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1.1 Στατloτlκα δεδoμ€vα

Yτroθdτoυμε 6τl Θdλoυμε vα 1νιυρfζoυμε τo μlαΘ6 των υτrαλληλων τroυ εργd-

ζovταr oε μiα εταlρεiα. Εivαr τrρoφαvdg 6τι δεv πληρc6νovται 6λol oι υτrdλ-
ληλol με τoν διo μloθ6. Αυτ69 εξαρτdταl ατ16 την ειδlκ6τητα τoυ υτrαλλη-
λoυ, τov κλdδo οτoν oτroio ααxoλεiταI κ.λτr. Συvετr6s με τoν 6ρo < μιoΘ6>
δεν voεiταl dνα ατrλ6 αρlθμητrκ6 δεδoμdνο αλλd iνα τrληθo5 τdτοlιυν δεδo-

μdvων. Θα τrρ6τrει λorτrdv vα συγKεvTρcoΘodν τrληρoφoρiε5 γlα 6λoυ5 τoυ5
εργαζ6μεvoυs TηS ετrr1εiρηoη5.

'Oμolα 6ταv μελετdμε τr5 ηλrκiε5 τοrν εργαζoμdvωv oτo Δημ6αlo δεv εwoοιiμε

μlα αρlθμητlκη τιμη αλλd dνα πληθo5 τlμrilν, πoυ ανTlσTolxoιjν oτηv ηλIκiα
κdθε εργαζ6μενoΙJ. YτroΘdτoυμε, ετrΙoη5 6τι Θ6λoυμε να μιυρfζoυμε Tov αρlθμ6
Tα)ν τρo1αi<ον ατυ1ημdτωv τtoυ oυvdβηααν σTην Εθνlκη oδ6 Tα
Σαββατοκ6ρlαKα τoυ τrεραoμivoυ dτoυ5. Τ6λo9 υτroθdτoυμε 6τl θdλoυμε να

γνωρiζoυμε τη αxdοη ανdμεοα oτo βdρog Kαl To ιiψo5 τωv μαΘητc6v τωv
Λυκεiιυv τη5 Xc6ρα5. Δηλαδη επlθυμo6με τηv ανβευoη μIαs (τroσoτIκη9 α1d-

σηS Tωv χαραKTηρIσTIκι6v βdρo5 και ιiψo5. 'oμolα θα μπoρo6οαμε vα αναφ6-

ρoυμε Trερlτττc6αεt5, κατd τι5 oτroΙε5 η γv6ση τη5 τlμη5 εv65 μεγdΘoυs η τηS
εκδηλιυoη5 μlα5 lδ16τητα5, δεv μτroρεi vα βαoloΘεi αε μεμoνιυμdvεg πληρoφo-

ρiε5, αλλd αντiΘετα απαtτεf dνα τrλ(Θog τrληρoφoρlc6v. Γlα τrαρdδεlγμα η

γειυργικη τrαραγωγ( την τελευταfu20-ετ(α, o ρυθμ65 μεταvdατευoη5 ατ16 καr

τrρog τηv 1ι6ρα μαs την τελευταΓα δεκαετΓα, oι εξελfξεr5 Tωv μαKρoolκoνoμlκc6ν
δεlκτ<i>ν τη5 Ελλdδα5 την τελευταfu 25-ετiα κ.λτr. Αν λolπ6v καταφdρoυμε να
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oυγκεντρι6οoυμε 6λε5 τl5 αvαγκαiε5 γlα κdθε τrερfτrτιυαη τrληρoφoρiε5, τ6τε
λdμε 6τr dxoυμε oτη διdΘεοη μαs Tα ατrαtτo6μενα οτατtoτικd δεδoμ6να.

1.2 0ριoμ6ξ τnq Στατ!στlκliξ

Mετd ατ16 τα τrαρατrdνιυ μτroρoιiμε να oρfooυμε τη Στατtοτικη ιυ5 Την εTrl-

στημη, η oτroiα ααxoλε(ταr με τη αυλλoΥ4, την αvdλυoη (ετrεξεργαo(α) καl
ερμηνεiα Τσ)ν σTαTlσTlκ<6v δεδoμ6vων.

