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Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

Η περιγραφική στατιστική περιλαµβάνει 
µεθόδους για τη σύνοψη, την οργάνωση και 
την απλοποίηση δεδοµένων.

Η επαγωγική στατιστική περιλαµβάνει 
µεθόδους που επιτρέπουν την εκτίµηση των  
παραµέτρων του πληθυσµού, µέσα από τις 
τιµές των στατιστικών του δείγµατος.
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Ορισµός Μεταβλητής

Μεταβλητή

Ένα Χαρακτηριστικό ή Ιδιότητα των συµµετεχόντων…

…που µπορεί να και

µετρηθεί

(µπορεί να αξιολογηθεί µε κάποιο

εργαλείο ή να παρατηρηθεί και να
καταγραφεί µε κάποιο µέσο)

µπορεί να λάβει
διαφορετικές τιµές

(µπορεί να πάρει διαφορετικές
αξίες ή τιµές σε διαφορετικά
άτοµα)



Εννοιολογικός ορισµός 
Το σηµασιολογικό-εννοιολογικό 
περιεχόµενο του όρου 
(π.χ. Σχολική επίδοση είναι το 
επίπεδο κατάκτησης από το 
παιδί των γνωστικών σκοπών 
που επιδιώκουν τα διάφορα 
διδασκόµενα µαθήµατα στο 
σχολείο)

Λειτουργικός ορισµός

Ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγει 
ο ερευνητής στη συγκεκριµένη 
έρευνα να µετρήσει τη 
συγκεκριµένη µεταβλητή (π.χ. ο 
γενικός βαθµός του παιδιού την 
προηγούµενη χρονιά ή ο µέσος 
όρος των βαθµών στα 
πρωτεύοντα µαθήµατα)

Στην ίδια έρευνα µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν

περισσότεροι του ενός 
λειτουργικοί ορισµοί για την ίδια 
µεταβλητή (π.χ. ο βαθµός στα 
πρωτεύοντα µαθήµατα, σε ένα 
τεστ που κατασκεύασε ο 
ερευνητής, κ.ά.)

Ορισµός Μεταβλητής



Παραδείγµατα µεταβλητών και µη µεταβλητών

Μεταβλητές

που µπορούν 
να µετρηθούν

� Αυτοεκτίµηση

� Επίδοση στην Ιστορία
� Ηλικία, Βάρος, Ύψος

� ∆εξιότητες διαπροσω-
πικής επικοινωνίας

…

Μεταβλητές που

δύσκολα µπορούν

να µετρηθούν 

� Κοινωνικοποίηση

� Φαντασία

� ∆ιαίσθηση

…

Μη Μεταβλητές 

� Σκέψεις στο 

υποσυνείδητο

� Στερεότυπα

…



Είδη µεταβλητών (1)

1. Κατηγορικές (Categorical)
1.1 Ονοµαστικές (Nominal)

(π.χ. φύλο)
1.2 ∆ιατακτικές (Ordinal)                                 

(π.χ. µορφωτικό επίπεδο)

2. Συνεχείς (Continuous / Interval) 
(π.χ. ηλικία, εισόδηµα, επίδοση...)



Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβλητές ως προς το είδος Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβλητές ως προς το είδος Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβλητές ως προς το είδος Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβλητές ως προς το είδος 
τουςτουςτουςτους (κατηγορικές, ονοµαστικές, διατακτικές συνεχείς)(κατηγορικές, ονοµαστικές, διατακτικές συνεχείς)(κατηγορικές, ονοµαστικές, διατακτικές συνεχείς)(κατηγορικές, ονοµαστικές, διατακτικές συνεχείς)

Φύλο

Ηλικία

Εισόδηµα

Επίδοση Μαθητή (κλίµακα 1 ως 10)

Επίδοση Μαθητή (Α, Β, Γ ή ∆)

Επάγγελµα

Αγαπηµένο Χρώµα

Θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου

Αριθµός Μελών Οικογένειας

Ταχυδροµικός Κώδικας

Αριθµός τηλεφώνου
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Άσκηση Κατανόησης



Είδη µεταβλητών (2)

