιμότητας
τυπικών

περιπτώσεων

Χιονοστιβάδας
Αυτοεπιλογής

Ευκολίας
Απλή
τυχαία

Συστηματική
τυχαία

Διαστρω-
ματική
τυχαία

Πολλαπλών
σταδίων

(τυχαία)
Κατά

συστάδες

	 7.2		 Δειγματοληψία	με	πιθανότητα
Η δειγματοληψία με πιθανότητα (ή αντιπροσωπευτική δειγματοληψία) χρησιμοποιείται 
συνήθως σε δημοσκοπήσεις όπου χρειάζεται να εξάγετε συμπεράσματα από το δείγμα σας 
σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό. Η διαδικασία της δειγματοληψίας με πιθανότητα μπορεί 
να χωριστεί σε τέσσερα στάδια:
1  Αναγνώριση ενός κατάλληλου πλαισίου δειγματοληψίας βάσει του ερευνητικού σας ερω-

τήματος (ερωτημάτων) και των στόχων σας.
2  Καθορισμός του κατάλληλου μεγέθους του δείγματος.
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Συλλογή πρωτογενών δεδομένων με 
ημιδομημένες, εις βάθος και ομαδικές 
συνεντεύξεις

Κεφάλαιο 10

Στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου θα:
•  έχετε κατηγοριοποιήσει τις ερευνητικές συνεντεύξεις και θα έχετε κατανοήσει 

το σκοπό κάθε τύπου συνέντευξης,
•  γνωρίζετε τις ερευνητικές καταστάσεις που ευνοούν τη χρήση ημιδομημένων 

και εις βάθος συνεντεύξεων, καθώς και τα ζητήματα λογικής και πόρων που 
επηρεάζουν τη χρήση τους,

•  είστε σε θέση να αναλύετε ζητήματα ποιότητας δεδομένων και να διερευνάτε 
πώς μπορείτε να τα ξεπεράσετε,

•  είστε σε θέση να εκτιμάτε την ικανότητά σας να διεξάγετε ημιδομημένες και 
εις βάθος συνεντεύξεις, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την απαραί-
τητη υποδομή και τους πόρους που επηρεάζουν τη χρήση τους,

•  γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης προσωπικών και 
ομαδικών συνεντεύξεων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εστίασης,

•  γνωρίζετε τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα των τηλεφωνικών συνεντεύ-
ξεων, καθώς και αυτών μέσω Internet ή intranet.

 10.1  Εισαγωγή

Η ερευνητική συνέντευξη είναι μια συζήτηση με συγκεκριμένο σκοπό μεταξύ δύο ή περισ-
σότερων ανθρώπων, κατά την οποία απαιτείται από το συνεντεύκτη να δημιουργήσει μια 
αρμονική σχέση, ώστε ο συνεντευξιαζόμενος να είναι πρόθυμος να ακούσει με προσοχή τα 
ερωτήματα που θα τεθούν και να δώσει σαφείς απαντήσεις σε αυτά. Ουσιαστικά, πρόκειται 
για την έκθεση σκόπιμων ερωτημάτων από την πλευρά του συνεντεύκτη και την προσεκτική 
ακρόαση των απαντήσεων, ώστε να μπορέσει να τις διερευνήσει περαιτέρω. Οι συνεντεύξεις 
μπορούν να σας βοηθήσουν στη συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων συναφών με 
το ερευνητικό σας ερώτημα (ερωτήματα) και τους στόχους σας. Μπορούν επίσης να σας 
βοηθήσουν να βελτιώσετε τις ιδέες σας, όταν δεν έχετε ακόμα διαμορφώσει το ερευνητικό 
ερώτημα και τους στόχους σας.

Εξετάσαμε πώς αντικειμενικές και υποκειμενικές προοπτικές διαμορφώνουν αντικρουό-
μενες απόψεις για τη φύση της αλήθειας (Ενότητα 4.2). Αυτή η διάκριση μπορεί να εφαρμο-
στεί στις προσεγγίσεις της συνέντευξης. Η αντικειμενική προσέγγιση θεωρεί τη συνέντευξη 
ως μέθοδο συλλογής δεδομένων από τους ερωτώμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως μάρ-
τυρες μιας πραγματικότητας που υπάρχει ανεξάρτητα από αυτούς. Αυτή η προσέγγιση έχει 
ιστορικές ρίζες στην έρευνα όπου συνεντεύξεις χρησιμοποιούνταν για να ληφθούν απαντή-
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σεις σε ερωτήσεις που σε μεγάλο βαθμό θεωρούνταν ότι αφορούν πραγματικά γεγονότα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η συνέντευξη θεωρήθηκε ως μη προβληματική και ως αποτελεσματικό μέσο 
για τη συλλογή δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι πρόσβαση σε κατάλληλους ερωτώμενους 
θα μπορούσε να επιτευχθεί. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι περισσότερο επι-
διώκει απλώς απαντήσεις για γεγονότα και όχι να κατανοήσει τις απόψεις και την κουλτούρα 
των ερωτώμενων ως κοινωνικών φορέων οι οποίοι αλληλεπιδρούν, δημιουργούν και ερμη-
νεύουν τον κοινωνικό κόσμο τους. Η υποκειμενική προσέγγιση συνδέεται με την προοπτική 
ότι οι απόψεις για τον κοινωνικό κόσμο είναι κοινωνικά κατασκευασμένες. Αυτή η προσέγ-
γιση βλέπει τα δεδομένα από τη συνέντευξη ως κοινωνικά κατασκευασμένα, παραγόμενα 
αφενός από τις απόψεις και τις ερμηνείες του συμμετέχοντος, αφετέρου από τον ερευνητή, 
ο οποίος υποβάλλει ερωτήσεις, απαντά στις απόψεις του συμμετέχοντος και ερμηνεύει τα 

