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0.1 Εισαγωγή

Στον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων μας ενδιαϕέρει να ελέγξουμε αν μία παράμετρος
του πληθυσμού (για παράδειγμα η μέση τιμή ή η διακύμανση) ικανοποιεί μια υπόθεση
(Ho → μηδενική ) έναντι μια εναλλακτικής υπόθεσης (Hα → εναλλακτική).

0.2 ´Ελεγχος για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού

´Εστω X1,X2, . . . ,Xn ένα δείγμα από ένα πληθυσμό με μέση τιμή μ και άγνωστη δια-
κύμανση (ή διασπορά) σ. Μας ενδιαϕέρει να ελέγξουμε την υπόθεση Ho : μ = μo, όπου
μo είναι μια συγκεκριμένη τιμή, όταν η διακύμανση του πληθυσμού σ2 είναι άγνωστη.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται με το στατιστική συνάρτηση:

t = X − μo
S/
√
n

(1)

όπου X, S2 είναι η δειγματική μέση τιμή και δειγματική διακύμανση αντίστοιχα. ´Οταν
ισχύει η μηδενική υπόθεση (Ho) η κατανομή της παραπάνω στατιστικής συνάρτησης
είναι η t κατανομή (κατανομή student) με n − 1 βαθμούς ελευθερίας.

Βασικές προϋποθέσεις για την χρήση της στατιστικής (1) είναι:

1. Το δείγμα μας είναι τυχαίο. Συνήθως ο έλεγχος αυτός γίνεται από τον τρόπο λήψης
του δείγματος, σε περίπτωση όμως που τα δεδομένα μας έχουν κάποια χρονολογική
διάταξη, μπορεί να γίνει και με στατιστικό τεστ.

2. ∆εν υπάρχουν ακραίες παρατήρησεις. Ο έλεγχος γίνεται κυρίως γραϕικά με
την βοήθεια ϑηκογράμματος (boxplot).

3. Η κατανομή του πληθυσμού, από τον οποίο προήλθε το τυχαίο δείγμα εί-
ναι η κανονική κατανομή. 1 Ο έλεγχος γίνεται με στατιστικά τεστ αλλά και γραϕικά.
Ο στατιστικός έλεγχος μπορεί να γίνει με το τεστ των Kolmogorov-Smirnov ή των
Shapiro-Wilk. Ο γραϕικός έλεγχος γίνεται με διάϕορα γραϕήματα όπως το Normal
Q-Q Plot και το Detrended Normal Q-Q Plot .

Παράδειγμα 1. Στον παρακάτω πίνακα ϕαίνονται οι μισθοί (σε χρηματικές μονάδες)
40 τυχαία επιλεγμένων υπαλλήλων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

822,53 784,53 844,21 801,23 793,45 798,53 803,46 823,88 837,13 809,43
802,76 856,34 789,21 859,32 807,67 798,12 800,56 840,43 787,13 815,43
819,32 806,24 784,12 844,44 825,53 779,23 824,12 813,56 817,43 825,51
802,22 816,34 803,72 804,12 835,37 849,43 834,29 826,21 827,10 828,78

Να ελέγξετε, με επίπεδο σημαντικότητας 5%, αν ο μέσος μισθός μ του πληθυσμού από
τον οποίο προέρχεται το παραπάνω δείγμα είναι ίσος με μo = 817 χρηματικές μονάδες.

1Για μέγεθος αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος μπορούμε να παραλείψουμε αυτό τον έλεγχο (Κεντρικό
Οριακό Θεώρημα).
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Λύση: Αρχικά περνάμε όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τα παραπάνω δεδομένα
στο SPSS σε μια στήλη (μεταβλητή Salary) στην οποία έχουμε 40 περιπτώσεις (cases).

