
Οι έρευνες παρέχουν δεδομένα που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι έρευ-

νες καθοδηγούν υποψήφιους πολιτικούς, διαμορφώνουν επιχειρηματικές πρακτικές, εντοπίζουν

αποτελεσματικές ιατρικές αγωγές και επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής μας. Οι έρευνες μας δί-

νουν μια εικόνα για τις απόψεις και τις συμπεριφορές των άλλων. Για παράδειγμα, η Εθνική Έρευνα

Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES)

αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος που μελετά την υγεία και τη διατροφή χιλιάδων

ενηλίκων και παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ας εξετάσουμε μια μελέτη της USA Today, στην οποία όσοι ανταποκρίθηκαν ρωτήθηκαν αν χρειά -

ζονται καφεΐνη για να ξεκινήσουν τον εγκέφαλό τους κάθε ημέρα. Μεταξύ των 2.006 ερωτηθέντων,

το 74% δήλωσε ότι χρειάζονται την καφεΐνη. Το Σχήμα 1-1 περιλαμβάνει γραφικές παραστάσεις

που απεικονίζουν αυτά τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι ένας συντριπτικός αριθμός ανθρώπων χρειάζεται

την καφεΐνη για να ξεκινήσουν το μυαλό τους κάθε ημέρα. Οι γραφικές παραστάσεις στο Σχήμα 1-

1 απεικονίζουν οπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους

αυτού του βιβλίου είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της κριτικής σκέψης, ώστε τα αποτελέσματα

αυτά να μη γίνονται τυφλά αποδεκτά. Μπορούμε να αναρωτηθούμε αν τα αποτελέσματα της με-
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Ερώτηση έρευνας: 
Χρειάζεστε καφεΐνη για να ξεκινήσετε τον εγκέφαλό σας κάθε ημέρα;



λέτης είναι έγκυρα. Ποιος διεξήγαγε τη μελέτη; Πώς επιλέχθηκαν οι ερωτηθέντες; Οι γραφικές πα-

ραστάσεις στο Σχήμα 1-1 απεικονίζουν καλά τα αποτελέσματα, ή είναι οι γραφικές παραστάσεις

κάπως παραπλανητικές;

Τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάζονται εδώ εμφανίζουν σημαντικά σφάλματα τα

οποία είναι από τα πιο συνηθισμένα, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωριστούν. Ακο-

λουθούν σύντομες περιγραφές για κάθε ένα από τα βασικά σφάλματα:

Σφάλμα 1: Παραπλανητικές γραφικές παραστάσεις Το ραβδόγραμμα στο Σχήμα 1-1A είναι

πολύ παραπλανητικό. Χρησιμοποιώντας μια κατακόρυφη κλίμακα που δεν ξεκινά από το μηδέν, η

διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών φαίνεται υπερβολική. Το Σχήμα 1-1A δείχνει ότι περίπου οκτώ

φορές περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται την καφεΐνη. Ωστόσο, με το 74% που χρειάζονται κα-

φεΐνη και το 26% δεν χρειάζονται καφεΐνη, ο λόγος είναι στην πραγματικότητα περίπου 3:1, αντί

της αναλογίας 8:1 που παρουσιάζεται στο γράφημα.
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ΣΧΗΜΑ 1-1A
Αποτελέσματα έρευνας.

ΣΧΗΜΑ 1-1B
Αποτελέσματα έρευνας.



Η απεικόνιση στο Σχήμα 1-1B είναι επίσης παραπλανητική. Και πάλι, η διαφορά μεταξύ των

πραγματικών ποσοστών απαντήσεων, με 74% (που χρειάζονται καφεΐνη) και 26% (δεν χρειάζονται

καφεΐνη) είναι μια διαφορά που στρεβλώνεται σε μεγάλο βαθμό. Το γράφημα βάσει εικόνας (ή «ει-

κονόγραμμα») στο Σχήμα 1-1B καθιστά εμφανές ότι ο λόγος των ατόμων που χρειάζονται καφεΐνη

σε σχέση με τα άτομα που δεν χρειάζονται καφεΐνη είναι περίπου 9:1 αντί της σωστής αναλογίας

