
4.  
ANALIZA STATISTICĂ A 
VARIABILITĂŢII (ÎMPRĂŞTIERII) 
VALORILOR INDIVIDUALE 

 
 
Fenomenele de masă studiate de statistică se manifestă prin unităţile 

individuale ale colectivităţii cercetate, care prezintă o variabilitate (împrăştiere) mai 
mare sau mai mică în funcţie de numărul, natura, direcţia şi sensul acţiunii factorilor 
sistematici şi întâmplători. Parametrii tendinţei centrale studiaţi în capitolul anterior nu 
pot caracteriza gradul de variabilitate al termenilor seriei de date. Există serii statistice 
simple sau de distribuţie (frecvenţe) care, deşi au aceeaşi medie şi mediană, diferă 
foarte mult prin gradul de concentrare sau dispersie al valorilor lor. 

De exemplu seriile: 
X: 2, 2, 2, 6, 10, 10, 10 

Y: 1, 1, 1, 6, 11, 11, 11 
au aceeaşi medie şi mediană, dar împrăştierea valorilor lor faţă de indicatorii medii 
este diferită. 

Cu cît fenomenele au un grad mai mare de complexitate, cu atât variaţia 
valorilor individuale este mai mare, iar utilizarea corectă a indicatorilor tendinţei 
centrale în fundamentarea deciziilor, necesită verificarea stabilităţii şi reprezenta-
tivităţii valorilor înregistrate de aceştia. Astfel, determinarea valorii mediei, ca 
indicator al tendinţei centrale a unei caracteristici studiate trebuie să fie însoţită de 
verificarea omogenităţii valorilor individuale din care ea s-a calculat. Verificarea 
omogenităţii valorilor individuale implică analiza împrăştierii datelor individuale faţă 
de valorile centrale calculate. 

Indicatorii împrăştierii (variaţiei) utilizaţi în analizele statistice oferă o mai 
bună fundamentare a deciziilor statistice rezolvând unele probleme de analiză şi 
cunoaştere statistică dintre care menţionăm: 
a) Analiza gradului de omogenitate a datelor din care s-au calculat indicatorii 

tendinţei centrale şi verificarea reprezentativităţii acestora ca valori tipice a seriei 
respective. 

b) Compararea în timp şi spaţiu a mai multor serii de repartiţie după caracteristici 
independente sau interdependente. 

c) Selectarea obiectivă a factorilor semnificativi de influenţă, după care se 
structurează unităţile unei colectivităţi statistice, separarea acţiunii factorilor 
esenţiali şi întâmplători şi identificarea acţiunii acestora de la o grupă de unităţi 
statistice la alta. 

d) Concentrarea valorilor individuale ale caracteristicilor faţă de valorile tipice. 
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Indicatorii statistici ai împrăştierii (variaţiei) utilizaţi în analizele statistice pot 
fi clasificaţi după mai multe criterii: 
c1)  după modul de calcul şi exprimare, aceştia pot fi mărimi absolute sau mărimi 

relative; 
c2) după numărul valorilor individuale luate în calcul aceştia pot fi simpli sau 

sintetici; 
c3) după dimensiunea seriei de date pot fi indicatori ai variaţiei seriilor 

unidimensionale, bidimensionale sau multidimensionale. 

4.1.  Indicatorii simpli ai variaţiei 

Caracterizează gradul de împrăştiere a variantelor caracteristicii studiate 
pentru unităţile populaţiei cercetare. Dintre aceştia prezentăm: 

a) Amplitudinea absolută a variaţiei se determină ca diferenţă între cea mai 
mare valoare observată şi cea mai mică valoare observată. 

Pentru o serie de valori X: x1, x2,..., xn : 
 (4.1.1.) A = xmax – xmin   ,  
unde: xmax = max {x1, ..., xn}, xmin = min {x1, ..., xn}. 

Dacă variabila statistică X ia o infinitate de valori, se înlocuieşte max şi min 
prin supremum, respectiv infimimum, adică A este diferenţa dintre marginea 
superioară a valorilor lui X şi marginea inferioară a valorilor lui X. 