Παρατηρήσιµες (observed)
είναι µεταβλητές που µπορούν να µετρηθούν ή να

παρατηρηθούν άµεσα (π.χ. φύλο, εισόδηµα, αριθµός

µαθητών σε µια τάξη)

Λανθάνουσες (latent)
είναι µεταβλητές που δεν µπορούν να µετρηθούν ή να

παρατηρηθούν άµεσα (π.χ. ικανότητα, στάσεις,
προτιµήσεις, αξίες, ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά)

Είδη µεταβλητών (2)



Πιθανή Αιτία
(X)

Αποτέλεσµα

Ανεξάρτητη/ες
(Independent)

Εξαρτηµένη

(Dependent)

(Y) (Z)

Είδη µεταβλητών (3)



Παράδειγµα 

Ανεξάρτητη Εξαρτηµένη

Κατάθλιψη Εισόδηµα

[αποτέλεσµα: αύξηση των επιπέδων κατάθλιψης ενδέχεται 
να οδηγήσει σε µείωση του εισοδήµατος]

Προσοχή: στη συγκεκριµένη περίπτωση θα µπορούσαµε να 
υποθέσουµε και το αντίστροφο.
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Στα παρακάτω ζευγάρια ποιά είναι η ανεξάρτητη και

ποια η εξαρτηµένη;

* Επάγγελµα πατέρα – Επάγγελµα παιδιού

* Ύψος αγορών ηλεκτρικών ειδών - Αριθµός γάµων

* Βαθµολογία µαθητή – Ώρες µελέτης

* Στάση απέναντι στα µαθηµατικά – Επίδοση στα 

µαθηµατικά

* Κατάθλιψη – Μείωση εισοδήµατος

Άσκηση Κατανόησης



Πιθανή Αιτία
(X)

Αποτέλεσµα

Ανεξάρτητη/ες
(Independent)

Μεσολαβητική

(Mediator)
Εξαρτηµένη

(Dependent)

(Y) (Z)

Είδη µεταβλητών (4)

Μεσολαβητική (mediator): Μια µεταβλητή που διαµεσολαβεί 
ανάµεσα στην ανεξάρτητη και την εξαρτηµένη µεταβλητή. 



Παράδειγµα

Independent
Variable

Μεσολαβητική ΕξαρτηµένηΑνεξάρτητη

Παραγωγικότητα

εργασίας

Κατάθλιψη Εισόδηµα

[αποτέλεσµα: αύξηση των επιπέδων κατάθλιψης
ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση της παραγωγικότητας
στην εργασία και αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση
του εισοδήµατος].

Άρα η Παραγωγικότητα της εργασίας «εξηγεί» τη
σχέση ανάµεσα στην Κατάθλιψη και το Εισόδηµα.



Πιθανή Αιτία
(X)

Αποτέλεσµα

Ανεξάρτητη/ες
(Independent)

Εξαρτηµένη

(Dependent)

Ρυθµιστική/ες
(Moderator)

(Y) (Z)

Είδη µεταβλητών (5)

Ρυθµιστική (moderator): Tροποποιεί (ενισχύει ή εξασθενεί, ή 
αλλάζει κατεύθυνση) την επίδραση της ανεξάρτητης στην 
εξαρτηµένη µεταβλητή



Παράδειγµα

Independent
Variable

Ρυθµιστική/ες

Ανεξάρτητη

Ηλικία

Κατάθλιψη

[αποτέλεσµα: αύξηση των επιπέδων κατάθλιψης
ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση του εισοδήµατος,
αλλά µόνο για τις ηλικίες κάτω των 40 ετών.]

Άρα η Ηλικία «ρυθµίζει» την ένταση της σχέσης
ανάµεσα στην Κατάθλιψη και το Εισόδηµα.

Εξαρτηµένη

Εισόδηµα



Πιθανή Αιτία
(X)

Αποτέλεσµα

Ανεξάρτητη/ες
(Independent)

Εξαρτηµένη

(Dependent)

Ρυθµιστική/ες
(Moderator)Παρασιτικές 

(Confounding)

(Ζ)(Y)

Παρασιτικές (confounding): χαρακτηριστικά που ο ερευνητής

δεν µπορεί να µετρήσει άµεσα και των οποίων οι επιδράσεις

δεν µπορούν να µελετηθούν ξεχωριστά, παρόλο που µπορεί να

επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στην εξαρτηµένη και την

ανεξάρτητη.

