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33.1. Ο έλεγχος Kruskal – Wallis 

Όταν έχουμε τρεις ή περισσότερους πληθυσμούς και θέλουμε να ελέγξουμε εάν είναι ίδιοι χρησιμοποιούμε 
τον έλεγχο Kruskal – Wallis. Οι πληθυσμοί δεν απαιτείται να ακολουθούν την κανονική κατανομή, ούτε να 
έχουν ίδια διακύμανση. Η μόνη απαίτηση είναι τα δείγματα να έχουν τουλάχιστον 5 παρατηρήσεις. Ο έλεγχος 
Kruskal – Wallis είναι ουσιαστικά μια γενίκευση του ελέγχου Mann – Whitney για περισσότερα από δύο 
δείγματα. Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση της στατιστικής: 

𝜢 =
𝟏𝟐

𝒏(𝒏 − 𝟏)
∑

𝑹𝒊
𝟐

𝒏𝒊

𝒌

𝒊=𝟏

− 𝟑(𝒏 − 𝟏) 

Όπου 𝑛𝑖  είναι το μέγεθος του δείγματος 𝑖, 𝑛 είναι το συνολικό μέγεθος του ενοποιημένου δείγματος,  𝑘 είναι 
ο αριθμός των πληθυσμών και  𝑅𝑖  είναι το άθροισμα των τάξεων των παρατηρήσεων του δείγματος 𝑖.  Η 
στατιστική 𝛨 ακολουθεί την κατανομή 𝜒2 με 𝑘 − 1 βαθμούς ελευθερίας.  

• Η διαδικασία του ελέγχου έχει ως εξής:  

• Δημιουργούμε έναν πίνακα με τα δείγματα.  

• Ιεραρχούμε συνολικά τις τιμές όλων των δειγμάτων κατά αύξουσα τάξη μεγέθους.  

• Αθροίζουμε τις τάξεις μεγέθους για κάθε δείγμα. 

• Υπολογίζουμε τη στατιστική ελέγχου 𝛨.  

Εναλλακτικά:  

• Δημιουργούμε ένα ενοποιημένο δείγμα. 

• Κατατάσσουμε τις παρατηρήσεις κατά αύξουσα τάξη μεγέθους.  

• Σε διπλανές στήλες, μία για κάθε δείγμα, σημειώνουμε τις τάξεις μεγέθους των παρατηρήσεων.  

• Αθροίζουμε τις τάξεις μεγέθους για κάθε δείγμα 

• Υπολογίζουμε τη στατιστική ελέγχου 𝛨.  

Κεφάλαιο 33

Ο Έλεγχος Kruskal - Wallis
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Ισχύει για την τάξη μεγέθους ίσων παρατηρήσεων ότι αναφέραμε παραπάνω για τον έλεγχο Mann – Whitney. 
Δηλαδή, Εάν δύο ή περισσότερες παρατηρήσεις είναι ίδιου μεγέθους παίρνουν ενδιάμεση τάξη. Για 
παράδειγμα, έστω ότι μετράμε εβδομαδιαίες δαπάνες οικογενειών και δύο παρατηρήσεις είναι ίσες με 450 

ευρώ και στην ταξινόμηση βρίσκονται στην 11η και 12η θέση. Τότε θα δώσουμε και στις δύο τη θέση 
11+12

2
=

11,5, δηλαδή το μέσο όρο των 11 και 33. επρόκειτο να μπουν σε τάξη μεγέθους 21, 22 και 23, τότε δίνουμε 
στην καθεμία την τάξη μεγέθους 22, δηλαδή το μέσο όρο των τάξεων 21, 22 και 23. 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

𝛨0: η παράμετρος που εξετάζουμε είναι ίδια σε όλους τους πληθυσμούς 

𝛨1: η παράμετρος που εξετάζουμε δεν είναι ίδια σε όλους τους πληθυσμούς 

Παράδειγμα 33.4: Σε μια επιχείρηση που διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα χρησιμοποιήθηκαν δείγματα 7 
πελατών για την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών σε μία κλίμακα από 1 έως 100. Η καταγραφή των 
αποτελεσμάτων της μέτρησης δίνεται στον παρακάτω Πίνακα 33.1: 

