Κεφάλαιο 8
Ο ∆είκτης Συσχέτισης
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Η έννοια της Αλληλεξάρτησης
Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας
ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών
∆ηλαδή, µας ενδιαφέρει να διαπιστώσουµε
κατά πόσο οι τιµές που παίρνει µια µεταβλητή
επηρεάζονται από τις τιµές που παίρνει η
άλλη µεταβλητή
2

1

Παράδειγµα
Θέλουµε να µελετήσουµε τη σχέση που υπάρχει
ανάµεσα στη νοηµοσύνη και την ικανότητα του ατόµου
να επεξεργάζεται αριθµητικές έννοιες (αριθµητικός
συλλογισµός)
ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ:
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ:
Κατά πόσο η µεταβολή στις τιµές της ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
επιφέρουν αλλαγές στην επίδραση της ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
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Ποιο στατιστικό κριτήριο θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε;
χρησιµοποιήσουµε
Το στατιστικό κριτήριο που χρησιµοποιούµε για
να διαπιστώσουµε αν υπάρχει αλληλεξάρτηση
µεταξύ δύο µεταβλητών, ονοµάζεται

∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (r)
(CORRELATION COEFICIENT)
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Πληροφορίες που παίρνουµε από το
δείκτη συσχέτισης

Αν υπάρχει αλληλεξάρτηση (συσχέτιση)
Το είδος της συσχέτισης
Το βαθµό της συσχέτισης
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Πώς αποδίδουµε το δείκτη συσχέτισης;

Η συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών µπορεί
να αποδοθεί µε δύο τρόπους:
αριθµητική τιµή
γραφική αναπαράσταση
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Η απόδοση του δείκτη συσχέτισης µε
αριθµητικό τρόπο

-1
Αρνητική
Συσχέτιση

0

+1

Καθόλου
Συσχέτιση

Θετική
Συσχέτιση
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Είδος Συσχέτισης

Θετική Συσχέτιση (positive correlation)
Όταν αυξάνεται η µια µεταβλητή, αυξάνεται και η άλλη

Αρνητική Συσχέτιση (negative correlation)
Όταν αυξάνεται η µία µεταβλητή, µειώνεται η άλλη
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Η απόδοση µε γραφικό τρόπο
Για να αποδώσουµε το δείκτη συσχέτισης µε
γραφικό
τρόπο
χρησιµοποιούµε
το
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΚΕ∆ΑΣΜΟΥ

Παράδειγµα:
Θέλουµε να δούµε αν υπάρχει συσχέτιση
ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών σε 4
µαθήµατα:
ΑΛΓΕΒΡΑ,
ΦΥΣΙΚΗ,
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΜΟΥΣΙΚΗ
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Οι επιδόσεις των µαθητών στα τέσσερα
µαθήµατα
Μαθητής
Α
Β
Γ
∆
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι

Άλγεβρα Φυσική Νέα Ελληνικά Μουσική
65
65
35
61
60
60
40
35
60
60
40
46
55
55
45
40
50
50
50
50
50
50
50
60
45
45
55
60
40
40
60
40
40
40
60
55
35
35
65
41
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Το διάγραµµα Σκεδασµού για τους
βαθµούς στην Άλγεβρα και τη Φυσική

Απόλυτη Θετική Συσχέτιση r = + 1.0
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Το διάγραµµα Σκεδασµού για τους
βαθµούς στην Φυσική και Νέα Ελληνικά

Απόλυτη Αρνητική Συσχέτιση r = - 1.0
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Το διάγραµµα Σκεδασµού για τους
βαθµούς στην Άλγεβρα και Μουσική

Μηδενική Συσχέτιση r = 0.0
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Το διάγραµµα Σκεδασµού για τη
Νοηµοσύνη και την Αφαιρετική Σκέψη

Σχετική Θετική Συσχέτιση r = + 0.60
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∆ιάγραµµα Σκεδασµού ανάµεσα στο
άγχος και την επίδοση στις εξετάσεις

Σχετική Αρνητική Συσχέτιση r = - 0.52
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∆ιάγραµµα Σκεδασµού ανάµεσα στη
θερµοκρασία και τους µήνες του έτους

Θετική Καµπυλόγραµµη Συσχέτιση
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∆ιάγραµµα Σκεδασµού ανάµεσα στην
αντοχή και την ενέργεια

Αρνητική Καµπυλόγραµµη Συσχέτιση
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Η Ερµηνεία του ∆είκτη Συσχέτισης
Ο δείκτης συσχέτισης αποτελείται από δύο
στοιχεία:
ένα πρόσηµο
(πληροφορίες για την κατεύθυνση)

µια αριθµητική τιµή από 0 ως 1
(πληροφορίες για το βαθµό)
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Το µέγεθος του δείκτη Συσχέτισης

Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του ± 0.30

∆εν υπάρχει συσχέτιση

Αν ο δείκτης κυµαίνεται µεταξύ ± 0.30 – 0.49

Χαµηλή συσχέτιση

Αν ο δείκτης κυµαίνεται µεταξύ ± 0.50 – 0.69 Μέτρια συσχέτιση
Αν ο δείκτης κυµαίνεται µεταξύ ± 0.70 – 0.79

Υψηλή συσχέτιση

Αν ο δείκτης κυµαίνεται µεταξύ ± 0.80 – 0.99

Πολύ υψηλή συσχέτιση

19

Παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη
συσχέτισης
Η οµοιογένεια της οµάδας
Εάν η οµάδα του πληθυσµού που µελετάται είναι
πολύ οµοιογενής (εάν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά),
είναι δυνατόν να βρούµε χαµηλή ή και καθόλου
συσχέτιση χωρίς αυτό να είναι αλήθεια
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Παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη
συσχέτισης
Η καµπυλόγραµµη σχέση µεταξύ των
µεταβλητών
Εάν υπάρχει καµπυλόγραµµη αντί για ευθύγραµµη
σχέση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές που µελετάµε
είναι πιθανόν να βρεθεί χαµηλή ή και καθόλου
συσχέτιση αλλά αυτό να µην ισχύει για όλο το
µήκος της σχέσης
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Παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη
συσχέτισης
Η ύπαρξη ακραίων τιµών
Μπορεί να επηρεάσουν τη µορφή της συσχέτισης
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Παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη
συσχέτισης
Η ύπαρξη ακραίων τιµών
Μπορεί να επηρεάσουν το βαθµό της συσχέτισης

Με την
ακραία τιµή
r = - 0,48

Χωρίς την
ακραία τιµή
r = 0,05
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∆είκτης Συσχέτισης και Αιτιότητα

Ο δείκτης συσχέτισης είναι ένα στατιστικό
κριτήριο που µας πληροφορεί µόνο για τη
συµµεταβολή των δύο µεταβλητών που
µελετώνται και όχι για το εάν υπάρχει
αιτιώδης σχέση µεταξύ τους
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∆είκτης Συσχέτισης και Αιτιότητα

Η υψηλή συσχέτιση δεν δηλώνει σχέσεις
αιτίου και αποτελέσµατος.
αποτελέσµατος Μπορεί να
οφείλεται σε µια τρίτη µεταβλητή,
µεταβλητή την οποία
δεν έχουµε συµπεριλάβει στην έρευνά µας,
και η οποία να λειτουργεί ως αίτιο
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