
 به نام خداوند بخشایشگر مهربان

1جزوه درس آمار   

 

  

 های مدیریت و حسابداریرشته

 مقطع کارشناسی

 

 

 مدرس:

 نعیمه احمدی

 



1 
 

 مقدمه. 1

گیری در مورد ها و تصمیمآوری داده در مورد اشیا یا انسانامروزه در علوم مهندسی، پایه و مدیریت به دفعات نیازمند جمع

آوری شده را به صورت منظم های جمعتوان دادههستیم. این امر به عهده علم آمار است. با استفاده از علم آمار میها آن

ها بدست آورد. گردآوری نمود به طوری که بتوان با یک نگاه اجمالی به نتایج بدست آمده، یک دید کلی نسبت به کل داده

 دهد.های مشاهده شده در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار میاساس دادهگیری را بر ، مسئله تصمیمدر واقع علم آمار

 تعاریف اولیه. 2

گیرد و با توجه به ها مورد مطالعه قرار می: مجموعه کامل اشیا یا افرادی که حداقل یک ویژگی مشترک آنجامعه آماری

 شود.گیری میهای حاصل شده، تصمیمداده

 نامیم.ها را متغیر میکند. از این رو آنجامعه از عضوی به عضو دیگر تغییر میهای مشترک یک : ویژگیمتغیر

 انواع متغیر:

 گیری نیستند. مانند: رنگ چشم، گروه خونی، شغل و ...متغیر کیفی: متغیرهایی که توسط اعداد و ارقام قابل اندازه 

 وزن، قد، سن ها را در قالب اعداد نمایش داد. مانند توان آنگیری هستند و میمتغیر کمی: متغیرهایی که قابل اندازه

 و ...

 شوند:متغیرهای کمی به دو دسته تقسیم می

o ها هیچ عدد دیگری وجود ندارد. مانند تعداد افراد متغیر کمی گسسته: متغیرهایی که بین دو مقدار متصور آن

. ولی مقدار آن نمیتواند بین این اعداد باشدو ...  3، 2، 1، 0تواند اعداد این متغیر می مقدار حاضر در یک کالس.

 ( باشد.5/1)مثال 
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o :ها همواره عدد دیگری وجود دارد. مانند قد افراد متغیرهایی که بین دو مقدار متصور آن متغیر کمی پیوسته

و ... یا هر مقداری بین این اعداد  172، 171، 170تواند اعدادی مانند حاضر در یک کالس. مقدار این متغیر می

 و ... باشد. 6/172، 3/171مانند 

های یک در اکثر مواقع به دلیل نیاز به زمان یا هزینه خیلی زیاد و یا غیر ممکن بودن دسترسی به بخشی از داده :نمونه

ای از جامعه مورد نظر زیرمجموعه لذا ، امکان گردآوری اطالعات مربوط به یک متغیر در کل جامعه وجود ندارد.آماری جامعه

گیرد. به این زیرمجموعه از جامعه، نمونه گفته پذیر است مطالعه و بررسی قرار میمورد که گردآوری اطالعات آن امکان

 نمونه باید حتما به صورت تصادفی انتخاب شود. شود.می

اندازه جامعه یک مقدار مشخص دارد  شود.ده مینمایش دا N: تعداد اعضای یک جامعه آماری که معموال با اندازه جامعه

 و تعیین آن به عهده متخصصین علم آمار نیست.

اندازه نمونه توسط متخصصین علم آمار تعیین  شود.نمایش داده می n: تعداد اعضای نمونه که معموال با اندازه نمونه

یابد. اما از سوی دیگر نیاز به زمان و خطا کاهش میگیری افزایش و اندازه نمونه افزایش یابد، دقت تصمیم شود. هرچهمی

 های خود به تعادلی بین اندازه نمونه و خطا برسند.گیرییابد. بنابراین متخصصین علم آمار باید در تصمیمهزینه نیز افزایش می

 :انواع آمار

 :سرشماریگیرد. مانند در آمار توصیفی کل جامعه آماری مورد بررسی قرار می آمار توصیفی 

 :از اعضای جامعه به صورت تصادفی در آمار استباطی به دلیل عدم امکان دسترسی به کل جامعه،  آمار استنباطی