περίπου 3:1. (Τα αντικείμενα με επιφάνεια ή όγκο μπορούν να διαστρεβλώνουν τις αντιλήψεις επει-

δή μπορούν να γίνουν αντιληπτά δυσανάλογα μεγαλύτερα ή μικρότερα απ’ ό,τι δείχνουν τα δεδο-

μένα). Οι παραπλανητικές γραφικές παραστάσεις αναλύονται λεπτομερέστερα στην Ενότητα 2-3,

αλλά βλέπουμε εδώ ότι οι εικόνες στο Σχήμα 1-1 υπερβάλλουν σημαντικά στον αριθμό των ατόμων

που χρειάζονται καφεΐνη.

Σφάλμα 2: Κακή μέθοδος δειγματοληψίας Οι προαναφερθείσες απαντήσεις της μελέτης προ-

έρχονται από τους χρήστες του διαδικτύου στις ΗΠΑ. Η εκούσια ερώτηση της μελέτης δημοσιεύτηκε

σε μια ιστοσελίδα και οι χρήστες του διαδικτύου αποφάσισαν εάν θα απαντήσουν. Αυτό είναι ένα

παράδειγμα δείγματος εθελοντικής απάντησης – ένα δείγμα στο οποίο οι ίδιοι οι ερωτηθέντες απο-

φασίζουν αν θα συμμετάσχουν. Με ένα δείγμα εθελοντικής ανταπόκρισης συμβαίνει συχνά ότι εκεί-

νοι που έχουν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν, έτσι τα αποτελέ-

σματα είναι πολύ αμφισβητήσιμα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που αισθάνονται έντονα ότι δεν

μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το πρωινό τους φλιτζάνι καφέ μπορεί να είναι πιο πιθανό να

απαντήσουν στη μελέτη για την καφεΐνη απ’ ό,τι οι άνθρωποι που είναι πιο σκεπτικοί για την κα-

φεΐνη ή τον καφέ. Όταν χρησιμοποιείτε δείγμα δεδομένων για να μάθετε κάτι για έναν πληθυσμό,

είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβετε δείγματα δεδομένων που είναι αντιπροσωπευτικά του πλη-

θυσμού από τον οποίο προέρχονται τα δεδομένα. Καθώς προχωράμε σε αυτό το κεφάλαιο και συ-

ζητάμε τους τύπους δεδομένων και τις μεθόδους δειγματοληψίας, θα πρέπει να επικεντρωθούμε

σε αυτές τις βασικές έννοιες:

• Τα δείγματα των δεδομένων πρέπει να συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο, όπως μέσω
μιας διαδικασίας τυχαίας επιλογής.

• Εάν τα δείγματα των δεδομένων δεν συλλεχθούν με τον κατάλληλο τρόπο, τα δεδομένα
αυτά μπορεί να είναι τόσο άχρηστα που καμία στατιστική επεξεργασία δεν μπορεί να
τα σώσει.

Θα ήταν εύκολο να δεχτούμε τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών και να προχωρήσουμε

τυφλά σε υπολογισμούς και στατιστικές αναλύσεις, αλλά θα παραλείψουμε τα κρίσιμα δύο ελατ-

τώματα που περιγράφηκαν παραπάνω. Θα μπορούσαμε στη συνέχεια να εξάγουμε συμπεράσματα

τα οποία είναι βασικά λανθασμένα και παραπλανητικά. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να αναπτύξουμε δε-

ξιότητες στη στατιστική σκέψη και στην κρίσιμη σκέψη, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμα-

σμένοι να αναλύσουμε τέτοια δεδομένα.

Η πιο σημαντική έννοια που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι η εξής: Όταν χρησιμοποιούμε

μεθόδους στατιστικής με δείγμα δεδομένων για να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με έναν πλη-

θυσμό, είναι απολύτως απαραίτητο να συλλέγουμε δείγμα δεδομένων με τον κατάλληλο τρόπο.

