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1. Εισαγωγή  

Η φυσιολογική ανάπτυξη και μεταλλοποίηση του οστού, που αποτελεί τον σημαντικότερο 

παράγοντα της ισχύος του, είναι αποτέλεσμα μίας σύνθετης αλληλεπίδρασης γενετικών, 

κυτταρικών, ορμονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η οστική μάζα είναι μέρος του 

οστίτη ιστού του σκελετού και δύναται να μετρηθεί με μεθόδους οστικής πυκνομετρίας. Στην 

παρούσα ερευνητική μελέτη ο δείκτης sBMD (σε mg/cm2) έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση 

της οστικής πυκνότητας. Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση παραγόντων 

που επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη sBMD. Τα δεδομένα (αρχείο 

Stats.sav) αποτελούν τυχαίο δείγμα 70 ατόμων και περιέχουν τις ακόλουθες μεταβλητές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής 

sBMD Δείκτης οστικής πυκνότητας (σε mg/cm2) 

Gender Φύλο (0=Άνδρας, 1=Γυναίκα) 

Age Ηλικία (σε έτη) 

Weight Βάρος (σε κιλά) 

Drug 

Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για την 

καταπολέμηση της οστεοπόρωσης κατά το 

παρελθόν (0 =όχι, 1 =ναι) 
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1.1. Εισαγωγή δεδομένων στο στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 23 

 

Ανοίγουμε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 23 και επιλέγουμε το φάκελο 
και ανοίγει το open Data, από το οποίο επιλέγουμε το Stats.sav 

 

 

 

Διαγράφοντας την 18-οστή(0+1+6+1+4+6) γραμμή των δεδομένων του αρχείου Stats.sav, 

όπου i είναι το άθροισμα των 6 τελευταίων ψηφίων του φοιτητικού μου μητρώου. 

Το νέο αρχείο δεδομένων είναι το Stats_dkavalieros.sav 
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2. ΜΕΡΟΣ Α. 

(i) Να υπολογισθεί η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του δείκτη sBMD. Να δοθεί η ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων. 

2.1. Απάντηση A(i) 

Μέσω του πακέτου IBM SPSS Statistics 

Ακολουθούμε τη διαδικασία Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies, μεταφέρουμε 

την υπό μελέτη ποσοτική μεταβλητή (sBMD, Δείκτης οστικής πυκνότητας σε mg/cm2) στο 

πεδίο Variables, ανοίγουμε το μενού Statistics και ενεργοποιούμε τις επιλογές Mean (Μέση 

τιμή), και Std Deviation (Τυπική απόκλιση).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Ερμηνεία μέσης τιμής(Μean) και απόκλισης(Std. Deviation)  

Σε  Ν=69 ασθενείς  έγινε μέτρηση του Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) που 

έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας.  Η Μέση τιμή(Μean) του 

Statistics 

sBMD 

N Valid 69 

Missing 0 

Mean 649,85 

Std. Deviation 148,828 

file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Output_A(i).spv
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δείκτη είναι 649,85 mg/cm2, δηλαδή η κεντρική τάση του δείγματος. Η απόκλιση(Std. 

Deviation) από μέση τιμή του δείκτη sBMD είναι ίση με 148,828. 

Συνεπώς αν κάναμε μέτρηση τυχαία σε έναν ασθενή του Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD 

(σε mg/cm2) Η περιοχή 649,85 ± 148,828 (501,022 μέχρι 798,678 29) είναι το 

αναμενόμενο διάστημα που θα κυμανθεί ο δείκτης. Συχνά θα βλέπουμε μετρήσιμες τιμές 

δείκτη κοντά στην μέση τιμή και μέσα σε αυτό το διάστημα. 

 

 

 

(ii) Να υπολογισθεί η διάμεσος και η κορυφή του δείκτη sBMD. Να δοθεί η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

2.2. Απάντηση A(ii): 

Μέσω του πακέτου IBM SPSS Statistics 

Ακολουθούμε τη διαδικασία Analyze/Descriptive 

Statistics/Frequencies, μεταφέρουμε την υπό μελέτη 

ποσοτική μεταβλητή (sBMD, Δείκτης οστικής πυκνότητας 

σε mg/cm2) στο πεδίο Variables, ανοίγουμε το μενού 

Statistics και ενεργοποιούμε τις επιλογές  

Median(διάμεσος), και Mode (επικρατούσα τιμή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

sBMD 

N Valid 69 

Missing 0 

Median 638,46 

Mode 723 

file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Output_A(ii).spv
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2.2.1. Ερμηνεία διάμεσος (Median) και επικρατούσα τιμή (Mode) 

Η διάμεσος Median είναι ίση με 638,46.To 50% των μετρήσεων  έχει Δείκτη οστικής 

πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) έως και 638,46  και το υπόλοιπο 50% από εκεί και πάνω. 

Η επικρατούσα τιμή Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD Mode είναι = 723. 

 Η  τιμή του Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, και συγκεκριμένα ποσοστό εμφάνισης 

5,80% [(4/69)×100%],δηλαδή 4 ασθενείς παρουσιάζουν μετρήσιμη τιμή 

δείκτη sBMD  723 mg/cm2. 

 

 

(iii) Να υπολογισθούν τα ποσοστημόρια 25% και 75% του δείκτη sBMD. Να δοθεί η ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων 

2.3. Απάντηση A(iii) 

Μέσω του πακέτου IBM SPSS Statistics 

Ακολουθούμε τη διαδικασία Analyze/Descriptive 

Statistics/Frequencies, μεταφέρουμε την υπό μελέτη 

ποσοτική μεταβλητή (sBMD, Δείκτης οστικής πυκνότητας 

σε mg/cm2) στο πεδίο Variables, ανοίγουμε το μενού 

Statistics και ενεργοποιούμε την  επιλογή 

Percentiles(τα εκατοστημόρια),και στο κενό πλαίσιο 

βάζουμε 25 πατάμε add και μετα 75 και πάλι add. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

sBMD 

N Valid 69 

Missing 0 

Percentiles 25 536,53 

75 740,59 
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2.3.1. Ερμηνεία ποσοστημόρια(25%-75%) 

Τα ποσοστημόρια που υπολογίστηκαν αφορούν τα ποσοστά 25% και 75% και είναι ίσα με 

536.53 και  740,59 mg/cm2 αντίστοιχα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 25% των 

ασθενών αναμένεται να έχουν μετρήσιμη τιμή του Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD το 

πολύ 536 mg/cm2, ενώ ταυτόχρονα το 75% των ασθενών αναμένεται να έχουν 

μετρήσιμη τιμή του Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD το πολύ 740,59 mg/cm2. Με άλλα 

λόγια, 1 στους 4 ασθενείς εκτιμάται ότι έχει Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD  536 

mg/cm2και κάτω, ενώ ταυτόχρονα μόλις 3 στους 4 ασθενείς  εκτιμάται ότι θα έχουν Δείκτη 

οστικής πυκνότητας sBMD 740,59 mg/cm2  και πάνω. 

 

(iv) Να ορισθεί κατάλληλα μια νέα μεταβλητή (sBMD_2), η οποία να ομαδοποιεί τα άτομα σε 

3 κατηγορίες ανάλογα με την τιμή του δείκτη sBMD ως εξής: 

1η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD μέχρι 600  

2η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD από 601 μέχρι 800  

3η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD πάνω από 800 

2.4. Απάντηση A(iv): 

2.4.1. Ομαδοποίηση Δεδομένων σε τρεις ομάδες  

Η νέα μεταβλητή ((sBMD_2),η οποία ομαδοποιεί τα άτομα σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την 

τιμή του δείκτη sBMD μέσω του Transform/Recode into Dierent Variables και μέσω 

του Old and new Values και τις επιλογές Range δημιουργήσαμε τη νέα μεταβλητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας από το αρχικό DataSet1 τo Variable View και εμφανίζονται οι μεταβλητές. 

Επιλέγουμε την νέα μεταβλητή sBMD_2 και πατώντας πάνω στο Values ανοίγει η κάρτα 
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Value Labels, στην οποία στην θέση value βάζουμε τον αριθμό (1 ή 2 ή 3) και στο label 

την ονομασία κάθε ομάδας,( 1η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD μέχρι 600). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας συχνοτήτων και το κυκλικό διάγραμμα βάσει της νέας 

μεταβλητής (sBMD_2). Τι ποσοστό των ατόμων ανήκουν στη 2η ομάδα; 

 

file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Stats_dkavalieros.sav
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Stats_dkavalieros.sav
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Stats_dkavalieros.sav
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2.4.2. Απάντηση A(iv.α): 

Μέσω του πακέτου IBM SPSS Statistics 

Ακολουθούμε τη διαδικασία Analyze/Descriptive 

Statistics/Frequencies, μεταφέρουμε την υπό 

μελέτη ποσοτική μεταβλητή (sBMD_2, Δείκτης 

οστικής πυκνότητας σε mg/cm2) στο πεδίο 

Variables,επιλέγουμε το Display frequency 

tables(πίνακας συχνοτήτων) ανοίγουμε το μενού 

Charts και ενεργοποιούμε τις επιλογή Pie charts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Display frequency tables(πίνακας συχνοτήτων) 
 

 

 

 

 

2.4.2.1. Πίνακας  συχνοτήτων και το κυκλικό διάγραμμα της νέας μεταβλητής (sBMD_2) 

 

Display frequency Tables (πίνακας συχνοτήτων) 

 

 

 

sBMD_2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD 

μέχρι 600 
23 33,3 33,3 33,3 

2η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD 

από 601 μέχρι 800 
33 47,8 47,8 81,2 

3η ομάδα: άτομα με δείκτη sBMD 

πάνω από 800 
13 18,8 18,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Διαπιστώνουμε από τον πίνακα συχνοτήτων , αλλά και από το κυκλικό διάγραμμα βάσει της 

νέας μεταβλητής (sBMD_2). Το ποσοστό των ατόμων που ανήκουν στη 2η ομάδα είναι 

47,8%  έχει δείκτη sBMD από 601 μέχρι 800. 

