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1. Introducció a SPSS 

SPSS és un dels programes que més s'utilitzen en 
l'analitzar dades. Una de les  característiques fonamentals 
de SPSS és la seua facilitat d'ús, al costat de la potència i 
integritat del programari.  
 

1.1 Visor de dades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la qual introduirem les dades de les variables a 
treballar. Similar a un full de càlcul, les columnes 
representen variables i les files les dades.  
 

  

Recorda: 
Has de crear una variable, com 
a mínim, per poder guardar la 
base de dades. 
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1.2 Visor de variables 
 

 
 
En el qual definirem les variables que componen l'enquesta 
de l'estudi, és a dir els seus atributs.  
 

 
 

Paràmetres de la variable  

Nom: Nom de la variable. 

Tipus:  
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Numèric. Una variable els valors de la qual són números. 
Els valors es mostren en format numèric estàndard. 
L'Editor de dades accepta valors numèrics en format 
estàndard o en notació científica. 

Coma. Una variable numèrica els valors de la qual es 
mostren amb comes que delimiten cada tres posicions i 
amb el punt com a delimitador decimal. L'Editor de dades 
accepta valors numèrics per a aquesta mena de variables 
amb o sense comes, o bé en notació científica. Els valors 
no poden contindre comes a la dreta de l'indicador 
decimal. 

Punt. Una variable numèrica els valors de la qual es 
mostren amb punts que delimiten cada tres posicions i 
amb la coma com a delimitador decimal. L'Editor de 
dades accepta valors numèrics per a aquesta mena de 
variables amb o sense punts, o bé en notació científica. 
Els valors no poden contindre punts a la dreta de 
l'indicador decimal. 

Notació científica. Una variable numèrica els valors de 
la qual es mostren amb una I intercalada i un exponent 
amb signe que representa una potència de base 10. 
L'Editor de dades accepta per a aquestes variables valors 
numèrics amb o sense l'exponent. L'exponent pot 
aparèixer precedit per una E o una D amb un signe 
opcional, o bé només pel signe (per exemple, 123, 
1,23E2, 1,23D2, 1,23E+2 i 1,23+2). 

Data. Una variable numèrica els valors de la qual es 
mostren en un dels diferents formats de data-calendari o 
hora-rellotge. Selecciona un format de la llista. Pot 
introduir les dates utilitzant com a delimitadors: barres, 
guions, punts, comes o espais. El rang de segle per als 
valors d'any de dos dígits està determinat per la 
configuració de les opcions (en el menú Edició, 
selecciona Opcions i, a continuació, prem en la 
pestanya Dades). 
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Dòlar. Una variable numèrica que es mostra amb un 
signe dòlar inicial ($), comes que delimiten cada tres 
posicions i un punt com a delimitador decimal. Es poden 
introduir valors de dades amb o sense el signe dòlar 
inicial. 

Moneda personalitzada. Una variable numèrica els 
valors de la qual es mostren en un dels formats de 
moneda personalitzats que s'hagen definit prèviament en 
la pestanya Moneda del quadre de diàleg Opcions. Els 
caràcters definits en la moneda personalitzada no es 
poden emprar en la introducció de dades però sí que es 
mostraran en l'Editor de dades. 

Cadena. Una variable els valors de la qual no són 
numèrics i, per tant, no s'utilitzen en els càlculs. Els valors 
poden contindre qualsevol caràcter sempre que no 
s'excedisca la longitud definida. Les majúscules i les 
minúscules es consideren diferents. Aquest tipus també 
es coneix com a variable alfanumèrica. 

Numèric restringit. Una variable els valors de la qual 
estan restringits per a enters no negatius. Els valors 
apareixen amb els zeros inicials omplint l'ample màxim de 
la variable. Els valors es poden introduir en notació 
científica. 

Amplària - Decimals:  

Es pot especificar un nombre de caràcters per a l'ample 
de la columna. Els amples de columna també es poden 
canviar en la Vista de dades prement i arrossegant les 
vores de les columnes. 