Κάθε μέρα διαβάζετε, ακούτε και παρακο-
λουθείτε συνεντεύξεις που δίνονται από 
επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων σε 
«σοβαρές» εφημερίδες, από «διάσημους» 
στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και 
άλλες που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα 
ειδήσεων. Κάθε φορά που προκύπτει ένα 
γεγονός, όσοι το παρακολουθούν, όσοι 
εμπλέκονται σε αυτό και όσοι έχουν κάποια 
γνώση γι’ αυτό δίνουν συνέντευξη. Ωστό-
σο, παρά τη φαινομενική ευκολία με την 
οποία γίνονται οι συνεντεύξεις, η χρήση 
τους για τη συλλογή ερευνητικών δεδομέ-
νων απαιτεί μεγάλη δεξιότητα.

Ένα επάγγελμα που βασίζεται σε υψη-
λής ποιότητας ικανότητες λήψης συνέντευ-
ξης είναι η δημοσιογραφία. Το Κολέγιο 
Δημοσιογραφίας του BBC (BBC College of Journalism) 
περιγράφει μια σειρά από βασικές ικανότητες διεξαγω-
γής μιας συνέντευξης στην ιστοσελίδα του. Συμβουλεύει 
τους συνεντεύκτες να εξετάζουν καλά το σκοπό κάθε 
συνέντευξης. Χρειάζεται να γνωρίζουν ότι το πρώτο 
τους ερώτημα θα καθορίσει την πορεία της συνέντευ-
ξης και θα ορίσει το στιλ της. Σκεφτείτε το στιλ ενός 
«σκληρού» συνεντεύκτη που έχετε παρακολουθήσει ή 
ακούσει και συγκρίνετέ το με το στιλ ενός «φιλικού», 
«χαλαρού» συνεντεύκτη! Οι συνεντεύκτες πρέπει να 
είναι σαφείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο θέτουν 
τα ερωτήματα και να μην είναι δυσνόητοι, όπως επί-
σης να μη χρησιμοποιούν ιδιαίτερα εξειδικευμένους ή 
τεχνικούς όρους. Ένας βασικός τρόπος για την επίτευξη 
σαφήνειας είναι η απλότητα και γι’ αυτό θα πρέπει να 
αναζητάτε απλούς και άμεσους τρόπους για να θέτετε 
ερωτήματα για πολύπλοκα ζητήματα. Οι συνεντεύκτες 
πρέπει επίσης να θέτουν τα κατάλληλα ερωτήματα. Τα 
ανοιχτά ερωτήματα καλούν τους συνεντευξιαζόμενους 

να περιγράψουν ή να επεξηγήσουν ή να αναπτύξουν 
μια προηγούμενη απάντηση. Τα κλειστά ερωτήματα 
απαιτούν απλές απαντήσεις, όπως «ναι» ή «όχι». Στη 
δημοσιογραφία, αυτός ο τύπος ερωτήματος συχνά χρη-
σιμοποιείται για να φτάσει κανείς στην καρδιά ενός 
συγκεκριμένου θέματος και γι’ αυτόν το λόγο συχνά 
αποκαλείται ερώτημα «δολοφόνος». Όταν ο συνε-
ντευξιαζόμενος προσπαθήσει να αποφύγει την άμεση 
απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα, θα αποκαλυφθεί η 
διστακτικότητά του να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. 
Ερωτήματα τέτοιου είδους μάλλον δεν είναι κατάλληλα 
σε συνεντεύξεις σχετικά με επιχειρήσεις και πρακτικές 
μάνατζμεντ, αλλά οι άλλες ικανότητες που περιγράφο-
νται στην ιστοσελίδα του Κολεγίου Δημοσιογραφίας του 
BBC (2014) είναι χρήσιμες στους ερευνητές στους τομείς 
επιχειρήσεων και της διοίκησης. Αυτή η ιστοσελίδα 
περιέχει βίντεο-οδηγούς στα οποία μπορείτε να δείτε 
έμπειρους δημοσιογράφους να επιδεικνύουν καθεμία 
από τις απαραίτητες ικανότητες για τη συνέντευξη.
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Τύποι συνέντευξης
Οι συνεντεύξεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα τυπικές και δομημένες, με τυποποιημένα ερω-
τήματα για κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα (αποκαλείται ερωτώμενος σ’ αυτό τον τύπο 
συνέντευξης) (Ενότητα 11.2) ή μπορεί να είναι άτυπες και μη δομημένες συνομιλίες. Υπάρ-
χουν πολλοί τύποι συνέντευξης ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο άκρα, οι οποίοι εξαρτώνται από το 
επίπεδο τυποποίησης και προκαθορισμένης δομής. Για παράδειγμα, μια συνέντευξη μπορεί 
να πε  ριέχει κάποια μέρη ιδιαίτερα δομημένα και κάποια άλλα μη δομημένα, ανάλογα με το 
σκοπό της. Μια τυπολογία που χρησιμοποιείται συχνά σχετίζεται με τα επίπεδα τυπικότητας 
και δομής, όπου οι συνεντεύξεις κατηγοριοποιούνται ως:
•  δομημένες συνεντεύξεις,
•  ημιδομημένες συνεντεύξεις,
•  μη δομημένες ή εις βάθος συνεντεύξεις.