Καθορίζουμε επίσης και στο πεδίο Variable View και τα χαρακτηριστικά της ποσοτικής
μεταβλητής (Salary).
Στην συνέχεια ελέγχουμε αν ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναϕέρονται στην προηγού-
μενη σελίδα.
1. Το δείγμα μας είναι τυχαίο.
Αυτό προκύπτει από την εκϕώνηση του παραδείγματος καθώς αναϕέρεται ότι «...40
τυχαία επιλεγμένων υπαλλήλων...».
2. ∆εν υπάρχουν ακραίες παρατήρησεις.
Στην συνέχεια ελέγχουμε αν υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις.
Ο έλεγχος ϑα γίνει γραϕικά με τη βοήθεια ϑηκογράμματος boxplot. Για να κατασκευά-
ζουμε το ϑηκόγραμμα ακολουθούμε την παρακάτω διαδρομή.

Graphs/Legacy Dialogs/Boxplot
Στην συνέχεια στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέγουμε Simple και Summaries of seper-
ate variables, όπως ϕαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Τοποθετούμε την μεταβλητή Salary στο πλαίσιο Boxes Represented, όπως ϕαίνεται στο
ακόλουθο σχήμα:



46Επιμέλεια: Κ.Χ.Καραματσούκης

Μετά επιλέγουμε OK και προκύπτει το παρακάτω ϑηκόγραμμα (boxplot).

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες παρατήρησεις.
Σε περίπτωση που είχαμε ακραίες παρατηρήσεις, αυτές ϑα σημειώνονταν με * και τον
αύξοντα αριθμό της παρατήρησης δίπλα στο αστεράκι, όπως ϕαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:
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3. Η κατανομή του πληθυσμού, από τον οποίο προήλθε το τυχαίο δείγμα είναι η
κανονική κατανομή.
´Οπως προαναϕέρθηκε ο έλεγχος κανονικότητας του δείγματος μπορεί να γίνει γραϕικά
αλλά και με στατιστικά κριτήρια. Θα αναλύσουμε παρακάτω και τους δύο τρόπους.
Ο έλεγχος με τα στατιστικά τεστ των Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk γίνεται με
τον παρακάτω τρόπο. Ακολουθούμε την διαδρομή:

Analyze/Descriptive Statistics/Explore

Το παράθυρο που προκύπτει είναι το εξής:

Σε αυτό το παράθυρο ελέγχουμε να έχει επιλεχθεί η ένδειξη Both, κάτω αριστερά, που
σημαίνει ότι το SPSS ϑα παραθέσει και στατιστικούς δείκτες και γραϕήματα που μας
βοηθούν στον έλεγχο της κανονικότητας.
Αϕού μετακίνησουμε την μεταβλητή Salary δεξιά στο πλαίσιο Dependent List, προ-
χώρουμε στις αναγκαίες ρυθμίσεις στα πλαίσια Statistics, Plots, Options.
Στο πλαίσιο Statistics όπως ϕαίνεται στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε αν ϑέλουμε να
δούμε τους περιγραϕικούς δείκτες (τσεκάρουμε την ένδειξη Descriptives, αν ϑέλουμε
διαϕορετικό διάστημα εμπιστοσύνης, την ένδειξη Outliers αν ϑέλουμε να δούμε ακραίες
τιμές) .

Στη συνέχεια επιλέγουμε Continue και επιστρέϕουμε στο προηγούμενο παράθυρο.
Επιλέγοντας το πλαίσιο Plots προκύπτει το παρακάτω παράθυρο.
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Στο παραπάνω παράθυρο επιλέγουμε οπωσδήποτε την ένδειξη Normality plots with
tests για να προκύψουν οι πινάκες και τα γραϕήματα που σχετίζονται με τα στατιστικά
κριτήρια για τον έλεγχο της κανονικότητας.
Στο πλαίσιο Options το SPSS μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε την πολιτική
διαχείρισης των ελλειπουσών τιμών (missing values). Στην περίπτωση μας δεν έχει
σημασία τι ϑα επιλέξουμε καθώς δεν έχουμε ελλείπουσες τιμές.
Στην συνέχεια επιλέγουμε ΟΚ και προκύπτουν στο SPSS τα γραϕήματα και οι πίνακες
που μας χρειάζονται για τον έλεγχο της κανονικότητας.
Αρχικά, ϑα ασχοληθούμε με τον παρακάτω πίνακα