Πίνακας 33.1: Ικανοποίηση πελατών σε τέσσερα υποκαταστήματα 

Υποκατάστημα 1 Υποκατάστημα 2 Υποκατάστημα 3 Υποκατάστημα 4 

78 85 69 89 

75 77 71 91 

87 68 65 79 

91 75 63 85 

74 71 78 83 

85 82 75 88 

82 83 74 80 

Με την εφαρμογή του ελέγχου Kruskal – Wallis να βρεθεί, σε στάθμη σημαντικότητας 5%, εάν υπάρχουν 
διαφορές στην ικανοποίηση των πελατών ανάμεσα στα υποκαταστήματα. 

Απάντηση: Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

𝛨0: η ικανοποίηση των πελατών είναι ίδια σε όλα τα υποκαταστήματα 
𝛨1: η ικανοποίηση των πελατών είναι δεν ίδια σε όλα τα υποκαταστήματα 

Δημιουργούμε τον Πίνακα 33.2, όπου έχουμε την κατάταξη των παρατηρήσεων κατά αύξουσα τάξη μεγέθους.  

Πίνακας 33.2: Ικανοποίηση πελατών σε τέσσερα υποκαταστήματα 

Δείγμα 1 Τάξη  Δείγμα 2 Τάξη  Δείγμα 3 Τάξη Δείγμα 4 Τάξη 

78 13,5 85 22 69 4 89 26 

75 10 77 12 71 5,5 91 27 

87 24 68 3 65 2 79 15 

92 28 75 10 63 1 85 22 

74 7,5 71 5,5 78 13,5 83 19,5 

85 22 82 17,5 75 10 88 25 

82 17,5 83 19,5 74 7,5 80 16 

 
Σύνολο 𝑹𝟏 

122,5 
 

Σύνολο 
𝑹𝟐 89,5 

 
Σύνολο 
𝑹𝟑 43,5 

 
Σύνολο 𝑹𝟒 

150,5 



Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική με τη Χρήση του Excel και του SPSS 

686 

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη στατιστική ελέγχου: 

𝛨 =
12

𝑛(𝑛 + 1)
∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

− 3(𝑛 + 1) ==
12

28(28 + 1)
(

(122,5)2

7
+

(89,5)2

7
+

(43,5)2

7
+

(150,5)2

7
) − 

−3(28 + 1) = 0,014778(6794,14) − 3(29) = 13,40605 

Η κριτική τιμή της κατανομής 𝜒2  για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 𝑘 − 1 = 4 − 1 = 3  βαθμούς 
ελευθερίας βρίσκεται στον Πίνακα Α–3 και είναι 7,815. Επομένως, 𝛨 = 13,40605 > 7,815 = 𝜒𝑐

2, γεγονός 
που σημαίνει ότι απορρίπτουμε την 𝛨0 . Η ικανοποίηση των πελατών στα τέσσερα υποκαταστήματα δεν 
ακολουθεί την ίδια κατανομή, δηλαδή δεν είναι ίδια.   

 

33.2. Ο έλεγχος Kruskal – Wallis με το SPSS 

Για να γίνει ο έλεγχος Kruskal – Wallis με το SPSS θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια μεταβλητή κατηγορίας, 
έτσι ώστε μπορεί το πρόγραμμα να διαχωρίσει τις παρατηρήσεις ανάμεσα στα δύο δείγματα. Για το 
παράδειγμά μας δημιουργούμε αρχικά τη μεταβλητή ικανοποίηση, η οποία δηλώνει την ικανοποίηση των 
πελατών από την εξυπηρέτηση στο υποκατάστημα για το ενοποιημένο δείγμα και τη μεταβλητή 
υποκατάστημα, η οποία δηλώνει το συγκεκριμένο υποκατάστημα για το οποίο έδωσε βαθμολογία για την 
ικανοποίηση ο κάθε πελάτης  που περιλαμβάνεται στο ενοποιημένο δείγμα. Σημειώνεται ότι επειδή η 
ονομασία των μεταβλητών είναι αυταπόδεικτη και υποδηλώνει αυτομάτως σε τι ακριβώς αναφέρονται δεν 
κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί περαιτέρω περιγραφή στο πεδίο Label της καρτέλας Variable View του SPSS. 