 Μια άλλη κοινή τυπολογία που χρησιμοποιείται διακρίνει τις συνεντεύξεις σε:
• τυποποιημένες και
• μη τυποποιημένες.

Μια διαφορετική τυπολογία προτάθηκε από τους Powney και Watts (1987):
•  καθοδηγούμενες συνεντεύξεις,
•  συνεντεύξεις πληροφορητών.

δεδομένα που προκύπτουν κατά την ανάλυση (Denzin 2001, Heyl 2005). Αναγνωρίζει τον 
κεντρικό ρόλο του συνεντευξιαζόμενου στη διαδικασία κατασκευής του νοήματος, καθώς 
και την ανάγκη για ανακλαστικότητα, ώστε να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η προσέγγισή 
του. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις της συνέντευξης δείχνουν μια διακριτή αντίθεση όσον αφορά 
τη φιλοσοφία, το σκοπό και το στιλ. Η ερευνητική συνέντευξη είναι ένας γενικός όρος για 
διάφορους τύπους συνεντεύξεων. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι η φύση οποιασδήποτε 
συνέντευξης πρέπει να είναι συναφής με το ερευνητικό σας ερώτημα, τους στόχους, το σκοπό 
της έρευνας σας και την ερευνητική στρατηγική που έχετε υιοθετήσει.

Ο όρος «ερευνητική συνέντευξη» είναι γενικός και χρησιμοποιείται για διάφορους τύπους 
συνέντευξης. Η φύση κάθε συνέντευξης πρέπει να είναι συναφής με το ερευνητικό σας ερώ-
τημα (ερωτήματα) και τους στόχους σας, το σκοπό της έρευνάς σας και την ερευνητική στρα-
τηγική που έχετε υιοθετήσει. Στην επόμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου (Ενότητα 10.2), 
παρέχουμε μια επισκόπηση των τύπων συνέντευξης και δείχνουμε πώς ο κάθε τύπος σχετίζε-
ται με τον ερευνητικό σκοπό σας. Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουμε κυρίως στις ημιδομημένες, 
στις εις βάθος και στις ομαδικές συνεντεύξεις, ενώ οι δομημένες συνεντεύξεις (ερωτηματο-
λόγια που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια συνέντευξης) εξετάζονται στο Κεφάλαιο 11.

Η Ενότητα 10.3 εξετάζει καταστάσεις που ευνοούν τη χρήση ημιδομημένων και εις βάθος 
συνεντεύξεων. Η Ενότητα 10.4 προσδιορίζει θέματα ποιότητας δεδομένων τα οποία σχετίζο-
νται με τη χρήση τους και περιγράφει τρόπους για να τα ξεπεράσετε. Η Ενότητα 10.5 συζητά 
την προετοιμασία που απαιτείται για τις ημιδομημένες και εις βάθος συνεντεύξεις και η Ενό-
τητα 10.6 περιγράφει τη διεξαγωγή τους. Η Ενότητα 10.7 εξετάζει υλικοτεχνικά ζητήματα και 
ζητήματα πόρων, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους. Η Ενότητα 10.8 διερευνά τα πλεο-
νεκτήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ομαδικών συνεντεύξεων 
και ομάδων εστίασης. Τέλος, η Ενότητα 10.9 διερευνά τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα 
που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις και αυτές που πραγματοποιούνται μέσω 
Internet και intranet (ηλεκτρονικές συνεντεύξεις).

 10.2   Τύποι συνέντευξης και η σχέση τους με το σκοπό  
της έρευνας και την ερευνητική στρατηγική
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Υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα στις διαφορετικές τυπολογίες, αν και η εξέταση καθεμίας προ-
σθέτει στη συνολική μας κατανόηση για τη φύση των ερευνητικών συνεντεύξεων.

Οι δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια βάσει ενός προκαθορισμένου 
και «τυποποιημένου» ή πανομοιότυπου συνόλου από ερωτήματα. Αναφερόμαστε σ’ αυτά ως 
ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται παρουσία του συνεντεύκτη (Ενότητα 11.2). Διαβάζετε 
κάθε ερώτημα και κατόπιν σημειώνετε την απάντηση σε ένα τυποποιημένο έντυπο, συνήθως 
με προκωδικοποιημένες απαντήσεις (Ενότητες 11.4 και 12.2). Δημιουργείται κάποιος βαθμός 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σ’ εσάς και τον ερωτώμενο μέσω των προκαταρτικών 
επεξηγήσεων που θα πρέπει να δώσετε. Θα πρέπει να διαβάζετε τα ερωτήματα ακριβώς όπως 
είναι γραμμένα και χρησιμοποιώντας τον ίδιο τόνο φωνής, ώστε να μην προκύψουν ενδείξεις 
οποιασδήποτε μεροληψίας. Επειδή οι δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για τη συλλογή 
ποσοτικών δεδομένων, αναφέρονται επίσης ως «ποσοτικές ερευνητικές συνεντεύξεις».

