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Έλαο κηθξόο πξόινγνο 
 

 Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ θπξίσο γηα ηνπο κε ζηαηηζηηθνχο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε ζηαηηζηηθή θαη εηδηθφηεξα ηελ εθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή. Σν 

επίθεληξν ήηαλ ε ρξήζε ηνπ SPSS γηα ηελ πινπνίεζε ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. Ζ 

ζεσξία πνπ απνηέιεζε ήηαλ ην ππφθεληξν. Πηζηεχσ φκσο φηη ν αλαγλψζηεο ζα είλαη 

ζε ζέζε λα εθηειέζεη κία βαζηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί 

λα επεθηείλεη κε ιίγν πεξηζζφηεξν ςάμηκν.  

 Γελ ζέισ λα πσ πνιιά εδψ, εθηφο απφ ην φηη απηή ε έθδνζε είλαη κία 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο αξρηθήο ηνπ 2008 ζηελ νπνία έρνπλ δηνξζσζεί πνιιά 

ιάζε. Θα ήκνπλ ππφρξενο γηα νπνηαδήπνηε ππφδεημε ζθάικαηνο ζην παξφλ θείκελν 

ψζηε λα βειηησζεί αθφκα πην πνιχ.  

 ε απηήλ ηελ, ηξίηε, έθδνζε ησλ ζεκεηψζεσλ έρνπκε αλαθεξζεί θαη ζην 

bootstrap, κία ζρεηηθά λέα ηερληθή ζηε ζηαηηζηηθή πνπ έρεη θαλεί πνιχ ρξήζηκε. ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο πηζηεχσ ζα αξγήζεη λα δηδαρηεί εθηφο θαη αλ ζε θάπνηα 

ηκήκαηα δηδάζθεηαη ην SPSS κφλν.  

 Σν SPSS 19 εθηφο απφ ην bootstrap έρεη αιιάμεη θαη ην πεξηβάιινλ ζηα κε 

παξακεηξηθά. Δκείο εδψ ζα δνχκε ηηο θιαζζηθέο επηινγέο γηα ηε κε παξακεηξηθή 

ζηαηηζηηθή, αιιά ν αλαγλψζηεο αλ ζέιεη κπνξεί λα δεη θαη ηελ άιιε επηινγή γηα ηηο 

ίδηεο αλαιχζεηο. Οδεγνχλ ζην ίδην ηέξκα, απιά πάλε απφ άιιν δξφκν θαη ίζσο πην 

ρξνλνβφξν.    

 

 

Σζαγξήο Μηραήι 

 

 

Ηνχιηνο 2011 
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1.1 ύληνκε εηζαγωγή ζηε ηαηηζηηθή 
 

 Τπάξρνπλ δχν ελδερφκελα γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ “ζηαηηζηηθή”. 

Δηθάδεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «ζηαηίδσ» πνπ ζεκαίλεη 

ηνπνζεηψ, ηαμηλνκψ, ζπκπεξαίλσ. Σν άιιν ελδερφκελν είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηε 

ιαηηληθή ιέμε «status» πνπ ζεκαίλεη πνιηηεία, θξάηνο. Ζ ιέμε απηή αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πιεζπζκφ κίαο ρψξαο. Έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε αξραηφηεξε ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε ζηελ Κίλα ην 2238 π.Υ. 

Πξφθεηηαη γηα κία απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία δηεμήρζε ππφ ηελ απηνθξαηνξία 

ηνπ Yao.  Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη απνγξαθέο είραλ δηελεξγήζεη θαη άιινη ιανί θαηά 

ηε αξραηφηεηα, φπσο νη Αηγχπηηνη θαη νη Πέξζεο. Γλσξίδνπκε επίζεο φηη απνγξαθή 

δηεμήρζε θαη θαηά ηελ πεξίνδν γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ απφ ηνλ θαίζαξα Αχγνπζην. Ο 

σθξάηεο αλαθέξεη ηνλ φξν “ζηαηηζηηθή” ζην έξγν ηνπ «Ξελνθψληνο 

απνκλεκνλεχκαηα» θαη ν σθξάηεο ζην έξγν ηνπ «Πνιηηεία». Ζ ζηαηηζηηθή κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ αλαπηχρζεθε δεηιά ζηελ αξρή θαη ξαγδαία θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη κεηά γηα λα θηάζεη ζηε ζην ζήκεξα.  

Ζ ζηαηηζηηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ηεθκεξησκέλσλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε 

επηζηεκνληθά απνδεθηψλ ηερληθψλ. Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ άιιν νξηζκφ ζηνλ 

φξν “ζηαηηζηηθή” ζα επηιέγακε απηφλ πνπ έδσζε ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο 

ζηαηηζηηθήο Ronald Fisher (1890-1962): 

 

ηαηηζηηθή είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα: 

 

 Σν ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Σε ζπλνπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ηνπο 

 Σελ αλάιπζε θαη εμαγσγή αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Οη βαζηθέο κνξθέο ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη απηέο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη 

ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. Ζ κελ πξψηε αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ε δεχηεξε κε ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηνλ πιεζπζκφ.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία εμεηάδνπκε έλαλ πιεζπζκφ θαινχληαη 

κεηαβιεηέο. Οη δπλαηέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κία κεηαβιεηή νλνκάδνληαη ηηκέο 

ηεο κεηαβιεηήο. Οη κεηαβιεηέο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο ή 

θαηεγνξηθέο θαη πνζνηηθέο. Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη είηε 

νλνκαζηηθνχ ηχπνπ ζηηο νπνίεο νη ηηκέο αλαθέξνληαη κφλν ζε θαηεγνξίεο, π.ρ. νκάδα 

αίκαηνο είηε δηαηαθηηθνχ ηχπνπ ζηηο νπνίεο νη ζπγθξίζεηο ηεο κνξθήο «κεγαιχηεξε», 

«κηθξφηεξε» ή «ίζε» έρνπλ λφεκα, π.ρ. απάληεζε ζε εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο. 

Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη είηε ζπλερείο είηε δηαθξηηέο. πλερείο είλαη 

νη κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή ζε έλα δηάζηεκα ηηκψλ. 

Γηαθξηηέο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαθξηηέο (κεκνλσκέλεο) 

ηηκέο. Δπηπιένλ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε άιιεο δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπο. Όηαλ εθηφο απφ ηελ πξνθαλή 

δηάηαμε ησλ ηηκψλ ηνπο έρεη λφεκα θαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, φπσο π.ρ. ζηα έηε 

δσήο, ηφηε κηιάκε γηα πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ κεηξηφληαη ζε θιίκαθα δηαζηήκαηνο. 

Αλ εθηφο απφ ηελ δηάηαμε θαη ην κέγεζνο ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ ηηκψλ έρεη 

έλλνηα θαη ν ιφγνο ησλ ηηκψλ ηφηε κηιάκε γηα πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ κεηξηφληαη 

ζε θιίκαθα ιφγνπ. Οη ηηκέο γηα παξάδεηγκα ζηα πξντφληα κεηξηφληαη ζε θιίκαθα 

ιφγνπ. Έρεη λφεκα λα πνχκε φηη ε ηηκή ελφο πξντφληνο ζε κία ιατθή αγνξά είλαη θαηά 
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έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο ζε κία άιιε 

ιατθή αγνξά.  

  

1.2 ύληνκε αλαθνξά ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο ηερληθέο 

 

Θα αλαθεξζνχκε ηψξα ζηε δεηγκαηνιεςία, ηε δηαδηθαζία δειαδή ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ απφ έλαλ πιεζπζκφ. To ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ, ην 

νπνίν ζα είλαη πξνθαλψο έλα ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νλνκάδεηαη δείγκα. Σν 

δείγκα ζα θαιείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ φηαλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηελ 

ίδηα πηζαλφηεηα επηινγήο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

αληιήζνπκε δεδνκέλα απφ έλαλ πιεζπζκφ. Οη θχξηεο δεηγκαηνιεπηηθέο ηερληθέο είλαη 

ηέζζεξηο.  

 Ζ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία είλαη ε πην απιή πεξίπησζε. Δπηιέγνπκε 

ηπραία, ζηνηρεία (ή κνλάδεο) απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Ζ ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ρσξίδνπκε ηνλ πιεζπζκφ ζε ζηξψκαηα θαη κεηά επηιέγνπκε ηπραία ηα 

ζηνηρεία απφ θάζε ζηξψκα. 

 Ζ δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο είλαη κία ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο ζηελ 

νπνία ρσξίδνπκε ηνλ πιεζπζκφ ζε πνιιέο νκάδεο (φρη ζηξψκαηα), φπνπ ε 

θάζε νκάδα πεξηέρεη έλα πιήζνο ζηνηρείσλ. Δπηιέγνπκε ηπραία νκάδεο απφ 

ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ θαη ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην δείγκα φια ηηο κνλάδεο 

ησλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ. 

 Ζ ηέηαξηε πεξίπησζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία. Αο ππνζέζνπκε 

φηη έρνπκε ζηα ρέξηα καο έλα καθξχ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πιεζπζκνχ αξηζκεκέλα. Σφηε κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ην εμήο: 

δηαιέγνπκε έλα ζηνηρείν ζηελ αξρή ηνπ θαηαιφγνπ, έζησ ην ζηνηρείν πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 γξακκή ηνπ θαηαιφγνπ. Σα επφκελα ζα επηιεγνχλ κε έλα 

βήκα  φπσο γηα παξάδεηγκα ην 10. Γειαδή, ζα επηιέμνπκε ην 14
ν
 ζηνηρείν, 

ην 24
ν
 ζηνηρείν θαη νχησ θαζεμήο. 

Όπσο είλαη θπζηθφ νη δηάθνξεο ηερληθέο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα 

πξνθχςνπλ πην ζχλζεηα δεηγκαηνιεπηηθά ζρήκαηα. Οη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξακε 

εδψ είλαη νη πην απιέο θαη ζπλάκα δεκνθηιείο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο. ε απηφ ην 

ζεκείν πξέπεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζηα είδε ησλ πιεζπζκψλ πξνο απνθπγή 

ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ αληηθεηκεληθφ πιεζπζκφ (target population), ηνλ 

ππφ κειέηε πιεζπζκφ (study population) θαη ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην (sampling 

frame) θαη ζηελ έλλνηα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο. 

 Ο αληηθεηκεληθφο πιεζπζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ή ζηνηρείσλ ησλ 

νπνίσλ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζέινπκε λα εμεηάζνπκε. Ο ππφ κειέηε 

πιεζπζκφο είλαη ππνζχλνιν ζπλήζσο ηνπ αληηθεηκεληθνχ πιεζπζκνχ (κπνξεί θαη λα 

ηαπηίδεηαη). Γηα παξάδεηγκα ν αληηθεηκεληθφο πιεζπζκφο κίαο κειέηεο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ην ζχλνιν ησλ ειιήλσλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ ν ππφ κειέηε 

πιεζπζκφο λα αθνξά κφλν ζηνπο καζεηέο ηεο Αηηηθήο. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην 

είλαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ (ή ζηνηρείσλ) πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά δπλαηφηεηα 

επηινγήο ζην δείγκα (ε πεγή ηνπ δείγκαηνο). ην ίδην παξάδεηγκα, ιφγσ θφζηνπο νη 

καζεηέο θάπνησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα. Σν πιαίζην δειαδή ζηελ νπζία απνηειεί κία 

ππνδηαίξεζε ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ, κπνξεί φκσο θαη λα ηαπηίδεηαη κε απηφλ. 

Σν δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα κίαο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη κίαο απνγξαθήο (100% δείγκα).  Όινη έρνπκε αθνχζεη απηφλ ηνλ 

νξηζκφ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθινγψλ. Δίλαη ην πεξηζψξην ζθάικαηνο πνπ 
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αλαθέξνπλ νη εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ φηαλ θάλνπλ πξφβιεςε γηα ην πνζνζηφ πνπ 

ζα “πάξεη” έλα θφκκα, ην “ζπλ πιελ 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο”.  

 

1.3 ύληνκε αλαθνξά ζηα είδε ηωλ εξεπλώλ  

 

Οη ηαηξηθέο κειέηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ε κία, είλαη νη 

πεηξακαηηθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ν εξεπλεηήο παξεκβαίλεη ελεξγεηηθά ζηνλ ηξφπν 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πεηξάκαηνο, ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νκάδσλ θ.ά. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηέηνησλ κειεηψλ είλαη νη θιηληθέο δνθηκέο. Ζ άιιε θαηεγνξία είλαη νη 

κειέηεο παξαηήξεζεο ή κε πεηξακαηηθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ν εξεπλεηήο δελ 

παξεκβαίλεη αιιά απιά παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη νη δηαηκεκαηηθέο κειέηεο, νη πξννπηηθέο κειέηεο (δηακήθεηο-

δηαρξνληθέο, κειέηεο θννξηήο, κειέηεο παξαθνινχζεζεο ή follow-up studies είλαη 

ελαιιαθηηθέο νλνκαζίεο απηψλ ησλ εξεπλψλ) θαη νη αλαδξνκηθέο κειέηεο ή κειέηεο 

καξηχξσλ-αζζελψλ (retrospective or case-control studies). ηηο δηαηκεκαηηθέο 

κειέηεο ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ έθζεζε ηνπο ζε 

κία λφζν, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε ηνλ παξάγνληα ρξφλν. Οη πξννπηηθέο κειέηεο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ παξάγνληα ρξφλν. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 

κειεηψλ είλαη φηη επηιέγνπκε κία νκάδα αλζξψπσλ ηεο νπνίαο ηελ εμέιημε 

παξαηεξνχκε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ δηήξθεζαλ πνιιά 

ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε έξεπλα ζλεζηκφηεηαο ησλ βξεηαλψλ ηαηξψλ 

ησλ Doll & Hill ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 40637 ηαηξνί θαη είρε δηάξθεηα 10 εηψλ (Br. 

Med. J. 1964). Σέινο νη αλαδξνκηθέο κειέηεο είλαη απηέο πνπ θάλνπλ ηελ αληίζεηε 

θαηά θάπνην ηξφπν δηαδηθαζία απφ ηηο πξννπηηθέο κειέηεο. ε απηέο ηηο κειέηεο 

θνηηάδνπκε πίζσ ρξνληθά θαη θαηεγνξηνπνηνχκε ηα ζηνηρεία αλάινγα κε θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ 
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2.1 Αλνίγνληαο ην SPSS 

 

Έρνληαο εγθαηεζηεκέλν ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS, κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ή θαη κφλν 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ καο αθνξνχλ. Γηα λα αλνίμνπκε 

ην SPSS θάλνπκε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο (αλ ππάξρεη) εηδάιισο πεγαίλνπκε ζην κελνχ εξγαζηψλ ησλ windows.  

Δπηιέγνπκε  έλαξμε → all programs → IBM SPSS Statistics → IBM SPSS 

Statistics 19 for Windows θαη κεηά αξηζηεξφ θιηθ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

παξαθάησ εηθφλα.   

 

 
 

Δηθφλα 1 

 

 Μφιηο ην παθέην θνξηψζεη ζα καο εκθαληζηεί κία νζφλε γεκάηε θειηά, έλα 

θελφ θχιν εξγαζίαο (Data Editor), φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ MS Excel, αιιά θαη ην 

πιαίζην δηαιφγνπ ηεο εηθφλαο 2. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ππάξρεη έλα εξψηεκα 

ζρεηηθά κε ην ηη ζέινπκε ην SPSS λα θάλεη.  

 Ζ επηινγή Run the tutorial εκθαλίδεη κία ζχληνκε εηζαγσγή ζην SPSS. Δίλαη 

έλα παξάζπξν ζε πεξηβάιινλ πνπ παξαπέκπεη ζε help. Ζ ίδηα επηινγή ππάξρεη 

θαη ζην κελνχ εληνιψλ.  

 Ζ επηινγή Type in data ζα καο νδεγήζεη ζην παξάζπξν ηνπ Data Editor. 

Μαο παξέρεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

SPSS γηα λα εηζάγνπκε δεδνκέλα ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε. (Σν ίδην ζα ζπκβεί 

αλ επηιέμνπκε Cancel)  

 Ζ επηινγή Run an existing query (εθηέιεζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ) καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ απφ άιια πξνγξάκκαηα φπσο π.ρ. MS Excel. Αλ επηιέμνπκε απηήλ 

ηελ επηινγή ζα νδεγεζνχκε ζε κία ήδε πξνθαζνξηζκέλε ζχλδεζε. 
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 Ζ επηινγή Create new query using Database Wizard δηαθέξεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζην φηη καο θαζνδεγεί σο πξνο ηε δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο 

ζχλδεζεο. 

 Ζ επηινγή Open an existing data source (άλνηγκα ελφο ήδε ππάξρνληνο 

αξρείνπ δεδνκέλσλ) καο επηηξέπεη λα αλνίμνπκε θάπνηα αξρεία ηνπ SPSS ηα 

νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ή θαη αλνίρηεθαλ πξφζθαηα. Αλ επηιέμνπκε More 

Files… ζα καο νδεγήζεη ζε έλα παξάζπξν φπνπ βξίζθνληαη φια ηα αξρεία 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην SPSS. Σα αξρεία δεδνκέλσλ ηνπ 

παθέηνπ έρνπλ ηελ θαηάιεμε sav.  

 Με ηελ επηινγή Open another type of file θαη κεηά More Files… 

επηιέγνπκε λα αλνίμνπκε έλα αξρείν δηαθνξεηηθήο κνξθήο απφ ηνπ SPSS.  

 Αλ επηιέμνπκε Don’t show this dialogue in the future ηφηε απελεξγνπνηνχκε 

απηφ ην  πιαίζην δηαιφγνπ θαηά ηηο επφκελεο εθθηλήζεηο ηνπ SPSS. 

 

 
 

           Δηθφλα 2 

 

2.2 Σα παξάζπξα ηνπ SPSS θαη νη επηινγέο ηνπο 

 

 Σν παξάζπξν Data Editor ηνπ SPSS είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. Ζ γξακκή ηίηινπ είλαη ε κπιε γξακκή πνπ θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

παξαζχξνπ. Σν κελνχ επηινγψλ είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ ζπλαληάηαη ζην MS 

Office. Eίλαη ε ζεηξά πνπ θαίλεηαη θάησ απφ ηε γξακκή ηίηινπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

εμήο επηινγέο ηνπ παξαζχξνπ: File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Direct 

Marketing, Graphs, Utilities, Add-ons, Window θαη Help. Ζ γξακκή εξγαιείσλ 

βξίζθεηαη θάησ απφ ην κελνχ επηινγψλ θαη απνηειείηαη απφ εηθνλίδηα ρξήζηκα γηα 

ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά, φπσο απνζήθεπζε, εθηχπσζε, άλνηγκα 

θάπνηνπ αξρείνπ. Οη γξακκέο θχιηζεο βξίζθνληαη ζηα δεμηά θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

παξαζχξνπ θαη καο βνεζάλε λα κεηαθηλεζνχκε πάλσ-θάησ θαη δεμηά-αξηζηεξά. ην 
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θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ (δεμηά) εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ ιέεη IBM SPSS 

Statistics Processor is ready. Ζ γξακκή απηή ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη απηφ ην 

κήλπκα είλαη ε γξακκή θαηάζηαζεο. Όηαλ ην SPSS δηεμάγεη θάπνηνλ ππνινγηζκφ, 

έρεη κία δηεξγαζία ζε εμέιημε, ή ηεξκαηίζεη κία νπνηαδήπνηε δηεξγαζία ζα 

εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα. ην πάλσ κέξνο ησλ θειηψλ εκθαλίδεηαη ην φλνκα 

ησλ θειηψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε δψζεη νλφκαηα ζηα θειηά απιά 

εκθαλίδεηε ε ιέμε VAR00001, VAR00002 θαη νχησ θαζεμήο. Δπίζεο ζην αξηζηεξφ 

θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ ππάξρνπλ δχν επηινγέο. Ζ κία είλαη ε Data View θαη ε 

άιιε είλαη ε Variable View. Απηή ηε ζηηγκή είλαη επηιεγκέλε ε πξψηε επηινγή. 

Γειαδή ην παξάζπξν πνπ κπνξνχκε λα πεξάζνπκε δεδνκέλα είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη 

ζηελ νζφλε. Σα δεδνκέλα ηα πεξλάκε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ην Excel, δειαδή 

θάζεηα αλ πξφθεηηαη γηα ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. Πιεθηξνινγνχκε ηνλ αξηζκφ θαη 

παηάκε Enter. 

 

 
 

Δηθφλα 3 

 

 Αλ επηιέμνπκε ηε δεχηεξε επηινγή (Variable View) ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 4. Ζ πξψηε ζηήιε έρεη ηίηιν Name. ηα θειηά ηεο πξψηεο 

ζηήιεο δίλνπκε ηα νλφκαηα ησλ ζηειψλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην Data 

Editor. Έηζη, ζην πξψην θειί αληηζηνηρεί ην φλνκα ηεο πξψηεο ζηήιεο ησλ 

δεδνκέλσλ, ζην δεχηεξν αληηζηνηρεί ην φλνκα ηεο δεχηεξεο ζηήιεο θαη νχησ 

θαζεμήο.  
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Δηθφλα 4 

 

 Αλ επηιέμνπκε ηε δεχηεξε ζηήιε (Type) ηφηε ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 5. Απηφ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ γηα 

θάζε ζηήιε ηνπ Data Editor. Ξαλά ην πξψην θειί αληηζηνηρεί ζηα δεδνκέλα ηεο 

πξψηεο ζηήιεο ηνπ Data Editor, ην δεχηεξν θειί ζηα δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο ζηήιεο 

θαη νχησ θαζεμήο. Ζ επηινγή Numeric είλαη πξνεπηιεγκέλε απφ ην παθέην δηφηη ηα 

δεδνκέλα καο είλαη ηηο πην πνιιέο θνξέο αξηζκεηηθά. Αλ επηιέμνπκε String ηφηε ηα 

δεδνκέλα καο ζα είλαη ζε κνξθή ραξαθηήξα ή απιά ζα είλαη γξάκκαηα. Με ην Width 

νξίδνπκε ην κέγηζην πιήζνο ησλ ςεθίσλ πνπ ζα έρνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη 

κε ην Decimal Places νξίδνπκε ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ πνπ ζα βξίζθνληαη δεμηά ηεο 

ππνδηαζηνιήο. Σν ηξίην θαη ην ηέηαξην θειί ηνπ παξαζχξνπ ηεο εηθφλαο 4 

αλαθέξνληαη ζην πιήζνο ησλ ςεθίσλ αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο ππνδηαζηνιήο, φπσο 

ήδε αλαθέξακε. Σν θειί κε ηίηιν Label είλαη ε εηηθέηα ησλ δεδνκέλσλ. Αλ 

δειψζνπκε νλφκαηα ζηα δεδνκέλα καο ζηνπο πίλαθεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη κε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ην SPSS ζα εκθαλίδνληαη νη ζηήιεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηα νλφκαηα 

ηνπο. Αλ φκσο δειψζνπκε θαη εηηθέηεο ή κφλν εηηθέηεο ζηηο ζηήιεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα φπνπ θάζε ζηήιε δεδνκέλσλ ζα έρεη γηα φλνκα 

απηφ πνπ έρνπκε νξίζεη ζηηο εηηθέηεο ησλ ζηειψλ. Σν ηη ζα εκθαλίδεηαη κπνξεί λα 

επηιεγεί απφ ην ρξήζηε απφ ηελ ππφ-επηινγή Options πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

επηινγή Edit ηελ νπνία ζα δνχκε παξαθάησ. 
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Δηθφλα 5 

 

Σν θειί Values νδεγεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 6. Έζησ φηη έρνπκε πνηνηηθά 

δεδνκέλα θαη ζέινπκε λα ηα πεξάζνπκε ζην SPSS. Γηα λα γίλεη απηφ θσδηθνπνηνχκε 

εμαξρήο ηα δεδνκέλα δίλνληαο ηνπο ηηκέο γηα θάζε κία θαηεγνξία. Γηα παξάδεηγκα 

ζέινπκε λα θαηαρσξήζνπκε ζε κία ζηήιε ηνπ SPSS Data Editor ην θχιν θάπνησλ 

αλζξψπσλ γηα ηνπο νπνίνο ζπιιέμακε θάπνηα ζηνηρεία. Ζ πην ζπλήζεο θσδηθνπνίεζε 

είλαη ηεο κνξθήο 0 γηα ηνπο άληξεο θαη 1 γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα λα ζπκφκαζηε ινηπφλ 

πνπ αληηζηνηρεί ν θάζε αξηζκφο ζα εθρσξήζνπκε θαη ην θχιν ζην SPSS. Γξάθνπκε 0 

ζην πξψην ιεπθφ ηεηξαγσλάθη πνπ αληηζηνηρεί ζην Value. ην Value Label ζα 

πιεθηξνινγήζνπκε ην θχιν δειαδή man. ηε ζπλέρεηα παηάκε Add ψζηε λα 

θαηαρσξεζεί ην θχιν ζηνλ αξηζκφ. Σν ίδην ζα θάλνπκε θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Ζ 

δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί φζεο θνξέο ρξεηαζηεί. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν απαληήζεηο ζα επαλαιάβνπκε 

ηε δηαδηθαζία ηφζεο θνξέο φζεο είλαη θαη νη απαληήζεηο. 

 

 
 

Δηθφλα 6 

 

 ην θειί Missing ζα νξίζνπκε ηηο ρακέλεο παξαηεξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα 

θάπνηνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην δελ έρνπλ απαληήζεη ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Σν παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εηθφλα 7. 

Πξέπεη λα πξνζέμνπκε πσο ζα νξίζνπκε ηηο ρακέλεο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ νη απαληήζεηο είλαη ζε θιίκαθα Likert απφ 1 έσο 5 ηηο ζηηο 
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ρακέλεο ηηκέο ζα δψζνπκε έλαλ αξηζκφ πνπ δε βξίζθεηαη κεηαμχ 1 θαη 5. Θα πξέπεη 

λα είλαη δειαδή έλαο αξηζκφο πνπ δε ζπλαληάηαη ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε ζηήιεο 

μερσξηζηά. Σν θειηά Columns θαη Align αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο ηεο ζηήιεο θαη 

ζηε ζηνίρηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θάζε ζηήιε. Σέινο, ην ηειεπηαίν θειί αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ. Αλ ηα δεδνκέλα αθνξνχλ ζε πνζνηηθέο κεηξήζεηο (Scale), 

δηαηεηαγκέλεο (Ordinal) ή νλνκαζηηθέο (Nominal).  

 

 
 

     Δηθφλα 7 

 

2.3 Η εληνιή Select Cases 

 

Δπηιέγνληαο Data→Select Cases… ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 

8. Με απηήλ ηελ επηινγή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη έλα κέξνο ησλ 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο αλαιχζεηο. Ζ επηινγή All cases είλαη 

πξνεπηιεγκέλε απφ ην παθέην.  Αλ επηιέμνπκε ηε δεχηεξε επηινγή (If condition is 

satisfied) θαη κεηά If… ζα νδεγεζνχκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 9. 

Απηφ πνπ επηδηψθνπκε λα θάλνπκε κε απηήλ ηελ επηινγή είλαη λα επηιέμνπκε 

απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ζηήιεο δεδνκέλσλ θάπνηα δεδνκέλα πνπ ηθαλνπνηνχλ θάπνηα 

ζπλζήθε. Πεξλψληαο ηελ/ηηο κεηαβιεηή/ηέο απφ ην αξηζηεξφ θνπηάθη ζην δεμηφ 

θνπηάθη ηνπ παξαζχξνπ ηεο εηθφλαο 9 δίλνπκε ζην SPSS λα θαηαιάβεη ηηο ζηήιεο 

δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα ζέινπκε λα ηθαλνπνηνχλ θάπνηα ζπλζήθε. 

Τπάξρεη κία ιίζηα απφ ζπλαξηήζεηο ινγηθέο θαη κε, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα νη ηειεζηέο > , < , >= , <= δειψλνπλ 

αληζντζφηεηεο. Μπνξνχκε δειαδή λα επηιέμνπκε ηα δεδνκέλα κίαο ζηήιεο πνπ λα 

είλαη κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα απφ κία ηηκή. Με βάζε ηηο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο 

κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ην SPSS λα επηιέμεη ηα δεδνκέλα εθείλα γηα ηα νπνία ε 

απφιπηε ηνπο ηηκή είλαη κηθξφηεξε απφ κία θαζνξηζκέλε ηηκή. 
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Δηθφλα 8 

 

 Ζ επηινγή random sample of cases πνπ ππάξρεη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 8 

καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ηπραία είηε έλα πνζνζηφ ησλ δεδνκέλσλ, είηε 

έλα δείγκα απφ ηα δεδνκέλα θαζνξίδνληαο θπζηθά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ζ 

επηινγή Based on time or case range καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε 

δεδνκέλα ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζε θάπνηα πεξηνρή ή θάπνηα φξηα. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ηα νπνία δελ επηιέγνληαη κε 

βάζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηινγέο. H επηινγή Filter out unselected cases 

είλαη πξνεπηιεγκέλε απφ ην παθέην. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα δεδνκέλα απιά δε ζα 

ππνινγίδνληαη ζηηο επφκελεο αλαιχζεηο. Θα εκθαληζηεί κία λέα ζηήιε πνπ ζα 

πεξηέρεη ηηκέο 0 θαη 1 αλάινγα κε ην αλ ηα δεδνκέλα ηθαλνπνηνχλ ή φρη ηε ζπλζήθε. 

Δπίζεο ζα δνχκε ζηε ζηήιε πνπ πεξηέρεη ηελ αξίζκεζε ησλ γξακκψλ κία δηαγψλην 

γξακκή λα έρεη “δηαγξάςεη” θαηά θάπνην ηξφπν ηηο γξακκέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηε ζπλζήθε. Αλ επηιέμνπκε Delete unselected cases, ηφηε ηα δεδνκέλα 

ζα δηαγξαθνχλ απφ ην αξρείν. Αλ φκσο επηιέμνπκε Copy selected cases to a new 

dataset ηφηε ηα δεδνκέλα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε ζπλζήθε ζα απνζεθεπηνχλ ζε έλα λέν 

αξρείν δεδνκέλσλ ηνπ SPSS ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δψζνπκε έλα φλνκα 

πιεθηξνινγψληαο ην ζην ιεπθφ θνπηάθη πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί (Dataset name). 
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    Δηθφλα 9 

 

2.4 Η επηινγή Transform 

 

 Μία πνιχ ρξήζηκε επηινγή απφ ην κελνχ επηινγψλ είλαη απηή ηεο κεηαηξνπήο 

ησλ δεδνκέλσλ (Transform). Ζ πξψηε εληνιή πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ επηινγή 

Transform είλαη ε Compute Variable. Δπηιέγνληαο απηήλ ηελ εληνιή ζα εκθαληζηεί 

ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 10. Σν ιεπθφ θνπηάθη πνπ ιέγεηαη Target Variable πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζεί κε έλα φλνκα. Δθεί ζα απνζεθεπηεί ε κεηαζρεκαηηζκέλε ζηήιε 

δεδνκέλσλ. Ζ κεηαζρεκαηηζκέλε ζηήιε κπνξεί είηε λα απνζεθεπηεί ζηελ ίδηα ζηήιε 

είηε ζε δηαθνξεηηθή. Πεξλψληαο ηηο ζηήιεο απφ ην αξηζηεξφ θνπηάθη ζην θνπηάθη πνπ 

ιέγεηαη Numeric Expression νξίδνπκε ηηο ζηήιεο νη νπνίεο ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ. Σν 

θνπηάθη Function group πεξηέρεη δηάθνξα είδε ζπλαξηήζεσλ φπσο καζεκαηηθέο, 

ζηαηηζηηθέο, κεηαηξνπήο θαη άιιεο. Γηα θάζε είδνο ζπλαξηήζεσλ πνπ επηιέγνπκε, ζην 

θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απφ θάησ βιέπνπκε ηηο δηαζέζηκεο ζπλαξηήζεηο. 

Απηέο είλαη ζπλαξηήζεηο πνπ καο βνεζάλε ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. 

