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Πατη Αναλψσισ φορ Πεοπλε ωηο Ηατε 

Στατιστιχσ 

Dρ. Παυλινε ΜχΓοϖερν  

 

Wηατ ισ πατη αναλψσισ? 

Πατη αναλψσισ ισ αν αδϖανχεδ στατιστιχαλ mετηοδ τηατ εναβλεσ 
σοχιολογιστσ το αχχουντ φορ ωηατ ηαππενσ ιν σοχιετψ βψ τραχινγ τηε 

πατηωαψσ τηρουγη ωηιχη χαυσαλ προχεσσεσ λεαδ το ουτχοmεσ. Ιτ σουνδσ 
χοmπλιχατεδ βυτ ισ αχτυαλλψ ηοω ωε δεσχριβε ωηατ ηαππενσ α λοτ οφ τηε 
τιmε! Πατη αναλψσισ ισ α γρεατ τοολ το υσε το αναλψσε α λοτ οφ ινφορmατιον 
ατ ονε τιmε − φορ εξαmπλε, φροm συρϖεψσ. 

Ιν α πατη mοδελ, βετωεεν ινιτιαλ χαυσε ανδ φιναλ ουτχοmε, τηερε mαψ βε 
α νυmβερ οφ ιντερϖενινγ φαχτορσ τηατ αρε ορδερεδ ον τηε βασισ οφ τιmε 

and these have the potential to affect or even negate the outcome. Here’s 
αν εξαmπλε οφ α πατη mοδελ. Ιν τηε Λορδ οφ τηε Ρινγσ, Σαρυmαν ανδ ηισ 
αρmψ βαττλεδ φορ δοmινιον οϖερ Ροηαν βυτ ωερε δεφεατεδ βψ τηε 
Rohirrim and their allies at Helm’s Deep – χαυσε ανδ εφφεχτ. Ηοωεϖερ 
βετωεεν τηε ινιτιαλ χαυσε ανδ τηε φιναλ ουτχοmε, τηερε ωερε ιντερϖενινγ 
εϖεντσ: Τηεοδεν (τηε κινγ οφ Ροηαν) τοοκ ηισ αρmψ φροm τηε χαστλε οφ 
Εδορασ το τηε φορτρεσσ οφ Ηεlm’s Deep (more defensible); Grima 
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Wormtongue betrayed them; Saruman’s army of orcs and uruk−ηαι 
marched on Helm’s Deep; a battle commenced and Saruman’s army was 
δεφεατεδ (σεε Φιγυρε 1).  

 

Φιγυρε 1: Πατη Μοδελ οφ τηε Βαττλε φορ Ροηαν 
 

 

Α πατη mοδελ ισ βασεδ ον ιδεασ αβουτ ηοω τηινγσ φιτ τογετηερ (α τηεορψ) 
ανδ mαψ mισσ ουτ σοmε εσσεντιαλ ελεmεντ ανδ, ασ α ρεσυλτ, βε α ποορ 
explanation of what happened.  For example, I haven’t included the fact 
τηατ Γανδαλφ σαϖεδ τηε δαψ. Wηεν τηε ωαλλσ οf Helm’s Deep were 
breached by Saruman’s army and Theoden’s army had to retreat, he 
αρριϖεδ ωιτη 1,000 ινφαντρψ φροm Ροηαν ανδ τηε βαττλε ωασ ωον. Ηερε ισ 
τηε αmενδεδ πατη mοδελ:  

 

Φιγυρε 2: Μοδιφιεδ Πατη Μοδελ − τηε Φαχτορσ τηατ Αφφεχτεδ τηε 
Ουτχοmε οφ τηε Βαττλε φορ Ροηαν 

  

Σαρυmαν 

ινϖαδεσ 

Ροηαν 

Βαττλε 

ατ 

HWﾉﾏげゲ 
Dεεπ 

Γριmα 

Wορmτονγυε 

ινφορmσ 

Σαρυmαν 

Φορχεσ οφ 

Σαρυmαν 

(ορχσ ανδ 

υρυκ−ηαι) 

mαρχη 

Τηεοδεν 

ανδ ηισ 

αρmψ λεαϖε 

Εδορασ 

Σαρυmαν 

δεφεατεδ 

Βαττλε 

χοντινυεσ 

Γανδαλφ 

αρριϖεσ 

ωιτη 

ινφαντρψ 

TｴWﾗSWﾐげゲ 
αρmψ 

ρετρεατσ το 

φορτρεσσ 

Σαρυmαν 

ινϖαδεσ 

Ροηαν 

Βαττλε ατ 

HWﾉﾏげゲ 
Dεεπ 

Γριmα 

Wορmτονγυε 

ινφορmσ 

Σαρυmαν 

Φορχεσ οφ 

Σαρυmαν 

(ορχσ ανδ 

υρυκ−ηαι) 

mαρχη 

Τηεοδεν ανδ 

ηισ αρmψ 

λεαϖε Εδορασ 

Σαρυmαν 

δεφεατεδ 



Ραδιχαλ Στατιστιχσ  2015 

17 

 