Συγκριτικά, οι ημιδομημένες και οι εις βάθος (μη δομημένες) συνεντεύξεις είναι «μη τυπο-
ποιημένες» και συχνά αναφέρονται ως ποιοτικές ερευνητικές συνεντεύξεις (King, 2004). Στις 
ημιδομημένες συνεντεύξεις, ο ερευνητής έχει μια λίστα θεμάτων και πιθανώς μερικά βασικά 
ερωτήματα που θέλει να καλύψει, αν και η χρήση τους μπορεί να διαφέρει από συνέντευξη σε 
συνέντευξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παραλείψετε κάποια ερωτήματα σε συγκεκριμένες 
συνεντεύξεις, αναλόγως του κλίματος που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Η σειρά των ερωτημάτων 
μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη ροή της κουβέντας. Από την άλλη πλευρά, ενδεχομέ-
νως να απαιτούνται επιπρόσθετα ερωτήματα για την πληρέστερη διερεύνηση του ερευνητικού 
ερωτήματος και των στόχων σας, δεδομένης της φύσης των γεγονότων σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις. Η φύση των ερωτημάτων και η επακόλουθη συζήτηση προϋποθέτουν την καταγραφή 
της συνομιλίας με ηχογράφηση ή λήψη σημειώ σεων (Ενότητα 10.5). Εκτός από τη λίστα των 
θεμάτων και των ερωτημάτων προς κάλυψη, το έντυπο συνέντευξης πιθανόν θα περιέχει και 
κάποια εισαγωγικά σχόλια, επιχειρήματα παρακίνησης που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 
συζήτησης και κάποια σχόλια για το τέλος της. Όλα αυτά περιγράφονται με περισσότερες λεπτο-
μέρειες αργότερα.

Οι μη δομημένες συνεντεύξεις είναι ανεπίσημες. Θα μπορούσατε να τις χρησιμοποιήσετε 
για να διερευνήσετε σε βάθος ένα γενικό τομέα για τον οποίον ενδιαφέρεστε και γι’ αυτό, σ’ αυτό 
το κεφάλαιο και σε όλο το βιβλίο, αναφερόμαστε σε αυτές ως «εις βάθος συνεντεύξεις». Δεν 
υπάρχει προκαθορισμένη λίστα ερωτημάτων, αν και πρέπει να έχετε μια σαφή άποψη σχετικά με 
όσα θέλετε να εξερευνήσετε. Ο συνεντευξιαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα 
για τα γεγονότα, τη συμπεριφορά του και τις πεποιθήσεις του σε σχέση με το θέμα και, ως εκ 
τούτου, αυτός ο τύπος αλληλεπίδρασης αναφέρεται ως μη κατευθυνόμενη αλληλεπίδραση. Ονο-
μάζεται επίσης συνέντευξη πληροφορητή, καθώς οι αντιλήψεις του συνεντευξιαζόμενου είναι 
αυτές που καθοδηγούν τη συνέντευξη. Αντίθετα, στην καθοδηγούμενη συνέντευξη ο συνεντεύ-
κτης κατευθύνει περισσότερο τη συνέντευξη, επιτρέποντας ωστόσο την αποκάλυψη της γνώμης 
του συνεντευξιαζόμενου, καθώς αυτός απαντά στα ερωτήματα του ερευνητή.

Το πλαίσιο της μη δομημένης συνέντευξης είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί. Ενώ οι μη 
δομημένες συνεντεύξεις είναι ανεπίσημες, σε ορισμένες ερευνητικές μελέτες προκαθορίζονται, 
ώστε ο συνεντεύκτης και ο ερωτώμενος να συμφωνήσουν να συναντηθούν σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο, μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Αυτό υποδηλώνει μια επίσημη ρύθμιση σε μια άτυπη 
διαδικασία. Σε άλλα ερευνητικά σχέδια, όπως εκείνα που περιλαμβάνουν μια έρευνα δράσης 
ή εθνογραφικές στρατηγικές, οι «συνεντεύξεις» μπορεί να είναι περισσότερο ευκαιριακές και 
ανεπίσημες. Με αυτό τον τρόπο ο ερευνητής μπορεί να ακούει τη συζήτηση, να μιλάει και να έχει 
παράλληλα άτυπες συνομιλίες και προκαθορισμένες συνεντεύξεις. Όπου χρησιμοποιείτε έρευνα 
δράσης ή εθνογραφική έρευνα, θα πρέπει να είστε σε θέση να επωφεληθείτε από την ικανότητα 
να είστε μάρτυρας και να συμμετέχετε σε φυσικές, αυθεντικές συνομιλίες.

Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε τους τύπους συνέντευξης ανάλογα με τη φύση της αλληλε-
πίδρασης μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Οι συνεντεύξεις μπορεί 
να διεξάγονται ένας προς έναν, ανάμεσα σ’ εσάς και ένα μόνο συμμετέχοντα. Αυτό συνήθως 
γίνεται κατά τη διάρκεια μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης μεταξύ συνεντεύκτη και συμ-
μετέχοντος αλλά υπάρχουν και συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου ή χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο 
ή το intranet ενός οργανισμού. Υπάρχουν άλλες καταστάσεις όπου διεξάγονται ημιδομημένες 
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ή εις βάθος συνεντεύξεις σε ομαδική βάση, όπου θα διερευνήσετε μια πτυχή της έρευνάς σας 
μέσω μιας ομαδικής συζήτησης με μικρό αριθμό συμμετεχόντων την οποία εσείς θα κατευθύ-
νετε. Αυτές οι μορφές συνέντευξης συνοψίζονται στην Εικόνα 10.1. Η συζήτηση σε όλο σχεδόν 
το κεφάλαιο αυτό αφορά τις διάφορες μορφές συνέντευξης. Οι τελευ ταίες δύο ενότητες (10.8 
και 10.9) περιλαμβάνουν συγκεκριμένα την εξέταση των προβλημάτων και πλεονεκτημάτων 
των ομαδικών συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης, αλλά και τη χρήση τηλεφωνικών και 
διαδικτυακά διευκολυνόμενων συνεντεύξεων ως εναλλακτικών της προσωπικής συνάντησης.

Σύνδεση με το σκοπό της έρευνας και την ερευνητική 
στρατηγική
Κάθε μορφή συνέντευξης που περιγράφηκε παραπάνω έχει ένα σαφή σκοπό. Οι δομημένες, 
τυποποιημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συλλογή δεδομένων, τα οποία στη 
συνέχεια θα αναλυθούν ποσοτικά (Ενότητες 12.3–12.5), όπως, για παράδειγμα, στο πλαίσιο μιας 
δημοσκόπησης. Οι ημιδομημένες και οι εις βάθος συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για τη συλ-
λογή δεδομένων, τα οποία αναλύονται κυρίως ποιοτικά (Κεφάλαιο 13), όπως, για παράδειγμα, 
στο πλαίσιο μιας μελέτης περίπτωσης ή μιας μελέτης Θεμελιωμένης Θεωρίας. Αυτά τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να γίνει κατανοητό το «τι» και το «πώς», αλλά επίσης για να 
εξηγηθεί το «γιατί» (Πλαίσιο 10.1).

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράψαμε ότι ο σκοπός της έρευνάς σας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως διερευνητικός, περιγραφικός ή επεξηγηματικός (Ενότητα 5.4). Εξετάζοντας αυτές τις κατη-
γορίες, μπορούμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο οι διάφοροι τύποι συνέντευξης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για συλλογή πληροφοριών και υποστήριξη της ολοκλήρωσης κάθε είδους 
μελέτης:
•  Σε μια διερευνητική μελέτη, οι εις βάθος συνεντεύξεις μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσι-

μες για να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει και να γίνει κατανοητό το πλαίσιο. Οι ημιδομημένες 
συνεντεύξεις μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν σε μια διερευνητική μελέτη. Και οι δύο 
τύποι συνέντευξης μπορούν να παρέχουν σημαντικό υλικό για τη μελέτη σας. Θα θεωρήσετε 
χρήσιμες τις διερευνητικές, ποιοτικές συνεντεύξεις αν το σχέδιο έρευνάς σας υιοθετεί επα-
γωγική προσέγγιση, όπως συμβαίνει στην ανάπτυξη Θεμελιωμένης Θεωρίας (Ενότητες 4.3 
και 5.5).

•  Σε μια περιγραφική μελέτη, οι δομημένες συνεντεύξεις (Ενότητα 11.2) μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως μέσο εντοπισμού γενικών προτύπων. Μπορεί να βρείτε χρήσιμες τις δομημένες 
συνεντεύξεις όταν ο ερευνητικός σας σχεδιασμός ακολουθεί μια συμπερασματική προσέγγι-
ση για τον έλεγχο κάποιας θεωρίας, καθώς η τυποποιημένη φύση των δεδομένων θα διευκο-
λύνει τον στατιστικό έλεγχο των προτάσεων ή υποθέσεων (Κεφάλαιο 12).

Συνεντεύξεις

Μη-τυποποιημένεςΤυποποιημένες

Διαδικτυακά
διευκολυνόμενες

συνεντεύξεις
(ηλεκτρονικές)

Πρόσωπο με πρόσωπο
συνεντεύξεις

Ένας προς πολλούςΈνας προς έναν

Τηλεφωνικές
συνεντεύξεις

Ομάδες εστίασης

Ερωτηματολόγια
που συμπληρώνονται
από το συνεντεύκτη

(Κεφάλαιο 11)

Ομάδες εστίασης

Ομαδικές
συνεντεύξεις

Διαδικτυακά
διευκολυνόμενες

ομαδικές συνεντεύξεις
(ηλεκτρονικές)

Εικόνα 10.1 Μορφές συνέντευξης
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Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

 12.1  Εισαγωγή

Τα ποσοτικά δεδομένα σε ακατέργαστη μορφή, δηλαδή πριν υποβληθούν σε επεξεργασία και 
ανάλυση, δε σημαίνουν πολλά πράγματα στους περισσότερους. Πρέπει επομένως να υπο-
βληθούν σε επεξεργασία, ώστε να γίνουν χρήσιμα, δηλαδή να μετατραπούν σε πληροφορίες. 
Οι τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης, όπως τα γραφήματα, τα διαγράμματα και οι στατιστικές 
παράμετροι, επιτρέπουν να γίνει αυτό, διευκολύνοντας την εξερεύνηση, την παρουσίαση, την 
περιγραφή και την εξέταση σχέσεων και τάσεων.