Βέβαηα, κπνχκε λα γξάςνπκε κία δηθή καο ζπλάξηεζε κεηαηξνπήο ε νπνία δε 

βξίζθεηαη ζηε ιίζηα κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπλαξηήζεηο.  
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Δηθφλα 10 

 

 Ζ εληνιή επαλαθσδηθνπνίεζεο είλαη εληνιή θσδηθνπνίεζεο ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ ζηειψλ δεδνκέλσλ. Έλα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνίεζεο απηήο ηεο εληνιήο 

είλαη ην εμήο: έζησ φηη έρνπκε ζπιιέμεη ειηθίεο αηφκσλ απφ 20 έσο 90+ έηε. Αληί λα 

δνπιεχνπκε κε ηηο ειηθίεο απηέο θαζεαπηέο ζέινπκε λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζε 

νκάδεο ειηθηψλ έζησ 7 ηνλ αξηζκφ. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε είηε λα ζψζνπκε ηηο 

νκάδεο ειηθηψλ ζηε ζηήιε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ειηθηψλ (νπφηε ζα ραζνχλ νη 

ειηθίεο), είηε ζε κία άιιε ζηήιε. Θα επηιέμνπκε δειαδή είηε Recode into Same 

Variables, είηε Recode into Different Variables αληίζηνηρα. Αλ επηιέμνπκε λα 

ζψζνπκε ηε λέα ζηήιε ησλ νκάδσλ ειηθηψλ ζηελ ίδηα ζηήιε ησλ ειηθηψλ, 

δηαγξάθνληαο νπζηαζηηθά ηηο ειηθίεο ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 11. Αλ 

επηιέμνπκε λα απνζεθεχζνπκε ηε ζηήιε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζε άιιε ζηήιε ζα 

εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 12. 
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Δηθφλα 11 

 

 
 

Δηθφλα 12 

  

 Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε ηε ζηήιε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζέινπκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε απφ ην αξηζηεξφ ζην δεμηφ ιεπθφ θνπηάθη. Μφιηο 

ην θάλνπκε απηφ ζα ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή Old and New Values… πνπ βξίζθεηαη 

θάησ απφ ην δεμηφ θνπηάθη. Δπηιέγνληαο απηήλ ηελ επηινγή εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν 

ηεο εηθφλαο 13. ηελ πεξηνρή Old Value πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

παξαζχξνπ ζα επηιέμνπκε λα πιεθηξνινγήζνπκε ηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

κεηαζρεκαηίζνπκε. ην παξάδεηγκα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζα επηιέμνπκε ην Range 

θαη ζα πιεθηξνινγήζνπκε ζηα δχν ιεπθά θνπηάθηα πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ ην εχξνο 

ησλ ηηκψλ. Γηα παξάδεηγκα ε πξψηε ειηθηαθή νκάδα είλαη νη ειηθίεο απφ 20 έσο 30 

έηε. Άξα ζα πιεθηξνινγήζνπκε ην 20 ζην πξψην θνπηάθη θαη ην 30 ζην δεχηεξν 

θνπηάθη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δειψλνπκε ην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ ζέινπκε λα 

κεηαζρεκαηίζνπκε. Τπάξρνπλ άιιεο δχν επηινγέο πνπ κπνξνχκε λα νξίζνπκε εχξε ή 

δηαζηήκαηα ηηκψλ. Δίηε απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή έσο θάπνηα ηηκή, είηε απφ θάπνηα 

ηηκή έσο ηελ πςειφηεξε. ηε ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζην δεμηφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ 

ζηελ πεξηνρή New Value. ην ιεπθφ θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηεο πξνεπηινγήο 

Value ζα πιεθηξνινγήζνπκε ηε λέα ηηκή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. 



 ηαηηζηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ  IBM SPSS 19 Σζαγξήο Μηραήι 

 20 

Αθνχ μεθηλήζακε κε ηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα ζα βάινπκε ηνλ αξηζκφ 1. Δλ 

ζπλερεία ζα παηήζνπκε ην θνπηάθη Add γηα λα θαηαρσξεζεί ε αιιαγή ζην SPSS.  

Μφιηο ην θάλνπκε απηφ ζα εκθαληζηεί ζην κεγάιν ιεπθφ θνπηάθη ε θαηαρσξεκέλε 

αιιαγή. πλερίδνπκε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο. Αλ 

έρνπκε επηιέμεη νη λέεο θσδηθνπνηεκέλεο ηηκέο λα απνζεθεπηνχλ ζηε ζηήιε κε ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ηηκέο, δε ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν. Αλ φκσο έρνπκε 

επηιέμεη λα απνζεθεχζνπκε ηηο λέεο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθή ζηήιε ηφηε παηψληαο 

Continue ζα επηζηξέςνπκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 12 ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ απηφ ηεο εηθφλαο 11. Κάησ απφ ην Output Variable ζα πξέπεη λα δψζνπκε ζηε 

λέα ζηήιε έλα φλνκα θαη κία εηηθέηα (ελεξγνπνηνχληαη ζηελ αξρή φηαλ πεξάζνπκε ηε 

ζηήιε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην αξηζηεξφ ζην δεμηφ θνπηάθη). ηε ζπλέρεηα ζα 

παηήζνπκε Change ψζηε λα γίλεη ε αιιαγή ζην φλνκα. Αθνχ ηειεηψζνπκε ζα 

εκθαληζηεί ζην SPSS Data Editor κία λέα ζηήιε πνπ ζα πεξηέρεη ηηο θσδηθνπνηεκέλεο 

ηηκέο ηεο αξρηθήο ζηήιεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην SPSS αληηζηνηρεί ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ηηκέο ηηο λέεο ηηκέο αλάινγα κε ην δηάζηεκα ζην νπνίν βξίζθνληαη. Γηα 

ηηο ειηθίεο δειαδή απφ 20 έσο θαη 29 ζα αληηζηνηρήζεη ηελ ηηκή 1 (ε ειηθία 30 ζα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε δεχηεξε νκάδα, φπσο θαη θάζε άλσ άθξν ησλ θιάζεσλ ή 

νκάδσλ). Γηα ηηο ειηθίεο απφ 30 έσο 39 ζα αληηζηνηρήζεη ηελ ηηκή 2. Καιφ ζα είλαη ζε 

απηφ ην ζεκείν λα επηιέμνπκε ζην Data Editor λα εκθαλίζεη ην παξάζπξν Variable 

View, γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ θάζε θσδηθνπνηεκέλε ηηκή πνπ αλήζπρε. ην 

παξάδεηγκα κε ηηο ειηθίεο επηιέγνληαο Values θαη κε ηε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ήδε 

πεξηγξαθεί λα νξίζνπκε ηελ θάζε ηηκή ζε πνηα ειηθηαθή νκάδα αληηζηνηρεί. Γηα 

παξάδεηγκα γηα ηελ ηηκή 1 κπνξνχκε λα πιεθηξνινγήζνπκε ζην παξάζπξν πνπ ζα 

εκθαληζηεί (εηθφλα 6) «ages between 20 and 30». Απηφ βνεζάεη ψζηε ζηηο αλαιχζεηο 

λα κελ εκθαλίδνληαη λνχκεξα π.ρ. 1, 2, 3, ... θαη λα πξέπεη λα εμεγνχκε φηη ε ηηκή 1 

αληηζηνηρεί ζηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα θαη νχησ θαζεμήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γηα 

θάζε ηηκή ζα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα πνπ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη ζην παξάζπξν 

(εηθφλα 6).   

 

 
 

Δηθφλα 13 
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 Αλεμαξηήηνπ επηινγήο απνζήθεπζεο ηεο κεηαζρεκαηηζκέλεο ζηήιεο 

δεδνκέλσλ, αλ παηήζνπκε ηελ επηινγή If ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 14. 

Με απηήλ ηελ επηινγή θσδηθνπνηνχκε κφλν ηηο ηηκέο πνπ ηθαλνπνηνχλ θάπνηα ινγηθή 

ζπλζήθε.  Δδψ φπσο θαη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 10 πξψηα επηιέγνπκε ηε 

ζπλάξηεζε απφ ηε ιίζηα ησλ ζπλαξηήζεσλ, ηελ αλεβάδνπκε πάλσ κε ην βειάθη θαη 

κεηά πεξλάκε ηε ζηήιε κε ηελ νπνία ζα δνπιέςνπκε δεμηά.  

 

 
 

Δηθφλα 14 

 

 Με ηελ εληνιή Rank Cases αλαζέηνπκε ηάμεηο κεγέζνπο ζηα δεδνκέλα ησλ 

ζηειψλ πνπ επηιέγνπκε. Σν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 

απηφ ηεο εηθφλαο 15. Πεξλάκε ηε ζηήιε ζηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο ζέινπκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηάμεηο κεγέζνπο ζην πάλσ δεμηφ θνπηάθη. Κάησ αξηζηεξά καο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε απφ πνπ ζα αξρίδνπλ νη ηάμεηο κεγέζνπο. Ζ 

πξνεπηιεγκέλε επηινγή ηνπ SPSS είλαη απηή πνπ δίλεη ζηε κηθξφηεξε ηηκή ηελ ηηκή 1 

ζηελ ακέζσο επφκελε ηελ ηηκή 2 θαη νχησ θαζεμήο. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ 

ζέινπκε απιά ηάμεηο κεγέζνπο γηα ηα δεδνκέλα ή πνζνζηά απφ ην Rank Types. 

Παηψληαο ην Ties ην SPSS καο ξσηάεη ηη ηάμε κεγέζνπο λα αλαζέζεη ζηελ πεξίπησζε 

ηζνβαζκνχλησλ ηάμεσλ κεγέζνπο. Ζ πξνεπηινγή είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηάμεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα ε πέκπηε θαη ε έθηε ηηκή είλαη ίζεο. Οη ηάμεηο κεγέζνπο πνπ ζα 

αληηζηνηρνχζαλ ζηηο δχν απηέο ηηκέο αλ ήηαλ δηαθνξεηηθέο ζα ήηαλ ε 5 θαη ε 6 

αληίζηνηρα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δχν ίζεο ηηκέο ην SPSS ζα αλαζέζεη 

θαη ζηηο δχν ηηκέο ην κέζν φξν ησλ δχν ηάμεσλ κεγέζνπο ησλ ηηκψλ, δειαδή ην 5.5 

θαη γηα ηηο δχν ηηκέο. 
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      Δηθφλα 15 

 

2.5 Σν κελνύ ηεο επηινγήο Analyze 

 

 Πξηλ δνχκε ηελ επηινγή Analyze απφ ην κελνχ επηινγψλ ηνπ Data Editor αο 

δνχκε ηη ζεκαίλνπλ νη επηινγέο πνπ απνηεινχλ ην κελνχ. 

 

 Ζ επηινγή File ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ή λα αλνίμνπκε έλα 

λέν αξρείν δεδνκέλσλ, ή λα απνζεθεχζνπκε/εθηππψζνπκε ην ππάξρνλ αξρείν 

δεδνκέλσλ. 

 Ζ επηινγή Edit ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, φπσο 

αληηγξαθή επηθφιιεζε θ.ά. Δπίζεο ππάξρεη ε επηινγή Options ε νπνία 

εκθαλίδεη ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 16. Δδψ καο παξέρνληαη γεληθά επηινγέο 

ηνπ SPSS φπσο ε εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πηλάθσλ. 
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Δηθφλα 16 

 

 Ζ επηινγή View παξέρεη ιίγεο πιεξνθνξίεο, κία απφ απηέο είλαη λα βιέπνπκε 

ηα δεδνκέλα ρσξίο θειηά.  

 Ζ επηινγή Data καο παξέρεη δπλαηφηεηεο φπσο επηινγή ζηειψλ δεδνκέλσλ κε 

ηηο νπνίεο ζέινπκε λα δνπιέςνπκε (ηελ είδακε πξνεγνπκέλσο), δηάηαμεο ησλ 

δεδνκέλσλ, νξηζκφ λέσλ κεηαβιεηψλ θ.ά. 

 Ζ επηινγή Transform παξέρεη δπλαηφηεηεο φπσο απηέ πνπ είδακε 

πξνεγνπκέλσο. 

 Ζ επηινγή Analyze είλαη ε θαξδηά ησλ επηινγψλ ηνπ SPSS αθνχ πεξηέρεη 

ζρεδφλ φιεο ηηο εληνιέο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ νπνία ζα δνχκε ζε 

ιίγν. 

 Ζ επηινγή Direct Marketing πεξηέρεη εξγαιεία ρξήζηκα ζε φζνπο θάλνπλ 

αλάιπζε ζε ηερληθέο Marketing. 

 Ζ επηινγή Graphs πεξηέρεη φια ηα δηαγξάκκαηα πνπ κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε θαη ηελ νπνία ζα δνχκε αξγφηεξα. 

 Ζ επηινγή Utilities καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ζεη ζηειψλ, λα δνχκε 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζηήιε μερσξηζηά θ.ά.  

 Ζ επηινγή Add-ons έρεη δηάθνξεο επηινγέο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ SPSS. 
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 Ζ επηινγή Window καο επηηξέπεη λα θάλνπκε split ηνπ θχινπ δεδνκέλσλ ή λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ην παξάζπξν εξγαζίαο.  

 Ζ ηειεπηαία επηινγή ηνπ κελνχ επηινγψλ αιιά πνιχ ρξήζηκε είλαη απηή ηεο 

βνήζεηαο (Help).  

Δπηιέγνληαο Analyze απφ ην κελνχ ζα εκθαληζηεί ην ππνκελνχ απηήο ηεο επηινγήο 

πνπ πεξηέρεη ζρεδφλ φιεο ηηο δπλαηέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ παξέρεη ην παθέην.  

 

 
 

Δηθφλα 17 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ επηινγή Analyze είλαη νη 

εμήο: 

 

 Reports: πεξηέρεη δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο θάπνησλ ζηνηρείσλ γηα ηα 

δεδνκέλα. 

 Descriptive Statistics: πεξηέρεη δπλαηφηεηεο εκθάληζεο πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ 

ησλ δεδνκέλσλ, γξαθεκάησλ, πηλάθσλ δεδνκέλσλ θ.ά. 

 Tables: παξέρνληαη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο πνιχπινθσλ πηλάθσλ. 

 Compare Means: πεξηιακβάλνληαη νη εληνιέο ειέγρσλ ππνζέζεσλ γηα ηνπο 

κέζνπο. Θα ηνπο δνχκε φκσο πην αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 General Linear Model: ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο κνληέισλ 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο. Θα δνχκε θάπνηα απφ απηά παξαθάησ. 

 Generalized Linear Models: πεξηέρεη κία πιεζψξα δπλαηνηήησλ 

ρξεζηκνπνίεζεο γεληθεπκέλσλ γξακκηθψλ κνληέισλ. 

 Mixed Models: ε εληνιή αθνξά ζε κηθηά γξακκηθά κνληέια. 

 Correlate: πεξηέρεη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, κεξηθήο ζπζρέηηζεο θαη 

ππνινγηζκνχ απνζηάζεσλ 

 Regression: πεξηέρεη δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο απιήο θαη πνιιαπιήο 

γξακκηθήο θαη κε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θ.ά. 

 Loglinear: παξέρεη δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ινγαξηζκηθψλ κνληέισλ. 
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 Neural Networks: πεξηέρεη εξγαιεία γηα λεπξσληθά δίθηπα. 

 Classify: εκπεξηέρεη πνιιέο πνιπκεηαβιεηέο, ζηαηηζηηθέο θαη κε, ηερληθέο 

νκαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ ή κεηαβιεηψλ. 

 Dimension Reduction: πεξηέρεη πνιπκεηαβιεηέο ηερληθέο  κείσζεο 

κεηαβιεηψλ, φπσο παξαγνληηθή αλάιπζε, αλάιπζε αληηζηνηρηψλ. 

 Scale: πεξηέρεη ηερληθέο πνιπδηάζηαηεο θιηκαθνπνίεζεο θαη αλάιπζεο 

αμηνπηζηίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζε ςπρνκεηξηθά ηεζη, ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο, ηθαλνηήησλ. 

 Nonparametric Tests: ππάξρεη ιίζηα κε κε παξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο. Θα δνχκε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο αξγφηεξα. 

 Forecasting: ε επηινγή απηή πεξηέρεη δηάθνξεο ηερληθέο αλάιπζεο 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 

 Survival: ππάξρνπλ ηερληθέο αλάιπζεο ρξφλσλ δσήο απφ ηαηξηθέο κειέηεο. 

  Multiple Response: παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηρνηνκηθψλ (0 θαη 

1 δεδνκέλσλ) κεηαβιεηψλ ή ςεπδνκεηαβιεηψλ φπσο αιιηψο νλνκάδνληαη απφ 

κεηαβιεηέο κε πνιιέο θαηεγνξίεο. 

 Missing Value Analysis: ε εληνιή αθνξά ζηελ αλάιπζε εθιηπνπζψλ ηηκψλ. 

 Complex Samples: πεξηέρεη κία ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο. 

 Quality Control: αθνξά ζε δηαδηθαζίεο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

 ROC Curve: ε εληνιή αθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγηθέο θακπχιεο. 
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3. Σν Bootstrap ζην SPSS 19 
 

 H SPSS ελδπλάκσζε πνιχ ην ζπγθεθξηκέλν ζηαηηζηηθφ παθέην ηεο κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο επηινγήο bootstrap. ε απηφ ην ζεκείν ινηπφλ πηζηεχσ ζα ήηαλ θαιφ 

λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηη είλαη απηή ε ηερληθή ή αιγφξηζκνο θαιχηεξα. 

 

3.1 Μία ζύληνκε εηζαγωγή 

 

 Ήηαλ 1979 φηαλ ν Bradley Efron δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά ηελ ηδέα ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζέα ηεο ζηαηηζηηθήο απφ κία άιιε άπνςε, πην ππνινγηζηηθή. Θα 

πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηνλ αιγφξηζκν ρσξίο λα γίλνπκε πνιχ ηερληθνί. Να 

αλαθέξνπκε γηα ηελ ηζηνξία φηη ην φλνκα πξνήιζε απφ ην παξακχζη “νη πεξηπέηεηεο 

ηνπ Βαξφλνπ Μηλράνπδελ”. ε κία πεξηπέηεηα ηνπ ν Βαξφλνο βπζηδφηαλ ζηε 

ζάιαζζα. Γηα λα ζσζεί ζα έπξεπε λα ηξαβήμεη έλα ζθνηλί. Γελ είρε φκσο ζθνηλί, 

νπφηε άξρηζε λα ηξαβάεη ηα θνξδφληα ηεο κπφηαο ηνπ θαη έηζη “ηξάβεμε ηνλ εαπηφ 

ηνπ” επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.   

 ηε ζηαηηζηηθή ιέκε φηαλ ππνινγίδνπκε π.ρ. ην κέζν (φξν) ελφο δείγκαηνο φηη 

εθηηκνχκε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ κέζνπ ηνπ πιεζπζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ην 

δείγκα. Δλ ζπλερεία ιέκε φηη ν κέζνο αθνινπζεί αζπκπησηηθά (δειαδή θαζψο ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κεγαιψλεη θαη ηείλεη πξνο ην άπεηξν) ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Όηαλ θαηαζθεπάδνπκε έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ 

κέζνπ ε εξκελεία βαζίδεηαη ζε αζπκπησηηθά απνηειέζκαηα.  

 Ζ εξκελεία ηνπ 95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ην κέζν είλαη ε εμήο: Αλ 

είρακε ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβνπκε ηε δεηγκαηνιεςία v θνξέο θαη θάζε θνξά 

εθηηκνχζακε ην κέζν θαη θαηαζθεπάδακε 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, ζα 

αλακέλακε ην 95% απηψλ λα έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ κέζνπ.  

 Σν bootstrap καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηή, λα πξνζνκνηάζνπκε δειαδή απηή 

ηε δπλαηφηεηα επαλαδεηγκαηνιεςίαο βαζηζκέλνη ζην αξρηθφ καο δείγκα. Όπσο ν 

Βαξφλνο έζσζε ηνλ εαπηφ ηνπ ηξαβψληαο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ έηζη θαη ην bootstrap 

ζα καο δψζεη κία εθηίκεζε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δεηγκαηηθνχ κέζνπ βαζηζκέλν ζην 

ίδην ην δείγκα.  

  

3.2 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αιγόξηζκνπ 

 

 Θα πεξηγξάςνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα ηεο ινηαξίαο. Βάδνπκε θάπνηα 

κπαιάθηα κε αξηζκνχο ζε έλα βάδν, έζησ n. Βάδνπκε ην ρέξη καο κέζα θαη ηξαβάκε 

έλα κπαιάθη. εκεηψλνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπ ζε έλα ραξηί θαη ην ξίρλνπκε πάιη κέζα. 

Ξαλαβάδνπκε ην ρέξη καο κέζα θαη ηξαβάκε έλα κπαιάθη θαη πάιη ζεκεηψλνπκε ηνλ 

αξηζκφ ηνπ θαη ην ξίρλνπκε κέζα ζην βάδν (απηή ε δηαδηθαζία ιέγεηαη δεηγκαηνιεςία 

κε επαλαηνπνζέηεζε). Απηή ηε δηαδηθαζία ζα ηελ επαλαιάβνπκε n θνξέο, δηφηη ηφζα 

κπαιάθηα έρνπκε δειαδή ζηε δηάζεζε καο. Πξνθαλψο θάπνηα κπαιάθηα κπνξεί λα 

έρνπλ επηιεγεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, αιιά απηφ δελ απνηειεί πξφβιεκα. 

 Αθνχ ινηπφλ έρνπκε επηιέμεη n κπαιάθηα, έρνπκε ηειεηψζεη ηελ πξψηε 

δεηγκαηνιεςία bootstrap θαη έρνπκε ην πξψην δείγκα bootstrap. Παίξλνπκε ηα 

λνχκεξα απφ ηα κπαιάθηα θαη ππνινγίδνπκε π.ρ. ην κέζν φξν ηνπο. Απηφο ζα είλαη ν 

πξψηνο κέζνο bootstrap. Θα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ κφιηο πεξηγξάςακε 

πνιιέο θνξέο, έζησ 1000. ην ηέινο ηεο εκέξαο ζα έρνπκε ππνινγίζεη 1000 κέζνπο 

(bootstrap). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε “θαηαζθεπάζεη” ηελ θαηαλνκή ηνπ 

δεηγκαηηθνχ κέζνπ. Απηή ε θαηαλνκή ζα “κηκείηαη” ηελ πξαγκαηηθή θαηαλνκή ηνπ 
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κέζνπ πνπ είλαη ε θαλνληθή. Γηα εκάο πξνθαλψο ηα κπαιάθηα είλαη νη παξαηεξήζεηο 

πνπ έρνπκε, ην δείγκα κεγέζνπο n.  

 Έρνληαο ινηπφλ ηελ (ςεπδφ-) θαηαλνκή ηνπ κέζνπ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 

ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ (ππνινγίδνληαο ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ 1000 απηψλ ηηκψλ 

bootstrap) θαη λα θηηάμνπκε θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 

ηνπ κέζνπ. Αθνχ έρνπκε 1000 ηηκέο γηα ην κέζν κπνξνχκε λα ηηο δηαηάμνπκε απφ ηε 

κηθξφηεξε ζηε κεγαιχηεξε θαη λα πάξνπκε ην 95% ησλ θεληξηθψλ ηηκψλ. Γειαδή ζα 

αθήζνπκε ηηο 25 πην ρακειέο θαη πςειέο ηηκέο έμσ. Ζ 26
ε
 θαη ε 975

ε
 ηηκή ζα 

απνηεινχλ ηα θάησ θαη άλσ άθξα ηνπ 95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ην κέζν.  

 Δπίζεο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπκε ηε κεξνιεςία ηνπ 

δεηγκαηηθνχ κέζνπ. Σελ απφζηαζε δειαδή ηνπ εθηηκψκελνπ κέζνπ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ κέζν. Ο κέζνο ηνπ δείγκαηνο ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ πξαγκαηηθνχ κέζνπ. 

Ο κέζνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην bootstrap ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ εθηηκψκελνπ 

κέζνπ. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη κία εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο κεξνιεςίαο.  

 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην bootstrap κφλν φηαλ ζέινπκε δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο, δηφηη ν έιεγρνο ππνζέζεσλ πξνυπνζέηεη κία ηξνπνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αιγνξίζκνπ.        
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4.1 Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο 
 

 Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηνλ ηξφπν εμαγσγήο ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ζηo SPSS, 

θαιφ ζα ήηαλ λα αιιάμνπκε ηνλ φξν ζηήιε ησλ δεδνκέλσλ ζε κεηαβιεηή, αθνχ θάζε 

ζηήιε αλαπαξηζηά κία κεηαβιεηή ζηελ νπνία είλαη εθρσξεκέλεο νη ηηκέο ηεο. Σα 

δεδνκέλα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε βξίζθνληαη ζην θάθειν SPSS 15 θαη είλαη 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ απηνθίλεηα (Cars.sav)
*
. Σα πεξηγξαθηθά κέηξα ρσξίδνληαη ζε 

κέηξα θεληξηθήο ηάζεο ή ζέζεο, κέηξα δηαζπνξάο θαη κέηξα αζπκκεηξίαο θαη 

θχξησζεο. Σα κέηξα ζέζεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θεληξηθέο ηηκέο ηνπ δείγκαηνο. 

Απηά είλαη ν κέζνο, ε δηάκεζνο, ε επηθξαηνχζα ηηκή θαη ηα εθαηνζηεκφξηα. Σα 

εθαηνζηεκφξηα είλαη ηηκέο ηνπ δείγκαηνο νη νπνίεο “θφβνπλ” ην δείγκα ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπλήζσο ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα ην πξψην ηεηαξηεκφξην είλαη ε ηηκή 

ηνπ δείγκαηνο ε νπνία έρεη ηελ εμήο ηδηφηεηα: ην πνιχ 25% ησλ παξαηεξήζεσλ 

βξίζθεηαη θάησ απφ απηήλ ηελ ηηκή. Σν δεχηεξν ηεηαξηεκφξην είλαη ε ηηκή πνπ 

αθήλεη ην πνιχ ην 50% ησλ παξαηεξήζεσλ θάησ απφ απηή. Σν ηξίην ηεηαξηεκφξην 

είλαη ε ηηκή γηα ηελ νπνία ηζρχεη φηη ην πνιχ ην 25% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη 

πάλσ απφ απηή. Ζ δηάκεζνο είλαη ε ηηκή πνπ “θφβεη” ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

ζηε κέζε (ηαπηίδεηαη κε ην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην) θαη ε θνξπθή είλαη ε παξαηήξεζε 

κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Σα κέηξα δηαζπνξάο δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ην πσο εθηείλνληαη νη παξαηεξήζεηο γχξσ απφ ην “θέληξν” ηνπο. Απηά είλαη ην 

εχξνο, ε ηππηθή απφθιηζε, ε δηαθχκαλζε, ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο νξίδεηαη σο ην πειίθν 

ηεο ηππηθήο απφθιηζεο κε ην κέζν πνιιαπιαζηαζκέλν επί %. Δίλαη έλα κέηξν 

νκνηνγέλεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη δε ζρεηηθήο δηαζπνξάο, φρη απφιπηεο δηαζπνξάο. 

Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα ηε ζχγθξηζε κεηαβιεηψλ εθθξαζκέλσλ ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε. Γερφκαζηε φηη έλα δείγκα είλαη νκνηνγελέο φηαλ ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή δελ μεπεξλά ην 10%. Σα κέηξα αζπκκεηξίαο θαη θχξησζεο είλαη ν 

ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο θαη ν ζπληειεζηήο θχξησζεο αληίζηνηρα. Δίλαη κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ζηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ παξαθάησ.  

Παηψληαο Analyze→Descriptive Statistics→Descriptives ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 18. Πεξλάκε δεμηά ηηο κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ ηα πεξηγξαθηθά 

κέηξα ζέινπκε λα εκθαληζηνχλ. Δκείο επηιέμακε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ηππνδχλακε θαη ζηνλ θπβηζκφ ησλ απηνθηλήησλ. Παηψληαο Options ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 19 ζην νπνίν καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε εκείο 

πνηα πεξηγξαθηθά κέηξα ζέινπκε λα εκθαληζηνχλ.  

 Ο κέζνο (mean), ε ηππηθή απφθιηζε (Std. deviation), ε ειάρηζηε (Minimum) 

θαη ε κέγηζηε (Maximum) ηηκή είλαη πξνεπηιεγκέλα απφ ην SPSS. Με ηελ επηινγή 

Display Order επηιέγνπκε κε πνηα ζεηξά λα εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

                                                 
*
 Αλ δελ έρεηε ζηελ δηάζεζε ζαο ηα δεδνκέλα ζηείιηε κνπ έλα e-mail λα ζαο ηα ζηείισ. 
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Δηθφλα 18 

 

 
 

Δηθφλα 19 

 

 Δκείο ζα επηιέμνπκε φια ηα κέηξα θαη κεηά ζα παηήζνπκε Continue. Έηζη ζα 

γπξίζνπκε ζην αξρηθφ παξάζπξν ηεο εηθφλαο 18. ε απηφ ην παξάζπξν ππάξρεη ζην 

θάησ κέξνο κία επηινγή (Save standardized values as variables). Με απηήλ ηελ 

επηινγή ην SPSS δεκηνπξγεί κία λέα ζηήιε γηα θάζε κεηαβιεηή πνπ έρνπκε επηιέμεη 

ε νπνία πεξηέρεη ηηο ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο. Οη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο 

κίαο κεηαβιεηήο είλαη νη ίδηεο ηηκέο κεηαζρεκαηηζκέλεο φκσο έηζη ψζηε λα έρνπλ 

κέζε ηηκή ίζε κε ην κεδέλ θαη δηαθχκαλζε ίζε κε ηε κνλάδα. Ο ηχπνο 

κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ν εμήο: (xi-κ)/ζ, φπνπ xi κία ηηκή ηεο κεηαβιεηήο X, κ ν 

κέζνο ηεο κεηαβιεηήο θαη ζ ε ηππηθή απφθιηζε ηεο κεηαβιεηήο X. Παηψληαο ΟΚ Θα 

αλνίμεη έλα λέν παξάζπξν ζην SPSS, ην νπνίν νλνκάδεηαη Output. Παξάιιεια ζα 

εκθαληζηεί θαη έλα άιιν παξάζπξν πνπ ζα πεξηέρεη ην Syntax (ηηο εληνιέο) δειαδή 

πνπ εθαξκφδεη ην SPSS γηα λα παξάγεη ην Output πνπ ζέινπκε. Γηα λα κελ 
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εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν απηφ ζηηο επφκελεο αλαιχζεηο ζα πάκε ζην κελνχ επηινγψλ 

θαη ζα επηιέμνπκε Edit θαη κεηά Options. Σν παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη απηφ 

ηεο εηθφλαο 16. Δθεί ζα επηιέμνπκε Draft Viewer θαη ζα αιιάμεη ε θαξηέια 

επηινγψλ ζην ίδην φκσο αλνηρηφ παξάζπξν. Δθεί ζα “απνεπηιέμνπκε” ηελ επηινγή 

Display commands in log.  

 ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 18 ππάξρεη θαη ε επηινγή Bootstrap. Αλ ηελ 

επηιέμνπκε ζα καο νδεγήζεη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 20. Δθεί ζα “ηηθάξνπκε” ηελ 

επηινγή Perform bootstrapping. ζην θνπηάθη απφ θάησ ζα βάινπκε αληί γηα 1000, 

999 δείγκαηα bootstrap. Ο αξηζκφο είλαη ζπλήζσο ίζνο κε 999, αιιά κπνξείηε λα 

βάιεηε θαη 99 θαη 9999 ή άιιν λνχκεξν. Ο αξηζκφο πξέπεη λα είλαη θαηά 1 ιηγφηεξν 

απφ έλαλ αξηζκφ πνπ είλαη πνιιαπιάζηνο ηνπ 100 θαη ν ιφγνο ζα γίλεη θαηαλνεηφο 

ιίγν αξγφηεξα. Πην θάησ ζην Confidence Intervals ζα αθήζνπκε ην 95% (εθηφο θαη 

αλ ζέινπκε άιιν βαζκφ εκπηζηνζχλεο, π.ρ. 90%). Αθξηβψο απφ θάησ ζα επηιέμνπκε 

Percentile θαη κεηά Continue γηα λα επηζηξέςνπκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 18, 

φπνπ ζα παηήζνπκε ΟΚ.  

 

 
 

Δηθφλα 20 

 

 

Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 παξαθάησ. 
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Descriptive Statistics 

 Statistic Std. Error 

Bootstrap
a
 

Bias Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Engine 

Displacement (cu. 

inches) 

N 400  0 0 400 400 

Range 451      

Minimum 4      

Maximum 455      

Sum 78007      

Mean 195,02 5,279 -,03 5,40 184,25 205,43 

Std. Deviation 105,579  -,150 2,999 99,451 111,125 

Variance 11146,948  -22,654 632,468 9890,548 12348,867 

Skewness ,674 ,122 ,000 ,091 ,490 ,860 

Kurtosis -,821 ,243 ,006 ,164 -1,126 -,461 

Horsepower 

N 400  0 0 400 400 

Range 184      

Minimum 46      

Maximum 230      

Sum 41933      

Mean 104,83 1,926 -,01 1,95 100,86 108,62 

Std. Deviation 38,522  -,051 1,572 35,426 41,661 

Variance 1483,949  -1,491 121,253 1255,030 1735,673 

Skewness 1,044 ,122 -,005 ,107 ,833 1,251 

Kurtosis ,591 ,243 -,015 ,334 -,045 1,281 

Valid N (listwise) N 400  0 0 400 400 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 999 bootstrap samples 

 

ρήκα 1: Πεξηγξαθηθά κέηξα 

 

Σα πεξηγξαθηθά κέηξα πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ είλαη κε ηε ζεηξά ηα εμήο: 

Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ (N), ην εχξνο (Range) ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 

ηεο κηθξφηεξεο (Minimum) ηηκήο απφ ηε κεγαιχηεξε (Maximum). Σν άζξνηζκα ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ (Sum), ν κέζνο (Mean) ησλ κεηαβιεηψλ καδί κε ην ηππηθφ 

ζθάικα (Std. Error). Σν ηππηθφ ζθάικα ή ηππηθή απφθιηζε ηνπ κέζνπ νξίδεηαη σο ε 

ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο δηαηξεκέλε κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ δείγκαηνο (N). Ζ δηαθχκαλζε είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηεηξαγσληθψλ απνθιίζεσλ 

ησλ ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ηππηθή απφθιηζε πξνθχπηεη απφ ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα 

ηεο δηαθχκαλζεο.  

 Ο ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewness) δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αζπκκεηξία ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ παξέρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη ζπκκεηξηθή. Αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο είλαη έλδεημε φηη ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη αξλεηηθή ή 

αξηζηεξή αζπκκεηξία. Σέινο ε θαηαλνκή είλαη ζεηηθά ή δεμηά αζχκκεηξε φηαλ 
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έρνπκε ζεηηθέο ηηκέο. Όηαλ ε θαηαλνκή είλαη ζεηηθά αζχκκεηξε ν κέζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε δηάκεζν ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε κε ηε 

ζεηξά ηεο απφ ηελ θνξπθή. Σν αθξηβψο αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

αξλεηηθήο αζπκκεηξίαο. Γειαδή ν κέζνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηε δηάκεζν ε νπνία 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θνξπθή. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο 

απηά ηα ηξία κέηξα ηαπηίδνληαη.  

