Στατιστικά µέτρα
Μια κατανοµή συχνοτήτων ( ποιοτική ή ποσοτική) µας δίνει αρκετές πληροφορίες για τη
µεταβλητή. Οι πίνακες και πολύ περισσότερο οι γραφικές παραστάσεις µας δίνουν τη δυνατότητα
να αποκτήσουµε µια πλήρη εικόνα του δείγµατος που εξετάζουµε, σε συνδυασµό µε τη
συσχετισµένη µεταβλητή που µας ενδιαφέρει.
Όµως, η ανάγνωση των πληροφοριών ενός δείγµατος από έναν πίνακα δεν είναι πάντοτε εύκολη
ούτε και επιτρέπει τη γρήγορη παραγωγή εικόνας για τη συσχέτιση των στατιστικών δεδοµένων.
Η αναζήτησή µας είναι να παρουσιάσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσµού µε µια πιο
συνεπτυγµένη γρήγορη-λακωνική µορφή µε τη βοήθεια µέτρων τα οποία θα καθορίσουν τη µορφή
του στατιστικού πληθυσµού.
Έτσι σε µια οµάδα δεδοµένων, τα κυριότερα – βασικά χαρακτηριστικά είναι
η συµµετρία – ασυµµετρία
η κεντρική τάση
η διασπορά τιµών
η κύρτωση
Με τον όρο συµµετρία, εννοούµε κατά πόσο µια καµπύλη συχνοτήτων είναι συµµετρική ως προς
δεδοµένη ευθεία x = x0 . Η ασυµµετρία, ουσιαστικά εκφράζει το βαθµό απόκλισης από τη
συµµετρία.
Με τον όρο κεντρική τάση, εννοούµε την ιδιότητα που έχουν οι τιµές µιας µεταβλητής να τείνουν
να συγκεντρωθούν κοντά σ’ ένα σηµείο του οριζόντιου άξονα.
Με τον όρο διασπορά τιµών, εννοούµε κατά πόσο οι τιµές τείνουν να συγκεντρωθούν γύρω από το
κέντρο τους, δηλαδή κατά πόσο οι τιµές συγκεντρώνονται σε ένα διάστηµα και γύρω από το
κέντρο τους.
Η κύρτωση της καµπύλης συχνοτήτων µετρά το βαθµό της συγκέντρωσης των τιµών της
µεταβλητής στην περιοχή του αριθµητικού µέσου, δηλαδή η κύρτωση µετρά πόσο στενή ή πλατειά
είναι η κατανοµή. Η κύρτωση αναφέρεται σε κανονικές , γενικότερα σε συµµετρικές, κατανοµές.

Μέτρα θέσης
Η µέση τιµή (µέσος αριθµητικός) αστάθµητη ή σταθµισµένη είναι µέτρο κεντρικής τάσης. Είναι
η τιµή εκείνη γύρω από την οποία συσσωρεύονται οι τιµές µιας µεταβλητής και βρίσκεται στο
κέντρο µιας σειράς παρατηρήσεων, εφ’ όσον το δείγµα παρουσιάζει οµοιογένεια. Αντικειµενικός
σκοπός του µέτρου είναι να αντιπροσωπεύσει έναν πληθυσµό, από την άποψη µιας µεταβλητής,
κατά τον πιο απλό και σύντοµο τρόπο.
Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της µέσης τιµής καταλογίζουµε τη χρησιµοποίηση όλων των τιµών
της µεταβλητής, τη µοναδικότητα της τιµής της καθώς και τον εύκολο υπολογισµό. Σε συνδυασµό
µε άλλα µέτρα µας δίνει τη δυνατότητα της ευρύτερης στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων του
δείγµατος.
Όµως, ο επηρεασµός της µέσης τιµής από τις ακραίες τιµές του δείγµατος, η αδυναµία της να
αντιστοιχεί πάντοτε σε τιµή της µεταβλητής ή στη µορφή της, η µη ύπαρξή της σε ποιοτικά
δεδοµένα και η ασάφειά της σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα µε ανοικτές τις ακραίες κλάσεις , είναι
µειονεκτήµατα της µέσης τιµής.
Η διάµεσος είναι µέτρο κεντρικής θέσης. Η τιµή της διαµέσου είναι µεγαλύτερη ή ίση από το
50% των τιµών του δείγµατος και µικρότερη ή ίση από το 50% των τιµών του δείγµατος. Η
διάµεσος, ως διχοτόµος της κατανοµής, αποτελεί την κεντρικότερη τιµή των παρατηρήσεων.
Στα πλεονεκτήµατα της διαµέσου καταλογίζεται η ευκολία εύρεσης και κατανόησής της, καθώς
επίσης και ότι δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές του δείγµατος. Τέλος, πλεονέκτηµα θεωρείται
η µοναδικότητά της αλλά και η δυνατότητα υπολογισµού της σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα µε
ανοικτές ακραίες κλάσεις.
Για τη διάµεσο, θεωρείται µειονέκτηµα η ανυπαρξία της σε ποιοτικές µεταβλητές καθώς και η µη
χρησιµοποίηση όλων των τιµών του δείγµατος για τον καθορισµό της. Σηµαντικό µειονέκτηµα
θεωρείται επίσης ότι σε πολλές κατανοµές η διάµεσος δεν συµπίπτει µε κάποια τιµή του δείγµατος.