Παρατηρούμε ότι Sign.=0,20=20% (p-value) για το στατιστικό κριτήριο Kolmogorov-
Smirnov και το Sign.=0,623=62,3% (p-value) για το στατιστικό κριτήριο των Shapiro-
Wilk.2 Αϕού λοιπόν, για το στατιστικό τεστ των Shapiro-Wilk Sign.=62,3%> 5% (το
όριο που ϑέσαμε για να κρίνουμε την μηδενική μας υπόθεση), συμπεραίνουμε ότι δεν
μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική μας υπόθεση. ∆ηλαδή, η κατανομή του πλ-
ηθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα μας είναι, προσεγγιστικά κανονική.
Ο έλεγχος της κανονικότητας του δείγματος μπορεί να γίνει και γραϕικά με τα δια-
γράμματα Normal Q-Q plot και Detrended Normal Q-Q Plot.
Τα διαγράμματα που αϕορούν την κανονικότητα προκύπτουν με την ίδια διαδικασία
όπως προκύπτουν και οι πίνακες που αϕορούν τα στατιστικά τεστ των Kolmogorov-
Smirmov και Shapiro-Wilk (βλέπε σελίδες 5-6).

Το διάγραμμα Normal Q-Q Plot

Το διάγραμμα Normal Q-Q Plot που προκύπτει για το παράδειγμα μας είναι το παρακάτω.

2Για μέγεθος δείγματος μικρότερο του 50 (n ≤ 50) επιλέγουμε το κριτήριο των Shapiro-Wilk, ενώ για
μέγεθος δείγματος μεγαλυτέρου του 50 (n > 50) επιλέγουμε το κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov.
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Στον άξονα των x στο παραπάνω διάγραμμα βρίσκονται οι παρατηρούμενες τιμές του
μισθόυ των υπαλλήλων και στον άξονα των y βρίσκονται οι αναμενόμενες τιμές αυτού.
Σε μια ιδανική κατάσταση για την κανονικότητα, όλα τα κυκλάκια ϑα βρίσκονται πάνω
στην διχοτόμο των αξόνων. Αυτό όμως είναι σχεδόν απίθανο, οπότε μας ενδιαϕέρει
τα κυκλάκια να βρίσκονται πολύ κοντά στην διχοτόμο των αξόνων. Σε μια τέτοια
περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι το δείγμα ακολουθεί προσεγγιστικά την κανονική
κατανομή. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις οπότε μπο-
ρούμε να πούμε ότι το δείγμα προέρχεται από πληθυσμό που ακολουθεί την κανονική
κατανομή.

Το διάγραμμα Detrended Normal Q-Q Plot

Το διάγραμμα Detrended Normal Q-Q Plot που προκύπτει για το παράδειγμα μας
είναι το παρακάτω.

Σε αυτό το διάγραμμα στον άξονα των x βρίσκονται πάλι οι παρατηρούμενες τιμές για
την μεταβλητή Salary. Στον άξονα των y βρίσκονται όμως τα αντίστοιχα ποσοστιαία
σημεία μιας τυπικής κανονικής κατανομής, η οποία κατασκευάζεται με βάση το μέγε-
ϑος του δείγματος.
Αυτό που κοιτάμε σε ένα τέτοιο διάγραμμα είναι τα κυκλάκια να είναι τυχαία κατανεμη-
μένα, μέσα σε μια οριζόντια λωρίδα που σχηματίζεται με άξονα την ευθεία που διέρχε-
ται από το μηδέν του κατακόρυϕου άξονα, και διάμετρο αρκετά μεγάλη ώστε να
περιλαμβάνει τα περισσότερα κυκλάκια. Αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν έχουμε πρόβλημα
κανονικότητας.
Αντίθετα, αν τα κυκλάκια δεν είναι τυχαία κατανεμημένα, δηλαδή υπάρχουν πρότυπα
(π.χ. y = ax + b, y = ax2 + bx + c) ή συσσωρεύσεις (δηλαδή σε μερικά σημεία υπάρχει
μεγάλη πυκνότητα και σε άλλα όχι) τότε υπάρχει πρόβλημα με την κανονικότητα του
δείγματος.
Στο παράδειγμα μας (παραπάνω σχήμα) βλέπουμε ότι τα κυκλάκια είναι τυχαία
κατανεμημένα γύρω από το άξονα που διέρχεται από το μηδέν στον κατακόρυϕο άξονα
και επομένως δεν έχουμε πρόβλημα κανονικότητας.
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Για να παράγουμε χρήσιμες ποσότητες για το t-test στο SPSS ακολουθούμε την εξής
διαδρομή:

