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ΟιΟι δείκτεςδείκτες διασποράςδιασποράς

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 55
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ΈναΈνα παράδειγµαπαράδειγµα εργασίαςεργασίας
Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του
σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος
(όπως µετρήθηκε µε τη χρήση µιας εικοσαβάθµιας κλίµακας) 
παρουσιάζεται στον Πίνακα:

Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση;
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ΟιΟι επιδόσειςεπιδόσεις τωντων µαθητώνµαθητών τωντων δύοδύο τµηµάτωντµηµάτων δενδεν είναιείναι
οιοι ίδιεςίδιες……

ΩστόσοΩστόσο, , οιοι τιµέςτιµές καικαι τωντων τριώντριών δεικτώνδεικτών κεντρικήςκεντρικής τάσηςτάσης
είναιείναι ακριβώςακριβώς οιοι ίδιεςίδιες µεταξύµεταξύ τωντων δύοδύο οµάδωνοµάδων!!

ΗΗ δεσπόζουσαδεσπόζουσα τιµήτιµή καικαι γιαγια τατα δύοδύο τµήµατατµήµατα είναιείναι ηη τιµήτιµή
1717 ((ηη συχνότητάσυχνότητά τηςτης είναιείναι 6 6 καικαι σταστα δύοδύο τµήµατατµήµατα))

ΗΗ διάµεσοςδιάµεσος καικαι στιςστις δύοδύο οµάδεςοµάδες είναιείναι 16,75 16,75 

ΤέλοςΤέλος, , οο αριθµητικόςαριθµητικός µέσοςµέσος όροςόρος καικαι τωντων δύοδύο οµάδωνοµάδων
είναιείναι επίσηςεπίσης οο ίδιοςίδιος: : 16,2416,24

ΆραΆρα;;……
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∆ιάγραµµα∆ιάγραµµα µίσχουµίσχου καικαι φύλλωνφύλλων
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∆ιασπορά∆ιασπορά ήή σκεδασµόςσκεδασµός

Γενικός στατιστικός όρος για κάθε µέτρηση που αναφέρεται

στη διακύµανση των τιµών µιας οµάδας τιµών:

εύρος (range),

ενδοτεταρτηµοριακό εύρος (interquartile range),

µέση αριθµητική απόκλιση (mean deviation), και

τυπική απόκλιση (standard deviation). 
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ΕύροςΕύρος
Η διαφορά µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης τιµής της
κατανοµής

Πλεονεκτήµατα:
Είναι πολύ εύκολο στον υπολογισµό του

Περιλαµβάνει και τις ακραίες τιµές της κατανοµής

Μειονεκτήµατα:
Αλλοιώνεται από τις ακραίες τιµές µε αποτέλεσµα, σε πολλές
περιπτώσεις, να µην παρουσιάζει µια αντιπροσωπευτική εικόνα
της διασποράς της κατανοµής

∆εν παρέχει καµιά πληροφορία σχετικά µε τη διασπορά των
τιµών µεταξύ των άκρων της κατανοµής. Για παράδειγµα, δεν µας
λέει τίποτα για τη διασπορά των τιµών της κατανοµής γύρω από
το µέσο όρο
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ΕνδοτεταρτηµοριακόΕνδοτεταρτηµοριακό εύροςεύρος
Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος: Το εύρος του κεντρικού 50% των
τιµών µιας κατανοµής
Τεταρτηµόρια: Τα σηµεία που χωρίζουν την κατανοµή σε τέσσερα
ίσα µέρη:

1ο τεταρτηµόριο ή 25ο

2ο τεταρτηµόριο ή 50ο ή διάµεσος

3ο τεταρτηµόριο ή 75ο
Ο τύπος υπολογισµού των τεταρτηµορίων:

Όπου,
L  = το ακριβές ανώτερο πραγµατικό όριο της προηγούµενης τιµής,
P  = το ποσοστό των τιµών της κατανοµής που βρίσκονται κάτω από το

συγκεκριµένο τεταρτηµόριο,
F  = η αθροιστική σχετική συχνότητα της προηγούµενης τιµής, και
fm = η επιµέρους σχετική συχνότητα της επόµενης τιµής.

mf
FPL −

+=Τιµή τεταρτηµορίου
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ΕνδοτεταρτηµοριακόΕνδοτεταρτηµοριακό εύροςεύρος

Το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του
1ου και του 3ου τεταρτηµορίου.