• L'ample de columna per a fonts proporcionals es basa 
en l'ample mitjà dels caràcters. Depenent dels caràcters 
utilitzats en el valor, es mostraran més o menys 
caràcters amb l'ample especificat.  
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• L'ample de columna afecta només a la presentació de 
valors en l'Editor de dades. En canviar l'ample de 
columna no es canvia l'ample definit d'una variable. 

Etiqueta:  

Pot assignar etiquetes de variable descriptives de fins a 
256 caràcters de longitud (128 caràcters en els idiomes de 
doble byte). Les etiquetes de variable poden contindre 
espais i caràcters reservats que no s'admeten en els noms 
de variable. 
 

Valors:  

Pot assignar etiquetes de valor descriptives a cada valor 
d'una variable. Aquest procés és especialment útil si l'arxiu 
de dades utilitza codis numèrics per a representar 
categories que no són numèriques (per exemple, codis 1 i 
2 per a  home i dona).  

• Les etiquetes de valor es guarden amb l'arxiu de dades. 
No és necessari tornar a definir les etiquetes de valor 
cada vegada que s'obri un arxiu de dades. 

• Les etiquetes de valor poden ocupar fins a 120 bytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 1 
Etiqueta: Hombre  
 
Y després prenem en Añadir 
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Perduts: 

Valors perduts defineix els valors de les dades definides 
com perduts per l'usuari. Per exemple, és possible que 
vulga distingir les dades perdudes perquè un enquestat es 
nega a respondre de les dades perdudes perquè la 
pregunta no afecta a dita enquestada. Els valors de dades 
que s'especifiquen com perduts per l'usuari apareixen 
marcats per a un tractament especial i s'exclouen de la 
majoria dels càlculs.  

• Les especificacions de valors perduts definits per l'usuari 
es guarden juntament amb l'arxiu de dades. No és 
necessari tornar a definir els valors definits com perduts 
per l'usuari cada vegada que s'obri un arxiu de dades. 

• Es poden introduir fins a tres valors perduts (individuals) 
de tipus discret, un rang de valors perduts o un rang 
més un valor de tipus discret.  

• Només poden especificar-se rangs per a les variables 
numèriques. 

• Es considera que són vàlids tots els valors de cadena, 
inclosos els valors buits o nuls, llevat que es definisquen 
explícitament com perduts.  

• Els valors perduts de les variables de cadena no poden 
tindre més de huit bytes. (No hi ha cap límit respecte a 
l'ample definit de la variable de cadena, però els valors 
definits com perduts no poden tindre més de huit bytes.) 

• Per a definir com perduts els valors nuls o buits d'una 
variable de cadena, escriga un espai en blanc en un dels 
camps davall de la selecció Valors perduts discrets. 

Columnes  

Es pot especificar un nombre de caràcters per a l'ample 
de la columna. Els amples de columna també es poden 
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canviar en la Vista de dades prement i arrossegant les 
vores de les columnes. 

• L'ample de columna per a fonts proporcionals es basa 
en l'ample mitjà dels caràcters. Depenent dels caràcters 
utilitzats en el valor, es mostraran més o menys 
caràcters amb l'ample especificat.  

• L'ample de columna afecta només a la presentació de 
valors en l'Editor de dades. En canviar l'ample de 
columna no es canvia l'ample definit d'una variable. 

 

Alineació: 

L'alineació controla la presentació dels valors de les dades 
i/o de les etiquetes de valor en la Vista de dades. 
L'alineació per defecte és a la dreta per a les variables 
numèriques i a l'esquerra per a les variables de cadena. 
Aquest ajust només afecta a la presentació en la Vista de 
dades. 
 

Canvi de l'alineació dels valors en la Vista de dades 
 
• Faça que l'editor de dades siga la finestra activa. 
• Prema dues vegades en un nom de variable en la part 

superior de la columna en la Vista de dades o bé 
prema en la pestanya Vista de variables. 