H oτατιoτlκ4 ξεκrνd ατ16 τov 4o ττ.y αlc6vα ατrd τηv Kivα γlα να φΘdοεl o
1Zog αlc6να5 6τroυ αρ1iζoυv να εμφανfζoνται δημoγραφlκd5 μελ€τε5, αvαλo-

γroτlκd5 μελiτε5 (τrρc6τo5 αvαλoγroτηg o αατρoν6μo9 ΗaΙΙey) με τoυg τriνα-
κεg ΘvηorμdTηταs τιυν ετc6v 168Z ιυg 1691 . Ακoλoι1Θηααν απoυδαiol μαΘη-
ματlκoi 6τr<υ9 o Ελβετ65 Jacob BernouΙΙi τoυ 1Bo αlc6να <Θεμελlιoτηg τηg
κατανoμη5 τrrΘαvoτητιυv>, γνcυοτ6 oημερα ιο5 δoκlμd5 Bernοulli η δεlγματo-
ληψiα μετ'ετrανdΘεσηS/ ol Γdλλol Αbraham Moivre, P. Laplace, S Poisson o
Γερμαν65 C. Causs, τov 19o αιι6να ol Prilooι L. Τchebychev κα Α. Markov'
ΤΩog τov 20o αιι6vα oι διdαημor μαΘηματικoi FilΙer καl Mises. Η ετrαληΘευ-
ση τωv ουμτrερααμdτων Tηs θε<ορ(α5 τιυv τrtΘανoτητιυv dγlvε τo 1713 αττ6
τov BernoulΙi, o oτroio5 δrατ6τrcυoε τo Ν6μo τιυv μεγdλιυν αρlΘμc6ν.

Ν<iμo5 τιυv μεγιiλιοv αρlΘμι6v: 'oαo ol δoκrμ69 c/ dvα τrεiραμα τιi1ηg αυξd-
νovTαl/ τ6οo oι τrαρατηρo6μενε5 oυ1ν6Tητε5 Tωv εvδε1oμdνιυv τεiνoυv vα
τrρooεψiοoυν τη θειυρητlκη τrιΘαv6τητα. Αv dνα5 τrαΓκτη5 ρi'ξεl μiα φoρd
dνα ν6μιαμα Θα τrαρατηρηoεr κoρι6να (K) η γρdμματα (Γ). Αv ρ(ξεl τrολλd5

φoρds τo iδιo v6μtoμα, θα τrαρατηρηοεl 6τr υτιdρ1εl δrαφoρd oτo τrληθo5
τιυν K Kαι τα)ν Γ τroυ τrρodκυ(.lαv. Αν τr.1 ρfξεr τo ν6μrαμα 10 φoρdg καl φdρει,
doτιυ 3 φoρds K και 7 φoρεS Γ η δlαφoρd εfuαι 4 τroυ looδυναμε( oε τrooooτ6
4o% τaυ oυν6λoυ τιυν ρl'ψεtυv. Αν ρiξει '1 00 φoρd5 τo ν6μroμα τrlθαν6ν να
τrρoκ6ψoυν 56 K καr 48 Γ καl η δlαφoρd εivαr 8 τroυ looδυναμεi oτo 8% τolν

ρ(ψεαlv.'oαo αυξdνεl o αριθμd5 τcυv ρiψειυν τ6oo τrερloα6τερo μεlcδνεταl η
διαφoρd αvdμεαα oτι5 K Kαt τα Γ καr η τrooooτtαΓα δIαφoρd oυγκλiνει τrρog
τo μηδdv. Συvετrι69 o v6μo5 τιυν μεγdλων αρlθμriν ερμηvε6εταr τrιοg 6οo o
αρlΘμ65 τcυν δoκlμc6ν γiνεταr τrlo μεγdλo5, τ6oo η TtoσoσT!αiα διαφoρd τεi
νεl σTo μηδdν. ΕκεΙvo τo oτroio δεν μα5 εiτrε o Bernoulli εivαr τ16oo μεγdλog
τrρ6τrει να εΓναI o αρrΘμ65 τιυν δoκlμc6ν.
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o Tchebychev δrατ6τrιυoε τo ν6μo με μαθηματrκ6 τρ6τro, 1ιυρi5 να τrαραλεi-

ψεl Tην oυoiα τroυ τrερlγρdψαμε.

