
 

 

 

∆ιατύπωση υποθέσεων και 
επαλήθευσή τους στη γεωγραφία:  

η συσχέτιση (*) 
 
 

 

 

‘Eχουµε δει ότι η γεωγραφία είχε προσπαθήσει κατά το παρελθόν να διατυπώσει νόµους για 
να ερµηνεύσει φαινόµενα µε βάση τη γενική αρχή της γεωγραφικής αιτιότητας και ότι στην 
προσπάθειά της αυτή είχε αποτύχει. 
 
Η σύγχρονη γεωγραφία (η ανθρωπογεωγραφία και άλλοι κλάδοι) αξιοποιώντας γνώσεις από 
τη στατιστική και από άλλους εφαρµοσµένους κλάδους των µαθηµατικών µπορεί να 
επαληθεύσει τις υποθέσεις που γίνονται κατά την ερευνητική διαδικασία. 
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Με βάση στατιστικά στοιχεία, δηλαδή πίνακες δεδοµένων, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 
µερικές πόλεις της Ελλάδας αυξήθηκαν αναλογικά  περισσότερο από άλλες, ως προς τον 
πληθυσµό τους, κατά τα τελευταία χρόνια. Λαµβάνοντας υπόψη ότι γενικά η αγροτική έξοδος 
(αστικοποίηση - πολεοποίηση) ευνοεί κατά τη µετακίνηση του πληθυσµού την αύξηση του 
πληθυσµού των µεγάλων αστικών κέντρων, υποθέτουµε ότι ο πληθυσµός των µεγάλων 
πόλεων θα αυξήθηκε αναλογικά περισσότερο από ότι ο πληθυσµός των µικρότερων πόλεων. 
∆ηλαδή στις µεγαλύτερες πόλεις, εκτός από τη βιολογική φυσική αύξηση (γεννήσεις µείον 
θάνατοι) του πληθυσµού, θα είχαµε και εκδήλωση φαινοµένων εσωτερικής µετανάστευσης, 
δηλαδή εγκατάσταση κατοίκων της υπαίθρου . Η υπόθεση αυτή, δηλαδή ότι: 
 (Υ1) ο πληθυσµός των σχετικά µεγαλύτερων πόλεων θα αυξήθηκε σχετικά περισσότερο               
από όσο ο πληθυσµός των µικρότερων πόλεων, 
 
 µπορεί να ελεγθεί και  — ενδεχοµένως — να   επαληθευθεί. 
 
Παρόµοιες υποθέσεις που µπορούν να προκύψουν από την προσεκτική παρατήρηση ενός 
στατιστικού πίνακα και να ελεγθούν ως προς την ισχύ τους είναι οι ακόλουθες : 
 
(Υ2) οι χώρες µε µικρό κατά κεφαλή εισόδηµα των κατοίκων συµπίπτουν µε τις χώρες στις         
οποίες η ανά κάτοικο κατανάλωση ενέργειας για βιοµηχανικούς σκοπούς είναι               
χαµηλή ή , µε άλλη διατύπωση , όσο µικρότερο είναι το µέσο κατά κεφαλή εισόδηµα (κ.κ.ε.), 
σε µια χώρα, τόσο µικρότερη είναι και η ανά κάτοικο καταναλισκόµενη ενέργεια για 
βιοµηχανικούς σκοπούς, 
 
 (Υ3) όσο µικρότερος είναι σε µια χώρα ο δείκτης , κυκλοφορίας ηµερήσιων εφηµερίδων               
(εκφρασµένος σε εφηµερίδες ανά 1ΟΟΟ κατοίκους)  τόσο µικρότερο είναι και το ποσοστό του 
πληθυσµού που φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 
 
Εκτός από τους πίνακες δεδοµένων, που χρησιµοποιούνται γενικά στις εφαρµογές της 
στατιστικής, στην ανθρωπογεωγραφία έχουµε τη δυνατότητα να διατυπώσουµε υποθέσεις µε 
την παρατήρηση ενός θεµατικού χάρτη, όπου έχουν µεταφερθεί όλες οι επιµέρους 
παρατηρήσεις και τα δεδοµένα. 
 

