
∆∆..  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΗΗ  
 
  
∆∆11..    ΥΥπποολλοογγιισσµµόόςς  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  σσυυσσχχέέττιισσηηςς  

 

 Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο 

ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson, r.  

 

 Προϋποθέσεις : 

 

! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί 

τυχαία. 

 

 Στην περίπτωση που δεν ισχύει η προϋπόθεση της κανονικότητας των 

µεταβλητών, υπολογίζουµε τον αντίστοιχο µη παραµετρικό συντελεστή του 

Spearman, rs.  

 

Ιδιότητες  των συντελεστών: 

 

! Είναι καθαροί αριθµοί (δεν έχουν µονάδες). 

! Παίρνουν τιµές από -1 (αρνητική συσχέτιση), έως +1 (θετική συσχέτιση). Όπου: 

o Αρνητική συσχέτιση: µικρές τιµές της µίας µεταβλητής αντιστοιχούν σε 

µεγάλες τιµές της άλλης και αντίστροφα.. 

o Θετική  συσχέτιση: µικρές τιµές της µίας µεταβλητής αντιστοιχούν σε 

µικρές τιµές της άλλης και αντίστροφα.. 

∆ηλαδή, το πρόσηµο των συντελεστών καταδεικνύει το είδος της σχέσης, ενώ 

όσο µεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιµή τους, τόσο ισχυρότερη είναι η 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Τέλος, η τιµή µηδέν αντιστοιχεί στη µη 

ύπαρξη γραµµικής σχέσης. 

! Είναι µέτρα του βαθµού της γραµµικής σχέσης. 

 

  
ΜΜηηδδεεννιικκήή  υυππόόθθεεσσηη::   Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος µε το µηδέν (r ή rs = 0, οι 
µεταβλητές δεν σχετίζονται). 



 
έέννααννττιι  ττηηςς    
  
ΕΕννααλλλλαακκττιικκήήςς    υυππόόθθεεσσηηςς: Ο συντελεστής συσχέτισης είναι διάφορος του µηδενός    
(r ή rs ≠ 0, οι µεταβλητές σχετίζονται). 
 
 
SPSS 
 
1) Παραµετρικό τεστ  

 

 Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε, αν υπάρχει σχέση 

ανάµεσα στο βάρος των γυναικών, πριν την δίαιτα, και στο ύψος τους (είναι και οι 

δύο κανονικές µεταβλητές): 

 

(Αφού έχει προηγηθεί έλεγχος κανονικότητας  Kolmogorov � Smirnov, βλ. Class_2) 

Analyze #### Correlate #### Bivariate #### Variables: βάζουµε τις µεταβλητές που 
θέλουµε να ελέγξουµε την συσχέτισή  τους, Correlation coefficient: Pearson #### Ok 
 

Correlations

1,000 ,291**
, ,000

162 161
,291** 1,000
,000 ,
161 174

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Ύψος

Βάρος (πριν)

Ύψος Βάρος (πριν)

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

 
 
 
σχόλια: 
 
 O r είναι ίσος µε +0.291, γεγονός που καταδεικνύει θετική γραµµική 

συσχέτιση. Αυτό σηµαίνει ότι µικρές τιµές του ύψους αντιστοιχούν σε µικρές τιµές 

του βάρους και αντίστροφα. Το r δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, δηλαδή δεν έχουµε 

συσχέτιση ιδιαίτερα µεγάλου βαθµού. Ωστόσο, είναι στατιστικά πολύ σηµαντική, στο 

επίπεδο του 1 % (p-value < 0.0001). 

 

 

 

 



2) Μη -  Παραµετρικό τεστ  

 

 Aς υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε, αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην 

ηλικία των γυναικών (κατανέµεται κανονικά)  και στα έτη σπουδών (δεν κατανέµεται 

κανονικά) : 

 

Analyze #### Correlate #### Bivariate #### Variables: βάζουµε τις µεταβλητές που 
θέλουµε να ελέγξουµε την συσχέτισή  τους, Correlation coefficient: Spearman #### 
Ok 
  

 
 
 O rs είναι ίσος µε -0.382,  γεγονός που καταδεικνύει αρνητική γραµµική 

συσχέτιση. Αυτό σηµαίνει ότι µεγάλες ηλικίες αντιστοιχούν σε λίγα χρόνια σπουδών 

και αντίστροφα Η απόλυτη τιµή του rs δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, δηλαδή δεν 

φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µεγάλου βαθµού. Ωστόσο είναι στατιστικά πολύ 

σηµαντική, στο επίπεδο του 1 % (p-value < 0.0001). 