Συνετrc65, ετrανερx6μενoι σToν oριoμ6 τη5 Στατlατrκη5 δrατrrοτc6νoυμε 6τι η

Στατloτrκη εivαl μΓα μfΘoδo5 αvdλυαη5, Troυ εTrlτρ€τΓεl τη μελdτη φαrνoμd-
v(Dν Tα oτro(α δεv εivαl τrληρω5 1ruιυcrrd, με τη μεγαλιjτερη δυνατη ακρiβεrα.
Ξεκlvd ατ16 τt5 τrαρατηρηoεlg (δεδoμdνα), ετrrλdγεr καl ταξlvoμεf τl5 τrληρo-

φoρiεg τroυ τrρoκι1τrτoυν αTr'αυτd5 τι5 ατrλoτrοtεi καl τι5 ατrαλλdααεl ατ16

τυ16ν αv<υμαλiε5. T€λo5, τrρoοδloρζεl τη αx6οη (νoμoτdλεlα, αυνdφεtα) τroυ

τrtθαv6v vα ακoλoυΘεf τo μελετc6μεvo φαιν6μενo. Η Στατloτlκη μτroρεi να
τrρoαφdρεl μεγdλεg υτrηρεoiεg oτo τoμ6α τcοv τrρoβλ€ψε<υν (δημooκoτrηoε-

ιοv) καt oτη oυv6xεlα clτη λ(ψη ατroφdαειυv.

To SPSSr 6τrιυ5 αvαφdραμε oτoν τrρ6λoγo, ε[ναt dνα Στατlοτικ6 εργαλεio, τo

oτroio καλ6τrτει, 61r μ6vo τη Στατιoτlκη θειυρiα τroυ δrδdoκεTαl σTα ελληνl-
κd καt ξdνα τrαvετrloτημrα αλλd καl μεθ6δoυ5 και Θειυρiε5 τroυ ανατrτ61θη-
Kαν την τελευταΓα 2o-ετ(α. 'Ετοl λolτ16ν εiναl xρηοιμo γrα τroλλo6g εξειδlκευ-

μdνoυ5 ετrloτημovε5, 6τrιυ5 Ερευvητd5 αγoρd5, Φυotκoιi5, Βιoλ6γoυ9,
Ιατρoιi5, Xρη ματooI κoνoμ ι κo65 oυ μ βo6λoυ5, Αvαλoγι oτ65 κλτr.

1.3 Πεδiα εφαρμowξ τnξ Στατlστ!κliξ

ot Στατlατtκd5 μ€Θoδor, ol oτroiε5 εξελiοoοvταl αυξdvovταl καl τελειoτrolo6-
νTαl, συvlσTo6v xρηοιμο καl τroλλd5 φoρds ατrαραiτητo 6ργανo ετrlστημovt-

κηg dρευνα5 oε τrdρα τroλλoι15 τoμεi5 δρdοεl5 τoυ ανΘραiτroυ.

Η Στατιoτtκξ ανdλυoη ατrοτελεi αναγκα(o καl ταυτ61ρoνα τroλιiτlμo ερΥα-

λεio τroooτlκηg διερειivηoη5 τ6αo ατo Δημ6oro 6oo καr oτov Ιδtιυτtκ6 τoμiα.
Εvδεlκτtκd τrεδ(α εφαρμoγηs Tηs Στατroτlκη5 εiναl: Kolνιυνrκ65 και oικo-
νoμικ65 τoμdα5, Ιατρrκη, Ψυ1oλoγiα, Bιoλoγiα, orκovoμετρiα, Γεωργ[α,

Bloμηxαviα,'Ερευvα αγoρd5 κ.λτr.
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1.4 M€ΘoδoI σUiltoγfξ oτolxεiωv
ΠληΘυαμιig (Τarget Population)

