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Corelația  

• În medicină şi biologie, ca de altfel în toate 
domeniile de activitate, există o 
interdependenţă între fenomene. Apariţia şi 
evoluţia unui fenomen este în strânsă legătură 
cu o serie de alte fenomene sau factori care 
intervin în determinarea sau favorizarea 
acestuia.  

• Corelaţia este o metodă care ne permite să 
cunoaştem fenomenele din natură şi societate 
sub raportul interferenţei lor, a conexiunilor în 
care se găsesc.  



1.  Relaţie, legătură reciprocă între două sau 
mai multe lucruri sau fenomene; relaţie în care 
unul dintre termeni nu poate exista fără 
celălalt.  

2. Dependenţă reciprocă, relaţie a două 
fenomene sau procese între variaţiile cărora 
există o anumită legătură.  

Definiție 



Corelația 

• În statistică, pentru studierea legăturilor 
multiple ce au loc între diferite fenomene, se 
foloseşte noţiunea de funcţie f , care constă 
în faptul că fiecărei valori a variabilei 
independente (X), numită argument, îi 
corespunde valoarea altei variabile numită 
funcţie (Y).  



Tipuri de corelații 

• Corelaţiile funcţionale sau matematice sunt perfecte, rigide, 
exprimând legătura de la cauză la efect între fenomene unde 
unei valori determinate a unei variabile independente X 
(argument) îi corespunde strict o valoare a variabilei 
dependente Y (funcţie).  (ex. Corelația dintre viteză, timp și 
distanță) 

 

• Correlațiile statistice  sunt mai puţin perfecte, se evidenţiază 
mai greu, exprimând legătura de dependenţă care există 
între fenomene. În cazul corelaţiei statistice fiecărei 143 
valori numerice a variabilei X corespund nu una ci mai 
multe valori a variabilei Y, adică o totalitate statistică a 
acestei valori, care se grupează în jurul mediei xY (de 
exemplu, persoanele cu aceeaşi înălţime pot avea valori 
diferite ale greutăţii, care se grupează în jurul mediei lor).   

    



Tipuri de corelații 
   După formă legătura de corelaţie poate 
fi  :   

1. Lineară - schimbărilor uniforme a 
valorilor medii a unei variabile, au 
loc schimbări egale a altei variabile 
(de exemplu, schimbările tensiunii 
arteriale sistolice şi celei diastolice).  

 
2. Nonlineară -  schimbărilor uniforme 

a unei valori îi corespund valori 
medii a altei variabile, care poartă 
caracter de creştere ori de micşorare.  

 
 



Tipuri de corelații 

• După direcţie  :  

1. directă (pozitivă) - se stabilesc între 

fenomene care evoluează în acelaşi sens, în 
aceeaşi direcţie. Spre exemplu, mărirea 
înălţimii copiilor determină mărirea greutăţii 
lor.  

 

2. indirectă  (negativă) - se stabilesc între 
fenomene care evoluează în sens opus. Spre 
exemplu, cu cât e mai mare vârsta copiilor, 
cu atât e mai mică mortalitatea lor.  



Corelația directă 

• Corelaţiile statistice directe presupun evoluţia în 
acelaşi sens a fenomenelor ce se corelează, dar 
nu cu aceeaşi unitate de măsură.  

 

• Spre exemplu, creşte nivelul de trai al populaţiei 
unei colectivităţi de două ori, creşte şi rezistenţa 
organismului la îmbolnăviri dar nu în aceeaşi 
măsură, pentru că în afară de nivelul de trai, 
receptivitatea organismului la îmbolnăviri este 
determinată şi de alţi factori (biologici, climatici, 
geografici etc.).  



Corelația statistică indirectă 

• Corelaţiile statistice inverse presupun creşterea 
unui fenomen şi scăderea celui cu care se 
corelează, dar nu în aceeaşi măsură.  

 

• Exemplu: dacă într-o colectivitate am efectuat 
un număr dublu de vaccinări anti-gripă, 
numărul persoanelor ce vor contracta boala, în 
anul următor, va fi mai scăzut, dar nu va fi de 
două ori mai mic decât în anul precedent.  



 
Coeficientul de corelaţie lineară 

Bravais - Pearson 
 • Coeficientul de corelație Pearson este o 

măsură a relației dintre două caracteristici 
numerice, simbolizate prin "X" și "Y". 