 

Ρεαλ λιφε εξαmπλε: δοεσ φορmερ οχχυπατιον 

αφφεχτ τηε ηεαλτη οφ ρετιρεδ πεοπλε? 

Πατη αναλψσισ ισ φανταστιχ φορ εξπλορινγ α ρανγε οφ ποσσιβλε χαυσεσ 
(πρεδιχτορσ) ανδ ασσεσσινγ βοτη τηειρ τοταλ εφφεχτ ον α παρτιχυλαρ ουτχοmε 
ανδ τηε εφφεχτ οφ εαχη πρεδιχτορ ον τηε ουτχοmε. Ι ηαϖε βεεν υσινγ πατη 

αναλψσισ το εξπλορε ωηετηερ φορmερ οχχυπατιον ηασ αν εφφεχτ ον τηε 
ηεαλτη οφ ρετιρεδ πεοπλε. Ρεσεαρχη συγγεστσ τηατ τηερε ισ α λινκ βετωεεν 
οχχυπατιον ανδ ηεαλτη φορ εmπλοψεδ πεοπλε. Α σολιχιτορ ορ αρχηιτεχτ ηασ 
mορε λικελιηοοδ οφ βεινγ ηεαλτηψ τηαν α στρεετ χλεανερ ορ σηοπ ασσισταντ. 
Οφ χουρσε τηισ δοεσ νοτ mεαν τηατ αλλ πεοπλε οφ ηιγη σοχιαλ χλασσ αρε 

ηεαλτηιερ ιν εϖερψ ωαψ τηαν αλλ πεοπλε οφ λοωερ χλασσ − τηεσε αρε 
προβαβιλιτιεσ νοτ χερταιντιεσ – βυτ ιτ δοεσ συγγεστ τηατ ηεαλτη ινεθυαλιτιεσ 
αρε χλασσ−ρελατεδ. 

Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν οχχυπατιον ανδ ηεαλτη γετσ mορε χοmπλιχατεδ 

φορ ρετιρεδ πεοπλε, βεχαυσε τηεψ αρε mορε δισταντ φροm τηειρ ωορκινγ 
χονδιτιονσ.  Σο, ηοω mιγητ τηε φορmερ οχχυπατιον οφ ρετιρεδ πεοπλε αφφεχτ 
τηειρ ηεαλτη στατυσ? Πατη αναλψσισ χαν τεστ ποσσιβλε ανσωερσ τηατ αρε 
συγγεστεδ βψ τηεορψ. Ρετιρεδ πεοπλε γενεραλλψ ηαϖε σπαχε φορ λεισυρε 
πυρσυιτσ ανδ, ηαϖινγ α σπεχιφιχ φορmερ οχχυπατιον ανδ τηε ινχοmε τηατ 
ωεντ ωιτη ιτ mαψ αφφεχτ τηειρ πρεσεντ λιφεστψλε χηοιχεσ – τηειρ ταστεσ, 

ηαβιτσ ανδ ιντερεστσ. Α πατη mοδελ χαν βε χονστρυχτεδ τηατ γιϖεσ τηεσε 
ϖαριαβλεσ α τιmε ορδερ ιν ρελατιον το ηεαλτη.  

Μψ δατα αρε φροm φιϖε ωαϖεσ οφ τηε Ενγλιση Λονγιτυδιναλ Συρϖεψ οφ Αγεινγ 
(2002/03 το 2010/12) ανδ ρεσπονδεντσ αρε 50+ ψεαρσ ολδ. Υσινγ 

χοmπυτερ σοφτωαρε, τηε ηαρδ ωορκ οφ πατη αναλψσισ ισ δονε φορ ψου. Ι 
υσεδ Αmοσ (παρτ οφ α ωελλ−κνοων σοφτωαρε παχκαγε χαλλεδ ΣΠΣΣ). 