 

 

(β) Να συγκριθούν ως προς τη μεταβλητότητα που παρουσιάζουν οι 3 ομάδες ατόμων που 

έχουν δημιουργηθεί βάσει της νέας μεταβλητής (sBMD_2). Σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

2.5. Απάντηση A(iv.β) 

Συντελεστής μεταβλητότητας ενός δείγματος (sample coefficient of variability) εκφράζει το 

βαθμό ομοιογένειας που παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις του δείγματος μεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριμένα, ο συντελεστής μεταβλητότητας υπολογίζεται ως εξής: 

𝑪𝑽 =
𝑺

𝑿 ̅
 𝟏𝟎𝟎%=

𝒔𝒕𝒅.𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
𝒎𝒆𝒂𝒏  𝟏𝟎𝟎% 

Αν ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι <10%, τότε χαρακτηρίζουμε το δείγμα ως 

ομοιογενές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παρατηρήσεις του δείγματος παρουσιάζουν σχετικά 

μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. όπως φαίνεται και από τον τύπο πρέπει να υπολογίσουμε με 

την βοήθεια του spss την μέση τιμή(mean) και την τυπική απόκλιση(std.deviation) των 

ομάδων.  
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Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/Descriptive 

Statistics/ Explore, επιλέγουμε ως Variable τη 

μεταβλητή sBMD και στο πεδίο Factor list 

τοποθετούμε τη μεταβλητή Sbmd_2.Αυτό μας 

επιτρέπει να υπολογίσουμε τη μέση τιμή και την τυπική 

απόκλιση των μετρήσεων ανά ομάδα, όπως φαίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

Descriptives 

 sBMD_2 Statistic Std. Error 

sBMD 1η ομάδα: άτομα με 

δείκτη sBMD μέχρι 600 

Mean 485,45 13,753 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 456,93  

Upper Bound 513,97  

5% Trimmed Mean 484,27  

Median 463,46  

Variance 4350,127  

Std. Deviation 65,955  

Minimum 394  

Maximum 597  

Range 204  

Interquartile Range 111  

Skewness ,395 ,481 

Kurtosis -1,322 ,935 

2η ομάδα: άτομα με 

δείκτη sBMD από 601 

μέχρι 800 

Mean 676,95 9,208 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 658,19  

Upper Bound 695,70  

5% Trimmed Mean 674,52  

Median 660,21  

Variance 2797,688  

Std. Deviation 52,893  

Minimum 608  

Maximum 798  

Range 190  

Interquartile Range 88  

Skewness ,530 ,409 

Kurtosis -,758 ,798 
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3η ομάδα: άτομα με 

δείκτη sBMD πάνω από 

800 

Mean 871,90 14,786 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 839,69  

Upper Bound 904,12  

5% Trimmed Mean 869,22  

Median 864,00  

Variance 2841,945  

Std. Deviation 53,310  

Minimum 817  

Maximum 976  

Range 159  

Interquartile Range 101  

Skewness ,604 ,616 

Kurtosis -,836 1,191 

 
 

2.5.1. Συντελεστής μεταβλητότητας για κάθε ομάδα  

 
Στη συνέχεια υπολογίζουμε το συντελεστή μεταβλητότητας για κάθε ομάδα χωριστά, όπως 
φαίνεται ακολούθως:  
 

𝐶𝑉1 =
𝒔𝒕𝒅. 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

𝒎𝒆𝒂𝒏
=

65,955

485,45
× 100% = 13,59% 

 

𝐶𝑉2 =
𝒔𝒕𝒅. 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

𝒎𝒆𝒂𝒏
=

52,893

676,95
× 100% = 7,81% 

 

𝐶𝑉3 =
𝒔𝒕𝒅. 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

𝒎𝒆𝒂𝒏
=

53.31

871,9
× 100% = 6,11% 

 

Η 3η ομάδα παρουσιάζει τη μικρότερη μεταβλητότητα και κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται ως η 

ομάδα με τη μεγαλύτερη ομοιογένεια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μετρήσεις σε άτομα με 

δείκτη sBMD πάνω από 800 έχουν σχετικά μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους, ενώ η 1η ομάδα έχει 

συντελεστή μεταβλητότητας CV1>10%. Συνεπώς έχουμε μεγάλη μεταβλητότητα και κατά 

συνέπεια χαρακτηρίζεται ως η ομάδα ανομοιογενής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μετρήσεις 

σε άτομα με δείκτη sBMD μέχρι 600 έχουν σχετικά μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους.  

Statistic

sample coefficient of 

variability                       

Συντελεστής Μεταβλητότητας      

CV

Έλεγχος Μεταβλητότης 

Ομοιογένεια

485,45

65,955

676,95

52,893

871,9

53,31

sBMD

sBMD_2

1η ομάδα: άτομα με δείκτη 

sBMD μέχρι 600

Mean
13,59%

Std. Deviation

2η ομάδα: άτομα με δείκτη 

sBMD από 601 μέχρι 800

Mean
7,81%

Std. Deviation

ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ 

ΟΜΑΔΑ

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΟΜΑΔΑ
3η ομάδα: άτομα με δείκτη 

sBMD πάνω από 800

Mean
6,11%

Std. Deviation  
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3.  ΜΕΡΟΣ Β 

(i) Να εξετασθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αν ο μέσος δείκτης sBMD είναι στατιστικά 

ίσος με 700 ή όχι. 

3.1. Απάντηση B(i) 

3.1.1. Παραμετρικός  έλεγχος για τη μέση τιμή  

Οι δύο υποθέσεις που έρχονται σε αντιπαράθεση σύμφωνα με την εκφώνηση της άσκησης 

είναι οι ακόλουθες: 

Η0: μ = μ0 έναντι Η1: μ ≠ μ0 

Όπου  μ0=700 και μ είναι ο άγνωστος μέσος δείκτης sBMD. Με λόγια μπορούμε να πούμε 

ότι η μηδενική υπόθεση είναι «Ο μέσος μέσος δείκτης sBMD των ασθενών είναι 700 mg/cm2» 

ενώ η εναλλακτική υπόθεση είναι «Ο μέσος δείκτης sBMD των ασθενων δεν είναι 700 

mg/cm2.Προκειμένου να εφαρμόσουμε παραμετρικό έλεγχο για τη μέση τιμή του παραπάνω 

πληθυσμού, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε αν τα δεδομένα που διαθέτουμε 

προσαρμόζονται ικανοποιητικά στην Κανονική 

κατανομή. Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ 

Descriptive Statistics/ Explore, μεταφέρουμε 

την ποσοτική μεταβλητή (δείκτης sBMD) στο πεδίο 

Dependent List, ανοίγουμε το μενού Plots και 

ενεργοποιούμε την επιλογή Normality Plots with 

tests και  λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα: 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

sBMD ,076 69 ,200* ,970 69 ,097 

 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η κανονικότητα των δεδομένων του δείγματος 

δεν απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, καθώς τα αντίστοιχα p-values=sig των 

δύο στατιστικών ελέγχων Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk είναι ίσα με  

p-values=sig 0.200=20%>1% και p-values=sig=0.097=9.7%>1% αντίστοιχα και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερα από 0.01. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα δεδομένα κατανέμονται 

σύμφωνα με την Κανονική κατανομή και συνεπώς μπορούμε για την ανάλυση τους να 

χρησιμοποιήσουμε παραμετρικές μεθόδους που έχουν ως προϋπόθεση την κανονικότητα των 

μετρήσεων. Επίσης έλεγχος εάν τα δεδομένα προέρχονται από την κανονική κατανομή μέσω 

των γραφημάτων P-P Plots και Q-Q Plots. Τόσο η επιλογή P-P Plots όσο και η Q-Q Plots 

βρίσκονται στην εντολή Descriptive Statistics του μενού Analyze. Άρα επιλέγουμε 

διαδοχικά Analyze, Descriptive Statistics και P-P Plots ή Q-Q Plots. 

Η υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων ελέγχθηκε και με γραφικό τρόπο. Τα σημεία στο 

P-P Plot(ή Q-Q Plot)είναι πολύ κοντά στη διαγώνιο. Συνεπώς ,ο μέσος Δείκτη οστικής πυκνότητας 

sBMD (σε mg/cm2) των ασθενών ακολουθεί την κανονική κατανομή.  
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Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/compare means/one sample T-test, 

προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: 

 
 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

sBMD 36,270 68 ,000 649,847 602,37 697,33 

 

 

Το p-Value = sig = 0,000 με διπλό κλικ μας δίνει την ακριβή τιμή του p-value = 

3.2096×10-46 < 0,01 οπότε απορρίπτω την υπόθεση Η0 ,(επίσης προκύπτει και από τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης για 99% η μέση τιμή του δείκτη SBMD=700 mg/cm2 είναι 

εκτός ορίων). 

Επομένως ο μέσος δείκτης sBMD δεν είναι στατιστικά ίσος με 700 σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. 

 

(ii) Να εξετασθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αν η μεταβλητή Drug εξαρτάται από το φύλο. 
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3.2. Απάντηση B(ii) 

3.2.1. Έλεγχος Ανεξαρτησίας Χ2 

Ανάμεσα στα δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά θα κάνω έλεγχο με βάση τις αναμενόμενες 

συχνότητες, και έλεγχο ανεξαρτησίας x2 δηλαδή έλεγχο πιθανής εξάρτησης της μεταβλητή 

Drug και του φύλου. 