Analyze/Compare Means/One-Sample T test

στο πλαίσιο Test Variable(s) τοποθετούμε την μεταβλητή Salary και στο πλαίσιο Test
Value εισάγουμε την τιμή 817, όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

και προκύπτουν οι παρακάτω δύο πίνακες.

όπου βλέπουμε στον πρώτο πίνακα έχουμε n = 40,X = 816, S = 20, 42. Στον δεύτερο
πίνακα έχουμε ότι p_value, = 0.773 > 0.05 επομένως δεν μπορούμε να απορρίψουμε
την Ho : μ = μo = 817 σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Εάν είχαμε ως εναλλακτική υπόθεση Ha : μ > μo ϑα έπρεπε να πάρουμε p − value> =
p_value,/ 2 αν T(x) ≥ 0 και p−value> = 1−p_value,/ 2 αν T(x) < 0, ενώ αν είχαμε Ha : μ < μo
ϑα έπρεπε να πάρουμε p− value< = p_value,/ 2 αν T(x) < 0 και p− value< = 1− p_value,/ 2
T(x) ≥ 0. Το p − value, είναι το p − value και T(x) η τιμή του στατιστικού.

0.3 ´Ελεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών δύο πληθυσ-
μών (Ανεξάρτητα ∆είγματα)

´Εστω X1,X2, . . . ,Xn και Y1,Y2, . . . ,Ym δείγματα από δύο πληθυσμούς με μέσες τιμές
μX, μY και διακυμάνσεις σ2

X, σ2
Y, αντίστοιχα. Ο έλεγχος της υπόθεσης Ho : μX = μY έναντι

της Ha : μX − μY , 0 γίνεται με τις παρακάτω στατιστικές συναρτήσεις. ∆ιακρίνουμε
δύο περιπτώσεις:

α) Αν ισχύει ότι σ2
X = σ2

Y
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Χρησιμοποιούμε την παρακάτω στατιστική συνάρτηση:

t = X − Y

S
√

1
n +

1
m

(2)

όπου X,Y είναι αντίστοιχα οι δειγματικές μέσες τιμές και

S2 =
(n − 1)S2

X + (m − 1)S2
Y

n +m − 2
όπου S2

X και S
2
Y είναι οι δειγματικές διακυμάνσεις των δύο δειγμάτων, αντίστοιχα. Η

κατανομή της της στατιστικής συνάρτησης (2) όταν ισχύει η Ho είναι η κατανομή t
(student) με n +m − 2 βαθμούς ελευθερίας.

β) Αν ισχύει ότι σ2
X , σ2

Y

Χρησιμοποιούμε την παρακάτω στατιστική συνάρτηση:

t′ = X − Y√
S2
X
n −

S2
Y
m

(3)

η οποία όταν ισχύει η Ho : μX = μY ακολουθεί την κατανομή t (student) με ν βαθμούς
ελευθερίας. Αποδεικνύεται ότι όταν τα σX και σY είναι άγνωστα το ν μπορεί να
εκτιμηθεί από τη στατιστική συνάρτηση:

ν̂ =

(
S2
X
n +

S2
X
m

)2
S2
X

n2(n−1) +
S2
Y

m2(m−1)

.

Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση των στατιστικών συναρτήσεων (2) και (3) είναι:

1. Το κάθε δείγμα μας είναι τυχαίο. Γενικότερα ο έλεγχος αυτός γίνεται από τον
τρόπο λήψης του δείγματος. Σε περίπτωση όμως που τα δεδομένα μας έχουν κάποια
χρονολογική διάταξη, ο έλεγχος μπορεί να γίνει και με στατιστικό τεστ.