 

Τηε πατη mοδελ οφ φορmερ οχχυπατιον ανδ 

ηεαλτη 

Wιτη πατη αναλψσισ, ωε σταρτ βψ δραωινγ α διαγραm οφ ωηατ ωε τηινκ αρε 
τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν ϖαριαβλεσ τηατ πρεδιχτ αν ουτχοmε (ωε 
ηψποτηεσισε τηε ρελατιονσηιπσ βασεδ ον ουρ τηεορψ). Λινεσ ωιτη αρροωσ 

σηοω τηε διρεχτιον οφ χαυσε ανδ εφφεχτ ανδ τηε πρεδιχτορσ αρε ορδερεδ 
φροm λεφτ το ριγητ ον τηε βασισ οφ τιmε. Ιν τηισ εξαmπλε, τηε πρεδιχτορσ 
αρε λαγγεδ ατ αν εαρλιερ τιmε ποιντ τηαν τηε ηεαλτη ουτχοmεσ σο τηε 
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ηψποτηεσισεδ διρεχτιον οφ χαυσαλιτψ ισ νοτ οπεν το δεβατε. Τηε πρεδιχτορσ 
αρε τακεν φροm τηε φιρστ ΕΛΣΑ ωαϖε (2002/03) ανδ Ι ηαϖε τακεν τηε ωορστ 
ηεαλτη σχορε τηατ ρεσπονδεντσ ηαϖε ιν τηε νεξτ φουρ ωαϖεσ ασ τηε 

ουτχοmε ϖαριαβλε.  

Τηε πατη mοδελ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν οχχυπατιον ανδ ηεαλτη φορ 
ρετιρεδ πεοπλε ισ ιν Φιγυρε 3. Τηε ορδερ οφ ϖαριαβλεσ ανδ διρεχτιον οφ 
arrows is based on our theory, which is influenced by Pierre Bourdieu’s 
σεmιναλ ωορκ, Dιστινχτιον (1979). Βουρδιευ αργυεδ τηατ πραχτιχε (ιν τηισ 
χασε, ηεαλτη) δεριϖεσ φροm χλασσ. Ηε δρεω α διστινχτιον βετωεεν τηε 
πριmαρψ οχχυπατιοναλ χηαραχτεριστιχσ βψ ωηιχη πεοπλε αρε χλασσιφιεδ ανδ 
σεχονδαρψ προπερτιεσ οφ χλασσ τηατ ρεφλεχτ λιφεστψλε. Ι υσε τηε Νατιοναλ 
Στατιστιχσ σοχιο−εχονοmιχ χλασσιφιχατιον (ΝΣ−ΣΕΧ) ασ τηε πριmαρψ 

χοmπονεντ βεχαυσε ιτ χλασσιφιεσ οχχυπατιονσ ασ Βουρδιευ ηιmσελφ διδ, 
ιν τερmσ οφ ωορκινγ ρελατιονσ ανδ χονδιτιονσ. Φορ τηε σεχονδαρψ λιφεστψλε 
properties, I use measures of respondents’ total wealth, 
τηεατρε/mυσευm−γοινγ, ϖολυντεερινγ ανδ λεϖελ οφ εξερχισε. Ιν τηισ 
example, health status is measured using people’s own perceptions of 
τηειρ ηεαλτη (τηεψ αρε ασκεδ ηοω γοοδ τηειρ ηεαλτη ισ ανδ τηε σχαλε ρυνσ 

from ‘poor’ to ‘excellent’). 

Φιγυρε 3: Πατη Μοδελ οφ τηε Ηψποτηεσισεδ Ρελατιονσηιπσ Βετωεεν 
Οχχυπατιον ανδ Ηεαλτη 

 
Πατη αναλψσισ mακεσ ιτ ποσσιβλε το ασσεσσ τηε διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ τοταλ 
εφφεχτσ οφ τηε πρεδιχτορσ ον ηεαλτη. Ιν πατησ δραων ιν τηισ πατη mοδελ, 

τηερε ισ α διρεχτ πατη φροm φορmερ οχχυπατιον το λιφεστψλε ανδ ωεαλτη ανδ 
ινδιρεχτ πατησ το ηεαλτη ϖια λιφεστψλε ανδ ωεαλτη. Νοτιχε τηατ τηερε ισ αλσο 
α διρεχτ πατη φροm οχχυπατιον το ηεαλτη ασ ωελλ, βεχαυσε οχχυπατιον mαψ 
ηαϖε αν εφφεχτ ον ηεαλτη τηατ δοεσ νοτ γο τηρουγη ωεαλτη ανδ λιφεστψλε.  

