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  کمی مقدماتی هاي روش

هـاي تحـت   هاي منطقی در مـورد پدیـده   ها و استخراج تعمیمآوري، تجزیه و تحلیل داده جمع علم آمار

هـاي ایـن علـم    تـرین جنبـه   . استفاده از آمار در بررسی صحت وسقم فرضیات، یکی از مهمبررسی است

  است.

چنانچـه   داراي یک صفت مشترك باشـند.  حداقلعبارتست از کلیه عناصر و افرادي که  جامعه آماري

توجه به محـدودیت امکانـات ناچاراسـت از بـین افرادجامعـه تعـداد        جامعه آماري بزرگ باشد؛ محقق با

هـا و صـفات جامعـه را    ویژگـی انتخاب کند و با مطالعه ایـن جمـع محـدود،    نمونه عنوان  به مشخصی را

  گویند.می نمونههاي اصلی جامعه است  به این جامعه محدود، که بیان کننده ویژگی .محاسبه نماید

گیري تمـامی عناصـر جامعـه و بـا روش سرشـماري      هاي آماري، شاخصی به وسیله اندازه اگر در بررسی

خص بـا اسـتفاده از اطالعـات نمونـه بـه      گوییم اما اگر شامی پارامتردست آمده باشد، آن شاخص را  به

 می نامیم. آمارهآن را  دست آمده باشد،

  توان موضوعات آماري را در دو گروه آمار توصیفی و آمار استنباطی خالصه کرد: به طور کلی می

هـاي جامعـه پرداختـه    با استفاده از نمودارها، جداول و شاخص هـا بـه توصـیف داده    آمار توصیفیدر 

  شود؛ می

با استفاده از مقادیر نمونه به تخمین و آزمون فروض آماري پرداخته شده  آمار استنباطیکه در لیدرحا

  شود. و سپس آماره ها به پارامترهاي جامعه تعمیم داده می

هایی هستند که مقدار آن از یک فرد به فـرد دیگـر ممکـن اسـت      افراد در جامعه داراي صفات و ویژگی

  گوییم.میمتغیر متفاوت باشد که به آن 

مـی  متغیـر مسـتقل  دهد  می را بر روي سایرمتغیرها مورد سنجش قرار به متغیري که محقق تاثیر آن

  .تحت تاثیر متغیر مستقل قرار دارد متغیر وابستهکه  حالیگوییم در
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شـود، امـا بـه    گفتـه مـی  متغیرکمـی  گیري باشد به آن متغیر، اگر متغیري به صورت عددي قابل اندازه

بندي به دو یا تعداد بیشـتري گـروه    ري که به صورت عددي قابل اندازه گیري نباشد ولی قابل دستهمتغی

  .شودگفته می متغیر کیفیباشد 
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  بندي و سازماندهی مشاهدات طبقه

هاي جمع آوري شده مواجه هستیم که الزم است ها با حجم بسیار زیادي از داده عموما در بیشتر پژوهش

دهـی   خالصه نماییم. به فرآیند سازماندهی و  هاي خام، آنها را سازمان براي درك بهتر و بیشتر این داده

بندي شوند کـه هـر داده تنهـا در     اي طبقه شود. مشاهدات باید به گونهمشاهدات توزیع فراوانی گفته می

  ها نسبت به یکدیگر ناسازگار باشند. یک بازه یا طبقه قرار بگیرد یا اصطالحا داده

  درس در نظر بگیرید:براي توضیح انواع فراوانی جدول زیر را براي نمرات یک 

  نمرات درس

4 ،7 ،8 ،10،10،12  ،13  ،13،14 ،15 ،15،18،19 ،19 ،20 ،20  

  بندي نماییم: هاي زیر دسته بندي نمرات، آنها را در بازه توانیم براي گروه می

  بازه نمرات

۵<x≤٠  

١٠<x≤۵  
١۵<x≤١٠  

٢٠≤x≤١۵  

نامند که براي نمرات فوق به ایـن صـورت    آن بازه می فراوانی مطلقتعداد اعداد موجود در هر بازه را 

