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κανένα 

Στόχος Μαθήματος 
Αυτό το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές της Ψυχολογίας για να εκτελούν 
στατιστική ανάλυση δεδομένων που καταγράφονται σε πολύπλοκη ποσοτική 
έρευνα (π.χ. συσχετιστική, πειραματική).  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 

 Εξηγούν την εκτίμηση διαστήματος και κατασκευάζουν και ερμηνεύουν τις 
εκτιμήσεις διαστημάτων για έναν μέσο πληθυσμού και μια αναλογία 
πληθυσμού  

 Αναγνωρίζουν παράγοντες που επηρεάζουν το απαιτούμενο μέγεθος 
δείγματος και να είναι σε θέση να αποφασίσουν το απαιτούμενο μέγεθος 
δείγματος για να φτιαχτούν τα διαστήματα εμπιστοσύνης. 

 Επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες παραμετρικές τεχνικές για 
να δοκιμάσουν τις υποθέσεις για τους μέσους, τις διακυμάνσεις και τα 
ποσοστά του πληθυσμού. 

 Εφαρμόζουν την δοκιμή χ τετράγωνο για ανεξαρτησία για να δείξουν αν 
κάποια χαρακτηριστικά συνδέονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. 

 Eφράζουν υποθέσεις για την ισότητα μέσων διαφόρων ανεξαρτήτων 
πληθυσμών, όπως στην περίπτωση ανάλυσης διακύμανσης, τις οποίες να 
υποβάλλουν σε έλεγχο, αφού βρουν ότι ισχύουν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις. 

 Διεξάγουν έλεγχο συσχέτισης μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών. 

 Υπολογίζουν μοντέλα ανάλυσης παλινδρόμησης και να αξιολογήσουν τα 
αποτελέσματά της για πρόβλεψη. 

 Αντιλαμβάνονται τα σχετικά πλεονεκτήματα των μη παραμετρικών τεχνικών 
και να υποβάλουν υποθέσεις σε δοκιμασία με τη χρήση μη παραμετρικών 
διαδικασιών. 

 Χρησιμοποιήσουν στατιστική ανάλυσης απόφασης σε πραγματικές 
καταστάσεις (π.χ. στη λειτουργία ελέγχου σε ένα οργανισμό). 

 Αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση πακέτου ηλεκτρονικής στατιστικής 
ανάλυσης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα τεστς. 

Προαπαιτούμενα 
PSC105 

Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Δοκιμές υπόθεσης και αποφάσεων στην ψυχολογική έρευνα. Τεστ ενός 
δείγματος. Τεστ δυο δειγμάτων. Εκτίμηση διαστημάτων.  

Σύγκριση τριών ή περισσότερων δειγμάτων- λογική και χρήση της ανάλυσης 
διακύμανσης. Οι υποθέσεις και οι προϋποθέσεις της ανάλυσης διακύμανσης. 
Ανάλυση διακύμανσης κατά δυο παράγοντες. Σύγκριση διαφόρων ποσοστών 
δειγμάτων.  

Γραμμική παλινδρομική και συσχέτιση: Εφαρμογή των γραμμών 
παλινδρόμησης. Η γραμμή παλινδρόμησης των ελαχίστων τετραγώνων. Το 
τυπικό σφάλμα εκτίμησης. Οι συντελεστές προσδιορισμού και συσχέτισης. 
Πολλαπλή γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης. 

Μη παραμετρική ανάλυση. Ανάλυση χ τετραγώνου. Το τεστ των σημάτων. Η 
δοκιμή Wilcoxon βασισμένη στην ταξινόμηση. Στατιστική υποβοηθούμενη από 
τον υπολογιστή.  

Στη διάρκεια του εξαμήνου όλα τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιούνται για 
εξήγηση των διαφόρων εννοιών θα βασίζονται σε πραγματική έρευνα στην 
ψυχολογία.  

Θα συζητούνται πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με 
το περιεχόμενο του προγράμματος και την ψυχολογική έρευνα. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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