 شود.گیری مینمونه

 . جدول آماری3

گیری ها و تصمیمبندی نماییم تا عملیات پردازش آنها، الزم است مقادیر بدست آمده را تنظیم و طبقهآوری دادهپس از جمع

شود، سپس با استفاده از جدول آماری، نمودارهای مبنای آن میسر شود. برای این کار ابتدا از جدول آماری استفاده می بر
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های ها با کمک چند عدد به نام شاخصشود و در نهایت دادهها به کار گرفته میآماری برای نمایش چگونگی پراکندگی داده

 شوند.آماری یا آماره خالصه می

جدول فراوانی را برای یک متغیر  1کنیم. مثال مورد نظر را در قالب مثال بررسی می اتبرای درک بهتر، موضوعدرس  در این

 دهد.جدول فراوانی را برای یک متغیر پیوسته نشان می 2گسسته و مثال 

  1مثال: 

 یک شرکت به شرح زیر است. جدول فراوانی را برای آن رسم نمایید. کناننفر از کار 30های مربوط به تعداد فرزندان هداد

3 1 0 5 2 3 2 1 2 1 

2 4 2 1 1 3 4 2 1 0 

1 2 0 2 3 2 3 0 4 2 

 

 (𝑋𝑖متغیر ) (𝑓𝑖فراوانی ) (𝑟𝑖فراوانی نسبی ) (𝑔𝑖فراوانی تجمعی ) (𝑠𝑖فراوانی تجمعی نسبی )

13/0 4 13/0 4 0 
36/0 11 23/0 7 1 
70/0 21 33/0 10 2 
86/0 26 16/0 5 3 
96/0 29 10/0 3 4 
00/1 30 03/0 1 5 

 ستون اول: متغیر 

به صورتی که اولین ردیف در این ستون به  کنیم.ها را به ترتیب و به صورت صعودی وارد میدر ستون اول، مقادیر داده

و بزرگترین  0برابر داده گیرد. در این مثال کوچکترین تعلق میداده و آخرین ردیف در این ستون به بزرگترین  دادهکوچکترین 

 است. 5برابر داده 
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 ستون دوم: فراوانی 

های اولیه برای مثال با توجه به جدول داده آید.های اولیه بدست میدر جدول دادهداده با شمارش تعداد آن داده فراوانی هر 

شود که است. همچنین مشاهده می 4، برابر 0داده نفر از کارکنان دارای فرزند نیستند. بنابراین فراوانی  4شود که مشاهده می

 است. 7، برابر 1داده فرزند هستند. بنابراین فراوانی  1نفر از کارکنان دارای  7

 ستون سوم: فراوانی نسبی 

 شود:ها حاصل میداد کل دادهفراوانی نسبی هر داده از تقسیم فراوانی آن داده به تع

𝑟𝑖 =
𝑓𝑖

𝑁
 

ها مربوط و در صورتی که داده Nها مربوط به کل جامعه آماری باشد، در مخرج کسر الزم به ذکر است که در صورتی که داده

 گیرد.قرار می nگیری باشد در مخرج کسر به یک نمونه

 است، بنابراین: 30 با ها برابردر این مثال تعداد کل داده

                                                     برابر است با:      0فراوانی نسبی داده 
4

30
= 0/13  

                                         برابر است با:                  1فراوانی نسبی داده 
7

30
= 0/23 

 فرزند هستند. 1دارای درصد از کارکنان این شرکت  23مفهوم این موضوع چنین است: 

 :باشد. 1مجموع مقادیر ستون فراوانی نسبی باید برابر با  نکته 

 13/0 + 23/0 + 33/0 + 16/0 + 10/0 + 03/0  = 98/0                                                            در این مثال:   

شده است. در صورتی که اعداد را بدون گرد کردن وارد  98/0ابر به دلیل گرد کردن اعداد تا دو رقم اعشار، جمع مقادیر بر

 خواهد شد. 1شود که جمع مقادیر برابر با جدول کنیم، مشاده می
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 ستون چهارم: فراوانی تجمعی 

شود. در ردیف اول جدول، به های قبل از آن حاصل میفراوانی تجمعی هر داده از مجموع فراوانی آن داده با فراوانی داده

 دلیل عدم وجود داده قبلی، فراوانی تجمعی با فراوانی برابر است.