Οπότε θα ορίσω τις υποθέσεις 

           Η0 : τα δύο χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα, 

Η1 : τα δύο χαρακτηριστικά εξαρτώνται 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος υποθέσεων, υπολογίζουμε το Χ2. Το Χ2 είναι ένα 

στατιστικό που παράγεται λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις των παρατηρούμενων από τις 

αναμενόμενες συχνότητες και αφορά το σύνολο των κελιών του πίνακα. Οι όροι που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του είναι τετραγωνικοί (δηλαδή ≥ 0). Όσο πιο μεγάλο 

είναι το Χ2, τόσο πιο σίγουροι είμαστε για την εξάρτηση. Μέσω της Analyze/Descriptive 

Statistics/Crosstabs με επιλογή  Drug στα Rows και του φύλου στα Columns τέλος 

επιλέγω Statistics και εκεί επιλέγω Chi Square. 
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Ένας πρώτος τρόπος να δούμε αν οι μεταβλητές μας είναι ανεξάρτητες ή όχι είναι με βάση 

τις αναμενόμενες συχνότητες. Αναμενόμενες συχνότητες είναι οι συχνότητες που θα είχε 

ο πίνακας αν οι μεταβλητές ήταν ανεξάρτητες. Για να υπολογίσει το πρόγραμμα τις 

αναμενόμενες συχνότητες, στην επιλογή Cells στην υποκατηγορία Counts επιλέγουμε και το 

Expected. Εάν οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, οι παρατηρούμενες και οι αναμενόμενες 

συχνότητες πρέπει να είναι πολύ κοντά, να έχουν μικρή απόσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender * Drug Crosstabulation 

 

Drug 

Total 

οχι φαρμακευτική 

αγωγή 

ναι φαρμακευτική 

αγωγή 

Gender Male Count 20 27 47 

Expected Count 23,2 23,8 47,0 

% within Gender 42,6% 57,4% 100,0% 

Residual -3,2 3,2  

Female Count 14 8 22 

Expected Count 10,8 11,2 22,0 

% within Gender 63,6% 36,4% 100,0% 

Residual 3,2 -3,2  

Total Count 34 35 69 

Expected Count 34,0 35,0 69,0 

% within Gender 
49,3% 50,7% 100,0% 
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Στον πίνακα «Crosstabulation» του Output 

Count (εννοείται observed): είναι η παρατηρούμενη συχνότητα 

Expected count: είναι η αναμενόμενη συχνότητα 

% within gender: είναι η δεσμευμένη πιθανότητα ή πιθανότητα υπό συνθήκη 

Από τον πίνακα «Gender * Drug Crosstabulation» οι μεταβλητές φύλο και φαρμακευτική 

αγωγή είναι ανεξάρτητες, οι παρατηρούμενες και οι αναμενόμενες συχνότητες είναι πολύ 

κοντά, και έχουν μικρή απόσταση,( Residual=Εναπομένουσα=±3.2). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,665a 1 ,103   

Continuity Correctionb 1,888 1 ,169   

Likelihood Ratio 2,689 1 ,101   

Fisher's Exact Test    ,126 ,084 

Linear-by-Linear 

Association 

2,626 1 ,105   

N of Valid Cases 69     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,84. 
b. Computed only for a 2x2 table  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο πίνακας «Chi-Square Tests» έχει μια υποσημείωση. Το ποσοστό που δίνεται στην παρένθεση της 

υποσημείωσης δεν πρέπει να είναι πάνω από 20% για να είναι αξιόπιστος ο έλεγχος Χ2.  

Ο περιορισμός αυτός δεν ελέγχεται όταν ο πίνακας συνάφειας είναι 2x2. 

 

  Στο Output παίρνουμε τον πίνακα «Chi-Square Tests». 

- Χ2: είναι ο αριθμός στο πρώτο κελί (Pearson Chi-square / Value) 

- df: είναι οι βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom) 

- asymptotic significance: είναι το επίπεδο ή η στάθμη σημαντικότητας και συμβολίζεται με το p. 

Γενικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 1% ισχύει:  

αν p > 0,01 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0 

αν p < 0,01 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 

Στην περίπτωσή μας: 

p = 0,103=10,3% > 0,01=1%,(το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο σημαντικότητας 5%), και 

επομένως απορρίπτουμε την Η1 και δεχόμαστε την Η0 

 
Απάντηση: Το φύλο και η φαρμακευτική αγωγή  είναι ανεξάρτητα. 
 

 
(iii)Να εξετασθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αν οι άνδρες έχουν την ίδια μέση τιμή του 
δείκτη sBMD έναντι της αντίστοιχης τιμής των γυναικών.  
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3.3. Απάντηση B(iii) 

3.3.1. Έλεγχος για τη σύγκριση δυο ανεξάρτητων δειγμάτων 

Οι δύο υποθέσεις που έρχονται σε αντιπαράθεση σύμφωνα με την εκφώνηση της άσκησης 

είναι οι ακόλουθες: 

Η0: μΑ = μΓ έναντι Η1: μΑ ≠ μΓ 

Όπου  μΑ= μέση τιμή των ανδρών και μΓ= μέση τιμή των γυναικών  

Θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε αν τα δεδομένα που διαθέτουμε προσαρμόζονται 

ικανοποιητικά στην Κανονική κατανομή. Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ 

Descriptive Statistics /Explore, λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα: 

Tests of Normality 

 Gende

r 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

sBMD Male ,079 47 ,200* ,968 47 ,225 

Femal

e 

,107 22 ,200* ,961 22 ,504 

*. This is a lower bound of the true significance  
a. Lilliefors Significance Correction 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα p-values=Sig για τον έλεγχο της κανονικότητας 

των δεδομένων για τις δύο ομάδες(άνδρες, γυναίκες) είναι ίσα με 0,200 (0,200) και 0,225 

(0,504) για τα Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk τεστ αντίστοιχα. Συνεπώς σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1% δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της καλής προσαρμογής των 

δεδομένων στην Κανονική κατανομή. Η υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων 

ελέγχθηκε και με γραφικό τρόπο. Τα σημεία στο  Q-Q Plot είναι πολύ κοντά στη διαγώνιο. 

Συνεπώς ,ο μέσος Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) των ασθενών για τους 

άνδρες και τις γυναίκες ακολουθεί την κανονική κατανομή.  
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Στη συνέχεια, ακολουθούμε τη 
διαδικασία Analyze/compare 
means/independent samples T-
test.  
 
Στο  κουτί [Test Variable(s):] 
βάζουμε τη μεταβλητή Δείκτη 
οστικής πυκνότητας sBMD (σε 
mg/cm2),που περιέχει τις μετρήσεις 
μας.  
 
Στο κουτί [Grouping Variable:] 
βάζουμε τη μεταβλητή ομαδοποίησης (στο παράδειγμά μας το φύλο 
των ασθενών). Η  μεταβλητή ομαδοποίησης είναι το φύλο και έχουμε 
κωδικοποιήσει την ομάδα των αντρών με 0 και την ομάδα των 
γυναικών με 1. 
 
Τέλος επιλέγουμε Options και αλλαζουμε το Confidence Interval 
Percentage:99%(επίπεδο σημαντικότητας 1%) και κατασκευάζουμε 
τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

 

Group Statistics 

 Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

sBMD Male 47 647,92 138,662 20,226 

Female 22 653,95 171,990 36,668 

 

Ο πρώτος πίνακας δίνει περιγραφικά στοιχεία για τις δύο ομάδες που συγκρίνετε, δηλαδή 

δίνει ξεχωριστά το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για τους άντρες και τις γυναίκες. 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

sBMD Equal variances 

assumed 

1,166 ,284 
-,156 67 ,877 -6,029 38,725 -108,696 96,639 

Equal variances 

not assumed 
  -,144 34,274 ,886 -6,029 41,877 -120,231 108,174 

 

 

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Οι δύο πρώτες στήλες 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του κριτηρίου Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων 

των δύο ομάδων, που είναι και μία από τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 

παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων (και του κριτηρίου t). Για να μπορέσουμε να 

εφαρμόσουμε το t‐τεστ θα πρέπει το αποτέλεσμα από το κριτήριο Levene να είναι στατιστικά 

μη σημαντικό (υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι δύο διακυμάνσεις είναι ίσες, δηλαδή 

το Sig. θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 0,01). Αυτό ισχύει γιατί το αντίστοιχο p-

value=sig=0,284>0,01. Αν το αποτέλεσμα του κριτηρίου Levene είναι στατιστικώς 

σημαντικό  τότε θα πρέπει να διαβάσουμε τη δεύτερη γραμμή του πίνακα (equal variances 

not assumed).  

 

Άρα επιλέγουμε την 1η οριζόντιας γραμμής (Equal variances assumed) από το οποίο 

προκύπτει p-value=sig=0,877>0,01 συνεπώς (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%)  δεχόμαστε 

τη μηδενική υπόθεση H0, που σημαίνει ότι οι άνδρες έχουν στατιστικά την ίδια μέση τιμή του 

δείκτη sBMD έναντι της αντίστοιχης τιμής των γυναικών. 
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4. ΜΕΡΟΣ Γ. 

(i) Να εξετασθεί αν ο δείκτης sBMD εξαρτάται γραμμικά από την ηλικία, το βάρος 

και το φύλο των ατόμων. Να βρεθεί το βέλτιστο γραμμικό μοντέλο (σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%) και να δοθεί η γραμμική εξίσωση που αντιστοιχεί σε αυτό. 

 

4.1. Απάντηση Γ(i) 

4.1.1. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

Όταν έχουμε περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές και θέλουμε να εξετάσουμε την 

επίδραση τους σε μία εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε την πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση. Άρα η συνάρτηση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων για την περίπτωση της 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης θα είναι της μορφής: 

Y=b0+b1X1+b2X2+…bp Xp, 

όπου με p συμβολίζουμε το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Χ1, Χ2,….., Χp = οι παράγοντες της εξίσωσης  

b0  = σταθερός όρος της εξίσωσης 

b1, b2,…..,b0 =οι συντελεστές παλινδρόμησης της εξίσωσης. 

 

4.1.1.1. Έλεγχος  κανονικότητας εξαρτημένης μεταβλητής (δείκτης sBMD) 

Αρχικά έγινε έλεγχος κανονικότητας 

εξαρτημένης μεταβλητής (δείκτης sBMD). 

