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Anexa 1. CONCEPTE STATISTICE ESENŢIALE
„...gândirea statistică va deveni într-o zi la fel de
necesară pentru un cetăţean eficient la fel ca şi
abilitatea de a citi şi a scrie”.
H.G. Wells (1866-1946)
•
•
•

(Caracteristici) variabile
Serii (şiruri) statistice
Populaţie statistică

•
•
•

Eşantion statistic
Randomizare
Inferenţe statistice

„Statistica studiază mulţimi de observaţii efectuate asupra unor obiecte denumite
unităţi statistice care prezintă anumite caracteristici variabile. Unităţile statistice pot fi
clasate, ordonate sau măsurate în raport cu caracteristicile respective. Mulţimile de
observaţii se numesc serii statisitice sau şiruri statistice”. (L4)
Numărul de observaţii din seria respectivă se numeşte volumul seriei.
Exemplu: Într-un spital clienţii (unităţile statistice) au, printre altele, următoarele
caracteristici:
 grupa sanguină. Această caracteristică poate fi doar clasată (repartizată în clasele,
variantele respective: A, B, 0, AB).
 nota sau calificativul pe care îl acorda calităţii asistenţei medicale primite.
Această caracteristică poate fi clasată şi ordonată doar.
 greutatea la internare. Această caracteristică poate fi clasată, ordonată şi
măsurată.
Măsurarea presupune posibilitatea existenţei unui „unităţi de măsură” cu semnificaţie
invariantă în orice context. Astfel, în cazul greutăţii, diferenţa de 1 kg între greutatea
de 70kg şi cea de 69kg, înseamnă acelaşi lucru cu diferenţa de 1 kg între oricare alte
două greutăţi întregi consecutive. Mai mult, o greutate de 80 kg este de două ori mai
mare decât una de 40 kg, adică poate fi obţinută punând pe cântar două greutăţi de 40
kg. Acest lucru nu este valabil pentru nota acordată calităţii asistenţei medicale. Aici,
diferenţa de un punct între un client care acordă nota 5 şi unul care acordă nota 4 nu
are aceeaşi semnificaţie cu diferenţa, tot de un punct, între notele 10 şi 9. Mai evident,
un client care acordă nota 10 nu înseamnă că este de două ori mai mulţumit decât
unul care a acordat nota 5 ori că mulţumirea lui este egală cu suma mulţumirii celor
doi care au acordat, fiecare, nota 5.
Variabilele care pot fi doar clasate se numesc variabile calitative (nominale). Cele
care pot fi şi ordonate doar se numesc ordinale, iar cele care pot fi măsurate se numesc
variabile cantitative (dimensiuni).
Exemple de variabile
 calitative: grupa sanguină, RH-ul, sexul, diagnosticul medical, specialitatea
medicala, patologia, tratamentul, tipul de serviciu medical, spitalul, medicul,
judeţul;
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ordinale: nota sau calificativul acordat asistenţei medicale, ierarhia medicilor întrun spital, gravitatea unei patologii, starea de sănătate, performanţa unui cadru
medical;
 cantitative: greutatea, înălţimea, numărul de clienţi, timpul de spitalizare, durata
de funcţionarea a unui aparat, salariul unui cadru medical, costul unui tratament,
numărul de zile de spitalizare.
Variabilele calitative au variante, cele ordinale, ranguri iar cantitativele au valori
(numere).
Variabilele cantitative pot fi tratate drept ordinale, iar cele ordinale drept calitative.
Seriile statistice pot fi univariate, bivariate ori multivariate, după numărul de variabile
luate în consideraţie simultan.


Exemple de serii statistice
 {gripă, TBC, gripă, SIDA, TBC} serie statistică univariată de volum 5, a
variabilei calitative „patologia”, în care au apărut doar variantele: gripa, TBC şi
SIDA
slab` medie slab` bun` 
 
 serie statistică bivariată de volum 4, a perechii de
slab` slab` medie bun` 
variabile ordinale „calitatea asistenţei medicale în salonul X”, evaluată de 4 clienţi
la o săptămână de la internare (seria de sus), respectiv aceeaşi variabilă evaluată
de aceeaşi 4 pacienţi după încă o săptămână (seria de jos) în care s-a aplicat un
program pentru creşterea calităţii asistenţei medicale. În ambele variabile au
apărut rangurile „slabă”, „medie”, „bună”.
 un chestionar de audit care conţine variabilele sex, vârsta, diagnostic, medic
curant, nota acordată calităţii îngrijirii medicale, aplicat mai multor clienţi
formează o serie multivariată.
Seriile statistice univariate se pot sintetiza grafic în reprezentări grafice adecvate:
diagrame circulare pentru cele calitative şi diagrame în batoane şi poligoane de frecvenţe
pentru cele ordinale şi cantitative. Pentru cele cantitative grupate pe intervale de grupare
se utilizează histograme (vezi 2.1 în anexa 2.)
Spunem despre o serie statistică că reprezintă o populaţie statistică dacă interesul
nostru se limitează la seria respectivă (de fapt, la mulţimea respectivă de unităţi
statistice). Spunem că reprezintă un eşantion statistic dacă este o parte a unei populaţiei
statistice la care se extinde interesul nostru (L4).