Είδη µεταβλητών (6)
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Κωδικοποίηση ∆εδοµένων

Απλό Ερωτηµατολόγιο
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Οικογενειακή Κατάσταση Κωδικός

Άγαµος 1

Έγγαµος 2

Χήρος 3

∆ιαζευγµένος 4

Ποιοτική ή ∆ιακριτή Μεταβλητή

Αντιστοιχούµε έναν ακέραιο αριθµό σε κάθε κατηγορία

της µεταβλητής.

Κωδικοποίηση ∆εδοµένων



Ποιοτική ή ∆ιακριτή Μεταβλητή

Αντιστοιχούµε έναν ακέραιο αριθµό σε κάθε κατηγορία

της µεταβλητής.
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Αριθµός παιδιών στην οικογένεια Κωδικός

0 1

1 2

2 3

3 4

4 και άνω 5

Κωδικοποίηση ∆εδοµένων
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Ηλικία Κωδικός

Μέχρι 17 1

Από 18 έως 24 2

Από 25 έως 30 3

Από 31 έως 40 4

Από 41 έως 60 5

Μεγαλύτερος από 60 6

Ποσοτική ή Συνεχής Μεταβλητή

Οι τιµές των ποσοτικών µεταβλητών είτε παραµένουν

ως έχουν είτε οµαδοποιούνται σε κατηγορίες

(«κατηγοριοποιούνται»).

Ηλικία

45

20

30

20

25

14

60

Κωδικοποίηση ∆εδοµένων
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α/α Φύλο Ηλικία Οικ.Κατ. Μέλη Οικ. Μόρφ. Γνώµη

1 1 45 2 2 3 1

2 2 23 1 1 3 3

3 … … … … … …

Κατασκευή Πίνακα ∆εδοµένων
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α/α Φύλο Ηλικία Οικ.Κατ. Μέλη Οικ. Μόρφ. Γνώµη

1 1 45 2 2 4 1

2 2 23 1 1 3 3

3 1 30 4 3 2 2

4 1 20 2 4 1 2

5 2 25 1 2 4 1

6 1 52 2 5 4 2

7 1 60 2 6 1 1

8 2 48 3 2 3 2

9 2 14 1 1 2 3

10 1 22 1 1 3 1

Κατασκευή Πίνακα ∆εδοµένων

10 άτοµα 10 άτοµα 10 άτοµα 10 άτοµα –––– στατιστικές µονάδες (γραµµές) και στατιστικές µονάδες (γραµµές) και στατιστικές µονάδες (γραµµές) και στατιστικές µονάδες (γραµµές) και 

6 χαρακτηριστικά 6 χαρακτηριστικά 6 χαρακτηριστικά 6 χαρακτηριστικά –––– µεταβλητές (στήλες)µεταβλητές (στήλες)µεταβλητές (στήλες)µεταβλητές (στήλες)



� Η οργάνωση των δεδοµένων περιλαµβάνει το

σύνολο των ενεργειών που γίνονται ώστε τα

διαθέσιµα δεδοµένα να µπορούν να πάρουν τέτοια

µορφή ώστε να αναλύονται και να παρουσιάζονται

εποπτικά.

� Έλεγχος Ορθότητας

� Έλεγχος Πληρότητας

Οργάνωση & Παρουσίαση ∆εδοµένων



� Οι πίνακες και τα διαγράµµατα που παρουσιάζουν

ποιοτικά ή κατηγορικά δεδοµένα πρέπει να δείχνουν

τη συχνότητα (frequency) των περιπτώσεων κάθε

κατηγορίας.

� Συχνότητα: Ο αριθµός των ατόµων ή των

περιπτώσεων που εµπίπτουν σε µια κατηγορία.

� Απόλυτη Συχνότητα: Ο αριθµός των ατόµων ή των

περιπτώσεων µιας κατηγορίας σε απόλυτο αριθµό.

