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Πότε;

▪ Αν θέλουμε να ελέγξουμε αν η μέση τιμή μίας ποσοτικής μεταβλητής διαφέρει ανάμεσα σε 
δύο ανεξάρτητα δείγματα, εφαρμόζουμε το t-test.

▪ Στην περίπτωση που η ποιοτική μεταβλητή έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες δεν
εφαρμόζουμε το t-test.

▪ Έτσι για να ελέγξουμε αν διαφέρουν οι μέσες τιμές μίας ποσοτικής μεταβλητής, ανάμεσα 
στις κατηγορίες μίας ποιοτικής, όταν αυτή έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες 
χρησιμοποιούμε την Ανάλυση διασποράς μίας κατεύθυνσης (One Way Anova).

▪ Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το t-test σε όλα τα ζεύγη δειγμάτων. Η 
διαδικασία όμως αυτή είναι αρκετά επίμονη όταν οι ομάδες είναι πολλές, π. χ. για 5 ομάδες 
θα πρέπει να γίνουν 10 t – έλεγχοι. Επίσης, αυξάνεται η πιθανότητα λάθους.

▪ Για να δούμε ποιες ομάδες είναι διαφορετικές κάνουμε χρήση post-hoc test.



Προϋποθέσεις

▪ Η ποσοτική μεταβλητή κατανέμεται κανονικά σε κάθε 
κατηγορία της ποιοτικής (Shapiro-Wilk test για n<50 και 
Kolmogorov Smirnov για n>50)

▪ Οι διασπορές της ποσοτικής μεταβλητής σε κάθε 
κατηγορία της ποιοτικής να είναι ίσες (σ1

2 = σ2
2 = σ3

2 = … 
= σκ

2 = σ2) (Levene's test)

▪ Οι ομάδες είναι ανεξάρτητες



Διαφορές μεταξύ διαιτών σε ποντίκια



Διαφορές μεταξύ διαιτών

a b c d

3.42 3.17 3.34 3.64

3.96 3.63 3.72 3.93

3.87 3.38 3.81 3.77

4.19 3.47 3.66 4.18

3.58 3.39 3.55 4.21

3.76 3.41 3.51 3.88

Μέση τιμή 3.80 3.41 3.60 3.94

Σε μία μελέτη, έχει καταγραφεί το βάρος του ήπατος (εκφρασμένο ως ποσοστό του βάρους του σώματος) 
ποντικιών που ανήκουν σε k=4 ομάδες που τράφηκαν με 4 δίαιτες. Θέλουμε να ερευνήσουμε αν υπάρχουν 

συστηματικές διαφορές μεταξύ των 4 ομάδων.



Εφαρμογή 1
One Way Anova

Στη μεταβλητή group τα 1, 2, 3 και 4 αντιπροσωπεύουν τις ομάδες a, b, c και d, αντίστοιχα. 

a b c d

3.42 3.17 3.34 3.64

3.96 3.63 3.72 3.93

3.87 3.38 3.81 3.77

4.19 3.47 3.66 4.18

3.58 3.39 3.55 4.21

3.76 3.41 3.51 3.88



Εφαρμογή 1
Έλεγχος κανονικότητας

Για τον έλεγχο κανονικότητας επιλέγουμε Analyze -> Descriptive Statistics -> Explore

Κάνουμε τις ρυθμίσεις όπως παρακάτω, πατάμε Continue
και στην συνέχεια OK



Εφαρμογή 1
Έλεγχος κανονικότητας

Στον πίνακα Test of Normality -> Shapiro-Wilk (n<50) 
βλέπουμε πως η τιμή Sig. (p-value) για κάθε μία κατηγορία 
είναι > 0.05 (δεν απορρίπτουμε την H0), οπότε η ποσοτική 
μεταβλητή κατανέμεται κανονικά σε κάθε κατηγορία της 
ποιοτικής



Εφαρμογή 1
One Way Anova

Για να αναλύσετε τα δεδομένα επιλέξτε Analyze -> Compare
Means -> One Way ANOVA



Συμπεράσματα

Από το test του Levene
συμπεραίνουμε πως οι 
διασπορές (διακυμάνσεις) 
της ποσοτικής μεταβλητής 
σε κάθε κατηγορία της 
ποιοτικής είναι ίσες καθώς 
το p value είναι > 0.05 
(3.82)