O populaţie statistică poate fi studiată exhaustiv, complet (caz relativ rar sau chiar
imposibil) sau incomplet prin intermediul unui eşantion (cazul cel mai frecvent). În
primul caz, rezultatele obţinute sunt certe, iar în al doilea caz sunt incerte (cu privire la
populaţia statistică respectivă). Extrapolarea rezultatelor de la eşantion la populaţia de
origine este, din punct de vedere logic, o inducţie (o „generalizare”). Inducţia poate fi
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completă ori incompletă. Numai în cadrul ştiinţelor formale (ca matematica, logica) se
pot face inducţii complete♦. Prin acestea se obţin rezultate certe sau, altfel spus, cu un
grad de certitudine unitar (sau 100%). În cadrul ştiinţelor, cercetărilor experimentale sau
de observaţie nu pot fi realizate decât inducţii incomplete, deci incerte sau, altfel spus, cu
grad de certitudine subunitar (sau < 100%). Gradul de certitudine al unei generalizări din
ştiinţele experimentale sau de observaţie poate fi nespecificat ori specificat. Desigur, sunt
preferate cele cu grad specificat (ca un plus de ştiinţificitate). Gradul de certitudine
specificat poate fi o probabilitate subiectivă ori una obiectivă. Probabilităţile subiective
sunt acordate subiectiv de experţi ai domeniului experimental respectiv. În cele mai multe
situaţii concerte, aceste probabilităţi subiective nu pot fi verificate practic. În contrast,
probabilităţile obiective pot fi verificate experimental. Aceste probabilităţi obiective se
pot obţine numai (a) dacă informaţiile din eşantioane sunt prelucrate prin metodele
statisticii inductive şi (b) eşantioanele s-au obţinut ca şi când ar fi fost extrase dintr-o
„urnă bine amestecată” (pentru ca să se asigure aceeaşi şansă oricărui eşantion de volum
fixat). Asemenea eşantioane sunt numite eşantioane aleatoare (simple) şi se obţin printro procedură numită randomizare. Se acceptă şi aşa numita pseudorandomizare care
înseamnă generarea cu ajutorul rutinelor specializate ale calculatorului a n numere
pseudoaleatoare mai mici sau egale cu N, în care n este volumul eşantionului iar N este
volumul populaţiei statistice. După care elementele populaţiei se numerotează de la 1 la N
şi sunt selectate în eşantion elementele cu numerele stabilite de calculator.
Condiţia ca extragerea eşantionului să fie aleatoare, întâmplătoare este esenţială deoarece numai în
acest fel rezultatele practice se suprapun perfect cu teoria. O extragere aleatoare se obţine la fel de greu ca
şi o sterilizare. Cel mai corect ar fi să spunem că eşantionul trebuie extras « prin randomizare ». Aceasta
înseamnă că trebuie să apelăm la o procedură care ne asigură că în selectarea unităţilor cuprinse în eşantion
intervine doar pura întâmplare şi, teoretic, nici-o intervenţie umană. Altfel, este ca şi cum am fi extras
eşantionul dintr-o « urnă măsluită », dar într-un fel necunoscut de nimeni. Adică, « ne furăm singuri
căciula ». Continuând analogia, extragerea eşantionului fără a se face randomizare va avea consecinţe
analoge unei operaţii făcute fără sterilizare.

Prin a şi b de mai sus se obţin aşa numitele inferenţe statistice (testele statistice şi
estimările statistice) care sunt metodele de inducţie, ce-i drept, incompletă, dar care sunt
singurele ce pot asigura maximum de ştiinţificitate demersului de generalizare în ştiinţele
experimentale.
Rezumând cele de mai sus, putem spune că aşa cum în ştiinţele formale gradul
superior de ştiinţificitate este asigurat de inducţia completă, în ştiinţele experimentale sau
de observaţie gradul superior de ştiinţificitate este dat de aplicarea corectă (eşantioane
prin randomizare) a gândirii statistice (inferenţele statistice).
Metodele statistice care se opresc la orizontul seriei de date disponibile formează
aşa numita statistică descriptivă. Cele care se ocupă de extrapolarea (generalizarea,
inducţia) rezultatelor obţinute pe datele empirice la populaţii statistice din care au fost
extrase sau presupunem că au fost extrase alcătuiesc statistica inductivă. Aceasta este
denumită şi statistică inferenţială, analitică sau matematică.

♦ „Gustul” inducţiei complete se poate simţi uşor dacă ne reamintim una din celebrele butade ale lui
Moisil: „Orice om are dreptul la un pahar cu vin. Dar după ce bei un pahar cu vin eşti un alt om.” Deci ai
dreptul la încă un pahar cu vin şi aşa mai departe. Rezultă, în final, că orice om are dreptul la o infinitate de
pahare cu vin.