 .4برابر است با  0در این مثال فراوانی تجمعی داده 

 4+7=11       :برابر است با 1فراوانی تجمعی داده 

نفر  11عبارت دیگر، به  فرزند دارند. 1فرزند و یا کمتر از  1یا  نفر از کارکنان این شرکت 11مفهوم این موضوع چنین است: 

 فرزند هستند. 1از کارکنان این شرکت دارای حداکثر 

 ستون پنجم: فراوانی تجمعی نسبی 

 شود:ها حاصل میفراوانی تجمعی نسبی هر داده از تقسیم فراوانی تجمعی آن داده به تعداد کل داده

𝑠𝑖 =
𝑔𝑖

𝑁
 

 در این مثال:

برابر است با:                                                           0تجمعی نسبی داده  فراوانی
4

30
= 0/13  

برابر است با:                                                           1نسبی داده تجمعی فراوانی 
11

30
= 0/36 

درصد  36فرزند دارند. به عبارت دیگر،  1فرزند یا کمتر از  1رکت درصد از کارکنان این ش 36 مفهوم این موضوع چنین است:

 فرزند هستند. 1از کارکنان این شرکت دارای حداکثر 

 :باشد. 1مقدار آخرین ردیف در ستون فراوانی تجمعی نسبی باید برابر با  نکته 
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  2مثال: 

و  5ای با فاصله رده است. جدول فراوانی را برای آننفر از دانشجویان یک دانشگاه به شرح زیر  30های مربوط به قد هداد

 رسم نمایید. 150شروع از 

169 164 154 171 171 156 171 166 167 163 

172 166 162 168 174 173 167 171 165 169 

158 170 175 177 170 163 179 167 172 158 

 

 ایفاصله رده (𝑓𝑖فراوانی ) (𝑟𝑖) فراوانی نسبی (𝑔𝑖فراوانی تجمعی ) (𝑠𝑖فراوانی تجمعی نسبی )

03/0 1 03/0 1 151-155 
13/0 4 10/0 3 156-160 
33/0 10 20/0 6 161-165 
66/0 20 33/0 10 166-170 
93/0 28 26/0 8 171-175 
00/1 30 06/0 2 176-180 

ها مشابه اول است. مقادیر سایر ستونتنها تفاوت جدول آماری متغیرهای پیوسته با جدول آماری متغیرهای گسسته در ستون 

 شود.حالت قبل محاسبه می

کنیم شروع می 150ای را وارد کنیم. در این مثال از عدد تکمیل ستون اول جدول باید به جای مقادیر متغیر، فاصله ردهبرای 

توانیم مثال برای بازه اول میتوان به دو صورت نوشت. برای ای را میکنیم. فواصل ردهایجاد می 5هایی به طول و بازه

عضو بازه  155باشد ولی عدد عضو بازه نمی 150دهد که عدد (. هر دو عبارت نشان می155,150یا ] 151-155بنویسیم 

 آوریم.حال مقدار فراوانی را برای هر بازه بدست می است.
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 . نمودارهای آماری4

 اینمودار میله -1-4

دهنده ها و محور عمودی نمایشگسسته کاربرد دارد که در آن محور افقی نمایش دهنده مقادیر دادهاین نمودار برای متغیرهای 

 دهد.را نشان می 1ای مثال شکل زیر نمودار میله فراوانی است.

 

 

 یا هیستوگرام نمودار ستونی -2-4

دهنده ای و محور عمودی نمایشفاصله رده این نمودار برای متغیرهای پیوسته کاربرد دارد که در آن محور افقی نمایش دهنده

 دهد.را نشان می 2فراوانی است. شکل زیر نمودار ستونی مثال 
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 هیستوگرامخط نمودار  -3-4

 آید.ها را به یکدیگر وصل نماییم، نمودار خط هیستوگرام بدست میهای باالی مستطیلاگر در نمودار ستونی، وسط قاعده

 به شکل زیر است. 2مثال  نمودار خط هیستوگرام برای

 

 فراوانی تجمعی نسبی تابع نمودار -4-4

ها یا در این نمودار، محور افقی نمایش دهنده داده. این نمودار هم برای توابع گسسته و هم برای توابع پیوسته کاربرد دارد

 دهنده فراوانی تجمعی نسبی است.ای و محور عمودی نمایشفاصله رده

   دهند.نشان می 2و  1ها نمودار تابع فراوانی تجمعی نسبی را برای مثالهای زیر شکل

  