Amplitudinea absolută a variaţiei valorilor unei serii de date are semnificaţie 
statistică dacă datele obţinute în urma observaţiilor făcute sunt reprezentate oarecum 
uniform. Aceşti indicatori se exprimă în unităţile de măsură ca şi caracteristica 
analizată. Acest fapt impune utilizarea acestui indicator în compararea numai a 
caracteristicilor de aceeaşi natură. Această restricţie poate fi eliminată prin utilizarea 
indicatorului relativizat A%. 

b) Amplitudinea relativă a variaţiei A% se calculează ca raport între 
amplitudinea absolută şi nivelul mediu al caracteristicii, şi de regulă se exprimă în 
procente. 
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Amplitudinea variaţiei este utilă pentru alegerea numărului de grupe şi a 
mărimii intervalelor de grupare, atunci când aceasta are loc. 

Pentru seriile de frecvenţe pe intervale, în cadrul amplitudinii variaţiei se ia în 
consideraţie marginea superioară a intervalului superior  şi marginea inferioară a 
intervalului inferior. 
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Exemplul 1. Să presupunem că pentru caracteristicile X a unei populaţii 
formată din 30 de unităţi statistice, s-a înregistrat seria de frecvenţe pe intervale dată 
în tabelul 4.1. Să se calculeze nivelul mediu x  şi amplitudinea absolută, respectiv 
relativă a variaţiei seriei date.  

Tabelul 4.1. 

Intervalele de valori pentru 
caracteristica X 

Frecvenţa de apariţie 
 ni 

3 – 7 
  7 – 11 
11 – 15 
15 – 19 

4 
6 
8 
2 

Total 20 
Atunci: 
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c) Abaterea intercuantilică se calculează ca diferenţă între cuantila 
superioară şi cuantila inferioară de acelaşi ordin. Astfel:   
pentru r = 4, pe lungimea de Q3 – Q1 sunt împrăştiate 50% din numărul observaţiilor; 
pentru r = 10, pe lungimea D9 – D1 sunt împrăştiate 80% din numărul observaţiilor. 

Dacă observaţiile asupra unei colectivităţi statistice pentru caracteristica X 
sunt distribuite după o lege normală, atunci abaterea intercuantilică se reprezintă grafic 
ca în fig.4.1. 

 
Fig.4.1. 
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Spre deosebire de calculul amplitudinii, calculul abaterii intercuantilice nu 
utilizează valorile individuale extreme, care uneori pot fi ieşite din contextul normal. 
Acest indicator pierde informaţiile referitoare la valorile extreme, dar oferă o mai bună 
reflectare a omogenităţii datelor statistice. 

Atât amplitudinea cât şi abaterea intercuantilică nu se utilizează în calcule 
statistice pentru obţinerea altor indicatori. 

d) Abaterile individuale faţă de un indicator central exprimă cu câte unităţi 
de măsură (absolute) sau cu cât la sută, valoarea caracteristicii urmărită la fiecare 
unitate a colectivităţii cercetare se abate de la mărimea unui indicator al tendinţei 
centrale (medie aritmetică, mediană etc.). Deci abaterile individuale pot fi mărimi 
absolute sau relative, şi pentru o valoare individuală xi se calculează astfel: 
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(am considerat ca indicator central media aritmetică). 
Raportat la mediana me avem: 
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Se cunoaşte că atât pentru o serie simplă, cât şi pentru o serie de frecvenţe 
suma abaterilor individuale de la media aritmetică este nulă, adică: 
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În cazul seriilor de frecvenţe pe intervale, pentru calculul abaterilor 
individuale se iau în considerare centrele de interval. 

În unele analize statistice se urmăresc în mod deosebit abaterile maxime 
pozitive şi negative calculate ca mărimi absolute şi relative: 

xxd maxmax −=+  sau 100
x

d
d max

%max ⋅= +
+  

xxd minmax −=−  sau 100
x

d
d max

%max ⋅= −
−  

Pentru seria de frecvenţe pe intervale din Exemplul 1 abaterile individuale la 
media aritmetică sunt date în tabelul 4.2. 