 
 

 
 
Για παράδειγµα, παρατηρώντας 
 ένα παγκόσµιο χάρτη της κατανοµής του αγροτικού πληθυσµού ως ποσοστού του ενεργού 
πληθυσµού και 



 ένα  παγκόσµιο χάρτη του δείκτη  γεννητικότητας ανά περιοχές 
κάνουµε την υπόθεση ότι : 
(Υ4)  όσο περισσότερο µεγαλύτερα είναι τα ποσοστά του αγροτικού  πληθυσµού σε µια χώρα 
ή περιοχή τόσο µεγαλύτερη είναι και η γεννητικότητα.  
Φυσικά η υπόθεση δεν επαλήθεύεται µε απλό κοίταγµα του χάρτη, αλλά «εκ πρώτης όψεως» 
παρατηρούµε ότι εµφανίζονται χαρακτηριστικές σχέσεις. Για παράδειγµα, η Βόρεια. Κεντρική 
και Νότια Αµερική, έχουν στους δυο χάρτες οµοιότητες των δυο µεγεθών, ανά µεγάλες 
περιφέρειες. 
 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ: Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
 
Η επαλήθευση των διατυπουµένων υποθέσεων µπορεί να γίνει στη γεωγραφία µε τη χρήση 
της στατιστικής µεθόδου του συντελεστή συσχέτισης ή συνάφειας. Αναλυτικά, ο 
προσδιορισµός του γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο . Αναφερόµαστε στην επαλήθευση της 
υπόθεσης Υ2 : 
Από το δεδοµένο στατιστικό πίνακα κατά κεφαλήν εισοδήµατος και ενεργειακής κατανάλωσης 
βρίσκουµε την τάξη ( ή σειρά ) κάθε χώρας ως προς το κ.κ.ε.. Είναι: Ιταλία  - δείκτης 1 , 
Ελλάδα - 
δείκτης 2 , Βραζιλία - δείκτης 3 κ.λπ.. Βρίσκουµε επίσης την τάξη κάθε χώρας ως προς την 
ενεργειακή κατανάλωση. Είναι: Ιταλία 1, Ελλάδα 2, Βραζιλία 7  κ.λπ. Μετά τη δεικτοποίηση 
βρίσκουµε τη διαφορά  d  των δεικτών. Είναι: Ιταλία  0, Ελλάδα 0, Βραζιλία -4  κ.λπ. Στη 
συνέχεια βρίσκουµε τα τετράγωνα των διαφορών d2 και εφαρµόζουµε τον τύπο  
 

 
 
όπου n = 10  είναι το πλήθος των χωρών και Σd2 το άθροισµα των τετραγώνων των 
διαφορών. 
 

 
 
Η εφαρµογή του τύπου του συντελεστή συσχέτισης δίνει  r= 0,79 : 

 



Μετά την εύρεση του συντελεστή  r και δεδοµένου ότι πάντα ο r  κείται µεταξύ - 1 και  +1  
(δηλαδή -1 < r < +1)  διαπιστώνουµε ότι , αφού r = O,79 , «υπάρχει µια αρκετά καλή 
συσχέτιση» και η υπόθεσή µας ( Υ2 )  έχει επαληθευθεί. Αν είχαµε αρνητική τιµή του  r,  η 
υπόθεσή µας θα είχε καταρριφθεί και µάλιστα αν η τιµή ήταν κοντά στο -1, τότε θα 
συµπεραίναµε το εντελώς αντίθετο σε σχέση µε την αρχική µας υπόθεση. Τέλος, εάν είχαµε 
τιµή του r γύρω στο µηδέν η επαλήθευσή της Υ2 θα ήταν προβληµατική, δηλαδή τα δυο 
µεγέθη θα ήταν εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
Πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι η παρουσίαση του θέµατος της συσχέτισης γίνεται συνοπτικά 
και δεν περιλαµβάνονται λεπτοµερείς αλλά ουσιαστικές πτυχές. ∆ηλαδή, η εφαρµογή της 
σχετικής θεωρίας γίνεται µε ιδιαίτερες στατιστικές προϋποθέσεις οι οποίες δεν εκτίθενται εδώ. 
 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ  
 
Η διατύπωση υποθέσεων και η επαλήθευσή τους µέσω της συσχέτισης έχει µεγάλο εύρος 
εφαρµογών. ∆ίνοµε εδώ δυο περιπτώσεις. 
1. Η πρώτη αφορά τις προτιµήσεις  διαµονής. ∆ηλαδή  µπορούµε να βρούµε εάν δύο 
άτοµα (π.χ. δύο φοιτητές ή  δυο φοιτήτριες) έχουν τις ίδιες περίπου προτιµήσεις  
διαµονής, κάνοντας την υπόθεση ότι : 

 
(Υ5)  δύο τυχόντες φοιτητές (ή δυο φοιτήτριες) του α’ εξαµήνου Τµήµατος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας έχουν τις ίδιες περίπου προτιµήσεις ως προς τον τόπο που θα ήθελαν να 
διαµείνουν επί ένα ορισµένο διάστηµα. 