 Ο ζπληειεζηήο θχξησζεο αλαθέξεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Αξλεηηθέο ηηκέο ζεκαίλνπλ φηη ε θαηαλνκή είλαη πιαηχθπξηε ελψ ζεηηθέο 

ηηκέο φηη είλαη ιεπηφθπξηε. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ είλαη έλδεημε φηη ε θαηαλνκή είλαη 

κεζφθπξηε. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ θπξηφηεηα κηαο θαηαλνκήο αλαθεξφκαζηε ζηα 

άθξα ηεο θαηαλνκήο ή “νπξέο” ηεο θαηαλνκήο φπσο αιιηψο ιέγνληαη. Οη “παρηέο” 

νπξέο είλαη έλδεημε πιηαηχθπξηεο θαηαλνκήο. Αληίζεηα νη “ιεπηέο” νπξέο απνηεινχλ 

έλδεημε πσο ε θαηαλνκή είλαη ιεπηχθπξηε.  

 Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην ζρήκα 1, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ 

ππνινγίζηεθαλ απφ ην δείγκα θαη ησλ ηηκψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην bootstrap δε 

δηαθέξνπλ θαη πνιχ (εθηφο απφ ηε δηαθχκαλζε). Ζ ζηήιε Bias πνπ πεξηέρεη ηηο 

δηαθνξέο απηέο αιιά φρη ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην bootstrap. Οη δηαθνξέο 

είλαη ππνινγηζκέλεο σο εμήο: ηηκέο bootstrap - δεηγκαηηθέο ηηκέο. Άξα γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηηο εθηηκήζεηο απφ ην bootstrap απιά πξνζζέηνπκε ζηηο εθηηκήζεηο πνπ 

έρνπκε, ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο Bias.   

 Ο ιφγνο πνπ νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο είλαη δηφηη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ κεγάιν θαη γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο (400 παξαηεξήζεηο). Γηα απηφ ην 

ιφγν ζηηο επφκελεο αλαιχζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχκε κηθξφηεξν δείγκα, κεγέζνπο 20. Θα 

επηιέμνπκε ινηπφλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζηελ ηχρε. Πήξακε γηα παξάδεηγκα ηηο 20 

πξψηεο ηηκέο απφ ηνλ θπβηζκφ θαη ηελ ηππνδχλακε.   

 Αο δνχκε ηψξα κία άιιε επηινγή απφ ην κελνχ επηινγψλ ε νπνία παξέρεη 

πεξηζζφηεξα πεξηγξαθηθά κέηξα. Απηή ηε θνξά φκσο ζα επηιέμνπκε έλα δείγκα 20 

παξαηεξήζεσλ απφ απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο. Οη λέεο κεηαβιεηέο έρνπλ ζρεδφλ ην 

ίδην φλνκα κε πξηλ. Ο ιφγνο πνπ πήξακε έλα κηθξφ δείγκα είλαη γηα λα δνχκε πφζν 

δηαθνξεηηθέο είλαη νη εθηηκήζεηο απφ ην bootstrap. 

 Παηάκε Analyze→Descriptive Statistics→Frequencies θαη ζα εκθαληζηεί 

ζηελ νζφλε ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 21. Κάησ δεμηά έρεη κία επηινγή λα εκθαλίζεη 

πίλαθεο ζπρλνηήησλ γηα ηηο επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο. Δκείο δελ ην ρξεηαδφκαζηε ζηελ 

παξνχζα θάζε άξα ην “με-ηηθάξνπκε”. Αλ παηήζνπκε Charts, ζα καο εκθαλίζεη έλα 

παξάζπξν κε επηινγέο γξαθεκάησλ ηα νπνία φκσο ζα δνχκε παξαθάησ. Παηψληαο 

Statistics ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 22.  
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Δηθφλα 21 
 

 
 

Δηθφλα 22 

 

 Τπάξρνπλ επηινγέο εκθάληζεο φισλ ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ θαη είλαη 

δηαρσξηζκέλα αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (θεληξηθήο ηάζεο, δηαζπνξάο, θαηαλνκήο θαη 

πνζνζηηαία ζεκεία). Παηψληαο Continue επηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 

21. Δθεί επηιέγνπκε Bootstrap θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 20 πάιη. 

Δπηιέγνπκε αξηζκφ δεηγκάησλ bootstrap 999 θαη κεηά Continue θαη κεηά OK γηα λα 

εκθαληζηεί ην ζρήκα 2 ζην Output ηνπ SPSS. Αλ επηιέμνπκε Quartiles ζα καο 

εκθαλίζεη επίζεο ην πξψην, ην δεχηεξν θαη ην ηξίην ηεηαξηεκφξην. 
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Statistics 

 Statistic 

Bootstrap
a
 

Bias Std. Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

N 

Valid 
miles per galon 2 20 0 0 20 20 

Horsepower 2 20 0 0 20 20 

Missing 
miles per galon 2 0 0 0 0 0 

Horsepower 2 0 0 0 0 0 

Mean 
miles per galon 2 360,3000 ,0209 16,3872 325,9000 390,2000 

Horsepower 2 170,5500 ,0323 7,0695 157,1500 184,1500 

Std. Error of Mean 
miles per galon 2 16,87806     

Horsepower 2 7,23059     

Median 
miles per galon 2 355,5000 6,9324 18,5847 328,5000 400,0000 

Horsepower 2 165,0000 ,1552 8,7119 150,0000 186,5000 

Std. Deviation 
miles per galon 2 75,48098 -4,01562 16,64645 44,85705 105,60247 

Horsepower 2 32,33619 -1,13189 4,02328 22,50912 38,46184 

Variance 
miles per galon 2 5697,379 -313,254 2460,435 2012,155 11151,882 

Horsepower 2 1045,629 -55,750 245,213 506,661 1479,313 

Skewness 
miles per galon 2 -1,236 ,480 ,815 -1,920 ,756 

Horsepower 2 ,401 ,015 ,369 -,316 1,126 

Std. Error of 

Skewness 

miles per galon 2 ,512     

Horsepower 2 ,512     

Kurtosis 
miles per galon 2 3,178 -1,658 2,297 -1,653 5,777 

Horsepower 2 -,712 ,200 ,859 -1,648 1,580 

Std. Error of 

Kurtosis 

miles per galon 2 ,992     

Horsepower 2 ,992     

Range 
miles per galon 2 322,00     

Horsepower 2 110,00     

Minimum 
miles per galon 2 133,00     

Horsepower 2 115,00     

Maximum 
miles per galon 2 455,00     

horsepower 2 225,00     

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 999 bootstrap samples 

 

ρήκα 2: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 

 ην ζεκείν απηφ πνπ είδακε απηνχο ηνπο δχν ηξφπνπο εμαγσγήο θάπνησλ 

πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη αθνχ είδακε θαη ην bootstrap 

κπνξνχκε λα πνχκε κεξηθά ιφγηα γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ bootstrap.  

 Καηαξρήλ ην bootstrap δελ έδσζε εθηηκήζεηο γηα φια ηα ζηαηηζηηθά. Σα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο πνπ ππνινγίδνληαη δελ βαζίδνληαη ζηνπ θιαζηθφ ηχπν πνπ 
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ζα δνχκε αξγφηεξα, ν εθηηκεηήο +/- 1.96 θνξέο ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ. Τπνινγίδεηαη 

κε βάζε έλαλ άιιν ηχπν πνπ αλαθέξακε φηαλ εμεγνχζακε ηνλ ππνινγηζηηθφ απηφ 

αιγφξηζκν. Έζησ φηη ε δηαδηθαζία έρεη επαλαιεθζεί Β θνξέο. Σφηε έρνπκε Β ηηκέο 

ηηο νπνίεο ηηο δηαηάζζνπκε απφ ηε κηθξφηεξε ζηε κεγαιχηεξε. Δλ ζπλερεία 

βξίζθνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο απφ απηέο ηηο δηαηεηαγκέλεο ηηκέο. Έζησ φηη 

ζέινπκε βαζκφ εκπηζηνζχλεο ίζν κε α. Θα πάξνπκε ηελ (Β+1)*(α/2) κηθξφηεξε θαη 

κεγαιχηεξε ηηκή. Θα θφςνπκε δειαδή απφ ηελ θαηαλνκή ησλ Β ηηκψλ απηψλ ην α% 

ησλ ηηκψλ, α/2% απφ θάησ θαη α/2% απφ πάλσ. Δίπακε φκσο πξνεγνπκέλσο λα 

πξνηηκνχληαη ηηκέο πνπ δελ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 100 αιιά πνιιαπιάζηα ηνπ 99. 

Έηζη, αλ π.ρ. Β=999, ηφηε Β+1=1000, άξα ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ 25
ε
 θαη 976

ε
 ηηκή 

θαηά αχμνπζα ζεηξά. Απηφο είλαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην 

IBM SPSS 19.      

 

4.2 Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

 

 Δίδακε ηη θάλνπκε φηαλ νη κεηαβιεηέο καο είλαη ζπλερείο, αιιά ηη γίλεηαη 

φηαλ είλαη θαηεγνξηθέο. Καηεγνξηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε νκάδα αίκαηνο ή ε 

ρψξα πξνέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ ζην παξάδεηγκα καο. Πξνθαλψο, απηέο νη 

κεηαβιεηέο δελ παίξλνπλ αξηζκεηηθέο ηηκέο, π.ρ. 1, 2, ... .ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

πάκε πάιη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 21. Σελ επηινγή θάησ αξηζηεξά Display 

frequency tables ηελ είρακε “με-ηηθάξεη” πξνεγνπκέλσο. Σψξα φκσο δελ ζα ηελ “με-

ηηθάξνπκε” δηφηη απηφ είλαη πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηεί.  Παηάκε OK θαη ην 

απνηέιεζκα θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.  

 

Country of Origin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

American 253 62,3 62,5 62,5 

European 73 18,0 18,0 80,5 

Japanese 79 19,5 19,5 100,0 

Total 405 99,8 100,0  

Missing System 1 ,2   

Total 406 100,0   

 

ρήκα 3: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα θαηεγνξηθή κεηαβιεηή 

  

 Έρνπκε γηα θάζε ρψξα απφ ηηο 3 ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηέο, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη ζε ζρεηηθνχο. ην SPSS έρνπκε 

406 γξακκέο αιιά γηα έλα απηνθίλεην δε γλσξίδνπκε ηε ρψξα πξνέιεπζεο (Missing 

value 1). Βιέπνπκε φηη ε ρψξα κε ηα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα είλαη ε Ακεξηθή. Ζ 

δεχηεξε ζηήιε πεξηέρεη ηα πνζνζηά ησλ ηηκψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εθιηπνχζαο ηηκήο. Σα πνζνζηά απηά έρνπλ ππνινγηζηεί δηαηξψληαο θάζε αξηζκφ κε ην 

406 θαη κεηά πνιιαπιαζηάδνληαο κε ην 100 γηα λα έξζνπλ ζε κνξθή πνζνζηνχ. Ζ 

Σξίηε ζηήιε (Valid Percent) φκσο πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαίξεζεο κε ην 

405 θαη φρη κε ην 406. Σν SPSS δειαδή έρεη ππνινγίζεη ηα πνζνζηά γηα ηηο ρψξεο πνπ 

έρνπκε παξαηεξήζεηο, αθνχ γηα έλα απηνθίλεην δε γλσξίδνπκε ηε ρψξα πξνέιεπζεο, 

κπνξνχκε λα ην αθήζνπκε εθηφο θαη λα δνπιέςνπκε κε ηα ππφινηπα. Ζ ηέηαξηε 

ζηήιε είλαη ηα αζξνηζηηθά πνζνζηά. Σν πνζνζηφ ηεο Ακεξηθήο είλαη 62.5%, ηεο 
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Δπξψπεο 18%, άξα καδί θαη ηα δχν είλαη 60.5%. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηεο Ηαπσλίαο 

ηφηε θηάλνπκε ην 100%. Να ζεκεηψζνπκε φηη εδψ δελ ππήξρε ιφγνο επηιέμνπκε ην 

bootstrap.  

 

4.3 Ιζηνγξάκκαηα  

 

 Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ ηζηνγξακκάησλ ζην SPSS, 

θαιφ ζα είλαη λα αλαθέξνπκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηα ηζηνγξάκκαηα. Έζησ φηη 

έρνπκε ηηκέο απφ κία πνζνηηθή κεηαβιεηή. Αλ ην πιήζνο ησλ ηηκψλ είλαη πνιχ 

κεγάιν κπνξνχκε λα ηηο απεηθνλίζνπκε δηαγξακκαηηθά κε ην ηζηφγξακκα 

ζπρλνηήησλ. ηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπνζεηνχληαη νη θιάζεηο ησλ ηηκψλ (ή αιιηψο νη 

νκάδεο ησλ ηηκψλ, ηηο νπνίεο έρνπκε θαηεγνξηνπνηήζεη). ηνλ θάζεην άμνλα 

ηνπνζεηνχληαη νη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ηηκψλ, πνπ είλαη νκαδνπνηεκέλεο. Με 

απηφλ ην ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδνπκε νξζνγψληα, ην κήθνο ησλ νπνίσλ είλαη ίζν κε ην 

εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζείο ζην θάζε ηζηφγξακκα. Σα νξζνγψληα 

είλαη “θνιιεκέλα” ην έλα ζην άιιν. Δλψλνληαο ηψξα ην κέζν ηεο πάλσ πιεπξάο 

φισλ ησλ νξζνγσλίσλ κε κία γξακκή θαηαιήγνπκε ζην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ. 

Καζψο ηψξα ν αξηζκφο ησλ θιάζεσλ ηείλεη ζην άπεηξν, ε πνιπγσληθή γξακκή γίλεηαη 

κε ηε ζεηξά ηεο νκαιή θαηαιήγνληαο ζηε γξακκή πνπ νλνκάδεηαη θακπχιε 

ζπρλνηήησλ. Ζ πην γλσζηή θαηαλνκή αιιά θαη ε πην ρξήζηκε (θαη βνιηθή) είλαη ε 

θαλνληθή θαηαλνκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε θακπχιε ζπρλνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ 

ζρεκαηίδεη κία “θακπάλα”. Ζ θαηαλνκή απηή εμεηάζηεθε πάξα πνιχ απφ ην Γεξκαλφ 

καζεκαηηθφ Carl Friedrich Gauss, γη’ απηφ θαη κεξηθέο θνξέο ζπλαληάηαη κε ην φλνκα 

θαηαλνκή Gauss ή Γθανπζηαλή θαηαλνκή. Ζ θαηαλνκή έρεη ηε κνξθή πνπ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηελ εηθφλα 23.  

 

 
 

Δηθφλα 23: Ζ θαλνληθή θαηαλνκή 

 

Ζ θαλνληθή θαηαλνκή είλαη ζπκκεηξηθή θαη κεζφθπξηε θαηαλνκή, άξα ηζρχεη 

φηη ε δηάκεζνο, ε επηθξαηνχζα ηηκή θαη ε κέζε ηεο ηηκή ηαπηίδνληαη. Δπίζεο κία άιιε 

ρξήζηκε ηδηφηεηα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ε νπνία ηζρχεη θαη γηα άιιεο κε 

θαλνληθέο ζπκκεηξηθέο θαηαλνκέο είλαη ε εμήο:  ην 68% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ 

βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα (κ-ζ , κ+ζ), ην 95% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη 

ζην δηάζηεκα (κ-2ζ , κ+2ζ) θαη ην 99.7% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην 

δηάζηεκα (κ-3ζ , κ+3ζ). Με κ ζπκβνιίδνπκε ην κέζν θαη ζ ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο 

θαηαλνκήο.   

Αλ ηψξα ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κία πνηνηηθή κεηαβιεηή ή κία πνζνηηθή 

κεηαβιεηή κε κηθξφ εχξνο δηαθξηηψλ ηηκψλ ή κε ιίγεο θιάζεηο νκαδνπνηεκέλσλ 

ηηκψλ ηφηε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θπθιηθφ δηάγξακκα (ή δηάγξακκα 

πίηαο). Σν θπθιηθφ δηάγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ έρνπκε πνηνηηθέο κεηαβιεηέο γηα 
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λα απεηθνλίζνπκε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ θαηεγνξηψλ ή ην πνζνζηφ 

εκθάληζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία κίαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ είλαη απιή, δηαηξνχκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κίαο θαηεγνξίαο ηεο 

πνηνηηθήο κεηαβιεηήο κε ην άζξνηζκα ησλ ζπρλνηήησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

κεηαβιεηήο θαη πνιιαπιαζηάδνπκε ην 360
ν
. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξίδνπκε ηηο 

κνίξεο ηεο θάζε “θέηαο” ζην δηάγξακκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία. Αλ γηα 

παξάδεηγκα κία θαηεγνξία κίαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο εκθαλίδεηαη ζε έλα πνζνζηφ 

50%, ην θνκκάηη ηεο “πίηαο” πνπ “αλήθεη” ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ίζν κε 

50%Υ360
ν
 =180

ν
. Αο δνχκε φκσο ηψξα πσο θαηαζθεπάδνπκε ηζηνγξάκκαηα ζην 

SPSS. Ζ επηινγή Graphs έρεη δχν ππνεπηινγέο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλα ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ. Αο δνχκε ηελ πξψηε επηινγή. Παηάκε  

Graphs→Chart Builder θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 24. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ θαίλνληαη ζην δεμηφ θνπηάθη είλαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζε κεηξήζεηο απηνθηλήησλ θαη είλαη δηαζέζηκα απφ ην αξρείν ηνπ SPSS. 

Πξψηα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν γξαθήκαηνο πνπ ζέινπκε απφ ηελ επηινγή 

Gallery. Δθεί εκείο ζα επηιέμνπκε Histogram θαη απφ απηά ηελ πξψηε επηινγή 

αξηζηεξά. Έπεηηα ζα επηιέμνπκε ηε κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε θαη ζα ηε ζχξνπκε κε ην 

πνληίθη ζηνλ X-axis? (νξηδφληηνο άμνλαο). Σν παξάζπξν ηεο εηθφλαο 24β ζα αλνίμεη 

θαη απηφ καδί κε ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 24α. Σν παξάζπξν απηφ είλαη ζηελ νπζία 

ην παξάζπξν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δηαγξάκκαηνο (επηινγή Element Properties… πνπ 

εκθαλίδεηαη δεμηά ηνπ παξαζχξνπ ηεο εηθφλαο 24α). ην παξάζπξν απηφ ζα 

επηιέμνπκε λα εκθαληζηεί ε θακπχιε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Απηφ ζα βνεζήζεη 

ζην λα δνχκε γξαθηθά πφζν καθξηά είκαζηε απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή γηα απηή ηε 

κεηαβιεηή. Δπηιέγνπκε Display normal curve ζην παξάζπξν απηφ θαη κεηά Apply.    
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Δηθφλα 24α 

 

 ηελ επηινγή Titles/Footnotes κπνξνχκε λα δψζνπκε ηίηιν/ ππφηηηιν/ 

ππνζεκείσζε ζην δηάγξακκα καο. Παηψληαο ΟΚ ζα εκθαληζηεί ην γξάθεκα ηνπ 

ζρήκαηνο 3.  
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Δηθφλα 24β 

 

 
ρήκα 4: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ 
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Έλαο άιινο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ είλαη πάιη 

απφ ηελ επηινγή Graphs. Σψξα φκσο ζα επηιέμνπκε Legacy Dialogs θαη κεηά 

Histogram γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο  24. Πεξλάκε ηε κεηαβιεηή 

ηεο νπνίαο ην ηζηφγξακκα ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζην δεμηφ νξζνγψλην 

θνπηάθη. Αθξηβψο απφ θάησ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε λα εκθαληζηεί ε 

γξακκή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο κε ηελ επηινγή Display normal curve.  

Καη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε φκσο δελ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε δχν 

ηζηνγξάκκαηα κε κία επηινγή κφλν. Παηψληαο OK ζα εκθαληζηεί ην ηζηφγξακκα ηνπ 

ζρήκαηνο 5. Σν δηάγξακκα είλαη ίδην κε απηφ ηνπ ζρήκαηνο 4, εθηφο απφ κία δηαθνξά. 

Ζ γξακκή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη καχξε, φρη κπιε.  

 

 
 

            Δηθφλα 25 
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 ρήκα 5: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ 

 

Ο ηξίηνο θαη ίζσο ν πην βνιηθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηζηνγξακκάησλ 

ζπρλνηήησλ παξέρεηαη απφ ηελ επηινγή Analyze. Παηάκε Analyze→Descriptive 

Statistics→Frequencies θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 21. Δάλ ζε απηφ 

ην παξάζπξν επηιέμνπκε ηελ επηινγή Charts ζα εκθαληζηεί έλα άιιν παξάζπξν, 

απηφ ηεο εηθφλαο 26.  

 

 
 

Δηθφλα 26 

 

ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 21 επηιέγακε γηα πνηεο κεηαβιεηέο ζέινπκε λα 

εκθαληζηνχλ ηα πεξηγξαθηθά κέηξα. Δπνκέλσο πξέπεη λα έρνπκε πεξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία κεηαβιεηή ζην δεμηφ θνπηάθη γηα λα εκθαληζηεί ην ηζηφγξακκα 

ζπρλνηήησλ ηεο. Απιά επηιέγνπκε ηελ επηινγή Histograms θαη “θιηθάξνπκε” ηελ 

επηινγή With normal curve αλ επηζπκνχκε ηελ εκθάληζε ηεο θακπχιεο γξακκήο ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο. Μπνξνχκε λα κελ επηιέμνπκε θαλέλα πεξηγξαθηθφ κέηξν λα 

εκθαληζηεί. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα εκθαληζηεί κφλν ην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ.  
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Έλα πιενλέθηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηζηνγξακκάησλ ζπρλνηήησλ απφ απηήλ ηελ 

επηινγή είλαη φηη κπνξνχκε λα “δεηήζνπκε” ηελ εκθάληζε ηζηνγξακκάησλ 

ζπρλνηήησλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηαβιεηέο. Παηψληαο Continue ινηπφλ 

γπξίδνπκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 21 θαη κεηά OK γηα λα εκθαληζηεί ην ζρήκα 6. 

Έρνληαο απφ-επηιέμεη ηελ επηινγή εκθάληζεο ηνπ πίλαθα ζπρλνηήησλ (φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο) αθνχ έρνπκε ζπλερή κεηαβιεηή.  

Παξαηεξνχκε φηη ζε απηφ ην δηάγξακκα έρνπλ εκθαληζηεί θάησ δεμηά ε κέζε 

ηηκή ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ην πιήζνο ησλ ηηκψλ. Σν 

ηζηφγξακκα κε άιια ιφγηα είλαη αθξηβψο ην ίδην, ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ παξάγεηαη 

κε ηνλ πξψην ηξφπν θαη κε ην νπνίν ζπλαληάκε θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

εκθάληζε. Πάλσ απφ ην ηζηφγξακκα εκθαλίζηεθε θαη έλαο πίλαθαο πνπ καο δίλεη 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πιήζνο ησλ ηηκψλ. Οη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ ηζηνγξάκκαηνο είλαη ίζεο κε 398. Έρνπκε θαη 8 εθιηπνχζεο 

ηηκέο (ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ίζν κε 406). Δπίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ην 

ηζηφγξακκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηνλ πξψην ηξφπν έρεη ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 

ησλ ζπρλνηήησλ “θνιιεκέλν” ζην ηζηφγξακκα. Δπίζεο ην πιαίζην ζηε δεμηά πιεπξά 

“αθνπκπάεη” ην ηζηφγξακκα. ην δεχηεξν θαη ζην ηξίην ηζηφγξακκα βιέπνπκε φηη 

θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Ζ θακπχιε γξακκή ηεο θαλνληθφηεηαο ζην πξψην ηζηφγξακκα 

δελ  μεθηλάεη απφ ην κεδέλ θαη νχηε θαηαιήγεη ζηνλ νξηδφληην άμνλα. ην ηξίην 

ηζηφγξακκα φκσο βιέπνπκε φηη ην πιαίζην είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ηζηφγξακκα 

επηηξέπνληαο ζηελ θακπχιε γξακκή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο λα μεθηλήζεη απφ ηνλ 

νξηδφληην άμνλα θαη λα θαηαιήμεη ζε απηφλ.  
 

 
ρήκα 6: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ 

 

4.4 Κπθιηθά δηαγξάκκαηα 

 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα θπθιηθφ δηάγξακκα έρνπκε πάιη πνιιέο επηινγέο 

απφ ην κελνχ. Δκείο φκσο ζα εμεγήζνπκε κία απφ απηέο, ηελ πην ρξήζηκε. 

Δπηιέγνληαο λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 26 ζα “θιηθάξνπκε” ηελ επηινγή 

Pie charts. ην θάησ κέξνο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε λα εκθαληζηνχλ νη 

ζπρλφηεηεο ή ηα πνζνζηά ησλ ρσξψλ. Δκείο επηιέμακε ηα πνζνζηά δηφηη είλαη 
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πξνηηκφηεξν λα έρνπκε ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή απφ ηελ απφιπηε. Φαληαζηείηε ζηηο 

εθινγέο λα έδηλαλ ηα απνηειέζκαηα ζε αξηζκφ ςήθσλ αληί γηα πνζνζηά!  

Αλ ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 21 επηιέμνπκε Display frequency tables καδί 

κε ην δηάγξακκα ζα εκθαληζηεί θαη ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

γηα θάζε θαηεγνξία ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ έρνπκε επηιέμεη. Δκείο επηιέμακε 

ηε κεηαβιεηή έηνο θαηαζθεπήο γηα ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε απηνθίλεηα. Σν 

θπθιηθφ δηάγξακκα πνπ εκθαλίζηεθε ήηαλ απηφ ηνπ ζρήκαηνο 6. Παξαηεξνχκε φηη 

φπσο θαη ζην ηζηφγξακκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ απηήλ ηελ επηινγή, εκθαλίζηεθε 

έλαο πίλαθαο πάλσ απφ ην δηάγξακκα πνπ καο ελεκεξψλεη γηα ην πιήζνο ησλ ηηκψλ 

απηήο ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ην 

πιήζνο ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ “ραζεί”. ηελ πεξίπησζε ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο έρεη 

“ραζεί” ην έηνο θαηαζθεπήο γηα έλα απηνθίλεην. Με απηήλ ηελ επηινγή κπνξνχκε 

φπσο θαη πξνεγνπκέλσο λα επηιέμνπκε ηελ θαηαζθεπή θπθιηθψλ δηαγξακκάησλ γηα 

πνιιέο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο καδί. ην ππφκλεκα πνπ εκθαλίδεηαη δεμηά ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θαη εμεγεί ην θάζε ρξψκα ζε πνην έηνο θαηαζθεπήο αληηζηνηρεί έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζην δηάγξακκα κία εθιηπνχζα ηηκή (Missing). 

 

 
 

ρήκα 7: Κπθιηθφ δηάγξακκα 

 

 Παξαηεξνχκε φκσο φηη ζην δηάγξακκα δελ εκθαλίζηεθαλ ηα πνζνζηά πνπ 

δεηήζακε γηα θάζε ρψξα. Γηα λα εκθαληζηνχλ ππάξρνπλ δχν επηινγέο. Ζ κία είλαη λα 

θάλνπκε δηπιφ “θιηθ” κε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζην δηάγξακκα. Ο δεχηεξνο είλαη λα 

θάλνπκε αξηζηεξφ ”θιηθ” κε ην πνληίθη πάλσ ζην δηάγξακκα θαη λα επηιέμνπκε Edit 

Content→In Separate Window θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 27. Δθεί 

ζα επηιέμνπκε Elements→Show Data Labels θαη κεηά θιείλνπκε ην παξάζπξν ζα 

εκθαληζηεί ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 7. ηελ νπζία ζην ίδην γξάθεκα εκθαλίδνληαη 

ηψξα ηα πνζνζηά.  
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Δηθφλα 27 
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ρήκα 8: Κπθιηθφ δηάγξακκα κε πνζνζηά 

 

 Απφ φηη κπνξνχκε λα δνχκε νη εθιηπνχζεο ηηκέο έρνπλ αγλνεζεί. Αλ ζέινπκε 

λα θαηαζθεπάζνπκε έλα θπθιηθφ δηάγξακκα κε έλαλ άιιν ηξφπν ηφηε κπνξνχκε λα 

παηήζνπκε Graphs→Legacy Dialogs→Pie θαη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 26 πνπ ζα 

εκθαληζηεί ζα επηιέμνπκε Summaries of group of cases θαη κεηά Define. 

 

 
 

Δηθφλα 28 

 

ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί (εηθφλα 29) ζα πεξάζνπκε ηελ πνηνηηθή 

κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην θπθιηθφ δηάγξακκα ζην 

ιεπθφ θνπηάθη Define Slices by. Πάλσ ζηελ επηινγή Slices Represent επηιέμακε % 

of cases γηα λα εκθαληζηνχλ πάιη ηα πνζνζηά ζην δηάγξακκα.  

Κάησ δεμηά ζην παξάζπξν καο δίλεηαη ε επηινγή λα ηνπνζεηήζνπκε ηίηινπο 

ζην δηάγξακκα (επηινγή Titles). Αθξηβψο απφ θάησ ππάξρεη ε επηινγή Options. 

Παηψληαο ηελ επηινγή απηή κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε νη εθιηπνχζεο ηηκέο 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δηάγξακκα ή φρη. Δίλαη ήδε πξνεπηιεγκέλε (απφ ην παθέην) ε 

επηινγή λα κε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δηάγξακκα. Οπφηε παηψληαο OK ζα 

εκθαληζηεί ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 7 ην νπνίν είλαη ην ίδην κε απηφ ηνπ ζρήκαηνο 

6. Αλ ζέινπκε ηα πνζνζηά λα εκθαλίδνληαη πξέπεη λα μαλαθάλνπκε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο.   
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         Δηθφλα 29 

      

 Δίδακε έλαλ ηξφπν θαηαζθεπήο θπθιηθψλ δηαγξακκάησλ ή δηαγξακκάησλ 

πίηαο φπσο αιιηψο ιέγνληαη. Σν κεηνλέθηεκα ηνπο φκσο είλαη φηη δελ εκθαλίδνπλ ηα 

πνζνζηά ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη πξέπεη λα ηα ηνπνζεηήζνπκε κεηά.                               

 Δπηιέγνληαο Graphs→Chart Builder εκθαλίδνληαη ηα παξάζπξα ησλ 

εηθφλσλ 24α θαη 24β. ηελ επηινγή Gallery ζα επηιέμνπκε Pie/Polar θαη ζα ην 

ζχξνπκε πάλσ ζην ιεπθφ θνπηάθη. Θα επηιέμνπκε ηελ θαηεγνξηθά κεηαβιεηή ηεο 

νπνίαο ηηο ηηκέο ζέινπκε λα εκθαληζηνχλ ζην θπθιηθφ δηάγξακκα θαη ζα ηε 

“ζχξνπκε” κε ην πνληίθη ζην ιεπθφ θνπηάθη Slice by. ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 24β  

ζηελ επηινγή Statistic ζα επηιέμνπκε Percentage(?) θαη κεηά Apply. Έπεηηα ζην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 24α ζα παηήζνπκε  ΟΚ θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην ίδην κε 

απηφ ηνπ ζρήκαηνο 6. Ο ηξφπνο γηα λα εκθαλίζνπκε ηα πνζνζηά είλαη ήδε γλσζηφο.  

 

4.5 Ραβδνγξάκκαηα 

 

  Αο ππνζέζνπκε πάιη φηη έρνπκε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο θαη ζέινπκε λα 

δνχκε ην θπθιηθφ δηάγξακκα ηη κνξθή ζα είρε αλ ήηαλ ζε ζηήιεο. Θπκίδεη ιίγν ην 

ηζηφγξακκα σο πξνο ηα νξζνγψληα (ξάβδνπο), κε κία ζεκαληηθή δηαθνξά φηη ηα 

νξζνγψληα δελ είλαη “θνιιεκέλα” κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε ξαβδνγξάκκαηα. Δκείο ζα παξνπζηάζνπκε κία απφ απηέο (έλαο 

άιινο ηξφπνο είλαη απφ ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 26). Παηψληαο  Graphs→Legacy 

Dialogs→Bar ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 30. Δθεί ζα επηιέμνπκε ην 

πξψην εηθνλίδην (Simple) θαη κεηά Define γηα λα κεηαβνχκε ζην παξάζπξν ηεο 
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εηθφλαο 31. ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 31 ζα πεξάζνπκε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή γηα 

ηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζνπκε ην ξαβδφγξακκα ζην ιεπθφ θνπηάθη Category Axis:. 

Απφ ην παξάζπξν 31 καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ πνζνζηψλ αληί γηα 

ησλ ζπρλνηήησλ. Σν δηάγξακκα είλαη ην ίδην, απιά ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα αληί γηα 

ηηο ζπρλφηεηεο ζα βξίζθνληαη ηα πνζνζηά ησλ ηηκψλ (ή επηπέδσλ) ηεο θαηεγνξηθήο 

κεηαβιεηήο.  

