ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Στο σηµείο αυτό θα προτείνουµε εναλλακτικούς τρόπους διεξαγωγής του
συγκεκριµένου πειράµατος, µε σκοπό σε τυχόν επανάληψη του πειράµατος να
παραχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πολύ
σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό ενός πειράµατος παίζει η επιλογή του δείγµατος. Για
να γίνει σωστή επιλογή του δείγµατος θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί ο υπό
µελέτη πληθυσµός, ο οποίος στην περίπτωσή µας είναι όλοι οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, για να γίνει ορθή επιλογή του δείγµατος θα πρέπει να
ληφθεί δείγµα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε
να γίνει εάν επιλέγονταν συγκεκριµένες περιοχές της ευρωπαϊκής επικρατείας και
λαµβανόταν δείγµα από αυτές.
Οι περιοχές αυτές θα µπορούσαν να επιλεγούν µε την µέθοδο της
∆ειγµατοληψίας Κατά Οµάδες, όπου θα επιλέγονταν ορισµένες περιοχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιοχές αυτές θα µπορούσαν να µοιραστούν τα
ερωτηµατολόγια. Με τον τρόπο αυτό θα ξεπερνούσαµε το πρόβληµα της έλλειψης
αντιπροσωπευτικότητας στο δείγµα, καθώς θα είχαµε συµπεριλάβει στο δείγµα
πολίτες από όλες τις κοινωνικές τάξεις, τα επίπεδα µόρφωσης και τις ηλικίες. Ακόµη,
η δειγµατοληψία κατά οµάδες είναι µία µέθοδος δειγµατοληψίας εύκολη στην
εφαρµογή και µε µικρό κόστος.
Σε περίπτωση που επιζητούµε µεγάλη ακρίβεια από τα αποτελέσµατα,
µπορούµε να επιλέξουµε το δείγµα µε την µέθοδο της Στρωµατοποιηµένης
∆ειγµατοληψίας και µε κριτήριο το φύλο των ερωτώµενων ή κάποιο άλλο
χαρακτηριστικό το οποίο µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο απάντησης των
ερωτώµενων, όπως τη χώρα στην οποία διαµένουν και η ηλικία τους.
Εφαρµόζοντας λοιπόν µία από τις παραπάνω µεθόδους επιλογής του
δείγµατος, εξασφαλίζουµε όχι µόνο αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος αλλά και
µεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσµατα. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σηµαντικά σε
κάθε πειραµατικό σχεδιασµό, καθώς µας εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις που
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αντιπροσωπευτικά για τον πληθυσµό. Βασικό όµως ρόλο παίζει και η επιλογή του
µεγέθους του δείγµατος, η οποία θα µπορούσε να γίνει µέσω της χρήσης των
λειτουργικών χαρακτηριστικών καµπυλών, για δεδοµένη επιθυµητή ακρίβεια. Στην
περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιµο να παρατηρήσουµε πως ίσο µέγεθος δείγµατος ανά
φύλο, ηλικία ή επίπεδο µόρφωσης θα οδηγούσε σε απλοποίηση της υπολογιστικής
διαδικασίας καθώς και σε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα της µεθόδου της Ανάλυσης
∆ιακύµανσης όσον αφορά τις αποκλίσεις από την οµοιογένεια των διακυµάνσεων1.
Έχοντας συλλέξει όλα τα στοιχεία του δείγµατος θα µπορούσαµε να
συλλέξουµε στοιχεία και για κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του πληθυσµού και να
εφαρµόσουµε την µέθοδο της Ανάλυσης Συνδιακύµανσης, µε σκοπό να εξετάσουµε
την επίδραση που έχει κάποια άλλη µεταβλητή, όπως η δυνατότητα πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο στο χαρακτηριστικό που µελετάµε. Προσδιορίζοντας λοιπόν και την
επίδραση που µπορεί να έχει κάποιος άλλος παράγοντας στις απαντήσεις των
Ευρωπαίων πολιτών, θα µπορούσαµε να αποµονώσουµε την επίδραση που έχει η
χώρα διαµονής στις απαντήσεις αυτών.
Συνοψίζοντας λοιπόν, µπορούµε να πούµε πως υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί
τρόποι σχεδιασµού του πειράµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να κρίνουµε
κατά πόσον είναι εφικτό να εφαρµόσουµε µία συγκεκριµένη µεθοδολογία και έναν
συγκεκριµένο πειραµατικό σχεδιασµό, καθώς αυτό εξαρτάται από τα χρήµατα που
είµαστε διατεθειµένοι να δαπανήσουµε καθώς και από την ακρίβεια των
αποτελεσµάτων που επιθυµούµε να επιτύχουµε. Σε καµία όµως περίπτωση δεν
µπορούµε να συµπεριλάβουµε σε µία µελέτη όλους τους παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται µε το χαρακτηριστικό που µελετάµε. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να θυµόµαστε ότι υπάρχουν και παράγοντες όπου δεν έχουν συµπεριληφθεί στην
διαδικασία, οι οποίοι µπορούν όµως να αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα.

1. Ισχύει ότι αν η υπόθεση της ισότητας των διασπορών ανά επίπεδο παραβιάζεται και τα µεγέθη
των δειγµάτων ανά επίπεδο είναι ίσα, τότε το F-test επηρεάζεται ελαφρώς, ενώ δεν συµβαίνει το
ίδιο αν τα µεγέθη των δειγµάτων ανά επίπεδο είναι άνισα. Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα
αυτό υπάρχουν στο βιβλίο του Douglas C. Montgomery: “Analysis and Design of Experiments”
(Βιβλιογραφία 3).

182