 

0

2

4

6

8

10

12

151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180180175170165160155150

0.13

0.36

0.7

0.86

0.96
1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 1 2 3 4 5

0.03

0.13

0.33

0.66

0.93
1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180180175170165160155150



9 
 

 اینمودار دایره -5-4

شود که به ای ترسیم میاین نمودار درون دایره هم برای توابع گسسته و هم برای توابع پیوسته کاربرد دارد. اینمودار دایره

ها و در توابع پیوسته توابع گسسته نشان دهنده فراوانی نسبی دادهچندین قسمت تقسیم شده است. مساحت هر قسمت در 

 ای است.ها ردهنشان دهنده فراوانی نسبی فاصله

 دهند.نشان می 2و  1ها ای را برای مثالهای زیر نمودار دایرهشکل

  

 های آماری. شاخص5

ها دشوار آید و بررسی تک تک این دادهزیادی داده بدست میگیری، تعداد از آنجایی که با مطالعه یک جامعه آماری و یا نمونه

ها یا پارامترها خالصه کنیم تا بتوانیم با یک نگاه ها را به کمک شاخصیا گاهی غیرممکن است، همواره تمایل داریم این داده

های گرایش مرکزی و صها برسیم. برای این منظور دو نوع شاخص وجود دارد: شاخاجمالی به یک دید کلی در مورد داده

 پردازیم.ها میهای پراکندگی )تغییر(. در ادامه به بررسی این شاخصشاخص

 های گرایش مرکزی:شاخص -1-5

 د:نشوهای گرایش مرکزی به سه دسته تقسیم میشاخص

 شود.  ها حاصل میها بر تعداد کل داده: از تقسیم مجموع دادهمیانگین                                     𝑥 =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
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 ای که ها، دادهکنیم، در صورت فرد بودن تعداد دادهمیها را به صورت صعودی مرتب داده برای محاسبه میانه،: میانه

 ها، میانگین دو داده وسط، میانه است.گیرد میانه است و در صورت زوج بودن تعداد دادهدر وسط قرار می

 ای که بیشترین فراوانی را دارد.: دادهمد 

 

  3مثال: 

 .کنیدمحاسبه  1مثال  برای را های گرایش مرکزیشاخص

 میانگین:

𝑥 =
∑ 𝑥𝑖

30
𝑖=1

30
=  

3 + 1 + 0 + ⋯ + 4 + 2

30
= 1/96 

 میانه:

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 

   کند.پانزدهمین و شانزدهمین عدد، مقدار میانه را حاصل می( میانگین N=30ها زوج است )چون تعداد داده
2+2

2
= 2 

 است. 2ها فراوانی، دارای بیشترین مقدار فراوانی است. بنابراین مد این داده 10با  2با توجه به جدول فراوانی، داده  مد:

 کنیدمحاسبه  2مثال  برایرا های گرایش مرکزی شاخص: 1 تمرین. 
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 :پراکندگی )تغییر(های شاخص -2-5

 شوند:های پراکندگی به دو دسته تقسیم میشاخص

 شود. : از اختالف بزرگترین و کوچکترین داده حاصل میهاحوزه مقادیر داده            𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖 − 𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖 

 شود.از ریشه دوم متوسط مربع انحراف از میانگین حاصل می :انحراف معیار                     𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑁

𝑥=1

𝑁−1
 

 

  4مثال: 

 .کنیدمحاسبه  1مثال  برایرا های پراکندگی شاخص

𝑑ها:                                                                      حوزه مقادیر داده = 𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖 − 𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖 = 5 − 0 = 5 

𝑠               انحراف معیار: = √
∑ (𝑥𝑖−1/96)230

𝑥=1

30−1
=  √

(3−1/96)2+(1−1/96)2+⋯+(4−1/96)2+(2−1/96)2

29
= 1/299 

 

  کنیدمحاسبه  2برای مثال  را پراکندگیهای شاخص: 2تمرین. 
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 . متغیرهای تصادفی6

 فضای نمونه -1-6

بینی کرد، توان نتایج هر تجربه را به طور دقیق پیشگرچه نمی تصمیمات باید بر اساس تجربه اتخاذ شود. ،در اغلب مسائل

تواند نامند. فضای نمونه میای را فضای نمونه میچنین مجموعه اما امکان مشخص کردن مجموعه نتایج ممکن وجود دارد.