Correlations

1,000 -,382**
, ,000

175 175
-,382** 1,000
,000 ,
175 175

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Έτη σχολικής φοίτησης

Ηλικία

Spearman's rho

Έτη σχολικής
φοίτησης Ηλικία

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 



∆∆22..    ΈΈλλεεγγχχοοςς  σσυυσσχχέέττιισσηηςς  πποοσσοοττιικκώώνν  µµεεττααββλληηττώώνν  γγρρααφφιικκάά..  
  
 
 
Graphs  #### Scatter Plot #### Simple#### Define: Τοποθετούµε τις µεταβλητές στους 
δύο άξονες #### Ok 
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ΕΕ..  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗ  ��  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΙΙΝΝ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  
 
  
ΕΕ11..    ΑΑππλλήή  γγρρααµµµµιικκήή  ππααλλιιννδδρρόόµµηησσηη  

 

 Όπως είδαµε, ο συντελεστής συσχέτισης µας πληροφορεί για το αν και κατά 

πόσο δύο µεταβλητές σχετίζονται. Ωστόσο δεν µας πληροφορεί για το πως 

σχετίζονται. ∆ηλαδή, τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλονται οι τιµές τις µίας, 

συναρτήσει της άλλης. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή όταν θέλουµε να 

διερευνήσουµε τη µεταβολή των τιµών της µίας µεταβλητής (εξαρτηµένη), συναρτήσει 

των µεταβολών της άλλης (ανεξάρτητης) εφαρµόζουµε στατιστική εξάρτηση ή 

παλινδρόµηση.  

 

Προϋποθέσεις : 

 

! Η εξαρτηµένη µεταβλητή να κατανέµεται κανονικά και να έχει επιλεγεί 

τυχαία. 
 
Μοντέλο απλής γραµµικής παλινδρόµησης : 

 

 Η κύρια ιδέα της γραµµικής εξάρτησης, είναι η δηµιουργία µίας ευθείας, που 

να εφαρµόζει καλύτερα στα δεδοµένα. Η ευθεία αυτή περιγράφεται από την εξίσωση: 

 

 0 1
�( | )i i iE Y X b b X= +    (1) 

 
 
 
όπου b0 είναι η σταθερά της και  b1 η κλίση της. ∆ηλαδή, η µέση τιµή της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ µεταβάλλεται µε σταθερό ρυθµό, όταν µεταβάλλονται οι 

τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής. Έτσι για κάθε µία παρατήρηση της Υ, εκτιµάµε : 

 

 0 1
�
i i iY b b X e= + +          (2) 

 

όπου τα  ie  είναι τα παρατηρηθέντα υπόλοιπα, δηλαδή η διαφορά της τιµής της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ στο δείγµα, για δεδοµένο Χ (παρατηρούµενη τιµή του Υ), 



από την τιµή που αναµένουµε για την Υ µε βάση την εξίσωση (1) (βλ. Γραφική 

απεικόνιση).  

 

Συντελεστής εξάρτησης : 

  

 Η κλίση της ευθείας, δηλαδή το b1, καλείται συντελεστής εξάρτησης, για τον 

οποίο ισχύουν: 

! ∆ιαθέτει µονάδες, το λόγο των µονάδων της εξαρτηµένης µεταβλητής προς τις 

µονάδες της ανεξάρτητης.  

! Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή. Ο συντελεστής εξάρτησης µπορεί να είναι 

αρνητικός (αρνητική εξάρτηση), θετικός (θετική εξάρτηση) ενώ όταν είναι 

µηδέν δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών. 

! Η µεταβολή της εξαρτηµένης, συναρτήσει της µεταβολής στην ανεξάρτητη, 

δίνεται µέσο του b1 κατά τον παρακάτω τρόπο.  