Ω5 oυλλoγη αρrΘμητrκc6v δεδομfvιυv - αrατlατlκι6v oτoιxεiαrv voεiταl η διαδl-
καofα τη5 μdτρηαη5 η τη5 απαρiΘμηoη5 ΧαρακτηρlσTtκc6v - ιδroτητolν εvξ
αυv<iλου πoυ ατroτελεiταt απ6 επ( μiρoυg ατolxεiα. Στη ΣτατIατIκη τo o6νo-
λo τcυv χαρακΤηρlστικ<irv - ιδιoτξτοrv ovoμdζεταl τrληθυoμιi5. Συvεπιil5,
Στατloτtκd5 τrληΘυoμ65 εivαl τo πληΘo5, dwωv η αvτIκεlμivιυν τroυ €xoυv
κolvd xαρακτηρlατικd. Mε βdoη αυτd τα χαραKτηρlσTικd γivovται μετρηοει5.
Τα "6ψη τοrν μαΘητc6v " εv65 Λυκεioυ oυvloτd €vαv Στατtcrτlκ6 τrληΘυoμ6. Τo
πληΘo5 τιoν τρoxα(ιυv ατυ1ημdτωv τEoυ ουμβαiνουv oε μiα ΕΘvlκη λεωφ6ρo
κατd την δrdρκεlα εν65 Σαββατoκ6ρlακo oυvιoτd οτατlαrlκ6 πληΘυαμ6.
Πρ6oφατα η Εθνlκη Στατloτlκξ Yτrηρεoiα (ΕΣYEE) κατdγραψε αrol1εiα τroυ
αφoρο6v Tα voιKοKυρld τoυ Ελληuκo6 τrληΘυαμo6. Αυτη η iρευvα ι1γlνε γlα
6λα τα νolκoκυρld. Σ'αυτη τη τrερΓτrτcυoη, η μ€θoδos τroυ xρηαrμoτroιηθηκε
ovoμdζεται αττoγραφιi. Ετrεrδη η ατroγραφ(, εκτ65 ατ16 τα oυαlαατικd τrλε-
oνεκτηματα τrαφυαldζεI και αρκετd μεIovεκτηματα (αvαφ€ροvταl τrαρακd_
τιυ), ol €ρευvε5 διεξ&γowαι με τη μ€Θoδo τη5 δεryματoληψΓα5.

Δεiγμα (Sample)

Εivαl dvα υτroo6voλo μovdδcυν, τroυ λαμβdνεTαι με μlα δrαδlκαofα ατ16 dνα
ατατlοτικ6 τrληΘυoμ6. H δlαδlκαoiα ετrιλoγη5 τoυ δεiγματog τrρoβλdτrει 6λα
τα μdλη τoυ τrληΘυoμo6 να €1oυv (oη και αvεξdρτητη τrιθαv6τητα vα συμτΤε-

ριληφΘo6v αro δεΙγμα. M6vo τ6τε τo δεlγμα εΙvαι αvτlτrρooιυτrευτlκ6 του
Στατιατtκoιj τrληΘυoμoιi.

Kατα την επlλoγη εν65 δε(γματo5 τrρoκιjτrτoυν Σφιiλματα. Yτrdρ1oυv διjo
κατηγoρiε5 oφαλμdτιον

ο Δεrγματoλητrτlκιi oφiλματα εivαt εκεivα τroυ τrρoκJτrτoυv ατ16 λdΘo5

Xρησηs τιυν μεθ6διυv δεlγματoληΨΓαs.

ο Mη δεryματολητrrlκιi αφιiλματα εΙvαι εκεivα τroυ προκ6πτουν ατrd

μερoληψiε5 η τυxαiα.

Mεταβλητ{

H iwolα τηg μεταβλητηg oτη Στατιατlκη εiναι ταυτ6οημη με τo χαρακτηρl-
oτlκ6 - lδ16τητα, βdoεr τoυ oτro(oυ μελετdταr o Στατιατlκ65 τrληΘυομ69. To
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εlσ6δημα μlσΘωTc6v/ To εlσ6δημα τoυ o(γρoTlκoι1 τrληΘυoμo6, τo ετrdyγελμα,