 

Εικόνα 33.1: Η δήλωση των μεταβλητών στην καρτέλα Variable View του SPSS 

Στη συνέχεια, περνάμε τα στοιχεία στην καρτέλα Data View είτε απευθείας είτε μέσω κάποιου προγράμματος 

όπου τα έχουμε προηγουμένως αποθηκεύσει, π.χ. από ένα αρχείο Excel.    

 

Εικόνα 33.2:                                                  
Τα δεδομένα του 

παραδείγματος στην 
καρτέλα Data View του 

SPSS 
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Ο έλεγχος Kruskal – Wallis γίνεται με την εντολή Nonparametric Tests στο μενού της εντολής Analyze από το 

κεντρικό μενού εντολών του SPSS, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 33.73. Από το μενού της εντολής 

Nonparametric Tests επιλέγουμε Independent Samples… (Εικόνα 33.73), και ανοίγει το παράθυρο που 

φαίνεται στην Εικόνα 33.3.  

 

Εικόνα 33.3: Η εντολή Nonparametric Test στο μενού Analyze 

Στην Εικόνα 33.4 βλέπουμε το παράθυρο με τίτλο: Nonparametric Tests: Two or More Independent Samples. 
Στο παράθυρο αυτό, αρχικά στην καρτέλα Objective, αφήνουμε ενεργή την ήδη τσεκαρισμένη επιλογή 
Automatically compare across groups. Πατώντας Run ανοίγει το παράθυρο της καρτέλας Fields, όπου θα 
πρέπει να δηλώσουμε τις μεταβλητές για τις οποίες θα κάνουμε τον έλεγχο (Εικόνα 33.5).  

  

Εικόνα 33.4: Το παράθυρο της καρτέλας Fields 
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Περνάμε με τα βελάκια την μεταβλητή ικανοποίηση στο πεδίο Test Fields: και τη μεταβλητή υποκατάστημα 
στο πεδίο Groups: και στη συνέχεια πατάμε Run (Εικόνα 33.5).  

 

Εικόνα 33.5: Εισαγωγή των μεταβλητών για τον έλεγχο 

Στο σημείο αυτό το SPSS ανοίγει ένα αρχείο Output, δηλαδή ένα αρχείο αποτελεσμάτων, το οποίο, όπως 
έχουμε ήδη δει αναλυτικά και σε άλλα παραδείγματα, μπορούμε στη συνέχεια να μορφοποιήσουμε 
κατάλληλα και να το σώσουμε σε μορφή που επιθυμούμε, π.χ. αρχείο Word, αρχείο PowerPoint, κλπ. Το 
αρχείο Output έχει πολλά περιεχόμενα. Στο αριστερό τμήμα του αρχείου εμφανίζονται τα περιεχόμενά του 
και δεξιά τα αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal – Wallis, που μόλις πραγματοποιήσαμε. Είναι σκόπιμο να 
σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι μπορούμε να συμπτύξουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του 
αρχείου Output σε όσα επίπεδα επιθυμούμε, καθώς επίσης και ότι μπορούμε να διαγράψουμε όποιο τμήμα 
των περιεχομένων θέλουμε απλώς επιλέγοντάς το και πατώντας στο πληκτρολόγιο Delete.   

 

Εικόνα 33.6: Το αρχείο Output με τα αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal – Wallis 
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Στην Εικόνα 33.7 εμφανίζεται το πρώτο στοιχείο των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ουσιαστικά μια περίληψη 

του ελέγχου με τον τίτλο Hypothesis Test Summary. Βλέπουμε από αριστερά προς τα δεξιά τη μηδενική 

υπόθεση (Null Hypothesis), το είδος του ελέγχου (Test), τη στάθμη σημαντικότητας (Sig.) και τέλος το 

συμπέρασμα του ελέγχου (Decision). Η μηδενική υπόθεση είναι ότι η κατανομή της μεταβλητής ικανοποίηση 