Ας θεωρήσουµε το µοντέλο:  

 0 1
�( | )i i iE Y X b b X= + ⋅         (3) 

Αν υποθέσουµε ότι η Χ αυξάνεται κατά µία µονάδα, η 3 γράφεται : 

 0 1
�( | ( 1)) ( 1)i i iE Y X b b X+ = + ⋅ +       

 (4) 

Προκειµένου να υπολογίσουµε την µεταβολή στην µέση τιµή της Υ, για µία µονάδα 

αύξησης της Χ, αφαιρούµε τις παραπάνω σχέσεις. 

 0 1 0 1 1
� �( | ) ( | ( 1)) ( 1)i i i i i iE Y X E Y X b b X b b X b− + = + ⋅ + − − ⋅ =    (5) 

 

Είναι εµφανές ότι ο συντελεστής εξάρτησης b1 εκφράζει το µέσο όρο της 

µεταβολής της εξαρτηµένης µεταβλητής, όταν η ανεξάρτητη µεταβληθεί κατά µία 

µονάδα. Τιµή του b1  ίση µε το µηδέν, κατ� επέκταση, ισοδυναµεί µε απουσία 

εξάρτησης. 

 

Προϋποθέσεις καταλοίπων για την εφαρµογή γραµµικής εξάρτησης : 
 

! Η µέση τιµή των πραγµατικών υπολοίπων εi να είναι 0. 

! Η διακύµανση των ε i να είναι σταθερή. 

! Τα ε i να είναι ανά δύο ανεξάρτητα και να κατανέµονται κανονικά. 



 

 Οι παραπάνω προϋποθέσεις των καταλοίπων στον πληθυσµό, εκτιµούνται από 

τα αντίστοιχα δειγµατικά κατάλοιπα ei, µετά την εφαρµογή της µεθόδου.   

 

SPSS 
  

 Ας υποθέσουµε για παράδειγµα,  ότι θέλουµε να µελετήσουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο µεταβάλλεται το βάρος των γυναικών (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε σχέση µε 

το ύψος τους (ανεξάρτητη). Η µεταβλητή βάρος κατανέµεται κανονικά, οπότε 

µπορούµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο. 

 

Analyze # Regression # Linear #  και βάζουµε την εξαρτηµένη και την 

ανεξάρτητη µεταβλητή µας στο κατάλληλο πλαίσιο # Ok 

 

Model Summary

,291a ,084 ,079 10,91
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Ύψοςa. 
 

 
σχόλιο: 
 
R2 = r2 , δηλαδή το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. 

R2 = 0.084 # Το µοντέλο επεξηγεί το 8.4% της συνολικής µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής.  

R2 = Sum of Square (regression)/ Sum of Square (total) (βλέπε επόµενο πίνακα). 

 
 
 

 
 
 
 

ANOVAb

1745,075 1 1745,075 14,658 ,000 a

18929,099 159 119,051
20674,174 160

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Ύψοςa.

Dependent Variable: Βάρος (πριν)b.



 
σχόλιο: 
 
 
Mean Square = Sum of Squares / df  

 

M. S. (regression) = 1745.075 # η µεταβλητότητα που ερµηνεύεται από το µοντέλο. 

 

M. S. (residuals) = 119.051 # η µεταβλητότητα που υπολείπεται, δηλαδή η 

µεταβλητότητα που οφείλεται σε άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν έχουµε 

εισάγει στο µοντέλο µας.  

 

F = M. S. (regression)/ M. S. (residuals)  # ελέγχουµε αν το µοντέλο εξηγεί 

σηµαντικό µέρος της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Ο έλεγχος 

γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση: MS(reg)=MS(res), δηλαδή F=1. 
 
 

Coefficientsa

-15,514 21,444 -,723 ,470 -57,867 26,838
,510 ,133 ,291 3,829 ,000 ,247 ,773

(Constant)
Ύψος

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: Βάρος (πριν)a. 
 