Indicatorii simpli ai împrăştierii prezintă dezavantajul că unii ţin seama de un 
număr redus de valori individuale şi permit numai o caracterizare aproximativă a 
împrăştierii valorilor în cadrul seriei statistice. O sinteză a împrăştierii valorilor în 
cadrul seriei este oferită de indicatorii sintetici ai împrăştierii. 
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Tabelul 4.2 

Intervale de valori pentru 
caracteristica X ni xi xi- x  (xi - x )ni 

  3 – 7   4   5 -5,60 -22,40 
  7 – 11   6   9 -1,60 -9,60 
11 – 15   8 13 2,40   19,20 
15 – 19   2 17 6,40   12,80 

Total 20 - -        0,0 

4.2.  Indicatorii sintetici ai împrăştierii 

Principalii indicatori sintetici care caracterizează variaţia termenilor unei serii 
faţă de tendinţa lor centrală sunt: abaterea medie absolută, dispersia şi coeficientul de 
variaţie. Aceşti indicatori se calculează pe baza abaterilor individuale. 

Compensarea abaterilor individuale luate în calcul este evitată prin operarea 
cu valorile absolute sau cu pătratele acestora. 

4.2.1. Abaterea medie absolută 

Abaterea medie absolută reprezintă media aritmetică simplă sau ponderată a 
abaterilor absolute ale termenilor seriei de la tendinţa lor centrală, caracterizată, de 
obicei, cu ajutorul mediei (aritmetice) sau medianei. 

Astfel, pentru o serie simplă X: x1, x2,..., xn avem abaterile medii absolute: 
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x  fiind media seriei, iar me mediana. 

Din modul de calcul al abaterilor medii absolute ema,a  deducem 
următoarele: 
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a) Ele se exprimă în unitatea de măsură a caracteristicilor urmărite. 
b) În cazul seriilor de frecvenţe pe intervale, pentru calculul lor se utilizează centrele 

intervalelor. 
c) Abaterea medie absolută faţă de tendinţa centrală este minimă atunci când se 

calculează faţă de mediană, adică aa em ≤ . 
d) Calculul abaterilor medii absolute de la tendinţa centrală prezintă interes atunci 

când are importanţă numai mărimea abaterilor nu şi semnul lor (pozitiv sau 
negativ). 

Exemplul 1. Se consideră seria simplă X: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Să se 
determine abaterile medii absolute faţă de medie, respectiv mediană. 

Pentru variabila statistică X, valoarea medie x =7,67, iar mediana me = 8. 
Pentru a determina cele două abateri medii absolute este util să construim un tabel 4.3. 

Tabelul 4.3. 

xi 2 4 5 7 8 9 10 11 13 
⏐xi – 7,67⏐ 5,67 3,67 2,67 0,67 0,33 1,33 2,33 3,33 5.33 
⏐xi – 8⏐ 6 4 3 1 0 1 2 3 5 

 

Utilizând tabelul 4.3. se obţine 81,233,25
9
1a =⋅= , iar 78,2

9
25a em == . 

Observăm că aa em < . Cele două medii absolute ema  şi a  sunt egale doar în 
cazul distribuţiilor simetrice. 

În calculul abaterilor medii absolute, abaterile individuale xxi − , respectiv 

ei mx −  au fost luate fără semn. O situaţie asemănătoare intervine dacă se iau în 
calcul pătratele abaterilor individuale. În această situaţie se obţin alţi indicatori ai 
variaţiei unei serii statistice faţă de tendinţa centrală şi anume varianţa (dispersia) şi 
abaterea medie pătratică, care sunt cei mai des utilizaţi în analiza seriilor statistice. 

4.2.2. Varianţa (dispersia) 

Dispersia este o măsură sintetică a împrăştierii (variaţiei) datelor într-o serie 
statistică faţă de valoarea medie. Ea se calculează ca medie aritmetică simplă sau 
ponderată a pătratelor abaterilor valorilor individuale de la tendinţa centrală (media 
aritmetică x ) şi se notează de obicei cu litera alfabetului grec σ2. 

În cazul unei serii simple X: x1, x2,..., xn avem: 
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 (4.2.2) 

( )

∑

∑

=

=
−

=σ
k

1i
i

k

1i

2
ii

2

n

xxn

. 