2. Τα δύο δείγματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Η ανεξαρτησία των δύο δειγμάτων βασίζεται κυρίως στον τρόπο επιλογής των δειγμάτων.
Ανεξαρτησία δειγμάτων έχουμε όταν μετράμε το ίδιο χαρακτηριστικό σε διαϕορετικές
πειραματικές μονάδες.

3. Η κατανομή του πληθυσμού, από τον οποίο προήλθε το κάθε δείγμα, είναι
η κανονική κατανομή.
Ο έλεγχος κανονικότητας,για κάθε δείγμα χωριστά, γίνεται γραϕικά και με στατιστικά
κριτήρια όπως αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα.

4. ∆εν υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις.
Ο έλεγχος υπάρξης ακραίων τιμών, για κάθε δείγμα χωριστά, γίνεται κυρίως γραϕικά
με τη βοήθεια του ϑηκογράμματος (boxplot) (βλέπε προηγούμενη ενότητα).
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Παράδειγμα 2. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης (σε
χρηματικές μονάδες) 20 τυχαία επιλεγμένων πρατηρίων υγρών καυσίμων δύο διαϕορε-
τικών εταιρειών (Εταιρεία 1 και Εταιρεία 2).

Εταιρεία Τιμή/ανά λίτρο βενζίνης
1 1,82
2 1,85
1 1,81
1 1,83
2 1,86
2 1,82
1 1,84
2 1,80
1 1,83
2 1,82
1 1,85
1 1,83
2 1,82
1 1,86
2 1,82
1 1,85
2 1,83
1 1,80
2 1,85
1 1,83

Επιθυμούμε να ελέγξουμε, με επίπεδο σημαντικότητας 5%, αν η μέση τιμή μ1 του
πλυθησμού των πρατηρίων υγρών καυσίμων της εταιρείας 1 είναι ίση με τη μέση τιμή
μ2 του πληθυσμού των πρατηρίων υγρών καυσίμων της εταιρείας 2.

Λύση.

Αρχικά ϑα ελέγξουμε, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσουμε τις σ-
τατιστικές συναρτήσεις (2) και (3).
1. Το κάθε δείγμα μας είναι τυχαίο. Από τα δεδομένα του παραδείγματος αυτή η
συνθήκη ικανοποιείται.
2. Τα δύο δείγματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Προϕανώς τα δύο δείγματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
3. ∆εν υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις. Για κάθε δείγμα ξεχωριστά, ϑα ελέγξουμε
την ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων με τη βοήθεια ϑηκογράμματος (boxplot).
Για να κατασκευάσουμε τα ϑηκογράμματα για κάθε δείγμα ξεχωριστά ακολουθούμε
την παρακάτω διαδρομή:

Graphs/Legacy Dialogs/Boxplot
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Στην συνέχεια επιλέγουμε Simple και Summaries for groups of cases όπως ϕαίνεται στο
παρακάτω σχήμα:

Στη συνέχεια στο πλαίσιο που εμϕανίζεται τοποθετούμε τη μεταβλητή Price στο πλαίσιο
Variable και την μεταβλητή Company στο πλαίσιο Category Axis, όπως ϕαίνεται στο
ακόλουθο σχήμα:

Αϕού τέλος επιλέξουμε ΟΚ, προκύπτουν τα ϑηκογράμματα.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε ακραίες παρατηρήσεις.
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4. Η κατανομή του πληθυσμού, από τον οποίο προήλθε το κάθε δείγμα, είναι η
κανονική κατανομή.
Για να ελέγξουμε την κανονικότητα των δύο δειγμάτων τρέχουμε τη διαδικασία Explore
όπως στην προηγούμενη ενότητα.

Analyze/Decriptive Statistics/Explore

Στο παράθυρο που ακολουθεί τοποθετούμε την μεταβλητή Price στο πεδίο Dependent
List και την μεταβλητή Company στο πεδίο Factor List.