تواند متناهی یا نامتناهی باشد ولی تعداد اعضای فضای نمونه تعداد اعضای فضای نمونه گسسته میگسسته یا پیوسته باشد. 

 شود.نمایش داده می Sفضای نمونه معموال با  پیوسته همواره نامتناهی است.

  5مثال: 

 S={1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6}                                  فضای نمونه در پرتاب یک تاس را مشخص نمایید.                 

 6 مثال: 

درجه سانتیگراد  40دمای آن شهر در تابستان حداکثر و درجه سانتیگراد  15حداقل دمای یک شهر در تابستان در صورتی که 

 S=[15 , 40]                                                                     باشد، فضای نمونه دمای این شهر را مشخص نمایید.  

 درجه یا مقداری مابین این دو عدد باشد. 40درجه،  15تواند یعنی دمای این شهر می

  7مثال : 

 مشخص نمایید. دو تاسضای نمونه را در پرتاب ف

|𝑆|                                                                           عضو است: 36فضای نمونه در این مثال دارای  = 62 = 36 

S={(1 , 1) , … , (1 , 6) , (2 , 1) , … ,  (2 , 6) , (3 , 1) , … , (3 , 6) , (4 , 1) , … , (4 , 6) ,  

(5 , 1) , … , (5 , 6) , (6 , 1) , … , (6 , 6)} 
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هر یک از نقاط محور عمودی نشان دهنده نتایج تاس دوم است و در نمودار فوق، محور افقی نشان دهنده نتایج تاس اول و 

و تاس  4یعنی تاس اول  (5 , 4) هبرای مثال نقط ، نشان دهنده یکی از اعضای فضای نمونه است.در نموداره مشخص شد

 بیاید. 5دوم 

 8 مثال: 

درجه سانتیگراد  40حداکثر دمای آن شهر در تابستان و درجه سانتیگراد  15در صورتی که حداقل دمای یک شهر در تابستان 

 مشخص نمایید. گیریدو بار اندازهباشد، فضای نمونه دمای این شهر را در 

S={[𝑥1 , 𝑥2]} 15 ی که   به طور ≤  𝑥1  ≤ ≥ 15 و  40  𝑥2  ≤ 40 
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گیری دوم است و هر دهنده نتایج اندازهگیری اول و محور عمودی نشان در نمودار فوق، محور افقی نشان دهنده نتایج اندازه

 (23/5 , 18)ای داخل فضای مشخص شده در نمودار، نشان دهنده یکی از اعضای فضای نمونه است. برای مثال نقطه نقطه

 باشد. درجه 5/23گیری دوم، دمای شهر برابر و در اندازهدرجه  18گیری اول، دمای شهر برابر یعنی در اندازه

 پیشامد -2-6

 دهند.نمایش می Eپیشامد را با  است. نمونهپیشامد به معنی هر زیرمجموعه از مجموعه فضای 

 9 مثال: 

 E={1 , 2 , 3 }                                                      در پرتاب یک تاس را بنویسید. 4پیشامد آمدن عددی کمتر از 

 10 مثال: 

 بیاید را بنویسید. 6ها اساس آن حداقل یکی از تاسدر پرتاب دو تاس، پیشامدی که بر 

 E={(1 , 6) , (2 , 6) , (3 , 6) , (4 , 6) , (5 , 6) , (6 , 6) , (6 , 1) , (6 , 2) , (6 , 3) , (6 , 4) , (6 , 5)} 

 

  3تمرین: 

درجه سانتیگراد  25دمای هوا بیش از گیری، را در نظر بگیرید. پیشامدی که بر اساس آن در هربار اندازه 6شهر مذکور در مثال 

 باشد را بنویسید و نمودار آن را رسم نمایید.
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  4تمرین: 

 را بنویسید. زوج نباشدعدد ها یک از تاسهیچدر پرتاب دو تاس، پیشامدی که بر اساس آن 

 

 

 متغیر تصادفی -3-6

به عبارت ریاضی، متغیر  دهد.عددی نسبت می ای است که به هر نقطه از فضای نمونه، یک مقدارمتغیر تصادفی، قاعده

𝑋(𝑤)از فضای نمونه، عددی حقیقی مانند  wعددی پذیرفته و به هر نقطه مانند  دیرتابعی است که مقا Xتصادفی  = 𝑥 

