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Ρέθυµνο 2-3-15. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

1. Φίλε ∆ειγµατολήπτη, πριν ξεκινήσεις µάθε απέξω το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ. Πάρε στα χέρια σου το φάκελό σου και ανέσυρε από µέσα το κοµµάτι του 

τηλεφωνικού καταλόγου που σου δόθηκε, και ένα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Πιάσε στην τύχη 

έναν αριθµό κινητού ή σταθερού, κύκλωσέ τον µε µολύβι, και γράψε τον αµέσως 

προσεκτικά, µε µολύβι, στο επάνω µέρος του ερωτηµατολογίου, εκεί που λέει Tel_number. 

Τα υπόλοιπα δυο πεδία Code_Questioner και Code Interviewer που αφορούν την αρίθµηση 

των ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ σου, και τον κωδικό σου ως Συνεντευκτή, αντίστοιχα, θα τα 

συµπληρώσεις στο τέλος, και αν το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΟΥ πετύχει. 

2. Και θεωρείται επιτυχηµένο=έγκυρο ένα  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, µόνο αν ο 

ερωτώµενος, σου απαντήσει σε όλες τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Πάντως εσύ, ως ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ, είσαι υποχρεωµένος να του διαβάσεις 

καθαρά και αργά, όλες τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των 

δηµογραφικών στοιχείων , ΦΥΛΟ, ΜΟΡΦΩΣΗ, κτλ. 

3. Αν το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σου δεν πετύχει, δηλ. αν ο ερωτώµενος, δεν σου 

απαντήσει σε όλες τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, αλλά εγκαταλείψει σε κάποιο σηµείο, για 

οποιονδήποτε λόγο, το ερωτηµατολόγιο είναι άκυρο και πρέπει να πεταχτεί.  Πάει 

να πει σβήνουµε από το ερωτηµατολόγιο, µε τη γοµολάστιχα, τον αριθµό που πήρες 

αλλά και όλα όσα τυχόν σου έχει πει, και ξεκινάς µε νέο αριθµό, πάλι στην τύχη.  

4. Τον αριθµό που πήρες είτε πετύχει το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είτε όχι, δεν τον 

ξαναπαίρνεις. Αλλά, αυτός ο αριθµός αφού τον κυκλώσαµε στο φυλλάδιο των 

τηλεφώνων είναι πλέον σηµαδεµένος. ∆εν τον ξαναπαίρνουµε ποτέ.  

5. Απαγορεύεται να παίρνεις από την  ίδια στήλη του τηλεφωνικού καταλόγου, 

περισσότερα από 3 τηλέφωνα, κι αυτά ποτέ δεν πρέπει να είναι διαδοχικά. Μπορεί να 

πέσουµε σε συγγενείς. Επίσης απαγορεύεται να παίρνεις πάνω από 10 τηλέφωνα από 

µια και την ίδια σελίδα του τηλεφωνικού καταλόγου. Μπορεί αυτοί όλοι να είναι µιας 

Εταιρείας Υπάλληλοι, πάει να πει µιας άποψης. Κι αυτό βέβαια δεν είναι τυχαία 

δειγµατοληψία. ∆εν είναι αυτό που θέλεις και πρέπει να κάνεις. Παλεύεις και τα 

δίνεις όλα, για να κάνεις  ΤΥΧΑΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. 

6. Αν ο ερωτώµενος έχει σχόλια που εσύ τα κρίνεις σηµαντικά στην µετέπειτα 

ανάλυση, γράψε τα, σε παρακαλώ γρήγορα, µα καθαρά, στο περιθώριο του 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.  Την ώρα που κάνεις ∆ειγµατοληψία θα πρέπει να είσαι σε 

µέγιστη ετοιµότητα. Να είσαι µηχανάκι. Τα πράγµατα που θα σηµειώσεις, ούτε ο 

ίδιος δεν φαντάζεσαι πόσο πολύτιµα ενδεχοµένως θα αποδειχθούν στη Μετα-

Ανάλυση η οποία πάντα ακολουθεί την αρχική Ανάλυση που πιθανά δεν µπορεί να 

εισχωρήσει πέρα από ένα ορισµένο ποσοτικό βάθος. Είναι τα ονοµαζόµενα ποιοτικά 

στοιχεία που ποτέ δεν αγνοούµε και ποτέ δεν πετάµε. Όλα µαζί ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδοµένα θα µας σπρώξουν σε πληρέστερα, πιο στέρεα, συνεκτικά 

συµπεράσµατα. 

7. Ο Συνεντευκτής δεν πρέπει να παροτρύνει ποτέ τον ερωτώµενο να επιλέξει τη µια ή 

την άλλη απάντηση, το ένα ή το άλλο κόµµα. Ούτε έχει δικαίωµα να επικρίνει ή να 

σχολιάζει τις απόψεις των ερωτωµένων όσο κι αν είναι δυσάρεστες. ∆ιότι απλά, δεν 

σηµειώνουµε αυτό που µας αρέσει. Αλλά αυτό που αρέσει στον ερωτώµενο. 

Αποτυπώνουµε σωστά και τίµια την πραγµατικότητα, και σηµειώνουµε επακριβώς 

αυτό που µας λένε. Αυτό είναι έρευνα.  

8. Αν είσαι συνδικαλιστής/στρια θα πρέπει να είσαι ακόµη πιο προσεκτικός. Μην 

µπαίνεις στον πειρασµό να πριµοδοτήσεις µε το ένα ή τον άλλο τρόπο τον πολιτικό 

φορέα που ανήκεις. Αν επιχειρήσεις κάτι τέτοιο θα φανεί στα αποτελέσµατα. Σε 

ακούµε και θα σε καλέσουµε να απολογηθείς. Προφύλαξε την καθαρότητα της 

έρευνας. Μην καταδεχθείς στρέβλωση των δεδοµένων που συλλέγεις.  Η έρευνα 

είναι κάτι ιερό, διαχρονικό και πρέπει να παραµείνει ακέραια και αµόλυντη.  

Ο ∆ιδάσκων, Βασίλης ∆αφέρµος, Αναπληρωτής Καθηγητής 