Στο πλαίσιο Statistics εκτελούμε τις ενέργειες που ϕαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Στη συνέχεια στο πλαίσιο Plots προσέχουμε να έχουμε επιλέξει τη ρύθμιση Normality
plots with tests.
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Στη συνέχεια επιλέγουμε Continue και στη συνέχεια επιλέγουμε ΟΚ, οπότε προκύπτει
ο παρακάτω πίνακας:

Επειδή τα δείγματα μας είναι μεγέθους < 50 μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με το
στατιστικό τεστ των Shapiro-Wilk. Παρατηρούμε ότι για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
της εταιρείας 1 η p−value1 = 0, 756 = 75, 6% > 5% και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
της εταιρείας 2 η p − value2 = 0, 249 = 24, 9% > 5%. Επομένως και για τις δύο εταιρείες
(επίπεδα της μεταβλητής Company) δεν έχουμε πρόβλημα κανονικότητας.

Η εκτέλεση του t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα.

Εϕόσον οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση του t-test ικανοποιούνται, μπορούμε να προ-
χωρήσουμε στην εκτέλεση του t-test ακολουθώντας την εξής διαδρομή:

Analyze/Compare Means/Independent-Samples T-test

Στο παράθυρο που προκύπτει τοποθετούμε τη μεταβλητή Price στο πεδίο Test Variables
και την μεταβλητή Company στο πεδίο Grouping Variable για να προσδιορίσμουμε σε
ποια μεταβλητή ϑα κάνουμε έλεγχο μέσων τιμών και ως προς ποια μεταβλητή ϑα
κάνουμε το διαχωρισμό των περιπτώσεων.

Στη συνέχεια επιλέγουμε Define Groups και ϑέτουμε τις τιμές για να διαχωρίσουμε τα
δύο groups της μεταβλητής Price.
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Στην συνέχεια επιλέγουμε Continue και στο πεδίο Options καθορίζουμε το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας και διαχειριζόμαστε τις ελλείπουσες τιμές.

´Επειτα επιλέγουμε Continue και OK και εμϕανίζονται οι παρακάτω πίνακες.

Στο παραπάνω πίνακα μας δίνονται κάποιοι δείκτες περιγραϕικής στατιστικής για τα
δύο δείγματα. ´Ετσι έχουμε ότι το μέγεθος του πρώτου δείγματος είναι 11 και του
δευτέρου 9. Επίσης, έχουμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο για τα πρατήρια
της εταιρείας 1 είναι 1, 8318 ενώ για τα πρατήρια της εταιρείας 2 η μέση τιμή της
αμόλυβδης ανά λίτρο είναι 1, 83. Επίσης μας δίνονται οι τυπικές αποκλίσεις (Standard
deviation) και το τυπικό σϕάλμα μέσου όρου (Standard error of mean) για κάθε δείγμα.

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε δύο T-test και ϑα επιλέξουμε το κατάλληλο αϕού
εξετάσουμε το τεστ του Levene, που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του πίνακα και μας
πληροϕορεί για την ισότητα των πληθυσμιακών διασπορών.
Παρατηρούμε ότι για το τεστ Levene ισχύει 63, 4% > 5% (ή p-value= 0.634 > 0.05) και
επομένως δεχόμαστε ότι οι διακυμάνσεις (διασπορές) είναι ίσες.
Επομένως, ϑα κοιτάξουμε στην πρώτη γραμμή του πίνακα (Equal variances assumed)
όπου έχουμε p − value = 0, 829 > 0, 05 και επομένως δεν μπορούμε να απορρίψουμε
την υπόθεση ότι οι μέσες τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων των δύο εταιρειών είναι
ίσες.
Αν στο τεστ Levene βρίσκαμε p− value < 0, 05 (όταν έχουμε ε.ς. 5%) τότε ϑα κοιτάζαμε
τη δεύτερη γραμμή του παραπάνω πίνακα.
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0.4 ´Ελεγχος για την ισότητα των μέσων τιμών δύο πληθυσ-
μών (Μη Ανεξάρτητα ∆είγματα)