 

 
 

Δηθφλα 30 

 

Ζ επηινγή Titles καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηίηινπο ζην 

δηάγξακκα θαη ε επηινγή Options καο επηηξέπεη λα εκθαλίζνπκε αλ ζέινπκε θαη έλα 

αθφκα ξαβδφγξακκα πνπ ζα πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ ρακέλσλ ηηκψλ. Δκείο επηιέμακε 

ηε κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ. Παηψληαο ινηπφλ 

OK, ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζην ζρήκα 8. Σν δηάγξακκα ζην ζρήκα 8 εκθαλίδεη θαη 

ηα πνζνζηά ησλ ηηκψλ. Ζ δηαδηθαζία γηα λα γίλεη απηφ έρεη πεξηγξαθεί 

πξνεγνπκέλσο.    
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Δηθφλα 31 

 

 

ρήκα 9: Ραβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δνχκε έλα ξαβδφγξακκα γηα δχν πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο καδί ζα επηιέμνπκε ην δεχηεξν εηθνλίδην ζηελ εηθφλα 30 (Clustered) θαη 

κεηά Continue γηα λα νδεγεζνχκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 32, ην νπνίν είλαη 

ειαθξψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο εηθφλαο 31. Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ζα 

πεξαζηνχλ ζηα ιεπθά θνπηάθηα Category Axis: θαη Define Clusters by:. Δκείο 

πεξάζακε ζην πξψην θνπηάθη πνπ αθνξά ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη 

ζην δεχηεξν θνπηάθη ηε κεηαβιεηήο πνπ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ θπιίλδξσλ ζηα 

απηνθίλεηα. Σν ζρήκα αλαπαξηζηά γηα θάζε ρψξα πξνέιεπζεο ην πιήζνο ησλ 

απηνθηλήησλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπιίλδξσλ ηνπο. Αλ ζέιακε γηα ηνλ θάζε 

αξηζκφ θπιίλδξσλ λα εκθαλίδεηαη ην πιήζνο ησλ απηνθηλήησλ αλάινγα κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπο, απιά ζα αιιάδακε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πεξάζακε ηηο κεηαβιεηέο 

ζηα ιεπθά θνπηάθηα ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 32. 

 

 
 

Δηθφλα 32 
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ρήκα 10: Ραβδφγξακκα δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ  
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5.1 Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο 

 

 Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο πσο φηαλ ην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ έρεη ην ζρήκα “θακπάλαο”, ηφηε ιέκε φηη ηα δεδνκέλα 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλέκνληαη θαλνληθά. Σν ηζηφγξακκα φκσο 

δελ είλαη “ηθαλφ” λα καο απαληήζεη ζηε εξψηεζε αλ είλαη θαλνληθά ηα δεδνκέλα ή αλ 

πξνέξρνληαη απφ κία θαλνληθή θαηαλνκή κε έλα κέζν θαη κία δηαθχκαλζε. 

Μπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε δχν γξαθήκαηα κε ην SPSS, ην P-P Plot θαη ην Q-Q 

Plot (Δπηιέγνληαο Analyze→Descriptive Statistics→P-P Plots ή Q-Q Plots). Με 

απηά ηα γξαθήκαηα ειέγρνπκε νπηηθά ηελ χπαξμε θαλνληθφηεηαο ζηα δεδνκέλα. Όζν 

πην θνληά ζηελ επζεία είλαη ηα ζεκεία ηνπ ζρήκαηνο ηφζν πην πνιιέο είλαη νη 

ελδείμεηο φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σν κάηη φκσο πάιη 

κπνξεί λα “πέζεη έμσ” θαη λα μεγειαζηνχκε. Γηα απηφ ην ιφγν θαηαθεχγνπκε ζε ηεζη 

θαλνληθφηεηαο γηα λα απαληήζνπκε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε.   

 Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ππάγεηαη ζε κία επξχηεξε νηθνγέλεηα ειέγρσλ, ηε 

ιεγφκελε «έιεγρνη ππνζέζεσλ». Όηαλ αθνχκε γηα ειέγρνπο ππνζέζεσλ καο έξρνληαη 

πνιιά πξάγκαηα ζην κπαιφ. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε κεδεληθή ππφζεζε (Null 

Hypothesis ή Ho), ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Alternative Hypothesis ή H1), ην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (α) θαη ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (p-value ή Significance). Οη ππνζέζεηο είλαη ηεο αθφινπζεο κνξθήο: 

 

Ην: Η θαηαλνκή ηωλ δεδνκέλωλ δε δηαθέξεη από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

Η1: Η θαηαλνκή ηωλ δεδνκέλωλ δηαθέξεη από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 
 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη 

καζεκαηηθνί ηχπνη, πνπ θαινχληαη ειεγρνζπλαξηήζεηο. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηνπο 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη ή φρη. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κεδεληθή ππφζεζε ηελ νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε είλαη 

φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή ή φηη πξνέξρνληαη απφ έλα πιεζπζκφ πνπ 

αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ ελαιιαθηηθή είλαη φηη ηα δεδνκέλα δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

νξίδεηαη ζπλήζσο ίζν κε 0.05 ή 5%. Σν παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (p-value) νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ 

(ειεγρνζπλάξηεζεο) λα πάξεη κία ηηκή ηφζν αθξαία ή πεξηζζφηεξν αθξαία απφ απηή 

πνπ πήξε ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θάησ απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε. Αλ ε p-value 

είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05, ηφηε ιέκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη. Αλ ε p-

value είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0.05, ηφηε ιέκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε δελ 

απνξξίπηεηαη. Σν SPSS εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ησλ παξαηεξεζέλησλ επηπέδσλ 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηηο νλνκάδεη (Asymptotic) Significances. Ο ιφγνο 

πνπ ρξεηαδφκαζηε ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, είλαη γηα λα έρνπλ ηζρχ θάπνηεο 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε φπσο νη έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα ηνπο 

κέζνπο, ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο θ.ά. Αο δνχκε ηψξα ζην 

SPSS πσο ζα δηεμάγνπκε ειέγρνπο θαλνληθφηεηαο. Παηάκε 

Analyze→Nonparametric Tests→Legacy Dialogs→1-Sample K-S θαη εκθαλίδεηαη 

ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 33.  

 



 ηαηηζηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ  IBM SPSS 19 Σζαγξήο Μηραήι 

 52 

 
 

Δηθφλα 33 

 

 Όπσο βιέπεηε πεξάζακε δχν κεηαβιεηέο ζην δεμηφ θνπηάθη, γηα ηηο νπνίεο ζα 

ειέγμνπκε αλ νη ηηκέο ηνπο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Παξαηεξνχκε φηη ε 

επηινγή γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο είλαη ήδε πξνεπηιεγκέλνο απφ ην SPSS 

(Normal). Δπηιέγνληαο Options εκθαλίδεηαη έλα άιιν παξάζπξν ζην νπνίν 

κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θαη ηελ εκθάληζε ελφο πίλαθα κε θάπνηα πεξηγξαθηθά κέηξα 

πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Παηψληαο Exact ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 34. Σν SPSS έρεη σο πξνεπηινγή ην Asymptotic only. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

δηεμάγεη ην ηεζη θαλνληθφηεηαο ησλ Kolmogorov-Smirnov φπσο επηιέμακε άιισζηε. 

Αλ επηιέμνπκε ηελ επηινγή πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απφ θάησ, δειαδή ην Monte 

Carlo, ζα ελεξγνπνηεζνχλ θαη ηα επφκελα δχν ιεπθά θνπηάθηα, ην Confidence level 

θαη ην Number of samples. Με ηελ επηινγή Monte Carlo “δεηάκε” απφ ην SPSS λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηελ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο γηα λα θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο 

θαλνληθφηεηαο. Γε ζα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο, 

παξά κφλν ζα πνχκε φηη δηεμάγεη 10000 (πξνεπηινγή) ηεζη θαλνληθφηεηαο θαη γηα 

θάζε έλα ππνινγίδεη ηελ p-value. ην ηέινο εκθαλίδεη ην κέζν φξν απηψλ ησλ 10000 

p-value θαη έλα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ κέζν φξν απηψλ ησλ p-value 

βαζηζκέλν πξνθαλψο ζηηο 10000 p-value. Σν bootstrap δε ρξεηάδεηαη εδψ. Θα πνχκε 

φκσο πην πνιιά γηα ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο παξαθάησ. Παηψληαο Continue 

επηζηξέθνπκε ζην αξρηθφ παξάζπξν ηεο εηθφλαο 33 θαη κεηά OK γηα λα εκθαληζηεί 

ην ζρήκα 11 ζην Output ηνπ SPSS. 
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Δηθφλα 34 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Engine 

Displacement 

(cu. inches) 

Time to 

Accelerate 

from 0 to 60 

mph (sec) 

N 406 406 

Normal Parameters
a,b

 Mean 194.04 15.50 

Std. Deviation 105.207 2.821 

Most Extreme Differences Absolute .183 .047 

Positive .183 .047 

Negative -.114 -.032 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.695 .951 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .326 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .000
c
 .318

c
 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 .306 

Upper Bound .000 .330 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

ρήκα 11: Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο 

 

 Ζ ππφζεζε ηελ νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε είλαη φηη νη κεηαβιεηέο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Καη γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδεηαη ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (406). Απφ φηη θαίλεηαη γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο δελ έρνπκε 

εθιηπνχζεο ηηκέο. Δκθαλίδνληαη επίζεο ν κέζνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε 

κεηαβιεηή. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο καο ελδηαθέξνπλ δχν ηηκέο, ε Asymp. 

Sig. (2-tailed) θαη ε Monte Carlo Sig. Πξφθεηηαη γηα ηηο p-value πνπ ππνινγίδνληαη 

γηα θάζε κέζνδν μερσξηζηά. Σν ηεζη ησλ Kolmogorov-Smirnov είλαη έλα απιά ζηε 
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κία πεξίπησζε ε p-value ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε “ζπκβαηηθή” κέζνδν, ελψ ζηελ 

άιιε βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή Monte Carlo.  

 Παξαηεξνχκε γηα ηελ πξψηε ηηκή φηη νη p-value πνπ ππνινγίζηεθαλ θαη κε ηηο 

δχν κεζφδνπο είλαη ίζεο κε ην κεδέλ. Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο αλ ε p-value 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην 0.05, ηφηε απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Άξα ε ππφζεζε φηη νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θπβηζκφ ησλ 

απηνθηλήησλ, θαηαλέκνληαη θαλνληθά απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 ή α=5%. Δηδάιισο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη απηέο νη κεηξήζεηο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 Γηα ηε δεχηεξε κεηαβιεηή φκσο, πνπ είλαη ε επηηάρπλζε ησλ απηνθηλήησλ, 

βιέπνπκε φηη ε p-value κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν (Asymp. Sig. (2-tailed)) είλαη ίζε κε 

0.326, ελψ ε p-value πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη 

ίζε κε 0.318. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δειαδή ηα παξαηεξεζέληα επίπεδα 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p-value) είλαη κεγαιχηεξα ηνπ 0.05. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο γηα ηηο επηηαρχλζεηο ησλ απηνθηλήησλ δελ απνξξίπηεηαη 

ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 ή α=5%. Με άιια ιφγηα ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επηηαρχλζεηο ησλ απηνθηλήησλ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

5.2 Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 

  

 Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο θαη πσο 

θαηαζθεπάδνληαη ζην SPSS, αο δψζνπκε ην ζσζηφ νξηζκφ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα λα 

εθηηκήζνπκε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ κέζνπ, ρξεζηκνπνηνχκε ην κέζν ελφο 

δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο κε βάζε 

έλα καζεκαηηθφ ηχπν, ν νπνίνο είλαη ζηελ νπζία 2 ηππηθά ζθάικαηα αξηζηεξά θαη 

δεμηά ηεο ηηκήο ηνπ κέζνπ πνπ βξήθακε γηα ην δείγκα. Αλ επαλαιάβνπκε ηε 

δεηγκαηνιεςία λ θνξέο ζα εθηηκήζνπκε λ δηαθνξεηηθνχο κέζνπο θαη πξνθαλψο λ 

δηαθνξεηηθά (πνιιά ζα είλαη αιιεινεπηθαιππηφκελα) δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. 

 Απηφ πνπ επειπηζηνχκε είλαη φηη ζην 95% ησλ λ πεξηπηψζεσλ ηα δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο πνπ ππνινγίζακε ζα έρνπλ πεξηθιείζεη, ή “πηάζεη”, ή “ρηππήζεη” ηελ 

ηηκή ηνπ πξαγκαηηθνχ κέζνπ.  Δπνκέλσο, αλ γηα παξάδεηγκα “παίξλακε” θάζε θνξά 

100 δείγκαηα απφ έλαλ πιεζπζκφ θαη θαηαζθεπάδακε 100 δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

γηα ηε κέζε ηηκή κίαο κεηαβιεηήο θαη επαλαιακβάλακε ηε δηαδηθαζία άπεηξεο ηηκέο, 

θαηά κέζν φξν ζην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ ζα είρακε θηηάμεη δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο πνπ ζα είραλ “πηάζεη” ηνλ πξαγκαηηθφ κέζν ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 95% 

ζα ην νλνκάδνπκε βαζκφ ή επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σν ππφινηπν 5% είλαη απηφ πνπ 

έρνπκε ήδε νξίζεη επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο.   

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε κέζε ηηκή 

κίαο κεηαβιεηήο εξγαδφκαζηε σο εμήο: παηάκε Analyze→Descriptive 

Statistics→Explore θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 35. Απφ ηελ επηινγή 

Plots κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε λα εκθαληζηεί έλα ηζηφγξακκα ησλ ή ηεο 

κεηαβιεηήο πνπ ζα πεξάζνπκε ζην άλσ ιεπθφ θνπηάθη (Dependent List:). Κάησ 

αξηζηεξά (Display) ζα επηιέμνπκε Statistics δηφηη δε ζέινπκε ηελ εκθάληζε ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο. Παηψληαο OK ζα πξνθχςεη έλαο πίλαθαο πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ην δείγκα θαη ν πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 12.  
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Δηθφλα 35 

 

Descriptives 

 
Statistic 

Std. 

Error 

Engine Displacement 

(cu. inches) 

Mean 194.04 5.221 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 183.78  

Upper Bound 204.30  

5% Trimmed Mean 188.28  

Median 148.50  

Variance 11068.589  

Std. Deviation 105.207  

Minimum 4  

Maximum 455  

Range 451  

Interquartile Range 199  

Skewness .692 .121 

Kurtosis -.791 .242 

 

ρήκα 12: Πεξηγξαθηθά κέηξα κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

 

ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 35 ππάξρεη δεμηά ε επηινγή bootstrap. Γελ ηελ 

επηιέμακε απηή ηε θνξά δηφηη ην παξάζπξν είλαη ίδην κε απηφ ηεο εηθφλαο 20. Ο 

αλαγλψζηεο φκσο θαιείηαη λα ην επηιέμεη γηα εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ηνπ bootstrap.  

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ζηα νπνία έρνπκε ήδε 

αλαθεξζεί καδί κε ιίγα αθφκα γηα ηα νπνία δελ έρνπκε κηιήζεη. Ζ κεηαβιεηή 

επηιέρζεθε ηπραία. Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα πεξηέρεη ηε κέζε ηηκή γηα ηηο ηηκέο 

απηήο ηεο κεηαβιεηήο. Οη επφκελεο δχν ηηκέο είλαη ην θάησ θαη ην άλσ άθξν ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ πξαγκαηηθφ κέζν ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ επφκελε 

γξακκή είλαη ν κέζνο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο απφ ηελ νπνία έρνπκε αθαηξέζεη ην 
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5% ησλ κεγαιχηεξσλ θαη κηθξφηεξσλ ηηκψλ. Σν Interquartile range 

(ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο) είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηξίηνπ θαη πξψηνπ 

ηεηαξηεκφξηνπ. ε απηφ ην εχξνο βξίζθεηαη ην 50% ησλ θεληξηθψλ παξαηεξήζεσλ 

ηεο κεηαβιεηήο. 

 

5.3 πληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

 

 Πξηλ πεξάζνπκε ζηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ππνζέζεσλ γηα ηνπο κέζνπο ησλ 

κεηαβιεηψλ ζα αλαθεξζνχκε ζηε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Οη ζπληειεζηέο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, αλαθέξνληαη ζηε 

γξακκηθήο θχζεσο ζρέζε πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη ηηο δχν κεηαβιεηέο. Οη ηηκέο πνπ 

κπνξεί λα πάξεη έλαο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη απφ -1 έσο +1. Αξλεηηθέο ηηκέο 

ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ηελ 

χπαξμε αξλεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Γειαδή, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο κίαο 

κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. 

Θεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη έλδεημε ζεηηθήο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Γειαδή, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο κίαο 

κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο άιιε κεηαβιεηήο. 

Σηκέο θνληά ζην κεδέλ απνηεινχλ έλδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Όζν πην κεγάιεο είλαη νη ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή, ή φζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηε κνλάδα (ζε απφιπηε ηηκή πάληα), ηφζν 

πην ηζρπξή είλαη ε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Οη πην γλσζηνί ζπληειεζηέο 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη νη ζπληειεζηέο ηνπ Pearson, ηνπ Spearman θαη ηνπ 

Kendall. Ζ κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε εδψ είλαη νη εμήο: 

 

 Ην: ξ=0 ή δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ δύν κεηαβιεηώλ  

Η1: ξ≠0 ή ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ δύν κεηαβιεηώλ 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson “ρξεηάδεηαη” ηελ ππφζεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δχν πνπ δελ 

“ρξεηάδνληαη” ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Βέβαηα, γηα κεγάια 

δείγκαηα, κεγέζνπο 30 παξαηεξήζεσλ θαη πάλσ θαη φζν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

κεγαιψλεη ε ζεσξία καο ιέεη φηη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ “πιεζηάδνπλ” ε κία ηελ 

άιιε. Γειαδή, γηα ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα απηνθίλεηα, δελ έρνπκε θάπνην 

πξφβιεκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνλδήπνηε ζπληειεζηή αλεμαξηήησο θαηαλνκήο 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ θχξηα δηαθνξά ησλ ζπληειεζηψλ είλαη φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

Pearson ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα, ελψ νη άιινη δχν ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ν ζπληειεζηήο ηνπ Spearman είλαη ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Pearson ζηελ νπζία ππνινγηζκέλνο γηα ηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ 

δεδνκέλσλ. Σν γεγνλφο ινηπφλ φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ Spearman θαη ηνπ Kendall 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνπ επηηξέπεη ηελ 

ειεπζεξία σο πξνο ηε κε ηθαλνπνίεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ.  

 Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνπο ηξεηο απηνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ζην SPSS 

επηιέγνπκε ηα εμήο: Analyze→Correlate→Bivariate θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν 

ηεο εηθφλαο 36.  
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Δηθφλα 36 

 

ην δεμηφ θνπηάθη πξέπεη λα πεξάζνπκε ηνπιάρηζηνλ δχν κεηαβιεηέο, δηφηη νη 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζε ππνινγίδνληαη γηα δεχγε κεηαβιεηψλ. Οπφηε αλ πεξάζνπκε 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο, ζα ππνινγηζηνχλ νη ζπληειεζηέο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο γηα φια ηα δεχγε ησλ κεηαβιεηψλ. Βιέπνπκε απφ ηελ εηθφλα 36 φηη κφλν 

ν ζπληειεζηήο ηνπ Pearson είλαη επηιεγκέλνο. Αλ ζέινπκε λα εκθαληζηνχλ θαη νη 

άιινη δχν ζπληειεζηέο απιά ηνπο επηιέγνπκε. Παξαηεξήζηε φηη ζην θάησ αξηζηεξφ 

κέξνο ηνπ παξαζχξνπ είλαη επηιεγκέλε κία επηινγή (Flag significant correlations). 

Ζ επηινγή Options καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ κέζσλ, ησλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ θαη ησλ πιεζψλ ησλ ηηκψλ γηα θάζε κεηαβιεηή. Παηψληαο OK ζα 

εκθαληζηνχλ ηα ζρήκαηα 13 θαη 14. 

Απηή ηε θνξά επηιέμακε ηελ εθαξκνγή ηνπ bootstrap θαη καο έδσζε κία 

εθηίκεζε ηεο κεξνιεςίαο. Τπνζέηνληαο φηη ε ηηκή ηνπ δείγκαηνο είλαη ε πξαγκαηηθή 

ηηκή ηφηε ν κέζε ηηκή ησλ 999 bootstrap ηηκψλ γηα ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

απνηειεί κία εθηίκεζε γηα ηε δεηγκαηηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη 

κία εθηίκεζε ηεο κεξνιεςίαο. Βέβαηα φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο έρνπκε 

κεγάια δείγκαηα εδψ, νπφηε ην bootstrap δελ ζα δψζεη θάηη δηαθνξεηηθφ.  
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Correlations 

 Miles per 

Gallon 

Engine 

Displacement 

(cu. inches) 

Miles per Gallon Pearson Correlation 1 -.789
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 398 398 

Bootstrap
a
 Bias 0 -.001 

Std. Error 0 .021 

95% Confidence 

Interval 

Lower 1 -.824 

Upper 1 -.744 

Engine Displacement 

(cu. inches) 

Pearson Correlation -.789
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 398 398 

Bootstrap
a
 Bias -.001 0 

Std. Error .021 0 

95% Confidence 

Interval 

Lower -.824 1 

Upper -.744 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 999 bootstrap samples 

 

ρήκα 13: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

 

 Βιέπνπκε φηη γηα φιεο ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

ππάξρνπλ δχν αζηεξάθηα. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο Flag significant 

correlations. Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα απηά ηα δεχγε 

κεηαβιεηψλ αλίρλεπζαλ θάπνηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ  

ησλ δεπγψλ κεηαβιεηψλ. Κάησ απφ θάζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

εκθαλίδεηαη κία p-value (Sig. (2-tailed)). Ζ p-value πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα θάζε 

ζπληειεζηή μερσξηζηά αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

δεχγνο κεηαβιεηψλ δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε (δειαδή φηη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο γηα ην δεχγνο είλαη ίζνο κε ην κεδέλ). Αθνχ ην παξαηεξεζέλ επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05, ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή ε 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη ζε α=0.05. Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δεχγνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

0.01, ηφηε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εκθαλίδεηαη κε δχν αζηεξάθηα αληί γηα κφλν 

έλα. Πξνζέμηε θαη ην κήλπκα πνπ ππάξρεη θάησ απφ θάζε πίλαθα πνπ εμεγεί ηη 

ζεκαίλνπλ ηα δχν αζηεξάθηα. 

 

 

 

 

 

Correlations 
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 Miles per 

Gallon 

Engine 

Displacement 

(cu. inches) 

Kendall's 

tau_b 

Miles per Gallon Correlation Coefficient 1.000 -.672
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 398 398 

Bootstrap
a
 Bias .000 .000 

Std. Error .000 .020 

95% Confidence Interval Lower 1.000 -.708 

Upper 1.000 -.627 

Engine 

Displacement (cu. 

inches) 

Correlation Coefficient -.672
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 398 398 

Bootstrap
a
 Bias .000 .000 

Std. Error .020 .000 

95% Confidence Interval Lower -.708 1.000 

Upper -.627 1.000 

Spearman's 

rho 

Miles per Gallon Correlation Coefficient 1.000 -.842
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 398 398 

Bootstrap
a
 Bias .000 .001 

Std. Error .000 .022 

95% Confidence Interval Lower 1.000 -.880 

Upper 1.000 -.790 

Engine 

Displacement (cu. 

inches) 

Correlation Coefficient -.842
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 398 398 

Bootstrap
a
 Bias .001 .000 

Std. Error .022 .000 

95% Confidence Interval Lower -.880 1.000 

Upper -.790 1.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

ρήκα 14: πληειεζηέο Kendall θαη Spearman (κε παξακεηξηθνί) 

 

   

ε απηφ ην ζεκείν θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθέξνπκε φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

Kendall κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο φκσο είλαη ππνρξεσηηθά ζε θιίκαθα δηάηαμεο. Δίλαη δειαδή 
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δηαηαθηηθέο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. Αθφκα λα αλαθέξνπκε φηη κε ην ζπληειεζηή 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ειέγρνπκε αλ ζε έλα δεχγνο κεηαβιεηψλ ππάξρεη γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κφλν. Γειαδή κπνξεί λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, 

αιιά φρη γξακκηθήο θχζεσο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο 

δχν κεηαβιεηέο δελ κπνξεί λα αληρλεπηεί κε ην ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. 

Οπφηε πξνζνρή ζηελ εξκελεία πνπ δίλνπκε ζην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. Να 

ππελζπκίζνπκε επίζεο φηη ε ινγηθή κε ηελ νπνία απνξξίπηνπκε ή φρη κία ππφζεζε 

είλαη πάληα ε ίδηα. Αλ ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 0.05 ε ππφζεζε απνξξίπηεηαη. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε δελ 

απνξξίπηεηαη.  

 

5.4 Υ
2
 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο γηα θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είδακε πσο ππνινγίδνπκε ην ζπληειεζηή 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο γηα ηελ  πεξίπησζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ση γίλεηαη φκσο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ Υ
2
 έιεγρν αλεμαξηεζίαο. Ζ απαηηνχκελε θιίκαθα κέηξεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη ε νλνκαζηηθή, παξφιν πνπ θαη κεηαβιεηέο κε δηαηαθηηθή θιίκαθα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ο Υ
2
 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ππφζεζεο φηη δχν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ νζαδήπνηε επίπεδα (ή θαηεγνξίεο), 

αξθεί βέβαηα ε θάζε κία λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν επίπεδα. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ 

φηαλ δηεμάγνπκε απηφλ ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κε ην SPSS, ζα εκθαλίδεηαη θαη έλαο 

πίλαθαο. Απηφο ν πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο φισλ ησλ δπλαηψλ 

ζπλδπαζκψλ δεπγψλ ησλ επηπέδσλ ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη ππνζέζεηο ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη νη εμήο: 

 

Ην: ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμύ ηωλ δύν κεηαβιεηώλ 

Η1: δελ ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμύ ηωλ δύν κεηαβιεηώλ 

 

Αο ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα φηη έρνπκε έλαλ 2X2 πίλαθα. ηνλ πίλαθα 1 

έρνπκε ηαμηλνκήζεη έλα δείγκα 419 γπλαηθψλ αλάινγα κε ην αλ πάζρνπλ απφ 

θαηάζιηςε θαη αλ είραλ θάπνηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζηε δσή ηνπο. Σν εξψηεκα είλαη 

αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Ζ 

κεδεληθή ππφζεζε είλαη πάληα απηή πνπ δελ ππνζέηεη εμάξηεζε (ππνζέηεη 

αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ). Ζ πξνυπφζεζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ Υ
2
 

έιεγρν αλεμαξηεζίαο είλαη νη ζπρλφηεηεο ησλ θειηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε 5. 

To SPSS ρξεζηκνπνηεί ην άιιν είδνο ππφζεζεο πνπ ζέιεη ηηο αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηεο ησλ θειηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε 5. Έλα απνδεθηφ πνζνζηφ 

θειηψλ πνπ ζα έρνπλ ζπρλφηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ 5 είλαη ην 25%, δειαδή ην πνιχ έλα 

ζηα ηέζζεξα θειηά λα έρεη κία ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 5 ρσξίο λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηεζη. Απηφ ηζρχεη βέβαηα θαη γηα πίλαθεο πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξα θειηά. Αλ απηή ε ππφζεζε δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε θνηηάδνπκε ηελ p-

valueπνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην αθξηβέο ηεζη ηνπ Fisher (Fisher’s exact test) ή ην 

Monte Carlo. 
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 Καηάζιηςε  

Σξαπκαηηθή 

Δκπεηξία 
Όρη (0) Ναη (1) χλνιν 

Όρη  (0) 251 4 255 

Ναη  (1) 131 33 164 

χλνιν 382 37 419 

 

     Πίλαθαο 1  

     

 Σν αθξηβέο ηεζη ηνπ Fisher ζα δηεμαρζεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

2Υ2 πίλαθεο φπσο ζην παξάδεηγκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην Monte Carlo δελ 

ππνινγίδεηαη. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ έρνπκε ηνλ πίλαθα 2Υ2 ιφγνπ ράξηλ φπσο 

εδψ έηνηκν, ηφηε πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε ηα δεδνκέλα ζην SPSS Data Editor. 

Μέζα ζηηο παξελζέζεηο έρνπκε ηνπνζεηήζεη θάπνηνπο αξηζκνχο (0 θαη 1) γηα λα καο 

δηεπθνιχλνπλ ζην λα πεξάζνπκε ηα δεδνκέλα ζην SPSS. Πξέπεη λα πξνζέμνπκε ψζηε 

ν θάζε ζπλδπαζκφο γξακκήο θαη ζηήιεο λα πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ηνπ θειηνχ πνπ 

πξέπεη. Πεξλψληαο ηα δεδνκέλα ζην SPSS ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή (ζεκαζία έρεη ν 

θάζε ζπλδπαζκφο γξακκήο θαη ζηήιεο λα πεξηέρεη ην ζσζηφ αξηζκφ):  

 

 
 

Δηθφλα 37 

 

 Δκείο εδψ πεξάζακε πξψηα ηηο γξακκέο θαη κεηά ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα. Ζ 

ζεηξά δε κεηξάεη, απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ν θάζε ζπλδπαζκφο γξακκήο θαη ζηήιεο λα 

πεξηέρεη ην ζσζηφ αξηζκφ. Γηα λα “δψζνπκε” ζην SPSS λα “θαηαιάβεη” φηη ε ηξίηε 

ζηήιε πεξηέρεη ηηο ζπρλφηεηεο ησλ θειηψλ ζα επηιέμνπκε ηα εμήο: Data→Weight 

Cases θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 38. 
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Δηθφλα 38 

 

 Δκείο ζα επηιέμνπκε Weight cases by θαη ζην ιεπθφ θνπηάθη απφ θάησ ζα 

πεξάζνπκε ηελ ηξίηε ζηήιε (Frequencies γηα ηελ πεξίπησζε καο) ή ηε ζηήιε πνπ 

πεξηέρεη ηηο ζπρλφηεηεο ησλ θειηψλ. Μεηά παηάκε OK θαη ζα δείηε φηη ην παξάζπξν 

ηεο εηθφλαο 38 ζα θιείζεη. Μεηά επηιέγνπκε Analyze→Descriptive 

Statistics→Crosstabs θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο  39. 

 

 
 

Δηθφλα 39 

 

Δπηιέγνληαο Display clustered bar charts ζα εκθαληζηεί έλα ξαβδφγξακκα 

ίδηαο κνξθήο κε απηφ πνπ εκθαλίζηεθε ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3.4 

Δπηιέγνληαο Exact ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 33 απφ φπνπ θαη ζα 

επηιέμνπκε ηε δηεμαγσγή ηνπ Monte Carlo ηεζη. Δδψ ην bootstrap δε ρξεηάδεηαη. 

Παηψληαο Statistics ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 40, ζην νπνίν ζα 

επηιέμνπκε Chi-square. Παηάκε Continue γηα λα γπξίζνπκε ζην αξρηθφ παξάζπξν, 

ηεο εηθφλαο 39. Παηψληαο κεηά OK, ζα εκθαληζηνχλ δηάθνξνη πίλαθεο θαη έλα 

ξαβδφγξακκα, απηφ ην ζρήκαηνο 16. Ο πξψηνο πίλαθαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 
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κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ν δεχηεξνο πίλαθαο είλαη ν αξρηθφο πίλαθαο ηνπ νπνίνπ ηα 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζακε (πίλαθαο 1). Καη νη δχν πίλαθεο παξαιείπνληαη γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο. Ο ηξίηνο πίλαθαο είλαη απηφο ηνπ ζρήκαηνο 15. 

 

 
 

Δηθφλα 40 

 

Chi-Square Tests
d
 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 42.675
a
 1 .000 .000 .000  

Continuity Correction
b
 40.402 1 .000    

Likelihood Ratio 44.365 1 .000 .000 .000  

Fisher's Exact Test    .000 .000  

Linear-by-Linear 

Association 

42.573
c
 1 .000 .000 .000 .000 

N of Valid Cases 419      

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.48. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. The standardized statistic is 6.525. 

d. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results. 

 

ρήκα 15:  Απνηειέζκαηα Υ
2
 ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην SPSS έρεη εκθαλίζεη δηάθνξα κελχκαηα θάησ απφ ην 

ζρήκα 15. Σν ηειεπηαίν κήλπκα αλαθέξεη φηη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 2Υ2 πηλάθσλ ην 

ηεζη ηνπ Fisher ππνινγίδεηαη αληί ηνπ Monte Carlo. Σν δεχηεξν κήλπκα καο 

πιεξνθνξεί γηα ην αλ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ηζρχνο ηνπ ρη-ηεηξάγσλν ηεζη. 

Θέινπκε ην πνιχ ην 25% ησλ θειηψλ λα έρνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 5. Αλ δελ ηζρχεη 
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απηφ ηφηε δελ εκπηζηεπφκαζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρη-ηεηξάγσλν ειέγρνπ, παξά 

κφλν ηνπ Fisher γηα ηελ πεξίπησζε δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ θαη ηνπ Monte Carlo γηα 

ηελ πεξίπησζε πηλάθσλ κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν γξακκέο ή/θαη ζηήιεο. ηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη κία πην απζηεξή πξνυπφζεζε φζνλ αθνξά ηα θειηά κε 

αξηζκνχο κηθξφηεξνπο ηνπ 5 θαη ε νπνία ζέιεη φια ηα θειηά λα έρνπλ ηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 5. 

 

 

ρήκα 16: Ραβδφγξακκα πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

 

 Απηφ πνπ θνηηάδνπκε απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 15 είλαη νη p-value γηα 

θάζε ηεζη. Κνηηάδνπκε ην Asymp. Sig. (2 sided) θαη ην Exact Sig. (2-sided) γηα ηα 

Pearson Chi-Square θαη Fisher’s Exact Test. Μπνξνχκε θπζηθά λα θνηηάμνπκε θαη 

ηηο p-value γηα ην Likelihood Ratio.  

 Αο δνχκε φκσο ηψξα ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δελ έρνπκε έλαλ πίλαθα κε 

ηηκέο αιιά ηηο κεηαβιεηέο ζε ζηήιεο φπσο ζην παξάδεηγκα κε ηα απηνθίλεηα. Οη 

επηινγέο θαη ηα παξάζπξα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δε 

ρξεηάδεηαη λα αλνίμνπκε ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 38. Αλνίγνπκε ην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 39 θαη απιά πεξλάκε ηηο δχν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ζηα δχν ιεπθά 

θνπηάθηα. Οη επηινγέο είλαη ίδηεο κε πξηλ. Σν SPSS ζην Output ζα εκθαλίζεη ηψξα 

ηνπο ίδηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ κε πξνεγνπκέλσο. ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 

εκθάληδε ηνλ πίλαθα κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηηκψλ ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ, 

παξφιν πνπ ηνλ γλσξίδακε εμαξρήο, εδψ ζα ηνλ ππνινγίζεη γηα λα ηνλ εκθαλίζεη.  