(βαθμολογία ικανοποίησης των πελατών τεσσάρων υποκαταστημάτων μιας επιχείρησης) είναι ίδια ανάμεσα 

στα υποκαταστήματα. Το είδος ελέγχου είναι, όπως ήδη έχουμε επιλέξει, ο έλεγχος Kruskal – Wallis. Η στάθμη 

σημαντικότητας είναι ουσιαστικά η 𝑝 −τιμή. Τέλος, το συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση δεδομένου ότι έχουμε sig =  0,004 <  0,05. Προσέξτε ότι η στάθμη σημαντικότητας 

ουσιαστικά φαίνεται στην υποσημείωση a της Sig., και είναι από προεπιλογή του προγράμματος στο 5%. 

Μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε τη στάθμη σημαντικότητας όπως θα δούμε παρακάτω. Αμέσως μετά, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 33.8,  αναφέρονται κάποια άλλα συγκεντρωτικά στοιχεία του ελέγχου.   

 

Εικόνα 33.7: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (1) 

Καταρχάς βλέπουμε ότι γίνεται ο έλεγχος ανεξαρτήτων δειγμάτων Kruskal – Wallis της μεταβλητής 
ικανοποίηση ως προς τη μεταβλητή υποκατάστημα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το μέγεθος του 
δείγματος Ν=28 και ως Test Statistic = 13,158 αναφέρεται η στατιστική ελέγχου, η οποία διαφέρει ως προς 
κάποια δεκαδικά από αυτήν που υπολογίσαμε παραπάνω «με το χέρι» λόγω στρογγυλοποίησης. Τέλος, 
αναφέρεται η 𝑝 −τιμή για δίπλευρο έλεγχο που είναι 0,004.  

 

Εικόνα 33.8:                                                    
Τα περιεχόμενα του 
αρχείου Output (2) 
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Στη συνέχεια, εμφανίζονται θηκογράμματα για τις παρατηρήσεις των τεσσάρων δειγμάτων (Εικόνα 33.9), και 
ένας πίνακας με συγκρίσεις των υποκαταστημάτων ανά δύο (Εικόνα 33.10). Ουσιαστικά πρόκειται για μια 
σειρά ελέγχων τύπου Mann – Whitney για όλα τα πιθανά ζεύγη υποκαταστημάτων. Βλέπουμε για 
παράδειγμα στην πρώτη σειρά τον έλεγχο για ισότητα κατανομής της μεταβλητής ικανοποίηση για τα 
υποκαταστήματα 3 και 2. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, αφού 0,806 > 0,05. Αντίθετα, στην τρίτη σειρά, 
ο έλεγχος για ισότητα κατανομής της μεταβλητής ικανοποίηση για τα υποκαταστήματα 3 και 4 μας δίνει ως 
συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση.  

 

Εικόνα 33.9: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (3) 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανά δύο υποκαταστήματα εμφανίζονται σε ένα διάγραμμα της μορφής που 
φαίνεται στην Εικόνα 10.10, όπου με πράσινο χρώμα ενώνονται τα υποκαταστήματα για τα οποία η μηδενική 
υπόθεση απορρίπτεται (> 0,05) και με μπλε χρώμα τα υποκαταστήματα για τα οποία η μηδενική υπόθεση 
δεν μπορεί να απορριφθεί (< 0,05).  

 

Εικόνα 33.10:                                         
Τα περιεχόμενα του 
αρχείου Output (4) 
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Βλέπουμε ότι για όλα τα ζεύγη υποκαταστημάτων ο έλεγχος καταλήγει σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, 
εκτός από το ζεύγος 3-4, όπου, όπως είδαμε και αμέσως παραπάνω, η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να 
απορριφθεί.  

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων του ενοποιημένου δείγματος (Εικόνα 33.11) και τέλος 
ένα ραβδόγραμμα της κατηγορικής μεταβλητής, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η μεταβλητή 
υποκατάστημα (Εικόνα 33.12).  