Σχεδόν στο σύνολό της η έρευνα στους τομείς των επιχειρήσεων και της διοίκησης 
περιλαμβάνει κάποια αριθμητικά δεδομένα ή δεδομένα τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιη-
θούν, ώστε να διευκολύνουν τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και την εκπλήρωση 
των ερευνητικών στόχων. Ο όρος ποσοτικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε είδους δεδομένα 
αυτής της μορφής, πρωτογενή και δευτερογενή και να είναι από απλές μετρήσεις, όπως 
συχνότητα εμφάνισης κάποιου φαινομένου, έως πιο σύνθετα δεδομένα, όπως βαθμοί εξε-
τάσεων, τιμές ή δαπάνες ενοικίασης κλπ. Για να είναι χρήσιμα, τα δεδομένα αυτά πρέπει 
να αναλυθούν και να ερμηνευτούν. Σ’ αυτή τη διαδικασία βοηθούν τεχνικές ποσοτικής 
ανάλυσης, όπως η δημιουργία απλών πινάκων ή διαγραμμάτων και η χρήση στατιστικών 
παραμέτρων, ώστε να είναι δυνατόν από το να γίνουν συγκρίσεις, μέσω της ανάδειξης 

Κεφάλαιο 12

Στόχοι κεφαλαίου
Με την ολολήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να:
•  αναγνωρίζετε τα βασικά ζητήματα προετοιμασίας ποσοτικών δεδομένων για 

ανάλυση και να αναλύετε αυτά τα δεδομένα με τη βοήθεια λογισμικού,
•  αναγνωρίζετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων και να αντιλαμβάνεστε τις 

επιπτώσεις του τύπου των δεδομένων όσον αφορά την επιλογή μεθόδων ανά-
λυσης,

•  δημιουργείτε μήτρες δεδομένων και να κωδικοποιείτε δεδομένα,
•  επιλέγετε τους πιο κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα για να παρουσιάζε-

τε και να απεικονίζετε γραφικά διαφορετικές πτυχές των δεδομένων σας,
•  επιλέγετε τις πιο κατάλληλες στατιστικές παραμέτρους για να περιγράφετε 

μεμονωμένες μεταβλητές και να εξετάζετε τις σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλη-
τές και τάσεις,

•  ερμηνεύετε σωστά τους πίνακες, τα γραφήματα και τις στατιστικές παραμέ-
τρους που χρησιμοποιείτε.
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απλών σχέσεων, ανάμεσα σε μεταβλητές έως και το να δημιουργηθούν και να αναλυθούν 
σύνθετα στατιστικά μοντέλα.

Στην ποσοτική ανάλυση, οι υπολογισμοί και η σχεδίαση γραφημάτων γίνονται με λογι-
σμικό, υπολογιστικά φύλλα τα οποία ποικίλλουν από το Excel™ , πιο προχωρημένα πακέτα 
διαχείρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης, όπως τα Minitab™, SAS™, IBM SPSS 
Statistics™ και Statview™. Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε πιο εξειδικευμένα 

Ο δείκτης Big Mac (Big Mac Index), δημοσι-
εύεται κάθε δύο χρόνια από τον Economist 
έως ένας απλός τρόπος μέτρησης των δια-
φορών στην αγοραστική δύναμη μεταξύ 
εθνικών νομισμάτων. Ο δείκτης παρέχει 
μια ιδέα για το βαθμό στον οποίο οι συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες καταλήγουν σε ίδιες 
τιμές αγαθών σε διαφορετικές χώρες. Προ-
φανώς, ο δείκτης δε λαμβάνει υπόψη του 
ότι τα χάμπουργκερ Big Mac δεν είναι ακρι-
βώς ίδια σε όλες τις χώρες, δεν έχουν την 
ίδια θρεπτική αξία, το ίδιο βάρος ή πολλές 
φορές το ίδιο μέγεθος. Επίσης, δε συνυπο-
λογίζει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ McDonald’s μίας χώρας, καθώς η 
McDonald’s παρέχει στον Economist μόνο 
μία τιμή για κάθε χώρα. Ωστόσο, ο δείκτης 
παρέχει μια ένδειξη για το αν υπάρχει ισότητα στην αγο-
ραστική δύναμη μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων.