 
σχόλια: 
 

 Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: 

�( | ) 15.514 0.510i i iE Y X X= − + ⋅  

 ∆ηλαδή : Constant = b0 = -15.514 και b1 = 0.51 

  

 Για κάθε έναν από τους συντελεστές, γίνεται ο έλεγχος one sample t - test, 

κάτω από την µηδενική υπόθεση Η0: ο συντελεστής  είναι ίσος µε το µηδέν (που 

ισοδυναµεί στη περίπτωση του bi, µε απουσία εξάρτησης).  

 



b1 = + 0.51 #  για κάθε εκατοστό αύξηση του ύψους, αναµένεται κατά µέσο όρο 

αύξηση κατά 0.51 κιλά του βάρους. Το αποτέλεσµα αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό 

στο επίπεδο του 1% (p-value <0.0001).  

b0 = -15.514 #  Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στην αναµενόµενη µέση τιµή του βάρους, 

για ύψος ίσο µε το µηδέν! Καταλαβαίνουµε βέβαια πως κάτι τέτοιο δεν έχει φυσική 

ερµηνεία. Σε αυτή την περίπτωση καταφεύγουµε σε στάθµιση (κεντράρισµα) της 

µεταβλητής, αφαιρώντας από κάθε παρατήρηση την µέση τιµή της. 

 

SPSS 
  

Transform # Compute # Target variable: το όνοµα της νέας µεταβλητής, 

Numeric Expression: τη µεταβλητή µείον τη µέση τιµή της #  Ok 

Coefficientsa

66,488 ,860 77,315 ,000
,510 ,133 ,291 3,829 ,000

(Constant)
Σταθµισµένο Ύψος

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Βάρος (πριν)a. 
 

 
 

Το νέο µοντέλο που προκύπτει είναι: �( | ) 66.488 0.510 ( )i i iE Y X X X= + ⋅ −  

b0 = 66.488 #  Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στο βάρος που αναµένουµε να έχουν οι 

γυναίκες που έχουν ύψος  ίσο µε την µέση τιµή, δηλαδή 160.84 cm. 

Η τιµή και η ερµηνεία του b1 δεν αλλάζει. 

 



ΕΕ22..    ΓΓρρααφφιικκήή  ααππεειικκόόννιισσηη  
  
 
 
Graphs  #### Scatter Plot #### Simple#### Define: Τοποθετούµε τις µεταβλητές στους 
δύο άξονες #### Ok . Με διπλό κλικ στο γράφηµα οδηγούµαστε στο chart editor , όπου 
επιλέγουµε  Chart #### Options #### Fit line total, προκειµένου να εισάγουµε στο 
στικτόγραµµα την ευθεία της εξάρτησης (γραµµή ελαχίστων τετραγώνων). 
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ΕΕ22..    ΠΠοολλλλααππλλήή  γγρρααµµµµιικκήή  ππααλλιιννδδρρόόµµηησσηη  

 

 Στην περίπτωση που θέλουµε να διερευνήσουµε τη µεταβολή των τιµών µίας 

µεταβλητής (εξαρτηµένη) συναρτήσει των τιµών όχι µίας αλλά περισσότερων 

ανεξάρτητών µεταβλητών, εφαρµόζουµε πολλαπλή στατιστική εξάρτηση ή 

παλινδρόµηση.  
 
 

Μοντέλο πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης : 
  

 Το αντίστοιχο µοντέλο για τις µεταβολές της µέσης τιµής της εξαρτηµένης 

µεταβλητής, συναρτήσει των τιµών των ανεξάρτητων είναι το:  
 

1 2 0 1 1 2 2
�( | , ,..., ) ...i i i pi i i p piE Y X X X b b X b X b X= + + + +    (6) 

 
 

 Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο όσων αφορά τις 

προϋποθέσεις εφαρµογής της παλινδρόµησης, ισχύουν και στην περίπτωση της 

πολλαπλής. ∆εν υπάρχει ωστόσο ένας συντελεστής εξάρτησης αλλά τόσοι όσες οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές. ∆εδοµένου ότι καθένας αντιπροσωπεύει την εξάρτηση της 

Y από την αντίστοιχη µεταβλητή Χi οι bi καλούνται συντελεστές µερικής εξάρτησης.  