Dacă utilizăm frecvenţele relative 
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În formulele de mai sus ∑
=

=
k

1i
inn  reprezintă numărul măsurătorilor efectuate 

asupra unităţilor colectivităţii cercetate. 
Se cunoaşte că de fapt, tipic practicii statistice actuale este cercetarea statistică 

prin sondaj. 
Dacă n reprezintă numărul măsurătorilor efectuate asupra unui eşantion 

(dimensiunea de eşantioanare), atunci pentru varianţa datelor seriei obţinute prin 
eşantionare când n nu este foarte mare, se adoptă formula de calcul puţin modificată. 

Varianţa (dispersia) de sondaj a n măsurători Y: y1, y2,..., yn se defineşte ca 
fiind valoarea obţinută prin raportarea sumei pătratelor abaterilor individuale faţă de 
media de sondaj y  la n-1. Notăm această dispersie, care este de fapt o aproximaţie a 
dispersiei variabilei X pentru întreaga populaţie cercetată cu s2, şi deci vom avea: 
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De exemplu, dacă în urma extragerii unui eşantion de 5 unităţi, în urma 
efectuării măsurătorilor s-a obţinut seria statistică Y: 1, 2, 4, 5, 7, utilizând formula 

(4.2.4.) şi tabelul 4.4. ( y =3,8) obţinem: 70,5
4
80,22s2 ==  

Tabelul 4.4. 

yi 1 2 4 5 7 19 
yyi −  -2,8 -1,8 0,2 1,2 3,2 0,0 

( )2i yy −  7,84 3,24 0,04 1,44 10,24 22,80 
 

În aceste consideraţii se presupune că y  reprezintă o aproximaţie suficient de 
bună a mediei caracteristicii x  pentru întreaga populaţie. Cu această presupunere  
s-a constatat că pentru eşantioane de dimensiuni mici, s2 reprezintă o aproximare mai bună 
a dispersiei valorilor caracteristicii pentru întreaga populaţie decât dacă am folosi formula:  

 (4.2.5) ( )∑
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n

1i

2
i
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n
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care corespunde relaţiei (4.2.1). Dacă însă volumul eşantionului n este foarte mare, 
atunci, cum (4.2.5) şi (4.2.4) diferă doar prin numitor, s2 şi s’2 vor fi aproximativ 
egale. 

Exemplul 1. Se consideră următoarea repartiţie de frecvenţe pe intervale egale 
a intrărilor în contul bancar al unei societăţi (tabelul 4.5): 

Tabelul 4.5. 

Intervale de intrări în 
cont [mii lei] 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 -8 

Număr de intrări 26 33 64 7 10 
 

Să se determine intrarea medie zilnică şi dispersia faţă de această intrare 
medie zilnică. 

Se prezintă datele sub formă tabelară (tabelul 4.6.). 

Pe baza liniilor ni, nixi obţinem 086,5
140
712x ==  mii lei, iar din linia 

( )2ii xxn −  obţinem dispersia σ2 = 1,14. 
Din modul de calcul a dispersiei observăm că, cu cât valorile individuale ale 

caracteristicii studiate sunt mai omogene, cu atât mărimea dispersiei este mai mică. 
Dacă imaginăm o trecere la limită în omogenitate, aceasta însemnă că diferenţele 

xxi −  tind la 0, ceea ce conduce la omogenitatea perfectă n,1ixxi ==  şi deci 
σ2 = 0. 



4.2. - Indicatorii sintetici ai împrăştierii 77

Tabelul 4.6. 

Intervale de valori 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 –8 Total 

Număr de intrări (ni) 26 33 64 7 10 140 

Centre de intervale (xi) 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 - 

nixi 91 148,5 352 45,5 75 712 

xxi −  -1,58 -0,58 0,41 1,42 2,41 - 

( )2i xx −  2,496 0,336 0,168 2,016 5,808 - 

( )2ii xxn −  64,896 11,088 10,752 14,112 58,08 158,928

 
Pe baza definiţiei dispersiei se pot demonstra următoarele proprietăţi de calcul 

ale acestui indicator, care în unele situaţii mai complicate privind volumul datelor şi 
mărimea lor, pot duce la simplificarea calculului dispersiei. 
a) Fie o variabilă statistică X simplă sau de frecvenţe luând valorile  

X: x1, x2,..., xn de varianţă σ2. Atunci variabila statistică X’ de valori x’i = xi ± u 
are varianţa (dispersia) egală cu cea iniţială, adică σ2(X’) = σ2(X). 