Εφαρµόζουµε τον τύπο που είδαµε στην προηγούµενη διαφάνεια
και υπολογίζουµε την τιµή των δύο τεταρτηµορίων:

1ο τεταρτηµόριο = 14,26

3ο τεταρτηµόριο = 17,75

Εποµένως:

1ο τεταρτηµόριο – 3ο τεταρτηµόριο = 14,26 – 17,75 = -3,49
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ΕνδοτεταρτηµοριακόΕνδοτεταρτηµοριακό εύροςεύρος
Πλεονεκτήµατα:

∆εν επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές

Είναι σχετικά εύκολο στον υπολογισµό του

Είναι αντιπροσωπευτικό των κεντρικών τιµών της κατανοµής
Μειονεκτήµατα:

∆εν λαµβάνει υπόψη τις ακραίες τιµές της κατανοµής

Όπως και το εύρος, δεν επιτρέπει την ακριβή ερµηνεία µιας
συγκεκριµένης τιµής της κατανοµής

∆εν είναι ακριβές όταν τα δεδοµένα είναι οµαδοποιηµένα κατά
µεγάλα διαστήµατα τιµών

Όπως και η διάµεσος, δεν περιγράφει καµιά από τις παραµέτρους, 
οι οποίες είναι βασικές για την επαγωγική στατιστική
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ΜέσηΜέση αριθµητικήαριθµητική απόκλισηαπόκλιση

Απόκλιση: Η αριθµητική διαφορά ανάµεσα σε µια τιµή και στο
µέσο όρο της κατανοµής στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη τιµή

Ο τύπος υπολογισµού της απόκλισης:

XXd ii −=
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ΜέσηΜέση αριθµητικήαριθµητική απόκλισηαπόκλιση
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Ο τύπος υπολογισµού της µέσης αριθµητικής απόκλισης:

ΜέσηΜέση αριθµητικήαριθµητική απόκλισηαπόκλιση

N

XX
MD

−Σ
=
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ΤυπικήΤυπική απόκλισηαπόκλιση

∆ιακύµανση: Ο µέσος όρος των τετραγώνων των αποκλίσεων
όλων των τιµών µιας κατανοµής
Τυπική απόκλιση: ∆είκτης διασποράς αντιπροσωπευτικός των
αποκλίσεων µιας οµάδας τιµών από το µέσο όρο

Ο τύπος υπολογισµού της τυπικής απόκλισης:

N
=

2ds Σ
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ΤυπικήΤυπική απόκλισηαπόκλιση

Πλεονεκτήµατα:
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των
παραµέτρων του πληθυσµού

Λαµβάνει υπόψη όλες τις τιµές της κατανοµής

Είναι ο πιο ευαίσθητος από τους δείκτες διασποράς
Μειονεκτήµατα:

Ο υπολογισµός της είναι σχετικά πιο περίπλοκος σε σχέση µε
τους υπόλοιπους δείκτες διασποράς

Είναι πολύ ευαίσθητη στις ακραίες τιµές της κατανοµής
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ΕπιλέγονταςΕπιλέγοντας τοντον κατάλληλοκατάλληλο δείκτηδείκτη
διασποράςδιασποράς

Μεγάλη σηµασία έχουν οι ακραίες τιµές στην επιλογή του κατάλληλου
δείκτη.
Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουµε και το επίπεδο µέτρησης που έχουµε
επιτύχει.
Έτσι, στην ιεραρχική κλίµακα µέτρησης, µεγαλύτεροι αριθµοί δείχνουν
µεγαλύτερη ποσότητα από οτιδήποτε µετριέται, αλλά µεγαλύτερες και
µικρότερες διαφορές µεταξύ των αριθµών µπορεί να µη δείχνουν
µεγαλύτερες και µικρότερες διαφορές ανάµεσα στα πράγµατα που
µετρώνται. Σε µια τέτοια περίπτωση αρκεί ο υπολογισµός του εύρους.
Σε κλίµακα ίσων διαστηµάτων ή αναλογική κλίµακα, µεγάλες διαφορές
στις µετρήσεις αντιστοιχούν πράγµατι σε µεγάλες διαφορές στα
πράγµατα που µετρώνται. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον δεν
αναµένεται να υπάρχουν ακραίες τιµές, επιλέγουµε το µέσο όρο και
την τυπική απόκλιση.
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Αν είναι πιθανό να υπάρχουν ακραίες τιµές ή αν η µέτρηση είναι σε
ιεραρχική κλίµακα, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται η διάµεσος και
το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος. Η δεσπόζουσα τιµή και το εύρος
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν επαρκεί µία κατά προσέγγιση
εικόνα των τιµών του δείγµατος.
Ο συνηθέστερος τρόπος περιγραφής της διασποράς των τιµών
µιας µεταβλητής είναι µέσω της τυπικής απόκλισης. Ο
σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο προτιµάται η τυπική απόκλιση
από τους υπόλοιπους δείκτες διασποράς είναι η δυνατότητα που
προσφέρει να υπολογίσουµε παραµέτρους του πληθυσµού.

ΕπιλέγονταςΕπιλέγοντας τοντον κατάλληλοκατάλληλο δείκτηδείκτη
διασποράςδιασποράς
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∆ιάγραµµα∆ιάγραµµα κουτιούκουτιού

∆ιάγραµµα που χρησιµοποιείται για τη γραφική παράσταση
της διασποράς ενός δείγµατος
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∆ιαγράµµατα∆ιαγράµµατα κουτιούκουτιού τουτου παραδείγµατοςπαραδείγµατος

∆ιαγράµµατα κουτιού για τις τιµές των δύο τµηµάτων του
παραδείγµατός µας