 دهد.نسبت می

 11 مثال: 

فروشنده توافق ترانزیستور خریداری نماید. خریدار و  100یک بسته حاوی فرض کنید خریداری قصد دارد از یک شرکت 

مورد آزمایش قرار دهند. در صورتی به صورت تصادفی دو ترانزیستور را  به منظور بررسی کیفیت ترانزیستورها، کنند کهمی

 متغیر تصادفی را به زبان ریاضی بنویسید. شود.ساعت باشد، معامله انجام می 400که متوسط عمر این دو ترانزیستور بیش از 

 شود؟ساعت عمر کند، معامله انجام می 420ساعت و ترانزیستور دوم  360نزیستور اول آیا در صورتی که ترا

w=(𝑥1 , 𝑥2)       ,      w ∈ S       ,         𝑋(𝑤) =  
𝑥1+ 𝑥2

2
 

w=(360 , 420)      ,      𝑋(𝑤) =  
360+ 420

2
= 390 

 شود.معامله انجام نمی،  400< 390چون 
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 5 تمرین: 

مقادیر قابل پذیرش  همجموعپیشامدها و  باشد. 6تواند حرکت کند که مجموع دو تاس بیش از زمانی میبازیکن در یک بازی، 

 توسط این متغیر تصادفی را بنویسید.

 

 

 

 

 گیری. تصمیم7

گیریم که نیاز است در همه ما در زندگی در شرایطی قرار میگیری عضو جدایی ناپذیر در زندگی همه اشخاص است. تصمیم

بیشتر وقت خود را صرف مطالعه کدام درس گیری در مورد اینکه تصمیمگیری نماییم. برای مثال موضوعی تصمیممورد 

 یم تا بیشترین سود را کسب نماییم؟ها را خریدار کننماییم تا باالترین رتبه ممکن را در کنکور کسب کنیم؟ سهام کدام شرکت

گیری بسیار آسان خواهد شد. ولی در بینی باشد، تصمیمبه طور کامل قابل پیشها در دسترس و آینده نیز حال اگر تمامی داده

بینی غیرقطعی از آینده های در دسترس و پیشهای خود را بر اساس دادهاکثر مواقع چنین نیست و افراد مجبور هستند تصمیم

 اتخاذ نمایند.

 شود:یگیری به سه دسته تقسیم مبا توجه به شرایط موجود، انواع تصمیم

 گیری در شرایط قطعیتتصمیم .1

 گیری در شرایط عدم قطعیتتصمیم .2

 گیری در شرایط ریسکتصمیم .3

 پردازیم.می دو مورد دیگردر ادامه به بررسی دهد، با توجه به اینکه در دنیای واقعی معموال شرایط قطعیت رخ نمی
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 گیری در شرایط عدم قطعیتتصمیم -1-7

 12 مثال: 

گذاری در بورس، گذاری نماید. او پنج حق انتخاب دارد: خرید طال، خرید ارز، سرمایهخود را سرمایهخواهد پول شخصی می

گذاری در بازار مسکن. وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال آینده نسبت به امسال انداز بانکی و سرمایهافتتاح حساب پس

البته مشخص نیست م، بدون تغییر، کاهش کم، کاهش زیاد. تواند پنج حالت مختلف داشته باشد: افزایش زیاد، افزایش کمی

میزان سود این شخص در هریک از این بینی پیشجدول زیر نشان دهنده یک از موارد فوق رخ خواهد داد. که در آینده کدام

 گذاری در کدام بخش است؟انتخاب بهینه، سرمایه شرایط اقتصادی است.

 گذاریسرمایه افزایش زیاد یش کمافزا بدون تغییر کاهش کم کاهش زیاد

 طال -100 100 200 300 0
 ارز 250 200 150 -100 -150
 بورس 500 250 100 -200 -600
 بانک 60 60 60 60 60
 مسکن 200 150 150 -200 -150

ها حذف گزینهبرای حل این مسئله، چهار روش وجود دارد. در تمامی این چهار روش ابتدا الزم است گزینه مغلوب از بین 

بدتری دارد. در این  یکسان یا ها، همواره وضعیتای است که نسبت به حداقل یکی دیگر از گزینهشود. گزینه مغلوب گزینه