Finally, if this isn’t too confusing, as well as direct and indirect efφεχτσ, 

ωε χαν χαλχυλατε τηε τοταλ εφφεχτσ οφ εαχη πρεδιχτορ ον ηεαλτη (τηε 

χοmβινατιον οφ διρεχτ ανδ ινδιρεχτ εφφεχτσ). 
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Wορκ 

Αχτιϖιτψ λεϖελ 
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Οτηερ ασπεχτσ οφ πατη αναλψσισ 

Απαρτ φροm τηε πρεδιχτορσ ιν ουρ πατη mοδελ, τηερε αρε οτηερ κνοων 
χαυσεσ οφ ιλλ−ηεαλτη ιν ολδερ πεοπλε τηατ ηαϖε το βε τακεν ιντο αχχουντ. 
Wε κνοω τηατ τηε ολδερ α περσον ισ, τηε mορε προβαβιλιτψ τηερε ισ τηατ 
ηε ορ σηε mαψ βε ιλλ. Α 90 ψεαρ ολδ ισ υνλικελψ το βε ασ ηεαλτηψ ασ 
σοmεονε οφ 60. Μαλεσ ανδ φεmαλεσ mαψ αλσο συφφερ διφφερεντ κινδσ οφ ιλλ−

ηεαλτη ανδ ωοmεν τενδ το λιϖε λονγερ τηαν mεν (ωε ηαϖε το ηαϖε σοmε 
αδϖανταγε). Βεχαυσε τηεσε αρε ωελλ−κνοων χαυσεσ, Ι χοντρολλεδ φορ τηε 
ποσσιβλε εφφεχτσ οφ αγε ανδ σεξ βψ αδδινγ τηεm το τηε πατη mοδελ ασ 
πρεδιχτορσ οφ εϖερψτηινγ! Σοmετιmεσ πεοπλε χαλλ τηισ α παρσιmονιουσ 
αναλψσισ βεχαυσε ιτ αχχουντσ φορ τηε εφφεχτσ οφ κνοων πρεδιχτορσ 
τηορουγηλψ. Αλσο τηε εφφεχτ οφ αγε ισ νοτ χονσταντ – τηε ρατε ατ ωηιχη 

πεοπλε γετ ιλλ σπεεδσ υπ ασ τηεψ γετ ολδερ. Σθυαρινγ τηε ϖαλυε οφ α 
person’s age (age2) αλλοωσ φορ τηισ ανδ σο τηισ εξτρα ϖαριαβλε ωασ αλσο 
αδδεδ ασ α χοντρολ. 

Wηεν α πατη αναλψσισ ισ ρυν υσινγ χοmπυτερ σοφτωαρε, τηερε αρε τηρεε 

κεψ στατιστιχσ τηατ αρε υσεδ το ασσεσσ τηε ρελατιϖε εφφεχτσ οφ πρεδιχτορσ ον 
τηε ουτχοmε. Πατη αναλψσισ ισ βασεδ ον λινεαρ ρεγρεσσιον. Λινεαρ 
ρεγρεσσιον δεσχριβεσ ρελατιονσηιπσ βετωεεν πρεδιχτορσ ανδ ουτχοmεσ ιν 
τερmσ οφ ηοω χλοσελψ τηε χηανγε ιν ονε ρελατεσ το α χηανγε ιν τηε οτηερ. 
Σο, ιφ Αλιχε γρεω ταλλερ ιν ρελατιον το τηε αmουντ οφ τηε γροωινγ ποτιον 
τηατ σηε δρανκ, τηεν τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ποτιον ανδ ηειγητ 

ωουλδ βε λινεαρ. Φορ εαχη πατη βετωεεν τωο ϖαριαβλεσ ιν ουρ mοδελ, πατη 
αναλψσισ προϖιδεσ α στατιστιχ τηατ mεασυρεσ τηε εξτεντ το ωηιχη τηεσε 
τωο ϖαριαβλεσ αρε ρελατεδ. Τηισ ισ χαλλεδ α πατη χοεφφιχιεντ ανδ Ι υσε τηε 
στανδαρδισεδ χοεφφιχιεντ το αχχουντ φορ τηειρ διφφερεντ mεασυρεmεντ 
σχαλεσ ωηεν χοmπαρινγ τηειρ ρελατιϖε εφφεχτσ ον ηεαλτη. 