• Seleccione l'alineació (esquerra, dreta, central) de la 
llista en la casella Alineació de la variable. 

 

 

Mesura:  

Pot especificar el nivell de mesura com a Escala (dades 
numèriques d'una escala d'interval o de raó), Ordinal o 
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Nominal. Les dades nominals i ordinals poden ser de 
cadena (alfanumèrics) o numèrics. 

• Nominal. Una variable es pot tractar com a nominal si 
els seus valors representen categories que no obeeixen 
a una ordenació intrínseca (per exemple, el departament 
de l'empresa en el qual treballa un empleat). Alguns 
exemples de variables nominals són: regió, codi postal o 
confessió religiosa, sexe, etc... 

• Ordinal. Una variable pot tractar-se com a ordinal quan 
els seus valors representen categories amb alguna 
ordenació intrínseca (per exemple, els nivells de 
satisfacció amb un servei, que vagen des de molt 
insatisfet fins a molt satisfet). Entre els exemples de 
variables ordinals s'inclouen escales d'actitud que 
representen el grau de satisfacció o confiança i les 
puntuacions d'avaluació de les preferències. 

• Escala. Una variable pot tractar-se com a escala 
(contínua) quan els seus valors representen categories 
ordenades amb una mètrica amb significat, per la qual 
cosa són adequades les comparacions de distància 
entre valors. Són exemples de variables d'escala: l'edat 
en anys i els ingressos en dòlars.  

Nota: Per a variables de cadena ordinals, s'assumeix que 
l'ordre alfabètic dels valors de cadena indica l'ordre 
correcte de les categories. Per exemple, en una variable 
de cadena els valors de la qual siguen baix, mitjà, alt, 
s'interpreta l'ordre de les categories com 
a  alt, baix, mitjà (ordre que no és el correcte). Per norma 
general, es pot indicar que és més fiable utilitzar codis 
numèrics per a representar dades ordinals. 

Per a noves variables numèriques creades amb 
transformacions, les dades d'orígens externs i els arxius 
de dades d'IBM® SPSS® Statistics creats abans de la 
versió 8, el nivell de mesurament per defecte està 
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determinat per les condicions de la taula següent. Les 
condicions s'avaluen en l'ordre de la taula. S'aplicarà el 
nivell de mesurament de la primera condició que 
coincidisca amb les dades. 
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1.3 Visor de Resultats 
 
Correspon a una finestra on el programari desplega els 
resultats que s'obtenen de les diferents anàlisis realitzades. 
En la secció esquerra, el programari mostrarà els títols de 
les diferents anàlisis i els desplegarà com una diagrama 
d'arbre. 
 

 

 
Es pot guardar en, i el seu format és “.spv” 
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I a més, també es pot exportar. 
 

 
 

 
 
 



Manual de SPSS bàsic 14	

1.4 Guardar una base de dades 
	

	
	
Ara has de guardar en el directori que consideres, ja que 
has de treballar amb aqueixa base de dades en el futur. 
	
	
	
  

La base de dades es guarda en 
format “.sav”.  
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1.5 Obrir una base de dades 
	

	
	
	
	 	

I has de buscar l'arxiu que 
desitges obrir.  
Encara que existeix la 
possibilitat d'obrir una base de 
dades prement dues vegades 
sobre el fitxer 
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2. Transformació de les dades 

2.1 Calcule d'una variable nova 
	
A partir d'una o diverses variables, es poden crear altres 
variables. Per exemple, per a calcular l'Índex de Massa 
Corporal (IMC) a partir de pes (kg), i talla (metres). Si la 
variable talla està en centímetres (cm), aquesta variable 
l'has de dividir entre 100.  
 

 
	
 
 

2.2 Recodificació en diferents variables  
	
 
Variable destinació: IMC  
Expressió numèrica: pes/ ((talla/100)**2) 
 
I premem a Acceptar. 
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A més si prems en Tipus i etiqueta pots configurar el tipus 
de variable, i l'etiqueta.  
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2.2 Recodificació en diferents variables.  
	