 

5.5 Relative Risk θαη Odds ratio 

  

 Έρνπκε ήδε δεη πσο δηεμάγνπκε ην Υ
2
 ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο αλεμαξηεζίαο 

κεηαμχ δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πεξλάκε ηα δεδνκέλα 

σο 1 θαη 2 είλαη γηα λα δειψζνπκε ηηο γξακκέο θαη ηηο ζηήιεο. Γειαδή, ζηελ πξψηε 

ζηήιε ηνπ SPSS ην 1 θαλεξψλεη ηελ πξψηε γξακκή θαη ην 2 ηε δεχηεξε γξακκή. ηε 

δεχηεξε ζηήιε ην 1 θαλεξψλεη ηελ πξψηε ζηήιε θαη ην 2 ηε δεχηεξε. Σψξα ζα δνχκε 

πσο ππνινγίδνπκε ην Odds Ratio (OR), ηα Relative Risk (RR) θαη ηη ζεκαίλνπλ απηά.  
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 Θα πεξάζνπκε ηηο ζηήιεο θαη ηηο γξακκέο ηνπ πίλαθα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 

Γειαδή, ε πξψηε ζηήιε ζην SPSS ζα αληηζηνηρεί ζηηο γξακκέο θαη ε δεχηεξε ζηηο 

ζηήιεο. Ζ ηξίηε πξνθαλψο ζα πεξηέρεη ηηο ζπρλφηεηεο ησλ θειηψλ. Σν Odds Ratio 

νξίδεηαη αλεμαξηήησο ηνπ πσο ζα νξίζνπκε ηηο ζηήιεο ή ηηο γξακκέο, αιιά ην 

Relative Risk απαηηεί απηή ηε ζεηξά ζην SPSS. Ο ιφγνο είλαη απιφο, ην Relative Risk 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ε νπνία επεξεάδεη κία άιιε, 

ηελ εμαξηεκέλε. Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξλάκε ηέηνηνπο πίλαθεο ζην SPSS, ηνλ 

έρνπκε ήδε δεη. ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 40 ζα επηιέμνπκε ην Risk. Θα παηήζνπκε 

Cells γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 41 ζην νπνίν ζα επηιέμνπκε λα 

εκθαληζηνχλ ηα πνζνζηά ησλ γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ (Row, Column). Παηψληαο 

Continue θαη ΟΚ ζα εκθαληζηεί ν παξαπάλσ πίλαθαο καδί κε ηα πνζνζηά ησλ 

γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ θαη ν πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 17. 

 

 
 

Δηθφλα 41 

 

 Εεηήζακε απφ ην SPSS λα εκθαλίζεη ηα πνζνζηά γξακκψλ θαη ζηειψλ γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ Odds ratio θαη ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ (Relative Risk). 

Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα θαλεξψλνπλ ην αλ νη γπλαίθεο έρνπλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία (1) 

ή φρη (2) θαη νη ζηήιεο θαλεξψλνπλ ην αλ νη γπλαίθεο έρνπλ θαηάζιηςε (1) ή φρη (2). 

Σν 20.1% ησλ γπλαηθψλ πνπ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία έρνπλ πάζεη θαηάζιηςε. Σν 

1.6% ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία έρεη πάζεη θαηάζιηςε. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη γηα θάζε θαηεγνξία γπλαηθψλ πνπ έπαζαλ/δελ έπαζαλ θαηάζιηςε ηα 

ππφινηπα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηηο γπλαίθεο πνπ δελ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε 

(79.9% θαη 98.4% αληίζηνηρα).  
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Trauma * Depression Crosstabulation 

 
Depression 

Total 1.00 2.00 

Trauma 1.00 Count 251 4 255 

% within Trauma 98.4% 1.6% 100.0% 

% within Depression 65.7% 10.8% 60.9% 

2.00 Count 131 33 164 

% within Trauma 79.9% 20.1% 100.0% 

% within Depression 34.3% 89.2% 39.1% 

Total Count 382 37 419 

% within Trauma 91.2% 8.8% 100.0% 

% within Depression 100.0% 100.0% 100.0% 

 

ρήκα 17: Πίλαθαο κε ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

 

 Αο δνχκε ηψξα πσο πξνθχπηνπλ νη ζρεηηθνί θίλδπλνη θαη πνηα ε ζεκαζία 

ηνπο. Ο θίλδπλνο κία γπλαίθα πνπ είρε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ ζε ζρέζε 

κε κία γπλαίθα πνπ δελ είρε, λα πάζεη θαηάζιηςε είλαη ίζνο κε ην ιφγν ησλ δχν 

πξψησλ πνζνζηψλ: 20.1%/1.6%=12.828. Γειαδή αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο πνπ 

πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία 

είλαη ίζν κε 12.828 θνξέο ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ είραλ ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία. Άξα ν θίλδπλνο  κία γπλαίθα λα πάζεη θαηάζιηςε είλαη θαηά 11.828 θνξέο 

κεγαιχηεξνο γηα κία γπλαίθα πνπ έρεη ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε κία γπλαίθα 

πνπ δελ έρεη. Ζ πηζαλφηεηα δειαδή κία γπλαίθα λα πάζεη θαηάζιηςε θαη είρε 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ είλαη απμεκέλε θαηά 1182.8% ζε ζρέζε κε κία 

γπλαίθα πνπ δελ είρε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ. Ο αληίζηνηρνο θίλδπλνο γηα 

κία γπλαίθα πνπ είρε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε κία γπλαίθα 

πνπ δελ είρε, λα κελ πάζεη θαηάζιηςε είλαη ίζνο κε 9.9%/98.4%=0.812. Γειαδή ε 

πηζαλφηεηα κία γπλαίθα πνπ είρε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ, λα κελ πάζεη 

θαηάζιηςε είλαη ίζε κε 0.812 θνξέο ηελ αληίζηνηρε πηζαλφηεηα γηα κία γπλαίθα πνπ 

δελ είρε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ.  

 Ο ιφγνο ησλ δχν ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηζνχηαη κε ην Odds ratio. Γειαδή ν 

θίλδπλνο κία γπλαίθα πάζεη θαηάζιηςε έλαληη ηνπ λα κελ πάζεη είλαη 15.807 

κεγαιχηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

πνπ δελ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Αο δνχκε φκσο πξνθχπηεη πξαγκαηηθά ν ιφγνο 

ησλ Odds θαη ηη είλαη ηα Odds. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαζιηπηηθψλ γπλαηθψλ πνπ είραλ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ είλαη ίζν κε 89.2%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ είλαη ίζν κε 100%-

89.2%=8.8%. Γειαδή ην 8.8% είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ πνζνζηφ ηνπ 89.2%. 

πκπιεξσκαηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ην πνζνζηφ πνπ ρξεηάδεηαη ην πξψην 

πνζνζηφ γηα λα δψζεη άζξνηζκα 100%. Πξνθχπηεη φηη ην πειίθν αλάκεζα ζηα δχν 

πνζνζηά είλαη ίζν κε 89.2%/10.2%=8.745098. Δπνκέλσο αλάκεζα ζηηο θαηαζιηπηηθέο 

γπλαίθεο ην πνζνζηφ απηψλ πνπ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία είλαη 8.745 θνξέο ην 

πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Μπνξνχκε λα πνχκε δειαδή φηη 

ζηηο θαηαζιηπηηθέο γπλαίθεο, 100 γπλαίθεο πνπ δελ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην 

παξειζφλ αληηζηνηρνχλ ζε 874.5 γπλαίθεο πνπ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Απηφ ην 
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πειίθν ιέγεηαη Odds. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα Odds κίαο θαηαζιηπηηθήο γπλαίθαο λα 

έρεη ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ην λα κελ έρεη είλαη 8.745 (πξνο 

1).  Γηα ηηο γπλαίθεο φκσο πνπ δελ έρνπλ θαηάζιηςε, ην πειίθν ηνπ πιήζνπο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ είραλ ηξαπκαηηθή πξνο ην πιήζνο ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ είραλ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία είλαη ίζν κε 34.3%/65.7%=0.52207. ηηο κε θαηαζιηπηηθέο 

γπλαίθεο, γηα θάζε 100 πνπ είραλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία αληηζηνηρνχλ 52 πνπ δελ είραλ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ. Δπνκέλσο γηα κία θαηαζιηπηηθή γπλαίθα ηα Odds 

ηνπ λα έρεη ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ην λα κελ έρεη είλαη 0.522 

(πξνο 1). Σν πειίθν ησλ δχν Odds ιέγεηαη Odds ratio. Άξα ηα odds λα είλαη κία 

γπλαίθα θαηαζιηπηηθή είλαη 15.807 θνξέο κεγαιχηεξα γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ ηξαπκαηηθή εκπεηξία.  

 Ο ιφγνο ησλ Odds είλαη ζπλψλπκν ηνπ Υ
2
 ηεζη, ειέγρεη δειαδή ηελ 

αλεμαξηεζία κεηαμχ δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ (κφλν φκσο γηα 2Υ2 πίλαθεο, 

δειαδή ε θάζε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή έρεη δχν ηηκέο). ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

βιέπνπκε επίζεο θαη ηα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο 

θαη ην ιφγν ησλ Odds. Αλ ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην Odds ratio 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε κνλάδα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ιφγνο απηφο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο, άξα θαη ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. ην 

παξάδεηγκα φκσο βιέπνπκε φηη θαλέλα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δελ πεξηιακβάλεη ηε 

κνλάδα. Αθνχ ινηπφλ ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην ιφγν ησλ Odds δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε κνλάδα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ππφζεζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο (γηα ηηο 

γπλαίθεο) πξέπεη λα απνξξηθζεί. Γειαδή ε εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

 

Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Trauma 

(1.00 / 2.00) 

15.807 5.482 45.578 

For cohort Depression = 

1.00 

1.232 1.139 1.333 

For cohort Depression = 

2.00 

.078 .028 .216 

N of Valid Cases 419   

 

ρήκα 18: Odds Ratio θαη Relative Risk 

 

5.6 Αμηνπηζηία ελόο ηεζη 

 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη απαξαίηεηε ε εθηίκεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ηεζη. Γηα ηε κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζη ρξεζηκνπνηνχκε ην 

άιθα ηνπ Cronbach (Cronbach’s alpha). Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο 

θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1. Οη ζπληειεζηέο άιθα φπσο θαη ν ζπληειεζηήο δηρνηνκηθήο 

αμηνπηζηίαο (split-half coefficient) αιιά θαη πνιινί άιινη  ζηελ νπζία κεηξνχλ ηελ 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα ελφο ηεζη. Σν άιθα ηνπ Cronbach πξνηηκάηαη αληί ηνπ 

ζπληειεζηή δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο. Ο ζπληειεζηή ηνπ εκίθιαζηνπ φπσο αιιηψο 
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ιέγεηαη ν ζπληειεζηήο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο θφβεη ηπραία ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεζη 

ζηα δχν θαη ππνινγίδεη ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα δχν ζθνξ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δχν “κηζά” ηνπ ηεζη. Δπίζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

θφξκνπια δηφξζσζεο ησλ Spearman-Brown. Σν πξφβιεκα κε ην δηαρσξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη ζηα δχν είλαη φηη απηφο ν ζπληειεζηήο βαζίδεηαη ζε έλα κφλν 

δηακεξηζκφ ηνπ ηεζη. Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο γηα έλα ηεζη 20 εξσηήζεσλ ππάξρνπλ 

184756 δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα “θφςνπκε” ηηο εξσηήζεηο ζηα δχν θαη κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε δειαδή ηφζνπο δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο.  

Ο ζπληειεζηήο ηνπ Cronbach έξρεηαη λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα. Μαζεκαηηθά ε 

ηηκή ηνπ άιθα ηζνχηαη κε ην κέζν φξν φισλ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ 

δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο. Δπηπιένλ, νη ζπληειεζηέο άιθα δε ρξεηάδνληαη δηφξζσζε 

κέζσ ηεο θφξκνπιαο ησλ Spearman-Brown. Έλα άξζξν απφ ηνλ Charter, Richard A. 

πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2003
†
 έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη φηη ε ζπρλφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηρνηνκηθνχ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ηείλεη λα κεηψλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ, ελψ ν ζπληειεζηήο άιθα θεξδίδεη έδαθνο. Δπίζεο λα αλαθεξζεί φηη 

γηα ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.70, ζεκαίλεη φηη ην ηεζη 

είλαη αμηφπηζην. Γηα λα βξνχκε ηελ αμηνπηζηία ελφο ηεζη κε ην SPSS εθηεινχκε ηα 

εμήο: Analyze→Scale→Reliability Analysis θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 42. 

 

 
 

Δηθφλα 42 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, νη νθηψ πξψηεο κεηαβιεηέο απνηεινχλ ηηο 

απαληήζεηο ζε έλα ηεζη νθηψ εξσηήζεσλ. Απηέο ζα ηηο πεξάζνπκε ζην δεμηά θνπηάθη. 

ην ζεκείν πνπ ιέεη Model είλαη πξνεπηιεγκέλε ε επηινγή Alpha. Σν SPSS ζα 

ππνινγίζεη δειαδή ην ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο άιθα ηνπ Cronbach. Παηψληαο 

Statistics ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 43. Δπηιέμακε φπσο βιέπεηε ηελ 

επηινγή Scale if item deleted. Σν SPSS ζα ππνινγίζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ηεζη αλ εμαηξνχζακε κία εξψηεζε θάζε θνξά. Απηφ είλαη κία έλδεημε 

γηα ην αλ ζα έπξεπε κία εξψηεζε λα απαιεηθζεί απφ ην ηεζη. Αλ γηα παξάδεηγκα ε 

αμηνπηζηία ηνπ ηεζη αλεβαίλεη ρσξίο απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη κία έλδεημε γηα 

πεξαηηέξσ κειέηε απηήο ηεο εξψηεζεο. Σν αληίζηξνθν βέβαηα ηζρχεη. Αλ ε 

                                                 
†
 The journal of General Psychology: A breakdown of reliability coefficients by best type and 

reliability method, and the clinical implications of low reliability. 
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αμηνπηζηία ηνπ ηεζη πέθηεη ρσξίο απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη κία έλδεημε 

θαηαιιειφηεηαο απηήο ηεο εξψηεζεο. Παηψληαο ζε απηφ ην παξάζπξν Continue θαη 

κεηά OK ην απνηέιεζκα θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
 

Δηθφλα 43 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.971 8 

 

ρήκα 19: πληειεζηήο άιθα ηνπ Cronbach 

 

 Βιέπνπκε φηη ε ηηκή ηνπ άιθα είλαη ίζε κε 0.971. Δίπακε πξνεγνπκέλσο φηη 

γηα λα ζεσξεζεί αμηφπηζην έλα ηεζη πξέπεη λα έρεη αμηνπηζηία κεγαιχηεξε απφ 0.70. 

ε θάπνηεο επηζηήκεο φκσο φπσο ζηελ ηαηξηθή ε επηζπκεηή αμηνπηζηία πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.90 ή θαη 0.95. ην επφκελν ζρήκα βιέπνπκε ηνπ ζπληειεζηέο 

άιθα δίπια απφ θάζε εξψηεζε φηαλ έρεη αθαηξεζεί απηή ε εξψηεζε. Παξαηεξνχκε 

φηη φηαλ αθαηξεζεί ε ηξίηε εξψηεζε, ε αμηνπηζηία πέθηεη πην πνιχ, ελψ νπνηαδήπνηε 

εξψηεζε θαη αλ αθαηξεζεί δελ αλεβαίλεη ε αμηνπηζηία ηνπ ηεζη.  
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Italy 59.4907 31.201 .949 .963 

South Korea 59.0810 31.513 .929 .964 

Romania 59.8700 31.680 .934 .964 

France 59.0210 33.146 .931 .966 

China 59.9377 33.285 .942 .965 

United States 59.1397 30.183 .924 .965 

Russia 59.8230 30.273 .917 .965 

Enthusiast 59.4713 32.666 .660 .981 

 

ρήκα 20: Αμηνπηζηία ηνπ ηεζη κε αθαίξεζε εξσηήζεσλ 

 

5.7 Έιεγρνη ππνζέζεωλ γηα ην κέζν θαη ηε δηάκεζν ελόο δείγκαηνο (t ηεζη θαη 

Wilcoxon ηεζη) 

 

 Όηαλ κηιήζακε γηα ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είπακε φηη δχν εμ’ απηψλ δε 

ρξεηάδνληαη ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Όηαλ θάλνπκε έλαλ έιεγρν ππφζεζεο 

ρσξίο λα ππνζέηνπκε φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ θάπνηα γλσζηή θαηαλνκή (π.ρ. 

θαλνληθή) ηφηε ιέκε φηη ρξεζηκνπνηνχκε κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή θαη δηεμάγνπκε 

κε παξακεηξηθά ηεζη. Ζ πην θιαζηθή πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο κε παξακεηξηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ είλαη φηαλ ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή.  

Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη έρνπκε ζπιιέμεη έλα δείγκα απφ παξαηεξήζεηο πνπ 

αθνξνχλ κεηξήζεηο κίαο κεηαβιεηήο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ 

απηνθηλήησλ φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ζηελ ηππνδχλακε ησλ απηνθηλήησλ. Βξήθακε φηη ν κέζε ηππνδχλακε ησλ 

απηνθηλήησλ είλαη ίζε κε 104.83. Δκείο ελδηαθεξφκαζηε λα ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε 

φηη ε κέζε ηππνδχλακε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ απηνθηλήησλ απηψλ ησλ ρσξψλ είλαη ίζε 

κε 110. Γειαδή νη ππνζέζεηο (κεδεληθή θαη ελαιιαθηηθή) είλαη ηεο κνξθήο:  

 

Ην: κ=110 

Η1: κ≠110 

    
 Τπάξρεη κία πξνυπφζεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειέζνπκε ην t ηεζη, είλαη 

απηή ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γπζηπρψο ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ 

Kolmogorov-Smirnov απέξξηςε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο 

ηππνδχλακεο. Τπάξρεη φκσο έλα ζεψξεκα πνπ καο βνεζάεη λα μεπεξάζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο παξαβίαζεο ηεο θαλνληθφηεηαο. Απηφ είλαη ην θεληξηθφ νξηαθφ 

ζεψξεκα, ην νπνίν ιέεη φηη θαζψο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηείλεη ζην άπεηξν, ε 

θαηαλνκή ηνπ δεηγκαηηθνχ κέζνπ ηείλεη ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ ζεσξία αλαθέξεη 

φηη έλα δείγκα ηεο ηάμεσο ησλ 30 παξαηεξήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα λα καο 

εμαζθαιίζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζεσξήκαηνο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην δείγκα 

απνηειείηαη απφ 400 κεηξήζεηο ηππνδχλακεο.  

Γηα λα δηεμάγνπκε ην t ηεζη ζην SPSS εξγαδφκαζηε σο εμήο: παηάκε 

Analyze→Compare Means→One-Sample T-test γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν 
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ηεο εηθφλαο 44. Πεξλάκε ηε κεηαβιεηή ζην ιεπθφ θνπηάθη θαη κεηά πεγαίλνπκε ζην 

ιεπθφ θνπηάθη Test Value. Θα δηαγξάςνπκε ην κεδέλ θαη ζα ηνπνζεηήζνπκε ηελ 

ηηκή ηελ νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε (ε ηηκή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο). Ζ ηηκή απηή 

ζην παξάδεηγκα καο είλαη ίζε κε 110. Παηάκε ΟΚ θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 21, απφ ην νπνίν ν πξψηνο πίλαθαο πνπ εκθαλίδεηαη έρεη παξαιεθζεί. Ο ιφγνο 

είλαη φηη πεξηέρεη ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ, ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 

ηνπ κέζνπ (ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ) θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  

 

 
 

Δηθφλα 44 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Horsepower 54.427 399 .000 104.833 101.05 108.62 

 

ρήκα 21: Απνηειέζκαηα t ηεζη 

 

 Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα πεξηέρεη ηελ νλνκαζία ηεο κεηαβιεηήο, ε δεχηεξε 

πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ. Αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν φηη φια ηα ηεζη 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο. Ζ ηηκή απηή (-2.683) είλαη ε ηηκή ηνπ 

t ηεζη γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγηζηεί ε p-value 

(Sig. (2-tailed)). ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ε ηηκή ηνπ κέζνπ ηελ νπνία 

ειέγμακε κέζσ ηνπ ηεζη. Ζ ζηήιε δίπια απφ ηελ p-value πεξηέρεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ ηηκή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο (110) θαη ζηε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

(104.83) θαη νη επφκελεο δχν ζηήιεο πεξηέρνπλ έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα 

απηή ηε δηαθνξά. Σν παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ίζν κε 

0.008. Δθφζνλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πξαγκαηηθφο κέζνο είλαη ίζνο 

κε 110. Αιιηψο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δηαθνξά ηνπ κέζνπ απφ ηελ ηηκή ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δειαδή ν κέζνο ηνπ δείγκαηνο 

δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ ηηκή πνπ ειέγμακε θαη ε νπνία είλαη ίζε κε 

110. Τπάξρεη αθφκα κία ζηήιε πνπ ιέγεηαη df. Απηφ ζπκβνιίδεη ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο κίαο θαηαλνκήο (degrees of freedom). ε απηφ ην ηεζη ν καζεκαηηθφο 

ηχπνο κε βάζε ηνλ νπνίν έγηλε ν έιεγρνο (ειεγρνζπλάξηεζε) δε βαζίζηεθε ζηελ 
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θαλνληθή θαηαλνκή αιιά ζηελ θαηαλνκή t-student. Απηή ε θαηαλνκή φπσο θαη 

θάπνηεο άιιεο έρνπλ απηήλ ηελ παξάκεηξν σο έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ηε 

ιεγφκελε βαζκνχο ειεπζεξίαο. Με ηνλ φξν απηφ νξίδνπκε ην κέγηζην αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απζαίξεηα θάησ απφ θάπνηεο 

ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα ηζρχνπλ νη ζπλζήθεο. Με ιίγα ιφγηα, γηα κία δεδνκέλε ηηκή 

ηνπ κέζνπ ζε έλα δείγκα κεγέζνπο λ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε απζαίξεηα λ-1 ηηκέο, 

αιιά ε ληνζηή ηηκή ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα θαηαιήγνπκε ζηνλ ήδε γλσζηφ κέζν.  

Σν αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ ηεζη θαιείηαη έιεγρνο ησλ πξνζεκαζκέλσλ 

ηάμεσλ κεγέζνπο ηνπ Wilcoxon γηα ηε δηάκεζν ελφο πιεζπζκνχ. Δπεηδή βαζίδεηαη 

ζηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη φρη ζηηο παξαηεξήζεηο απηέο θαζεαπηέο 

δε ρξεηάδεηαη θακία πξνυπφζεζε σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ. Απηφ 

ηζρχεη γηα φια ηα κε παξακεηξηθά ηεζη πνπ ζα δνχκε. Ο έιεγρνο φκσο εδψ βαζίδεηαη 

ζηε δηάκεζν θαη φρη ζην κέζν ηνπ δείγκαηνο. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη απηνχ ηνπ 

είδνπο ηα ηεζη είλαη ρακειφηεξεο αμηνπηζηίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα παξακεηξηθά. 

Απελαληίαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πην ηζρπξά. Γεληθά φκσο ε ηζρχο ηνπο 

πιεζηάδεη πάξα πνιχ ησλ ηζρχ ησλ θιαζηθψλ παξακεηξηθψλ ηεζη. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ε κφλε πξνυπφζεζε πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ζπκκεηξία ηεο θαηαλνκήο. 

Δπνκέλσο νη ππνζέζεηο (κεδεληθή θαη ελαιιαθηηθή) ζα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθέο.   

 

Υ0.5=m 

X0.5≠m 

  

 Όπνπ Υ0.5 είλαη ε δηάκεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη m είλαη ε ηηκή ηεο δηακέζνπ ηελ 

νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε. Δίρακε αλαθέξεη ζηελ αξρή φηη αλ ε θαηαλνκή είλαη 

ζπκκεηξηθή, ν κέζνο θαη ε δηάκεζνο ηαπηίδνληαη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην ηεζη 

ηνπ Wilcoxon “ζέιεη” ηελ θαηαλνκή λα είλαη ζπκκεηξηθή. Ζ ηηκή m ηελ νπνία ζα 

ειέγμνπκε είλαη πάιη ε ηηκή 110. Έλα πιενλέθηεκα φκσο ησλ κε παξακεηξηθψλ 

ειέγρσλ πνπ ζα ζπδεηήζνπκε εδψ είλαη φηη εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  

νη κεηαβιεηέο πνηνηηθέο δηαηεηαγκέλεο θιίκαθαο (θαιφ, θαιχηεξν, πνιχ θαιφ). ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη κέζνδνη ειέγρσλ ππνζέζεσλ πνπ ζα δνχκε είλαη απφ ηηο πην 

ηζρπξέο κεζφδνπο πνπ ππάξρνπλ. 

Ο έιεγρνο φκσο δελ πξνζθέξεηαη απφ ην SPSS κέζσ ηνπ κελνχ επηινγψλ, γηα 

απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κία δηεξγαζία πξψηα. Ζ δηεξγαζία έρεη σο εμήο: ζα 

πεξάζνπκε ζε κία λέα ζηήιε ηελ ηηκή ηελ νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηφζεο θνξέο, 

φζεο θαη νη παξαηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο ζηελ νπνία ζέινπκε λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν 

ππφζεζεο. Δπνκέλσο γηα ηα δεδνκέλα ησλ απηνθηλήησλ ζα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα 

ζηήιε πνπ ζα πεξηέρεη ηελ ηηκή 110, 400 θνξέο. Δπηιέγνπκε απφ ην κελνχ εληνιψλ ηα 

εμήο: Analyze→Nonparamteric Tests→Legacy Dialogs→2 Related Samples θαη 

ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 45.  
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Δηθφλα 45 

  

 Ζ επηινγή Exact είλαη γλσζηφ πηα ηη δπλαηφηεηα καο δίλεη, ε επηινγή Options 

καο επηηξέπεη λα εκθαλίζνπκε θαη θάπνηα πεξηγξαθηθά κέηξα. Απηφο ν έιεγρνο έρεη 

κία κηθξή δηαθνξά σο πξνο ην πσο ζα πεξάζνπκε ηηο δχν κεηαβιεηέο ζην ιεπθφ 

θνπηάθη αξηζηεξά. Ζ κία ζα είλαη ε ζηήιε ηεο νπνίαο ηε δηάκεζν ειέγρνπκε θαη ε 

άιιε ε ζηήιε κε ηελ ηηκή ηελ νπνία ειέγρνπκε (110 γηα ην παξάδεηγκα). Πξέπεη 

πξψηα λα επηιέμνπκε ηηο δχν ζηήιεο, φπσο είλαη ζηελ εηθφλα 50. Μφιηο ηηο 

επηιέμνπκε, ζην θάησ κέξνο αξηζηεξά ζα δνχκε φηη έρνπλ εκθαληζηεί ηα νλφκαηα ησλ 

ζηειψλ-κεηαβιεηψλ. Δπίζεο ζα ελεξγνπνηεζεί ην βειάθη ζηε κέζε ηνπ παξαζχξνπ 

πνπ καο επηηξέπεη λα πεξάζνπκε ηηο κεηαβιεηέο δεμηά. Ζ επηινγή Wilcoxon είλαη 

πξνεπηιεγκέλε, άξα κφιηο πεξάζνπκε ην δεχγνο ησλ ζηειψλ δεμηά παηάκε ΟΚ γηα λα 

εκθαληζηνχλ νη 2 πίλαθεο ησλ ζρεκάησλ 22 θαη 23. 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

median - Horsepower Negative Ranks 121
a
 234.07 28323.00 

Positive Ranks 260
b
 170.95 44448.00 

Ties 19
c
   

Total 400   

a. median < Horsepower 

b. median > Horsepower 

c. median = Horsepower 

 

ρήκα 22: Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάμεηο κεγέζνπο 

 

 Ο πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 22 πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηάμεηο 

κεγέζνπο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ έιεγρν. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη 

ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. Μαο ελδηαθέξνπλ 

νη γξακκέο ηεο Asymp. Sig. (2-tailed) θαη ηεο Monte Carlo Sig (2-tailed). Οη 
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αξηζκνί ζηελ ηειεπηαία ζηήιε είλαη ηα παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν (p-value). Οη αξηζκνί πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη 

απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηηο δχν γξακκέο πνπ αλαθέξακε. Σφζν ε p-value πνπ 

ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηεζη φζν θαη απηή πνπ ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ 

Monte Carlo είλαη ίζεο κε κεδέλ. Αθνχ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0.05, νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη. Γειαδή ε δηάκεζνο ηνπ 

δείγκαηνο δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ ηηκή πνπ ειέγμακε (110).     

 

Test Statistics
b,c

 

 
median - 

Horsepower 

Z -3.749
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .000 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .001 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. .000 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .001 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 743671174. 

 

ρήκα 23: Απνηειέζκαηα Wilcoxon ηεζη 

 

5.8 Έιεγρνη ππνζέζεωλ γηα ηε δηαθνξά ηωλ κέζωλ δύν αλεμάξηεηωλ δεηγκάηωλ 

(t ηεζη θαη Mann-Whitney-Wilcoxon ηεζη) 

 

 Οη έιεγρνη απηνί εθαξκφδνληαη γηα ειέγρνπο ηζφηεηαο κέζσλ κεηαμχ δχν 

δεηγκάησλ ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα (ε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη είλαη 

αλεμάξηεηα). Πξέπεη φκσο πξψηα λα πξνεγεζεί κία δηαδηθαζία, λα θαηαρσξήζνπκε 

ζε κία ζηήιε ηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δχν δείγκαηα θαη ζε κία άιιε ζηήιε λα 

δειψζνπκε ην δείγκα απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ε θάζε κεηαβιεηή. Γηα παξάδεηγκα ην 

1 ζα δειψλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξψην δείγκα θαη κε 2 

ηηο ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δεχηεξν δείγκα. Σα κεγέζε ησλ δχν δεηγκάησλ δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ίζα. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη έρνπκε πάιη ηελ ππφζεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη (γηα ην t ηεζη), εθηφο θαη αλ έρνπκε 

κεγάιν κέγεζνο δείγκαηνο. Απηφ πνπ ζέινπκε λα ειέγμνπκε είλαη αλ νη κέζνη ησλ 

πιεζπζκψλ απφ ηνπο νπνίνο πξνέξρνληαη ηα δείγκαηα δηαθέξνπλ. Οη ππνζέζεηο 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  

  

Ην: κ1=κ2 

Η1: κ1≠κ2 

 

 φπνπ κ1 ν κέζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πξψηνπ δείγκαηνο θαη κ2 ν κέζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ δεχηεξνπ δείγκαηνο. 
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Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ησλ απηνθηλήησλ γηα λα εθηειέζνπκε ην 

(παξακεηξηθφ) t ηεζη ζα εξγαζηνχκε σο εμήο. Δπηιέγνπκε Analyze→Compare 

Means→Independent-Samples T Test θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 

46. 

 

 
 

Δηθφλα 46 

 

 Πεξλάκε ηε ζηήιε ε νπνία πεξηέρεη ηηο κεηξήζεηο θαη γηα ηα δχν δείγκαηα ζην 

ιεπθφ θνπηάθη δεμηά (Test variable(s):). Καη ηε ζηήιε πνπ δειψλεη νη παξαηεξήζεηο 

ζε πνην δείγκα αλήθνπλ ζην θάησ ιεπθφ θνπηάθη (Grouping Variable:) Γελ 

κπνξνχκε φκσο λα παηήζνπκε OK αθφκε.  

 

 
 

Δηθφλα 47 

 

 Πξέπεη λα δψζνπκε ζην SPSS λα θαηαιάβεη φηη ε κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεη ηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ 

απηνθηλήησλ αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Απηφ ζα γίλεη παηψληαο Define 

Groups γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 47. 

 Έζησ φηη εκείο ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα βάξε ησλ 

απηνθηλήησλ αλάινγα κε ην αλ είλαη ακεξηθάληθα (1) ή επξσπατθά (2). Πξέπεη λα 

δειψζνπκε φηη ζηε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ ε ηηκή 1 αλαθέξεηαη ζην έλα δείγκα θαη ε ηηκή 2 ζην άιιν δείγκα. 

Παηάκε Continue γηα λα επηζηξέςνπκε ζην αξρηθφ παξάζπξν, απηφ ηεο εηθφλαο 46 

θαη εθεί παηάκε OK γηα λα εκθαληζηνχλ ζην Output νη παξαθάησ δχν πίλαθεο.  
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Group Statistics 

 Country of Origin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Vehicle Weight (lbs.) American 253 3367.33 788.612 49.580 

European 73 2431.49 490.884 57.454 

 
ρήκα 24: Πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ δχν δεηγκάησλ 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Vehicle Weight (lbs.) Equal 

variances 

assumed 

23.665 .000 9.610 324 .000 935.835 97.382 744.255 1127.415 

Equal 

variances not 

assumed 

  

12.33

2 

189.18

7 

.000 935.835 75.888 786.139 1085.531 

 
ρήκα 25: Απνηειέζκαηα t ηεζη 

 

 Ο πξψηνο πίλαθαο πεξηέρεη θάπνηα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηα δχν δείγκαηα. Ο 

δεχηεξνο πίλαθαο είλαη απηφο πνπ καο ελδηαθέξεη. Σν t ηεζη έρεη δχν “θαηεπζχλζεηο”. 