� Σχετική Συχνότητα: Ο αριθµός των ατόµων ή των

περιπτώσεων µιας κατηγορίας σε ποσοστό (%) επί

του συνόλου.

Οργάνωση & Παρουσίαση Ποιοτικών ∆εδοµένων



Πίνακας Συχνοτήτων Ποιοτικών ∆εδοµένων

Πίνακας 1. Επίπεδο Εκπαίδευσης Συµµετεχόντων

Πηγή: Ρούσσος &Τσαούσης (2006)

100
264
34

×



Ραβδόγραµµα ή Ραβδωτό ∆ιάγραµµα

∆ιάγραµµα 1: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συµµετεχόντων.



Ραβδόγραµµα ή Ραβδωτό ∆ιάγραµµα



Ραβδόγραµµα ή Ραβδωτό ∆ιάγραµµα



Κυκλικό ∆ιάγραµµα

∆ιάγραµµα 2: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συµµετεχόντων.



Οργάνωση & Παρουσίαση Ποσοτικών ∆εδοµένων

� Ο πιο συνηθισµένος τρόπος οργάνωσης µιας οµάδας

ποσοτικών δεδοµένων είναι η κατανοµή συχνότητας

(frequency distribution). Η κατανοµή συχνότητας δείχνει

πόσο συχνά συναντάται κάθε τιµή της µεταβλητής.

� ΟµαδοποιηµένηΟµαδοποιηµένηΟµαδοποιηµένηΟµαδοποιηµένη ΚατανοµήΚατανοµήΚατανοµήΚατανοµή ΣυχνότηταςΣυχνότηταςΣυχνότηταςΣυχνότητας:::: Πίνακας στον

οποίο παρουσιάζεται ο αριθµός των ατόµων ή των

περιπτώσεων που εµπίπτουν σε κάθε διάστηµα τιµών



Πίνακας Συχνοτήτων Ποσοτικής Μεταβλητής

Πίνακας 1. Κατανοµή Συχνότητας Εµφάνισης Ηλικιών

Γνώμη Συχνότητα

Σχετική 

Συχνότητα 

(%)

1 Συμφωνώ απόλυτα 37 46,25

2 Συμφωνώ 24 30,00

3 Αναποφάσιστος 12 15,00

4 Διαφωνώ 5 6,25

5 Διαφωνώ απόλυτα 2 2,50

Σύνολο 80 100,0

Ερώτηµα: ∆ηλώστε το βαθµό συµφωνίας ή 
διαφωνίας σας µε την πρόταση 
‘Η Στατιστική µε φοβίζει’ (Ν=80)



Ιστόγραµµα

∆ιάγραµµα 1: Στάση των Φοιτητών Απέναντι στο Μάθηµα της 
Στατιστικής

Ερώτηµα: ‘Η Στατιστική µε φοβίζει’ (Ν=80)



Πίνακας Συχνοτήτων Ποσοτικής Μεταβλητής

Πίνακας 2. Οµαδοποιηµένη Κατανοµή Συχνότητας Εµφάνισης Ηλικιών
Διαστήματα 

τιμών

Μέσο 

διαστήματος Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα 

(%)

18-22 20 10 10,31

23-27 25 15 15,46

28-32 30 11 11,34

33-37 35 10 10,31

38-42 40 8 8,25

43-47 45 8 8,25

48-52 50 7 7,22

53-57 55 5 5,15

58-62 60 4 4,12

63-67 65 5 5,15

68-72 70 4 4,12

73-77 75 7 7,22

78-82 80 3 3,09

Σύνολο 97 100



Πίνακας Συχνοτήτων Ποσοτικής Μεταβλητής

Πίνακας 3. Οµαδοποιηµένη Κατανοµή Συχνότητας Εµφάνισης Ηλικιών

Διαστήματα τιμών

Συχνότητα Αθροιστική Συχνότητα 

Απόλυτη Σχετική (%) Απόλυτη Σχετική (%)