Ακολουθούν οι κύριοι στόχοι του κεφαλαίου:

1-1 Στατιστική και κρίσιμη σκέψη
• Αναλύστε δείγμα δεδομένων σε σχέση με το γενικό πλαίσιο, την πηγή και τη μέθοδο δειγ-

ματοληψίας.
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• Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ στατιστικής σημασίας και πρακτικής σημασίας.

• Καθορίστε και προσδιορίστε ένα δείγμα εθελοντικής ανταπόκρισης και κρατήστε στο μυαλό

σας ότι τα στατιστικά συμπεράσματα που βασίζονται σε δεδομένα από ένα τέτοιο δείγμα

δεν είναι γενικά έγκυρα.

1-2 Τύποι δεδομένων
• Διακρίνετε μεταξύ μιας παραμέτρου και μιας στατιστικής.

• Διακρίνετε μεταξύ των ποσοτικών δεδομένων και των δεδομένων ονομαστικής αξίας (ή ποιο -

τικών ή χαρακτηριστικών) δεδομένων.

• Διακρίνετε μεταξύ διακριτών δεδομένων και συνεχών δεδομένων.

• Προσδιορίστε εάν οι βασικοί στατιστικοί υπολογισμοί είναι κατάλληλοι για ένα συγκεκρι-

μένο σύνολο δεδομένων.

1-3 Συλλογή δειγμάτων δεδομένων
• Καθορίστε και προσδιορίστε ένα απλό τυχαίο δείγμα.

• Κατανοήστε τη σημασία των μεθόδων σωστής δειγματοληψίας και της σημασίας του καλού

σχεδιασμού των πειραμάτων.

Βασική ιδέα Σε αυτή την ενότητα ξεκινάμε με μερικούς πολύ βασικούς όρους, και στη συνέχεια επι-
χειρούμε μια επισκόπηση της διαδικασίας που εμπλέκεται στη διεξαγωγή μιας στατιστικής μελέτης. Η
διαδικασία αυτή αποτελείται από «την προετοιμασία, την ανάλυση και το συμπέρασμα». Η «προετοιμασία»
περιλαμβάνει την εξέταση του πλαισίου, της πηγής των δεδομένων και της μεθόδου δειγματοληψίας. Στα
μελλοντικά κεφάλαια κατασκευάζουμε κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, διερευνούμε τα δεδομένα
και εκτελούμε τους υπολογισμούς που απαιτούνται για τη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται. Στα
επόμενα κεφάλαια εξάγουμε επίσης συμπεράσματα προσδιορίζοντας εάν τα αποτελέσματα έχουν στα-
τιστική σημαντικότητα και πρακτική σημασία.

Η στατιστική σκέψη περιλαμβάνει την κρίσιμη σκέψη και την ικανότητα να κατανοεί τα αποτελέσματα.
Η στατιστική σκέψη απαιτεί πολύ περισσότερα από την ικανότητα εκτέλεσης πολύπλοκων υπολογισμών.
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Στατιστική και κρίσιμη σκέψη

ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεδομένα είναι συλλογές παρατηρήσεων, όπως μετρήσεις ή απαντήσεις ερευνών. Ο όρος «δεδο-

μένο» ονομάζεται datum και χρησιμοποιείται σπάνια. Ο όρος «data» σημαίνει «δεδομένα» και

είναι στον πληθυντικό, οπότε είναι σωστό να λέμε «δεδομένα είναι: data are» και όχι «data is…»).

Η στατιστική είναι η επιστήμη σχεδιασμού μελετών και πειραμάτων, η λήψη δεδομένων, η ορ-

γάνωση, η σύνοψη, η παρουσίαση, η ανάλυση και η ερμηνεία αυτών των δεδομένων και στη συ-

νέχεια η εξαγωγή συμπερασμάτων που βασίζονται σε αυτά.

Ο πληθυσμός είναι η πλήρης συλλογή όλων των μετρήσεων ή δεδομένων που μελετώνται. Τυπικά,

ο πληθυσμός είναι η πλήρης συλλογή δεδομένων απ’ όπου θέλουμε να εξάγουμε συμπεράσματα.

Μια απογραφή είναι η συλλογή δεδομένων από κάθε μέλος του πληθυσμού.

Ένα δείγμα είναι ένα υποσύνολο στοιχείων που επιλέγονται από έναν πληθυσμό.

