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Πίεση αίματος και επίπεδα χοληστερόλης

Έστω ότι σε 13 άτομα μετρήθηκε η πίεση στο αίμα (DBP) και τα
επίπεδα χοληστερόλης (C)

Θέλουμε να ελέγξουμε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ DBP και C

Ανάλυση: Bivariate

Για να υπολογίσουμε το συντελεστή συσχέτισης
(Pearson Correlation) επιλέγουμε από το μενού
διαδοχικά
Analyze -> Correlate -> Bivariate

Στην συνέχεια από την Λίστα Μεταβλητών, επιλέγουμε
τις μεταβλητές (DBP και C), για τις οποίες θέλουμε να
υπολογίσουμε τον συντελεστή συσχέτισης, και κατόπιν
την επιλογή Pearson

Ερμηνεία
Στα αποτελέσματα του output βρίσκουμε ότι 𝒓 = 𝟎. 𝟗𝟑𝟖 που
είναι σημαντικό σε 𝑃 = 0.000 [Sig. (2-tailed)], δηλ. 𝑃 < 0.05

Οπότε, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ πίεσης
και χοληστερόλης

𝑟 = −1, τέλεια αρνητική συσχέτιση
𝑟 = 0, Μηδενική (δεν υπάρχει συσχέτιση)
𝑟 = 1, Τέλεια θετική συσχέτιση
0.7 < |𝑟| < 1, ικανοποιητική ως πολύ ισχυρή
0.5 < |𝑟| < 0.7, μέτρια έως ικανοποιητική
0.3 < |𝑟| < 0.5, Ασθενής έως μέτρια

Απλή γραμμική παλινδρόμηση
(simple linear regression)

Απλή γραμμική παλινδρόμηση

▪ Διερευνά τη σχέση μεταξύ δυο (scaled) μεταβλητών X, Y ( π. χ. X: ηλικία
και Y: πίεση αίματος)
▪ Η μεταβλητή X καλείται ανεξάρτητη
▪ Η μεταβλητή Y καλείται εξαρτημένη
▪ Τα ζεύγη των τιμών των δυο μεταβλητών (𝑥, 𝑦) προσαρμόζονται σε μία
ευθεία
▪ Ψάχνουμε τους συντελεστές της ευθείας και αν γίνεται καλή
προσαρμογή
▪ Εξετάζουμε την 𝐻0 (μηδενική υπόθεση): δεν υπάρχει γραμμική σχέση
μεταξύ των μεταβλητών X και Y

Παράδειγμα: Πίεση αίματος και ηλικία
Από 𝑛 = 12 γυναίκες λαμβάνουμε τις ακόλουθες
τιμές πίεσης αίματος και της αντίστοιχης ηλικίας σε
έτη
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Διάγραμμα συσχέτισης
Δημιουργούμε αρχικά το Scatter Plot επιλέγοντας από το μενού Graphs -> Legacy Dialogs -> Scatter/Dot …
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Διάγραμμα συσχέτισης
… Scatter/Dot

Η γραμμή εξίσωσης εμφανίζεται με δύο κλικ πάνω στο
διάγραμμα και επιλογή του εικονιδίου
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Ανάλυση: Απλή γραμμική παλινδρόμηση
Για να αναλύσουμε τα δεδομένα επιλέγουμε Analyse -> Regression -> Linear

𝑅, 𝑅2, 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒
▪
▪

𝑟 = −1, τέλεια αρνητική συσχέτιση
𝑟 = 0, Μηδενική (δεν υπάρχει συσχέτιση)
𝑟 = 1, Τέλεια θετική συσχέτιση
0.7 < |𝑟| < 1, ικανοποιητική ως πολύ ισχυρή
0.5 < |𝑟| < 0.7, μέτρια έως ικανοποιητική
0.3 < |𝑟| < 0.5, Ασθενής έως μέτρια