18-22 10 10,31 10 10,31

23-27 15 15,46 25 25,77

28-32 11 11,34 36 37,11

33-37 10 10,31 46 47,42

38-42 8 8,25 54 55,67

43-47 8 8,25 62 63,92

48-52 7 7,22 69 71,14

53-57 5 5,15 74 76,29

58-62 4 4,12 78 80,41

63-67 5 5,15 83 85,56

68-72 4 4,12 87 89,68

73-77 7 7,22 94 96,90

78-82 3 3,09 97 100,00

Σύνολο 97 100



Ιστόγραµµα οµαδοποιηµένης κατανοµής



Ιστόγραµµα οµαδοποιηµένης κατανοµής

�Τα διαστήµατα αναπαρίστανται από την µέση τιµή τους στο

κέντρο κάθε ράβδου. Όλες οι ράβδοι έχουν το ίδιο πλάτος. Η

επιφάνεια της κάθε ράβδου είναι ανάλογη του αριθµού (ή του

ποσοστού) των περιπτώσεων που αναπαριστά.
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�Τα ιστογράµµατα µας δίνουν πληροφορίες για τα

χαρακτηριστικά της κατανοµής των δεδοµένων. Πχ ποιά είναι

η τιµή µε την υψηλότερη συχνότητα, αν υπάρχουν ακραίες

τιµές στην κατανοµή, και (το σηµαντικότερο) πώς

διασπείρονται (κατανέµονται) οι διάφορες τιµές.

Ιστόγραµµα οµαδοποιηµένης κατανοµής



Πολύγωνο συχνότητας



Κατασκευή πολυγώνου συχνότητας

�Βάζουµε µία κουκίδα στο µέσο του ανώτερου σηµείου της

κάθε ράβδου, και ενώνουµε τις κουκίδες.
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�Κάτω από την κατώτερη και πάνω από την ανώτερη τιµή

συµπεριλαµβάνουµε µηδενικές τιµές (συχνότητες) στον

οριζόντιο άξονα, κλείνοντας το πολύγωνο, γιατί υπάρχουν κι

αυτές οι τιµές στην κλίµακα, οι οποίες είχαν συχνότητα µηδέν. Η

γραµµή και στα δύο άκρα της κατανοµής ξεκινάει από το µηδέν.

Κατασκευή πολυγώνου συχνότητας
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�Προσέχουµε να συµπεριλαµβάνουµε την τιµή µηδέν, όταν η

συχνότητα ενός διαστήµατος είναι µηδέν. Πχ αν δεν υπάρχει

κανείς συµµετέχων που να έχει ηλικία από 13 έως 17, δεν

παραλείπουµε να σηµειώσουµε την τιµή µηδέν.

Κατασκευή πολυγώνου συχνότητας



Η επίδραση του χειρισµού του κάθετου άξονα στη

µορφή του πολυγώνου…

Κατασκευή πολυγώνου συχνότητας

Πληθωρισµός 1997: 3.7%
Πληθωρισµός 2000: 3.5%



Πίνακες Συνάφειας ή ∆ιπλής Εισόδου
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∆ύο µεταβλητών (απολύτων συχνοτήτων)

� Στο κάθε ένα από τα 12 κελιά του Πίνακα εµφανίζεται ο

αριθµός των ατόµων που έχουν συγχρόνως τις δύο ιδιότητες

που αντιστοιχούν στη γραµµή και στήλη που το ορίζουν.



Πίνακες Συνάφειας ή ∆ιπλής Εισόδου
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∆ύο µεταβλητών (σχετικών συχνοτήτων)

� Προκύπτει όταν τα στοιχεία κάθε στήλης ενός πίνακα

συµπτώσεων (απολύτων συχνοτήτων) διαιρεθούν δια του

αθροίσµατός τους (το τελευταίο στοιχείο της στήλης).



Πίνακες Συνάφειας ή ∆ιπλής Εισόδου
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∆ύο µεταβλητών (σχετικών συχνοτήτων)

� Προκύπτει όταν τα στοιχεία κάθε γραµµής ενός πίνακα

συµπτώσεων (απολύτων συχνοτήτων) διαιρεθούν δια του

αθροίσµατός τους (το τελευταίο στοιχείο της γραµµής).
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#end


