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ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 99

ΥπολογισµόςΥπολογισµός
τουτου ∆είκτη∆είκτη ΣυσχέτισηςΣυσχέτισης
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ΟΟ ΥπολογισµόςΥπολογισµός τουτου ∆είκτη∆είκτη ΣυσχέτισηςΣυσχέτισης

Οι δύο σηµαντικότεροι και πιο συχνά
χρησιµοποιούµενοι δείκτες συσχέτισης είναι:

∆είκτης Pearson r Pearson r 

∆είκτης SpearmanSpearman rhorho
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ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια τητη χρήσηχρήση τουτου δείκτηδείκτη
Pearson rPearson r

Η συσχέτισης των δύο
µεταβλητών να είναι ευθύγραµµη

ΣηµειώσειςΣηµειώσεις::

Εξαρτηµένα ∆είγµαταΣχεδιασµόςΣχεδιασµός::

Ίσων ∆ιαστηµάτων ή αναλογικήΚλίµακαΚλίµακα ΜέτρησηςΜέτρησης::

Συσχέτιση∆ιαφορές∆ιαφορές ήή συσχέτισησυσχέτιση;;
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Ένας ερευνητής ενδιαφέρεται να µελετήσει
εάν η δυσαρέσκεια του ατόµου για το σώµα
του (X) σχετίζεταισχετίζεται µε τη γενικότερη
αυτοπεποίθησή του (Υ)

10 άτοµα συµπλήρωσαν δύοδύο
ερωτηµατολόγιαερωτηµατολόγια που µετρούν αυτές τις
µεταβλητές και συγκέντρωσε τα παρακάτω
δεδοµένα
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ΤαΤα δεδοµέναδεδοµένα τηςτης ΈρευναςΈρευνας
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ΤιµέςΤιµές YYΤιµέςΤιµές ΧΧΆτοµαΆτοµα
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ΤοΤο διάγραµµαδιάγραµµα ΣκεδασµούΣκεδασµού
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∆ιατύπωση∆ιατύπωση τωντων ΥποθέσεωνΥποθέσεων

ΜηδενικήΜηδενική ΥπόθεσηΥπόθεση::
Ο βαθµός δυσαρέσκειας που έχει το άτοµο για το σώµα
του δεδε συσχετίζεταισυσχετίζεται µε το βαθµό αυτοπεποίθησής του

ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΥπόθεσηΥπόθεση::
Ο βαθµός δυσαρέσκειας που έχει το άτοµο για το σώµα
του συσχετίζεταισυσχετίζεται µε το βαθµό αυτοπεποίθησής του
((διπλήςδιπλής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης))
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ΟΟ ΤύποςΤύπος......
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ΟΟ ΠίνακαςΠίνακας υπολογισµώνυπολογισµών

ΣΧΥ=33793379ΣY2=32603260ΣY=180180ΣΧ2=37283728ΣΧ=190190

260400201691310
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30040020225158
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35728917441216
37832418441215
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(Χ Ï Y)(Τιµές Y)2Τιµές Y(Τιµές Χ)2Τιµές ΧΆτοµα
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∆ιατύπωση∆ιατύπωση ΑποτελεσµάτωνΑποτελεσµάτων

r (10) = - 0.84, p=0.032

Αριθµός ατόµων
Τιµή r

Στατιστικά
σηµαντικό
αποτέλεσµα
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ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα απόαπό τοτο SPSSSPSS

Correlations
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Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
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ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια τητη χρήσηχρήση τουτου δείκτηδείκτη
Spearman Spearman rhorho

Η συσχέτισης των δύο
µεταβλητών να είναι ευθύγραµµη

ΣηµειώσειςΣηµειώσεις::

Εξαρτηµένα ∆είγµαταΣχεδιασµόςΣχεδιασµός::

ΙεραρχικήΚλίµακαΚλίµακα ΜέτρησηςΜέτρησης::

Συσχέτιση∆ιαφορές∆ιαφορές ήή συσχέτισησυσχέτιση;;
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Μια ερευνήτρια θέλει να µελετήσει εάν υπάρχει
σχέση µεταξύ των επιδόσεων των µαθητών στα
µαθήµατα της ΓλώσσαςΓλώσσας καικαι τωντων
ΜαθηµατικώνΜαθηµατικών

Ζητά από τους δασκάλους τους να
ιεραρχήσουνιεραρχήσουν τα παιδιά ανάλογα µε την
επίδοσή τους στην τάξη
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ΤαΤα δεδοµέναδεδοµένα τηςτης ΈρευναςΈρευνας
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ΣειράΣειρά κατάταξηςκατάταξης στηστη
ΓλώσσαΓλώσσα ((YY))