  خواهد بود:

  فراوانی مطلق  بازه نمرات

۵<x≤١  ٠  

١٠<x≤۵  2  

١۵<x≤١٠  6  

٢٠≤x≤١۵  7  

  آید: دست می به فراوانی نسبیها  از تقسیم فراوانی مطلق در هر بازه به تعداد کل داده

  فراوانی نسبی  فراوانی مطلق  بازه نمرات

۵<x≤١  ٠  1

16
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١٠<x≤۵  2  2

16
 

١۵<x≤١٠  6  6

16
 

٢٠≤x≤١۵  7  7

16
 

  آید: دست می آن بازه به  فراوانی تجمعیاگر فراوانی مطلق هر بازه را با طبقات ما قبل جمع نماییم، 

  فراوانی تجمعی  فراوانی نسبی  فراوانی مطلق  بازه نمرات

۵<x≤١  ٠  1

16
 

1  

١٠<x≤۵  2  2

16
 

3  

١۵<x≤١٠  6  6

16
 

9  

٢٠≤x≤١۵  7  7

16
 

16  

  

آن بازه به دسـت   فراوانی نسبی تجمعیهاي ماقبل جمع نماییم،  اگر فراوانی نسبی هر بازه را با بازه

  آید: می

فراوانـــی    بازه نمرات

  مطلق

فراوانــــی 

  نسبی

فراوانــــی 

 تجمعی

تجمعـــی 

 نسبی

۵<x≤١  ٠  1

16
 

1  1

16
 

١٠<x≤۵  2  2

16
 

3  3

16
 

١۵<x≤١٠  6  6

16
 

9  9

16
 

٢٠≤x≤١۵  7  7

16
 

16  16

16
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ها را به  توان آن ها به صورت توزیع فراوانی می بندي مجموعه بزرگی از داده خالصه کردن و طبقهپس از 

کمک نمودار هیستوگرام یا بافت نگار نمایش داد. در واقع هیستوگرام بیان نموداري جدول فراوانی مطلق 

  است.

    

و به نقاط مزبور دو نقطـه فرضـی    هاي نمودار هیستوگرام را به یکدیگر وصل نماییم اگر نقاط میانی میله

عنوان مرکز طبقه ماقبل اولین و مرکز طبقه مابعد آخرین هم اضافه کنیم،  نمـوداري بـه دسـت     دیگر به

آید که به نمودار چندضلعی معروف است. از نمودار چند ضلعی هم بـراي نمـایش فراوانـی مطلـق در      می

  شود. هاي آماري استفاده می بررسی
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  توصیف مقداري مشاهدات و شاخص هاي گرایش مرکزي

بعد از دسته بندي داده ها براي تحلیل اطالعات، نیازمند آن هستیم که مرکز توزیع فراوانی داده ها به 

دست آوریم. به عبارت دیگر به دنبال تعیین نماینده اي که مشاهدات در اطراف آن توزیع شده باشند 

  هستیم.  براي این منظور مالك هاي متعددي وجود دارند که عبارتند از 

میانگین: میانگین  اصلی ترین و مورد استفاده ترین شاخص از میان شاخص هاي مرکزي است.   -الف 

مقدار میانگین دقیقا در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. میانگین داراي انواع مختلفی است 

  که عباتند از :

ات است که به وسیله میانگین حسابی . میانگین حسابی در واقع معدل مجموعه  اي از مشاهد -

 تقسیم کردن محموع مشاهدات بر تعداد آنها محاسبه می شود.

 4} برابر است با  مجموع این اعداد تقسیم بر  17،18،19،20براي مثال میانگین حسابی اعداد { 

  خواهد شد 18.5که برابر با 

18.5میانگین =  =
�����������

�
  

ند عدد، ابتدا کلیه اعداد را دریکدیگر ضرب میانگین هندسی. براي محاسبه میانگین هندسی چ -

 کرده و سپس ریشه آن اعداد را بر حسب تعدادشان به دست می آوریم.