Όπως διαπιστώνουμε ότι η υπόθεση της 

κανονικότητας των δεδομένων ελέγχθηκε με 

γραφικό τρόπο. Τα σημεία στο  P-P Plot είναι 

πολύ κοντά στη διαγώνιο. Συνεπώς ,ο Δείκτη 

οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) των 

ασθενών ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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4.1.1.2. Γραφική  απεικόνιση της εξαρτημένης μεταβλητής συναρτήσει των ερμηνευτικών 

 Ξεκινώντας τη μελέτη των δεδομένων μιας έρευνας, η 

γραφική απεικόνιση της εξαρτημένης μεταβλητής Y=sBMD 

συναρτήσει των ερμηνευτικών, μας παρέχει μια πρώτη 

ένδειξη για την καταλληλότητα τους. Ακολουθώντας τη 

διαδικασία Graphs/Legacy Dialogs/Scatter/Dot 

/Simple και τοποθετώντας τη μεταβλητή sBMD στον 

κατακόρυφο άξονα (Y axis) και κάθε μία από τις μεταβλητές 

Χ1=Age, Χ2=Weight, Χ3=Gender  διαδοχικά στον οριζόντιο 

άξονα (X axis), 

Κατασκευάζουμε τα ζητούμενα γραφήματα. Σε κάθε παραγόμενο 

διάγραμμα, μέσω της διαδικασίας Edit content in separate 

window ακολουθούμε τις εντολές Elements/Fit Line at Total και 

ενεργοποιούμε τις επιλογές Linear και Display Spikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βάρος (Weight) φαίνεται να 

εξαρτάται γραμμικά από την  

τιμή δείκτη sBMD, καθώς τα 

σημεία δεν εμφανίζουν 

σημαντικές αποστάσεις από 

την ευθεία ελαχίστων 

τετραγώνων, και επιπλέον ο 

δείκτης αξιοπιστίας 

γραμμικότητας είναι 

ικανοποιητικός R2 = 0,250, 

άρα δείχνει ότι υπάρχει 

στατιστικά αξιόπιστη ένδειξη 

γραμμικής εξάρτησης με τον 

δείκτη sBMD. 
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Ωστόσο, οι γραφικές ενδείξεις δεν αποτελούν ισχυρό συμπέρασμα. 
Προκειμένου να οριστικοποιήσουμε το οποιοδήποτε γραφικό αποτέλεσμα, θα 
πρέπει να ελεγχθεί στατιστικά, δηλαδή να εξετασθεί το αν το αποτέλεσμα που 
υποψιαζόμαστε βάσει γραφήματος εμφανίσθηκε (ή προέκυψε) τυχαία ή πράγματι 
αντιπροσωπεύει τη σχέση των υπό μελέτη χαρακτηριστικών. 

Τo φύλο(Gender) δεν φαίνεται να 

εξαρτάται γραμμικά από την  τιμή 

δείκτη sBMD, καθώς τα σημεία 

εμφανίζουν σημαντικές αποστάσεις 

από την ευθεία ελαχίστων 

τετραγώνων, και επιπλέον ο δείκτης 

αξιοπιστίας γραμμικότητας είναι πολύ 

χαμηλός R2 = 3,616 × 10−4, άρα 

δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

αξιόπιστη ένδειξη γραμμικής 

εξάρτησης με τον δείκτη sBMD. 

 

Η ηλικία (Age) φαίνεται να εξαρτάται 

γραμμικά από την  τιμή δεικτη sBMD, 

καθώς τα σημεία δεν εμφανίζουν 

σημαντικές αποστάσεις από την 

ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, και 

επιπλέον ο δείκτης αξιοπιστίας 

γραμμικότητας είναι ικανοποιητικός  

R2 = 0,176, άρα δείχνει ότι υπάρχει 

στατιστικά αξιόπιστη ένδειξη 

γραμμικής εξάρτησης με τον δείκτη 

sBMD. 
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4.1.1.3. Στατιστικός έλεγχος γραμμικής εξάρτησης 

Θα εξετασθεί αν ο δείκτης sBMD εξαρτάται γραμμικά από την ηλικία, το βάρος και το φύλο 

των ατόμων.  

Εντολή: Analyze → Regression → Linear 

προκύπτει πίνακας επιλογών Linear Regrassion. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή Dependent είναι ο 

δείκτης sBMD, όλες τις ανεξάρτητες τις 

τοποθετούμε στην 

Independents(Age,Weight,Gender) και 

επιλέγω μέθοδο φιλτραρίσματος Enter.  

Από το πλήκτρο Options, τέλος, μπορούμε να 

ορίσουμε το Επίπεδο σημαντικότητας(1%),για την αποδοχή ή όχι του μοντέλου της 

παλινδρόμησης. Έτσι προκύπτoυν οι παρακάτω πίνακες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                         

 

 

 

 

Ο Πίνακας Variables Entered/Removed μας προσδιορίζει 

ότι έχουμε ένα(1) model, και τις ανεξάρτητες μεταβλητές  

Variable Entered=Gender,Age,Weight, στην 

υποσημείωση αναφέρετε η εξαρτημένη μεταβλητή 

Dependent Variables =Sbmd. Τέλος η 

μέθοδος(Method:Enter). 

Η μέθοδος Enter χρησιμοποιεί στο μοντέλο της 

παλινδρόμησης όλες τις προτεινόμενες από τον αναλυτή 

μεταβλητές. Για την χρήση της τεχνικής αυτής ο χρήστης 

θα πρέπει να έχει αποκλείσει από την ανάλυση τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές που συνδέονται ισχυρά μεταξύ 

τους. 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,575a ,330 ,299 124,572 

a. Predictors: (Constant), Gender, Age, Weight 

 

Στον πίνακα Model Summary δηλώνουμε ότι o συντελεστής προσδιορισμού R 

Square είναι R2 = 0,330, που σημαίνει ότι η διασπορά του δείκτη sBMD 

(εξαρτημένη) ερμηνεύεται κατά 33% από τη διασπορά του μοντέλου. Άρα οι 

προβλέψεις που προκύπτουν έχουν ικανοποιητική αξιοπιστία. 

Για το R2 γνωρίζουμε ότι Αν 0 < R2 < 0,3 = χαμηλή αξιοπιστία 

Αν 0,3 < R2 < 0,7 = ικανοποιητική αξιοπιστία  

Αν 0,7 < R2 <1   = υψηλή αξιοπιστία 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 497514,613 3 165838,204 10,687 0,000008 

Residual 1008678,495 65 15518,131   

Total 1506193,108 68    

a. Dependent Variable: Sbmd 
b. Predictors: (Constant), Gender, Age, Weight 

 

Στον πίνακα ANOVA δηλώνουμε ότι το F = 10,687 και το p-value=sig = 

0,000008<0.01, αυτό σημαίνει ότι το F είναι μεγάλο και άρα η γραμμική 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική.  

Το R2 και το F είναι οι δείκτες καλής προσαρμογής. Το γεγονός ότι το R2 είναι 

μεγάλο και το p < 0,01 σημαίνει ότι το μοντέλο μας έχει καλή προσαρμογή. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 507,875 95,650  5,310 0,000001 

Age -3,324 1,228 -,290 -2,707 ,009 

Weight 3,623 ,935 ,416 3,873 0,000252 

Gender 15,604 32,432 ,049 ,481 ,632 
a. Dependent Variable: sBMD 

 
Στον πίνακα Coefficients αρχικά μας ενδιαφέρει η τιμή Β, η οποία μας δίνει την εξίσωση της 
παλινδρόμησης: y = b0 + b1 Χ | y = b0 + b1 Χ1 + b2 Χ2 + b3 Χ3. οι συντελεστές παλινδρόμησης 
της εξίσωσης είναι: 
b0 = σταθερός όρος της εξίσωσης(constant)=507,875 
b1= συντελεστές παλινδρόμησης της ηλικίας(Age)=-3,324 
b2= συντελεστές παλινδρόμησης του Βάρους(Weight)=3,623 
b3= συντελεστές παλινδρόμησης του φύλου(Gender)=15,604 
 

y = 507,875 + (-3,324 * (Χ1=Age) + (3,623 * Χ2=Weight) + (15,604 * Χ3=Gender) 
 

Το επόμενο που μας ενδιαφέρει είναι τα Beta, που χρησιμεύουν στο να ταξινομήσουμε τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές ως προς την ερμηνευτική τους ικανότητα. Έτσι, πρώτος σε 

ερμηνευτική ικανότητα είναι το βάρος(Weight,Beta = 0,416), δεύτερη η ηλικία 

(Age,Beta = -0,290) και τρίτο το φύλο(Gender,Beta = 0,049).  
 
 

Τέλος, μας ενδιαφέρουν τα t και το Sig, τα οποία συνιστούν τον έλεγχο σημαντικότητας της 

ανεξάρτητης μεταβλητής. Όταν το Sig. είναι μικρότερο του 0.01 τότε απορρίπτουμε την 

αρχική υπόθεση, δηλαδή το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. 

➢ t1= -2,707 και p-values=sig=0.009=0.9%<1%  άρα ο συντελεστής της 

(Χ1=Age)είναι στατιστικά σημαντικός 

➢ t2 =3,873 και p-values=sig=0.000252=0.0252%<1% άρα ο συντελεστής της 

(Χ2=Weight) είναι στατιστικά σημαντικός 

➢ t3 = 0,481 και p-values=sig=0.632=63.2%>1%ά άρα ο συντελεστής της 

(Χ3=Gender)  δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Συνεπώς ο δείκτης sBMD εξαρτάται γραμμικά από την ηλικία, το βάρος και 

στατιστικά δεν εξαρτάται από το φύλο των ασθενών. Άρα μπορούμε να 

αφαιρέσουμε το φύλο από την συνάρτηση παλινδρόμησης.  
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Αυτό  μπορούμε να το επιτύχουμε αλλάζοντας την μεθοδολογία του μοντέλου σε Stepwise 

είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος και αποτελεί συνδυασμό της Forward, και της Backward, για 

να επιτύχουμε το βέλτιστο γραμμικό μοντέλο (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%).   

«Η μέθοδος Forward  εντοπίζει μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών εκείνη που συνδέεται 

ισχυρότερα με την εξαρτημένη μεταβλητή. Κάνει έναν στατιστικό έλεγχο σημαντικότητας της 

μεταβλητής αυτής καιένα συνολικό έλεγχο του μοντέλου. Σε ένα επόμενο βήμα επιλέγει την 

μεταβλητή εκείνη με την αμέσως υψηλότερη συσχέτιση με την εξαρτημένη και την 

χαμηλότερη συσχέτιση με την ανεξάρτητη μεταβλητή που συμμετέχει ήδη στο μοντέλο. 

Ακολουθούν οι έλεγχοι για την στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών ο έλεγχος για την 

σημαντικότητα του μοντέλου. 