En el cas que desitge recodificar els valors de la variables 
Índex de Massa Corporal en 4 categories: 1:valors < 18  2: 
18<=valors<25 3: 25=<valors<30 4: valors >30. Es 
procedeix de la següent forma:  
 

 

 

 
Ací ha de seleccionar la variable que desitge recodificar i 
prémer sobre la fletxa blava. 
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Ara cal prémer en “Valors antics i nous”. 
 

 
 
I introduir  valors antics i valors nous. Per exemple, per a 
valors majors de 30, serà com pots en la captura de 
pantalla anterior.  
 
Si comets un error, pots realitzar modificacions. Prems 
sobre la recodificació, modifiques i prems a Canviar. 
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Ací pots observar una altra recodificació, en aquest cas els 
28<=valors<25 prenen el valor 2. 
 
El resultat en la base de dades és el següent:  
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2.3 Ponderar casos  
	

Ponderar casos proporciona als casos diferents ponderacions 
(mitjançant una rèplica simulada) per a l'anàlisi estadística. 

• Els valors de la variable de ponderació han d'indicar el nombre 
d'observacions representades per casos únics en l'arxiu de 
dades. 

• Els casos amb valors perduts, negatius o zero per a la variable 
de ponderació s'exclouen de l'anàlisi. 

• Els valors fraccionaris són vàlids i alguns procediments, com a 
Freqüències, Taules de contingència i Taules personalitzades, 
utilitzen valors de ponderació fraccionària. No obstant això, la 
majoria dels procediments consideren la ponderació de 
variables una ponderació de replicació i simplement 
arredoneixen les ponderacions fraccionàries al nombre enter 
més pròxim. Alguns procediments ignoren per complet la 
variable de ponderació, i aquesta limitació s'indica en la 
documentació específica del procediment. 

 

Ponderacions en les taules de contingència. El procediment 
Taules de contingència compta amb diverses opcions per al 
tractament de ponderacions dels casos.  

Ponderacions en els diagrames de dispersió i els 
histogrames. Els diagrames de dispersió i els histogrames tenen 
una opció per a activar i desactivar les ponderacions dels casos, 
però aquesta opció no afecta als casos que tenen un valor 
negatiu, un valor 0 o un valor perdut per a la variable de 
ponderació. Aquests casos romanen exclosos del gràfic fins i tot 
si es desactiva la ponderació des del gràfic. 
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Selecciones la variable a ponderar i la introdueixes a 
“Ponderar cas mitjançant”. 
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2.4 Dividir/Segmentar arxiu 
	

Segmentar arxiu divideix l'arxiu de dades en diferents grups per a 
l'anàlisi basant-se en els valors d'una o més variables d'agrupació. 
Si selecciona diverses variables d'agrupació, els casos 
s'agruparan per variable dins de les categories de la variable 
anterior de la llista Grups basats en. Per exemple, si 
selecciona sexe com la primera variable d'agrupació i minoria com 
la segona, els casos s'agruparan per minories dins de cada 
categoria de sexe. 

• És possible especificar fins a huit variables d'agrupació.  

• Cada huit bytes d'una variable de cadena llarga (variables de 
cadena que superen els huit bytes) compte com una variable 
fins a arribar al límit de huit variables d'agrupació. 

• Els casos han d'ordenar-se segons els valors de les variables 
d'agrupació, en el mateix ordre en el qual apareixen les variables 
en la llista Grups basats en. Si l'arxiu de dades encara no està 
ordenat, seleccione Ordenar arxiu segons variables 
d'agrupació. 

Comparar els grups. Els grups de segmentació de l'arxiu es 
presenten junts per a poder comparar-los. Per a les taules pivot es 
crea una sola taula i cada variable de segmentació de l'arxiu pot 
desplaçar-se entre les dimensions de la taula. En el cas dels 
gràfics es crea un gràfic diferent per a cada grup i es mostren junts 
en el Visor. 