} برابر است با  حاصل ضرب این اعداد با  17،18،19،20براي مثال میانگین هندسی اعداد { 

  خواهد شد 18.46که برابر با  4ریشه 

18.46میانگین =  = √17 ∗ 18 ∗ 19 ∗ 20
�

  

  

هارمونیک . چنانچه مشاهدات جمع آوري شده از مقیاس ترکیبی مانند کیلومتر در ساعت میانگین  -

یا دور در ثانیه یا نفر ساعت برخوردار باشد، براي محاسبه میانگین آنها از میانگین هارمونیک 

استفاده می شود.به طور کلی این میانگین براي مقیاس هاي ترکیبی به کار گرفته می شود که 

 ام کاري را نشان می دهند.سرعت انج

این میانگین براي چند اندازه یا مقدار برابر است با عکس میانگین حسابی معکوس آنها. بنابراین 

  } برابر است با  17،18،19،20میانگین هارمونیک هندسی اعداد { 
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18.43میانگین =  =
�

�

��
�
�

��
�
�

��
�
�

��

  

وي میانگین هندسی و میانگین هندسی توجه داریم که همیشه میانگین هارمونیک کوچکتر یا مسا

  همیشه کوچکتر یا مساوي با میانگین حسابی است.

  

میانگین وزنی . هنگامی که ارزش هر یک از اعداد، با دیگر اعداد مجموعه متفاوت باشـد از ایـن    -

نوع میانگین استفاده می شود. براي مثال در هنگام محاسبه معدل نمرات یک دانشجو،  درس هـا  

متفاوتی برخوردارند.  براي محاسبه میانگین وزنی ابتدا همه اعـداد را در وزن هایشـان    از ضرایب

 ضرب کرده و مجموع این اعداد را بر وزن کل تقسیم می کنیم.

با وزن  17و  3با وزن  18،  1با وزن  19،  2با وزن  20براي براي مثال میانگین هندسی اعداد { 

  } برابر است با  2

2 ∗ 17+ 3 ∗ 18+ 1 ∗ 19+ 2 ∗ 20

2 + 3 + 1 + 2	
= 18.37		 

  در بورس ، این نوع میانگین براي محاسبه بازده سبد به کار می رود.

مد یا نما: در آمار مد به معناي مقداري است که بیشترین تکرار را در میان مشاهدات جامعه داشته  -ب

بیش از یک مد باشد. بر خالف میانگین که براي هر جامعه منحصر به فرد است ، یک جامعه می تواند 

  داشته باشد.

  خواهد بود. 2براي مثال در مشاهدات زیر ، مد جامعه عدد 

 }2 ،3 ،2،1،3،5،2،2،2{  

میانه: اگر اعداد یک مجموعه را به ترتیب کنیم، میانه مشاهدات را به دو بخش مساوي تقسیم می  -ج

واهد بود و اگر تعداد مشاهدات زوج کند. اگر تعداد مشاهدات فرد باشد ، میانه دقیقا برابر با عدد وسطی خ

  باشد، میانه برابر است با میانگین دو عدد وسط.

  براي مثال جامعه ي زیر را در نظر بگیرید.

}16،17،18،19،20{  
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  میانه جامعه خواهد بود.  18در این مجموعه، عدد 

  همچنین در جامعه دیگري مانند جامعه زیر  

}17،18،19،20{  

  خواهد بود. 18.5یعنی  19و  18ن دو عدد میانه، به صورت میانگی
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  شاخص هاي پراکندگی

شاخص هاي پراکندگی اطالعاتی را پیرامون میزان پراکندگی داده ها حول مرکز خود ارائه می کننـد. از  

  استفاده می شود.این شاخص ها عموما براي مقایسه توزیع هاي آماري که میانگین هاي برابري دارند 

  مهمترین این شاخص ها عبارتند از : دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس

ساده ترین شاخص پراکندگی دامنه تغییرات است.  ایـن شـاخص از تفاضـل     دامنه تغییرات: -1

 بزرگترین و کوچکترین مشاهده محاسبه می شوند. براي مثال مجموعه زیر را در نظر بگیرید :

}16 ،17 ،18  ،19  ،20{  

 4در این مثال دامنه تغییرات از تفاضل بزرگترین عضو مجموعه از کوچکترین عضو آنها برابر با 

  خواهد بود.