η oιKoγενειακη κατdoταση/ To βdρos τιοv μαΘητcδv, o αρlθμ65 τιυv τ6κvιov
τroυ ατroκτd μiα olκoγ6vεlα κ.λτr oυνtoτo6v μεταβλητη. Ακ6μη, ol lδ16τητε5 -

χαραKτηρlστlκd μτroρo6ν να αναφiρovταr σε μη αvΘρι6τrιvo τrληθυoμ6,
6τrω5 γlα τrαρdδειγμα σTα μετε(.ι)ρoλoγlκd φαtv6μενα, ατηv lτrτroδιiναμη
αυτoκtνητιov κ.λτr. 'oτrιυ5 αvαφdρΘηκε τrαρατrdvιυ η αυγκdvτρcυση στατl-
oτlκ<ilν αrol1εicυv, τroυ αvαφfρovταl σε μiα η τrερloo6τερε5 μεταβλητi5 εν65
crrατloτlκoιj πληΘυoμo6 μτroρεΙ vα ετrlτευ1Θε( με τη μ€Θoδo τη5 ατroγραφη5

η τη μ6Θoδo τηg δεlγματοληψiα5.

ο AΠotPΑΦH
o MεlovεκTliματα

. Yψηλ6 κ6mo5

. Πιθαv6ν να μη υτrdρxεl δυvατ6τητα καTαγραφηg 6λιυν τιον

μovdδωv τoυ τrληΘυoμoιi.
. Xρovoβdρα δlαδlκαoiα

o Πλεovεκτliματα
. Πλ4ρηs εlκ6να τoυ Στατtστrκo6 τrληθυoμoιi. Ατroκλε(εταl η

αβεβαι6τητα.

ο ΔEltMAToΛΗΨlA
Εivαl η δlαδlκααiα εττlλoγη5 εν65 μdρoυs τrαραTηρηoεcυv ατ16 dvα
Στατloτtκd τrληθυoμ6, με βdoη oρloμdνη δlαδlκαoiα. H δrαδικαoiα αυτη Θα
τrρdτrεl vα λαμβdvει υτ16ψη Tηs Tηv αWlτrρoσωπευτικ6τητα τoυ δεiγματo5
αε α1€αη με τov τrληΘυoμ6. Συvετrcδ5 ενα δε(μα εivαl αξldτrrmo εdv

. εivαl τυxαio

. oI τTληρoφoρiεg τroυ λαμβιivovTαl ατr'αυτd vα μτroρo6v vα
γεvlκευΘo6v.

flατi πρoτlμιiταl η δεlγματοληψiα αττo τηv ατroγραφli;

. ol τrληρoφoρiε5 δημoorεfovταr ταx6τερα και κoοτζoυν λrγ6-
τερo.

ο Πrθαv6 να μηv υτrdρxεl δυνατ6τητα καταμdτρηαη5 6λιoν τιυv

μovdδιον ατην τrερfτrτωση TηS ατroγραφη5.

. o τrληΘυομ69 ατ16 τov oτro(o τrρodρxεταr τo δεlγμα εiναι τ6oo
ευρ65, ι6ατε να μη μτrορεi να Trερryραφε( τrληριο5.
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1.5 M€Θoδol δεlγματoilnψiαξ

1.5.L Tυxαiα δεryματofl nι|liα
(Simple Random Sampling)

H δlαδrκααiα τroυ εφαρμ6ζεταl εivαI:

. ΑρlΘμo6με τr5 μovdδε5 τoυ τrληΘυoμoιi απ6 1,2, ...,Ν καl τr5 Θεαtρoιiμε
6τt oυvιoτoιjv oφαrρδrα εvτ65 μlαg κdλτrηg.

. ΕξΦoυμε ατ16 την κdλτrη κατd τυ1αio τρ6τrο η oφαlρδlα τ6 dvα κατ6-
Trlν Toυ dΜoυ καl αημεlc6νouμε Tov αρlΘμ6 τroυ φiρouv. Ακoλo6Θιυ5
κdΘε oφαlρδlo To εTrαναφdρoυμε oτην κdλτrη.

. Αναζητoιiμε στov τrληθυoμ6 τr5 μovdδε5 τroυ τrρodκυψαv σTo δεlγμα.

