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ΈλεγχοςΈλεγχος ΥποθέσεωνΥποθέσεων
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ΈναΈνα παράδειγµαπαράδειγµα

Ένας ερευνητής θέλησε να διαπιστώσει κατά πόσο η

απόαπό απόστασηαπόσταση εκπαίδευση είναι καλύτερη από τη διαδια

ζώσηςζώσης εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, επέλεξε δύο

οµάδες ατόµων (τµήµατα) και δίδαξε µια συγκεκριµένη

ύλη τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης. Στο τέλος

του χρόνου σύγκρινε τις επιδόσεις των φοιτητών των δύο

οµάδων στο ίδιο τεστ ώστε να διαπιστώσει ποια

µέθοδος είχε καλύτερα αποτελέσµατα
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ΤαΤα ∆εδοµένα∆εδοµένα

15148

16187

15156

18195

18174

12153

14162

16181

∆ια∆ια ΖώσηςΖώσηςΕξΕξ ΑποστάσεωςΑποστάσεωςΆτοµαΆτοµα
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ΕρευνητικήΕρευνητική ΕρώτησηΕρώτηση

Από τη µελέτη των δεδοµένων
διαπιστώνουµε ότι οι δύο οµάδες έχουν
διαφορέςδιαφορές µεταξύ τους

Ποια οµάδα είναι όµως καλύτερη; Ποια έχει
τους καλύτερους βαθµούς;
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ΈλεγχοςΈλεγχος ΥποθέσεωνΥποθέσεων

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

Οι βαθµοί να προήλθαν από τυχαίουςτυχαίους παράγοντες

Οι βαθµοί να προήλθαν εξαιτίας της επίδρασης της
εκπαιδευτικής µεθόδου
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ΠώςΠώς λειτουργείλειτουργεί;;

Όλα τα στατιστικά κριτήρια που θα µάθουµε µας
πληροφορούν για την πιθανότητα που υπάρχει
τα αποτελέσµατά µας να έχουν προκύψει από
τυχαίους παράγοντες

Αν η πιθανότητα είναι µικρήµικρή ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ

Αν πιθανότητα είναι µεγάληµεγάλη ΤΥΧΑΙΑ
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ΣτατιστικήΣτατιστική ΣηµαντικότηταΣηµαντικότητα

Όταν το αποτέλεσµα δενδεν έχειέχει προέλθει από
τυχαίους παράγοντες, τότε λέµε ότι είναι
στατιστικάστατιστικά σηµαντικόσηµαντικό

Όταν το αποτέλεσµα έχειέχει προέλθει από
τυχαίους παράγοντες, τότε λέµε ότι είναι
στατιστικάστατιστικά µηµη σηµαντικόσηµαντικό
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ΤοΤο επόµενοεπόµενο ερώτηµαερώτηµα

Πόσο µικρήµικρή θα πρέπει να είναι η πιθανότητα
για να µην έχουµε τυχαία αποτελέσµατα;

Στις κοινωνικές επιστήµες έχει καθοριστεί ότι για
να έχουµε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα
η πιθανότηταπιθανότητα σφάλµατοςσφάλµατος θα πρέπει να είναι
το πολύ…

0,05 (5%)
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ΤαΤα επίπεδαεπίπεδα σηµαντικότηταςσηµαντικότητας

Η ποσοστιαίαποσοστιαία πιθανότηταπιθανότητα να έχει εµφανιστεί
το αποτέλεσµα από τυχαίους παράγοντες

Έχουµε διάφορα επίπεδαεπίπεδα σηµαντικότητας:
0,05 (5%)

0,01 (1%)
0,001 (1‰)
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ΟΟ έλεγχοςέλεγχος τωντων ΥποθέσεωνΥποθέσεων

Ο αντικειµενικός στόχος είναι, µε τη βοήθεια
της στατιστικής, να ελέγξουµεελέγξουµε αν η υπόθεση
που έχουµε διατυπώσει είναι αποδεκτήαποδεκτή ή όχιόχι

Είναι ένα µοντέλο λήψης απόφασης µε τη
βοήθεια του οποίου αποφασίζουµε αν θα
δεχθούµεδεχθούµε ή θα απορρίψουµεαπορρίψουµε την υπόθεση
που έχουµε διατυπώσει
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ΤιΤι είναιείναι υπόθεσηυπόθεση;;

Είναι µια σύντοµη και ακριβής πρόταση στην

οποία περιγράφουµε τι πιστεύουµεπιστεύουµε ότι θα
συµβεί στην έρευνα ή το πείραµά µας
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ΕίδηΕίδη υποθέσεωνυποθέσεων

Σε κάθε έρευνα διατυπώνουµε πάντοτε δύοδύο
υποθέσεις:

Μηδενική Υπόθεση (Η0) 

Εναλλακτική ή Πειραµατική Υπόθεση (Η1)
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ΜηδενικήΜηδενική ΥπόθεσηΥπόθεση ((ΗΗ00))

Είναι η υπόθεση που υποστηρίζει ότι δενδεν
υπάρχειυπάρχει σχέση µεταξύ των µεταβλητών που
µελετώνται
∆ιατυπώνεται µε σκοπό να λειτουργήσει ως
κριτήριοκριτήριο σύγκρισηςσύγκρισης για την εναλλακτική
υπόθεση
Στη διαδικασία του ελέγχου των υποθέσεων
πάντοτεπάντοτε ελέγχουµε τη µηδενική υπόθεση έναντι
της εναλλακτικής
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ΕναλλακτικήΕναλλακτική ήή ΠειραµατικήΠειραµατική ΥπόθεσηΥπόθεση ((ΗΗ11))