b) Variabila statistică X” de valori 
a
x

x i"
i =  a ≠ 0 are dispersia 

2

2

a

σ , adică 

( ) ( )X
a

1"X 2
2

2 σ=σ . 

c) Varianţa unei serii statistice poate fi calculată faţă de o valoare arbitrară c. Între 
varianţa calculată faţă de constanta arbitrară c şi cea faţă de valoarea medie x  se 
stabileşte relaţia de legătură: 

(4.2.6.) ( ) ( ) ( )222
c cxXX −+σ=σ  

Relaţia de mai sus arată că dispersia unei variabile statistice X faţă de o 
constantă c este minimă atunci când constanta coincide cu mediana x  a variabilei 
statistice. 

d) Dacă valorile seriei de frecvenţe ⎟⎟
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grupe “a” şi “b” formând astfel două serii componente având frecvenţele cumulate 
na, respectiv nb(na+nb=0) şi dispersiile 2

aσ , respectiv 2
bσ , atunci între varianţa 

(dispersia) seriei date şi a seriilor definite de cele două grupe de valori există 
relaţia: 
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Primul termen al sumei din membrul drept reprezintă media ponderată a 
varianţelor de la nivelul subseriilor componente, iar al doilea termen reprezintă media 
ponderată a pătratelor abaterilor mediilor de la nivelul subgrupelor faţă de media seriei 
iniţiale. Dacă notăm cu )X(2σ  respectiv )X(2δ cei doi termeni ai membrului drept al 
egalităţii de mai sus, atunci avem: 

 (4.2.8) ( ) ( ) ( )XXX 222 δ+σ=σ , 

)X(2σ  sintetizează împrăştierea din interiorul subgrupelor. Aceasta se datorează 

factorilor specifici aleatori; )X(2δ  sintetizează influenţa factorului sistematic, de 

structură, a colectivităţii asupra împrăştierii generale a valorilor individuale. )X(2δ  ca 
dispersie între grupe sintetizează variaţia dintre subcolectivităţile în care s-a structurat 
colectivitatea generală. 

Coeficientul 

(4.2.9.) 100
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)X(R
2

2
2 ⋅
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= , 

numit grad de determinaţie, exprimă măsura în care variaţia caracteristicii urmărite 
depinde de factorul sistematic după care s-a structurat gruparea colectivităţii. 

Coeficientul 

 2
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2 R1100

)X(
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numit grad de nedeterminare, exprimă cât la sută din dispersia generală este 
determinată de factorul care acţionează în fiecare subcolectivitate a colectivităţii 
generale. 

Exemplul 2. Să presupunem că societatea comercială “M.E.” S.A. îşi 
desfăşoară activitatea în două filiale: “M.E.T.” S.A. şi . “M.E.L.” S.A. Datele 
referitoare la numărul de personal şi salariile brute, pe categorii de personal şi pe 
filiale sunt date sub formă tabelară – tabelul 4.7. 

Să se calculeze dispersia salariilor brute pe societatea “M.E.” S.A., pe cele 
două filiale şi gradele de determinaţie, respectiv de nedeterminare ale dispersiei pe 
întreaga societate în raport cu cele corespunzătoare celor două filiale. 
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Tabelul 4.7. 

Filiala “M.E.T.” S.A. Filiala “M.E.L.” S.A. Societatea “M.E.” S.A.  

Nr.de 
angajaţi 

(na) 

Salarii medii 
brute 

[mil.lei] ax

Nr.de 
angajaţi 

(nb) 

Salarii medii 
brute 

[mil.lei] bx

Nr.de 
angajaţi 

(n=na+nb) 

Salarii medii 
brute 

[mil.lei] X  
Personal cu 
studii medii 50 4 30 5 80 4,3 

Personal cu 
studii 

superioare 

 
20 

 
6 

 
10 

 
7 

 
30 

 
6,3 

Personal de 
conducere 10 8 5 9 15 8,3 

Total 80 - 45 - 125 - 
 
Să  notăm cu  X, X

a
şi respectiv X

b
 variabilele statistice corespunzătoare 

societăţii comerciale date şi celor două filiale ale sale. Pentru variabila X obţinem 
valoarea  medie :  x  = 5,32.  