α) ΣYΣTHMΑTIKH ΔE!ΓMΑτoΛHΨlA
(Systematic Sampling)

H δlαδlκαoiα τroυ εφαρμ6ζεταl εiναl:

ο 'Εoτιll6τι ατro 300 υτrα7ιληλoυ5 μιd5 υτrηρεoiαg Θdλoυμε dvα δεiγμα 5

υτrαλληλιυv. H δrαδlκαoiα Troυ Toυs ετrιλfγoυμε εivαl o αρlΘμ65 μηTρ6-
oυ Tο)ν/ καl η μdθoδo5 εivαl τηg αρlΘμητlκη5 τrρ6oδoυ. Δηλαδ( αv o
μrκρ6τερo5 αρlΘμ65 μητρι6oυ εiναt 40 (τrρc6τog 6ρo5 τη5 αρlθμητlκη5
τrρo6δoυ) καl o λ6γo5 300/5:60 oυvιoτd τoν λ6γo τη5 τrρo6δoυ, oτ16τε
τo δεlγμα ατroτελεΓταl ατ16 τι5 μoνdδε5 (δηλαδη τoυ5 αρlΘμo65 μητρcδ-
oυ) 40,'100,'160, 22o' 2Bo.

H δlαφoριi τιυν διjo μεΘ6διυv oυνiαrαταt oτηv αξloτrlατΓα. H δε6τερη
ε(vαl τrεριαo6τερo αξι6τrlστη, 6Tαv υττtiρxει oμotoγivεlα oτl5 μovdδεg
τoυ τrληΘυoμoιi. Αν τo ΧαραKTηρlαrικ6 τroυ μελετdμε τrαρoυοrdζει
κdτrolα τιερlοδικ6τητα, τ6τε η αξιoπιoτiα μειci:vεται.

β) TYXAIA ΣTPΩMΑToΠol HMEΝ H ΔΕlrMAτoΛH ψlA
(Stratified Sampling)

Εφαρμ6ζεταt 6ταν o πληθυoμ65 τrαρoυordζεl ανομoloγdvεlα. Π.1 η ατrααx6λη-
ση σTηv X υτrηρεαiα δlαφdρεr ατ16 τηv απααx6ληoη τιυv υτrαλληλων τroυ εργd-

ζoνταl οτην Y υτrηρεοiα, dαrιυ κt' αν τrρ6κεlταl γlα καΘ' 6λα 6μolε5 υπηρεofεg.
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1.5 -2 KατευΘυv6μεvn δεryματoilnψiα
Αυτη xrυρiζεταt στη μdΘoδo τιυν τυτrlκιirv μovιiδιυv, dτroυ o τrληΘυoμ65 δlαι-

ρεΙταl οε μη ετrrκαλυτrτ6μενεg oμdδε5 (κατd τo δυνατ6ν oμoldμoρφε5) καt

ατr'αυτι15 ετrrλdγεταl τυ1α(o δεiγμα κατd την μ6Θoδo τoυ ετrlλεγμ6voυ δεiγ-

μαTos. Σ' αυτ(v τo δεiγμα ετrlλdγεται eτoι' c6oτε να εivαt d,μolo με την KαTα-

νoμη τιυν κυρι6τεριυv ΧαραKTηρlστtκ<6ν τoυ τrληΘυoμoιi (τr.1. μdooυ 6ρoυ,

δrακ6μανοηs κ.λ.τr).

Σ6γκρloη τιυv δ6o μεΘιiδιοv

ο Στηv τυ1αiα δεrγματoληψiα τo δεΓγμα ακoλoυθεi " KdTtoIα " καταvoμη

τrlΘανoτητιυν Kαl συvεTrιi5 μπoρεf να τrρoαδroρloΘε( τo δεryματoλητrτl-
κιi ocodλuα.

ο Στηv κατευΘυν6μενη δειγματoληψiα τo δεiγμα δεv μτroρεi vα ΘειυρηΘεi

ανTιτrρoσωτrευτικ6 τoυ τrληΘυoμo6, αv ol τrληρoφoρiε5 τroυ τrρoκ6-

τrToυv ατr'αυτ6 δεν εivαt τrρ6oφατε5.