  
Εικόνα 33.11:                                                                                

Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (5) 
Εικόνα 33.12:                                                                         

Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (6) 

 
Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να κάνουμε τον εν λόγω έλεγχο 

στο SPSS. Στην Εικόνα 33.13 βλέπουμε την αρχική σειρά εντολών. Στο μενού Analyze επιλέγουμε 

Nonparametric Tests και στη συνέχεια Legacy Dialogs. Στο μενού της εντολής Legacy Dialogs πηγαίνουμε στην 

επιλογή K Independent Samples…  

 

Εικόνα 33.13: Εναλλακτικός τρόπος διενέργειας του ελέγχου Mann – Whitney 
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Ανοίγει το παράθυρο Test for Several Independent Samples (Εικόνα 33.84), όπου στο αριστερό πλαίσιο 
εμφανίζονται οι μεταβλητές ικανοποίηση (βαθμός ικανοποίησης των πελατών σε τέσσερα υποκαταστήματα 
μιας επιχείρησης) και υποκατάστημα (το υποκατάστημα που βαθμολόγησε ο κάθε πελάτης). Βλέπουμε ότι 
στο κάτω μέρος του παραθύρου αυτού είναι προεπιλεγμένος ο έλεγχος Kruskal – Wallis H, και εάν θέλουμε 
μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο είδος μη παραμετρικού ελέγχου. Στο παράδειγμά μας αφήνουμε 
επιλεγμένο τον έλεγχο Kruskal – Wallis H. 

 

Εικόνα 33.14: Εισαγωγή των μεταβλητών για έλεγχο  

Περνάμε με τα βελάκια την μεταβλητή ικανοποίηση στο πεδίο Test Variable List: και τη μεταβλητή 
υποκατάστημα στο πεδίο Grouping Variable: (Εικόνα 33.16). Αμέσως μόλις περάσουμε τις μεταβλητές 
ενεργοποιείται το πλήκτρο Define Range..., όπου πατώντας το θα δηλώσουμε στο μικρό παράθυρο που 
ανοίγει δεξιά ποιο είναι το εύρος των δειγμάτων, δηλαδή από δείγμα 1 έως δείγμα Κ, στην  περίπτωσή μας 
δείγμα 4.    

 

Εικόνα 33.15: Δήλωση των μεταβλητών και ορισμός των δειγμάτων 
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Πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο Continue κλείνει το μικρό παράθυρο στα δεξιά και στο κυρίως παράθυρο 
πατάμε OK και θα πάρουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου (Εικόνα 33.86).  

 

Εικόνα 33.16: Το αρχείο Output με τα αποτελέσματα του ελέγχου 

Στην αριστερή πλευρά του αρχείου αποτελεσμάτων Output, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του (Εικόνα 33.86) 
και δεξιά τα αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal - Wallis, που μόλις πραγματοποιήσαμε. Όπως αναφέραμε 
παραπάνω, μπορούμε να συμπτύξουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του αρχείου Output σε όσα 
επίπεδα επιθυμούμε, καθώς επίσης μπορούμε να διαγράψουμε όποιο τμήμα των περιεχομένων θέλουμε 
απλώς επιλέγοντάς το και πατώντας στο πληκτρολόγιο Delete.   

Στη δεξιά πλευρά του αρχείου Output εμφανίζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal - Wallis. Αρχικά 
έχουμε τον πίνακα Ranks, όπου δίνονται πληροφορίες για τα μεγέθη των δύο δειγμάτων και για το άθροισμα 
των τάξεων του κάθε δείγματος. Θυμηθείτε ότι στη μεταβλητή υποκατάστημα έχουμε δηλώσει 4 
υποκαταστήματα και κάθε υποκατάστημα βαθμολόγησαν ως προς την ικανοποίηση εξυπηρέτησης 7 πελάτες. 
Επομένως, το ενοποιημένο δείγμα έχει 14 μέλη. Η μέση τάξη μεγέθους για κάθε υποκατάστημα εμφανίζεται 
στη στήλη Mean Rank.  