1-1



Στο άρθρο περιοδικού «Residential Carbon Monoxide Detector Failure Rates in the United States»
(των Ryan και Arnold, American Journal of Public Health, Vol. 101, No. 10) αναφέρθηκε ότι στις
Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 38 εκατομμύρια ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα. Όταν 30
από αυτούς επιλέχθηκαν τυχαία και δοκιμάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι 12 από τους ανιχνευτές
δεν κατάφεραν να ενεργοποιήσουν το συναγερμό σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις μονοξειδίου
του άνθρακα. Στην περίπτωση αυτή ο πληθυσμός και το δείγμα έχουν ως εξής:

• Πληθυσμός: Το σύνολο των 38 εκατομμυρίων ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα στις Ηνω-
μένες Πολιτείες.

• Δείγμα: Οι 30 ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα που επιλέχθηκαν και ελέγχθηκαν.

Στόχος είναι να μελετηθεί ένα δείγμα δεδομένων ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τον πληθυσμό όλων των ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα και οι στατιστικές μέ-
θοδοι που είναι χρήσιμες για την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

Μέσα από πολλά παραδείγματα, ασκήσεις και συζητήσεις, αυτό το κείμενο θα σας βοηθήσει να αναπτύ-
ξετε τις ικανότητες στατιστικής σκέψης που είναι τόσο σημαντικές σήμερα.

Ξεκινάμε με κάποιες πολύ βασικές έννοιες.
Επειδή οι πληθυσμοί είναι συχνά πολύ μεγάλοι, ένας κοινός στόχος της χρήσης των στατιστικών είναι
να αποκτήσουμε δεδομένα από ένα δείγμα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα
και να συμπεράνουμε για τον πληθυσμό.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  Οικιακοί ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα

ΣΧΗΜΑ 1-2
Στατιστική σκέψη.



Προχωράμε τώρα να εξετάσουμε τη διαδικασία που εφαρμόζου-
με σε μια στατιστική μελέτη. Δείτε στο Σχήμα 1-2 την περίληψη αυ-
τής της διαδικασίας και σημειώστε ότι εστιάζουμε στην κρίσιμη σκέ-
ψη, όχι στους μαθηματικούς υπολογισμούς. Χάρη στις υπέροχες
εξελίξεις στην τεχνολογία, έχουμε ισχυρά εργαλεία που κάνουν απο-
τελεσματικό το ξεκαθάρισμα των αριθμών, ώστε να μπορούμε να
επικεντρωθούμε στην κατανόηση και στην ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων.

Προετοιμασία

Πλαίσιο Το Σχήμα 1-2 μας προτείνει ότι πρέπει να αρχίσουμε την
προετοιμασία μας λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των δεδομένων,
οπότε ας αρχίσουμε με το γενικότερο πλαίσιο εξετάζοντας τα δεδο-
μένα στον Πίνακα 1-1. (Τα δεδομένα από το σύνολο δεδομένων 9
«IQ και μέγεθος εγκεφάλου» στο Προσάρτημα Β). Τα δεδομένα στον
Πίνακα 1-1 αποτελούνται από μετρήσεις και βαθμολογίες του IQ και
μετρήσεις του μεγέθους του εγκεφάλου από 10 διαφορετικά άτομα.
Τα δεδομένα ταιριάζουν υπό την έννοια ότι κάθε ξεχωριστό ζεύγος
τιμών «IQ/μέγεθος εγκεφάλου» προέρχεται από το ίδιο άτομο. Το
πρώτο άτομο είχε μετρημένη βαθμολογία IQ 96 και μέγεθος εγκε-
φάλου 1.005 cm3. Ο τύπος του Πίνακα 1-1 προτείνει τον ακόλουθο
στόχο: Προσδιορίστε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ βαθμολογίας IQ και
μεγέθους εγκεφάλου. Αυτός ο στόχος υποδηλώνει πιθανή υπόθεση:
Τα άτομα με μεγαλύτερους εγκεφάλους τείνουν να έχουν υψηλότε-
ρες βαθμολογίες IQ.