∆ίνουµε τη σχετική επεξεργασία, όπως την είχαµε δει σε ένα µάθηµα, από το φύλλο 
εργασίας ενός φοιτητή. Το ερώτηµα που ετέθη είναι: «Σε ποιες από τις παρακάτω πόλεις 
επιθυµείς να περάσεις ένα χρόνο κάνοντας σπουδές ή τουρισµό;» Μαζί δόθηκε και η 
υπόδειξη να δεικτοποιήσουν µε τους αριθµούς από το 1 έως το 10 τις πόλεις, ανάλογα µε 
τις προτιµήσεις τους. Στη στήλη 1. είναι οι προτιµήσεις του πρώτου φοιτητή και στη στήλη 
2. οι προτιµήσεις του δεύτερου. Ακολουθεί η διαφορά των απαντήσεων του δευτέρου από 
τις απαντήσεις του πρώτου και τα τετράγωνα των διαφορών. 

                    ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ∆ΥΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

 
Α/Α 

   Πόλη         1.     2.         d      d2 

  1 Κάϊρο     9     1       8     64 
  2 Χανιά    10     4       6     36 
  3 Μαδρίτη     8     3       5     25 
  4 Λονδίνο     1     9      -8     64 
  5 Βιένη     2     8      -6     36 
  6 Καζαµπλάνκα     7     6       1       1 
  7 Νέα Υόρκη     3     5      -2       4 
  8 Παρίσι     4     2       2       4 
  9 Μόσχα     5     7      -2       4 
 10 Τόκιο     6    10      -4     16 

                                                                                                                 Σ = 254 

 



Οπότε έχουµε: 

 
Είναι φανερό ότι , αφού r = -0,54 , υπάρχει κακή  (ή αρνητική, όπως λέµε) συσχέτιση και 
δεν επαληθεύεται , σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας , η υπόθεσή µας. 
 
2. Ξεφεύγοντας από τα πλαίσια της ανθρωπογεωγραφίας, αλλά παραµένοντας πάντα στη 
γεωγραφία και µάλιστα στον κλάδο της ζωογεωγραφίας που εξετάζει την κατανοµή των 
ζωικών ειδών στο πλάνήτη, µπορούµε να συσχετίσουµε τον αριθµό των ζωικών ειδών ενός 
κλειστού γεωγραφικού χώρου µε την έκτασή του. Η σχετική υπόθεση είναι προφανώς η 
ακόλουθη: 

  
(Υ6) ‘Οσο µεγαλύτερο είναι ένα νησί τόσο περισσότερα είναι τα διαφορετικά ζωικά ειδή 
είδη που έχουν αναπτυχθεί και ζουν εκεί. (Επισηµαίνουµε ότι  εδώ δεν πρόκειται  για το 
πλήθος των ζώων που ζουν στο νησί –πράγµα που θα έµοιαζε ευλογοφανές—αλλά για την 
ποικιλία των ζωικών ειδών). 

 

 
Το αποτέλεσµα το δίνουµε µε το χάρτη και το διάγραµµα που προηγούνται και αφορά τα 
νησιά της Καραϊβικής. ‘Οπως παρατηρούµε, τα µικρότερα νησιά έχουν και λιγότερα ζωικά 
είδη. Σηµειώνουµε µάλιστα πως δεκαπλασιασµός της επιφάνειας ενός νησιού, αντιστοιχεί σε 
διπλασιασµό των ζωικών του ειδών. (Θα δούµε πιο κάτω ότι η ευθεία γραµµή µε την οποία 
αποδίδεται ένα φαινόµενο έχει άµεση σχέση µε το ζήτηµα της συσχέτισης).  
 