Στη συνέχεια υπάρχει ο πίνακας Test Statistics, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αρχικά 
φαίνονται η τιμή της στατιστικής ελέγχου Kruskal - Wallis, που είναι 𝛨 =  13,518  (υπάρχει μια μικρή 
διαφορά σε σχέση με όπως υπολογίσαμε παραπάνω «με το χέρι», που οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις). Στο 
τέλος αναφέρεται η 𝑝 −τιμή για δίπλευρο έλεγχο που είναι 0,004, κάτι που σημαίνει ότι απορρίπτεται η 
μηδενική υπόθεση της ισότητας των κατανομών. Βλέπουμε ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία πήραμε 
λιγότερα αποτελέσματα από ότι στην προηγούμενη με τη σειρά εντολών Analyze → Nonparametric Tests  → 
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Independent Samples και συνεπώς είναι προτιμότερο να επιλέγουμε αυτή τη διαδικασία για τον έλεγχο 
Kruskal - Wallis. 

Παράδειγμα 33.6: Στην Εικόνα 33.17 έχουμε σε αρχείο Excel στοιχεία βροχόπτωσης σε πέντε πόλεις της 

Ελλάδας (Καβάλα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Ρόδος, Χανιά) για 12 μήνες ενός χρόνου.   

 

Εικόνα 33.17: Το αρχείο Excel με τα επίπεδα βροχόπτωσης ανά μήνα για 5 πόλεις της Ελλάδας 

Με την εφαρμογή του ελέγχου Kruskal – Wallis να βρεθεί, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και 10%, εάν 
υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο μηνιαίας βροχόπτωσης ανάμεσα στις πόλεις αυτές. 

Από το αρχείο Excel θα περάσουμε τα στοιχεία στο SPSS και θα δημιουργήσουμε δύο μεταβλητές όπως 
βλέπουμε στην Εικόνα 33.18: τη μεταβλητή υετός, η οποία περιλαμβάνει το ενοποιημένο δείγμα με τα 
επίπεδα βροχόπτωσης ανά μήνα σε όλες τις πόλεις που εξετάσουμε, και τη μεταβλητή πόλη, που είναι 
μεταβλητή κατηγορίας, όπου με 1 έχουμε την Καβάλα, με 2 την Κέρκυρα, με 3 την Καλαμάτα, με 4 τη Ρόδο 
και με 5 τα Χανιά.  

 

Εικόνα 33.18: Η δήλωση των μεταβλητών στην καρτέλα Variable View του SPSS 
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Στη συνέχεια, περνάμε τα στοιχεία στην καρτέλα Data View. Στην Εικόνα 33.19 εμφανίζεται τμήμα των 

δεδομένων που έχουμε περάσει στο Data View.    

 

Εικόνα 33.19: Τα δεδομένα του παραδείγματος στην καρτέλα Data View του SPSS 
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Ο έλεγχος Kruskal – Wallis γίνεται με την εντολή Nonparametric Tests στο μενού της εντολής Analyze από το 

κεντρικό μενού εντολών του SPSS, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 33.20. Από το μενού της εντολής 

Nonparametric Tests επιλέγουμε Independent Samples… (Εικόνα 33.20), και ανοίγει το παράθυρο που 

φαίνεται στην Εικόνα 33.21.  

 

Εικόνα 33.20: Η εντολή Nonparametric Test στο μενού Analyze 

Στην Εικόνα 33.21 βλέπουμε το παράθυρο με τίτλο: Nonparametric Tests: Two or More Independent Samples. 
Στο παράθυρο αυτό, αρχικά στην καρτέλα Objective, αφήνουμε ενεργή την ήδη τσεκαρισμένη επιλογή 
Automatically compare across groups. Πατώντας Run ανοίγει το παράθυρο της καρτέλας Fields, όπου θα 
πρέπει να δηλώσουμε τις μεταβλητές για τις οποίες θα κάνουμε τον έλεγχο (Εικόνα 33.22).  

 

Εικόνα 33.21: Το παράθυρο της καρτέλας Fields 
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Περνάμε με τα βελάκια την μεταβλητή ικανοποίηση στο πεδίο Test Fields: και τη μεταβλητή υποκατάστημα 
στο πεδίο Groups: και στη συνέχεια πατάμε Run (Εικόνα 33.22).  

