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1] Ποσοτικές ή Αριθμητικές
Μεταβλητές που εκφράζουν ποσότητα και παίρνουν αριθμητικές τιμές. Π.χ. βάρος, εισόδημα.
2] Ποιοτικές ή Κατηγορικές
Μεταβλητές των οποίων οι τιμές αποδίδονται με λέξεις που εκφράζουν ποιότητα ή απλά
ταξινομούν σε κατηγορίες. Π.χ. φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα.
Παρατήρηση: Η ταξινόμηση των μεταβλητών σε ποσοτικές και ποιοτικές θέλει προσοχή. Για
παράδειγμα ενώ το επάγγελμα είναι μια ποιοτική μεταβλητή, το «επαγγελματικό γόητρο»
(κοινωνική τιμή) μετριέται αριθμητικά αντιστοιχίζοντας σε κάθε επάγγελμα έναν αριθμό
επαγγελματικού γοήτρου και είναι ποσοτική μεταβλητή.

Κλίμακες Μέτρησης
Υπάρχουν 4 κλίμακες μέτρησης που προσδιορίζουν αντίστοιχους τύπους μεταβλητών
1. Ονομαστικές ή Κατηγορικές Κλίμακες (nominal)
Οι τιμές των μεταβλητών που προκύπτουν μέσω μιας τέτοιας κλίμακας αποτελούν απλά τις
φυσικές κατηγορίες χωρίς διάταξη μεταξύ τους.
Παραδείγματα:
 τύποι επαγγελμάτων,
 φύλο: άντρας-γυναίκα,
 θρήσκευμα: ορθόδοξος, καθολικός κλπ.
2. Τακτικές Κλίμακες (ordinal)

( π.χ. Likert scale - Cronbach's alpha )

Όμοια με τις ονομαστικές, οι τιμές των μεταβλητών εκφράζουν λεκτικά τη κατηγορία. Η διαφορά
είναι ότι στις τακτικές υπάρχει διάταξη.
Παραδείγματα:
 επίπεδο εκπαίδευσης: πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια,
 πολιτική άποψη: πολύ θετική, θετική, αδιάφορη, αρνητική, πολύ αρνητική
3. Διαστημικές Κλίμακες (interval-continuous)
Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ποσοτικών μεταβλητών οπότε οι τιμές είναι αριθμοί. Υπάρχει
διάταξη και επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της απόστασης μεταξύ των δεδομένων.
Αυτή δυνατότητα δεν υπάρχει ούτε στις ονομαστικές αλλά ούτε στις τακτικές κλίμακες.
Παραδείγματα:
 θερμοκρασία σε βαθμούς κελσίου: αν χθες είχε 20 βαθμούς κελσίου και σήμερα 22 μπορούμε να
πούμε ότι η θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 2 βαθμούς,
 δημοτικότητα πολιτικών: σε επί τοις εκατό ποσοστό. Έτσι αν η δημοτικότητα δύο πολιτικών
είναι 15% και 25% μπορούμε να πούμε ότι η δημοτικότητα τους διαφέρει κατά 10%.
4. Αναλογικές Κλίμακες (ratio)
Ειδικές περιπτώσεις των διαστημικών με τη διαφορά ότι υπάρχει σημείο αναφοράς που αντιστοιχεί
στο 0.
Παραδείγματα:
η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου όπου το 0 έχει το φυσικό νόημα της ακινησία
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Άσκηση1 : Στις ακόλουθες προτάσεις επιλέξτε αν είναι Σωστές ή Λάθος
1. Το βάρος της ζάχαρης που βάζουμε στους καφέδες είναι ποιοτική μεταβλητή, γιατί
χαρακτηρίζει τον καφέ σκέτο, μέτριο ή γλυκό.
2. Η ταχύτητα μετριέται σε διαστημική κλίμακα ενώ η θερμοκρασία σε αναλογική κλίμακα.
3. Το είδος ενός δανείου είναι ένα ποιοτικό δεδομένο που μετριέται σε ονομαστική κλίμακα και το
ποσό του δανείου είναι μία ποσοτική μεταβλητή.
4. Αντιστοιχίστε, τη μεταβλητή με το είδος της:
α) Το ύψος μετρούμενο σε εκατοστά

 τακτική
β) Η ταχύτητα μετρούμενη σε χιλιόμετρα ανά ώρα

 διαστημική
γ) Το φύλο ενός ανθρώπου

 ονομαστκή/κατηγορική
δ) Το επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια)

 αναλογική μεταβλητή
ε) Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου

 τακτική μεταβλητή
ζ) Η πολιτική άποψη (θετική, αδιάφορη, αρνητική)

 διαστημική μεταβλητή
Απαντήσεις: 1. Λάθος 2. Λάθος ( ανάποδα) 3. Σωστό 4. α2,β4,γ3,δ1,ε6,ζ