Dispersia generală )X(2σ  a salariilor pe întreaga societate se obţine prin: 
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de unde rezultă că: 

( ) ( ) ( )XXX 222 δ+σ=σ  = 214 = 1,97 + 0,17. 

Rezultatele arată că dispersia variaţiei salariilor în societatea considerată se 
explică în proporţie de 92% printr-o împrăştiere a salariilor ca urmare a factorilor 
specifici care acţionează în cadrul fiecărei filiale şi numai în foarte mică măsură, 8%, 
prin împrăştierea salariilor medii ale filialelor faţă de salariul mediu pe întreaga 
societate. 

Din modul de calcul al dispersiei rezultă că aceasta, ca şi media, este sensibilă 
la prezenţa valorilor extreme. 

Dispersia, ca indicator sintetic al împrăştierii valorilor individuale în jurul 
tendinţei lor centrale (medie, mediană), aşa cum se observă şi din relaţiile ei de calcul, 
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nu are întotdeauna unitate de măsură cu conţinut economic. De exemplu, pentru o 
caracteristică măsurată în lei, dispersia se măsoară în lei la pătrat, ceea ce nu are sens 
din punct de vedere economic. 

Pentru eliminarea neajunsurilor rezultate din utilizarea dispersiei ca măsură a 
împrăştierii valorilor individuale faţă de tendinţa centrală se utilizează abaterea medie 
pătratică. 

4.2.3. Abaterea medie pătratică 

Abaterea medie pătratică numită abatere standard sau abatere tip se defineşte 
ca medie pătrată, simplă sau ponderată, a abaterilor valorilor individuale de la tendinţa 
centrală sau ca rădăcină pătratică a dispersiei, adică relaţia de calcul a acesteia este : 

 (4.2.10) )X()X( 2σ=σ  

Abaterea medie pătratică se exprimă în unitatea de măsură a caracteristicii 
studiate; valoarea sa este cu atât mai mare cu cât variaţia valorilor individuale din care 
s-a calculat este mai mare. 

Comparând abaterea medie pătratică cu abaterea medie absolută, calculate 
pentru aceeaşi serie X, se constată că: 

)X()X(a σ≤    sau mai exact   )X(
5
4)X(a σ≈  

Cei doi indicatori ai împrăştierii valorilor individuale au valori apropiate; 
totuşi, abaterea medie pătratică σ(X) este preferată în analizele statistice, ea fiind un 
parametru al legii normale, care stă la baza majorităţii metodelor de prelucrare 
statistică. În acelaşi timp, pe lângă faptul că abaterea medie pătratică stă la baza 
verificării omogenităţii valorilor individuale şi a reprezentativităţii mediilor lor, ea 
intervine în construirea unor intervale centrate în x  care conţin un anumit procent din 
masa totală a observaţiilor. Astfel, ştim că, dacă o caracteristică X cercetată urmează o 
repartiţie normală, atunci intervalul [ x -2σ(X), x +2σ(X)], conţine 95,44% din 
măsurători, iar intervalul [ x -3σ(X), x +3σ(X)], conţine 99,74% din observaţiile 
efectuate. 

În analizele financiar bursiere abaterea medie pătratică se utilizează ca o 
măsură a riscului unor plasamente. De exemplu, riscul unui portofoliu de iniţiative de 
plasare a capitalului este cu atât mai mic cu cât abaterea medie pătratică a portofoliului 
respectiv este mai mică. Acelaşi indicator este utilizat în studiile de marketing şi ale 
calităţii produselor, pentru elaborarea variantelor de prognoză. 
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Dacă rescriem formula de calcul (4.2.10) pentru abaterea medie pătratică în 

cazul unei serii statistice simple X: (xi), n,1i =  sau de frecvenţe ⎟⎟
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in = n, vom obţine următoarele formule de calcul ale abaterilor medii pătratice: 
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Dacă însă ţinem seama de identitatea: 
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din (4.2.11) obţinem: 

  ( )∑∑ ∑
== =

−=⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=σ=σ

n

1i

22
i

2n

1i

n

1i
i

2
i

2 xx
n
1x

n
1x

n
1)X()X(  , 

În cazul calculului abaterii medii pătratice corespunzătoare unui eşantion de 
volum relativ mic, într-o cercetare prin sondaj, este indicată formula: 

( )∑
=

−
−

==
n

1i

2
i

2 yy
1n

1)Y(s)Y(s  

pentru o mai bună aproximare ( ))Y()X( σ≈σ , n fiind în acest caz volumul 
eşantionului, iar yi datele de sondaj. 