 
ΕΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
 
Η  επαλήθευση της υπόθεσης Υ1 για την πληθυσµιακή αύξηση των ελληνικών πόλεων, για 
την οποία µιλήσαµε στην αρχή, µπορεί να γίνει µε τη διαδικασία της δεικτοποίησης και της 
εφαρµογής του ίδιου τύπου. Προτιµούµε πάντως, να δώσουµε τη διαδικασία υπολογισµού 
ενός άλλου συντελεστή. Πρόκειται για το συντελεστή συσχέτισης ή συνάφειας κατά 
Bravais - Pearson. 
Θέλουµε να βρούµε αν ο πληθυσµός των µεγαλύτερων δήµων αυξήθηκε (σε εκατοστιαίο 
ποσοστό) περισσότερο από όσο ο πληθυσµός των µικρότερων. ∆ιαθέτουµε τα στοιχεία 
απογραφής 1981 και τα στοιχεία απογραφής 1991. Θα υπολογιστεί ο συντελεστής συνάφειας  
r κατά Bravais Pearson  µεταξύ του «πληθυσµού 1981» δέκα  ελληνικών πόλεων και της 
αντίστοιχης «µεταβολής  % 1981-91», σύµφωνα µε τον κατωτέρω τύπο υπολογισµού: 
 

 
Οι συµβολισµοί γίνονται αντιληπτοί από τον αναλυτικό πίνακα υπολογισµού:  
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΟ 1981 ΚΑΙ ΤΟ 1991 
 

 
 
Επειδή είναι πάντα +1 > r > -1 βλέπουµε πως µε r = 0,054 δεν υπάρχει καλή συσχέτιση. 
∆ηλαδή, και στις µεγάλες και στις µικρές επαρχιακές πόλεις ο πληθυσµός αυξήθηκε ανεξάτητα 
από το αρχικό µέγεθός τους. 



 

 
 
Μας δίνεται εδώ η ευκαιρία να σηµειώσουµε ότι οι πολυάριθµες αυτές πράξεις  µπορούν να 
αποφευχθούν εάν κάνουµε χρήση κατάλληλου στατιστικού λογισµικού, οπότε αρκεί να 
πληκτρολογήσουµε µόνο τα αρχικά δεδοµένα και να βρούµε το αποτέλεσµα µε µια µόνο 
εντολή. Η εικόνα προέρχεται από το στατιστικό λογισµικό MINITAB. 
 
Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ 
 
‘Οταν υπάρχει καλή συσχέτιση µεταξύ δύο µεγεθών, οπότε ο συντελεστής συσχέτισης είναι 
κοντά στο +1, τα σηµεία τα οποία παριστούν τις τιµές ζευγών των δύο µεγεθών κείνται 
σχεδόν σε ευθεία. Η ευθεία  λέγεται ευθεία παλινδρόµησης. 

  



Καλό είναι να γνωρίζουµε τα στοιχεία της ευθείας, δηλαδή την εξίσωσή της, διότι έτσι µας 
επιτρέπεται να υπολογίζουµε για δεδοµένη τιµή του ενός µεγέθους την πιθανή τιµή του άλλου 
µεγέθους.   
  
Στο πρώτο ζήτηµα που επεξεργαστήκαµε, δηλαδή στην επαλήθευση της υπόθεσης (Υ2) 
σύµφωνα µε την οποία  οι χώρες µε µικρό κατά κεφαλή εισόδηµα των κατοίκων συµπίπτουν 
µε τις χώρες στις οποίες η ανά κάτοικο κατανάλωση ενέργειας είναι µικρή, µπορούµε να 
κατασκευάσουµε την ευθεία παλιδρόµησης, η οποία συνδέει τα µεγέθη Υ (κατά κεφαλή 
ενέργεια)  και Χ (κατά κεφαλή εισόδηµα) και να έχουµε επίσης και την εξίσωσή της.  
 
Το πιο πάνω σχήµα παρήχθη από το ίδιο λογισµικό MINITAB από το οποίο πήραµε και την 
προηγούµενη εικόνα. Εκτός από τα σηµεία και την ευθεία, παρατηρούµε ότι έχουν σχεδιαστεί 
και δυό ζεύγη καµπυλών που  καθορίζουν τα όρια αξιοπιστίας και δυνατότητας πρόβλεψης µε 
τη βοήθεια της ευθείας.  
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(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ∆εν αναπτύσσεται ο έλεγχος του συντελεστή συσχέτισης από 
«στατιστικά σηµαντικής» πλευράς 