Organitzar els resultats per grups. Els resultats de cada 
procediment es mostren per separat per a cada grup de 
segmentació de l'arxiu. 
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3. Anàlisi estadística 

3.1 Mesures de tendència central  
 

 
 
 
 
  

Ara selecciones la variables i 
prémer en la fletxa 
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Ara has de prémer en Estadístics i seleccionarà les 
mesures de tendència central. 
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3.2 Mesures de dispersió  
	

 
 
 
 
  

Ara selecciones la variables i 
prémer en la fletxa 
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Ara has de prémer en Estadístics i seleccionarà les 
mesures de dispersió.  
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3.3 Mesures de forma 
	

  
 
 
 
  

Ara selecciones la variables i 
prémer en la fletxa 
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Ara has de premr en Estadístics i seleccionar les mesures 
de forma.  
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3.4 Mesures de posició  
	

 
 
 
 
  

Ara selecciones la variables i 
prémer en la fletxa 
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Ara has de prémer en Estadístics i seleccionara les 
mesures de forma.  

 

Si vols calcular percentils, has de seleccionar Percentils, 
emplenar el rectangle i prémer a afegir. 
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3.5 Resultats 
	
Els estadístics de freqüència, una vegada en el visor de 
resultats es poden copiar i pegar en qualsevol editor de 
textos, i modificar. Has de seleccionar la taula en el fitxer 
de resultats i copiar en l'editor. 
 

 
pes   

N Valid 200 
Missing 0 

Pixen 70,210 
Std. Error of Pixen ,7999 
Medien 69,000 
Mode 65,0 
Std. Deviation 11,3125 
Variance 127,973 
Skewness ,247 
Std. Error of Skewness ,172 
Kurtosis -,314 
Std. Error of Kurtosis ,342 
Range 57,0 
Minimum 44,0 
Maximum 101,0 

Percentils 

5 52,000 
10 55,000 
25 63,000 
50 69,000 
75 78,000 
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4. Gràfics  

4.1 Gràfics de sectors. 
	
Per a variables de tipus qualitatiu (sexe, color d'ulls, grup sanguini, 
etc…) o de tipus categòric. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Definir sectors per: Sexe 
Els sectors representes:  
Núm. casos = freqüència  
% de casos = % que representa la freqüència 
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Prement dos clics sobre el gràfic es pot editar, i per tant 
pots modificar els colors, inserir etiquetes, etc… 
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4.2 Gràfics de barres.  
 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
  

Eix de categories: IMC Recodificado 
Les barres representen:  
Núm. casos = freqüència  
% de casos = % que representa la freqüència 
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4.4 Histograma. 
	
És una representació gràfica d'una variable, quantitativa i 
contínua (pes, talla)  en forma de barres, on la superfície de 
cada barra és proporcional a la freqüència  dels valors 
representats. Serveixen per a obtindre una "primera vista" 
general, o panorama, de la distribució de la població, o de 
la mostra, respecte a una característica. 
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I queda:  
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4.5 Gràfics de dispersió. 
 
Un diagrama de dispersió o gràfica de dispersió o gràfic de 
dispersió és un tipus de diagrama matemàtic que utilitza 
les coordenades cartesianes per a mostrar els valors de 
dues variables per a un conjunt de dades. 
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En aquest cas genera un gràfic per 
a homes i dones conjuntament. 
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En aquest cas s'inclou homes i 
dones en el mateix gràfic diferenciat 
per colors 



Manual de SPSS bàsic 42	

 
 

 
  

En aquest cas genera un gràfic per a 
Homes,  i un altre per a dones. 
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5. Anàlisi de variables categòriques (taules de 
contingència.  

Les variables han de ser qualitatives, o variables 
quantitatives discretes, o variables quantitatives recodificas 
per intervals. 
 

 
 
 
 
Files: sexe (1=home, 6=dona) 
Columnes: alcohol (0=mai, 1=baix, 2=moderat/alt) 
 
 

sexe * alcohol Crosstabulation 
Count   
 alcohol Total 

Mai Baix Moderat/Alt 

sexe 
Home 8 36 48 92 
Dona 16 79 13 108 

Total 24 115 61 200 
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Es pot sol·licitar, punxant en Casillas els percentatges per 
files o per columnes.  
 