Η μέθοδος Βackward ακολουθεί τον αντίθετο ακριβώς δρόμο από την Forward. Στο πρώτο 

βήμα του αλγορίθμου εισάγονται όλες οι μεταβλητές στο μοντέλο και σε κάθε διαδοχικό βήμα 

αφαιρείται η μεταβλητή που θεωρείται λιγότερο σημαντική για την εξαρτημένη.Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες είναι απαραίτητες για να συμμετάσχουν στο μοντέλο, 

τελικά, μόνο στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, ισχυρά συσχετισμένες με την εξαρτημένη 

μεταβλητή και ασυσχέτιστες μεταξύ τους». 

4.1.1.4. Βέλτιστο Γραμμικό Μοντέλο 

 

Εντολή: Analyze → Regression → Linear 

προκύπτει πίνακας επιλογών Linear 

Regrassion. Η εξαρτημένη μεταβλητή 

Dependent είναι ο δείκτης sBMD, όλες τις 

ανεξάρτητες τις τοποθετούμε στην 

Independents(Age,Weight,Gender) και 

επιλέγω μέθοδο φιλτραρίσματος Stepwise. 

Έτσι προκύπτoυν οι παρακάτω πίνακες: 
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Model Summaryc 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,500a ,250 ,239 129,847 

2 ,573b ,328 ,308 123,844 
 

 

 

Στον πίνακα Model Summary έχουμε δυο μοντέλα: 

Model1. Πρόβλεψης: (Σταθερά), βάρους 

Model2. Πρόβλεψης: (σταθερά), βάρος, ηλικία  

Επιλέγουμε το μοντελο2 ως μοντέλο που έχει τις δυο ανεξάρτητες μεταβλητές, 

δηλαδή πολλαπλής παλινδρόμησης και όπως προκύπτει από τον πίνακα η 

μεγαλύτερη τιμή του R2 = 0,328, που σημαίνει ότι η διασπορά του δείκτη sBMD 

(εξαρτημένη) ερμηνεύεται κατά 32,8% από τη διασπορά του μοντέλου, και το R2 

>0,3, άρα ικανοποιητική αξιοπιστία. 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 376551,997 1 376551,997 22,334 0,000012 

Residual 1129641,111 67 16860,315   

Total 1506193,108 68    

2 Regression 493922,372 2 246961,186 16,102  0,000002 

Residual 1012270,736 66 15337,435   

Total 1506193,108 68    

 

Στον πίνακα ANOVA δηλώνουμε ότι το F = 16,102 και το p-value=sig = 

0,000002<0.01, αυτό σημαίνει ότι το F είναι μεγάλο και άρα η γραμμική 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική. Να σημειώσουμε ότι το F έχει ανεβαίνει 

σε σχέση με τον αρχικό πίνακα ANOVA της πρώτης παλινδρόμησης με την 

μεταβλητή του φύλου. Άρα στατιστικά έχουμε βελτιστοποίηση το αρχικό μοντέλο.  

 

a. Predictors: (Constant), Weight 

b. Predictors: (Constant), Weight, Age 

c. Dependent Variable: sBMD 

a. Dependent Variable: sBMD 

b. Predictors: (Constant), Weight 

c. Predictors: (Constant), Weight, Age 
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a. Dependent Variable: sBMD 

 
Στον πίνακα Coefficients αρχικά μας ενδιαφέρει η τιμή Β, η οποία μας δίνει την εξίσωση της 
παλινδρόμησης: y = b0 + b1 Χ | y = b0 + b1 Χ1 + b2 Χ2 + b3 Χ3. οι συντελεστές παλινδρόμησης 
της εξίσωσης είναι: 
b0 = σταθερός όρος της εξίσωσης(constant)=518,314 
b1=συντελεστές παλινδρόμησης του Βάρους(Weight)=3,570 
b2=συντελεστές παλινδρόμησης της ηλικίας(Age)=-3,368  
 

y = 518,314 +(3,570 * Χ1=Weight) + (-3,368 * Χ2=Age) 
 

Το επόμενο που μας ενδιαφέρει είναι τα Beta, που χρησιμεύουν στο να ταξινομήσουμε τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές ως προς την ερμηνευτική τους ικανότητα. Έτσι, πρώτος σε 

ερμηνευτική ικανότητα είναι το βάρος(Weight,Beta = 0,410), δεύτερη η ηλικία 

(Age,Beta = -0,293). 
 

Τέλος, μας ενδιαφέρουν τα t και το Sig, τα οποία συνιστούν τον έλεγχο σημαντικότητας της 

ανεξάρτητης μεταβλητής. Όταν το Sig. είναι μικρότερο του 0.01 τότε απορρίπτουμε την 

αρχική υπόθεση, δηλαδή το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. 

➢ t1= -2,766 και p-values=sig=0.007346=0.7%<1%  άρα ο συντελεστής της 

(Χ1=Age)είναι στατιστικά σημαντικός 

➢ t2 =3,866 και p-values=sig=0.000256=0.0256%<1% άρα ο συντελεστής της 

(Χ2=Weight) είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Σύμφωνα με την εξίσωση παλινδρόμησης:  

Η  γραμμική εξάρτηση του Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) είναι 

μεγαλύτερη από το βάρος και μικρότερη από την ηλικία. Επίσης όσο αυξάνεται το 

βάρος έχουμε αύξηση του δείκτη sBMD σε αντίθεση με την αύξηση της ηλικίας 

που τείνει στατιστικά σε μείωση του δείκτη Sbmd. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 336,008 68,224  4,925 ,000 

Weight 4,354 ,921 ,500 4,726 ,000 

2 (Constant) 518,314 92,613  5,597 ,000 

Weight 3,570 ,923 ,410 3,866 0,000256 

Age -3,368 1,218 -,293 -2,766 0,007346 
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Θα κατασκευάσουμε τα κατάλληλα διαγράμματα, ώστε να διαπιστώσετε γραφικά αν 

παραβιάζεται (i) η κανονικότητα, (ii) η ομοσκεδαστικότητα και (iii) η ανεξαρτησία των 

σφαλμάτων για το γραμμικό μοντέλο που αξιολογήθηκε. Στηv συνέχεια θα ελεγχθούν τα 

αρχικά μας (γραφικά) συμπεράσματα με κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους.  

 

4.1.1.5. Έλεγχος κανονικότητας Σφάλματων  

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις του κλασικού γραμμικού 

μοντέλου Παλινδρόμησης είναι τα σφάλματα να 

ακολουθούν την Κανονική κατανομή. Για να ελέγξουμε 

γραφικά τη συγκεκριμένη υπόθεση, υπολογίζουμε τα 

εκτιμώμενα σφάλματα (residuals), ακολουθώντας τη 

διαδικασία Analyze/ Regression / Linear και στην 

επιλογή Save διαλέγουμε να αποθηκευτούν τα 

unstandartized (ή τα studentized) residuals.  

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθώντας τη διαδικασία 

Analyze/ Descriptive Statistics / P-P Plot (ή 

Q-Q Plot) κατασκευάζουμε το P-P Plot (ή Q-Q 

Plot) επιλέγοντας ως μεταβλητή τα studentized 

residuals και ως test distribution την Κανονική 

κατανομή (Normal). 
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Στο συγκεκριμένο γράφημα, τα σημεία βρίσκονται κοντά και εκατέρωθεν της διχοτόμου της 

γωνίας του 1ου  τεταρτημορίου, συνεπώς δεν υπάρχει γραφική ένδειξη για απόκλιση 

από την Κανονική κατανομή. Επιπροσθέτως, ο έλεγχος κανονικότητας των σφαλμάτων 

μπορεί να γίνει και με το στατιστικό τεστ Kolmogorov-Smirnov, που ελέγχει τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

H0: Τα σφάλματα ακολουθούν Κανονική κατανομή 

H1: H Τα σφάλματα δεν ακολουθούν Κανονική κατανομή 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ Descriptive Statistics/ Explore, και 

χρησιμοποιώντας ως μεταβλητή 

(test variable) τα studentized 

residuals στο πεδίο Dependent 

List, ανοίγουμε το μενού Plots και 

ενεργοποιούμε την επιλογή 

Normality Plots with tests και  

λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Studentized Residual ,062 69 ,200* ,986 69 ,644 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Δεδομένου το p-value=sig των δύο στατιστικών ελέγχων Kolmogorov-Smirnov και 

Shapiro-Wilk είναι ίσα με p-values=sig=0.200>0.01 και p-values=sig=0.644>0.01 

αντίστοιχα, δεν υπάρχουν στατιστικές ενδείξεις για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

της Κανονικότητας των σφαλμάτων (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%). Συνεπώς, το 

συμπέρασμα που εξάγεται από το γράφημα, επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο. 

 

4.1.1.6. Ομοσκεδαστικότητα  

Για να εξετάσουμε αν παραβιάζεται η ομοσκεδαστικότητα των σφαλμάτων, χωρίζουμε τα 

σφάλματα σε 2 ισοπληθείς ομάδες (ανάλογα με την τιμή τους) και εξετάζουμε αν οι ομάδες 

που προέκυψαν παρουσιάζουν στατιστικά ίσες διακυμάνσεις ή όχι. Αρχικά υπολογίζουμε την 

τη διάμεσο των σφαλμάτων (median) που περιγράφει την κεντρική τάση του δείγματος με 

έναν διαφορετικό τρόπο. Το 50% των δειγματοληπτικών μονάδων έχει τιμή μεγαλύτερη ή 

ίση από τη διάμεσο, ενώ το υπόλοιπο 50% του συνόλου των παρατηρήσεων έχει τιμή 

μικρότερη ή ίση από τη διάμεσο.  