Ζ κία θαηεχζπλζε είλαη απηή πνπ δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη δηαθπκάλζεηο 

ησλ δχν δεηγκάησλ είλαη πεξίπνπ ίζεο θαη απηή πνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 

είλαη ίζεο. Ο παξαπάλσ πίλαθαο έρεη δχν γξακκέο απνηειεζκάησλ, ε πξψηε 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ηζφηεηα ησλ δχν 

δηαθπκάλζεσλ θαη ε δεχηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

ηζφηεηα ησλ δχν δηαθπκάλζεσλ. Ο πίλαθαο είλαη ρσξηζκέλνο ζε δχν θαηεγνξίεο 

απνηειεζκάησλ, ε κία αθνξά ην Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ε 

άιιε πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ t ηεζη πνπ επηιέμακε λα θάλνπκε. Όπσο 

αλαθέξακε, ν πίλαθαο έρεη δχν γξακκέο απνηειεζκάησλ, ην αλ ζα θνηηάμνπκε ηελ 

πξψηε ή ηε δεχηεξε γξακκή απνηειεζκάησλ ηνπ t ηεζη ζα καο ην “πεη” ην ηεζη ηνπ 

Levene. Σν ηεζη ηνπ Levene ειέγρεη ηελ ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν 

δηαθπκάλζεσλ θαη ππνινγίδεη κία p-value. Αλ ε p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05, 

απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

δελ απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ p-value (Sig.) ηνπ ηεζη ηνπ Levene, 

θνηηάδνπκε ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε γξακκή απνηειεζκάησλ.  ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05, άξα δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

ηζφηεηα ησλ δχν δηαθπκάλζεσλ. Δπνκέλσο ζα θνηηάμσ ηε δεχηεξε γξακκή 

απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα. Ζ p-value γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν κέζσλ 

είλαη ίζε κε κεδέλ (Sig. (2-tailed)). Άξα ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, δειαδή νη 

κέζνη ησλ δχν πιεζπζκψλ απφ ηα νπνία πξνήιζαλ ηα δχν δείγκαηα δηαθέξνπλ 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=5% πάληα. Σν 95% 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ κέζσλ είλαη δηαθνξεηηθφ 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ.  

 Σν αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ αλάινγν ηνπ t ηεζη είλαη ην ηεζη ησλ Mann-

Whitney-Wilcoxon. Ζ δηαδηθαζία ηελ νπνία πξέπεη λα θάλνπκε γηα εθηειέζνπκε απηφ 

ην κε παξακεηξηθφ ηεζη είλαη ίδηα κε πξνεγνπκέλσο (ζπλέλσζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

ζε κία ζηήιε θ.ι.π.). Οη ππνζέζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νξίδνληαη σο εμήο: 

 

 Ην: Σα απηνθίλεηα ηωλ δύν ρωξώλ δε δηαθέξνπλ ωο πξνο ην βάξνο ζηνπο 

 Η1: Σα απηνθίλεηα ηωλ δύν ρωξώλ δηαθέξνπλ ωο πξνο ην βάξνο ηνπο 

 

  Δπηιέγνπκε Analyze→Nonparametric Tests→Legacy Dialogs→2 

Independent Samples θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 48. Ζ δηαδηθαζία 

είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε πξνεγνπκέλσο φζνλ αθνξά ζηε ζηήιε πνπ δειψλεη ηα 

δείγκαηα (Define Groups). Παηψληαο Exact επηιέγνπκε λα εκθαληζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Monte Carlo ειέγρνπ. Μφιηο ηειεηψζνπκε κε φιεο ηηο επηινγέο 

παηάκε ΟΚ θαη εκθαλίδνληαη ζην Output δχν πίλαθεο, ν πξψηνο πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάμεηο κεγέζνπο θαη ηα κεγέζε ησλ δχν δεηγκάησλ θαη ν δεχηεξνο 

είλαη απηφο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 26. 

 

 
 

Δηθφλα 48 

 

Ο πίλαθαο κνηάδεη πάξα πνιχ κε απηφλ ηνπ ζρήκαηνο 23, φπνπ ε ηειεπηαία 

ζηήιε πεξηέρεη p-value απφ ηηο νπνίεο θνηηάδνπκε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αζπκπησηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ 

Monte Carlo. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο βιέπνπκε φηη ε p-value είλαη ίζε κε κεδέλ. 

Δπνκέλσο απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, άξα ην βάξνο ησλ απηνθηλήησλ 

δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα ακεξηθάληθα θαη ζηα επξσπατθά. 
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Test Statistics
b
 

 
Vehicle Weight 

(lbs.) 

Mann-Whitney U 3049.500 

Wilcoxon W 5750.500 

Z -8.718 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .000
a
 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .000 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. .000
a
 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .000 

a. Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564. 

b. Grouping Variable: Country of Origin 

 

ρήκα 26: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Mann-Whitney-Wilcoxon 

 

5.9 Έιεγρνη ππνζέζεωλ γηα ηε δηαθνξά ηωλ κέζωλ δύν εμαξηεκέλωλ δεηγκάηωλ 

(t ηεζη θαη Wilcoxon ηεζη γηα δείγκα δεπγώλ παξαηεξήζεωλ) 

 

Δίδακε πξνεγνπκέλσο πσο λα θάλνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ γηα δχν δείγκαηα 

φηαλ ηα δείγκαηα είλαη αλεμάξηεηα. Ση γίλεηαη φκσο φηαλ ηα δχν δείγκαηα δελ είλαη, ή 

δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη είλαη αλεμάξηεηα; Σελ απάληεζε ηε δίλνπλ ην t 

ηεζη γηα δεχγε παξαηεξήζεσλ θαη ν έιεγρνο ησλ πξνζεκαζκέλσλ ηάμεσλ κεγέζνπο 

ηνπ Wilcoxon γηα δείγκα δεπγψλ παξαηεξήζεσλ. Κιαζηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

ησλ δχν απηψλ ηεζη είλαη ζηελ ηαηξηθή, φηαλ έρνπκε κεηξήζεηο γηα θάπνηα άηνκα πξηλ 

θαη κεηά απφ κία δίαηηα θαη ελδηαθεξφκαζηε λα δνχκε θαηά πφζν ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή ε δίαηηα ή φρη. Καη ηηο δχν θνξέο κεηξήζακε ην βάξνο ησλ ίδησλ 

αηφκσλ, άξα γίλεηαη ζαθέο φηη ηα κεγέζε ησλ δχν δεηγκάησλ πξέπεη λα είλαη 

απαξαίηεηα ίζα. Μία άιιε πεξίπησζε εθαξκνγήο απηψλ ησλ ηεζη είλαη φηαλ 

εμεηάδνπκε αδέξθηα σο πξνο έλα πνζνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ ππφζεζε ηεο 

εμάξηεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ αλάκεζα ζηα αδέξθηα είλαη εχινγε. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε είλαη ίδηεο κε απηέ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 Γηα ην t ηεζη εξγαδφκαζηε σο εμήο: επηιέγνπκε Analyze→Compare 

Means→Paired-Samples T Test θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 49. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Wilcoxon γηα ηε δηάκεζν ελφο 

δείγκαηνο (βι. Δηθφλα 50) έηζη θαη εδψ πξέπεη πξψηα λα επηιέμνπκε ην δεχγνο 

κεηαβιεηψλ ηνπο κέζνπο ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δηεμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα. Πξνζέμηε θάησ δεμηά φηη ζα εκθαληζηνχλ ηα νλφκαηα ησλ 

κεηαβιεηψλ. Σψξα κπνξνχκε λα παηήζνπκε ην βειάθη γηα λα ηηο πεξάζνπκε ζην 

ιεπθφ θνπηάθη δεμηά. Παηάκε ΟΚ γηα λα εκθαληζηνχλ 3 πίλαθεο απφ ηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδνπκε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο. Ο πξψηνο πίλαθαο πεξηέρεη ην κέγεζνο ησλ 

δεηγκάησλ, ηνπο κέζνπο, ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κέζσλ θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο 

θάζε δείγκαηνο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη άιινη δχν πίλαθεο πνπ θαίλνληαη ζηα 

ζρήκαηα 27 θαη 28 αληίζηνηρα. 
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Δηθφλα 49 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξάδεηγκα πξνέξρνληαη απφ 

ειέθαληεο ζηνπ νπνίνπο κεηξήζεθε ην βάξνο πξηλ θαη κεηά κία δίαηηα. Ο ζπληειεζηήο 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο πνπ ππνινγίζηεθε έρεη ρακειή πιελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ηηκή, θαλεξψλνληαο κία γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο δχν 

κεηξήζεηο. Σν παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγηψλ είλαη 

ίζν κε 0.028, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.   

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Before & After 27 -.422 .028 

 
ρήκα 27: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ 

   

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Before - After 188.5185

2 

1577.15999 303.52458 -435.38520 812.42223 .621 26 .540 

 

ρήκα 28: Απνηειέζκαηα t ηεζη γηα ην δεχγνο ηηκψλ 

 

 Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ παξαθάησ  πίλαθα πεξηέρεη ην παξαηεξεζέλ επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ην νπνίν είλαη ίζν κε κεδέλ. Αθνχ είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 0.05 ζπκπεξαίλνπκε φηη νη κέζνη ησλ βαξψλ γηα ηα δχν δείγκαηα, πξηλ θαη κεηά 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  Δπίζεο αλ πξνζέμεηε ε δηαθνξά είλαη ην βάξνο 

πξηλ κείνλ ην βάξνο κεηά. Απηφ έγηλε δηφηη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 49 βάιακε 
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αξηζηεξά ην βάξνο πξηλ θαη δεμηά ην βάξνο κεηά. Οπφηε γηα λα έρνπκε ηελ αλάπνδε 

δηαθνξά, απιά ηνπνζεηνχκε ηηο κεηαβιεηέο κε ηελ αλάπνδε ζεηξά.  

 Σν t ηεζη φκσο πξνυπνζέηεη θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ αλ θαη απηφ ην 

πξφβιεκα κπνξεί λα μεπεξαζηεί δεδνκέλνπ φηη έρνπκε κεγάιν δείγκα καζεηψλ. Σν 

αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ ηεζη ηνπ Wilcoxon εθηειείηαη ζην SPSS επηιέγνληαο ηα 

εμήο: Analyze→Nonparametric Tests→Legacy Dialogs→2 Related Samples θαη 

ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 45. Σν παξάζπξν ηεο εηθφλαο 45 κνηάδεη 

πάξα πνιχ κε ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 49. Ζ δηαδηθαζία γηα λα πεξάζνπκε αξηζηεξά 

ζην θνπηάθη ηηο δχν κεηαβιεηέο είλαη γλσζηή. Δπηιέγνπκε λα εκθαλίζνπκε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Monte Carlo, νπφηε παηψληαο ΟΚ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

εκθαληζηνχλ ζην Output παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 29 (ν πξψηνο πίλαθαο 

παξαιείπεηαη). Σα παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηαο είλαη κεδέλ, 

νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κέζνη ησλ βαζκνινγηψλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζε α=5%. 

 

Test Statistics
b,c

 

 After - Before 

Z -.673
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .501 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .524 

99% Confidence Interval Lower Bound .511 

Upper Bound .537 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. .261 

99% Confidence Interval Lower Bound .250 

Upper Bound .273 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 221623949. 

 

ρήκα 29: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηνπ Wilcoxon γηα δεχγε παξαηεξήζεσλ 
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6.1 Μηα κηθξή εηζαγωγή ζηε γξακκηθή παιηλδξόκεζε  

 

 πλήζσο φηαλ θάπνηνο κηιάεη γηα ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κηιάεη 

θαη γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ γξακκηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, αλ θαη ζε απηέο ηηο 

ζεκεηψζεηο απηφ δε ζπλέβε. Ζ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εθηηκήζεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (X) θαη κίαο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Τ). Με ηνλ φξν εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ελλννχκε φηη νη 

ηηκέο ηηο εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Υ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ είλαη ζηνραζηηθή ή ζηαηηζηηθή, αθνχ ζε θάζε ηηκή 

ηνπ Υ κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο ζηελ Τ. Αλ δελ ίζρπε απηφ, 

ηφηε ζα κηιάγακε γηα καζεκαηηθέο ή ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο κνλνζήκαληα νξηζκέλεο.  

 Γηα λα κεηξεζεί ε έληαζε ηεο γξακκηθήο ζρέζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν γξακκηθφο 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ είδακε ζηελ παξάγξαθν 3.6. Γίλεηαη εκθαλέο φηη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο απιή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ή ηεο 

πξνζαξκνγήο ελφο απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ ζηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη ε 

χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο. Έλαο γξαθηθφο ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε ηε γξακκηθφηεηα 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ην ιεγφκελν δηάγξακκα δηαζπνξάο (scatter 

plot). Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνπκε απηφ ην 

δηάγξακκα ζην SPSS, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ππφινηπεο ππνζέζεηο ηεο απιήο αιιά θαη 

ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πάιη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ κεηξήζεηο ζηα απηνθίλεηα θαη 

ελδηαθεξφκαζηε λα εθηηκήζνπκε ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ ηππνδχλακε (αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή Υ) κε ηελ θαηαλάισζε (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Τ).  

 Με ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε πξνζπαζνχκε λα εθηηκήζνπκε ηηο ηηκέο 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο. Οη 

εθηηκψκελεο (ή πξνβιεθζείζεο) ηηκέο ζα είλαη πξνθαλψο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Οη απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εθηηκψκελεο ηηκέο ηνπο νλνκάδνληαη 

θαηάινηπα (ή ζθάικαηα) θαη ζπκβνιίδνληαη κε ei, φπνπ i είλαη δείθηεο (i=1,2,3,…n) 

θαη αλαθέξεηαη ζηελ i-νζηή ηηκή. Οη ππνζέζεηο ησλ γξακκηθψλ κνληέισλ 

αλαθέξνληαη ζηα θαηάινηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 Τπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ, δειαδή φηη ei~Ν(0,ζ
2
), φπνπ Ν 

είλαη ν ζπκβνιηζκφο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (Normal distribution) θαη 0 

(κεδέλ) θαη ζ
2
 είλαη ν κέζνο θαη ε δηαθχκαλζε ηεο θαηαλνκήο. 

 Τπφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ θαηαινίπσλ, δειαδή φηη Cov(ei , ej)=0 εάλ 

i≠j. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζέινπκε γηα φια ηα δεχγε ησλ θαηαινίπσλ ε 

ζπλδηαθχκαλζε ηνπο (Covariance) λα είλαη κεδέλ. 

 Τπφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ, δειαδή Cov(ei , ej)=ζ
2
 

ζηαζεξή εάλ i=j γηα θάζε i. Ζ δηαθχκαλζε δειαδή ησλ θαηαινίπσλ πξέπεη λα 

είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε ζ
2
 γηα φια ηα θαηάινηπα.  

 

 Θα κηιήζνπκε επίζεο γηα ην πσο ειέγρνπκε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο θαη ηη 

θάλνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη. 

 

6.2 Γηαγξάκκαηα δηαζπνξάο 

 

  Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα δηάγξακκα δηαζπνξάο. Ο 

πξψηνο ηξφπνο γίλεηαη κε ηηο επηινγέο Graphs→Legacy Dialogs→Scatter/Dot γηα 

λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 51. ε απηφ ην παξάζπξν ζα επηιέμνπκε 
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Simple Scatter θαη κεηά Define γηα λα νδεγεζνχκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 52 ζην 

νπνίν ζα νξίζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα απεηθνλίδνληαη κε ην δηάγξακκα 

δηαζπνξάο. Δθεί ζα «ζχξνπκε» κε ην πνληίθη ηηο κεηαβιεηέο γηα λα ηηο πεξάζνπκε 

ζηα δεμηά θνπηάθηα.  

 

 
 

Δηθφλα 51 

 

 Με ηελ επηινγή Titles ηνπνζεηνχκε ηίηινπο ζην δηάγξακκα θαη κε ηελ 

επηινγή Options επηιέγνπκε αλ ζέινπκε ηελ εκθάληζε ησλ εθιηπνπζψλ ηηκψλ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ην SPSS δελ ηηο ρξεζηκνπνηεί ζηελ αλάιπζε, απφ πξνεπηινγή.  

 

 
 

Δηθφλα 52 

 

 Σν δηάγξακκα πνπ ζα εκθαληζηεί γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ νξίζακε είλαη ην 

εμήο: 
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ρήκα 30: Γηάγξακκα δηαζπνξάο 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη φηη 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ηελ ππφζεζε ηεο γξακκηθφηεηαο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. 

Αλ ππνινγίζνπκε ην ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ζα δνχκε φηη έρεη πςειή ηηκή 

(-0.771, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο). Ο δεχηεξνο ηξφπνο εκθάληζεο ηνπ ίδηνπ 

δηαγξάκκαηνο είλαη πάιη απφ ηελ επηινγή ησλ γξαθεκάησλ θαη γίλεηαη σο εμήο: 

Graphs→Chart Builder γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 53.   
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Δηθφλα 53 

 

 Σν παξάζπξν ηεο εηθφλαο 53 απηφ είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ Excel. Αλ 

παξαηεξήζεηε επηιέμακε απφ ηελ Gallery θάησ δεμηά ην Scatter/Dot θαη ην νπνίν 

πξέπεη λα ζχξνπκε ζην κεγάιν θνπηί πάλσ δεμηά (Drag a Gallery chart to use it as 

your starting point). Μφιηο πεξάζνπκε ην δηάγξακκα πνπ ζέινπκε κέζα ζην θνπηάθη 

ηφηε ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 54 δίπια απφ απηφ ηεο εηθφλαο 53. 

Παηψληαο ην θνπκπάθη Element properties… ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 54 κπνξεί λα 

θχγεη θαη λα εκθαληζηεί πάιη αλ ην μαλαπαηήζνπκε.  

 Δλ ζπλερεία ζα πεξάζνπκε ζηνλ θαηαθφξπθν θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ζέινπκε. Σν γξάθεκα πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη αθξηβψο ην ίδην κε 

απηφ ηνπ ζρήκαηνο 30.  
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Δηθφλα 54 

 

6.3 Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε 

 

 Γηα λα καο εκθαλίζεη ην SPSS ηελ επζεία γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο καδί κε 

θάπνηα δηαγλσζηηθά κέηξα επηιέγνπκε απφ ην κελνχ επηινγψλ 

Analyze→Regression→Linear θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 55. ην 

ιεπθφ θνπηάθη κε ηνλ ηίηιν Dependent: ζα πεξάζνπκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

θαη ζην ιεπθφ θνπηάθη κε ηνλ ηίηιν Independent(s): ζα πεξάζνπκε ηελ αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ηελ επίδξαζε πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε. 

Αλ γλσξίδακε ηε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ νη κεηξήζεηο ζα κπνξνχζακε λα 

επηιέμνπκε απφ ηελ επηινγή Statistics λα εκθαληζηεί ην ηεζη ησλ Durbin-Watson ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο ζεηξηαθήο ζπζρέηηζεο ησλ 

θαηαινίπσλ. ηελ ίδηα επηινγή κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ εκθάληζε ησλ 

δηαγλσζηηθψλ κέηξσλ ζπγγξακκηθφηεηαο ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε φηαλ 

κηιήζνπκε γηα ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (φηαλ έρνπκε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). Θα επηιέμνπκε Save θαη ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 56, φπνπ ζα επηιέμνπκε λα ζψζνπκε ηηο κε ηππνπνηεκέλεο 

εθηηκεζείζεο ηηκέο θαη ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα (ηα έρνπκε επηιέμεη ζηελ εηθφλα 

56). Θα κπνξνχζακε λα αλνίμνπκε ην παξάζπξν ηεο επηινγήο Plots γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηαγξακκάησλ ειέγρσλ ησλ ππνζέζεσλ, αληί λα 

επηιέμνπκε λα ζψζνπκε ηηο κε ηππνπνηεκέλεο ηηκέο απφ ηελ επηινγή Save. 
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Δηθφλα 55 

 

 
 

Δηθφλα 56 
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Θα ρξεηαζηεί φκσο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα ζψζνπκε ηα θαηάινηπα, 

γηα λα θάλνπκε ην ηεζη θαλνληθφηεηαο ησλ Kolmogorov-Smirnov. Δπηιέμακε ηα 

ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα θαη φρη ηα κε ηππνπνηεκέλα δηφηη κπνξνχκε λα δνχκε αλ 

θάπνηεο ηηκέο δίλνπλ θαηάινηπα κε κεγάιεο θαηά απφιπηε ηηκή ηηκέο. Αλ είλαη πάλσ 

απφ 2 ή 2.5 ηφηε απηφ είλαη έλδεημε φηη απηέο νη ηηκέο είλαη αθξαίεο.  

Δπηιέγνληαο Statistics… ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 55 ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 57 φπνπ εθεί ζα «ηηθάξνπκε» ηελ επηινγή Confidence 

intervals.     

 

 
 

Δηθφλα 57 

 

Παηψληαο OK ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 55, ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηα επφκελα ζρήκαηα.  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .771
a
 .595 .594 4.974 

a. Predictors: (Constant), Horsepower 

 

ρήκα 31: πληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

  

 Ζ ηηκή R αλαθέξεηαη ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο. Σν R Square είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

θαη νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην 

γξακκηθφ κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε. Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 

59.5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ (Adjusted R Square) έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο.    
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14169.756 1 14169.756 572.709 .000
a
 

Residual 9649.237 390 24.742   

Total 23818.993 391    

a. Predictors: (Constant), Horsepower 

b. Dependent Variable: Miles per Gallon 

 

ρήκα 32: Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο 

 

 Σν F ηεζη (βαζίδεηαη ζηελ F θαηαλνκή) ειέγρεη αλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ 

κνληέινπ είλαη κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Έρνπκε 

ζθηάζεη δχν αξηζκνχο ζηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο. Ο πξψηνο 

(14169.756) δείρλεη ηε δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε 

θαη ν δεχηεξνο (23818.993) δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξνθαλψο ε δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ. 

 

ρήκα 33: Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ 

 

 Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ φπσο αιιηψο ιέγεηαη) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη α, β νη παξάκεηξνη ηνπ 

κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκάκε θαη ν φξνο ei αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο 

ηηκήο.  

 

Miles per Gallon=39.855-0.157*Horsepower. 

 

 ην ζρήκα 33 εκθαλίδνληαη ζθηαζκέλεο νη ίδηεο ηηκέο. Ζ ηηκή 39.855 

(Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ 

πξνζαξκφζακε ηέκλεη ηνλ θάζεην άμνλα ησλ y’y. Ζ ηηκή -0.157 είλαη ε θιίζε ηεο 

επζείαο. Δπίζεο θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ 

εμαξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα ε 

εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κεηψλεηαη ή απμάλεηαη θαηά β 

κνλάδεο. Γειαδή γηα κία αχμεζε ηεο ηππνδχλακεο θαηά 100 κνλάδεο, ε κείσζε ηεο 

εθηηκψκελεο κέζεο θαηαλάισζεο είλαη ίζε κε 15.7 κνλάδεο.  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 39.855 .730  54.578 .000 38.419 41.290 

Horsepower -.157 .007 -.771 -23.931 .000 -.170 -.145 

a. Dependent Variable: Miles per Gallon 
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 Ζ ζηήιε κε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο είλαη απιά νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ ζα πξνέθππηαλ αλ είρακε ηππνπνηήζεη ηηο κεηαβιεηέο καο ζηελ 

αξρή. Βέβαηα ππάξρεη θαη ηχπνο πνπ δίλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα θάλνπκε 

απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ εξκελεία ηεο ηππνπνηεκέλεο θιίζεο είλαη ε εμήο. Αλ απμεζεί ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαηά 38.522 (ηππηθή απφθιηζε ηεο ηππνδχλακεο) κνλάδεο 

ηφηε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα κεησζεί θαηά 0.771*7.816= 6.026, φπνπ 7.816 είλαη 

ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θαηαλάισζεο. Ζ ηηκή ηεο ζηαζεξάο είλαη κεδέλ δηφηη έρνπκε 

ηππνπνηήζεη θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή φπσο αλαθέξακε. Ζ ζεκαζία ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ ζα θαλεί πεξηζζφηεξν ζηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε 

παξαθάησ. 

 Ζ ζηήιε Sig. πεξηέρεη παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, 

ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ α θαη β ηνπ κνληέινπ. Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη 

εδψ φζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο α θαη β είλαη νη εμήο: 

  

Ην: α=0  θαη  Ην: β=0 

Η1: α≠0      Η1: β≠0 
 

 Αθνχ θαη νη δχν p-value είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0.05 ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη 

δχν κεδεληθέο ππνζέζεηο απνξξίπηνληαη, ζπλεπψο θαη νη δχν ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί άξα απαξαίηεηνη γηα ην κνληέιν.  

Οη δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο πεξηέρνπλ ηα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ. Αλ πεξηέρνπλ ην κεδέλ ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

κεδεληθή ππφζεζε φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη κεδέλ δελ απνξξίπηεηαη. Δπίζεο 

κε ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο κπνξνχκε λα μέξνπκε γηα πνηεο ηηκέο ν έιεγρνο δελ ζα 

απνξξηθζεί. Γηα παξάδεηγκα, ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ηηκή ηνπ β είλαη (-0.17, -0.145).  Παξαηεξνχκε φηη δελ πεξηέρεη ην κεδέλ, άξα ε 

ππφζεζε φηη ην β κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή 0 απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. Δπίζεο φπνηα ηηκή ζέινπκε λα ειέγμνπκε ε νπνία δε βξίζθεηαη 

ζην δηάζηεκα απηφ ζα απνξξηθζεί ζε α=5%. Αλ επηιέγακε λα ηξέμνπκε θαη bootstrap 

ηφηε δελ ζα ζσδφληνπζαλ ηα θαηάινηπα θαη νη εθηηκεζείζεο ηηκέο. Απηφ πνπ ζα 

θεξδίδακε ζα ήηαλ ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ.  

 Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο πεξηέρεη θάπνηα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηα θαηάινηπα. Ο 

κέζνο είλαη ίζνο κε 0. Να ππελζπκίζνπκε φηη ε πξψηε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ζηα 

θαηάινηπα ήηαλ φηη αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 0. Σν γεγνλφο φηη 

είλαη κεδέλ απνδεηθλχεηαη καζεκαηηθά αιιά θαη δηαηζζεηηθά.  

 Γηα λα έρνπλ φκσο ηα θαηάινηπα κεδεληθφ άζξνηζκα ζα πξέπεη ε ζηαζεξά λα 

είλαη κέζα ζην κνληέιν. Γειαδή αλ γηα παξάδεηγκα ε p-value γηα ηε ζηαζεξά είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 0.05 (άξα δελ απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε φηη ε πξαγκαηηθή ηεο ηηκή 

είλαη κεδέλ) δελ πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ην κνληέιν. Με ιίγα ιφγηα, αθήζηε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηαζεξάο, ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο είλαη 

ζεκαζίαο θαη άμηαο ειέγρνπ.  
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.64 32.61 23.45 6.020 392 

Residual -16.212 16.980 .000 4.968 392 

Std. Predicted Value -3.290 1.523 .000 1.000 392 

Std. Residual -3.259 3.414 .000 .999 392 

a. Dependent Variable: Miles per Gallon 

 

ρήκα 34: Πεξηγξαθηθά κέηξα θαηαινίπσλ 

 

 Θα δνχκε ηψξα ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξακε. Απφ ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 56 

είρακε επηιέμεη λα απνζεθεχζνπκε ζην SPSS Data Editor ηα θαηάινηπα θαη ηηο 

εθηηκεζείζεο ηηκέο γηα ηελ επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ εθηηκήζακε. Όζνλ 

αθνξά ηψξα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ, κπνξνχκε λα ηελ 

ειέγμνπκε είηε γξαθηθά (P-P ή Q-Q Plots) αιιά θαη κε ην ηεζη ησλ Kolmogorov 

Smirnov πνπ είδακε ζην 5
ν
 θεθάιαην. Αλ ε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ δελ κπνξεί 

λα ππνηεζεί, ηφηε πξνζπαζνχκε κε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ λα 

νδεγεζνχκε ζηελ θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη αξθεηά κεγάιν κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζηελ αζπκπησηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαθεχγνπκε ζε 

άιιεο ηερληθέο, φπσο εχξσζηα γξακκηθά κνληέια, παιηλδξφκεζε ηνπ Theil ή 

παιηλδξφκεζε πάλσ ζηηο ηάμεηο κεγέζνπο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, ηερληθή πνπ 

είλαη δηαζέζηκε απφ ην SPSS.  

 Γηα λα ειέγμνπκε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ νκνζθεδαζηηθφηεηα ησλ 

θαηαινίπσλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα δηάγξακκα δηαζπνξάο ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο 

εθηηκεζείζεο ηηκέο ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ηα θαηάινηπα ζην θάζεην άμνλα. Αλ ηα 

θαηάινηπα είλαη αλεμάξηεηα ζα πεξηκέλνπκε έλα “ζχλλεθν” ζεκείσλ λα εκθαληζηεί 

ζην δηάγξακκα. Γελ πξέπεη δειαδή λα ππάξρεη θάπνην “ζρήκα” (pattern) ζην 

δηάγξακκα. Έλαο αθφκα ηξφπνο είλαη λα ππνινγίζνπκε ηε ζπλδηαθχκαλζε ησλ 

θαηαινίπσλ κε ησλ εθηηκεζέλησλ ηηκψλ. Αλ ππάξρεη αλεμαξηεζία ηφηε ε 

ζπλδηαθχκαλζε ζα ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Γπζηπρψο ην αληίζηξνθν δελ είλαη πάληα 

αιεζέο, νπφηε αλ βξνχκε φηη ε ζπλδηαθχκαλζε είλαη κεδέλ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

φηη έρνπκε θαη αλεμαξηεζία. Αλ έρνπκε ππνςίεο παξφια απηά φηη ε ππφζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ θαηαινίπσλ δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί, νπφηε πεξλάκε ζε άιιεο ηερληθέο. Δάλ ηα θαηάινηπα είλαη 

ζεηξηαθά ζπζρεηηζκέλα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνλφηνλε παιηλδξφκεζεο ε 

νπνία είλαη δηαζέζηκε απφ ην SPSS.   

 Αλ ε ππφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο ηθαλνπνηείηαη, θνηηάδνληαο ην ίδην 

δηάγξακκα ζα πξέπεη ππνζέηνληαο δχν παξάιιειεο ζηνλ νξηδφληην άμνλα, γξακκέο ην 

“ζχλλεθν” ησλ ζεκείσλ λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο δχν παξάιιειεο επζείεο. Με 

άιια ιφγηα ην εχξνο ησλ ζεκείσλ ζην θαηαθφξπθν άμνλα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ 

θαζψο “θηλνχκαζηε” ζηνλ νξηδφληην άμνλα. Αλ ην εχξνο κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη 

θαζψο κεηαθηλνχκαζηε δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα (ζρεκαηίδνληαο έλα “ρσλί”) ηφηε 

δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε νκνζθεδαζηηθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. Ζ αληηκεηψπηζε 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ ή θαη ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. Αλ δε ιπζεί ην πξφβιεκα ηφηε κπνξνχκε λα δνθηκάζνπκε 

κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο (Theil, παιηλδξφκεζε ζηηο ηάμεηο 
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κεγέζνπο). Να ηνλίζνπκε φκσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

απνηειεί πξφβιεκα (ίζσο φρη ηφζν ζνβαξφ). Άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε γεληθεπκέλσλ γξακκηθψλ κνληέισλ.  

 ην παξάδεηγκα κε ηα απηνθίλεηα ππήξραλ θάπνηεο ελδείμεηο ζην δηάγξακκα 

δηαζπνξάο ησλ θαηαινίπσλ κε ηηο εθηηκεζείζεο ηηκέο φηη ε ππφζεζε ηεο 

νκνζθεδαζηηθφηεηαο δελ ηθαλνπνηείηαη. Δθαξκφδνληαο ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ζηηο ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη εθηηκψληαο ηελ εμίζσζε ηεο επζείο 

παιηλδξφκεζεο πάλσ ζηε κεηαζρεκαηηζκέλε κεηαβιεηή ην δηάγξακκα βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά. 

 

6.4 Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε 

 

 Όηαλ έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζέινπκε λα 

εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπο ζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Να ηνλίζνπκε φηη φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην φξν 

“γξακκηθή”, ελλννχκε “γξακκηθή” σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ (α , β). 

Άξα ε ζπλάξηεζε ηεο επζείαο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζα είλαη ηεο κνξθήο: 

 

Y=a+b1X1+b2X2+…bpXp+ei , 

 

φπνπ κε p ζπκβνιίδνπκε ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ν φξνο ei 

αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο. 

 Οη ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη είλαη νη ίδηεο κε ηελ απιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Μία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 

γεληθά ζε φια ηα κνληέια κε πεξηζζφηεξεο εθ ηεο κίαο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

είλαη ε έιιεηςε ζπγγξακκηθφηεηαο. Ζ ζπγγξακηθφηεηα είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα 

γηα ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Όηαλ κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

ζπζρεηίδεηαη κε κία άιιε αλεμάξηεηε, δειαδή κέζσ ηεο κίαο κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ηηο ηηκέο ηεο άιιεο ηφηε κηιάκε γηα πξφβιεκα ζπγγξακκηθφηεηαο. 

Δπνκέλσο ε χπαξμε θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν δελ είλαη δπλαηή. 

 θεθηείηε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία έρνπκε δχν αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, ην βάξνο θαη ην χςνο θαη ελδηαθεξφκαζηε λα δνχκε πσο επηδξνχλ πάλσ 

ζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ βάξνπο θαη 

χςνπο. Δπνκέλσο δε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε θαη ηηο δχν κεηαβιεηέο, αθνχ ε γλψζε 

ηεο κίαο είλαη αξθεηή (κέζσ ηεο κίαο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηηο ηηκέο ηεο άιιεο). 

