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Σεμινάριο: SPSS - Statistical Package for Social Sciences  
(IBM SPSS Statistics) 

 

     Οι γνϊςεισ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ αποτελοφν, ίςωσ 
τθν πιο περιηιτθτθ ςτθν αγορά εργαςίασ, γνϊςθ, που 
ζχουν οι κοινωνικοί επιςτιμονεσ αλλά το Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) αποτελεί για τουσ 
περιςςότερουσ ζνα πολφ περίπλοκο πρόγραμμα. 
Αυτό το ςεμινάριο ζχει ωσ ςτόχο να κάνει τθ χριςθ 
του κατανοθτι και να το καταςτιςει ζνα εργαλείο 
ςτθν επιςτιμθ, τθ δουλειά ι τθν αναηιτθςθ 
εργαςίασ. Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε φοιτθτζσ και 
επαγγελματίεσ που κζλουν να ενιςχφςουν τισ 
ικανότθτζσ τουσ ςτθν ζρευνα και το χειριςμό του SPSS και αποτελεί επίςθσ ζνα ολοκλθρωμζνο τρόπο 
προετοιμαςίασ, πριν από τθν ζναρξθ ενόσ Master of Science, όπου οι απαιτιςεισ ςτισ γνϊςεισ του 
προγράμματοσ είναι πολφ υψθλζσ. Το ςεμινάριο αποτελείται από 9 διαλζξεισ και μία τελικι εργαςία 
που κα αξιολογεί, για τθ δικι ςασ προςωπικι εξζλιξθ, τισ αποκτθκείςεσ από το ςεμινάριο γνϊςεισ. 
Ανάμεςα ςτισ διαλζξεισ κα ζχετε τθ δυνατότθτα να εξαςκθκείτε με ζτοιμα δείγματα και κα ςασ δοκεί 
υλικό με τισ απαραίτθτεσ ςθμειϊςεισ.  
     Σκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να δείξει τισ λειτουργίεσ του προγράμματοσ ςε κάκε βιμα τθσ 
ζρευνασ. Επίςθσ κα παρουςιαςτοφν και κα εξθγθκοφν ο τρόποσ επιλογισ των αναλφςεων, τα 
(διαφορετικά) ςυμπεράςματα που παίρνουμε από αυτζσ, κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο πρζπει 
να παρουςιάηονται τα αποτελζςματα, ςφμφωνα με τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σφλλογο (ΑPA 
style), τον τρόπο του οποίου χρθςιμοποιοφν οι περιςςότερεσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Τζλοσ, μετά λιξθ 
του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν πιο εξελιγμζνεσ λειτουργίεσ του 
SPSS, όπωσ το syntax και τα production jobs που τουσ βοθκοφν να δίνουν εντολζσ για ςτατιςτικζσ 
αναλφςεισ πιο γριγορα, εφκολα και επικοινωνιςιμα. Τελικόσ ςτόχοσ είναι θ κατανόθςθ του 
προγράμματοσ ςε βάκοσ, ϊςτε θ χριςθ SPSS,πράγματι, να αποτελεί μζροσ των επαγγελματικϊν τουσ 
δεξιοτιτων.  
     Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ κάποια ζκδοςθ του SPSS, κατά προτίμθςθ 
SPSS v.19 ι μεταγενζςτερθ. Αν το επικυμοφν, κα μποροφςαν να προμθκευτοφν το βιβλίο του Andy 
Field, Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics που αποτελεί είναι ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο 
ςτθν εκμάκθςθ του προγράμματοσ, δεν είναι ωςτόςο απαραίτθτο για τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο. 
Προθγοφμενεσ γνϊςεισ ςτατιςτικισ δεν απαιτοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, εφόςον κα 
παρουςιαςτοφν ςυνοπτικά όλεσ οι δθμοφιλείσ, ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, αναλφςεισ αλλά το 
ενδιαφζρον μασ κα ςτακεί ςτθν εκτζλεςθ τουσ ςτο SPSS. 
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Πρόγραμμα εμιναρίου 