Exemplul 1. Se consideră seria de distribuţie de frecvenţe pe intervale dată în 
tabelul 4.8. 

Să se calculeze abaterea standard (abaterea medie pătratică) şi un interval care 
să încadreze valoarea medie şi să conţină aproximativ 93% din măsurătorile efectuate. 
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Tabelul 4.8. 

Intervale de valori pentru 
caracteristica X 

10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 Total 

Frecvenţe absolute 
ni 

4 7 20 10 5 46 
 

obţinem: 
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Abaterea standard: 68,1006,114)X()X( 2 ==σ=σ . 

Cu x  şi σ(X) calculaţi, determinăm un interval centrat în x  de forma ( x -kσ, 
x +kσ). Am văzut mai sus că în cazul unei repartiţii normale, pentru n = 2 sau 3, un 
astfel de interval conţine aproape toate valorile seriei ce urmează o astfel de repartiţie. 

În fig.4.2. este reprezentată grafic histograma seriei de distribuţie. 

 

Fig.4.2. 
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Dacă empiric ea poate fi asimilată unui clopot (curba lui Gauss) putem (cu 
aproximaţie) aplica cele cunoscute de la repartiţia normală. Conform cu procentul dat 
să alegem k=2. Intervalul propus va fi: ( x -2σ, x +2σ) = (36,09 – 21,36, 36,09 +  
+ 21,36) = (14,73 , 57,45). 

Numărul de observaţii cuprins în acest interval se determină cu metoda 
interpolării. 

84,425
10

5045,57102074
10

37,1420n 2 =⋅
−

++++⋅
−

=σ  măsurători, 

ceea ce reprezintă 93,10%, adică un procent ce satisface condiţia cerută. 

4.2.4. Coeficient de variaţie 

Am văzut că media x  şi abaterea standard σ(X) asociate unei variabile 
statistice X se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură, a valorilor individuale ale 
caracteristicii pe care o reprezintă X. Dacă pentru o populaţie statistică dată se 
studiază mai multe caracteristici, acestora, în general, le corespund unităţi de măsură 
diferite, iar indicatorii menţionaţi mai sus nu mai pot fi comparaţi pentru caracteristici 
diferite. Pentru a evita acest neajuns a apărut necesitatea calculului unui parametru 
adimensional, numit coeficient de variaţie sau omogenitate. 

Coeficientul de variaţie  CV (X) al caracteristicii X se defineşte ca raportul 
dintre abaterea medie pătratică şi media aritmetică a ansamblului măsurătorilor 
efectuate asupra caracteristicii X. Avem: 

 (4.2.13) 
x

)X()X(CV σ
=  

sau în procente: 100
x

)X()X(CV % ⋅
σ

=  

Coeficientul de variaţie este cel mai sintetic indicator al împrăştierii datelor în 
raport cu tendinţa centrală ( x ). El permite compararea variabilităţii pentru 
caracteristici de natură diferită şi are valorile localizate în intervalul [0, 100] (în 
procente). 

Cu cât valorile sunt mai apropiate de 0, cu atât seria statistică este mai 
omogenă şi media x  este mai reprezentativă. Cu cât valorile sale sunt mai apropiate 
de 100, împrăştierea valorilor individuale observate este mai mare, iar media calculată 
x  este mai puţin reprezentativă. 

Utilizarea practică a coeficientului de variaţie a stabilit ca prag de trecere de la 
omogenitate la eterogenitate procentul 30% - 35%. 

Uneori calculul coeficientului de variaţie utilizează abaterea medie absolută; 
avem astfel: 
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x
)X(a)X(CVa =    sau   100

x
)X(a)X(CV %

a ⋅=  

Indiferent după ce relaţie se calculează, coeficientul de variaţie permite o 
interpretare mai nuanţată a dispersiei. În analizele financiar bursiere este o măsură a 
riscului relativ. 