 

Συντελεστής µερικής εξάρτησης : 

  

 Οι ιδιότητες των συντελεστών µερικής εξάρτησης (bi) είναι ίδιες µε αυτές που 

αναφέρθηκαν για τον b1. Υπάρχει όµως διαφορά στην ερµηνεία:  

 

Ο bi εκφράζει την αναµενόµενη µεταβολή της εξαρτηµένης µεταβλητής, όταν η 

αντίστοιχη ανεξάρτητη (Χi) µεταβληθεί κατά µια µονάδα και όλες οι υπόλοιπες 

ανεξάρτητες µεταβλητές παραµείνουν σταθερές. Αυτό φαίνεται από τις αντίστοιχες 

εξισώσεις. 

 

Ας θεωρήσουµε το µοντέλο:  

 1 2 0 1 1 2 2
�( | , ,..., ) ...i i i pi i i p piE Y X X X b b X b X b X= + + + +    (7) 



Αν υποθέσουµε ότι η Χ1i αυξάνεται κατά µία µονάδα ενώ όλες οι υπόλοιπες 

παραµένουν σταθερές, η 7 γράφεται : 

 1 2 0 1 1 2 2
�( | ( 1), ,..., ) ( 1) ...i i i pi i i p piE Y X X X b b X b X b X+ = + + + + +   (8) 

Προκειµένου να υπολογίσουµε την µεταβολή στην µέση τιµή της Υ, για µία µονάδα 

αύξησης της Χ1i, αφαιρούµε τις παραπάνω σχέσεις. 

 1 2 1 2

0 1 1 2 2 0 1 1 2 2 1

� �( |( 1), ,..., ) ( | , ,..., )

( 1) ... ...
i i i pi i i i pi

i i p pi i i p pi

EY X X X EY X X X
b b X b X b X b bX b X b X b

+ −

= + + + + + − − − − − =
   (9) 

 
 
 
 
SPSS 
  

 Ας υποθέσουµε για παράδειγµα,  ότι θέλουµε να µελετήσουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο µεταβάλλεται το βάρος των γυναικών (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε σχέση µε 

το ύψος τους αλλά και την ηλικία τους (ανεξάρτητες). Η µεταβλητή βάρος 

κατανέµεται κανονικά, οπότε µπορούµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο. 

 

Analyze # Regression # Linear #  και βάζουµε την εξαρτηµένη και τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές µας στο κατάλληλο πλαίσιο # Ok 

 

Model Summary

,305a ,093 ,082 10,89
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Σταθµισµένη Ηλικία,
Σταθµισµένο Ύψος

a. 

 
 
 
σχόλιο: 
 
R2 = 0.093 # Το µοντέλο επεξηγεί το 9.3% της συνολικής µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής.  

Το R2 αυξήθηκε µε την εισαγωγή µίας ακόµα επεξηγηµατικής µεταβλητής στο 
µοντέλο (αυτό συµβαίνει πάντα). Το R2 adjusted παρέµεινε σταθερό, γεγονός που 
οφείλεται στο ότι η µεταβλητή που εισήχθη δεν επιδρά σε βαθµό στατιστικά 
σηµαντική, όπως θα δούµε. 
 
 



ANOVAb

1923,531 2 961,765 8,104 ,000a

18750,643 158 118,675
20674,174 160

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Σταθµισµένη Ηλικία, Σταθµισµένο Ύψοςa. 

Dependent Variable: Βάρος (πριν)b. 
 

 
 
 
σχόλιο: 
 
 
F = M. S. (regression)/ M. S. (residuals)  # το µοντέλο εξηγεί σηµαντικό µέρος της 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής (p-value<0.0001). Ο έλεγχος γίνεται 

κάτω από την µηδενική υπόθεση: MS(reg)=MS(res), δηλαδή F=1. 
 

Coefficientsa

66,557 ,860 77,352 ,000
,546 ,136 ,311 4,009 ,000

8,242E-02 ,067 ,095 1,226 ,222

(Constant)
Σταθµισµένο Ύψος
Σταθµισµένη Ηλικία

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Βάρος (πριν)a. 
 