 

Εικόνα 33.22: Εισαγωγή των μεταβλητών για τον έλεγχο 

Στο σημείο αυτό το SPSS ανοίγει ένα αρχείο Output (Εικόνα 33.23), δηλαδή ένα αρχείο αποτελεσμάτων, το 
οποίο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μπορούμε στη συνέχεια να μορφοποιήσουμε κατάλληλα και να το 
σώσουμε σε μορφή που επιθυμούμε, π.χ. αρχείο Word, αρχείο PowerPoint, κλπ. Το αρχείο Output έχει πολλά 
περιεχόμενα. Στο αριστερό τμήμα του αρχείου εμφανίζονται τα περιεχόμενά του και δεξιά τα αποτελέσματα 
του ελέγχου Kruskal – Wallis, που μόλις πραγματοποιήσαμε. Είναι σκόπιμο να σημειώσουμε στο σημείο αυτό 
ότι μπορούμε να συμπτύξουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του αρχείου Output σε όσα επίπεδα 
επιθυμούμε, καθώς επίσης και ότι μπορούμε να διαγράψουμε όποιο τμήμα των περιεχομένων θέλουμε 
απλώς επιλέγοντάς το και πατώντας στο πληκτρολόγιο Delete.   

 

Εικόνα 33.23: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (1) 
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Στην Εικόνα 33.93 εμφανίζεται το πρώτο στοιχείο των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ουσιαστικά μια περίληψη 

του ελέγχου με τον τίτλο Hypothesis Test Summary. Βλέπουμε από αριστερά προς τα δεξιά τη μηδενική 

υπόθεση (Null Hypothesis), το είδος του ελέγχου (Test), τη στάθμη σημαντικότητας (Sig.) και τέλος το 

συμπέρασμα του ελέγχου (Decision). Η μηδενική υπόθεση είναι ότι η κατανομή της μεταβλητής υετός 

(επίπεδο μηνιαίας βροχόπτωσης σε mm σε πέντε πόλεις της Ελλάδας) είναι ίδια ανάμεσα στις πόλεις. Το 

είδος ελέγχου είναι, όπως ήδη έχουμε επιλέξει, ο έλεγχος Kruskal – Wallis. Η στάθμη σημαντικότητας είναι 

ουσιαστικά η 𝑝 −τιμή. Τέλος, το συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη 

μηδενική υπόθεση δεδομένου ότι έχουμε sig =  0,080 >  0,05. Προσέξτε ότι η στάθμη σημαντικότητας 

ουσιαστικά φαίνεται στην υποσημείωση a της Sig., και είναι από προεπιλογή του προγράμματος στο 5%. 

Μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε τη στάθμη σημαντικότητας όπως θα δούμε παρακάτω. Αμέσως μετά, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 33.24,  αναφέρονται κάποια άλλα συγκεντρωτικά στοιχεία του ελέγχου.   

 

Εικόνα 33.24: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (2) 

Καταρχάς βλέπουμε ότι γίνεται ο έλεγχος ανεξαρτήτων δειγμάτων Kruskal – Wallis της μεταβλητής υετός ως 
προς τη μεταβλητή πόλη. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το μέγεθος του δείγματος Ν=60, ως Test 
Statistic = 8,341 αναφέρεται η στατιστική ελέγχου και τέλος, αναφέρεται η 𝑝 −τιμή για δίπλευρο έλεγχο που 
είναι 0,080.  

 

Εικόνα 33.25:                                                        
Τα περιεχόμενα του αρχείου 

Output (3) 
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Στη συνέχεια, εμφανίζονται θηκογράμματα για τις παρατηρήσεις των πέντε δειγμάτων (Εικόνα 33.25), ένα 
ιστόγραμμα συχνοτήτων του ενοποιημένου δείγματος (Εικόνα 33.26) και τέλος ένα ραβδόγραμμα της 
κατηγορικής μεταβλητής, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η μεταβλητή πόλη (Εικόνα 33.27).  

  
Εικόνα 33.26:                                                                  

Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (4) 
Εικόνα 33.27:                                                                              

Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (5) 

Μπορούμε στο σημείο αυτό να αλλάξουμε επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου και να το κάνουμε 10%, 
όπως εξάλλου είναι και το ζητούμενο της εκφώνησης. Στο Nonparametric Tests: Two or More Independent 
Samples, πηγαίνουμε στην καρτέλα Settings και στη θέση Significance Level: αλλάζουμε τη στάθμη 
σημαντικότητας σε 0,1, δηλαδή 10% (Εικόνα 33.28).     