Indicatorii simpli şi sintetici ai împrăştierii valorilor individuale ale 
caracteristicilor în jurul tendinţei centrale oferă informaţii utile pentru cunoaşterea 
evoluţiei fenomenelor de masă şi pentru fundamentarea deciziilor legate de acestea. 
Pentru o analiză statistică mai profundă aceste informaţii se completează cu altele 
referitoare la concentrarea valorilor individuale, la deplasarea acestora faţă de anumite 
valori tipice. Prin urmare, prezintă importanţă, pe lângă o măsură numerică a variaţiei 
valorilor individuale şi analiza formelor de distribuire a acestora, ceea ce va face 
obiectul următorului paragraf. 

4.3. Caracterizarea statistică a formei de reprezentare  
a frecvenţelor 

O distribuţie de frecvenţe este simetrică dacă măsurătorile efectuate se 
dispersează în mod egal de o parte şi de alta a valorii lor centrale. Într-o distribuţie 
simetrică, cele trei valori prin care se exprimă tendinţa centrală, valoarea modală m0, 
mediana me şi valoarea medie x  sunt egale. 

O distribuţie de frecvenţe simetrică are graficul simetric faţă de paralela la axa 
frecvenţelor care trece prin punctul de valoare medie ( x , 0) (fig.4.3.). 

 

Fig.4.3. 
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Evident, o repartiţie de frecvenţe este asimetrică dacă frecvenţele valorilor 
caracteristicii urmărite sunt deplasate într-o parte sau alta faţă de tendinţa centrală 
exprimată prin m0, me sau x , într-o măsură mai mare sau mai mică. 

Repartiţiile de frecvenţe având graficele din fig.4.4. sunt oblice spre stânga, 
respectiv spre dreapta. 

 

 
Fig.4.4. 

Yulle şi Kendall, Pearson şi Fisher au propus anumiţi coeficienţi 
adimensionali pentru a caracteriza amploarea asimetriei statistice unimodale. 

Ţinând cont de poziţia cuartilelor în raport cu mediana, Yulle şi Kendall au 
recomandat pentru măsurarea asimetriei coeficientul: 
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Se observă că valorile coeficientului Cayk sunt cuprinse în intervalul (-1, 1). 
Cayk = 0 este echivalent cu o dispunere simetrică a datelor (cuantilele sunt simetrice). 
Dacă Cazk > 0 înseamnă că există o asimetrie la stânga sau etalarea frecvenţelor la 
dreapta, Cayk<0 este echivalent cu o asimetrie la dreapta sau etalarea frecvenţelor spre 
stânga. 

K. Pearson a propus pentru măsurarea asimetriei analizarea poziţiilor mediei şi 
valorii modale, relativ la abaterea medie pătratică. Coeficientul pentru măsurarea 
asimetriei propus de Pearson este: 

)X(
mx

C 0
as σ

−
=  

Cu cît valorile acestui coeficient sunt mai apropiate de zero, cu atât seria este 
mai simetrică, cu cît valorile sale sunt mai apropiate de unu, cu atât seria este mai 
asimetrică; valoarea zero a coeficientului Cas indică existenţa unei simetrii. 

O repartiţie de frecvenţe X este considerată moderat asimetrică dacă valorile 
centrale m0, me şi x  verifică, în mod aproximativ, relaţia m0 - x  = 3(m0 - x ). 
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Pe lângă coeficienţii de asimetrie de mai sus, în practica statistica se utilizează 
şi alţi coeficienţi de asimetrie  [1], [16]. 

În afara asimetriei seriilor statistice de repartiţie, prezintă importanţă şi 
caracterizarea aplatizării (boltirii) repartiţiilor de frecvenţă şi a concentrării 
frecvenţelor în seriile de repartiţie. 

Presupunem că o distribuţie de frecvenţe este aplatizată dacă o mare variaţie a 
caracteristicii urmărite antrenează o uşoară variaţie a frecvenţelor şi invers. De obicei 
aplatizarea unei distribuţii de frecvenţe este comparată grafic cu graficul legii normale 
(Gauss-Laplace). Pentru caracterizarea aplatizării se utilizează de asemenea coeficienţi 
de aplatizare . 

Concentrarea salariilor, a veniturilor etc. arată că o caracterizare a concentrării 
frecvenţelor este necesară în fundamentarea deciziilor de politică economico-
financiară. 

 