Πατη αναλψσισ αλσο προϖιδεσ mεασυρεσ οφ τηε οϖεραλλ φιτ βετωεεν αλλ τηε 
πρεδιχτορσ ανδ τηε ουτχοmε ϖαριαβλε. Τηισ ισ γενεραλλψ τηε mοστ 
ιmπορταντ στατιστιχ το λοοκ ατ φιρστ βεχαυσε ιφ τηε mοδελ δοεσ νοτ φιτ τηε 
δατα, τηεν ιτ ισ α νον−σταρτερ. Ιφ ψου βυψ χλοτηεσ φορ αν ελεπηαντ ατ Ασδα, 

τηεψ αρε νοτ γοινγ το φιτ ανδ ιτ ισ νο υσε σαψινγ τηατ τηε αρm λενγτη ισ 
οκαψ. Τηερε αρε σεϖεραλ γοοδνεσσ−οφ−φιτ mεασυρεσ τηατ αρε υσεδ φορ 
διφφερεντ σαmπλε σιζεσ. Φορ τηισ αναλψσισ, ωιτη α σαmπλε οφ 6,000 ρετιρεδ 
πεοπλε, Ι χηοσε α γοοδνεσσ−οφ−φιτ ινδιχατορ τηατ ισ υσεδ φορ λαργε σαmπλεσ. 
Τηισ ισ τηε Ροοτ Μεαν Σθυαρε Ερρορ οφ Αππροξιmατιον (ΡΜΣΕΑ). ΡΜΣΕΑ 

ισ βασεδ ον χηι−σθυαρε. Ιφ ΡΜΣΕΑ ισ οϖερ 0.1, τηισ γενεραλλψ mεανσ τηατ 
τηε πατη mοδελ ισ βαδλψ φιττινγ. 

Τηερε ισ ανοτηερ υσεφυλ στατιστιχ προδυχεδ ιν πατη αναλψσισ χαλλεδ Ρ2. 

Τηισ ισ αν ασσεσσmεντ οφ τηε αmουντ οφ ϖαριαβιλιτψ ιν τηε ουτχοmε (ιν 
τηισ χασε, ηεαλτη) τηατ ισ χαυσεδ βψ τηε πρεδιχτορσ ιν τηε πατη mοδελ. Ιτ 
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χαν βε χονϖερτεδ το α περχενταγε το mακε ιτ εασιερ το υνδερστανδ. Τηισ 
σηοωσ υσ ηοω mυχη ισ υνεξπλαινεδ βψ τηε mοδελ ανδ, ιφ mοστ οφ τηε 
χηανγε ιν ηεαλτη ισ νοτ δυε το τηε πρεδιχτορσ, τηισ mιγητ συγγεστ ωε αρε 
mισσινγ σοmε ιmπορταντ χαυσεσ οφ γοοδ ηεαλτη ιν ολδερ πεοπλε (συχη ασ 

νοτ σmοκινγ, εατινγ λοτσ οφ ιχε χρεαm ορ βοογιε−ινγ τηε νιγητ αωαψ). 

Τηε ρεσυλτσ 

Νοω τηατ τηε ηαρδ βιτ ισ δονε, ωε χαν λοοκ ατ τηε ρεσυλτσ. Ιτ ωασ γοοδ 
νεωσ το φινδ τηατ τηε mοδελ ωασ α ρεασοναβλψ γοοδ φιτ (ΡΜΣΕΑ=0.082). 
Ηοωεϖερ, τηε πρεδιχτορσ ιν τηε mοδελ αχχουντεδ φορ ονλψ α ϖερψ σmαλλ 
αmουντ οφ ϖαριαβιλιτψ ιν ηεαλτη στατυσ (Ρ2 = 0.075 ορ, πυτ ανοτηερ ωαψ, 

7.5%). Ιτ ισ νοτ συρπρισινγ το φινδ τηατ α βιγ χηυνκ οφ ωηατ εξπλαινσ 
ηεαλτη στατυσ ισ mισσινγ ιν τηισ mοδελ. Ανψ θυαντιτατιϖε αναλψσισ 
ρεδυχεσ τηε ρεαλ ωορλδ το α φεω ελεmεντσ ανδ Ι αm νοτ συγγεστινγ τηατ 
τηισ ισ α χοmπλετε εξπλανατιον οφ τηε ηεαλτη στατυσ οφ ολδερ πεοπλε. Τηε 
ποιντ οφ τηισ αναλψσισ ισ νοτ το χοmπλετελψ εξπλαιν ηεαλτη βυτ το 
υνδερστανδ σοmε ασπεχτσ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ηεαλτη ανδ χλασσ.  