Συμπεράσματα

▪ Το Output παράθυρο εμφανίζει την ΑNOVA και τα 
αποτελέσματα των πιθανών συγκρίσεων μεταξύ των 
ομάδων

▪ Στον πίνακα ANOVA, το P-value μεταξύ των ομάδων είναι 
(“Sig”) P=0.002, οπότε υπάρχει σημαντική διαφορά 
μεταξύ των ομάδων (P<0.05)

▪ Ο πίνακας Post Hoc Tests δείχνει τις επιμέρους 
συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων: H σύγκριση/διαφορά 
μεταξύ των μέσων τιμών των ομάδων 1 και 2 είναι 
σημαντική, P=0.027 (Sig.) και το 95% CI της διαφοράς 
είναι (0.0336,  0.7430), το οποίο δεν περιέχει το μηδέν. 
Διαφορά υπάρχει επίσης και μεταξύ των ομάδων 2 και 4.



Έκκριση Ινσουλίνης σε πειραματόζωα



Έκκριση Ινσουλίνης

Σε ένα πείραμα μετρήθηκε η έκκριση ινσουλίνης σε δείγματα παγκρεατικού ιστού πειραματόζωων.

Τα δείγματα χωρίστηκαν σε 5 ομάδες με βάση τα επίπεδα γλυκόζης. Κάθε μία ομάδα αντιστοιχεί σε

διαφορετικά επίπεδα γλυκόζης. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις

μέσες τιμές των κατηγοριών αυτών.

Ομάδα 1 1.53 1.69 3.75 2.89 3.26 2.83 2.86 2.59

Ομάδα 2 3.15 3.96 3.59 1.89 1.45 3.49 1.56 2.44

Ομάδα 3 3.89 4.80 3.68 5.70 5.62 5.79 4.75 5.33

Ομάδα 4 8.18 5.64 7.36 5.33 8.82 5.26 8.75 7.10

Ομάδα 5 5.86 5.46 5.69 6.49 7.81 9.03 7.49 8.98



Εισαγωγή δεδομένων

1 2

3



Εκτέλεση One-Way ANOVA

Για να αναλύσετε τα δεδομένα επιλέξτε Analyse -> Compare
Means -> One Way ANOVA



Συμπεράσματα

▪ Μηδενική υπόθεση: Το Levene’s test ελέγχει την μηδενική υπόθεση ότι οι διακυμάνσεις 

των ομάδων είναι ίδιες

▪ Στο παράδειγμά μας η τιμή Sig. είναι 0.033 < 0.05, οπότε οι διακυμάνσεις διαφέρουν 

μεταξύ τους (μικρό δείγμα)

▪ Το Output παράθυρο εμφανίζει την ΑNOVA και 

τα αποτελέσματα των πιθανών συγκρίσεων 

μεταξύ των ομάδων. 

▪ Στον πίνακα ANOVA, το P-value μεταξύ των 

ομάδων είναι (“Sig”) P=0.000, οπότε 

τουλάχιστον μία ομάδα έχει διαφορετική μέση 

τιμή από τις υπόλοιπες (P<0.05).



Post Hoc Test

Ο πίνακας Post Hoc Tests δείχνει τις 
επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων: 
H σύγκριση/διαφορά μεταξύ των μέσων 
τιμών των ομάδων 1 και 3, 1 και 4, 1 και 5 
είναι σημαντική, P=0.003 (Sig.), P=0,000 
(Sig.), P=0.000 (Sig.) αντίστοιχα, και το 95% 
CI της διαφοράς είναι (-3.976,  -0,564), (-
6.086, -2.674), (-6.1323, -2.7202) αντίστοιχα, 
το οποίο δεν περιέχει το μηδέν.  



Πρακτική άσκηση

Να ελέγξετε εάν ένα νέο αναλγητικό φάρμακο (Α) διαφέρει από ένα παλιό φάρμακο (Β) και από το 
placebo (C), ως προς τους χρόνους ανακούφισης. Για τη σύγκριση των  αναλγητικών φαρμάκων, 21 
ασθενείς διαιρέθηκαν τυχαία στις τρεις ομάδες. Οι χρόνοι ανακούφισης που παρατηρήθηκαν ήταν:

Α/Α Α Β C

1 4.56 4.32 2.30

2 5.61 4.89 3.42

3 4.67 5.01 4.21

4 5.09 5.90 1.50

5 6.21 4.88 2.03

6 4.28 5.29 1.87

7 5.23 4.89 3.12