 

• Coeficientul de corelație este notat cu "r", se 
calculează cu ajutorul formulei: 





Examplu:De determinat legătura de corelaţie dintre timpul trecut din momentul 
accesului de pancreatită acută (x) şi numărul complicaţiilor postoperatorii (y):  

Nr Timpul 
x 

Număr de 
complicații 
y 

dx 
(X-9) 
 

dy 
(Y-14,8) 

dx² dy² 
 

dxdy 
 

1 3 6 -6 -8,8 36 77,4 52,8 

2 5 8 -4 -6,8 16 46,2 27,2 

3 7 12 -2 -2,8 4 7,8 5,6 

4 10 19 1 4,2 1 17,6 4,2 

5 13 20 4 5,2 16 27 20,8  

6 16 84 7 9,2 49 84 64,4 

Total 54 89 122 260 175 

Media  54/6= 9 89/6= 14,8 



Interpretarea coeficientului de corelație 

• Valoarea maximă a lui "r" este 1, iar minimă -1.  

• Valoarea coeficientului de corelație: -1 < r < 1 

 

• Corelația pozitivă ( + ), când coeficientul de 
corelație este 0 < r < 1 : "Y“ tende să crească în 
amplitudine cu "X" crește;; 

• Corelația negativă ( - ), când coeficientul de 
corelație este -1< r < 0 : "Y“ descrește "X" crește; 



Interpretarea coeficientului de 
corelație 

• valoarea coeficientului de corelaţie ±1 denotă o 
corelaţie perfectă între fenomene; 

• valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între: 

•  ±0,99 şi ±0,70 denotă o corelaţie puternică;   

•  ±0,69 şi ±0,30 denotă o corelaţie medie;   

•  ±0,0 şi ±0,29 denotă o corelaţie slabă ;   

• valoarea coeficientului de corelaţie 0 denotă că 
legătura lineară dintre fenomene în mod practic o 
considerăm inexistentă. 

 



Interpretarea semnificaţiei corelaţiei 
Coeficientul de determinare (r² – r pătrat): 

• Prin intermediul coeficientului de determinare se 
determină partea de asociere comună a factorilor care 
influenţează cele două variabile. Indică partea din 
dispersia totală a unei variabile care poate fi explicată 
sau justificată de dispersia valorilor din cealaltă 
variabilă.  

 

• Pentru exemplul anterior, pentru “r”=0,98, „r²” este de 
0,96. Uzual coeficientul de determinare se înmulţeşte 
cu 100 şi exprimarea se transformă în procente din 
dispersie (96%). Prin urmare, 96% din variaţia 
numărului de complicaţii în cazul pancreatitei este 
determinată de variaţia timpului trecut din momentul 
accesului. 



Graficul Scatter-Plot (Corelograma) 

• Acest tip de grafic foloseşte cele două axe de coordonate, 
ordonată şi abscisă. Pe axa x (abscisă) se înscriu valorile 
variabilei independente x, iar pe axa y(ordonată) – valorile 
variabilei dependente y.  

 

• În reţeaua graficului este reprezentată prin câte un punct 
fiecare frecvenţă la nivelul valorii variantei 
corespunzătoare fenomenului x de pe abscisă şi la 
înălţimea valorii variantei corespunzătoare fenomenului y 
de pe ordonată. Se realizează astfel „norul de puncte”. 



Graficul Scatter-Plot (Corelograma) 
• Dacă norul de puncte se va dispune fuziform, oblic de jos în sus şi 

de la stânga la dreapta, între cele două fenomene există o 
corelaţie directă.  

• Dacă norul de puncte se va difuza de sus în jos, de la dreapta la 
stânga, corelația este indirectă. 

• Intensitatea legăturii corelative dintre cele două fenomene se 
apreciază, după unghiul pe care dreapta ce trece prin mijlocul 
norului de puncte îl realizează cu abscisa. Cu cât acest unghi 
ascuţit este mai mare, având tendinţa să se apropie de 45 grade, 
cu atât corelaţia dintre fenomene este mai puternică și invers. 