 

 

 

 

 

 

Με  τη διαδικασία Transform / Recode into different variables δημιουργούμε τη 

μεταβλητή που κατατάσσει τα studentized residuals σε δύο ομάδες, σύμφωνα με την 

διάμεσο. Η νέα μεταβλητή ((SRE_GROUP),η οποία ομαδοποιεί τα σφάλματα σε 2 κατηγορίες 

ανάλογα με την τιμή της διαμεσου μέσω του Transform/Recode into Dierent Variables 

και μέσω του Old and new Values και τις επιλογές Range RECODE SRE_1 (Lowest thru 

0.0175387=1) (ELSE=2) INTO SRE_GROUP.VARIABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Studentized Residual   

N Valid 69 

Missing 0 

Median ,0175387 
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Στη συνέχεια κατασκευάζουμε γράφημα διασποράς των studentized residuals ως προς τις 

προσαρμοσμένες τιμές, διακρίνοντας με διαφορετικό χρώμα τα studentized residuals που 

ανήκουν σε διαφορετική ομάδα. Όπως φαίνεται από το ακόλουθο σχήμα 

 

 

Η  ομάδα των μικρότερων studentized residuals παρουσιάζει σαφώς  μικρότερη διασπορά σε 

σχέση με τη διασπορά που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα studentized residuals. Συνεπώς, 

σύμφωνα με το γράφημα η ομοσκεδαστικότητα των σφαλμάτων φαίνεται να παραβιάζεται. 

Ωστόσο, o έλεγχος ομοσκεδαστικότητας των σφαλμάτων μπορεί να γίνει και με το Levene's 

test, που ελέγχει τις ακόλουθες υποθέσεις 

H0 : Τα σφάλματα είναι ομοσκεδαστικά 

H1:  Τα σφάλματα δεν είναι ομοσκεδαστικά. 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ Descriptive Statistics/Explore χρησιμοποιούμε 

ως μεταβλητή (test variable) τα studentized residuals και ως μεταβλητή ομαδοποίησης 

τη νέα μεταβλητή που κατασκευάστηκε. Στη συνέχεια στο μενού Plots επιλέγουμε το 

Spread vs Level with Levene test(untransformed) Το ζητούμενο αποτέλεσμα δίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 
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Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Studentized Residual Based on Mean ,051 1 67 ,821 

Based on Median ,036 1 67 ,849 

Based on Median and with 

adjusted df 
,036 1 62,542 ,849 

Based on trimmed mean ,025 1 67 ,876 

 

Δεδομένου ότι p -value > 0.01, δεν υπάρχουν στατιστικές ενδείξεις για την 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της ομοσκεδαστικότητας των σφαλμάτων (σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%). Συνεπώς, το συμπέρασμα που εξάγεται από το γράφημα, δεν 

επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο. 

 

4.1.1.7. Ανεξαρτησία  των σφαλμάτων 

Για να εξετάσουμε αν παραβιάζεται η ανεξαρτησία των σφαλμάτων κατασκευάζουμ 

διαγράμματα διασποράς, ακολουθώντας τη διαδικασία Graphs/ Legacy 

Dialogs/Scatter/Dot / Scatter plot matrix. Τοποθετούμε τα studentized residuals 

στον κατακόρυφο άξονα (Y axis) και κάθε μία από τις μεταβλητές Weight, Age, Gender, 

διαδοχικά στον οριζόντιο άξονα (X axis) τις προβλεπόμενες τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής (Unstandartized  Values). Τα γραφήματα που προκύπτουν δίνονται ως 

ακολούθως: 
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Κοιτώντας την οριζόντια γραμμή που αντιστοιχεί στα studentized residuals δεν φαίνεται να 

αποτυπώνεται κάποια συστηματική αύξηση ή μείωση των τιμών τους με βάση κανένα από τα 

τις μεταβλητές Weight, Age, εκτός από το φύλο Gender που έχουν αυξομειώσεις ,άρα τα 

σφάλματα έχουν εξάρτησή και κάλος την μεταβλητή την έχουμε απορρίψει από το βέλτιστο 

μοντέλο. Συνεπώς, γραφικά φαίνεται τα σφάλματα να είναι ανεξάρτητα στο βέλτιστο μοντέλο 

αν εξαιρέσουμε το φύλο. Επιπροσθέτως, ο έλεγχος ανεξαρτησίας των σφαλμάτων μπορεί να 

γίνει και με το Runs test, που ελέγχει τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

H0: Τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα 

H1: Τα σφάλματα δεν είναι ανεξάρτητα. 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ 

Nonparametric Tests/ Legacy 

Dialogs/Runs και χρησιμοποιώντας ως 

μεταβλητή (test variable) τα studentized 

residuals. 

 

 

Λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
 
 

Δεδομένου ότι p – value= Asymp.sig. (2-tailed)=0,397> 0.01, δεν υπάρχουν στατιστικές 

ενδείξεις για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της ανεξαρτησίας των σφαλμάτων 

(σε επίπεδο σημαντικότητας 1%). Συνεπώς, το συμπέρασμα που εξάγεται από 

το γράφημα, επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο. 

Runs Test 

 

Studentized 

Residual 

Test Valuea ,01754 

Cases < Test Value 34 

Cases >= Test Value 35 

Total Cases 69 

Number of Runs 32 

Z -,847 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,397 
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(ii) Χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μοντέλο που προέκυψε στο ερώτημα (i), να δοθεί 

η εκτίμηση των συντελεστών της γραμμικής εξίσωσης με τη βοήθεια 

διαστημάτων εμπιστοσύνης 99%. Να δοθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

4.2. Απάντηση Γ(ii) 

4.2.1. Σημειακέ ς εκτιμήσεις και τα διαστήματα εμπιστοσύνης του 
βέλτιστο μοντέλο 

                                                                           b0             b1                          b2 

Σύμφωνα με το παραπάνω βέλτιστο μοντέλο(y = 518,314 +(3,570 * Χ1=Weight) (-3,368 * 

Χ2=Age) +) θα βρω τις σημειακές εκτιμήσεις και τα διαστήματα εμπιστοσύνης 99% για κάθε 

έναν από τους συντελεστές της γραμμικής εξίσωσης. 

Μέσω της Analyze/Regression/Linear όπως και πρίν στο πίνακα του menu που προκύπτει 

επιλέγω statistics και τοποθετώ 99% στην επιλογή Confidence intervals Level(%) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

99,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 336,008 68,224  4,925 ,000 155,131 516,885 

Weight 4,354 ,921 ,500 4,726 ,000 1,912 6,797 

2 (Constant) 518,314 92,613  5,597 ,000 272,668 763,960 

Weight 3,570 ,923 ,410 3,866 ,000 1,120 6,019 

Age -3,368 1,218 -,293 -2,766 ,007 -6,598 -,139 

a. Dependent Variable: sBMD 

➢ Για το σταθερό όρο(Constant) to b0=518,314.Με διάστημα εμπιστοσύνης 99% από 

272,668 έως 763,960. 

➢ Για το συντελεστή b1 (που αφορά την ποσοτική μεταβλητή της ηλικίας, Age),b1 =-3,368 

σημειακή εκτίμηση. Με διάστημα εμπιστοσύνης 99% από -6,598 έως -0,139. Το 

b1 εκφράζει το πόσο θα μειωθεί η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής sBMD αν o ποσοτικός 

παράγοντας Age αυξηθεί κατά μία μονάδα. Άρα για κάθε αύξηση ηλικίας ενός έτους 

εκτιμάται ότι ο Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) θα μειώνεται κατά -3,368 

μονάδες ή με πιθανότητα 99% θα μειώνεται τουλάχιστον -6,598 έως -0,139 μονάδες. 
 

➢ Για το συντελεστή b2 (που αφορά την ποσοτική μεταβλητή του βαρους,Weight)  b2 

=3,570  σημειακή εκτίμηση. Με διάστημα εμπιστοσύνης 99% από  1,120 έως 6,019. Το 

b2 εκφράζει το πόσο θα αυξηθεί η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής sBMD αν o ποσοτικός 
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παράγοντας του βάρους( Weight) αυξηθεί κατά μία μονάδα. Άρα για κάθε αύξηση βάρους  

εκτιμάται ότι ο Δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD (σε mg/cm2) θα αυξάνεται κατά 3,570  

μονάδες ή με πιθανότητα 99% θα αυξάνεται τουλάχιστον από 1,120 έως 6,019 μονάδες. 

 

 

(iii) Χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μοντέλο που προέκυψε στο ερώτημα (i), να δοθεί 

η πρόβλεψη της τιμής του δείκτη sBMD για μία γυναίκα ηλικίας 40 ετών και 

βάρους 52 κιλών. 

 

4.3. Απάντηση Γ(iii) 

Σύμφωνα με την εξίσωση παλινδρόμησης του βέλτιστου μοντέλου: 

 

y = 518,314 + (-3,368 * Χ1=Age) + (3,570 * Χ2=Weight) => 

y = 518,314 + (-3,368 * Χ1=40) + (3,570 * Χ2=52) =569.234  

μπορούμε να υπολογίσουμε τον δείκτη sBMD για μία γυναίκα ηλικίας 40 ετών και βάρους 52 

κιλών.  

Με την χρήση του υπολογιστικού πακέτου excel προκύπτουν τα παρακάτω αποτέλεσματα: 

Συνεπώς μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών και βάρους 52 κιλών προβλέπεται ως 

εκτιμώμενη τιμή του δείκτη οστικής πυκνότητας sBMD σε 569,234 mg/cm2 

 
Dependent Variable

Mεταβολή ηλικίας κατά 1 έτος επιφέρει μεταβολή δείκτη 

sBMD=
-3,368

Mμεταβολή του βάρους κατά 1Kg επιφέρει μεταβολή 

δείκτη sBMD=
3,57

565,866 518,314 -3,368 41 3,57

518,314 -3,368 40 3,57 53

52

X2              

Βάρος 

Weight

Predictors: (Constant), Weight, Age

Sbmd mg/cm2    Δείκτης 

οστικής πυκνότητας 

b0      

Σταθερός 

όρος 

b1                   

Συντελεστής 

παλινδρόμησης 

X1  Ηλικία 

Age

b2                  

Συντελεστής 

παλινδρόμησης 

569,234 518,314 -3,368 40 3,57

52

572,804
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5. ΜΕΡΟΣ Δ 
 

(i) Να δοθούν οι εκτιμήσεις (τόσο σημειακά όσο και με διάστημα εμπιστοσύνης 

95%) των μέσων τιμών του δείκτη sBMD χωριστά για τις δύο ομάδες του 

παράγοντα Drug. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

5.1. Απάντηση Δ(i) 

5.1.1. Σημειακή εκτίμηση και διαστήματα εμπιστοσύνης ομάδων 
φαρμακευτικής αγωγής 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze / 

General Linear Model / Univariate 

επιλέγουμε, στο πεδίο Options, την επιλογή 

Descriptive Statistics και στο Display 

Means for τον παράγοντα drug Τα 

ζητούμενα αποτελέσματα δίνονται 

ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

➢ Οι ασθενείς χωρίς φαρμακευτική αγωγή(Drug) εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα έχουν 

Δείκτη οστικής πυκνότητας 717.213 mg/cm2. Πρόσθετα, με πιθανότητα 95% 

προβλέπουμε ότι η μη χορήγηση φαρμάκου θα προκαλέσει τουλάχιστον 671,363 

mg/cm2 αλλά το πολύ 763,063 mg/cm2  Δείκτη οστικής πυκνότητας. 

