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ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 1111

ΣύγκρισηΣύγκριση ΜέσωνΜέσων ΌρωνΌρων::
ΈναΈνα ∆είγµα∆είγµα
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Όταν θέλουµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα
δεδοµένα που έχουµε συλλέξει από ένα δείγµαδείγµα
διαφέρουν σηµαντικά από τα δεδοµένα του
πληθυσµούπληθυσµού από τον οποίο προέρχεται το
συγκεκριµένο δείγµα

ΠότεΠότε τοτο χρησιµοποιούµεχρησιµοποιούµε;;
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ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια τητη χρήσηχρήση τουτου τεσττεστ

Τα δεδοµένα πρέπει να
εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις
χρήσης παραµετρικών τεστ

ΣηµειώσειςΣηµειώσεις::

Ένα δείγµα ΑτόµωνΣχεδιασµόςΣχεδιασµός::

Ίσων ∆ιαστηµάτων ή αναλογικήΚλίµακαΚλίµακα ΜέτρησηςΜέτρησης::

∆ιαφορές Μέσων Όρων∆ιαφορές∆ιαφορές ήή συσχέτισησυσχέτιση;;
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ΤιΤι στατιστικόστατιστικό κριτήριοκριτήριο χρησιµοποιούµεχρησιµοποιούµε;;

Όταν γνωρίζουµε την τυπική απόκλιση ((σσ)) του
πληθυσµού
τυπικέςτυπικές τιµέςτιµές ((zz--τιµέςτιµές))

Όταν δενδεν γνωρίζουµεγνωρίζουµε την τυπική απόκλιση ((σσ))
του πληθυσµού

κριτήριοκριτήριο tt γιαγια έναένα δείγµαδείγµα
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ΌτανΌταν γνωρίζουµεγνωρίζουµε τηντην τυπικήτυπική απόκλισηαπόκλιση
((σσ) ) τουτου πληθυσµούπληθυσµού

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα::
Θέλουµε να ελέγξουµε την υπόθεση ότι ένα δείγµα
ατόµων (Ν=8) µε συγκεκριµένο µέσο όρο (Μ.Ο = 
58) προέρχεται από κάποιον συγκεκριµένοσυγκεκριµένο
πληθυσµόπληθυσµό

ΜηδενικήΜηδενική ΥπόθεσηΥπόθεση: µ = 50

ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΥπόθεσηΥπόθεση: µ ≠ 50
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ΟΟ ΤύποςΤύπος……
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ΟιΟι υπολογισµοίυπολογισµοί……
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Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκρίνουµε την τιµή που
βρήκαµε µε την κρίσιµηκρίσιµη τιµήτιµή (zκρσ) για την αντίστοιχη
υπόθεση που έχουµε διατυπώσει. Στα σχέδια της
επόµενης διαφάνειας εµφανίζονται οι κρίσιµες τιµές
καθώς και οι αντίστοιχες περιοχέςπεριοχές απόρριψηςαπόρριψης της Η0
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ΚρίσιµεςΚρίσιµες τιµέςτιµές καικαι περιοχέςπεριοχές απόρριψηςαπόρριψης
τηςτης ΗΗ00
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ΟΟ γενικόςγενικός κανόναςκανόνας……

ΓιαΓια υπόθεσηυπόθεση µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης::
αν η τυπική τιµή (z) είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη
τιµή (z>zκρσ), τότε απορρίπτουµε τη Η0 και δεχόµαστε
την Η1 

ΓιαΓια υπόθεσηυπόθεση διπλήςδιπλής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης::
αν η τυπική τιµή (z) είναι (σε απόλυτη τιµή) 
µεγαλύτερηµεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή (|z|>zκρσ), τότε Η0
και δεχόµαστε την Η1
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ΣτοΣτο παράδειγµαπαράδειγµα……

Θα πρέπει να συγκρίνουµε την τιµή που
βρήκαµε (2,272,27) µε την κρίσιµη τιµή (zκρσ) για
υπόθεση διπλής κατεύθυνσης

Σύµφωνα µε το σχήµα, η κρίσιµη τιµή = 1,961,96

Αφού η τιµή που βρήκαµε είναι µεγαλύτερη
κατά απόλυτη τιµή από την κρίσιµη τιµή
(2,27>1,962,27>1,96), τότετότε……
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ΣυµπέρασµαΣυµπέρασµα

……απορρίπτουµεαπορρίπτουµε την ΗΗ00 και δεχόµαστε την ΗΗ11

Αυτό σηµαίνει, ότι το δείγµα που έχουµε
επιλέξει δενδεν προέρχεταιπροέρχεται από τον πληθυσµό
από τον οποίο υποτίθεται ότι έχει προέλθει
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ΌτανΌταν δενδεν γνωρίζουµεγνωρίζουµε τηντην τυπικήτυπική
απόκλισηαπόκλιση ((σσ) ) τουτου πληθυσµούπληθυσµού

Τις περισσότερες φορές ακόµη και όταν
γνωρίζουµε τον µέσο όρο του πληθυσµού, 
είναι δύσκολο να έχουµε πληροφόρηση για τη
διακύµανσή του

Σε αυτή την περίπτωση το κατάλληλο κριτήριο
είναι το κριτήριοκριτήριο t t γιαγια έναένα δείγµαδείγµα
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ΟΟ ΤύποςΤύπος……

N
s

Xt µ−
=

14

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Θέλουµε να δούµε κατά πόσο το επίπεδο
άγχους των φοιτητώνφοιτητών (όπως µετρήθηκε µε το
ερωτηµατολόγιο STAI) διαφέρει σηµαντικά
από το µέσο όρο του επιπέδου άγχους του
γενικούγενικού πληθυσµούπληθυσµού

Ο Μ.Ο. άγχους του γενικού πληθυσµού = 35,735,7
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ΤαΤα δεδοµέναδεδοµένα τηςτης ΈρευναςΈρευνας

Χ s =2,242= 39,44
Χαρακτηριστικά ∆είγµατος

369
388
397
416
405
384
423
432
381

ΒαθµολογίαΒαθµολογίαΆτοµαΆτοµα
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∆ιατύπωση∆ιατύπωση ΥποθέσεωνΥποθέσεων

ΜηδενικήΜηδενική ΥπόθεσηΥπόθεση::
Το επίπεδο άγχους των φοιτητών που συµπλήρωσαν
το STAI δενδεν διαφέρειδιαφέρει από το επίπεδο άγχους του
γενικού πληθυσµού

ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΥπόθεσηΥπόθεση::
Το επίπεδο άγχους των φοιτητών που συµπλήρωσαν
το STAI θα διαφέρειδιαφέρει από τα επίπεδα άγχους του
γενικού πληθυσµού
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ΟιΟι υπολογισµοίυπολογισµοί……
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∆ιατύπωση∆ιατύπωση αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων καικαι ερµηνείαερµηνεία

t (8) = 4.99, p <0.001

Τιµή t

Βαθµοί
Ελευθερίας Στατιστικά

σηµαντικό
αποτέλεσµα
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ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα απόαπό τοτο SPSSSPSS

One-Sample Test

4,990 8 ,001 3,74 2,02 5,47STAI
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 35.70