  
• Dacă punctele se dispun pe toată reţeaua grafică, neavând nici o 

tendinţă de a se grupa, înseamnă că între fenomene nu există nici 
o legătură de dependenţă, fenomenele evoluând independent 
unul faţă de celălalt. În cazul acesta, dreapta care trece prin 
mijlocul punctelor este paralelă fie cu ordonata, fie cu abscisa.  
 







Testul de semnificaţie pentru coeficientul de 
corelaţie:  



• Valoarea calculată se compară cu cea tabelară, 
stabilită probabilistic pentru un nivel de 
semnificaţie.  

• dacă tcalculat > t tabelar coeficientul de 
corelaţie este semnificativ  

•  dacă tcalculat < t tabelar, legătura este 
nesemnificativă şi trebuie căutat un alt factor 
esenţial cu care să se studieze corelaţia. 



 
Corelaţia rangurilor (Spearman)  

 
• Corelația rangului lui Spearman este folosită 

atunci când una sau ambele variabile 
relevante sunt ordinale (sau una ordonată și 
una numerică) și atunci când observațiile 
numerice sunt înclinate cu valori extreme. 



               6 Σd2 

ρ = 1 –   

          n x (n2 – 1)  

 

 

1 = valoarea absolută a coeficientului de corelaţie; ; 

ρ = coeficientul de corelaţie Spearman; 

6 = valoare constantă ; 

Σd2 = suma diferențelor dintre ranguri; 

n = numbărul de perechi. 

 



Interpretare  

• Calculul corelației rangului Spearman, simbolizat 
ca rs, implică ordonarea valorilor pentru fiecare 
dintre caracteristici de la mai mică la cea mai 
mare; 

• Ca coeficient de corelație Pearson, coeficientul de 
corelare Spearman variază în valoare de la -1 la 1. 
Valorile lui rs aproape de extreme indică un grad 
ridicat de corelație între X și Y; valorile de lângă 0 
implică o lipsă de asociere liniară între cele două 
variabile. 



  
Exemplu: Pentru 6 studenţi dintr-o grupă se cunosc: calificativele 

pentru nivelul de pregătire al studenţilor la biostatistică, obţinute în 
timpul anului şi notele obţinute la examenul de biostatistică:  

Nr. student Calificativ 
anual, x 
 

Nota 
examen, y 
 

Rang 
calificativ, x 

Rang 
calificativ, y 

Diferența 
dintre 
ranguri, d 

1 foarte slab 5 1 
 

2 
 

-1 
 

1 
 

2 slab 3 2 1 1 1 

3 satisfăcător 6 3 3 0 0 

4 bun 8 4 4 0 0 

5 foarte bun 9 5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

6 exceptional 10 6 
 

6 
 

0 
 

0 
 



Testul de semnificaţie pentru 
coeficientul de corelaţie Spearman: 



Coeficientul de asociere  

• Presupune întocmirea unui tabel de asociere, 
care prezintă colectivitatea după două 
caracteristici corelate logic, care au caracter 
alternativ (prezenţa fenomenului – lipsa 
fenomenului).  



Tabelul de asocier 

x/y Y1 Y2  Total 

X1 a b a+b 

X2 c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 



Exemplu: Vaccinarea contra unei maladii şi 
morbiditatea populaţiei unei localităţi.  

x/y Bolnavi Sănătoşi Total 

Vaccinaţi 40 5900 5940 

Nevaccinaţi 250 9620 9870 

Total 290 15520 15810 



Regresia. Noţiuni generale  
• Coeficientul de regresie, stabileşte cu cât creşte 

sau descreşte sub aspect cantitativ, un fenomen, 
când cel cu care se corelează creşte sau descreşte 
cu o unitate de măsură.  

• Regresia poate fi simplă şi multiplă; liniară şi 
neliniară. Ca şi corelaţia, regresia poate fi directă, 
când fenomenele evoluează în acelaşi sens 
(creşte x, creşte y sau scade x scade şi y), sau 
indirectă, când fenomenul evoluează în sens 
opus (creşte x scade y sau scade x creşte y).  



 
Formula coeficientului de regresie este: 

 



Interpretarea coeficientului de regresie 

• Interpretarea„coeficientului de regresie” este 
următoarea: 

•  b=0, variabila y nu depinde de variabila x, ele 
sunt independente  

• b#0, cele două variabile sunt dependente 
astfel:  

• b> 0, legătura este directă  

• b< 0, legătura este inversă.  



Mulțumesc 