Συνάφεια Μεταβλητών
Στη στατιστική ανάλυση συχνά πρέπει να αποφανθούμε για το εάν δύο μεταβλητές
συνδέονται μεταξύ τους (υπάρχει συνάφεια) ή είναι ανεξάρτητες (δεν υπάρχει συνάφεια). Το πόσο
ισχυρά συνδέονται οι μεταβλητές μεταξύ τους ονομάζεται βαθμός συνάφειας και μετριέται με
στατιστικές τεχνικές που ονομάζονται μέτρα συνάφειας. Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα συνάφειας
μετρούν το πόσο σωστά μπορούμε να προβλέψουμε τις μεταβολές των τιμών της μιας μεταβλητής
με βάση τις μεταβολές στις τιμές της άλλης μεταβλητής.
Παράδειγμα: Το επίπεδο μόρφωσης των γονέων και οι μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών τους
είναι μεταβλητές συνδεδεμένες και μάλιστα με θετικό και ισχυρό βαθμό συνάφειας αφού
μεγαλύτερο επίπεδο μόρφωσης γονέων συνήθως συμβαδίζει και με υψηλότερες επιδόσεις των
παιδιών ( ενίοτε όχι οπότε δεν υπάρχει συνάφεια).

Πίνακες Συνάφειας (ή Διπλής Εισόδου)
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Συμβολισμοί:
 nij : η συχνότητα εμφάνισης του συνδυασμού Χ=i και Y=j
 Σύνολο: Η τελευταία γραμμή (σύνολο στήλης) και η τελευταία στήλη (σύνολο γραμμής),
προκύπτουν αθροίζοντας όλα τα στοιχεία ανά γραμμή ή στήλη αντίστοιχα. Είναι γνωστές και ως
περιθώριες συχνότητες. Αν δε δίνονται τις υπολογίζουμε αθροίζοντας.
Οι πίνακες συνάφειας μας βοηθούν στο να έχουμε εποπτεία των δεδομένων και με κατάλληλες
τεχνικές να επάγουμε συμπεράσματα για την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ δύο μεταβλητών.
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Στατιστική υπόθεση:
H 0 :"Οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες" ή ισο δύναμα "Οι μεταβλητές δε συνδέονται"
έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης
H1 :"Οι μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες" ή ισοδύναμα "Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών"
Στατιστική συνάρτηση ελέγχου:
(Oij  Eij ) 2
2
X 
ακολουθεί τη κατανομή X 2 και συγκρίνεται με τη κρίσιμη τιμή X 12 a ,df
E
i, j
ij
όπου Oij  observed  nij , η παρατηρούμενη συχνότητα,
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1 a , df

και X
η τιμή της X 2 κατανομής σε επίπεδο σημαντικότητας α και βαθμούς ελευθερίας,
df=(ν-1)(μ-1) (degrees of freedom).
Το επίπεδο σημαντικότητας α δίνεται ή επιλέγεται, συνήθως α=0.05=5%.
(Oij  Eij ) 2
2
Αν X  
 X 12 a ,df , (αν υπερβαίνει τη κρίσιμη τιμή), τότε απορρίπτουμε τη
Eij
i, j
μηδενική υπόθεση H 0 άρα υπάρχει συνάφεια.
Προσοχή: Η κρίσιμη τιμή X 12 a ,df υπολογίζεται από τους πίνακες της X 2 κατανομής (παράρτημα)
2
ως εξής: Αν α=0.05, τότε 1-α=0.95, οπότε πηγαίνουμε στη στήλη X 0.95
και στη γραμμή που

2
 21, 026 η κρίσιμη τιμή.
αντιστοιχεί στους βαθμούς ελευθερίας df, π.χ. αν df=12, X 0.95,12
Παράδειγμα: Δίνεται ο πίνακας συνάφειας
Γυναίκα
Άνδρας
Σύνολο
Μη καπνιστής 223
61
n1  284
Καπνιστής
877
839
n2   1716

n1  1100
n 2  900
n  2000
Να εξεταστεί αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ του φύλου και του καπνίσματος (α=0.05).
Απάντηση: Ορίζουμε H 0 :"Οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες"
H1 :"Οι μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες"
Θέση
ni   n j
(Oij  Eij ) 2
2
Oij  nij
Eij 
(Oij  Eij )
(i,j)
n
Eij

πίνακα
(1,1)
223
(284*1100)/2000=156,2 (223-156,2)2=4.462,24 4.462,24/156,2=28,57
(1,2)
61
(284*900)/2000=127,8
(61-127,8)2=4.462,24
4.462,24/127,8=34,92
(2,1)
877
(1716*1100)/2000=943,8 (877-943,8)2=4.462,24 4.462,24/943,8=4,73
(2,2)
839
(1716*900)/2000=772,2 (839-772,2)2=4.462,24 4.462,24/772,2=5,78
Σύνολο

Χ2 =73,9
2
2
 3.841 . Καθώς X 2  73.9  X 0.95,1
 3.841 η Η0
df  (v  1)  (   1)  (2  1)  (2  1)  1 και X 0.95,1
απορρίπτεται και επομένως υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.
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