Δευτζρα & Πζμπτη, 17:00 – 20:00 

09/01/2017 
 

Γιατί να μάθεισ ςτατιςτική ςτισ κοινωνικέσ επιςτήμεσ; 
Παρουςίαςη του προγράμματοσ SPSS 
Καταχώρηςη δεδομένων - Μεταβλητέσ 
Μορφοποίηςη Δεδομένων 
Αποθήκευςη αρχείων 

12/01/2017 
 

Τα αριθμητικά περιγραφικά μέςα 
Μέθοδοι γραφικήσ παρουςίαςησ δεδομένων  
Τα βήματα ςτατιςτικήσ ανάλυςησ μιασ κοινωνικήσ έρευνασ 

16/01/2017 
 

Η έννοια τησ ςυνάρτηςησ κατανομήσ  
     Έλεγχοι ςτατιςτικών υποθέςεων  
          -Παραμετρικοί έλεγχοι 
          -Έλεγχοι διαςπορών 

19/01/2017 
 

Μη παραμετρικέσ δοκιμέσ 
Έλεγχοι ςε κατηγορικά δεδομένα 
Παλινδρόμηςη 

23/01/2017 
 

Συςχέτιςη μεταβλητών 
Ανάλυςη πολλαπλών μεταβλητών  

26/01/2017 
 

Άθροιςη δεδομένων 
Σύγκριςη δειγμάτων  
Αντιγραφή μεταβλητών-Πανομοιότυπεσ περιπτώςεισ 
Visual Binning 

02/02/2017 
 

Data transformation 
Διαχείριςη φακέλων 
Μοdels 
Chart Builder 
Utilities 
Options 

06/02/2017 
 

Customization 
Production Jobs 
Output Management System 
Syntax 

09/02/2017 
 

Συνοπτική αναςκόπηςη 
Πρακτικέσ αςκήςεισ 

13/02/2017 Εργαςία-Αξιολόγηςη  

  

ΤΤιιμμήή  γγιιαα  όόλλοο  ττοονν  κκύύκκλλοο::  330000€€  
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Ειςηγήτρια: Ανδριάνα Κρεμπενίου, Ψυχολόγοσ, MSc Ψυχολογίασ, IBM Certified Specialist 

H Ανδριάνα Κρεμπενιοφ ςποφδαςε ψυχολογία ςτο Πάντειο 
Πανεπιςτιμιο και είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθν κλινικι 
ψυχολογία από το Πανεπιςτιμιο του Leiden (Oλλανδία). Αςκικθκε και 
εργάςτθκε εκελοντικά ςτον Τμιμα Ψυχιατρικισ Εφιβων και Νζων ςτο 
Γ.Ν.Α. Γ.Γεννθματάσ και ζχει εκπαιδευτεί ςτο life coaching. Έχει 
παρακολουκιςει ςειρά κεωρθτικϊν και κλινικϊν ετιςιων ψυχαναλυτικϊν 
ςεμιναρίων και ςτόχοσ τθσ είναι να γίνει μζλοσ τθσ Ελλθνικι Ψυχαναλυτικισ 
Εταιρείασ. Η ζρευνα είναι ζνα από τα ενδιαφζροντα τθσ και ζχει 
ςυμμετάςχει ςε δθμοςιευμζνεσ ζρευνεσ ςε ελλθνικά και διεκνι 

επιςτθμονικά περιοδικά.  
Tα τελευταία χρόνια αςχολείται με το tutoring ςε φοιτθτζσ ψυχολογίασ (Βachelor, MA, MSc) με 

ςκοπό τθν προετοιμαςία τουσ για τισ εξετάςεισ και τισ ερευνθτικζσ τουσ εργαςίεσ, ςτθν Ελλάδα, ςτο 
εξωτερικό και μζςω διαδικτφου. Ωσ ΙΒΜ Certified Specialist, διδάςκει SPSS και ςτατιςτικι ςτθν οποία 
εμβάκυνε με τθν παρακολοφκθςθ διαδικτυακοφ προγράμματοσ ςτο Stanford University (ΗΠΑ). Έχει 
μελετιςει τισ αρχζσ διδακτικϊν τεχνικϊν, όπωσ θ τεχνικι Problem-Based Learning και εκπαιδεφεται 
ςτθν οργάνωςθ διαδικτυακϊν μακθμάτων. 
  
 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:   210 – 8217710 ,  contact@bhc.gr 

mailto:contact@bhc.gr