Ηαϖινγ φουνδ τηε mοδελ το βε α γοοδ φιτ, τηε νεξτ σταγε ισ το λοοκ ατ τηε 
σιζε οφ τηε διρεχτ, ινδιρεχτ ανδ τοταλ εφφεχτσ οφ τηε πρεδιχτορσ ον ηεαλτη 
υσινγ τηε στανδαρδισεδ χοεφφιχιεντσ. Α mαιν φινδινγ ισ τηατ φορmερ 
οχχυπατιον ηαδ τηε βιγγεστ διρεχτ εφφεχτ οφ αλλ τηε πρεδιχτορσ ον ηεαλτη. 

Ηαλφ οφ ιτσ τοταλ εφφεχτ ωασ διρεχτ. Το τηισ εξτεντ, ρετιρεδ πεοπλε αρε στιλλ 
mαρκεδ βψ τηε οχχυπατιονσ οφ τηειρ ωορκινγ ψεαρσ, ϕυστ ασ εmπλοψεδ 
πεοπλε αρε. Ηοωεϖερ, τηε βεαυτψ οφ πατη αναλψσισ ισ τηατ ωε χαν σεε τηατ 
ηαλφ οφ τηε εφφεχτ οφ οχχυπατιον ον ηεαλτη ισ ινδιρεχτ – ιτ γοεσ τηρουγη τηε 
ωεαλτη τηατ πεοπλε ηαϖε ανδ τηειρ λιφεστψλεσ. 

Τηε φινδινγσ αλσο σηοω τηατ ηαϖινγ λοτσ οφ mονεψ ισ λικελψ το γιϖε πεοπλε 
βεττερ ηεαλτη! 85% οφ τηε τοταλ εφφεχτ οφ περσοναλ ωεαλτη ον ηεαλτη ωασ 
direct rather than through its influence on a person’s lifestyle choices. 
Ιτ ισ λικελψ τηατ τηε διρεχτ εφφεχτ οφ ωεαλτη πρεσυπποσεσ ινδιρεχτ εφφεχτσ 
ϖια α ρανγε οφ mατεριαλ φαχτορσ τηατ προmοτε γοοδ ηεαλτη τηατ αρε mισσινγ 

φροm ουρ πατη mοδελ. Τηερε αρε λοτσ οφ τηινγσ τηατ mονεψ βυψσ ιν 
αδδιτιον το γοινγ το τηε τηεατρε ανδ κεεπινγ αχτιϖε. Τηεσε ινχλυδε τηε 
εξτεντ το ωηιχη πεοπλε ηαϖε χηοιχε ιν τηειρ ηουσεσ ανδ λοχατιον, ιν τηειρ 
διετ ανδ ιν ωηετηερ τηεψ τακε ηολιδαψσ. Τηισ φινδινγ mιγητ λεαδ το α 
ρεϖισιον οφ τηε οριγιναλ πατη mοδελ το ινχλυδε οτηερ πρεδιχτορσ τηατ αρε 
mισσινγ. 

Συρπρισινγλψ, γοινγ το τηε τηεατρε ορ το mυσευmσ αλσο ηαδ αν εφφεχτ ον 
ηεαλτη τηατ ωασ χοmπαραβλε το τηατ οφ ωεαλτη ανδ νεαρλψ ασ mυχη ασ 
τηατ οφ φορmερ οχχυπατιον. Τηισ ισ α βιγ εφφεχτ! Ανοτηερ υνεξπεχτεδ 
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φινδινγ ωασ τηατ ϖολυντεερινγ διδ νοτ αππεαρ το ηαϖε mυχη εφφεχτ ον τηε 
ηεαλτη οφ πεοπλε ιν τηισ σαmπλε.  

Ι σηουλδ σουνδ α νοτε οφ χαυτιον αβουτ τηεσε ρεσυλτσ. Ιν πατη αναλψσισ, 
τηε mοδελ υσεδ ισ βασεδ ον τηεορετιχαλ ασσυmπτιονσ – ανδ υσινγ α 
διφφερεντ τηεορψ ωιτη οτηερ πρεδιχτορσ ανδ ουτχοmε ϖαριαβλεσ, ορδερεδ ιν 
α διφφερεντ ωαψ mιγητ λεαδ το διφφερεντ χονχλυσιονσ! 