4=16-20  

یکی از راه هاي مشخص کردن پراکندگی محاسبه انحـراف از میـانگین اسـت. در     واریانس : -2

ا که در نهایت انحرافـات  همه مجموعه ها حاصل جمع انحراف داده ها از میانگین صفر است چر

منفی با انحرافات مثبت خنثی خواهند شد. براي این منظور اگر مجذور اختالفـات از میـانگین را   

 با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد تقسیم کنیم شاخصی به نام واریانس حاصل خواهد شد .

  اهد شدبنابراین براي جامعه اي مانند جامعه زیر واریانس به این صورت محاسبه خو

  } x1, x2, … xnجامعه = {

 

��
� =

∑(x� − x�)
�

N
 

در صورتی که بخواهیم واریانس نمونه را به دست آوریم فرمول به این صورت تغییر خواهد کرد  

:  

��
� =

∑(x� − x�)
�

� − 1
 

واحد اندازه گیري واریانس، مجذور واحد اصلی متغیر است . بنابراین مثال اگـر   انحراف معیار: -3

متغیرها بر حسب ریال اندازه گیري شده باشند، واریانس محاسبه شده بر حسب ریال به توان دو 
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خواهد بود. براي حل این مسئله از واریـانس جـذر مـی گیـریم کـه در ایـن حالـت معیـاري از         

 اف معیار به دست می آید.پراکندگی به نام انحر

  به این صورت محاسبه خواهد شد انحراف معیاربنابراین براي جامعه اي مانند جامعه زیر 

  } x1, x2, … xnجامعه = {

 

σ� = �
∑(x� − x�)

�

N
 

در صورتی که بخواهیم واریانس نمونه را به دست آوریم فرمول به این صورت تغییر خواهد کرد  

:  

s� = �
∑(x� − x�)

�

� − 1
 

گاهی اوقات در یک مقایسه، مشاهدات نـاهمگون و نـا متنـاجس وجـود      :ضریب پراکندگی -4

دارند، براي مثال یکی از پراکندگی ها بر حسب  متر و دیگري بر حسب کیلو گرم است. در ایـن  

حالت پراکندگی ها به هیچ صورت با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و براي مقایسـه آنهـا بایـد از    

رد. براي این منظور از کمیتی به نام ضریب پراکندگی اسـتفاده  یک کمیت بدون واحد استفاده ک

می شود. در این حالت پراکندگی به کسري از میانگین بیان می شود. از آنجایی که در این حالت 

صورت و مخرج از واحد اندازه گیري یکسانی برخوردار هستند، بنابراین واحد اندازه گیري حـذف  

 می شود.

  جامعه به صورت زیر محاسبه می شود :ضریب پراکندگی در یک 

ضریب	پراکندگی =	
واریانس

میانگین
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  پارامترهاي انحراف از قرینگی

شود. در  در مقایسه دو جامعه با یکدیگر، ابتدا از پارامترهاي مرکزي مانند میانگین، میانه و مد استفاده می

هاي مرکزي به خصوص میانگین در تحلیلگر به دلیل مساوي بودن پارامترهاي  اي موارد تحلیلپاره

هاي پراکندگی مانند شود که در این صورت اختالف جوامع آماري به کمک شاخص خود دچار مشکل می

گر  هاي پراکندگی تحلیلشود. در برخی موارد به دلیل مساوي شدن شاخص انحراف معیار مشخص می

  شود.ع براي مقایسه بین دو جامعه استفاده میقادر به بررسی دقیق نیست.  در این حالت از شیوه توزی

به طور کلی اگر پارامترهاي مرکزي یک جامعه یعنی میانگین، میانه و مد بر یکدیگر منطبق باشند آن 

  است. توزیع متقارنجامعه داراي 

  

  

  

  

  مد میانه، میانگین،                                                                      

  

است. ممکن است بسته به نوع  چولگیاگر در یک توزیع، عدم تقارن وجود داشته باشد، آن توزیع داراي 

  عدم تقارن مجموعه داراي چولگی راست یا چولگی چپ باشد.