 
 
σχόλια: 
 

 Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: 

�( | ) 62.003 0.546 0.082i iE Y X ψος λικια= + ⋅Υ + ⋅Η  

   

 Για κάθε έναν από τους συντελεστές, γίνεται ο έλεγχος one sample t - test, 

κάτω από την µηδενική υπόθεση Η0: ο συντελεστής  είναι ίσος µε το µηδέν (που 

ισοδυναµεί στη περίπτωση του bi, µε απουσία εξάρτησης).  

 

b1 = + 0.546 #  για κάθε εκατοστό αύξηση του ύψους, αναµένεται κατά µέσο όρο 

αύξηση κατά 0.546 κιλά του βάρους, δεδοµένου ότι η ηλικία παραµένει σταθερή. Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό στο επίπεδο του 1% (p-value <0.0001).  



 

b2 = + 0.082 #  για κάθε έτος αύξησης της ηλικίας, αναµένεται κατά µέσο όρο 

αύξηση κατά 0.082 κιλά του βάρους, δεδοµένου ότι το ύψος παραµένει σταθερό. Το 

αποτέλεσµα αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικό (p-value = 0.222).  

 

b0 = 66.557 #  Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στην αναµενόµενη µέση τιµή του βάρους, για 

τις γυναίκες ύψους 160.84 εκ. (µέση τιµή) και ηλικίας 55.25 ετών (µέση τιµή). 

 

 

 

Ποιοτικές µεταβλητές και χρήση ψευδοµεταβλητών : 

 

Στην πολλαπλή γραµµική εξάρτηση οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορεί να µη 

είναι όλες ποσοτικές. Όταν χρησιµοποιούνται ποιοτικές µεταβλητές µε περισσότερα 

από 2 επίπεδα απαιτείται η δηµιουργία ψευδοµαταβλητών (dummy variables). Για 

κάθε κατηγορία της ποιοτική µεταβλητή φτιάχνεται µία ψευδοµαταβλητή. Κάθε 

ψευδοµαταβλητή παίρνει την τιµή 1 όταν το άτοµο ανήκει σε αυτή την κατηγορία και 

0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Στο µοντέλο της γραµµικής εξάρτησης εισάγονται 

τόσες ψευδοµαταβλητές όσες ο αριθµός των κατηγοριών της µεταβλητής µείον 1. Η 

ψευδοµεταβλητή που δεν εισάγεται στο µοντέλο αποτελεί το επίπεδο αναφοράς 

(reference level). 

 

SPSS 
  

 Ας υποθέσουµε για παράδειγµα,  ότι θέλουµε να µελετήσουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο µεταβάλλεται το βάρος των γυναικών (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε σχέση µε 

το ύψος (ποσοτική) τους αλλά και τη βαθµίδα εκπαίδευσης τους (ποιοτική) 

(ανεξάρτητες). Η µεταβλητή βάρος κατανέµεται κανονικά, οπότε µπορούµε να 

εφαρµόσουµε την µέθοδο.  

 Για να µελετήσουµε την επίδραση της βαθµίδας εκπαίδευσης, θα 

δηµιουργήσουµε τις αντίστοιχες ψευδοµεταβλητές ως εξής: 

 

 

 



Transform # Recode #### Into different variables # Numeric variable: educat , 

Output variable: edu1, Change #### Old and new values # Old value: Value: 1, 

New value: value: 1, Add και All other values, New value: 0, Add# continue # 

Ok 

 Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήσαµε µια νέα µεταβλητή την edu1, που έχει την 

τιµή 1 όταν η educat=1 και 0 οπουδήποτε αλλού. Όµοια δηµιουργούµε και τις 

µεταβλητές edu2 και edu3. 

 

Analyze # Regression # Linear #  και βάζουµε την εξαρτηµένη και τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές µας στο κατάλληλο πλαίσιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάζουµε µόνο τις 

δυο από τις τρεις ψευδοµεταβλητές (π.χ. edu2, edu3 ) # Ok 

 

Model Summary

,341a ,116 ,100 10,79
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), EDU3, Σταθµισµένο Ύψος,
EDU2

a. 

