
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Τ ΡΙΚΟΥΠΗ 45  |  ΑΘΗΝΑ 
Τ:  2107780514 |  Κ:  690 74 95403  |  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία

Να αναφέρετε τα 4 είδη σφάλματος που ελαχιστοποιούν την ακρίβεια των 

δειγματοληπτικών ερευνών.

 

Το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας εφόσον 

προϋποθέτει βαθιά κατανόηση του συνόλου 

ικανότητα κριτικής σκέψης. Οι υποψήφιοι όφειλαν να συνδυάσουν 

ενότητες διάσπαρτες ώστε να συγκεντρώσουν τα 4 αυτά εί

επανάληψη της

Τα είδη αυτά είναι

1) Το σφάλμα τύπου Ι

δοθέντος ότι είναι ορθή.

1000 ατόμων για την έγκριση μιας θεραπευτικής μεθό

το ποσοστό

υπόθεση εργασίας, εναλ

άτομα.  Αν θέσουμε το ποσοστό σφάλματος αυτού 5%, δηλαδή το 

αυξήσουμε, τότε η έγκριση 

άτομα (ασφαλώς άνω των 950). Δηλαδή, χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη ακρίβεια έναντι του οριοθετημ

2) Το σφάλμα τύπου ΙΙ, 

δοθέντος ότι είναι εσφαλμέν

του δείγματος καθώς μικρό μέγεθος αυξάνει το ποσοστό του 

σφάλματος αυτού 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα δεν θα εγκρίναμε τα αποτελέσματα μιας 
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Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία 

Να αναφέρετε τα 4 είδη σφάλματος που ελαχιστοποιούν την ακρίβεια των 

δειγματοληπτικών ερευνών. 

Το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας εφόσον 

προϋποθέτει βαθιά κατανόηση του συνόλου της ύλης καθώς 

ικανότητα κριτικής σκέψης. Οι υποψήφιοι όφειλαν να συνδυάσουν 

ενότητες διάσπαρτες ώστε να συγκεντρώσουν τα 4 αυτά εί

της ύλης και εκτενή συζήτηση.  

Τα είδη αυτά είναι 

σφάλμα τύπου Ι, δηλαδή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

δοθέντος ότι είναι ορθή. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε μια έρευνα 

μων για την έγκριση μιας θεραπευτικής μεθόδου. Αν θέσουμε 

το ποσοστό του σφάλματος αυτού 1% τότε η έγκριση της

υπόθεση εργασίας, εναλλακτική) απαιτεί επιτυχία σε τουλάχιστον 991 

Αν θέσουμε το ποσοστό σφάλματος αυτού 5%, δηλαδή το 

αυξήσουμε, τότε η έγκριση της μεθόδου απαιτεί επιτυχία σε λιγότερα 

άτομα (ασφαλώς άνω των 950). Δηλαδή, χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη ακρίβεια έναντι του οριοθετημένου ποσοστού 1%. 

Το σφάλμα τύπου ΙΙ, δηλαδή η μη απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

δοθέντος ότι είναι εσφαλμένη. Εδώ έχει σημαντικό ρόλο το μέγεθος 

του δείγματος καθώς μικρό μέγεθος αυξάνει το ποσοστό του 

σφάλματος αυτού και σίγουρα δεν προδιαθέτει ακρίβεια στο 

λεσμα. Για παράδειγμα δεν θα εγκρίναμε τα αποτελέσματα μιας 
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, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Να αναφέρετε τα 4 είδη σφάλματος που ελαχιστοποιούν την ακρίβεια των 

Το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας εφόσον 

ύλης καθώς επίσης και 

ικανότητα κριτικής σκέψης. Οι υποψήφιοι όφειλαν να συνδυάσουν 

ενότητες διάσπαρτες ώστε να συγκεντρώσουν τα 4 αυτά είδη μέσα από 

μηδενικής υπόθεσης 

φανταστούμε μια έρευνα 

δου. Αν θέσουμε 

της μεθόδου (ως 

απαιτεί επιτυχία σε τουλάχιστον 991 

Αν θέσουμε το ποσοστό σφάλματος αυτού 5%, δηλαδή το 

μεθόδου απαιτεί επιτυχία σε λιγότερα 

άτομα (ασφαλώς άνω των 950). Δηλαδή, χαρακτηρίζεται από 

ένου ποσοστού 1%.  