 

➢ Οι ασθενείς με φαρμακευτική αγωγή(Drug) εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα έχουν 

Δείκτη οστικής πυκνότητας 584,406 mg/cm2. Πρόσθετα, με πιθανότητα 95% 

προβλέπουμε ότι η χορήγηση φαρμάκου θα προκαλέσει τουλάχιστον 539,216 

mg/cm2 αλλά το πολύ 629,596 mg/cm2  Δείκτη οστικής πυκνότητας. 
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(ii) Να εξετασθεί αν ο δείκτης sBMD εξαρτάται από τη μεταβλητή Drug και το φύλο 

των ατόμων. Να βρεθεί το βέλτιστο μοντέλο (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%). 

5.2. Απάντηση Δ(ii) 

5.2.1. Έλεγχος εξάρτησης Δείκτης οστικής πυκνότητας  sBMD 
με φάρμακο(Drug) και φύλο(Gender) 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   sBMD   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 304185,532a 1 304185,532 16,955 ,000 

Intercept 29218997,836 1 29218997,836 1628,669 ,000 

Drug 304185,532 1 304185,532 16,955 ,000 

Error 1202007,577 67 17940,412   

Total 30644961,393 69    

Corrected Total 1506193,108 68    

a. R Squared = ,202 (Adjusted R Squared = ,190) 

 

Το p-value=sig= 0,000107<0.05, άρα σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ο παράγοντας Drug 

είναι σημαντικός για τουλάχιστον μια από τις υποομάδες(όχι φαρμακευτική αγωγή, ναι 

φαρμακευτική αγωγή) στην επίδραση του Δείκτη οστικής πυκνότητας. 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   sBMD   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 544,646a 1 544,646 ,024 ,877 

Intercept 25398734,983 1 25398734,983 1130,221 ,000 

Gender 544,646 1 544,646 ,024 ,877 

Error 1505648,463 67 22472,365   

Total 30644961,393 69    

Corrected Total 1506193,108 68    

a. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,015) 

Το p-value=sig= 0,877>0.05, άρα σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ο παράγοντας 

Gender(φύλο)δεν επιδρά σημαντικός στις τιμές του Δείκτη οστικής πυκνότητας. 

Απάντηση: Ο δείκτης sBMD εξαρτάται από τη μεταβλητή Drug και δεν εξαρτάται 

στατιστικά  από το φύλο των ατόμων. 
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5.2.2. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με κατηγορικές μεταβλητές 

Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή Δείκτης οστικής πυκνότητας 

sBMD (σε mg/cm2), και ανεξάρτητες κατηγορικές μεταβλητές (drug:φαρμακευτική 

αγωγή,Gender=Φύλο).Θα επιλέξουμε Analyze→General Linear Model→Univariate και 

θα εμφανιστεί το παράθυρο 

Univariate.  Εκεί θα βάλουμε την 

εξαρτημένη μεταβλητή sBMD  

στο πάνω κουτάκι(Dependent 

Variable), και τις κατηγορικές 

στο κουτάκι Fixed Factor(s). θα 

επιλέξουμε το Options μόνο και 

στο παράθυρο της εικόνας θα 

«κλικ άρουμε» την επιλογή Parameter estimates( εκτιμηθείσες τιμές των 

συντελεστών). Επίσης επιλέγουμε το Plots και στο παράθυρο Univariate Profile Plots, 

επιλεγουμε στον οριζοντιο αξονα την φαρμακευτικη αγωγη(Drug),ενώ σε 

χωριστές γραμμές (separate lines) το φυλο(Gender).Πατάμε Continue για να 

επιστρέψουμε στο βασικό παράθυρο και μετά ΟΚ. Προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες: 
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Αρχικά από το γράφημα ανδρών - γυναικών ανά φαρμακευτική αγωγή, διαπιστώνουμε ότι 

δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και φαρμακευτικής αγωγής, γιατί οι γραμμές δεν 

τέμνονται μεταξύ τους και υπερτερούν οι άνδρες. Αυτό βέβαια διαπιστώνεται και από το p-

value=sig του πίνακα  Tests of Between-Subjects Effects: 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   sBMD   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 312479,711a 3 104159,904 5,672 ,002 

Intercept 23542887,321 1 23542887,321 1281,956 ,000 

Drug 275958,004 1 275958,004 15,026 0,000249 

Gender 8068,353 1 8068,353 ,439 ,510 

Drug * Gender 769,532 1 769,532 ,042 ,838 

Error 1193713,397 65 18364,821   

Total 30644961,393 69    

Corrected Total 1506193,108 68    

a. R Squared = ,207 (Adjusted R Squared = ,171) 

 

➢ Παρατηρούμε ότι στην μεταβλητή Drug έχουμε p-value=sig=0,000249<0,05(ή 

0,01), άρα η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική.  

➢ Ενώ η μεταβλητή του φύλλου(Gender) εχει p-value=sig=0,510>0,05(ή 0,01), άρα 

η μεταβλητή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

➢ Η αλληλεπίδραση μεταξύ φύλλου και φαρμάκου(Drug*Gender) δεν στατιστικά 

σημαντική, εφόσον το p-value=sig=0,838>0,05(ή 0,01). 

 

Αν 0 < R2 =0,207< 0,3= χαμηλή αξιοπιστία. Δηλαδή, το συγκεκριμένο μοντέλο 

εξηγεί το 20.7% της μεταβλητότητας των δεδομένων.    

 

Συνεπώς για να επιτύχουμε το βέλτιστο μοντέλο(φειδωλό μοντέλο) θα αφαιρέσουμε 

την μεταβλητή του φύλου και βέβαια τότε θα αφαιρεθεί και μεταβλητή μεταξύ 

φαρμάκου - φύλου. 

 

Ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία με την παραπάνω Analyze→General Linear 

Model→Univariate και θα εμφανιστεί το παράθυρο Univariate.  Εκεί θα βάλουμε την 

εξαρτημένη μεταβλητή sBMD  στο πάνω κουτάκι(Dependent Variable), και την 

κατηγορική στο κουτάκι Fixed Factor(s):Drug, και εφαρμόζοντας τις ίδιες ρυθμίσεις 

καταλήγουμε στους παρακάτω πίνακες:  
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Ο πίνακας μας δείχνει πόσοι από τους ασθενείς 

έχουν πάρει ή όχι φαρμακευτική αγωγή.   

Διαπιστώνουμε ότι τα p- value=sig=0,000..<0,05(ή 0,01) 

του σταθερού όρου και της μεταβλητής Drug, άρα  

είναι στατιστικά σημαντικά. Το R2=0,202<0,30 παραμένει σε χαμηλή αξιοπιστία, που 

σημαίνει ότι η διασπορά του δείκτη sBMD (εξαρτημένη) 

ερμηνεύεται κατά 20,2% από τη διασπορά του μοντέλου. 
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Σύμφωνα με τον πίνακα των Εκτιμήσεων των παραμέτρων (Parameter estimates) έχουμε:  

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   sBMD   

Parameter B Std. Error t Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept 584,406 22,640 25,813 ,000 539,216 629,596 

[Drug=0] 132,807 32,253 4,118 ,000 68,430 197,184 

[Drug=1] 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Το βέλτιστο μοντέλο που προκύπτει είναι της μορφής E(X)=b0+b1× Xi όπου προκύπτουν: 

➢ Δείκτης οστικής πυκνότητας sBMD(σε mg/cm2)=584,406+132,807 

(Drug=0)= 717,213, η μέση τιμή(mean) του δείκτη sBMD στους ασθενείς 

που δεν χορηγήθηκε το φάρμακο είναι 712,213 mg/cm2 . 

 

➢ Δείκτης οστικής πυκνότητας sBMD(σε mg/cm2)=584,406+ 0 (Drug=1)= 

584,406, η μέση τιμή(mean) του δείκτη sBMD στους ασθενείς που 

χορηγήθηκε το φάρμακο είναι 584,406 mg/cm2 . 

 

Τα παραπάνω μπορούμε να επαληθεύσουμε 

ακολουθώντας τη διαδικασία Compare 

Means/Means, και επιλέγοντας Sbmd στο 

κουτί Dependent List, και στο Independent 

List=Drug, προκύπτει ο πίνακας:  

 

 

 

Συνεπώς το βέλτιστο μοντέλο είναι: Yik=μ+ai , το οποίο σημαίνει όταν  (Drug=1,με 

φαρμακευτική αγωγή) έχει τιμή εκτιμητή b=0(σύμφωνα με τον πίνακα των Εκτιμήσεων των 

παραμέτρων ,Parameter estimates), ο δείκτης sBMD είναι στατιστικά περίπου ίση με την 

μέση τιμή του, ενώ η ομάδα των ασθενών με μη χορήγηση φαρμάκου θα έχουν επιπλέον 

132,807 mg/cm2  από την  ομάδα με φαρμακευτική αγωγή.   

 

Report 

sBMD   

Drug Mean N Std. Deviation 

οχι φαρμακευτική αγωγή 717,21 34 147,319 

ναι φαρμακευτική αγωγή 584,41 35 119,535 

Total 649,85 69 148,828 
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Θα κατασκευάσουμε τα κατάλληλα διαγράμματα, ώστε να διαπιστώσετε γραφικά αν 

παραβιάζεται (i) η κανονικότητα, (ii) η ομοσκεδαστικότητα και (iii) η ανεξαρτησία των 

σφαλμάτων για το γραμμικό μοντέλο που αξιολογήθηκε. Στηv συνέχεια θα ελεγχθούν τα 

αρχικά μας (γραφικά) συμπεράσματα με κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους.  