Σο ωηψ δοεσ τηισ mαττερ? 

Τηισ πατη αναλψσισ συγγεστσ τηατ χλασσ−ρελατεδ ηεαλτη ινεθυαλιτιεσ δο 

περσιστ φορ ολδερ πεοπλε. Ιτ σηοωσ τηατ φορmερ οχχυπατιον ηασ αν 
ενδυρινγ εφφεχτ ον τηε ηεαλτη οφ πεοπλε ωηο αρε νο λονγερ ιν τηε 
ωορκπλαχε. Ιτ αλσο σηοωσ τηατ τηε αmουντ οφ ωεαλτη τηατ ολδερ πεοπλε 
ηαϖε ισ λινκεδ το τηειρ ηεαλτη στατυσ, τηατ τακινγ παρτ ιν χυλτυραλ 
αχτιϖιτιεσ ισ γοοδ φορ ψου, ανδ τηατ βοτη οφ τηεσε φαχτορσ αρε ρελατεδ το 
ανδ εξπλαιν σοmε οφ τηε οχχυπατιοναλ χλασσ εφφεχτ. Ανδ, ψεσ, τηεσε 

ρεσυλτσ χουλδ ηαϖε βεεν φουνδ υσινγ οτηερ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη 
τεχηνιθυεσ.  

Wηατ πατη αναλψσισ αδδσ ισ αβουτ ηοω τηε εφφεχτ οφ οχχυπατιον ον ηεαλτη 

ισ φιλτερεδ τηρουγη τηεσε οτηερ χηαραχτεριστιχσ. Ιτ συγγεστσ τηατ α λαργε 
αmουντ οφ τηε εφφεχτ οφ φορmερ οχχυπατιον ον τηε ηεαλτη οφ ολδερ πεοπλε 
ισ νοτ διρεχτ βυτ ινδιρεχτ – τηρουγη τηειρ περσοναλ ωεαλτη ανδ λιφεστψλε. 
Τηισ ποτεντιαλλψ προϖιδεσ εϖιδενχε φορ γοϖερνmεντ πολιχψ. Τηερε αρε τεν 
mιλλιον πεοπλε ιν τηε ΥΚ οϖερ 65 ψεαρσ ολδ (τηατ ισ ονε ιν σιξ πεοπλε) ανδ 
τηισ νυmβερ ισ γροωινγ. Ιν 2007/08, τηε αϖεραγε χαρε βιλλ φορ ΝΗΣ 

σερϖιχεσ το ρετιρεδ ηουσεηολδσ ωασ οϖερ ≤5,000 περ ηουσεηολδ περ ψεαρ 
(ωωω.παρλιαmεντ.υκ). Ιφ τηε γοϖερνmεντ ωαντ το ρεδυχε χοστσ το τηε 
ΝΗΣ φροm ιλλ−ηεαλτη ιν τηε ελδερλψ, ιτ mαψ βε α γοοδ τηινγ το συβσιδισε 
mυσευmσ ανδ τηεατρε γρουπσ ανδ σπορτσ αχτιϖιτιεσ ιν ορδερ το κεεπ τηε 
mινδσ ανδ βοδιεσ οφ ολδερ πεοπλε ασ αχτιϖε ασ ποσσιβλε φορ ασ λονγ ασ 
ποσσιβλε. 

A final thought on the future of Middle Earth… 

Σο ωηατ δοεσ πατη αναλψσισ τελλ υσ αβουτ ηοω Μιδδλε Εαρτη ωασ σαϖεδ? 
Ιν τηε βαττλε φορ Ροηαν, τηε διρεχτ εφφεχτ οφ Τηεοδεν ανδ ηισ αρmψ ατ 
Helm’s Deep was weaker than the total effect of Saruman’s forces. 
Οτηερωισε, Τηεοδεν ωουλδ νοτ ηαϖε ηαδ το ρετρεατ το τηε φορτρεσσ ανδ, 
ιν σο δοινγ, πυτ τηε φυτυρε οφ Μιδδλε Εαρτη ατ ρισκ. Λυχκιλψ φορ Μιδδλε 