 

Εικόνα 33.28: Αλλαγή του επιπέδου σημαντικότητας σε 10% 

Πατώντας Run θα δημιουργηθεί και πάλι ένα αρχείο Output στο οποίο ωστόσο τα αποτελέσματα του ελέγχου 

θα έχουν βγει ως προς το νέο επίπεδο σημαντικότητας (Εικόνα 33.29). Στην Εικόνα 33.29 εμφανίζεται το 
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πρώτο στοιχείο των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ουσιαστικά μια περίληψη του ελέγχου με τον τίτλο 

Hypothesis Test Summary. Βλέπουμε από αριστερά προς τα δεξιά τη μηδενική υπόθεση (Null Hypothesis), 

το είδος του ελέγχου (Test), τη στάθμη σημαντικότητας (Sig.) και τέλος το συμπέρασμα του ελέγχου (Decision). 

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι η κατανομή της μεταβλητής υετός (επίπεδο μηνιαίας βροχόπτωσης για 12 

μήνες σε 5 πόλεις της Ελλάδας) είναι ίδια ανάμεσα στις πόλεις. Το είδος ελέγχου είναι, όπως ήδη έχουμε 

επιλέξει, ο έλεγχος Kruskal – Wallis. Η στάθμη σημαντικότητας είναι ουσιαστικά η 𝑝 − τιμή. Τέλος, το 

συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση δεδομένου ότι έχουμε sig =

 0,080 <  0,10. Προσέξτε ότι η στάθμη σημαντικότητας ουσιαστικά φαίνεται στην υποσημείωση a της Sig., 

και είναι από προεπιλογή του προγράμματος στο 10%. Αμέσως μετά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 33.30,  

αναφέρονται κάποια άλλα συγκεντρωτικά στοιχεία του ελέγχου.   

 

Εικόνα 33.29: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (1) 

Καταρχάς βλέπουμε ότι γίνεται ο έλεγχος ανεξαρτήτων δειγμάτων Kruskal – Wallis της μεταβλητής υετός ως 
προς τη μεταβλητή πόλη. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το μέγεθος του δείγματος Ν=60, ως Test 
Statistic = 8,341 αναφέρεται η στατιστική ελέγχου και τέλος, αναφέρεται η 𝑝 −τιμή για δίπλευρο έλεγχο που 
είναι 0,080.  

 

Εικόνα 33.30: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (2) 

Στη συνέχεια, εμφανίζονται θηκογράμματα για τις παρατηρήσεις των τεσσάρων δειγμάτων (Εικόνα 33.31), 
και ένας πίνακας με συγκρίσεις των υποκαταστημάτων ανά δύο (Εικόνα 33.32). Ουσιαστικά πρόκειται για μια 
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σειρά ελέγχων τύπου Mann – Whitney για όλα τα πιθανά ζεύγη υποκαταστημάτων. Για όλες τις πόλεις η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, καθώς η προσαρμοσμένη sig. είναι > 0,10.  

 

Εικόνα 33.31: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (3) 

 

Εικόνα 33.32: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (4) 
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανά δύο πόλεις εμφανίζονται σε ένα διάγραμμα της μορφής που φαίνεται 
στην Εικόνα 10.33, όπου με οι γραμμές ενώνουν πόλεις για τις οποίες γίνεται επιμέρους έλεγχος (έλεγχος 
ανά δύο). Βλέπουμε ότι σε τα ζεύγη πόλεων ο έλεγχος καταλήγει σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης.  

 

Εικόνα 33.33: Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (5) 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων του ενοποιημένου δείγματος (Εικόνα 33.34) και τέλος 
ένα ραβδόγραμμα της κατηγορικής μεταβλητής, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η μεταβλητή πόλη 
(Εικόνα 33.35).  

  
Εικόνα 33.34:                                                                                    

Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (4) 
Εικόνα 33.35:                                                                                    

Τα περιεχόμενα του αρχείου Output (5) 

 