تر از میانه قرار بگیرد آن جامعه داراي چولگی به راست یا چولگی مثبت  اییناگر مد در جامعه آماري پ

  است.
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  مد -میانه  –میانگین                                                                            

  ی خواهد بود.اما اگر مد جامعه بزرگتر از میانه باشد، آن جامعه داراي چولگی به چپ یا چولگی منف

  

  

  

  

  میانگین -میانه  –مد                                                                      

  

  پارامترهاي انحراف از کشیدگی

هاي کشیدگی هاي پراکندگی، شاخص هاي مرکزي و شاخصاگر در مقایسه دو جامعه، عالوه بر شاخص

ضـریب  هم با یکدیگر برابر باشند، در این حالت یکی از پارامترهاي مناسب براي مقایسـه، اسـتفاده از   

است. در واقع ضریب کشیدگی شاخصی براي سنجش پراکنـدگی جامعـه نسـبت بـه توزیـع       کشیدگی

باشد، به معناي  3است. اگر کشیدگی یک توزیع بیشتر از  3نرمال است. کشیدگی یک تابع نرمال برابر با 

  اند و از پراکندگی کمی برخوردار هستند.ها حول میانگین متمرکز شده آن است که در آن توزیع داده
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ها از پراکندگی  باشد، به معناي آن است که در آن توزیع داده 3اما اگر کشیدگی یک توزیع کمتر از 

  زیادي نسبت به میانگین برخوردار هستند.
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  توابع توزیع احتمال

بینـی دقیـق آینـده    دهنده عدم اطمینان نسبت به آینده است. ما در بسیاري از موارد از پیش احتمال نشان

کنـیم. بـه طـور کلـی     مـی گیري این عدم اطمینان از نظریه احتمال اسـتفاده   ناتوان هستیم و براي اندازه

توان احتمال را شانس وقوع پیشامد خاصی تعریف کرد. به عبارت دیگر احتمال وقـوع یـک پیشـامد،     می

برابر با نسبت دفعاتی است که پیشامد خاصی در تکرارهاي زیاد رخ خواهد داد. در این بخش به توضـیح  

  مفاهیم مربوط به احتمال خواهیم پرداخت:

  امید ریاضی - 

 گذاري نیز کاربردهـاي فراوانـی دارد. در  ضی یکی از مهترین مفاهیم آماري است که در سرمایهامید ریا

همـان  کنند. واقع امید ریاضی همان میانگین موزون است که احتماالت در آن نقش وزن ها را بازي می

کردیم، حاصل را هایشان ضرب  ها را در وزنگونه که به خاطر دارید، در میانگین موزون بعد از اینکه داده

است، دیگـر نیـازي بـه     1کنیم اما در امید ریاضی چون مجموع احتماالت بر مجموع ضرایب تقسیم می

  تقسیم نتیجه به دست آمده بر یک نیست.