Είναι η υπόθεση που αναφέρεται στην
εκτίµησηεκτίµηση που κάνει ο υπεύθυνος της έρευνας
αναφορικά µε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ
των µεταβλητών που µελετά
Ουσιαστικά πρόκειται για την ερευνητικήερευνητική του
υπόθεση
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ΥπόθεσηΥπόθεση ΜονήςΜονής ήή ∆ιπλής∆ιπλής ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης;;

ΥπόθεσηΥπόθεση ∆ιπλής∆ιπλής ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης
Είναι η υπόθεση που διατυπώνεται χωρίςχωρίς να
επιχειρείται κάποια πρόβλεψη
ΥπόθεσηΥπόθεση ΜονήςΜονής ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης
Είναι η υπόθεση που διατυπώνεται µε κάποια
σαφήσαφή πρόβλεψη για το αποτέλεσµα της
έρευνάς µας προτού συλλέξουµε τα δεδοµένα
µας
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΥπόθεσηςΥπόθεσης ∆ιπλής∆ιπλής
ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης

Εναλλακτική ή Πειραµατική Υπόθεση (Η1)
Οι επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε
την εξ αποστάσεως µέθοδο θα είναι διαφορετικέςδιαφορετικές από
τις επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε τη
δια ζώσης µέθοδο

Μηδενική Υπόθεση (Η0)
Οι επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε
την εξ αποστάσεως µέθοδο ∆ΕΝ θα είναι διαφορετικέςδιαφορετικές
από τις επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη
µε τη δια ζώσης µέθοδο
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΥπόθεσηςΥπόθεσης ΜονήςΜονής
ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης

Εναλλακτική ή Πειραµατική Υπόθεση (Η1)
Οι επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε
την εξ αποστάσεως µέθοδο θα είναι καλύτερεςκαλύτερες από τις
επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε τη
δια ζώσης µέθοδο

Μηδενική Υπόθεση (Η0)
Οι επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε
την εξ αποστάσεως µέθοδο ∆ΕΝ θα είναι καλύτερεςκαλύτερες από
τις επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν την ύλη µε τη
δια ζώσης µέθοδο
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ΣτόχοςΣτόχος τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας τουτου ελέγχουελέγχου τωντων
ΥποθέσεωνΥποθέσεων::

Να απορρίψουµε
ή

να αποδεχθούµε

τητη ΜηδενικήΜηδενική ΥπόθεσηΥπόθεση ((ΗΗ00))
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ΗΗ ∆ιαδικασία∆ιαδικασία

Πρώτα βρίσκουµε το αποτέλεσµα που προκύπτει από τη
χρήση του στατιστικού κριτηρίου που εφαρµόσαµε
(στατιστικήστατιστική τιµήτιµή)
Για κάθε πιθανή στατιστική τιµή έχει οριστεί από τους
στατιστικολόγους και η πιθανότητα εµφάνισης µιας τιµής
τουλάχιστον ίδιας µε αυτή, όταν η Η0 είναι αληθινή
(κρίσιµηκρίσιµη τιµήτιµή))
Στη συνέχεια, και µε βάση την κρίσιµη τιµή, καθορίζουµε
την περιοχήπεριοχή απόρριψηςαπόρριψης της Η0
Τέλος, εφόσον η στατιστική τιµή βρίσκεται µέσαµέσα σταστα
όριαόρια αυτής της περιοχής, θα πρέπει να απορρίψουµε
την Η0. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να την
αποδεχθούµε
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Ας υποθέσουµε ότι από τη χρήση του
στατιστικού κριτηρίου που χρησιµοποιήσαµε
βρήκαµε τη στατιστικήστατιστική τιµήτιµή = 3,67= 3,67

Από τους αντίστοιχους πίνακες βρίσκουµε ότι
για επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 
και για υπόθεση διπλής κατεύθυνσης, η
κρίσιµηκρίσιµη τιµήτιµή είναι 2,092,09
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα γιαγια υπόθεσηυπόθεση διπλήςδιπλής
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

Η στατιστική τιµή πέφτει µέσαµέσα στην περιοχή απόρριψης της Η0 (γκρι
περιοχή). Εποµένως θα πρέπει να απορρίψουµε την Η0 και να
δεχθούµε την Η1
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα γιαγια υπόθεσηυπόθεση διπλήςδιπλής
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

Η στατιστική τιµή πέφτει µέσαµέσα στην περιοχή απόρριψης της Η0 (γκρι
περιοχή). Εποµένως θα πρέπει να απορρίψουµε την Η0 και να
δεχθούµε την Η1
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ΈλεγχοςΈλεγχος ΥποθέσεωνΥποθέσεων µεµε τητη χρήσηχρήση
ειδικώνειδικών λογισµικώνλογισµικών ((ππ..χχ.. SPSS)SPSS)

ΕάνΕάν τοτο p>0p>0,,0505
∆εχόµαστε την ΗΗ00 και απορρίπτουµε την ΗΗ11

ΕάνΕάν τοτο pp≤≤00,,0505
Απορρίπτουµε την ΗΗ00 και δεχόµαστε την ΗΗ11
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ΣφάλµαταΣφάλµατα στονστον ΈλεγχοΈλεγχο τωντων ΥποθέσεωνΥποθέσεων

ΣφάλµαΣφάλµα ΤύπουΤύπου ΙΙ

Όταν απορρίπτουµεαπορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση, ενώ αυτή
είναι αληθινήαληθινή. Συµβολίζεται µε το ελληνικό γράµµα αα

ΣφάλµαΣφάλµα ΤύπουΤύπου ΙΙΙΙ

Όταν δεχόµαστεδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση, ενώ αυτή είναι
λανθασµένη. Συµβολίζεται µε το ελληνικό γράµµα ββ