 
 
σχόλιο: 
 
R2 = 0.116 # Το µοντέλο επεξηγεί το 11.6% της συνολικής µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής.  

 
 

ANOVAb

2406,825 3 802,275 6,895 ,000a

18267,348 157 116,353
20674,174 160

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EDU3, Σταθµισµένο Ύψος, EDU2a. 

Dependent Variable: Βάρος (πριν)b. 
 

 
 
 
σχόλιο: 
 
 
F = M. S. (regression)/ M. S. (residuals)  # το µοντέλο εξηγεί σηµαντικό µέρος της 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής (p-value<0.0001).  



 

Coefficientsa

68,047 1,240 54,891 ,000
,515 ,133 ,294 3,884 ,000

-1,718 1,876 -,073 -,916 ,361
-5,921 2,487 -,189 -2,381 ,018

(Constant)
Σταθµισµένο Ύψος
EDU2
EDU3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Βάρος (πριν)a. 
 

 
 
σχόλια: 

 

 Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: 

1 2 3
�( | , , ) 68.047 0.515 1.718 2 5.921 3i i i iE Y X X X Edu Eduψος= + ⋅Υ − ⋅ − ⋅  

  

 Ο συντελεστής µερικής εξάρτησης για κάθε ψευδοµεταβλητή, εκφράζει τη 

µέση διαφορά στην εξαρτηµένη µεταβλητή για τα άτοµα της κατηγορίας στην οποία 

αναφέρεται, από τα άτοµα που ανήκουν στην κατηγορία αναφοράς. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα κατηγορία αναφοράς αποτελεί η edu1, δηλαδή οι γυναίκες 

που έχουν συµπληρώσει την πρωτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευσης. 

 Για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση (edu1) το 

αντίστοιχο µοντέλο είναι: 

 1 2 3 1
�( | , , ) 68.047 0.515i i i iE Y X X X ψος= + ⋅Υ   

 Για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (edu2) το 

αντίστοιχο µοντέλο είναι: 

 1 2 3 2
�( | , , ) 68.047 0.515 1.718i i i iE Y X X X ψος= + ⋅Υ −  

Αφαιρώντας τις παραπάνω εξισώσεις έχουµε:  

 2 1
� �( | ) ( | ) 68.047 0.515 1.718 68.047 0.515 1.718i i i iE Y X E Y X ψος ψος− = + ⋅Υ − − − ⋅Υ =−  

  

b3 = - 1.718 # Οι γυναίκες που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

αναµένουµε να έχουν κατά µέσο όρο µικρότερο βάρος κατά 1.7 κιλά από τις γυναίκες 

που έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για σταθερό ύψος. Το αποτέλεσµα 

αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικό (p-value = 0.361).  



b4 = - 5.921 # Οι γυναίκες που έχουν τελειώσει τη τριτοβάθµια εκπαίδευση 

αναµένουµε να έχουν κατά µέσο όρο µικρότερο βάρος κατά 5.9 κιλά από τις γυναίκες 

που έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για σταθερό ύψος. Το αποτέλεσµα 

αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό (p-value = 0.018).  

 

b0 = 66.557 #  Οι γυναίκες που έχουν ύψος ίσο µε 160.84 εκ. και έχουν τελειώσει τη 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση αναµένεται να έχουν κατά µέσο όρο βάρος ίσο µε 66.557 
 
∆ιαγνωστικά διαγράµµατα καταλοίπων : 

  

 Όπως αναφέραµε τα κατάλοιπα πρέπει να κατανέµονται κανονικά µε µέση 

τιµή 0 και σταθερή διασπορά σ2. Το παρακάτω διάγραµµα µπορεί να µας 

πληροφορήσει για το αν οι προϋποθέσεις πληρούνται ή όχι. Επίσης, έχουµε ήδη δει 

και τη δοκιµασία των Kolmogorov-Smirnov όπως και το ιστόγραµµα. 