 کنیم.شود. بنابراین آن را حذف میگذاری در بازار مسکن توسط خرید ارز مغلوب میمثال گزینه سرمایه

 Maximinها حداقل کردن روش حداکثر -1-1-7

در کنند که بدترین اتفاق ممکن پیش خواهد آمد. بینی میگیری افراد بدبین است که همیشه پیشاین روش، شیوه تصمیم

کنیم که در بدترین ای را انتخاب میکنیم بدترین شرایط پیش خواهد آمد. سپس گزینهاین روش برای هر تصمیم فرض می

 ها بهتر باشد.شرایط حالت خود، از سایر گزینه
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 گذاریسرمایه بدترین حالت

 طال -100
 ارز -150
 بورس -600
 بانک 60

 

 Maximaxا کردن حداکثره روش حداکثر -2-1-7

کنند که بهترین اتفاق ممکن پیش خواهد آمد. بینی میبین است که همیشه پیشگیری افراد خوشاین روش، شیوه تصمیم

کنیم که در ای را انتخاب میبهترین شرایط پیش خواهد آمد. سپس گزینهکنیم در این روش برای هر تصمیم فرض می

 ها بهتر باشد.بهترین شرایط حالت خود، از سایر گزینه

 گذاریسرمایه بهترین حالت

 طال 300
 ارز 250
 بورس 500
 بانک 60

 

 روش حداقل کردن حداکثر تاسف -3-1-7

کنیم. سپس میزان تاسف در شرایطی که ممکن است پیش آید را مشخص میدر این روش ابتدا بهترین گزینه در هریک از 

ها در نماییم. )یعنی تفاوت بین بهترین گزینه و سایر گزینهها را در تمام شرایط محاسبه میصورت انتخاب هریک از گزینه

ای را انتخاب . در نهایت گزینهکنیمها، بیشترین مقدار تاسف را مشخص میهریک از شرایط(. پس از آن برای هریک از گزینه

 ها کمتر است.بیشترین تاسف آن از سایر گزینهکنیم که می
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 گذاریسرمایه افزایش زیاد افزایش کم بدون تغییر کاهش کم کاهش زیاد

 طال -100 100 200 300 0
 ارز 250 200 150 -100 -150
 بورس 500 250 100 -200 -600
 بانک 60 60 60 60 60

 

 گذاریسرمایه افزایش زیاد افزایش کم بدون تغییر کاهش کم کاهش زیاد بیشترین تاسف

 طال 600 150 0 0 60 600
 ارز 250 50 50 400 210 400
 بورس 0 0 100 500 660 660
 بانک 440 190 140 240 0 440

 روش دالیل ناکافی -4-1-7

کنیم که مجموع ای را انتخاب میکنیم. سپس گزنهشرایط محاسبه میدر این روش برای هر گزینه، مجموع نتایج را در همه 

 ها بیشتر باشد.نتایج آن از سایر گزینه

 گذاریسرمایه بهترین حالت

 طال 500
 ارز 350
 بورس 50
 بانک 300

 

 ر شرایط ریسکگیری دتصمیم -2-7

آینده مشخص است. بنابراین برای حل این مسئله، گیری در شرایط ریسک، احتمال پیش آمدن هریک از شرایط در در تصمیم

ای که بیشترین امید ریاضی را دارد به عنوان گزینه بهینه انتخاب کنیم. سپس گزینهها را مشخص میامید ریاضی همه گزینه

 شود.می
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 13 مثال: 

 بهینه را مشخص نمایید.فرض کنید احتمال پیش آمدن هریک از شرایط در مثال قبل، مطابق جد.ل زیر است. تصمیم 

 افزایش زیاد افزایش کم بدون تغییر کاهش کم کاهش زیاد

1/0 1/0 3/0 3/0 2/0 

 

(𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)∑ امید ریاضی ∗ (𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓) گذاریسرمایه 

100 0/2(−100) + 0/3(100) + 0/3(200) + 0/1(300) +  طال (0)0/1
130 0/2(250) + 0/3(200) + 0/3(150) + 0/1(−100) +  ارز (150−)0/1
125 0/2(500) + 0/3(250) + 0/3(100) + 0/1(−200) +  بورس (600−)0/1
60 0/2(60) + 0/3(60) + 0/3(60) + 0/1(60) +  بانک (60)0/1

 