  به این صورت محاسبه می شود:P(x)با احتمال  xامید ریاضی متغیر تصادفی گسسته 

�(�) =���. �(��)

�

���

 

سـود آن   50خواهد داشـت. بـا احتمـال %    60سودي به میزان % 10احتمال %مثال: سهام یک شرکت با 

توان در مورد بـازده ایـن سـهام    بینی که می خواهد بود. بهترین پیش20سود آن %40و با احتمال % %30

  داشت به چه صورت است؟

�(�) = 40% ∗ 20% + 50% ∗ 30% + 10% ∗ %60  

  خواهد بود. 29بینی ما براي میزان بازده این سهم برابر با % یعنی پیش

  واریانس - 
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دهد. هر چه ، میزان پراکندگی را حول میانگین یا همان امید ریاضی نشان می xواریانس متغیر تصادفی 

  است.    xواریانس از صفر بیشتر شود نشان دهنده ریسکی بودن بیشتر متغیر 

  توان واریانس را به صورت زیر تعریف کرد: با استفاده از خواص امید ریاضی می

���(�) = �(��) − �̅� 

  کواریانس - 

دهد. اگر رابطـه میـان دو   کواریانس عددي است که نوع رابطه خطی میان دو متغیر تصادفی را نشان می

متغیر مستقیم باشد، یعنی با افزایش یکی، دیگري هم افزایش پیدا کند و با کـاهش یکـی دیگـري هـم     

  کواریانس مقدار مثبتی خواهد داشت.  کاهش یابد،

متغیر رابطه معکوس با یکدیگر داشته باشند، یعنی با افزایش یکـی دیگـري کـاهش پیـدا کنـد و       اگر دو

  بالعکس، در این حالت مقدار کواریانس منفی خواهد بود.

در صورتی که افزایش یا کاهش یک متغیر هیچ ارتباطی با متغیر دیگر نداشته باشد و دو متغیـر مسـتقل   

خواهد بود. توجه داشته باشید که همواره کواریانس دو متغیر مستقل صـفر  باشند،  مقدار کواریانس صفر 

است، اما عکس این مطلب صحیح نیست. به عبارت دیگر ممکن است دو متغیر تصادفی مستقل نباشـند  

  اما کواریانس آنها صفر باشد.

  کنیم: براي محاسبه کواریانس به صورت زیر عمل می

 

���(�, �) = �[(� − �̅)(� − ��)] 

  یا و  

���(�, �) = �(��) − �(�)�(�) 

  

  ضریب همبستگی - 
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دهنده نوع رابطه میان دو متغیر است. در بسـیاري   طور که در قسمت قبل بیان شد، کواریانس نشانهمان

هـا را نیـز   از موارد محقق به دنبال آن است تا عالوه بر نوع رابطه میان دو متغیر، شدت رابطـه میـان آن  

شود. ضریب همبسـتگی نشـان    این موضوع از مفهوم ضریب همبستگی استفاده میمحاسبه نماید. براي 

دهنده آن است که در چند درصد مواقع تغییرات این متغیرها هم سو است. ضریب همبستگی همواره بین 

تر بـودن  دهنده قوي تر باشد نشانیک و منفی یک است. هر چه ضریب همبستگی به سمت یک نزدیک

تر بـودن رابطـه معکـوس میـان دو     تر باشد بیان کننده قوي چه به منفی یک نزدیکرابطه مستقیم و هر

  متغیر است.  

  کنیم. یعنی:ها تقسیم می براي محاسبه ضریب همبستگی، کواریانس دو متغیر را بر انحراف معیار آن

�
�,�

=
���(�, �)

σ
�
, ��

 

)−1 ≤ � ≤ 1(  

 



 روش هاي کمی مقدماتی

 

  بازده و ریسک

  بازده - 

 بازدهشوند که به این عایدي،  هاي مالی به صورت سالیانه مشمول دریافت عایدي می معموال دارایی

براي مثال بازده شود.  هم گفته می شود. دریافت بازده معموال به صورت نسبتی از کل دارایی بیان می

تومان  125) یعنی 1+  25ضربدر (% 100درصد برابر با  25تومان با نرخ بازده  100یک دارایی به مبلغ 

  خواهد بود.