Πηγή δεδομένων Τα δεδομένα στον Πίνακα 1-1 παραχωρήθηκαν
από τους MJ Tramo, WC Loftus, TA Stukel, JB Weaver και MS Gazz-
iniga, οι οποίοι συζητούν τα δεδομένα στο άρθρο «Brain Size, Head
Size and IQ in Monozygotic Twins» στο περιοδικό Neurology, Vol.
50. Οι ερευνητές προέρχονται από έγκριτα ιατρικά πανεπιστημιακά
τμήματα και νοσοκομεία και δεν θα ήταν ευχαριστημένοι με την πα-
ρουσίαση παραπλανητικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, η Kiwi Brands,
υπεύθυνη για το βερνίκι παπουτσιών, ανέθεσε μια μελέτη που κατέ-
ληξε σε αυτή τη δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε σε μερικές εφημε-
ρίδες: «Σύμφωνα με μια μελέτη μεταξύ 250 επαγγελματιών επιλογής

προσωπικού, τα απεριποίητα παπούτσια ήταν ο συνηθέστερος λόγος αποτυχίας των ανδρών για μια
πρώτη καλή εντύπωση στην αναζήτηση εργασίας».

«Όταν οι γιατροί που διεξάγουν κλινικά πειράματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φαρμά-
κων λαμβάνουν χρηματοδότηση από εταιρείες φαρμάκων, έχουν κίνητρο να δώσουν ευνοϊκά αποτελέ-
σματα». Ορισμένα επαγγελματικά περιοδικά, όπως το Journal of the American Medical Association, απαι-
τούν τώρα από τους γιατρούς να αναφέρουν τις πηγές χρηματοδότησης σε άρθρα περιοδικών. Πρέπει
να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για τις μελέτες από πηγές που μπορεί να παράγουν μεροληπτικά απο-
τελέσματα.
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Μεροληπτική επιβίωση

Κατά τον Β~ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, ο στατιστικολόγος
Abraham Wald έσωσε πολλές

ζωές με την εργασία του στην
ομάδα των Εφαρμοσμένων Μα-

θηματικών. Οι στρατιωτικοί ηγέτες ζήτη-
σαν από την ομάδα να ερευνήσει το πώς
θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πιθανό-
τητες επιστροφής των βομβαρδιστικών
αεροσκαφών μετά από αποστολές. Ήθε-
λαν να προσθέσουν επιπλέον θωράκιση
για προστασία και κατέγραψαν τις θέσεις
στα βομβαρδιστικά όπου βρέθηκαν κατα-
στρεπτικές τρύπες. Υπολόγισαν ότι η θω-
ράκιση πρέ  πει να τοποθετηθεί σε θέσεις
με τις περισσότερες τρύπες, αλλά ο Wald
είπε ότι η στρατηγική αυτή θα ήταν ένα
μεγάλο λάθος. Είπε ότι η θωράκιση θα
πρέπει να τοποθετηθεί στα βομβαρδιστικά
που επέστρεψαν και δεν έχουν υποστεί
βλάβη. Η αιτιολογία του ήταν η εξής: Τα
βομβαρδιστικά που επέστρεψαν με ζημιά
ήταν επιζώντες, οπότε παρά τη ζημιά που
υπέστησαν μπόρεσαν να επιβιώσουν. Οι
περιοχές στο αεροσκάφος που δεν είχαν
υποστεί ζημιά ήταν οι πιο ευάλωτες και τα
αεροσκάφη που υπέστησαν ζημιά σε αυ-
τές τις ευάλωτες περιοχές ήταν αυτά που
δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Οι στρα-
τιωτικοί ηγέτες θα είχαν κάνει ένα μεγάλο
λάθος μελετώ ντας μεροληπτικά τα αερο-
πλάνα που επιβίωσαν αντί να σκεφτούν τα
αεροπλάνα που δεν επιβίωσαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 Τιμή IQ και μέγεθος εγκεφάλου (cm3)

IQ 96 87 101 103 127 96 88 85 97 124

Μέγεθος 1.005 1.035 1.281 1.051 1.034 1.079 1.104 1.439 1.029 1.160
Εγκεφάλου (cm3)