 
 

sexe * alcohol Crosstabulation 
 alcohol Total 

Mai Baix Moderat/Alt 

sexe 
Home 

Count 8 36 48 92 
% within sexe 8,7% 39,1% 52,2% 100,0% 

Dona 
Count 16 79 13 108 
% within sexe 14,8% 73,1% 12,0% 100,0% 

Total 
Count 24 115 61 200 
% within sexe 12,0% 57,5% 30,5% 100,0% 
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sexe * alcohol Crosstabulation 
 alcohol Total 

Mai Baix Moderat/Alt 

sexe 
Home 

Count 8 36 48 92 
% within alcohol 33,3% 31,3% 78,7% 46,0% 

Dona 
Count 16 79 13 108 
% within alcohol 66,7% 68,7% 21,3% 54,0% 

Total 
Count 24 115 61 200 
% within alcohol 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6. Anàlisi de correlació  

Coeficient de correlació lineal 
 

 

 
 
  

Introduïm les variables. 

En aquest cas, calcula el coeficient de 
correlació conjunt.  

En el cas que vulgues calcular per sexe, 
cal seleccionar els casos o segmentar 
l'arxiu per sexe. 
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Correlations 

 PESE KG glucosa 
g/100ml 

PESE KG 
Pearson Correlation 1 ,099 
Sig. (2-tailed)  ,566 
N 36 36 

glucosa g/100ml 
Pearson Correlation ,099 1 
Sig. (2-tailed) ,566  

N 36 36 

 
 
 
 
 
  

Pulsar en “ Si se satisface la condición” 
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Correlations 
 PESE KG glucosa 

g/100ml 

PESE KG 
Pearson Correlation 1 ,630** 
Sig. (2-tailed)  ,005 
N 18 18 

glucosa g/100ml 
Pearson Correlation ,630** 1 
Sig. (2-tailed) ,005  

N 18 18 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
  

Incloure sexo = 1 para hombres  

              sexo = 2  para mujeres 
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7. Anàlisi de regressió lineal  

Dependent: glucosa (variable contínua)  
Independent: Pes(variable Contínua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 96,719 9,770  9,900 ,000 
PESE KG ,087 ,150 ,099 ,580 ,566 

a. Dependent Variable: glucosa g/100ml 
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En el cas que desitges calcular la regressió lineal només per a 
homes.  
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Coefficientsa,b 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 46,997 16,026  2,932 ,010 
PESE KG ,734 ,226 ,630 3,247 ,005 

a. Dependent Variable: glucosa g/100ml 
b. Selecting only cases for which SEXE PACIENTS =  home 
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8. Intervals de confiança  

8.1 Interval de confiança per a una mitjana 
 
Analitzar mitjanes à Prova T per a una mostra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdueixes la variable contínua de la 
qual desitges obtindre l'interval de 
confiança. 

Després prems en “Opciones” per a 
indicar el nivell de confiança. 

En valor de prova es deixa “0” ja que el 
programa calcula un interval de 
confiança per a µ-µ0, és a dir que µ0=0 
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Obtenim la següent eixida: 
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8.2 Interval de confiança per a la diferència de mitjanes 
 
Analitzar mitjanes à Prova T per a mostres independents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir grups, s'indica el codi assignat a 
cada grup de la variable en qüestió. En 
opcions introduirem el nivell de 
confiança. 
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Obtenim la següents eixidas: 
 

 
 
 

 
 
  

En cas que la variable 
d'agrupació tinga 3 grups, 
pot indicar un punt de tall i 
SPSS crearà dos grups:  

>=2  

 <2 
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8.3 Interval de confiança per a la diferència de mitjanes 
en mostres relacionades  
	
Analitzar mitjanes à Prova T per a mostres relacionades 
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9. Contrast d'hipòtesi   