بازده توان  گذاري به صورت طوالنی مدت انجام شده باشد که در این صورت میممکن است سرمایه

  را نیز براي آن دارایی محاسبه کرد. کل

  این موضوع، بحث را با ارائه یک مثال ادامه خواهیم داد.براي روشن شدن 

% و در سال سوم 15، در سال دوم 10تومان را در نظر بگیرید که در سال اول % 100سهامی به ارزش 

  % بازده داشته باشد .12

  قیمت این سهام در سال اول برابر است با 

110%)  =10+1( x 100  

تومان  110بازده را براي قیمت انتهاي سال اول یعنی  15ت تا %براي محاسبه قیمت سال دوم، کافی اس

  لحاظ کنیم یعنی:

126.5%)  =15+1( x 110  

  گردد:قیمت نهایی سهام در سال سوم به صورت زیر محاسبه می

141.68%)  =12+1( x 126.5  

  بازده کلی این سهام در طول این مدت عبارت است از :
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100− 141.68

100	
= 41.68% 

  توان قیمت سهام را در طول زمان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد: کلی میبه صورت 

	� = ��(1 + ��)(1 + ��)… (1 + ��) 

  در مثال فوق قیمت نهایی سهام برابر است با :

� = 100(1 +%10)(1 +%15)(1 +%12) = %141.68 

  

کرد. معموال توان متوسط بازده یک سهام را نیز در طول زمان با استفاده از مفهوم میانگین محاسبه می

بینی  بازده سهام در آینده از میانگین حسابی و براي بررسی عملکرد گذشته شرکت از میانگین  براي پیش

  شود. هندسی استفاده می

  ریسک - 

 آمیـز  مخـاطره  آینـده  در را گـذاري  سـرمایه  بازده که است مواجه عدم اطمینان با گذاري سرمایه نوع هر

 دارائـی،  از حاصـل  بـازده  دارد احتمال به مفهوم این است که اي سرمایه دارایی در یک ریسک. سازد می

 بـازده  و واقعـی  بـازده  بین تفاوت احتمال از است عبارت ریسک بنابراین. باشد انتظار مورد بازده از کمتر

 آن از ناشی آتی بازده احتمالی تغییر از است عبارت دارایی یک ریسک گفت توان می یا و شده بینی پیش

  .دارایی

توان از معیارهایی مانند بـازه، واریـانس، انحـراف معیـار و ضـریب      براي محاسبه ریسک یک دارایی می

  تغییرات استفاده کرد.

 :بازه  

هر چه اندازه تغییرات یک دارایی بیشتر باشد، میزان نوسان بازده و در نتیجه ریسک دارایی بیشتر اسـت.  

آید اما این معیار تنها به ابتدا و انتهـاي بـازه توجـه     خوبی به نظر میاگر چه این معیار در نگاه اول معیار 



 روش هاي کمی مقدماتی

 

دارد. براي مثال وجود داده هاي پرت در یک مجموعه ممکن است باعث به وجود آمدن بازه بزرگی براي 

  ها بر روي یک عدد خاص قرار گرفته باشد.یک مجموعه باشد در حالی که تمرکز داده

 :وارایانس  

ها از میانگین. هـر چـه    ال هم اشاره شد واریانس برابر است با میانگین مربع فاصله دادهگونه که قب همان

ها از میانگین بیشتر باشد بیانگر اندازه بیشتر نوسانات و در نتیجه وجود ریسک بیشتر است. به فاصله داده

یشـتر باشـد آن   عبارت دیگر واریانس با ریسک رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چه واریانس یک مجموعه ب

  مجموعه از ریسک بیشتري بر خوردار است.

 :انحراف معیار  

شود.  انحراف معیار ها استفاده می انحراف معیار، همان جذر واریانس است که براي حل مشکل واحد داده

  باشد. هم داراي رابطه مستقیم با ریسک می

 :ضریب پراکندگی  

آید. هر چه ضریب پراکندگی براي ین به دست میضریب پراکندگی از حاصل تقسیم واریانس بر میانگ

گذاري از مطلوبیت بیشتري براي هاي یک دارایی کمتر باشد به معناي آن است که این سرمایه بازده

 گذار برخوردار است. سرمایه
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