Περιπτώσεις μη ανεξάρτητων δειγμάτων έχουμε στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Οι μετρήσεις μας γίνονται στην ίδια πειραματική μονάδα (π.χ. δίαιτα).
β) Οι μετρήσεις μας γίνονται σε διδύμους.
γ) Οι μετρήσεις μας γίνονται σε διαϕορετικές μονάδες, αλλά οι πειραματικές μονάδες
έχουν ταιριαστεί ως προς διάϕορα χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ϑέλουμε να μετρήσουμε την επίδοση ενός πρόσθε-
του βενζίνης σε μια μηχανή αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να έχουμε
ομάδες ως προς τη κατασκευάστρια εταιρεία της κάθε μηχανής. Μπορούμε όμως κάθε
μηχανή να την ταιριάσουμε ως προς μια άλλη της άλλης ομάδας ανάλογα με τα χαρακ-
τηριστικά (κυβικά, ροπή, ιπποδύναμη κ.α.). Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δύο αυτά
δείγματα δεν ϑεωρούνται ανεξάρτητα.

´Εστω X1, . . . ,Xn και Y1, . . . ,Yn δείγματα από δύο πληθυσμούς με μέσες τιμές μX, μY
και διακυμάνσεις (διασπορές) σ2

X και σ2
Y, αντίστοιχα. Στην περίπτωση μη ανεξάρτητων

δειγμάτων τα δύο δείγματα ϑα πρέπει να έχουν ίσα μεγέθη. Για τον έλεγχο της υπό-
ϑεσης Ho : μX = μY μπορούμε να εργαστούμε με δύο τρόπους.
´Οσον αϕορά τον πρώτο τρόπο, αρχικά σχηματίζουμε τις διαϕορές di = Xi − Yi, i =
1, 2, . . . ,n (μπορούμε να ορίσουμε και ως di = Yi − Xi, i = 1, 2, . . . ,n) και αντί της αρ-
χικής υπόθεσης Ho : μX = μY ελέγχουμε την ισοδύναμή της Ho : μD = 0 (D είναι η τυχαία
μεταβλητή της οποίας οι τιμές είναι οι di, i = 1, . . . ,n.
Ο έλεγχος της υπόθεσης Ho : μD = 0 γίνεται με τη στατιστική συνάρτηση:

t = D√
SD
n

(4)

´Οταν ισχύει η Ho η κατανομή της στατιστικής συνάρτησης είναι η t (student) κατανομή
με n − 1 βαθμούς ελευθερίας.

Βασικές προϋποθέσεις για την χρήση της στατιστικής (4) είναι:

1. Το δείγμα των διαϕορών di, i = 1, 2, . . . ,n είναι τυχαίο. Αν τα αρχικά δείγμα-
τα είναι τυχαία, τότε και οι διαϕορές αποτελούν ένα τυχαίο δείγμα.

2. Στο δείγμα των διαϕορών di, i = 1, 2, . . . ,n δεν υπάρχουν ακραίες παρατήρη-
σεις. Ο έλεγχος γίνεται κυρίως γραϕικά με την βοήθεια ϑηκογράμματος (boxplot).

3. Η κατανομή του πληθυσμού, από τον οποίο προήλθε το τυχαίο δείγμα των
διαϕορών di, i = 1, 2, . . . ,n είναι η κανονική κατανομή. Ο έλεγχος γίνεται με στατισ-
τικά τεστ αλλά και γραϕικά. Ο στατιστικός έλεγχος μπορεί να γίνει με το τεστ των
Kolmogorov-Smirnov ή των Shapiro-Wilk. Ο γραϕικός έλεγχος γίνεται με διάϕορα
γραϕήματα όπως το Normal Q-Q Plot.
Τον δεύτερο τρόπο για να ελέγξουμε την ισότητα των μέσων τιμών δύο πληθυσμών σε
μη ανεξάρτητα δείγματα ϑα τον παρουσιάσουμε στο επόμενο παράδειγμα.
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Παράδειγμα 3. Σε ένα ιατρικό εργαστήριο, δόθηκε ένα πρότυπο αντιπυρετικό ϕάρ-
μακο σε 11 πειραματόζωα. Μετρήθηκε ο πύρετος πριν τη λήψη του ϕαρμάκου και
έπειτα από 3 ώρες. Οι μετρήσεις δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρίν 38,7 38,9 40,00 40,50 40,90 40,90 40,50 41,50 41,60 41,70 41,70
Μετά 37,7 38,0 39,00 39,50 40,00 39,00 40,00 39,50 38,60 40,00 39,90