Επίσης, είναι ένα µέτρο που δεν δίνει ευρύτερα στατιστικά συµπεράσµατα και δεν χρησιµοποιείται
για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Μέτρα διασποράς
Το εύρος, είναι το απλούστερο µέτρο διασποράς. Καθορίζει το διάστηµα στο οποίο ανήκουν οι
τιµές του δείγµατος. Η άµεση εξάρτηση του εύρους από τις δύο ακραίες τιµές του δείγµατος
καθιστά το συγκεκριµένο µέτρο ως το λιγότερο αξιόπιστο.
Η τελευταία παρατήρηση δεν µας οδηγεί στο συµπέρασµα ό,τι το εύρος είναι ένα µέτρο χωρίς
ουσιαστική εφαρµογή, καθώς αποτελεί ένα από τα κύρια µέτρα σε οικονοµικές – χρηµατιστηριακές
µελέτες καθώς και στη µετεωρολογία.
Η διασπορά (διακύµανση) είναι µέτρο που καθορίζει τον µέσο αριθµητικό των τετραγώνων των
τιµών του δείγµατος, από το µέσο αριθµητικό.
Είναι µέτρο ιδιαίτερα αξιόπιστο καθώς χρησιµοποιεί όλες τις τιµές του δείγµατος. Η διακύµανση
είναι µέτρο µε τη βοήθεια του οποίου αποκτούνται ευρύτερα στατιστικά συµπεράσµατα..
Στα µειονεκτήµατα του συγκεκριµένου καταγράφουµε το γεγονός πως οι µονάδες µέτρησης των
τιµών του δείγµατος εµφανίζονται υψωµένες στο τετράγωνο.
Την αδυναµία αυτή της διακύµανσης την «ξεπερνάµε» υπολογίζοντας την τετραγωνική της ρίζα η
οποία καθορίζει την τυπική απόκλιση του δείγµατος.
Η ανάγκη σύγκρισης δειγµάτων µε διαφορετικές µονάδες µέτρησης κάνει φανερό πως και τα µέτρα
διασποράς δεν είναι αρκετά. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στον ορισµό της σχετικής διασποράς ή
αλλιώς συντελεστή µεταβλητότητας.
Ο συντελεστής µεταβλητότητας είναι το µοναδικό µέτρο σχετικής διασποράς, του οποίου
όµως η αξία «µηδενίζεται» όταν η τιµή του αριθµητικού µέσου είναι πολύ κοντά στο µηδέν.

Κοινή χρήση µέτρων θέσης και διασποράς
Τα µέτρα θέσης ή τα µέτρα διασποράς από µόνα τους δεν είναι αρκετά για να καθορίσουν την
τάση, την ισορροπία ή τη διασπορά του δείγµατος.
Ο κατάλληλος συνδυασµός των παραπάνω µέτρων είναι εκείνος που δίνει επαρκείς πληροφορίες
για το δείγµα. Έτσι,
η διάµεσος συνδυάζεται καλύτερα µε το εύρος ιδιαίτερα σε κλάσεις µε ανοιχτά άκρα.
η µέση τιµή µε την τυπική απόκλιση
Είναι όµως αυτά αρκετά; Ας προσεγγίσουµε µε ένα παράδειγµα.
Θεωρούµε τις στατιστικές σειρές Α και Β µε sA = 2,5 , x A = 4 και sB = 2,8 , xB = 4,3 αντίστοιχα.
Είναι φανερό ότι η στατιστική σειρά Α είναι λιγότερο «απλωµένη» γύρω από τον αριθµητικό µέσο.
Το πιο πάνω συµπέρασµα επαληθεύεται και από τους συντελεστές σχετικής διασποράς, καθώς
CVA = 0,625 και CVB = 0,651 .
Παρατηρώντας τώρα τις στατιστικές σειρές Γ και ∆ µε τυπική απόκλιση sΓ = 2,8 , s∆ = 3,5 και µέση
τιµή xΓ = 5 , x∆ = 8 αντίστοιχα. Από τα πιο πάνω µέτρα συµπεραίνουµε ότι η στατιστική σειρά Γ
είναι πιο οµοιογενής από τη στατιστική σειρά ∆. Υπολογίζοντας τις σχετικές διασπορές των δύο
σειρών είναι CVΓ = 0,56 , CV∆ = 0, 437 . Οι τιµές της σχετικής διασποράς µας οδηγούν στο ακριβώς
αντίθετο συµπέρασµα.
-Συνοψίζοντας λοιπόνΤα µέτρα θέσης µας δίνουν –σε γενικές γραµµές- την δυνατότητα να αντιληφθούµε
την "τάση" των παρατηρήσεων ενός δείγµατος, ενώ τα µέτρα διασποράς την "φυσιογνωµία" του
δείγµατος.