ΣειράΣειρά κατάταξηςκατάταξης
σταστα µαθηµατικάµαθηµατικά ((ΧΧ))ΆτοµαΆτοµα
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∆ιατύπωση∆ιατύπωση τωντων ΥποθέσεωνΥποθέσεων

ΜηδενικήΜηδενική ΥπόθεσηΥπόθεση::
∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει συσχέτισησυσχέτιση ανάµεσα στους βαθµούς στη
γλώσσα και στους βαθµούς στα µαθηµατικά

ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΥπόθεσηΥπόθεση::
ΥπάρχειΥπάρχει συσχέτισησυσχέτιση ανάµεσα στους βαθµούς στη
γλώσσα και στους βαθµούς στα µαθηµατικά ((διπλήςδιπλής
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης))
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ΟΟ ΤύποςΤύπος......
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ΟΟ ΠίνακαςΠίνακας υπολογισµώνυπολογισµών

Σd2 = 266266
115610
1646109
25-5948
366397
93256
36-6715
36-6824
49-71033
93472
497181

dd22
∆ιαφορά∆ιαφορά

d (Xd (X--Y)Y)
ΣειράΣειρά κατάταξηςκατάταξης
στηστη ΓλώσσαΓλώσσα ((YY))

ΣειράΣειρά κατάταξηςκατάταξης
σταστα ΜΜαθηµατικάαθηµατικά ((ΧΧ))

ΆτοµαΆτοµα
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∆ιατύπωση∆ιατύπωση ΑποτελεσµάτωνΑποτελεσµάτων

rho (10) = -0.61, ns

Αριθµός ατόµων Τιµή rho

Στατιστικά
σηµαντικό
αποτέλεσµα
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ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα απόαπό τοτο SPSSSPSS

Correlations
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Correlation Coefficie
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X Y
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ΆλλοιΆλλοι δείκτεςδείκτες ΣυσχέτισηςΣυσχέτισης

Ο δείκτης Biserial 

O δείκτης Φ

Ο δείκτης Συµφωνίας (Kendall W)
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Ο δείκτης Biserial (rbis)

Χρησιµοποιείται όταν η µια µεταβλητή που
θέλουµε να µελετήσουµε είναι ποσοτικήποσοτική και η
άλλη ποιοτικήποιοτική (κατηγορική) µε δύο επίπεδα (π.χ. 
ναι – όχι, σωστό - λάθος) 

( ) ( )
sN

NNXX
rbis

2121 −=
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ΟΟ δείκτηςδείκτης ΦΦ ((phi)phi)

Χρησιµοποιείται όταν και οι δύο µεταβλητές που
µελετάµε είναι ποιοτικέςποιοτικές (κατηγορικές) και έχουν
από δύο επίπεδα η καθεµία

( )( )( )( )δγβαδβγα ++++
=

βγ-αδφ



12

23

ΟΟ δείκτηςδείκτης συµφωνίαςσυµφωνίας
((Kendall WKendall W))

Χρησιµοποιείται για να καθοριστεί ο βαθµόςβαθµός
συµφωνίαςσυµφωνίας δύο ή περισσοτέρων κριτών
αναφορικά µε την κατάταξη δύο ή περισσοτέρων
προσώπων/αντικειµένων ως προς κάποια
µεταβλητή
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ΠίνακαςΠίνακας ∆εικτών∆εικτών ΣυσχέτισηςΣυσχέτισης

Spearman rhoΤαξινόµηση

phiBiserialΚατηγορική

BiserialPearson rΠοσοτική

ΤαξινόµησηΚατηγορικήΠοσοτική

ΜεταβλητήΜεταβλητή ΧΧΜΜ
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ΟΟ δείκτηςδείκτης προσδιορισµούπροσδιορισµού

Είναι ο δείκτης που µας δείχνει τι ποσοστό της
συνολικήςσυνολικής διακύµανσηςδιακύµανσης της µεταβλητής Χ
οφείλεται στη µεταβλητή Υ, και συµβολίζεται µε
το γράµµα rr22.

Τον υπολογίζουµε εάν υψώσουµε στο
τετράγωνο το δείκτηδείκτη συσχέτισηςσυσχέτισης των δύο
µεταβλητών που µελετάµε και στη συνέχεια
πολλαπλασιάζοντάς τον µε το 100.
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ΠώςΠώς τοντον υπολογίζουµευπολογίζουµε;;

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα::
Εάν r = 0,80, τότετότε rr22 = 0,802 = 0,64 x 100 = 64%64%