Υπάρχει ϑετική μέση επίδραση του συγκεκριμένου ϕαρμάκου σε επίπεδο σημαντικότη-
τας 5% στον πυρετό των πειραματόζωων;

Λύση.
Αϕού περάσουμε τα παραπάνω δεδομένα στο SPSS με δύο μεταβλητές (ενδεικτικά
τις ονομάζουμε fever_before και fever_after). Στη συνέχεια ϑα κατασκευάσουμε την
διαϕορά των δύο μεταβλητών, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία

Transform/Compute

Ονομάζουμε τη νέα μεταβλητή fever_d και εκτελούμε τη διαδικασία όπως ϕαίνεται στο
παρακάτω σχήμα.

´Ετσι κατασκευάσαμε τη νέα μεταβλητή fever_d=ever_after-ever_before. Μπορούμε
λοιπόν να προχωρήσουμε στον έλεγχο της μέσης τιμής για την μεταβλητή fever_d όπως
στο Παράδειγμα 2.

Αρχικά ελέγχουμε ως προς την κανονικότητα την μεταβλητή fever_d.

Επειδή το μέγεθος του δείγματος μας είναι n = 11 < 50 και για το στατιστικό τεστ των
Shapiro-Wilk Sign.=14,8%> 5%, συμπεραίνουμε ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε την
μηδενική μας υπόθεση. ∆ηλαδή, η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται
το δείγμα μας είναι, προσεγγιστικά κανονική.
Στη συνέχεια, ακολουθούμε τη διαδρομή

Analyze/Compare means/One Sample T test
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(test value=0)και προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Επειδή λοιπόν p − value = 0, 000064 < 0, 05 (με διπλό κλικ πάνω ϑα εμϕανιστεί αυτός
ο αριθμός) απορρίπτουμε την αρχική μας υπόθεση και επομένως συμπεραίνουμε ότι
υπάρχει επίδραση του αντιπυρετικού ϕαρμάκου.

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος τρόπος στο SPSS για να συγκρίνουμε μέσες τιμές
για μη ανεξάρτητα δείγματα.
Ακολουθούμε την παρακάτω διαδρομή:

Analyze/Compare means/Paired-Samples T test

Στο πλαίσιο που εμϕανίζεται τοποθετούμε τις μεταβλητές fever_before και fever_after
στο πλαίσιο Paired Variables όπως ϕαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Οπότε προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες:

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζονται οι δειγματικοί μέσοι, οι δειγματικές τυπικές
αποκλίσεις και οι δειγματικές τυπικές αποκλίσεις των μέσων.

Στο δεύτερο πίνακα έχουμε ότι p-value= 0, 01 < 0, 05 επομένως απορρίπτουμε την υπό-
ϑεση ότι οι μεταβλητές fever_before και fever_after είναι ασυσχέτιστες. Σε περίπτωση
που τα δύο δείγματα είναι ασυσχέτιστα τότε ϑα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την
διαδικασία όπως στο Παράδειγμα 2 (ανεξάρτητα δείγματα).
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Από τον παραπάνω πίνακα ϑα ελέγξουμε την αρχική μας υπόθεση ( Ho : δ = μ1 −μ2 = 0,
όπου μ1 και μ2 είναι η μέση τιμή του πρώτου και δεύτερου πληθυσμού αντίστοιχα).
Επειδή λοιπόν p − value = 0, 000064 < 0, 05 (με διπλό κλικ πάνω ϑα εμϕανιστεί αυτός
ο αριθμός) απορρίπτουμε την αρχική μας υπόθεση και επομένως συμπεραίνουμε ότι
υπάρχει επίδραση του αντιπυρετικού ϕαρμάκου.