▪

Στο Model Summary η τιμή R αναφέρεται στην απόλυτη τιμή του
συντελεστή γραμμικής συσχέτισης.
Το R Square ονομάζεται συντελεστής προσδιορισμού. Ο
συντελεστής αυτός φανερώνει το ποσοστό της μεταβλητότητας των
δεδομένων που εξηγείται από το γραμμικό μοντέλο. Το
συγκεκριμένο μοντέλο εξηγεί το 𝟖𝟎. 𝟑% της μεταβλητότητας των
δεδομένων.
Ο προσαρμοσμένος συντελεστής (Adjusted R Square) λαμβάνει
υπόψη και το μέγεθος του δείγματος.

▪

▪

▪
▪

Καθώς το 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (0.000) < 0.001 απορρίπτουμε την
μηδενική υπόθεση, οπότε υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ
των μεταβλητών, στατιστικά σημαντική
Ο αριθμός 𝑺𝑺𝑹 = 𝟐𝟎𝟎𝟖. 𝟐𝟎𝟎 δείχνει την διακύμανση που
εξηγείται από το μοντέλο, ενώ ο 𝑺𝑺𝑻 = 𝟐𝟓𝟎𝟎. 𝟔𝟔𝟕 την
συνολική διακύμανση.
Η διαφορά τους είναι η διακύμανση που δεν εξηγείται από
το μοντέλο 𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 = 492.467
𝑆𝑆𝑅
2008.200
𝑟2 =
=
= 0.803
𝑆𝑆𝑇

2500.667

Εξίσωση γραμμής παλινδρόμησης

Η τιμή +𝟏. 𝟏𝟑𝟖 είναι η κλίση της ευθείας (slope). Επίσης φανερώνει την
επίδραση της ανεξάρτητης στην εξαρτημένη μεταβλητή
Για κάθε αύξηση της ανεξάρτητης μεταβλητής (𝑎𝑔𝑒) κατά μία μονάδα η
εκτιμώμενη μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (blood pressure)
αυξάνεται κατά 1.138 μονάδες.
Έτσι, για μία αύξηση της ηλικίας κατά 10 έτη, η αύξηση της εκτιμώμενης
μέσης πίεσης είναι 11.38 μονάδες.

Το μοντέλο είναι της μορφής
𝒚 = 𝒂 + 𝒃 ∗ 𝒙
όπου
▪
𝒚 είναι η εξαρτημένη μεταβλητή (Blood
pressure)
▪
𝒙 η ανεξάρτητη (age)
▪
𝒂, 𝒃 οι παράμετροι του μοντέλου τις
οποίες εκτιμάμε
𝐛𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 = 𝟖𝟎. 𝟕𝟕𝟖 + 𝟏. 𝟏𝟑𝟖 ⨯ 𝐀𝐠𝐞

Αναφορά αποτελεσμάτων
▪ Η ηλικία σε σχέση με την πίεση περιγράφεται με την εξής γραμμή
παλινδρόμησης:
𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞 = 𝟖𝟎. 𝟕𝟕𝟖 + 𝟏. 𝟏𝟑𝟖 ⨯ 𝐀𝐠𝐞
▪ Η γραμμή παλινδρόμησης που έχει εκτιμηθεί είναι στατιστικά σημαντική (𝒕 =
𝟖. 𝟒𝟔𝟒, 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 < 𝟎, 𝟎𝟎𝟏)
▪ Το 80.3% της διακύμανσης της πίεσης ερμηνεύεται από την διακύμανση της
ηλικίας
▪ Επίσης, το εκτιμώμενο μοντέλο υποδεικνύει ότι όταν η ηλικία είναι αυξημένη
κατά μία μονάδα, τότε η πίεση αναμένεται να είναι αυξημένη κατά 1.138
μονάδες
▪ Για μία αύξηση της ηλικίας κατά 10 έτη, η αύξηση της εκτιμώμενης μέσης
πίεσης είναι 11.38 μονάδες