μηδενικής υπόθεσης 

η. Εδώ έχει σημαντικό ρόλο το μέγεθος 

του δείγματος καθώς μικρό μέγεθος αυξάνει το ποσοστό του 

σίγουρα δεν προδιαθέτει ακρίβεια στο 

λεσμα. Για παράδειγμα δεν θα εγκρίναμε τα αποτελέσματα μιας 
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μεθόδου ακόμα και αν λειτουργούσε θεραπευτικά σε 20/20 άτομα. 

Τίθεται θέμα αξιοπιστίας και κατά συνέπεια εγκυρότητας

3) Το τυχαίο σφάλμα

αξιοπιστία των μετρήσεων. Για παράδειγμα ένα όργανο 

θερμόμετρο το οποίο το ίδιο χρονικό πλαίσιο (συνθήκες 

περιβάλλοντος και οργανισμού) 

απόκλιση μεταξύ 

4) Το συστηματικό σφάλμα 

όπου ένα όργαν

της πραγματικής. Για παράδειγμα, μετράμε τον παράγοντα στρε

μέγεθος εφίδρωσης 

skin response

θερμοκρασία τότε ένα μέρος 

(διαμεσολαβητικό) παράγοντα θερμοκρασί

εφίδρωση θα οδηγήσει σε εσφαλμένη αποτίμηση 

στρες. Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η απόφαση του

δασκάλου/ας

των μαθητών/μαθη

συστηματικό σφάλμα και ως εκ τούτου δεν χαρακτηρίζονται από 

ακρίβεια.  
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μεθόδου ακόμα και αν λειτουργούσε θεραπευτικά σε 20/20 άτομα. 

Τίθεται θέμα αξιοπιστίας και κατά συνέπεια εγκυρότητας

Το τυχαίο σφάλμα μετρήσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι τόσο μειώνεται η 

αξιοπιστία των μετρήσεων. Για παράδειγμα ένα όργανο 

θερμόμετρο το οποίο το ίδιο χρονικό πλαίσιο (συνθήκες 

περιβάλλοντος και οργανισμού) δίνει μετρήσεις με σημαντική 

απόκλιση μεταξύ τους.  

Το συστηματικό σφάλμα μετρήσεων.  Πρόκειται για την περίπτωση 

όπου ένα όργανο δίνει τιμές συστηματικά άνω ή συστηματικά κάτω 

ατικής. Για παράδειγμα, μετράμε τον παράγοντα στρε

μέγεθος εφίδρωσης του δέρματος (πρόκειται για την τεχνική 

response). Αν οι μετρήσεις γίνουν σε χώρο με υψηλή 

θερμοκρασία τότε ένα μέρος της εφίδρωσης θα οφείλεται στον 

(διαμεσολαβητικό) παράγοντα θερμοκρασίας. Συνεπώς, μεγαλύτερη 

εφίδρωση θα οδηγήσει σε εσφαλμένη αποτίμηση της

Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η απόφαση του

/ας να δώσει 2 βαθμούς μεγαλύτερους στα τεστ επιδόσεων 

των μαθητών/μαθητριών ώστε να παρέχει κίνητρο. Οι βαθμοί έχουν 

συστηματικό σφάλμα και ως εκ τούτου δεν χαρακτηρίζονται από 
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μεθόδου ακόμα και αν λειτουργούσε θεραπευτικά σε 20/20 άτομα. 

Τίθεται θέμα αξιοπιστίας και κατά συνέπεια εγκυρότητας. 

μετρήσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι τόσο μειώνεται η 

αξιοπιστία των μετρήσεων. Για παράδειγμα ένα όργανο όπως το 

θερμόμετρο το οποίο το ίδιο χρονικό πλαίσιο (συνθήκες 

δίνει μετρήσεις με σημαντική 

Πρόκειται για την περίπτωση 

ο δίνει τιμές συστηματικά άνω ή συστηματικά κάτω 

ατικής. Για παράδειγμα, μετράμε τον παράγοντα στρες με το 

του δέρματος (πρόκειται για την τεχνική Galvanic 

νουν σε χώρο με υψηλή 

εφίδρωσης θα οφείλεται στον 

ας. Συνεπώς, μεγαλύτερη 

της μεταβλητής 

Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η απόφαση του/της 

ούς μεγαλύτερους στα τεστ επιδόσεων 

ώστε να παρέχει κίνητρο. Οι βαθμοί έχουν 

συστηματικό σφάλμα και ως εκ τούτου δεν χαρακτηρίζονται από 