Ζ ηνπνζέηεζε “άρξεζησλ” κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν κπνξεί θαηλνκεληθά λα είλαη 

θαιή αιιά νπζηαζηηθά νδεγεί ζην ιεγφκελν πξφβιεκα ηεο ππεξ-πξνζαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ. Με ην λα θξαηήζνπκε δειαδή θαη ηηο δχν κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξακε ζε 

έλα κνληέιν, θαηλνκεληθά ην βειηηψλνπκε αιιά νπζηαζηηθά ην ρεηξνηεξεχνπκε. 

Οπφηε ή αθαηξνχκε κία εθ ησλ δχν ή ρξεζηκνπνηνχκε άιιεο ηερληθέο, π.ρ. 

θεληξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, πξηλ ηελ πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε ή άιιεο ηερληθέο αληί ηεο παιηλδξφκεζεο. Έλα κέηξν δηάγλσζεο πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ην SPSS είλαη ην VIF, ην νπνίν ζα ην δνχκε παξαθάησ. Άιινο 

ηξφπνο είλαη ε χπαξμε πςειψλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, ην 

Added Variable Plot θαη ε παιηλδξφκεζε αλάκεζα ζε δεχγε αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνςηαδφκαζηε ζπγγξακκηθφηεηα.  

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγνπκε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζην 

SPSS είλαη ίδηνο κε πξνεγνπκέλσο. Αλνίγνληαο ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 55 ζα 

πεξάζνπκε δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην ιεπθφ θνπηάθη (Independent(s):) αληί 
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γηα κία, έζησ φηη πεξλάκε αθφκα ηελ κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηηάρπλζε 

ησλ απηνθηλήησλ. Ζ επηπιένλ επηινγή είλαη λα επηιέμνπκε ηελ επηινγή Statistics, 

θάηη πνπ δελ θάλακε πξνεγνπκέλσο γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 57. 

Δπηιέμακε ηελ επηινγή πνπ αθνξά ζηα δηαγλσζηηθά κέηξα ηεο ζπγγξακκηθφηεηαο 

(Collinearity diagnostics). Αλ επηιέμνπκε Confidence Intervals ζα εκθαληζηνχλ ηα 

95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ α θαη β. 

Παηψληαο Continue θαη κεηά OK ζα εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζην Output. 

 Ζ ινγηθή κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ ζηνλ 

πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 36 είλαη ίδηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο απιή γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο.  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .783
a
 .613 .611 4.867 

a. Predictors: (Constant), Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec), 

Horsepower 

b. Dependent Variable: Miles per Gallon 

 

ρήκα 35: πληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14605.572 2 7302.786 308.331 .000
a
 

Residual 9213.422 389 23.685   

Total 23818.993 391    

a. Predictors: (Constant), Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec), Horsepower 

b. Dependent Variable: Miles per Gallon 

 

ρήκα 36: Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο 

  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 50.812 2.652  19.157 .000   

Horsepower -.184 .009 -.902 -20.595 .000 .519 1.927 

Time to Accelerate from 

0 to 60 mph (sec) 

-.528 .123 -.188 -4.290 .000 .519 1.927 

a. Dependent Variable: Miles per Gallon 

 

ρήκα 37: Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ  
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 Ο παξαπάλσ πίλαθαο πεξηέρεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ. Δίλαη ίδηνο κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν δειαδή πνπ 

πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα απηά είλαη ην εμήο: 

 

Miles per Gallon=50.812 -0.184*Horsepower-0.528*Time to Accelerate 

 

Όινη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη ε εξκελεία πνπ ζα 

δψζνπκε ζε απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο είλαη παξφκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο κίαο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Ζ ζηαζεξά (50.812) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία 

(ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ) ηέκλεη ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ζπληεηαγκέλσλ. Ο 

ζπληειεζηήο ηεο ηππνδχλακεο (-0.184) δείρλεη ηε κείσζε ζηελ αλακελφκελε κέζε 

ηηκή ηεο θαηαλάισζεο αλ απμήζνπκε ηελ ηππνδχλακε θαηά κία κνλάδα, δεδνκέλνπ 

φηη θξαηάκε ηελ επηηάρπλζε ζηαζεξή. Δίλαη δειαδή ε θχξηα επίδξαζε ηεο 

ηππνδχλακεο πάλσ ζηελ θαηαλάισζε. Ο ζπληειεζηήο ηεο επηηάρπλζεο (-0.528) 

αλαθέξεηαη ζηελ θχξηα επίδξαζε ηεο επηηάρπλζεο πάλσ ζηελ θαηαλάισζε. Γηα θάζε 

κνλάδα αχμεζεο ηεο επηηάρπλζεο ε αλακελφκελε κέζε θαηαλάισζε κεηψλεηαη θαηά 

0.528 κνλάδεο δνζέληνο φηη έρνπκε θξαηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο ηππνδχλακεο ζηαζεξή.  

Οη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ εδψ έρνπλ ζεκαζία δηφηη κπνξεί λα 

γίλεη κία ζρεηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο είλαη ίζε κε 7.816, ηεο ηππνδχλακεο κε 38.522 θαη ηνπ ρξφλνπ 

επηηάρπλζεο κε 2.821. Οη ηηκέο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ είλαη -0.902 γηα ηελ 

ηππνδχλακε θαη -0.188 γηα ην ρξφλν επηηάρπλζεο. Αλ απμεζεί ε ηππνδχλακε θαηά 

38.522 κνλάδεο, ηφηε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 

0.902*7.816=7.05 κνλάδεο, ελψ αλ απμεζεί ν ρξφλνο επηηάρπλζεο θαηά 2.821 

κνλάδεο ε αλακελφκελε κείσζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη ίζε κε 

0.188*7.816=1.47 κνλάδεο. Δπνκέλσο ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο ηππνδχλακεο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην ρξφλν επηηάρπλζεο.   

Οη δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 39 αλαθέξνληαη ζε 

δηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθφηεηαο, φπσο θαη ν παξαθάησ πίλαθαο. Σν VIF (Variation 

Inflation Factor) είλαη κέηξν δηάγλσζεο ζπγγξακκηθφηεηαο. Σηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 

δχν απνηεινχλ έλδεημε φηη έρνπκε πξφβιεκα ζπγγξακκηθφηεηαο.  Οη ηηκή ηεο 

Tolerance γηα κία ηηκή θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ 

εμεγείηαη απφ ηηο ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηζρχεη φηη ην πνζνζηφ απηφ είλαη ίζν κε (1-Tolerance)%. Σηκέο ηεο 

Tolerance κηθξφηεξεο ηνπ 0.5 απνηεινχλ έλδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο. Βιέπνπκε φηη νη 

ηηκέο γηα ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ είλαη ζε νξηαθέο ηηκέο. Ζ 

ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα Condition Index απνηειεί έλα αθφκα δηαγλσζηηθφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 15 θαλεξψλνπλ πηζαλφ πξφβιεκα 

ζπγγξακκηθφηεηαο θαη ηηκέο άλσ ηνπ 30 ζνβαξφ πξφβιεκα ζπγγξακκηθφηεηαο.  
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Horsepower 

Time to 

Accelerate from 

0 to 60 mph 

(sec) 

1 1 2.871 1.000 .00 .01 .00 

2 .124 4.820 .00 .31 .05 

3 .005 23.139 1.00 .69 .95 

a. Dependent Variable: Miles per Gallon 

 

ρήκα 38: Γηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθφηεηαο  

  

 Οη έιεγρνη ησλ ππνζέζεσλ γηα ηελ ηζρχ ηνπ κνληέινπ είλαη ίδηεο κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη ειέγρνληαη κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο. 

 

6.5 Παξαβίαζε ηωλ ππνζέζεωλ ζηε γξακκηθή παιηλδξόκεζε 

 

 Δίπακε πξνεγνπκέλσο πσο νη ππνζέζεηο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη 

ε νκνζθεδαζηηθφηεηα, ε αλεμαξηεζία θαη ε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. Θα 

εθηειέζνπκε ηελ παιηλδξφκεζε δχν κεηαβιεηψλ, ηεο θαηαλάισζεο (mpg) πάλσ ζηνλ 

θπβηζκφ (cu.inches). Καηαζθεπάδνληαο ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

θαηαινίπσλ κε ηηο εθηηκεζείζεο ηηκέο ην απνηέιεζκα είλαη ην εμήο: 

 

 

ρήκα 39: Γηάγξακκα δηαζπνξάο  

 

 Παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα φηη θαζψο θηλνχκαζηε πξνο ηα 

δεμηά, ην εχξνο ησλ θαηαινίπσλ απιψλεηαη, δεκηνπξγψληαο έλα “ρσλί”. 

πκπεξαίλνπκε φηη κάιινλ θάηη δελ πάεη θαιά φζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηεο 
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ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο ησλ θαηαινίπσλ. Γηεμάγνληαο ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν 

θαλνληθφηεηαο ησλ Kolmogorov-Smirnov γηα ηα θαηάινηπα παίξλνπκε κία p-ηηκή 

(Sig.) ίζε κε 0.018, ρακειφηεξε ηνπ 0.05. Άξα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε θαηαλνκή 

ησλ θαηαινίπσλ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γχν 

ππνζέζεηο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο παξαβηάδνληαη. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

είλαη λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (mpg), 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θπζηθφ ινγάξηζκν. Πεγαίλνληαο ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 10, 

ζα επηιέμνπκε ηελ Arithmetic ζην Function group θαη ζα παηήζνπκε ην βειάθη λα 

“πάεη επάλσ”. Μεηά επηιέγνπκε ηε κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε (mpg) θαη ηελ πεξλάκε 

δεμηά κέζα ζηε ζπλάξηεζε ηνπ ινγαξίζκνπ (LN(mpg)). ην Target variable 

ζπκπιεξψλνπκε κε έλα φλνκα γηα ηε λέα κεηαβιεηή. Σψξα ζα ηξέμνπκε ηελ απιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηεο ινγαξηζκνπνηεκέλεο κεηαβιεηήο (θαηαλάισζε) πάλσ 

ζηνλ θπβηζκφ. Καηαζθεπάδνληαο ην δηάγξακκα θαηαινίπσλ κε ηηο εθηηκεζείζεο ηηκέο 

ζα πάξνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα: 

 

 

ρήκα 40: Γηάγξακκα δηαζπνξάο 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ην ζρήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ είλαη πηα έλα ρσλί, αιιά ην 

εχξνο ησλ θαηαινίπσλ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαζψο θηλνχκαζηε απφ ηα αξηζηεξά πξνο 

ηα δεμηά. Έλα θπθιάθη πνπ θαίλεηαη ζην θάησ κέξνο θαη ησλ δχν δηαγξακκάησλ είλαη 

έλα αθξαίν ζεκείν. Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ππνιφγηζε κία p-ηηκή (Sig.) ίζε κε 

0.160. Άξα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ 

ηθαλνπνηείηαη. Πξνζνρή φκσο, φηη ζπκπεξάζκαηα πξνθχςνπλ θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ αλαθέξεηαη ζηηο ινγαξηζκνπνηεκέλεο ηηκέο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Γηα λα επηζηξέςνπκε απφ ην ινγάξηζκν πίζσ ζηηο 

θαλνληθέο ηηκέο, κπνξνχκε απιά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε Exp ζηελ 

επηινγή Compute. Δδψ ρξεζηκνπνηήζακε ην θπζηθφ ινγάξηζκν, αλ είρακε 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγάξηζκν κε βάζε ην 10 ζα ρξεζηκνπνηνχζακε άιιν ηξφπν γηα 

λα επηζηξέςνπκε ζηηο αξρηθέο ηηκέο.  
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6.6 Μέζνδνη πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο 

 

 Όηαλ ηξέμακε ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κε ηηο δχν αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζακε ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 55. Κάησ απφ ην ιεπθφ 

θνπηάθη ζην νπνίν πεξάζακε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ππάξρεη ε κέζνδνο ηεο 

παιηλδξφκεζεο πνπ επηζπκνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε (Method). Δίλαη 

πξνεπηιεγκέλε ε επηινγή Enter. Σελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηηο δχν 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ηξέμακε ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κέζνδν. Αο δνχκε 

φκσο ηη είλαη θαη ηη θάλνπλ απηέο νη κέζνδνη. Δίδακε φηη φηαλ έρνπκε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ειέγρνπκε ηελ χπαξμε ζπγγξακκηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ θνηηάδνληαο ην δείθηε VIF.  

 Ση γίλεηαη φκσο αλ δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπγγξακκηθέο (φπσο 

νξηαθά ζην παξάδεηγκα) αιιά παξφια απηά κία απφ ηηο δχν πξέπεη λα θχγεη; 

Τπάξρνπλ θαη άιια θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο κίαο κεηαβιεηήο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κνληέιν. Αλ δειαδή 

ππάξρεη κία κεηαβιεηή ήδε ζην κνληέιν, κήπσο ε ρξεζηκνπνίεζε θαη κίαο δεχηεξεο 

δελ πξνζθέξεη παξαπάλσ πιεξνθνξία;  

 Ζ κέζνδνο Enter ηξέρεη ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Θα γίλεη πξνθαλέο κεηά φηη ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ιηγφηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε.  

 Ζ κέζνδνο Forward θάλεη θάηη θαιχηεξν, ειέγρεη κε βάζε έλα θξηηήξην πνηα 

είλαη ε θαιχηεξε κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα “εηζέιζεη” πξψηε ζην κνληέιν. Αλ ε 

“θαιχηεξε” κεηαβιεηή δελ ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην γηα λα εηζέιζεη ζην κνληέιν, ηφηε 

θακία κεηαβιεηή δελ ζα εηζέιζεη ζην κνληέιν. Ζ κεηαβιεηή πνπ επηιέγεηαη 

εηζέξρεηαη ζην κνληέιν. Ζ κέζνδνο απηή ζπλερίδεη κεηά ςάρλνληαο ηελ θαιχηεξε 

κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν δνζέληνο φηη είλαη ήδε κία 

κεηαβιεηή κέζα ζην κνληέιν. Αλ ε δεχηεξε κεηαβιεηή ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην 

εηζέξρεηαη ζην κνληέιν θαη νχησ θαζεμήο.  

 Ζ κέζνδνο Backward θάλεη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Ξεθηλάεη κε ην 

κνληέιν πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κέζα θαη αξρίδεη λα βγάδεη 

κεηαβιεηέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ θάπνηα θξηηήξηα κέρξη λα θαηαιήμεη ζε έλα κνληέιν 

ζην νπνίν φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηθαλνπνηνχλ θάπνην θξηηήξην. Καη νη δχν 

απηέο κέζνδνη έρνπλ ην ίδην κεηνλέθηεκα. Αλ κία κεηαβιεηή κπεη ζην κνληέιν ή βγεη 

απφ ην κνληέιν, ηφηε δε γπξίδεη πίζσ. Γειαδή κία κεηαβιεηή πνπ κπήθε δεχηεξε ε 

Σξίηε κπνξεί λα θάλεη κία κεηαβιεηή πνπ κπήθε πξνεγνχκελα ζην κνληέιν λα είλαη 

άρξεζηε, αιιά επεηδή κπήθε πην λσξίο ζην κνληέιν, ηψξα δελ κπνξεί λα βγεη.  

 Ζ κέζνδνο Stepwise θάλεη κία πην ζχλζεηε δηαδηθαζία, έλα ζπλδπαζκφ θαη 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ κεζφδσλ αληηκεησπίδνληαο ην κεηνλέθηεκα απηψλ. Βξίζθεη ηελ 

θαιχηεξε κεηαβιεηή γηα λα εηζέιζεη ζην κνληέιν θαη αθνχ εηζέιζεη ζην κνληέιν 

θάλεη έιεγρν κήπσο πξέπεη λα βγεη απφ ην κνληέιν. πλερίδεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα 

φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γειαδή αθνχ κπνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο θάλεη 

έιεγρν κήπσο θάπνηα/εο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην κνληέιν. Γειαδή ζηελ νπζία 

μεθηλάεη κε Forward κέζνδν θαη ζπλερίδεη κε Backward κέζνδν. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

απηή είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.  

 Όιεο φκσο νη κέζνδνη έρνπλ έλα πξνθαλέο κεηνλέθηεκα, δελ ειέγρνπλ ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ, απηφ είλαη δηθή καο δνπιεηά. Γνθηκάζηε λα 

ηξέμεηε ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ ηξέμακε ζην παξάδεηγκα κε ηηο 

δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζα δείηε φηη δε ρξεηάδεηαη λα θξαηήζεηε θαη ηηο δχν 

κεηαβιεηέο. Σν SPSS ζα εκθαλίζεη θαη έλα πίλαθα κε κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ 

δε ρξεηάδεηαη (Excluded Variables). 
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7.1 Αλάιπζε δηαθύκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα (One way ANOVA) 

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην είδακε ηνπο ειέγρνπο ππνζέζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε 

ελφο θαη δχν αλεμάξηεησλ θαη κε δεηγκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δείγκαηα  

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξεηο πιεζπζκνχο ηνπο κέζνπο ησλ νπνίσλ ζέινπκε λα 

ζπγθξίλνπκε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα 

παξάγνληα. Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο είλαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ην t ηεζη πνπ είδακε 

ζε φια ηα πηζαλά δεχγε δεηγκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο κεηψλνπκε αηζζεηά ηελ 

πηζαλφηεηα λα ηζρχνπλ θαη νη δχν έιεγρνη ηαπηφρξνλα. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

δηαηεξεί ηελ πηζαλφηεηα απηή ζηαζεξή κε έλα κφλν ηεζη. Άιιε έθθξαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ν έιεγρνο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ γηα κία πνζνηηθή κεηαβιεηή κε 

παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε ηξία επίπεδα. Άξα 

ειέγρνπκε αλ ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ή παξάγνληαο επεξεάδεη ηελ πνζνηηθή 

κεηαβιεηή.  

 Οη ππνζέζεηο φκσο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη πην απζηεξέο ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίπησζε ησλ δχν δεηγκάησλ. Δίλαη ίδηεο κε ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, δειαδή θαλνληθφηεηα, αλεμαξηεζία θαη 

νκνζθεδαζηηθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. Όηαλ ιέκε νκνζθεδαζηηθφηεηα ησλ 

θαηαινίπσλ ελλννχκε φηη ηα θαηάινηπα πνπ δεκηνπξγνχληαη λα έρνπλ ίζεο δηαζπνξέο  

γηα θάζε επίπεδν ηνπ παξάγνληα. Ζ ηπραηφηεηα ελλνείηαη ζηε ζηαηηζηηθή αιιηψο δελ 

ππάξρεη λφεκα δηεμαγσγήο ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξακε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο γηα ηα θαηάινηπα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο (νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ην SPSS) θαη καο βνεζάλε λα εμαγάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα. Μπνξνχκε φκσο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην είδνο 

κεηαζρεκαηηζκνχ πάλσ ζηελ πνζνηηθή ή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα δε ράλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο φηαλ έρνπκε 

κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηελ θαλνληθφηεηα. Αλ φκσο δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ θαιφ ζα ήηαλ είηε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο ηηκέο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ηεζη ησλ Kruskal-Wallis, ην 

κε παξακεηξηθφ αλάινγν ηεζη ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα. ηελ 

νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα βαζηζκέλν ζηηο 

ηάμεηο κεγέζνπο ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ κεδεληθή ππφζεζε φκσο 

πνπ ειέγρεηαη κε απηφ ην ηεζη αθνξά ζηελ ηζφηεηα ησλ δηακέζσλ θαη ε ππφζεζε πνπ 

θάλνπκε γηα ηε ρξήζε ηνπ ηεζη είλαη φηη νη θαηαλνκέο ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα θάζε επίπεδν ηνπ παξάγνληα έρνπλ ην ίδην 

ζρήκα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε πεξίπησζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο αιιά ε 

ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηθαλνπνηείηαη,  κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ηεζη 

ηνπ Welch ή ην ηεζη ησλ Brown-Forsythe, ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζε πεξηπηψζεηο 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ απηνθηλήησλ γηα λα 

ειέγμνπκε θαηά πφζν ηα βάξε δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Οη κεδεληθέο ππνζέζεηο 

νξίδνληαη σο εμήο: 

 

   Ην: κ1=κ2=κ3 

   Η1: έλα ηνπιάρηζηνλ δεύγνο κέζωλ δηαθέξεη 
 

Πξηλ φκσο δηεμάγνπκε ην ηεζη ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαιφ ζα ήηαλ λα δνχκε 

γξαθηθά πσο θαηαλέκνληαη ηα βάξε ησλ απηνθηλήησλ ζηηο ηξεηο ρψξεο πξνέιεπζεο. 

Απηφ ζα γίλεη κε ηελ θαηαζθεπή ελφο γξαθήκαηνο, ηνπ ιεγφκελνπ Box Plot. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο επηιέγνπκε Graphs→Legacy Dialogs→Boxplot θαη 
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ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 58 πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέγνπκε ην πξψην εηθνλίδην 

(Simple) θαη κεηά Define γηα λα νδεγεζνχκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 59. 

 

 
 

Δηθφλα 58 

 

 
 

Δηθφλα 59 

 

 Πεξλάκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην πξψην ιεπθφ θνπηάθη (Variable:) 

θαη ηνλ παξάγνληα ζην δεχηεξν ιεπθφ θνπηάθη (Category Axis:) θαη κεηά παηάκε 

ΟΚ γηα λα εκθαληζηεί ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 40. Ζ νξηδφληηα γξακκή πνπ 

θαίλεηαη κέζα ζε θάζε νξζνγψλην είλαη ε δηάκεζνο θαη φρη ν κέζνο. Σα νξζνγψληα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά έρνπλ κήθνο ην νπνίν ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηνπο ιεγφκελνπο “θξάρηεο”. Σα άθξα ηνπ νξζνγσλίνπ νλνκάδνληαη 

“εζσηεξηθνί θξάρηεο”. Πάλσ θαη θάησ απφ θάζε νξζνγψλην ππάξρνπλ θάζεηεο 

γξακκέο. Σα άθξα ησλ γξακκψλ νλνκάδνληαη “εμσηεξηθνί θξάρηεο”. εκεία πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ην νξζνγψλην αιιά εληφο ησλ εζσηεξηθψλ θξαρηψλ νλνκάδνληαη 

ήπηα αθξαία ζεκεία, ελψ ζεκεία πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θξάρηεο 

νλνκάδνληαη εμαηξεηηθά αθξαία ζεκεία. Με ην φξν αθξαίν ζεκείν ζηε ζηαηηζηηθή 
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ελλννχκε κία παξαηήξεζε (ή ηηκή) ε νπνία απέρεη πεξηζζφηεξν απφ δχν ή ηξεηο 

ηππηθέο απνθιίζεηο απφ ηε κέζε ηηκή. 

 

 

ρήκα 41: Box plot 

 

 Γηα λα δηεμάγνπκε ην ηεζη ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ζην SPSS εξγαδφκαζηε 

σο εμήο: Analyze→General Linear Model→Univariate θαη ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 60.  

 

 
 

Δηθφλα 60 

 

 ην δεμηά πάλσ ιεπθφ θνπηάθη (Dependent Variable:) ζα πεξάζνπκε ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ην βάξνο ησλ απηνθηλήησλ δειαδή. ην ιεπθφ θνπηάθη πνπ 



 ηαηηζηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ  IBM SPSS 19 Σζαγξήο Μηραήι 

 100 

βξίζθεηαη αθξηβψο απφ θάησ (Fixed Factor(s):) ζα πεξάζνπκε ηελ θαηεγνξηθή 

κεηαβιεηή ηεο νπνία ηα επίπεδα αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ.  

 Παηψληαο ηελ επηινγή Save ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν παξφκνην κε απηφ  

ηεο εηθφλαο 56 ζην νπνίν ζα επηιέμνπκε λα ζψζνπκε ηα θαηάινηπα θαη ηηο 

εθηηκεζείζεο ηηκέο, φπσο θαη θάλακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο (θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο). Έπεηηα ζα παηήζνπκε ηελ επηινγή Options θαη ζα εκθαληζηεί ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 61.  

 

 
 

Δηθφλα 61 

 

 ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 61 εκθαλίδνληαη θάπνηεο επηινγέο απφ ηηο νπνίεο 

ζα επηιέμνπκε κφλν ηα πεξηγξαθηθά κέηξα (Descriptive statistics) θαη ην ηεζη 

ηζφηεηαο δηαζπνξψλ ηνπ Levene (Homogeneity tests). Παηψληαο Post Hoc απφ ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 60 ζα νδεγεζνχκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 62. Πεξλάκε ηνλ 

παξάγνληα ζην δεμηφ θνπηάθη θαη επηιέγνπκε ην ηεζη ηνπ Bonferroni γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαζπνξψλ ηθαλνπνηείηαη θαη ην ηεζη 

Tamhane’s T2 γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο δελ είλαη 

εχινγε. Παηψληαο Continue θαη κεηά OK θάπνηνη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ ζα 

εκθαληζηνχλ ζην Output θαίλνληαη ζηα επφκελα ζρήκαηα.  
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Δηθφλα 62 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Vehicle Weight (lbs.) 

Country of Origin Mean Std. Deviation N 

American 3367.33 788.612 253 

European 2431.49 490.884 73 

Japanese 2221.23 320.497 79 

Total 2975.09 843.546 405 

 

ρήκα 42: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηα επίπεδα ηνπ παξάγνληα 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:Vehicle Weight (lbs.) 

F df1 df2 Sig. 

44.145 2 402 .000 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + origin 

 

ρήκα 43: Σεζη ηνπ Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ 

 

 Γηα ηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 42 δελ έρνπκε λα πνχκε θαη πνιιά, ν πίλαθαο 

ηνπ ζρήκαηνο 43 φκσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Σν ηεζη ηνπ Levene ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαζπνξψλ γηα φια ηα επίπεδα ηνπ 

παξάγνληα. Ζ κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε γηα απηφ ηεζη παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. 
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     Ην: ζ1
2
= ζ2

2
= ζ3

2
 

   Η1: ηνπιάρηζηνλ κία δηαθύκαλζε δηαθέξεη από ηηο ππόινηπεο 

 

 Σν παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην ηεζη ηνπ Levene 

είλαη ίζν κε κεδέλ. Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε παξαπάλσ κεδεληθή ππφζεζε 

απνξξίπηεηαη, δειαδή ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ δελ ηθαλνπνηείηαη. 

Σν παξαθάησ ζρήκα πεξηέρεη ην απνηέιεζκα ηνπ F ηεζη. Σν ζθηαζκέλν παξαηεξεζέλ 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ίζν κε κεδέλ. Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ηα βάξε ησλ απηνθηλήησλ δε δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα απνξξίπηεηαη. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δηαζπνξψλ δελ ηθαλνπνηείηαη, νπφηε θαιφ ζα ήηαλ λα δηεμάγνπκε θαη ην έιεγρν ηνπ 

Welch ή θαη ησλ Brown-Forsythe νη νπνίνη είλαη αλζεθηηθνί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 

αιιηψο κπνξνχκε κε έλα κεηαζρεκαηηζκφ ζηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

(βάξε απηνθηλήησλ) λα πξνζπαζήζνπκε λα “θιεηδψζνπκε” ηηο δηαθπκάλζεηο. Θα 

δνχκε παξαθάησ πσο γίλνληαη νη αλζεθηηθνί έιεγρνη ζην SPSS. Καηαζθεπάδνληαο 

έλα δηάγξακκα δηαζπνξάο ησλ θαηαινίπσλ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκεζείζεο ηηκέο ζα 

δείηε φηη νη δηαθπκάλζεηο απμάλνληαη, ην δηάγξακκα έρεη ην ζρήκα ελφο “ρσληνχ”.   

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Vehicle Weight (lbs.) 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1.054E8 2 52695945.030 116.342 .000 

Intercept 2.122E9 1 2.122E9 4685.263 .000 

Origin 1.054E8 2 52695945.030 116.342 .000 

Error 1.821E8 402 452941.746   

Total 3.872E9 405    

Corrected Total 2.875E8 404    

a. R Squared = .367 (Adjusted R Squared = .363) 

 

ρήκα 44: Απνηέιεζκα ειέγρνπ F 

 

  Γείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνιιαπιψλ ειέγρσλ. Γείρλεη πνηα δεχγε κέζσλ 

δηαθέξνπλ. Σν πξψην κηζφ ηνπ πίλαθα πεξηέρεη ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ κε ηελ 

ηερληθή ηνπ Bonferroni, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θιαζηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Σν 

δεχηεξν κηζφ ηνπ πίλαθα πεξηέρεη ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ κε ηελ ηερληθή ηνπ 

Tamhane, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηζρχεη ε ππφζεζε ηεο 

νκνζθεδαζηηθφηεηαο. Παξαηεξήζηε φηη ε ηερληθή ηνπ Bonferroni δελ αληρλεχεη ηε 

δηαθνξά βάξνπο αλάκεζα ζηα επξσπατθά θαη ζηα Ηαπσληθά απηνθίλεηα ελψ ε 

ηερληθή ηνπ Tamhane ηε βξίζθεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.   
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:Vehicle Weight (lbs.) 

 

(I) Country of Origin (J) Country of Origin 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Bonferroni American European 935.83
*
 89.415 .000 720.88 1150.79 

Japanese 1146.10
*
 86.739 .000 937.58 1354.63 

European American -935.83
*
 89.415 .000 -1150.79 -720.88 

Japanese 210.27 109.262 .165 -52.40 472.93 

Japanese American -1146.10
*
 86.739 .000 -1354.63 -937.58 

European -210.27 109.262 .165 -472.93 52.40 

Tamhane American European 935.83
*
 75.888 .000 753.02 1118.65 

Japanese 1146.10
*
 61.306 .000 998.92 1293.28 

European American -935.83
*
 75.888 .000 -1118.65 -753.02 

Japanese 210.27
*
 67.832 .007 46.05 374.48 

Japanese American -1146.10
*
 61.306 .000 -1293.28 -998.92 

European -210.27
*
 67.832 .007 -374.48 -46.05 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 452941.746. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

ρήκα 45: Απνηειέζκαηα πνιιαπιψλ ειέγρσλ 

 

 Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο κε ηζφηεηαο 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαινίπσλ θαηά κήθνο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ. Ο έλαο είλαη 

λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, π.ρ. ινγαξηζκηθά. 

Απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνλ είδακε ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Ο 

δεχηεξνο είλαη λα πεξάζνπκε ζε πην αλζεθηηθέο, ζηηο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ, 

κεζφδνπο φπσο είλαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηε κέζνδν ηνπ Welch θαη ησλ 

Brown-Forsythe.  

   

7.2 Αλάιπζε δηαθύκαλζεο κε ηε κέζνδν ηνπ Welch θαη ηωλ Brown-Forsythe 

 

 Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη κε 

άιιν ηξφπν απφ ηελ επηινγή Analyze. Δπηιέγνληαο Analyze→Compare 

Means→One-way ANOVA θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 63. ην 

νπνίν πεξλάκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ηνλ παξάγνληα ζηα δεμηά ιεπθά 

θνπηάθηα θαηά ηα γλσζηά. Δπηιέγνληαο Post Hoc ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 64 ζην νπνίν ζα επηιέμνπκε ηε δηεμαγσγή ησλ πνιιαπιψλ ειέγρσλ κφλν 

κέζσ ηνπ Tamhane. Παηψληαο Options ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 65.  
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Δηθφλα 63 

 

 
 

Δηθφλα 64 

 

 ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 64 ζα επηιέμνπκε φιεο ηηο επηινγέο πιελ ηεο Fixed 

and random effects θαη ηεο Homogeneity of variance test (γλσξίδνπκε φηη νη 

δηαθπκάλζεηο δηαθέξνπλ, νπφηε δε ζέινπκε λα εκθαλίζεη πάιη ην ηεζη ηνπ Levene). 

Παηψληαο Continue επηζηξέθνπκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 63 θαη παηψληαο OK ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ. Δκθαλίδεηαη θαη ν πίλαθαο ηεο αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο.  

 

Descriptives 

Vehicle Weight (lbs.) 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

American 253 3367.33 788.612 49.580 3269.68 3464.97 1800 5140 

European 73 2431.49 490.884 57.454 2316.96 2546.02 1825 3820 

Japanese 79 2221.23 320.497 36.059 2149.44 2293.02 1613 2930 

Total 405 2975.09 843.546 41.916 2892.69 3057.49 1613 5140 

 
ρήκα 46: Πεξηγξαθηθά κέηξα 
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Robust Tests of Equality of Means 

Vehicle Weight (lbs.) 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 178.311 2 192.960 .000 

Brown-Forsythe 205.193 2 311.916 .000 

a. Asymptotically F distributed. 

 

ρήκα 47: Απνηειέζκαηα ησλ αλζεθηηθψλ ειέγρσλ 

 

 
ρήκα 48: Γηάγξακκα ησλ κέζσλ 

 

 ηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 47 βιέπνπκε θάπνηα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηα 

βάξε ησλ απηνθηλήησλ θάζε ρψξαο μερσξηζηά καδί κε ηα 95% δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηα κέζα βάξε ηεο θάζε ρψξαο. Δδψ παξεκβάιιεηαη ν πίλαθαο ηεο 

Anova ηνλ νπνίν έρνπκε ήδε δεη. Ο πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 48 πεξηέρεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλζεθηηθψλ ειέγρσλ. Σα παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο θαη γηα ηνπο δχν ειέγρνπο είλαη κεδέλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη ίδην κε 

πξνεγνπκέλσο, ηα βάξε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Σν 

επφκελν ζρήκα ζην Output είλαη ν πίλαθαο κε ηνπο πνιιαπινχο ειέγρνπο ηνπ 

Tamhane ηνπο νπνίνπο είδακε πξνεγνπκέλσο. Σειεπηαίν εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα 

ησλ κέζσλ ην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα είρακε θαηαζθεπάζεη θαη κε ηνλ πξψην 

ηξφπν. Βιέπνπκε φηη ηα ακεξηθάληθα απηνθίλεηα είλαη ζαθψο βαξχηεξα απφ ηα άιια.  