 

Analyze # Regression # Linear #  Plots # X: ZPRED, Y:ZRESID # Continue 

# Save # Residuals: Standardized # Continue # Ok. 

Scatterplot

Dependent Variable: Βάρος (πριν)

Regression Standardized Predicted Value
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Λίγα λόγια για την επιλογή µοντέλου 

 

 Πολλές φορές, προκειµένου να εξηγήσουµε την µεταβλητότητα ενός 

µεγέθους, έχουµε στην διάθεσή µας δεδοµένα για διάφορες µεταβλητές. Θα πρέπει να 

επιλέξουµε ποιες από αυτές θα εισάγουµε στο µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης. Η 

επιλογή µοντέλων είναι µεγάλο κεφάλαιο της στατιστικής, για το οποίο θα 

αναφερθούν µόνο τα βασικά σηµεία.. 

 Το στατιστικό κριτήριο στο οποίο βασιζόµαστε, προκειµένου να 

αποφασίσουµε αν µία ανεξάρτητη µεταβλητή θα εισαχθεί ή όχι στο µοντέλο, είναι το 

αν αυτή συνεισφέρει σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό στην επεξήγηση της 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής (σκοπός του µοντέλου). Στατιστικά, αυτό 

ελέγχεται από την τιµή του p-value του t-test, για τον αντίστοιχο συντελεστή µερικής 

εξάρτησης. Νωρίτερα είδαµε: 

  

Coefficientsa

66,557 ,860 77,352 ,000
,546 ,136 ,311 4,009 ,000

8,242E-02 ,067 ,095 1,226 ,222

(Constant)
Σταθµισµένο Ύψος
Σταθµισµένη Ηλικία

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Βάρος (πριν)a. 
 

 
 
 Παρατηρούµε ότι το ύψος συνεισφέρει σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό στην 

εξήγηση της µεταβλητότητας τους βάρους (p � value < 0.0001) , άρα θα πρέπει να 

«παραµείνει» στο µοντέλο. Αντίθετα η ηλικία, δεν συνεισφέρει σε βαθµό στατιστικά 

σηµαντικό στην εξήγηση της µεταβλητότητας τους βάρους (p � value =0.222) , άρα 

δεν θα εισαχθεί τελικά στο µοντέλο. 

 Η διαδικασία επιλογής των επεξηγηµατικών µεταβλητών του µοντέλου  είναι 

προτιµότερο να γίνεται από τον χρήστη του Spss , εισάγοντας µία µία µεταβλητή και 

ελέγχοντας την επίδραση της στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Ενδέχεται ωστόσο, αυτό 

να είναι µία χρονοβόρα διαδικασία όταν ο αριθµός των υποψήφιων µεταβλητών είναι 

πάρα πολύ µεγάλος. Έτσι το Spss, όπως όλα τα στατιστικά πακέτα, διαθέτει εντολές 

αυτόµατης επιλογής µεταβλητών.  



 

 

SPSS 
 

Analyze # Regression # Linear #  και βάζουµε την εξαρτηµένη και την 

ανεξάρτητη µεταβλητή µας στο κατάλληλο πλαίσιο # Method # enter ή stepwise ή 

backword ή forword #Ok 

 

 

! Μέθοδος enter : ο χρήστης εισάγει µόνος του τις µεταβλητές που επιθυµεί. 

 

! Μέθοδος Forward : το Spss επιλέγει ποιες µεταβλητές θα µπουν στο µοντέλο, 

µε κριτήριο τα αντίστοιχα b να είναι στατιστικά σηµαντικά τουλάχιστον στο 

επίπεδο του 20% (p � value ≤0.2), ξεκινώντας από αυτή που έχει το µικρότερο 

p � value. 

 

! Μέθοδος Backward : αντίθετα, το Spss εισάγει όλες τις µεταβλητές στο 

µοντέλο, και αφαιρεί µία µία τις στατιστικά µη σηµαντικές στο επίπεδο του 

20% (p � value >0.2), ξεκινώντας από αυτή που έχει το µεγαλύτερο  p � value. 

 

! Μέθοδος Stepwise : είναι συνδυασµός σε βήµατα, των δύο προηγούµενων. 

Εισάγει και εξάγει µεταβλητές στο µοντέλο προκειµένου να καταλήξει σε 

αυτό µε την µεγαλύτερη προγνωστική αξία, δηλαδή το µικρότερο 

M.S.(residuals). 