1.6 περlεx6μεvα Στατlστ!κ6ξ

1.6.1 περryραφlκli Στατloτlκli
H τrερlγραφlκη Στατlατrκη αα1oλεiταl με Tηv oργdνωαη, oυγκdvτριυoη καl

τrαρoυoiαoη δεδoμdνιυv. Tα δεδoμdνα μτroρo6ν να τrρodρ1ovταl με ατroγρα-

φ( τoυ oτατtoτtκoιj τrληΘυoμo6 η ατro δεrγματoληψ(α.

or τε1νικd5 τroυ Χρησlμoτrolo6vταl ε(vαl:

Πlvακoτrorηαεl5

Ιoτoγρdμματα

Pαβδoγρdμματα

Yπoλoγloμo( μdτριυν Θdoη5, δlαoτroρdg, ρoτrd5 κ.λτι.

1.6.2 Eπαγωγlκfi ΣτατlστIκti

Η ετrαγcυγrκη oτατloτlκη ετrιδrcrjκεr τηv εξαγιυγη αυμτrεραoμdτιυν Troυ αφo-

ρoιiv 6λo τov τrληΘυoμ6 καl τrρo€Kυψαv ατ16 τo δεiγμα. Ετrεlδη ατ16 τo 'μερι-
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κ6'γiνεταl ετrοcyωγη oτ6 'γενtκ6' υτrdρ1ει τo oτolxεio τη9 αβεβα16τητα5. H
Θε<υρiα των τrlΘαvoτ(τιυν χρησlμoτroιεftαι o' αυτo To oτdδro, ιooτε vα γiνε-
ται ταυτ61ρovα o υτroλoγloμ69 τη5 αβεβαIι5TηTαS. Η ετrαγ<υγlκη Στατloτικη
τrερlλαμβdνεΙ Tα τrαραKdτcυ κεφdλαrα:

ο Mov6τlμιl (oημε:ακ{) εκτiμηoη
ο ΔlαατημIκ{ εκτiμηoη
. EλεΥxol Στατlατlκιirv YτroΘfoειυν

Σ Παραμετρlκoi Eλεγ11ol

Σ Mη τrαραμετρIκof fλεγ;1ol

. Γlαλlνδρ6μηo4

. Αvιiλυoη Δlααπoριiq

1.6.Ξ Avιirτερn Στατloτlκti Πdvanced statlstics)

Δlαxωρtστ!κli Av6Auσn (Discrlminate Analysls}

'Εxεl ιυ5 αντlκεfμεvo τo δrαxιυριoμ6 διjo η τrερlοαoτdριον oμdδιυν με βdoη
κdτrolα ΧαραKTηρlστtκd πoυ δtακρiνoυv τl5 oμdδε5. Π.1 dτoμα τroυ ψηφlσαν
την υTroψηφr<iτητα τoυ ΠΑΣoK Kαι Tα dτoμα TΓoυ ψηφlσαv τη ΝΔ.

AvαRUσn κατ6 nαραγovτεξ (Factor Aιralysis}

'Ε1εl cυ5 αvτlκε(μενo τov τrρooδroριoμ6 τη5 αυα1dτloη5 μεταξιi μετρηαιμιυv
μεταβλητι6v με ενα αρlΘμ6 v6ιυv μη τrαρατηρoι1μεvωv μεταβλητι6v, oι oτroi-
ε5 λdγovται τrαρ6γovτε5. Τo α1ετlκ6 υτ16δεrγμα βαoiζεταr ατηv τroλλατrλη

γραμμlκ( τrαλlvδρ6μroη.

Avσtuon σε oμαδεξ (cluster Analysls)

Ε1εI cο5 αvτlκεiμεvo τov δlαxωρroμ6 εv6q oυν6λoυ τrαρατηρξoεωv σε oμdδεg

με βdοη ετrlστημoνlκd κριτηρlα. Π.1 oτηv iρευνα η,oρds η Αvdλυoη oε
oμdδεg χρησιμoτrolεfται για τov εvτo'ττισμ6 ατ6μcυν ΤΓoυ Trαρouordζoυv
6μoιε5 αγoραoτι κd5 oυvηΘεrεg.