Ο Big Mac Index υπολογίζεται αφού γίνει πρώτα 
μετατροπή της τιμής ενός Big Mac σε μια χώρα (στο τοπι-
κό νόμισμα) σε δολάρια Αμερικής, χρησιμοποιώντας την 
τρέχουσα τιμή συναλλάγματος. Από τους δείκτες Big 
Mac Index που διατίθενται στο Διαδίκτυο (Bigmacindex.
com, 2014), η βρετανική τιμή για ένα Big Mac ήταν 2,89 
λίρες τον Ιούλιο του 2014. Χρησιμοποιώντας την τιμή 
ισοτιμίας εκείνης της εποχής, όπου 1 λίρα αντιστοιχούσε 
σε 1,69 δολάρια, η μετατροπή έδινε 4,93 δολάρια. Εκεί-
νη την εποχή, το Big Mac στις ΗΠΑ κόστιζε 4,80 δολάρια, 
13 σεντς λιγότερο απ’ ό,τι στη Βρετανία. Αυτό σημαίνει 
ότι θεωρητικά θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα Big 
Mac στις ΗΠΑ με 4,80 δολάρια και να το πουλήσετε στη 
Μεγ. Βρετανία αντί 4,93 δολαρίων, αποκομίζοντας κέρ-
δος 13 σεντς. Αντίθετα από τους περισσότερους δείκτες 
που χρησιμοποιούν την τιμή 100 για να εκφράσουν την 
ισότητα, η διαφορά ανάμεσα στην τιμή κάθε χώρας και 
στην τιμή στις ΗΠΑ στον Big Mac Index εκφράζεται έως 
ποσοστό. Κατά συνέπεια, επειδή η τιμή ενός Big Mac 

στη Βρετανία ήταν 13 σεντς υψηλότερη από την τιμή 
στις ΗΠΑ, η τιμή του δείκτη ήταν -1,7%, κάτι που υπο-
δηλώνει ότι η αγοραστική δύναμη της βρετανικής λίρας 
ήταν ελάχιστα μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του 
αμερικανικού δολαρίου, το οποίο σημαίνει ότι τα δύο 
νομίσματα δεν ήταν υπερτιμημένα  ή υποτιμημένα το ένα 
έναντι του άλλου. Σύμφωνα με το δείκτη του Ιουλίου του 
2014, ένα από τα νομίσματα με τη μεγαλύτερη διαφορά 
στην αγοραστική δύναμη σε σχέση με το αμερικανικό 
δολάριο ήταν το νόμισμα της Ουκρανίας, με το Big Mac 
να κοστίζει εκεί 1,63 δολάρια μετά την αντιστοιχία, μια 
τιμή μικρότερη και από το ένα τρίτο της τιμής στις ΗΠΑ 
(με την αξία του Big Mac Index στο +15%). Αυτό σημαίνει 
ότι το νόμισμα ήταν υπερτιμημένο. Αντίθετα, το νορ-
βηγικό νόμισμα θα μπορούσε να θεωρηθεί υποτιμημέ-
νο, καθώς το Big Mac κόστιζε στη χώρα 7,60 δολάρια, 
μια τιμή σχεδόν διπλάσια από την αμερικανική (με την 
αξία του Big Mac Index στο -38%). Όπου υπάρχει ισό-
τητα στην αγοραστική δύναμη, η αξία του δείκτη είναι 
μηδέν. Όλα αυτά διευκολύνουν τις συγκρίσεις ανάμεσα 
σε διαφορετικές χώρες.
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πακέτα σχεδίασης και ανάλυσης δημοσκοπήσεων, όπως το Qualtrics™, ή λογισμικό στα-
τιστικής κοινής χρήσης, όπως το R Project for Statistical Computing. Εντούτοις, ενώ αυτό 
σημαίνει ότι δε χρειάζεται να είστε ικανοί να δημιουργείτε πίνακες με το χέρι ή να κάνετε 
υπολογισμούς χωρίς κομπιουτεράκι, για να είναι οι αναλύσεις σας ξεκάθαρες και κάποιας 
αξίας θα πρέπει να:
•  έχετε προετοιμάσει τα δεδομένα σας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες ποσοτικές 

αναλύσεις,
•  γνωρίζετε ποιες διαφορετικές τεχνικές γραφημάτων και στατιστικής ανάλυσης πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε και πότε.
Αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μία πιθανή τεχνική ανάλυσης για κάθε κατάσταση. 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες για την επιλογή των καταλληλότερων πινά-
κων, γραφημάτων και στατιστικών παραμέτρων. Συνεπώς, αν δεν είστε σίγουροι για το ποια 
από αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές.

Αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιεί τις ιδέες που περιγράψαμε σε προηγούμενα κεφάλαια για 
συλλογή δευτερογενών και πρωτογενών δεδομένων, όπως και για θέματα μεγέθους δείγμα-
τος. Ξεκινά από την υπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (τουλάχιστον ένα υπολο-
γιστικό φύλλο) για όλες τις ποσοτικές αναλύσεις. Αν και δεν εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο 
λογισμικό ανάλυσης, θα παρατηρήσετε, στα πλαίσια της φοιτητικής έρευνας, ότι πολλές από 
τις αναλύσεις έχουν γίνει με γνωστά πακέτα λογισμικού, όπως το Excel και το IBM SPSS 
Statistics. Εάν επιθυμείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας σε κάποιο απ’ αυτά τα πακέτα, 
μπορείτε να βρείτε πακέτα αυτο-εκπαίδευσης μέσω της δικτυακής τοποθεσίας υποστήριξης 
του βιβλίου. Επιπλέον, υπάρχουν αναρίθμητα βιβλία στατιστικής που επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένα πακέτα λογισμικού, όπως τα βιβλία των Dancey και Reidy (2011), Field (2013) 
ή των Kinnear και Gray (2013) για το IBM SPSS Statistics και των Swift και Piff (2014) ή 
των Scherbaum και Shockley (2015) για το Excel. Αυτό το κεφάλαιο δεν επιχειρεί να σας 
παρέχει μια σε βάθος συζήτηση της μεγάλης ποικιλίας γραφικών και στατιστικών τεχνικών 
που υπάρχουν ή να καλύψει πιο σύνθετα στατιστικά μοντέλα, καθώς αυτά καλύπτονται ήδη 
αλλού (π.χ., Dancey και Reidy, 2011, Everitt και Dunn, 2001, Hair και άλλοι, 2013, Hays, 
1994). Αντίθετα, εξετάζει θέματα σχεδιασμού και ανάλυσης και περιγράφει τεχνικές τις οποί-
ες οι φοιτητές θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο ασχολείται με τη:
•  προετοιμασία, καταχώριση σε υπολογιστή και έλεγχο των δεδομένων σας (Ενότητα 12.2),
•  επιλογή των πλέον κατάλληλων πινάκων και γραφημάτων για την παρουσίαση των δεδο-

μένων σας (Ενότητα 12.3),
•  επιλογή των πλέον κατάλληλων στατιστικών παραμέτρων για περιγραφή των δεδομένων 

σας (Ενότητα 12.4),
•  επιλογή των πλέον κατάλληλων στατιστικών παραμέτρων για εξέταση των σχέσεων και 

των τάσεων στα δεδομένα σας (Ενότητα 12.5).

 12.2  Προετοιμασία, καταχώρηση και έλεγχος δεδομένων

Αν η ανάλυσή σας πρόκειται να είναι ποσοτική, σκεφτείτε προσεκτικά και αποφασίστε για 
τα ακόλουθα:
•  τον αριθμό των περιπτώσεων που θα σας χρειαστούν, δηλαδή το μέγεθος δείγματος (μιλή-

σαμε ήδη γι’ αυτό στην Ενότητα 7.2),
•  τον τύπο ή τους τύπους δεδομένων (κλίμακα μέτρησης),
•  τη διάταξη και τη μορφή των δεδομένων που απαιτούνται από το λογισμικό ανάλυσης,
•  την κωδικοποίηση (για διαφορετικούς τύπους δεδομένων),
•  τη διαδικασία καταχώρισης δεδομένων,
•  την τυχόν ανάγκη στάθμισης των περιπτώσεων,
•  τη διαδικασία ελέγχου των δεδομένων για σφάλματα.
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Αποφασίστε για όλα αυτά πριν αποκτήσετε τα δεδομένα σας είτε αυτά είναι πρωτογενή 
είτε δευτερογενή, αν και προφανώς θα έχετε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στον τύπο, τη μορφή 
και την κωδικοποίηση πρωτογενών δεδομένων. Θα μελετήσουμε παρακάτω κάθε ζήτημα 
ξεχωριστά.

Τύποι δεδομένων
Πολλά βιβλία στατιστικής για επιχειρήσεις ταξινομούν τα ποσοτικά δεδομένα σε τύπους 
δεδομένων χρησιμοποιώντας μια ιεραρχία μέτρησης, κατ’ αύξουσα σειρά αριθμητικής ακρί-
βειας (Berman Brown και Saunders, 2008, Dancey και Reidy, 2011). Τα διαφορετικά επίπεδα 
μέτρησης υπαγορεύουν το εύρος των διαθέσιμων τεχνικών για την παρουσίαση, περίληψη και 
ανάλυση των δεδομένων σας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αναλυτικά στις επόμενες ενότητες 
αυτού του κεφαλαίου.

Τα ποσοτικά δεδομένα μπορούν να χωριστούν σε δύο διακριτές ομάδες: κατηγορικά και 
αριθμητικά (Εικόνα 12.1). Κατηγορικά δεδομένα είναι αυτά των οποίων οι τιμές δεν μπο-

Εικόνα 12.1 Ορισμός του τύπου δεδομένων

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λήψη δεδομένων
για μια μεταβλητή

Κατηγορικά
δεδομένα

Μπορούν
αυτά τα σύνολα

να τοποθετηθούν σε
σειρά κατά-

ταξης;

Αριθμητικά
δεδομένα

Δεδομένα
μεσοδιαστήματος

Δεδομένα
αναλογίας

Διακριτά
δεδομένα

Συνεχή
δεδομένα

Δεδομένα
κατάταξης
(σειράς)

Περιγραφικά
(ονομαστικά)
δεδομένα

Περιγραφικά
δεδομένα

(διχοτόμησης)

Μπορεί η
σχετική διαφορά

μεταξύ 2 τιμών δεδο-
μένων να υπο-

λογιστεί;

Μπορούν
τα δεδομένα να

μετρηθούν αριθμητικά
ως ποσότητες;

Μπορούν
τα δεδομένα να

ταξινομηθούν σε περισ-
σότερα από 2

σύνολα;

Μπορούν τα
δεδομένα θεωρη-

τικά να πάρουν οποιαδή-
ποτε τιμή (εντός ενός

διαστήματος;)

Αύξουσα ακρίβεια
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