 

5.2.2.1. Έλεγχος κανονικότητας Σφάλματων  

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις του κλασικού γραμμικού μοντέλου Παλινδρόμησης είναι 

τα σφάλματα να ακολουθούν την Κανονική κατανομή. Για να ελέγξουμε γραφικά τη 

συγκεκριμένη υπόθεση, υπολογίζουμε τα εκτιμώμενα σφάλματα (residuals), ακολουθώντας 

τη διαδικασίαAnalyze→GeneralLinear Model→Univariate και στην επιλογή Save 

διαλέγουμε να αποθηκευτούν τα unstandartized (ή τα studentized) residuals.  

 

 

Στη συνέχεια ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ Descriptive Statistics / P-P Plot (ή 

Q-Q Plot) κατασκευάζουμε το P-P Plot (ή Q-Q Plot) επιλέγοντας ως μεταβλητή τα 

studentized residuals και ως test distribution την Κανονική κατανομή (Normal). 
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Στο συγκεκριμένο γράφημα, τα σημεία βρίσκονται κοντά και εκατέρωθεν της διχοτόμου της 

γωνίας του 1ου  τεταρτημορίου, συνεπώς δεν υπάρχει γραφική ένδειξη για απόκλιση 

από την Κανονική κατανομή. Επιπροσθέτως, ο έλεγχος κανονικότητας των σφαλμάτων 

μπορεί να γίνει και με το στατιστικό τεστ Kolmogorov-Smirnov, που ελέγχει τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

 

H0: Τα σφάλματα ακολουθούν Κανονική κατανομή 

H1: H Τα σφάλματα δεν ακολουθούν Κανονική κατανομή 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ Descriptive Statistics/ Explore, και 

χρησιμοποιώντας ως μεταβλητή 

(test variable) τα studentized 

residuals στο πεδίο Dependent 

List, ανοίγουμε το μενού Plots και 

ενεργοποιούμε την επιλογή 

Normality Plots with tests και  

λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Studentized Residual for sBMD ,063 69 ,200* ,981 69 ,374 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 

Δεδομένου το p-value=sig των δύο στατιστικών ελέγχων Kolmogorov-Smirnov και 

Shapiro-Wilk είναι ίσα με p-values=sig=0.200>0.01 και p-values=sig=0.374>0.01 

αντίστοιχα, δεν υπάρχουν στατιστικές ενδείξεις για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

της Κανονικότητας των σφαλμάτων (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%). Συνεπώς, το 

συμπέρασμα που εξάγεται από το γράφημα, επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο. 
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5.2.2.2. Ομοσκεδαστικότητα  

Για να εξετάσουμε αν παραβιάζεται η ομοσκεδαστικότητα των σφαλμάτων, χωρίζουμε τα 

σφάλματα σε 2 ισοπληθείς ομάδες (ανάλογα με την τιμή τους) και εξετάζουμε αν οι ομάδες 

που προέκυψαν παρουσιάζουν στατιστικά ίσες διακυμάνσεις ή όχι. Αρχικά υπολογίζουμε την 

τη διάμεσο των σφαλμάτων (median) που περιγράφει την κεντρική τάση του δείγματος με 

έναν διαφορετικό τρόπο. Το 50% των δειγματοληπτικών μονάδων έχει τιμή μεγαλύτερη ή 

ίση από τη διάμεσο, ενώ το υπόλοιπο 50% του συνόλου των παρατηρήσεων έχει τιμή 

μικρότερη ή ίση από τη διάμεσο.  

 

 

 

 

 

 

Με  τη διαδικασία Transform / Recode into different variables δημιουργούμε τη 

μεταβλητή που κατατάσσει τα studentized residuals σε δύο ομάδες, σύμφωνα με την 

διάμεσο. Η νέα μεταβλητή ((SRE_GROUP),η οποία ομαδοποιεί τα σφάλματα σε 2 κατηγορίες 

ανάλογα με την τιμή της διαμεσου μέσω του Transform/Recode into Dierent Variables 

και μέσω του Old and new Values και τις επιλογές Range RECODE SRE_1 (Lowest thru 

0.0222=1) (ELSE=2) INTO SRE_GROUP.VARIABLE. 

 

Στη συνέχεια κατασκευάζουμε γράφημα διασποράς των studentized residuals ως προς τις 

προσαρμοσμένες τιμές, διακρίνοντας με διαφορετικό χρώμα τα studentized residuals που 

ανήκουν σε διαφορετική ομάδα. Όπως φαίνεται από το ακόλουθο σχήμα 

Statistics 

Studentized Residual for sBMD   

N Valid 69 

Missing 0 

Median ,0222 
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Η  ομάδα των μικρότερων studentized residuals παρουσιάζει σαφώς  μικρότερη διασπορά σε 

σχέση με τη διασπορά που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα studentized residuals. Συνεπώς, 

σύμφωνα με το γράφημα η ομοσκεδαστικότητα των σφαλμάτων φαίνεται να παραβιάζεται. 

Ωστόσο, o έλεγχος ομοσκεδαστικότητας των σφαλμάτων μπορεί να γίνει και με το Levene's 

test, που ελέγχει τις ακόλουθες υποθέσεις 

H0 : Τα σφάλματα είναι ομοσκεδαστικά 

H1:  Τα σφάλματα δεν είναι ομοσκεδαστικά. 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ Descriptive Statistics/Explore χρησιμοποιούμε 

ως μεταβλητή (test variable) τα studentized residuals και ως μεταβλητή ομαδοποίησης 

τη νέα μεταβλητή που κατασκευάστηκε. Στη συνέχεια στο μενού Plots επιλέγουμε το 

Spread vs Level with Levene test(untransformed) Το ζητούμενο αποτέλεσμα δίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Δεδομένου ότι p -value > 0.01, δεν υπάρχουν στατιστικές ενδείξεις για την 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της ομοσκεδαστικότητας των σφαλμάτων (σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%).  

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Studentized Residual for 

sBMD 

Based on Mean ,058 1 67 ,810 

Based on Median ,083 1 67 ,774 

Based on Median and with 

adjusted df 
,083 1 62,097 ,774 

Based on trimmed mean ,071 1 67 ,791 
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5.2.2.3. Ανεξαρτησία  των σφαλμάτων 

 

O έλεγχος ανεξαρτησίας των σφαλμάτων με το 

Runs test, που ελέγχει τις ακόλουθες υποθέσεις 

H0: Τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα 

H1: Τα σφάλματα δεν είναι ανεξάρτητα. 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία Analyze/ 

Nonparametric Tests/ Legacy Dialogs/Runs 

και χρησιμοποιώντας ως μεταβλητή (test 

variable) τα studentized residuals. 

 

Λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Δεδομένου ότι p – value= Asymp.sig. (2-tailed)=0,397> 0.01, δεν υπάρχουν στατιστικές 

ενδείξεις για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της ανεξαρτησίας των σφαλμάτων 

(σε επίπεδο σημαντικότητας 1%). Συνεπώς, το συμπέρασμα που εξάγεται από 

το γράφημα, επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο. 

 

(iii) Χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μοντέλο που προέκυψε στο ερώτημα (i), να δοθεί 

η πρόβλεψη (τόσο σημειακά όσο και με διάστημα εμπιστοσύνης 95%) για την 

τιμή του δείκτη sBMD για μία γυναίκα, στην οποία δεν έχει χορηγηθεί κατά το 

παρελθόν φαρμακευτική αγωγή για την καταπολέμηση της οστεοπόρωσης.  

Runs Test 

 

Studentized 

Residual for sBMD 

Test Valuea ,02 

Cases < Test Value 33 

Cases >= Test Value 36 

Total Cases 69 

Number of Runs 31 

Z -1,078 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 

a. Median 
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5.3. Απάντηση Δ(iii) 
 

Ακολουθώντας την διαδικασία Data/Select Cases και 

επιλέγοντας το if.. προκύπτει το παρακάτω πλαίσιο: στο 

όποιο επιλέγουμε το Gender=1(φύλο=γυναίκες), και 

Drug=0(όχι φαρμακευτική αγωγή). 

Θα επιλέξουμε Analyze→General Linear Model→Univariate και θα εμφανιστεί το 

παράθυρο Univariate.  Εκεί θα βάλουμε την εξαρτημένη μεταβλητή sBMD  στο πάνω 

κουτάκι(Dependent Variable), και τις κατηγορικές στο κουτάκι Fixed Factor(s)= 

Gender=1(φύλο=γυναίκες) και Drug=0(όχι φαρμακευτική αγωγή). θα επιλέξουμε το 

Options μόνο και στο παράθυρο της εικόνας θα «κλικ άρουμε» την επιλογή Estimated 

Marginal Means, και προκύπτει ο παρακάτω πίνακας : 

 

Gender = 1 & Drug = 0 (FILTER) 

Dependent Variable:   sBMD   

Gender = 1 & Drug = 0 

(FILTER) Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Selected 707,491 47,650 604,550 810,431 

 

 

Η πρόβλεψη για την τιμή του δείκτη sBMD για μία γυναίκα, στην οποία δεν έχει 

χορηγηθεί κατά το παρελθόν φαρμακευτική αγωγή για την καταπολέμηση της 

οστεοπόρωσης ) εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα έχει Δείκτη οστικής πυκνότητας 

707.491 mg/cm2. Πρόσθετα, με πιθανότητα 95% προβλέπουμε ότι η μη χορήγηση 

φαρμάκου θα προκαλέσει τουλάχιστον 604,550 mg/cm2 αλλά το πολύ 810,431 

mg/cm2  Δείκτη οστικής πυκνότητας. 
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6. Παραρτήµατα Εργασίας 
 

6.1. Πίνακας 1: διαμόρφωση δεδομένων 

 

6.2. Πίνακας 2: Δεδομένων Μέρος Γ΄ 
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6.3. Πίνακας 3: Δεδομένων Μέρος Δ΄ 
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