9.1 Contrast d'hipòtesi per a una mitjana 
 
Analitzar mitjanes à Prova T per a una mostra		
	

H 0 :µ =125
Ha :µ ≠125  

 

	 	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduïm el valor de la 
prova, en aquest cas 125. 
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Obtenim la següent eixida: 

	

Aquesta eixida mostra els resultats del contrast de la t de 
Student amb un interval de confiança per a la diferència 
entre el valor observat i el valor teòric (contrastat). 
Cadascuna de les columnes de la taula mostra: 

• t = -,745: El valor experimental de l'estadístic de 
contrast 

• gl = 199: Els graus de llibertat 
• Sig.= 0,457: El p-valor o nivell crític del contrast 
• Diferència de mitjanes = -4.820 És la diferencia entre 

la mitjana teòrica (125) i la mitjana observada (120,18) 
• 95% Interval de confiança = (-17,58 7,94): És l'interval 

de confiança per a la diferència entre la mitjana teòrica 
i la mitjana observada al nivell de confiança del 95%. 
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9.2 Contrast d'hipòtesi per a una diferència de mitjanes 
	
Analitzar mitjanes à Prova T per a mostres independents.		
	

H 0 :µ −µ0 = 0
Ha :µ −µ0 ≠ 0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir grups, s'indica el codi assignat a 
cada grup de la variable en qüestió. En 
opcions introduirem el nivell de 
confiança. 
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Obtenim la següent eixida: 
	

 
	
Per a realitzar un contrast de diferència de mitjanes de dues 
poblacions independents cal contrastar prèviament les 
variàncies d'aquestes poblacions. Aquesta eixida ens mostra el 
valor experimental de l'estadístic de contrast (Fexp = 1.280), aquest 
valor deixa a la dreta una àrea igual a 0.242 (Sig.= 0. 242), per tant 
no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la d'igualtat de variàncies. 
 
A continuació es realitza el contrast per a la diferència de mitjanes 
suposant que les variàncies són iguals. La taula ens mostra el valor 
experimental de l'estadístic de contrast (texp = -1.724) i el p-valor = 
0.086 (Sig.= 0.086), per tant no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la 
d'igualtat de mitjanes. També, es pot concloure el contrast 
observant que l'interval de confiança per a la diferència de mitjanes 
(-47,203, 3.172) conté al zero. 
 
	
  

En cas que la variable 
d'agrupació tinga 3 grups, 
pot indicar un punt de tall i 
SPSS crearà dos grups:  

>=2  

 <2 
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9.3 Contrast d'hipòtesi Chi-quadrat 

	
	
Analitzar mitges à  Taules de contingència à  Estadístics	
 

H 0 :No existe asociación - proporciones iguales

Ha :Existe asociación - proporciones diferentes
 
H 0 : variables independientes

Ha : no son independientes
 

 

 

 
  

La prova d'independència Chi-quadrat, ens permet determinar si 
existeix una relació entre dues variables categòriques. És 
necessari ressaltar que aquesta prova ens indica si existeix o no 
una relació entre les variables, però no indica el grau o el tipus de 
relació; és a dir, no indica el percentatge d'influència d'una 
variable sobre l'altra o la variable que causa la influència. 
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Obtenim la següent eixida: 
 

 

 
 

La prova d'independència del Chi-quadrat, part de la hipòtesi que 
les variables són independents; és a dir, que no existeix cap 
relació entre elles i per tant cap exerceix influència sobre l'altra. 
L'objectiu d'aquesta prova és comprovar la hipòtesi mitjançant el 
nivell de significació, per la qual cosa sí el valor de la significació 
és major o igual que l'Alfa (0.05), s'accepta la hipòtesi, però si és 
menor es rebutja.  
 
La taula ens mostra el valor experimental de l'estadístic de 
contrast 3,716 i el p-valor = 0.156 (Sig.= 0.256), per tant no es pot 
rebutjar la hipòtesi nul·la d'independència de variables, és a dir 
que les dues variables són independents. 