 

7.3 Με παξακεηξηθή αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ηεζη ηωλ Kruskal-Wallis)  

 

 Δίδακε πσο αληηκεησπίδνπκε ην πξφβιεκα ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππνζέζεσλ. Ση γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχκε λα έρνπκε 

πξφβιεκα; Σφηε δηεμάγνπκε αλάιπζε δηαθχκαλζεο βαζηζκέλε ζηηο ηάμεηο κεγέζνπο 

ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ ηερληθή πξνηάζεθε απφ ηνλ William 
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Kruskal θαη ηνλ W. Allen Wallis θαη ζηελ νπζία απνηειεί ηε γελίθεπζε ηνπ ηεζη ησλ 

Mann-Whitney-Wilcoxon γηα ηξία ή πεξηζζφηεξα δείγκαηα. Οη κεδεληθή θαη ε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε φκσο ζα αιιάμνπλ κνξθή θαη ζα αλαθέξνληαη ζηελ ηζφηεηα ή 

φρη ησλ δηακέζσλ ησλ δεηγκάησλ. Ζ δηεμαγσγή ηνπ ηεζη ζην SPSS γίλεηαη σο εμήο: 

Analyze→Nonparametric Tests→Legacy Dialogs→K Independent Samples θαη 

ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 65. 

 

 
 

Δηθφλα 65 

 

 ην παξάζπξν απηφ πεξλάκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην ιεπθφ θνπηάθη 

(Test Variable List:) θαη ηελ θαηεγνξηθή κεηαβιεηή πνπ δειψλεη ηνλ παξάγνληα ζην 

θάησ ιεπθφ θνπηάθη (Grouping Variable:). Μεηά παηάκε Define Range γηα λα 

νξίζνπκε ηα επίπεδα ηνπ παξάγνληα (ηηο ηηκέο ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο). Απφ ηελ 

επηινγή Exact επηιέγνπκε ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ηερληθή Monte Carlo. Μεηά παηάκε ΟΚ θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 

ζρήκαηνο 49. 

 Σα παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην ηεζη ησλ 

Kruskal-Wallis είλαη ίζα κε κεδέλ. Δπνκέλσο ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, άξα 

νη δηάκεζνη ησλ βαξψλ ησλ απηνθηλήησλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ζε α=5%.  
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Test Statistics
b,c

 

 
Vehicle Weight 

(lbs.) 

Chi-Square 161.198 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

Monte Carlo Sig. Sig. .000
a
 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .000 

a. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

b. Kruskal Wallis Test 

c. Grouping Variable: Country of Origin 

 

ρήκα 49: Απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ Kruskal-Wallis 

  

7.4 Αλάιπζε δηαθύκαλζεο γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα 
 

 Δίδακε ηη γίλεηαη φηαλ ηα δείγκαηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Ση γίλεηαη 

φκσο φηαλ ηα δείγκαηα δελ είλαη αλεμάξηεηα? Δίδακε κία πεξίπησζε κε δχν δείγκαηα 

ζην 5
ν
 θεθάιαην φπνπ είρακε ην t-test γηα δχν εμαξηεκέλα δείγκαηα. Δδψ ζα δνχκε ηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε φηαλ έρνπκε παξαπάλσ απφ δχν εμαξηεκέλα δείγκαηα. Ζ 

ηερληθή ζηα αγγιηθά ιέγεηαη Repeated Measures ANOVA, αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο.  

 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε δεδνκέλα απφ ην SPSS πάιη, ηα testmarket.sav. 

Άιιαμα ηε κνξθή ηνπο ψζηε λα είλαη φπσο ζηνλ πίλαθα 2. Πξέπεη δειαδή ηα 

δείγκαηα λα είλαη ην θάζε έλα ζε κία ζηήιε. ηελ πεξίπησζε ησλ αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ (αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαη έιεγρνο κέζσλ δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ) 

φιεο νη κεηξήζεηο ήηαλ ζε κία ζηήιε θαη είρακε κία άιιε ζηήιε πνπ έδεηρλε ην 

δείγκα ζην νπνίν αλήθεη ε θάζε κέηξεζε. ηελ πεξίπησζε φκσο δχν εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε δχν ζηήιεο.  

 

No Week1 Week2 Week3 Week4 

1 18 14 12 6 

2 19 12 8 4 

3 14 10 6 2 

4 16 12 10 4 

5 12 8 6 2 

6 18 10 5 1 

7 16 10 8 4 

8 18 8 4 1 

9 16 12 6 2 

10 19 16 10 8 

11 16 14 10 9 

12 16 12 8 8 

 

Πίλαθαο 2: Γεδνκέλα επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ 
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 Ο πίλαθαο 2 πεξηέρεη θάπνηεο ηηκέο γηα κία αγνξά θαηά κήθνο 4 εβδνκάδσλ. Ο 

ζθνπφο είλαη λα δνχκε αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο αλάκεζα ζηηο 4 

εβδνκάδεο. Γηα λα δηεμάγνπκε ηελ αλάιπζε ζην SPSS επηιέγνπκε Analyze→General 

Linear Model→Repeated Measures θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 66. 

ην πάλσ ηεηξαγσλάθη (Within-Subject Factor Name:) δψζακε έλα φλνκα ζηνλ 

παξάγνληα γηα ηνλ νπνίν ελδηαθεξφκαζηε. ην δεχηεξν θνπηάθη (Number of Levels:) 

βάδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ πνπ έρνπκε, ζηελ 

πεξίπησζε καο έρνπκε κεηξήζεηο γηα 4 εβδνκάδεο. ην θνπηάθη Measure Name: 

κπνξνχκε λα δψζνπκε έλα φλνκα ζηηο κεηξήζεηο, δειαδή ζε ηη αλαθέξνληαη. Δκείο 

βάιακε πσιήζεηο. 

 

 
 

Δηθφλα 66 

 

 Παηψληαο Add θαη κεηά Define θαη ζα κεηαθεξζνχκε ζην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 67. Δδψ ζα πεξάζνπκε ζηα δεμηά ηα ηέζζεξα δείγκαηα (ζηήιεο) πνπ έρνπκε. 

Αλ επηιέμνπκε Plots… κπνξνχκε λα δεηήζνπκε έλα δηάγξακκα κε ηνπο κέζνπο ησλ 

δεηγκάησλ. Ζ επηινγή Options… είλαη ίδηα κε απηή ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 61 

πνπ είδακε ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Δθεί ζα επηιέμνπκε πάιη ηελ εκθάληζε 

θάπνησλ πεξηγξαθηθψλ γηα ηα ηέζζεξα δείγκαηα θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ. 

Αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα ζψζνπκε ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα γηα 

έιεγρν θαλνληθφηεηαο. Μεηά γπξίδνπκε ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 67 θαη παηάκε 

ΟΚ. Θα εκθαληζηνχλ πνιινί πίλαθεο αιιά εκείο εδψ παξνπζηάδνπκε κφλν ηνλ 

έιεγρν ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ.  
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Δηθφλα 67 

 

 Ο έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ειέγρεη κία δηαθνξεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαινίπσλ. Ζ p-value γηα ηνλ έιεγρν απηφ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

0.05 ζηελ πεξίπησζε καο (Sig=0.112). Καιφ είλαη λα ηθαλνπνηείηαη απηή ε ππφζεζε.  

ηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 51 έρνπκε 4 δηαθνξεηηθνχο ειέγρνπο. Ο πξψηνο ππνζέηεη 

νη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο ηζρχεη. Δκείο είκαζηε ζε απηήλ ηελ πεξίπσησζε 

ηψξα. Αλ παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε απηή ηφηε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

ηξεηο επφκελνπο ειέγρνπο.  

 Όζνλ αθνξά ζηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο κπνξνχκε λα ζψζνπκε ηα 

θαηάινηπα θαη λα ειέγμνπκε γηα θάζε ζηήιε θαηαινίπσλ ηελ θαλνληθφηεηα.  

 

Mauchly's Test of Sphericity
b
 

Measure: sales 

Within Subjects Effect Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square Df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

Week .398 8.957 5 .112 .622 .744 .333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an 

identity matrix. 

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of 

Within-Subjects Effects table. 

b. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: week 

 

ρήκα 50: Έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure: sales 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Week Sphericity Assumed 991.500 3 330.500 127.561 .000 

Greenhouse-Geisser 991.500 1.865 531.709 127.561 .000 

Huynh-Feldt 991.500 2.231 444.504 127.561 .000 

Lower-bound 991.500 1.000 991.500 127.561 .000 

Error(week) Sphericity Assumed 85.500 33 2.591   

Greenhouse-Geisser 85.500 20.512 4.168   

Huynh-Feldt 85.500 24.536 3.485   

Lower-bound 85.500 11.000 7.773   

 

ρήκα 51: Έιεγρνη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ 

 

 Βιέπνπκε φηη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ απνξξίπηεηαη ζε α=5%. 

Άξα θάπνηνο ή θάπνηνη κέζνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Μπνξνχκε ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε λα θάλνπκε πνιιά t-ηεζη γηα δεχγε παξαηεξήζεσλ. Αλ επαλαιάβνπκε ηε 

δηαδηθαζία θαη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 67 παηήζνπκε ηελ επηινγή Options… ζα 

καο πάεη ζην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 68 πνπ είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο εηθφλαο 61. 

 

 
 

Δηθφλα 68 
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 Δδψ ζα πεξάζνπκε ζην δεμηά θνπηάθη ην φλνκα ηνπ παξάγνληα θαη ζα 

επηιέμνπκε απφ θάησ Compare main effects θαη απφ θάησ ζα επηιέμνπκε 

Bonferroni. Ζ δηφξζσζε Bonferroni ζα δηαηεξήζεη ην ζπλνιηθφ α ζην επίπεδν ηνπ 

5% γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο ηαπηφρξνλα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

ηνπ ζρήκαηνο 52. 

 

Pairwise Comparisons 

Measure:sales 

(I) week (J) week 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 5.000
*
 .663 .000 2.873 7.127 

3 8.750
*
 .799 .000 6.187 11.313 

4 12.250
*
 .906 .000 9.345 15.155 

2 1 -5.000
*
 .663 .000 -7.127 -2.873 

3 3.750
*
 .429 .000 2.375 5.125 

4 7.250
*
 .494 .000 5.664 8.836 

3 1 -8.750
*
 .799 .000 -11.313 -6.187 

2 -3.750
*
 .429 .000 -5.125 -2.375 

4 3.500
*
 .515 .000 1.848 5.152 

4 1 -12.250
*
 .906 .000 -15.155 -9.345 

2 -7.250
*
 .494 .000 -8.836 -5.664 

3 -3.500
*
 .515 .000 -5.152 -1.848 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

ρήκα 52: Πνιιαπινί έιεγρνη εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ 

 

7.5 Με παξακεηξηθή αλάιπζε δηαθύκαλζεο γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα 

 

 Αο δνχκε ηψξα έλα αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ έιεγρν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε πεξηζζφηεξα απφ 2 εμαξηεκέλα δείγκαηα. Ο έιεγρνο φκσο αλαθέξεηαη ζηηο 

δηακέζνπο ησλ δεηγκάησλ θαη φρη ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπο. Δίλαη φκσο πην απιφο θαη πην 

ζχληνκνο. Γηα λα ηνλ δηεμάγνπκε επηιέγνπκε Analyze→Nonparametric 

Tests→Legacy Dialogs→K Related samples θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο 

εηθφλαο 69 ζην νπνίν ζα πεξάζνπκε δεμηά ηηο ηέζζεξηο ζηήιεο ηνπ SPSS.  Παηψληαο 

Exact… κπνξνχκε λα δεηήζνπκε ππνινγηζκφ ηεο p-value κέζσ Monte-Carlo. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 53.  
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Δηθφλα 69 

 

Test Statistics
a
 

N 12 

Chi-Square 12.000 

Df 1 

Asymp. Sig. .001 

Monte Carlo Sig. Sig. .000 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .001 

a. Friedman Test 

 

ρήκα 53: Απνηέιεζκα ειέγρνπ Friedman 

 

 Σν ζπκπέξαζκα είλαη ίδην κε ην πξνεγνχκελν, ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

κέζσλ απνξξίπηεηαη ζε α=5%. 
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Λεμηθό ζηαηηζηηθώλ όξωλ 

 

A 

 

acceptance region  πεξηνρή απνδνρήο 

acceptance sampling δεηγκαηνιεςία απνδνρήο 

accessibility sampling δεηγκαηνιεςία πξνζηηφηεηαο 

additive model πξνζζεηηθφ κνληέιν 

algorithm αιγφξηζκνο 

alpha άιθα 

alternative hypothesis ελαιιαθηηθή ππφζεζε 

analysis of covariance αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο 

analysis of variance αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

antithetic random variables αληίζεηεο ή αληηζεηηθέο ηπραίεο κεηαβιεηέο 

approximation πξνζέγγηζε 

area sampling δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο 

arithmetic mean αξηζκεηηθφο κέζνο 

assumption ππφζεζε 

asymptotic αζπκπησηηθφο 

autocorrelation απηνζπζρέηηζε 

autocorrelation function ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο 

average κέζνο φξνο 

axis άμνλαο 

 

Β 

 

backward elimination procedure κέζνδνο απνθιεηζκνχ κεηαβιεηψλ 

bar chart ξαβδφγξακκα 

Bayes factor παξάγνληαο ηνπ Bayes 

Bayes' theorem ζεψξεκα ηνπ Bayes 

Bayesian inference ζπκπεξαζκαηνινγία θαηά Bayes 

Bayesian information criterion θξηηήξην πιεξνθνξίαο ηνπ Bayes 

Bayesian statistics κπευδηαλή ζηαηηζηηθή ή ζηαηηζηηθή θαηά Bayes 

beta  βήηα 

beta distribution θαηαλνκή βήηα 

beta function ζπλάξηεζε βήηα 

beta-binomial distribution θαηαλνκή βήηα-δησλπκηθή 

bias κεξνιεςία 

bimodal distribution δηθφξπθε θαηαλνκή 

binary data δπαδηθά δεδνκέλα 

binomial coefficient δησλπκηθφο ζπληειεζηήο 

binomial distribution δησλπκηθή θαηαλνκή 

binomial test δησλπκηθφο έιεγρνο 

biostatistics βηνζηαηηζηηθή 

bivariate distribution δηκεηαβιεηή θαηαλνκή 

box plot δηάγξακκα πιαηζίνπ απνιήμεσλ ή ζεθφγξακκα 

branching processes θιαδσηέο αλειίμεηο 

Buffon's needle βειφλα ηνπ Buffon 
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C 

 

canonical correlation analysis 

 

 

αλάιπζε θαλνληθψλ ζπζρεηίζεσλ 

capability index δείθηεο ηθαλφηεηαο 

capture-recapture methods κέζνδνη ζχιιεςεο θαη επαλαζχιιεςεο 

categorical variable θαηεγνξηθή κεηαβιεηή 

categorical data analysis αλάιπζε θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ 

causality αηηηφηεηα 

censored data ινγνθξηκκέλα δεδνκέλα 

census απνγξαθή 

central limit theorem θαληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα 

characteristic function ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε 

chi-square distribution ρη-ηεηξάγσλν θαηαλνκή 

classification θαηάηαμε 

clinical trials  θιηληθέο δνθηκέο 

cluster analysis αλάιπζε ζε νκάδεο 

clustered bar chart νκαδνπνηεκέλν ξαβδφγξακκα 

clustered sampling δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο 

coefficient ζπληειεζηήο 

coefficient of determination ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

coefficient of variation ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο 

cohort studies κειέηεο θννξηήο 

collinearity ζπγγξακκηθφηεηα 

compound Poisson process ζχλζεηε δηαδηθαζία Poisson 

concordant pair αξκνληθφ δεχγνο 

conditional distribution δεζκεπκέλε θαηαλνκή 

conditional expectation δεζκεπκέλε αλακνλή  

conditional probability δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα 

confidence band δψλε εκπηζηνζχλεο 

confidence interval δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

confirmatory factor analysis επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

confounding factor ζπγρπηηθφο παξάγνληαο 

conjugate distribution ζπδπγήο θαηαλνκή 

consistency ζπλέπεηα 

contingency coefficient ζπληειεζηήο ζπλάθεηαο 

contingency table πίλαθαο ζπλάθεηαο 

continuity correction δηφξζσζε ζπλέρεηαο 

continuous distribution ζπλερήο θαηαλνκή 

continuous random variable ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή 

continuous variable ζπλερήο κεηαβιεηή 

contrasts δηαθνξέο 

control chart δηάγξακκα ειέγρνπ 

control-cases studies κειέηεο καξηχξσλ αζζελψλ 

convolution ζπλέιημε 

correlation ζπζρέηηζε 

correlation coefficient ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

correlation matrix πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

correspondence analysis αλάιπζε αληηζηνηρηψλ 

covariance ζπλδηαθχκαλζε 

covariate ζπκκεηαβιεηή 
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coverage probability πηζαλφηεηα θάιπςεο 

credibility interval δηάζηεκα αμηνπηζηίαο 

credibility region πεξηνρή αμηνπηζηίαο 

critical value θξηηηθή ηηκή 

cross-sectional studies δηαηκεκαηηθέο κειέηεο 

cumulative distribution function αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο 

curve θακπχιε 

 

D 

 

data δεδνκέλα 

data analysis αλάιπζε δεδνκέλσλ 

data mining εμψξπμε δεδνκέλσλ 

deciles δεθαηεκφξηα 

degree of association βαζκφο ζπλάθεηαο ή ζχλδεζεο 

degrees of freedom βαζκνί ειεπζεξίαο 

demography δεκνγξαθία 

dendrogram δεληξφγξακκα 

dependent variable εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

descriptive statistics πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθή 

design matrix πίλαθαο ζρεδηαζκνχ 

design of experiments ζρεδηαζκφο πεηξακάησλ 

diffusion process πξφηππα δηάρπζεο 

discordant pair δπζαξκνληθφ δεχγνο 

discrete distribution δηαθξηηή θαηαλνκή 

discrete random variable δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή 

discriminant analysis δηαρσξηζηηθή ή δηαθξηηηθή αλάιπζε 

dispersion δηαζπνξά  

distribution θαηαλνκή 

dot plot ζεκεηφγξακκα 

dummy variable ςεπδνκεηαβιεηή 

 

E 

 

efficient estimator απνηειεζκαηηθφο εθηηκεηήο 

efficiency απνηειεζκαηηθφηεηα 

epidemiology επηδεκηνινγία 

ergodic theorem εξγνδηθφ ζεψξεκα 

ergodicity εξγνδηθφηεηα 

error ιάζνο, ζθάικα 

estimation εθηίκεζε 

estimator εθηηκεηήο 

estimated value εθηηκεζείζα ηηκή 

event γεγνλφο 

exact test αθξηβήο έιεγρνο 

expectation αλακνλή 

expected value αλακελφκελε ηηκή 

experimental units πεηξακαηηθέο κνλάδεο 

explanatory variable επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή 

exponential distribution εθζεηηθή θαηαλνκή 
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exponential family εθζεηηθή νηθνγέλεηα 

F 

 

factor 

 

 

 

παξάγνληαο  

factor analysis παξαγνληηθή αλάιπζε 

factor loadings επηβαξχλζεηο ησλ παξαγφλησλ 

factorial design παξαγνληηθφο ζρεδηαζκφο 

false negative case ςεπδή ζεηηθή πεξίπησζε 

false positive case ςεπδή αξλεηηθή πεξίπησζε 

finite πεπεξαζκέλνο 

first quartile πξψην ηεηαξηεκφξην 

fixed effects ζηαζεξέο επηδξάζεηο 

fixed effects model κνληέιν ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ 

follow-up studies κειέηεο παξαθνινχζεζεο 

forecasting methods κέζνδνη πξνβιέςεσλ 

forward procedure κέζνδνο πξννδεπηηθήο πξνζζήθεο κεηαβιεηψλ 

frame πιαίζην 

frequency ζπρλφηεηα 

frequency polygon πνιχγσλν ζπρλνηήησλ 

 

G 

 

game theory ζεσξία παηγλίσλ 

gamma distribution θαηαλνκή γάκα 

gamma function ζπλάξηεζε γάκα 

general linear model γεληθφ γξακκηθφ κνληέιν 

generalized linear models γεληθεπκέλα γξακκηθά κνληέια 

geometric distribution γεσκεηξηθή θαηαλνκή 

geometric mean γεσκεηξηθφο κέζνο 

goodness of fit test έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο 

graph γξάθεκα 

 

H 

 

harmonic mean αξκνληθφο κέζνο 

hazard function  ζπλάξηεζε θηλδχλνπ 

hazard rate ξπζκφο θηλδχλνπ 

hazard rate function ζπλάξηεζε βαζκνχ θηλδχλνπ 

heterogeneity εηεξνγέλεηα 

heteroscedasticity εηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

hierarchical model ηεξαξρηθφ κνληέιν 

highest posterior density πεξηνρή πςίζηεο a-posteriori ππθλφηεηαο 

histogram Ηζηφγξακκα 

homogeneity νκνηνγέλεηα 

homoscedasticity νκνζθεδαζηηθφηεηα 

hypergeometric distribution ππεξγεσκεηξηθή θαηαλνκή 

hypothesis testing έιεγρνο ππφζεζεο 

 

I 
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independent variable 

 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

index number αξηζκνδείθηεο 

inertia αδξάλεηα 

infinite άπεηξνο 

information κέηξν πιεξνθνξίαο 

information matrix πίλαθαο πιεξνθνξίαο 

informative prior distribution πιεξνθνξηαθή prior θαηαλνκή 

interaction αιιειεπίδξαζε 

interquartile range ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 

interval estimation εθηίκεζε ζε δηάζηεκα 

interval scale θιίκαθα δηαζηήκαηνο 

irreducible Markov chain αδηαρψξηζηε αιπζίδα Markov 

 

J 

 

joint distribution απφ θνηλνχ θαηαλνκή 

judgemental or purposive sampling δεηγκαηνιεςία θξίζεο ή ζθνπηκφηεηαο 

 

K 

 

kurtosis θχξησζε 

 

L 

 

lack of memory έιιεηςε κλήκεο 

latent variables ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο 

latin squares ιαηηληθά ηεηξάγσλα 

law of large numbers λφκνο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ 

least squares estimators εθηηκεηέο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

leptokurtic distribution ιεπηφθπξηε θαηαλνκή 

linear model γξακκηθφ κνληέιν 

location parameter παξάκεηξνο ζέζεο 

logistic model ινγηζηηθφ κνληέιν 

logistic regression ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

logistics distribution ινγηζηηθή θαηαλνκή 

loglinear model ινγαξηζκηθφ κνληέιν 

lognormal distribution ινγαξηζκνθαλνληθή θαηαλνκή 

longitudinal data analysis αλάιπζε δηακήθσλ δεδνκέλσλ 

longitudinal studies δηακήθεηο κειέηεο 

loss function ζπλάξηεζε απψιεηαο 

 

M 

 

main effects θχξηεο επηδξάζεηο 

marginal distribution πεξηζψξηα θαηαλνκή 

market research έξεπλα αγνξάο 

Markov chains αιπζίδεο Markov ή Μαξθνβηαλέο αιπζίδεο 

maximum κέγηζην 

maximum likelihood κέγηζηε πηζαλνθάλεηα 
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mean κέζνο 

mean absolute deviation κέζε απφιπηε απφθιηζε 

mean square error κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα 

measure theory ζεσξία κέηξνπ 

measures of association κέηξα ζπλάθεηαο 

median δηάκεζνο 

mesokurtic distribution κεζφθπξηε θαηαλνκή 

minimum ειάρηζην 

missing values  εθιεηπνχζεο ηηκέο 

mixed effects model κνληέιν κηθηψλ επηδξάζεσλ 

mode θνξπθή 

model κνληέιν 

moment ξνπή 

moment generating function ξνπνγελλήηξηα ζπλάξηεζε 

monotone regression κνλφηνλε παιηλδξφκεζε 

mortality (death) rate  ξπζκφο ζλεζηκφηεηαο 

moving average θηλεηφο κέζνο 

multicollinearity πνιπζπγγξακκηθφηεηα 

multidimensional scaling techniques πνιπδηάζηαηεο ηερληθέο θιηκαθνπνίεζεο 

multilevel models πνιπεπίπεδα κνληέια 

multinomial distribution πνιπσλπκηθή θαηαλνκή 

multiple comparisons πνιιαπινί έιεγρνη 

multiple correspondence analysis πνιιαπιή αλάιπζε αληηζηνηρηψλ 

multiple linear regression πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

multivariate πνιπκεηαβιεηφο 

multivariate analysis of variance πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

multivariate case πνιπκεηαβιεηή πεξίπησζε 

 

N 

 

negative binomial distribution αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή 

negative confounder αξλεηηθφο ζπγρπηηθφο παξάγνληαο 

negative predicted value αξλεηηθή πξνβιεπηηθή ηηκή 

nested models θσιηαζκέλα κνληέια 

nominal scale νλνκαζηηθή θιίκαθα  

nominal variable νλνκαζηηθή κεηαβιεηή 

non-informative prior distribution κε πιεξνθνξηαθή prior θαηαλνκή 

non-linear model κε-γξακκηθφ κνληέιν 

nonparametric statistics κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή 

normal distribution θαλνληθή θαηαλνκή 

nuisance factor ελνριεηηθφο παξάγνληαο 

null hypothesis κεδεληθή ππφζεζε 

 

O 

 

observations παξαηεξήζεηο 

observed significance level (p-value) παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p-ηηκή) 

 

 

odds ratio 

 

 

ιφγνο ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ ή θιάζκα ιφγνπ 
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πηζαλνηήησλ 

one-sided test κνλφπιεπξνο έιεγρνο 

one-way ANOVA αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα 

operating characteristic curve ραξαθηεξηζηηθή ιεηηνπξγηθή θακπχιε 

opinion poll ζθπγκνκέηξεζε θνηλήο γλψκεο 

ordered data δηαηεηαγκέλα δεδνκέλα 

ordinal scale θιίκαθα δηάηαμεο 

ordinary least squares method κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

orthogonal contrasts νξζνγψληεο δηαθνξέο 

outliers  αθξαίεο ηηκέο 

overparameterization ππεξπαξακεηξνπνίεζε 

 

P 

 

parameter παξάκεηξνο 

parametric statistics παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή 

partial correlation coefficient κεξηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

permutation αλαδηάηαμε 

pie chart θπθιηθφ δηάγξακκα ή δηάγξακκα πίηαο 

pivotal quantity αληηζηξεπηή πνζφηεηα 

platykurtic distribution πιαηχθπξηε θαηαλνκή 

plot γξάθεκα 

point estimation ζεκεηαθή εθηίκεζε 

point process ζεκεηαθή δηαδηθαζία 

population πιεζπζκφο 

population characteristic ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιεζζκνχ 

positive confounder ζεηηθφο ζπγρπηηθφο παξάγνληαο 

positive predicted value ζεηηθή πξνβιεπηηθή ηηκή 

posterior or a-posteriori distribution posterior θαηαλνκή 

predicted value  πξνβιεθζείζα ηηκή 

prediction interval δηάζηεκα πξφβιεςεο 

prevalence επηπνιαζκφο 

principal component analysis αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ 

principal coordinate analysis αλάιπζε θχξησλ ζπληεηαγκέλσλ 

prior or a-priori distribution prior θαηαλνκή 

probability πηζαλφηεηα 

probability density function ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο 

probability generating function πηζαλνγελλήηξηα ζπλάξηεζε 

probability sampling δεηγκαηνιεςία θαηά πηζαλφηεηα 

prospective studies πξννπηηθέο κειέηεο 

 

Q 

 

qualitative πνηνηηθφο 

quantitative πνζνηηθφο 

queues νπξέο 

quota sampling δεηγκαηνιεςία κε πξνθαζνξηζκέλα πνζνζηά 

 

R 
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random effects ηπραίεο επηδξάζεηο 

random effects model κνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ 

random factor ηπραίνο παξάγνληαο 

random processes ηπραίεο δηαδηθαζίεο 

random sample ηπραίν δείγκα 

random variable ηπραία καηαβιεηή 

random walk ηπραίνο πεξίπαηνο 

randomization ηπραηνπνίεζε 

randomized complete block design ηπραηνπνηεκέλνη πιήξσο ζρεδηαζκνί θαηά κπινθ 

range εχξνο 

ranks ηάμεηο κεγέζνπο 

ratio scale θιίκαθα ιφγνπ 

recurrent state επαλαιεπηηθή θαηάζηαζε 

regression analysis αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

regression coefficients ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο 

regressors παιηλδξνκεηέο 

rejection region πεξηνρή απφξξηςεο 

rejection sampling δεηγκαηνιεςία απφξξηςεο 

relative risk ζρεηηθφο θίλδπλνο 

reliability αμηνπηζηία 

reliability coefficient ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο 

reliability function ζπλάξηεζε αμηνπηζηίαο 

renewal process αλαλεσηηθή δηαδηθαζία 

renewal theory ζεσξία αλαλέσζεο 

repeated measures επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο 

replication επαλαιεςηκφηεηα 

residuals θαηάινηπα 

response surface επηθάλεηα απφθξηζεο 

response variable απαληεηηθή κεηαβιεηή 

retrospective studies αλαδξνκηθέο κειέηεο 

ridge regression ακθηθιηλήο παιηλδξφκεζε 

robust regression εχξσζηε παιηλδξφκεζε 

runs test έιεγρνο ξνψλ 

 

S 

 

sample δείγκα 

sample surveys δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο 

sampling distribution δεηγκαηηθή θαηαλνκή 

sampling frame δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην 

sampling mean δεηγκαηηθφο κέζνο 

sampling techniques δεηγκαηνιεπηηθέο ηερληθέο 

sampling theory ζεσξία δεηγκαηνιεςίαο 

sampling units δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο 

saturated (full) model θνξεζκέλν κνληέιν 

scale θιίκαθα 

scale parameter παξάκεηξνο θιίκαθαο 

scatter plot δηάγξακκα δηαζπνξάο 

seasonality επνρηθφηεηα 

semiparametric εκηπαξακεηξηθφο 
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sensitivity analysis αλάιπζε επαηζζεζίαο 

serial correlation coefficient ζεηξηαθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

shape parameter παξάκεηξνο ζρήκαηνο 

sign test πξνζεκηθφο έιεγρνο 

significance level επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

simple linear regression απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

simple random sampling απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία 

simulation πξνζνκνίσζε 

size effect  επίδξαζε κεγέζνπο 

skewed distribution αζχκκεηξε θαηαλνκή 

skewness αζπκκεηξία 

specification limits φξηα πξνδηαγξαθψλ 

specificity εηδηθφηεηα 

sphericity ζθαηξηθφηεηα 

split-half reliability αμηνπηζηία εκίθιαζηνπ 

stable process ζηαζεξή δηεξγαζία 

standard deviation ηππηθή απφθιηζε 

standard error ηππηθφ ζθάικα 

standardization ηππνπνίεζε 

standardized values ηππνπνηεκέλεο ηηκέο 

state space ρψξνο θαηαζηάζεσλ 

stationary distribution ζηάζηκε θαηαλνκή 

stationary process ζηάζηκε δηαδηθαζία 

statistical ζηαηηζηηθφο (επίζεην) 

statistical inference ζηαηηζηηθή ζπκπεξαζκαηνινγία 

statistically significant ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

statistician ζηαηηζηηθφο (νπζηαζηηθφ, ηδηφηεηα) 

statistics ζηαηηζηηθή 

stem-and-leaf plot δηάγξακκα κίζρνπ-θχινπ 

stepwise regression βεκαηηθή παιηλδξφκεζε 

stochastic models ζηνραζηηθά κνληέια 

stochastic processes ζηνραζηηθέο αλειίμεηο 

stratified analysis ζηξσκαηνπνηεκέλε αλάιπζε 

stratified randomization ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραηνπνίεζε 

stratified sampling ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία 

study population ππφ κειέηε πιεζπζκφο 

subjective probability ππνθεηκεληθή πηζαλφηεηα 

sufficiency επάξθεηα 

sum άζξνηζκα 

sum of products άζξνηζκα γηλνκέλσλ 

sum of squares άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ 

survival analysis αλάιπζε επηβίσζεο 

survival function ζπλάξηεζε επηβίσζεο 

symmetric distribution ζπκκεηξηθή θαηαλνκή 

systematic sampling ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία 

T 

 

target population 

 

 

αληηθεηκεληθφο πιεζπζκφο  

third quartile ηξίην ηεηαξηεκφξην 

time series ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 
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transformation κεηαζρεκαηηζκφο 

transient state κεηαβαηηθή θαηάζηαζε 

transition matrix πίλαθαο κεηάβαζεο 

transition probability πηζαλφηεηα κεηάβαζεο 

trend ηάζε 

trimmed mean πεξηθνκκέλνο κέζνο 

two-sided test ακθίπιεπξνο έιεγρνο 

two-way ANOVA ANOVA θαηά δχν παξάγνληεο 

 

U 

 

unbiased estimator ακεξφιεπηνο εθηηκεηήο 

uniform distribution νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

unimodal distribution κνλνθφξπθε θαηαλνκή 

univariate case κνλνκεηαβιεηή πεξίπησζε 

universe νιφηεηα 

unstable process κε ζηαζεξή δηεξγαζία 

 

V 

 

variability κεηαβιεηφηεηα 

variable κεηαβιεηή 

variance δηαθχκαλζε 

variance-covariance matrix πίλαθαο δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο 

 

W 

 

waiting time ρξφλνο αλακνλήο 

weighted least squares method κέζνδνο ζηαζκηζκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

weighted mean ζηαζκηζκέλνο κέζνο 

 

 

 

 

 

 