Εαρτη, τηε διρεχτ εφφεχτ οφ Γανδαλφ γαλλοπινγ το τηε ρεσχυε ωιτη τηε 
Ροηιρριm ωασ το τιπ τηε βαλανχε οφ τοταλ εφφεχτ ιν φαϖουρ οφ Τηεοδεν. Τηε 
φορχεσ φορ γοοδ βεχαmε στρονγερ ανδ τηε βαττλε ωασ ωον!  

http://www.parliament.uk/
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Ρεφερενχεσ ανδ Φυρτηερ Ρεαδινγ 

Το εξπλορε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σοχιαλ χλασσ ανδ ηεαλτη φυρτηερ, τηε 

ϑοσεπη Ροωντρεε Φουνδατιον ωεβσιτε, πυβλιχατιονσ παγε 
(ωωω.ϕρφ.οργ/πυβλιχατιονσ) ισ α γοοδ πλαχε το σταρτ:  

ο Εξωορτηψ Μ., Στυαρτ Μ., Βλανε D., Μαρmοτ Μ. (Μαρχη, 2003) 
Ταχκλινγ Ηεαλτη Ινεθυαλιτιεσ Σινχε τηε Αχηεσον Ινθυιρψ ϑοσεπη 

Ροωντρεε Φουνδατιον  
ηττπ://ωωω.ϕρφ.οργ.υκ/πυβλιχατιονσ/ταχκλινγ−ηεαλτη−
ινεθυαλιτιεσ−αχηεσον−ινθυιρψ − λοοκ ατ τηε 4 παγε συmmαρψ. 

ο Ροωλινγσον Κ. (Σεπτεmβερ, 2011) Dοεσ Ινχοmε Ινεθυαλιτψ Χαυσε 
Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Προβλεmσ? ϑοσεπη Ροωντρεε Φουνδατιον  

ηττπ://ωωω.ϕρφ.οργ.υκ/πυβλιχατιονσ/ινχοmε−ινεθυαλιτψ−ηεαλτη−
σοχιαλ−προβλεmσ − λοοκ ατ τηε 4 παγε συmmαρψ. 

Φορ αν εξαmπλε οφ α ηεαλτη−ρελατεδ πατη αναλψσισ: 

ο Ηονϕο Κ., Τσυτσυmι Α., Καωαχηι Ι., Καωακαmι Ν. (2006) Wηατ 

Αχχουντσ φορ τηε Ρελατιονσηιπ Βετωεεν Σοχιαλ Χλασσ ανδ 
Σmοκινγ Χεσσατιον? Ρεσυλτσ οφ α Πατη Αναλψσισ Σοχιαλ Σχιενχε 
ανδ Μεδιχινε 62:317−328 – τηισ ισ νοτ εασψ το ρεαδ βυτ λοοκ ατ 
τηε πατη mοδελ ον π. 318 ανδ τρψ ρεαδινγ τηε Dισχυσσιον τηατ 
σταρτσ ον π. 325. 

Τηερε αρε νο σιmπλε βοοκσ ον πατη αναλψσισ βυτ ιφ ψου αρε ιντερεστεδ το 
εξπλορε τηισ τεχηνιθυε φυρτηερ, λοοκ ατ: 

ο Μερτλερ Χ.Α., ςανναττα Ρ.Α. (2005) Αδϖανχεδ ανδ Μυλτιϖαριατε 

Στατιστιχαλ Μετηοδσ: Πραχτιχαλ Αππλιχατιον ανδ Ιντερπρετατιον 
Χαλιφορνια:Πψρχζακ Πυβλισηινγ – ορ φορ α φρεε δοωνλοαδ, τρψ: 
ηττπ://ωωω.γοβοοκεε.νετ/mερτλερ−ανδ−ϖανναττα/  

 

 

 

Dρ. Παυλινε ΜχΓοϖερν, Χεντρε φορ Ποσιτιϖε Αγεινγ, Υνιϖερσιτψ οφ 

Γρεενωιχη, π.mχγοϖερν≅γρεενωιχη.αχ.υκ 

http://www.jrf.org/publications
http://www.jrf.org.uk/publications/tackling-health-inequalities-acheson-inquiry
http://www.jrf.org.uk/publications/tackling-health-inequalities-acheson-inquiry
http://www.jrf.org.uk/publications/income-inequality-health-social-problems
http://www.jrf.org.uk/publications/income-inequality-health-social-problems
http://www.gobookee.net/mertler-and-vannatta/
mailto:p.mcgovern@greenwich.ac.uk

