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درآمد

امروزه استنباط آماری1نقش انکارناپذیری در فعالیتهای علمی ما یافته اس ت .یک ی از مه مت رین
عرصههای کاربرد استنباط آماری در علوم ،به و یژه علوم انسانی ،ک اربرد آن در م د س ازی اس ت.
پژوهشگران ،غالبا ،فرضیه تحقیق را ،که روابطی مفروض میان دو ی ا چن د مفه وم اس ت ،ب هعنوان
«مد مفهومی»2در نظر میگیرند و مفاهیم مندرج در مد را در قالب «متغیرهایی» تعری و م ی-
کنند .آنها در طراحی مد مفهومی از میان روابط ممکن میان این مفاهیم در سیستم هد برخی را
مفروض میگیرند و از برخی از روابط ممکن چشمپوشی میکنند و در ادامۀ تحقیق به نمونهگیری و
گردآوری «داده»3میپردازند .مهمترین گام در ک اربرد اس تنباط آم اری ،تحلی ل دادهه ا اس ت4.در
برخی از روشهای آماری ،مانند «تحلی ل همبس تگی»5و «تحلی ل رگرس یون»«6،تحلی ل مس یر»،

7

«تحلیل عاملی»8و «مد سازی معادالت س اختاری»9معادل ه ی ا دس تگاهی از مع ادالت ب هعنوان
«مد آماری» مرتبط با مد مفهومی نیز معرفی میشود .برای توضیح مطلب ب ه مث ا زی ر توج ه
کنید:

مثال  .1در بررسی میزان اثر «سیاست ارزی انبساطی» در کنتر «نرخ ارز» ،پژوهشگران الزم می-
بینند به متغیرهای دیگری مانند تورم ،میزان سود مورد انتظار در بازار مسکن و مانند آن نیز بپردازند؛
زیرا این متغیرها ممکن است به صورت «مخدوشگر»10مطالع ه را دچ ار س وگیری کنن د ،بن ابراین،
تأثیر آنها باید کنتر شود .ممکن است این متغیرها به امور دیگری نیز وابستگی داش ته باش ند ،ام ا
پژوهشگر با این فرض که اثرات آنها اندک و در عمل «قابل چشمپوشی» است ،تمام ای ن اث رات را
بهعنوان یک «متغیر اندازهگیری نشده» در مد لحاظ مینماید .مرسوم است که روابط میان متغیرها
« 11گرا » ترس یم کنن د .همانگون ه ک ه در ش کل  ۱مالحظ ه میکنی د،
را در قالب یک «نمودار» یا
میان سه مفهوم «سیاست ارزی»« ،تورم» و «ثب ات ن رخ ارز» رواب ط مختلف ی را میت وان در نظ ر
1. statistical inference
2. conceptual model
3. data

 .4در این تحقیق به روشهای مبتنی بر مدل مفهومی پرداخته متیشتود .روش دیگتر گتردآوری دادههتا بتدون لحتاظ نمتودن
مدل مفهومی است که در دادهکاوی و مطالعات اکتشافی مورد توجه قرار میگیرد.
5. correlation analysis
6. regression analysis
7. path analysis
8. factor analysis
)9. Structural Equations Modeling (SEM
1 . confounding
0
1 . diagram
1
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گرفت و یا از برخی از روابط چشمپوشی نمود که هر مجموعه رواب ط منج ر ب ه ی ک م د خ اص
میشود.
اگر در مد مفهومی پیشگفته ،تنها رابطه مداخله (سیاست ارزی انبساطی) با پیامد (ثبات نرخ
ارز) مورد مطالعه قرار گیرد و از اثر مخدوشگرها چشمپوش ی ش ود (م د .۱ال و)؛ آنگ اه ب رای
ساختن مد کمی و تحلیل دادههای آزمایش ی ی ا مش اهداتی چن د روش وج ود دارد ک ه یک ی از
معمو ترین آنها استفاده از مد های پارامتری است .برای مد (ا.الو) ،چنانچ ه نم اد  Xرا ب رای
متغیر مداخله و نماد  Yرا برای متغیر پیامد در نظ ر بگی ریم ،آنگ اه از معادل ه E[Y|X]=β0+β1X
برای تحلیل دادهها استفاده میشود که در آن  β0و  β1پارامترهایی هستند که بای د «ب رآورد»1ش وند.
همچنین با استفاده از «آزمونهای فرضیه»2میتوان بررسی نمود که در نظ ر گ رفتن معادل ه خط ی
برای رابطه آن بین  Xو  ،Yمعنادار و پذیرفتنی اس ت ی ا خی ر؟ در مثرال فرو ،،میتروان فواصر
ا مینان برای میزان اثر «مداخله» بر «پیامد» را نیز تشکی داد.

الف) مدل با چشمپوشی از تأثیر
مخدوشگر

ب) مدل با فرض علت مشترک بودن
مخدوشگر

ج) مدل با فرض تأثیر مخدوشگر تنها
بر پیامد

شکل  :۱سه مدل مفهومی مختلف میان چهار متغیر « :Xمداخله ارزی» :W« ،نرخ تورم» :Y« ،نرخ ارز» و « :Uاثرات
اندازهگیری نشده»

مد سازی آماری دو وجه ممیزه نسبت به مد سازیهای غیر آماری (از جمله مد های تعین ی
ریاضی) دارد:
 .۱مد سازی آماری مبتنی بر این فرض است که در موض وعات م ورد بررس ی ،مؤلف ه «ع دم
حتمیت»3وجود دارد ،بنابراین ،از متغیرهای تصادفی در مد های آماری استفاده میش ود .در مث ا
فوق ،نسبت دادن عدد به مفاهیم چون ترخ تورم ،نرخ ارز و مانند آن همیشه همراه با تغییراتی اس ت
1. stimation
2. hypothesis tests
3. uncertaity
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که سبب میشود به صورت تصادفی نوساناتی داشته باشد؛
 .۲در بیشتر تحلیلهای آماری ،به دلیل محدودیت دسترسی به کل جامعه یا پرهز ینه ب ودن آن،
ابتدا «نمونه»ای از جامعه اخذ میشود و سپس به روشهای مختلو تالش میش ود ،اس تنباطهای
آماری درباره جامعه انجام پذیرد .برای نمونه ،در اندازهگیری نرخ ارز در بازار ،بانک مرکزی مجب ور
است براسا یک نمونه از بازار نرخ ارز را برآورد نماید .براسا این مؤلفۀ مد های آم اری اس ت
که مد های آماری دارای و یژگی محتوا افزا و استنباط از جزء درباره کل باشند.
هنگامی که از اهمیت «مد های علمی» بحث میشود ،این دغدغه وجود دارد که آی ا «م د -
ه ا» موض وع م ورد مطالع ه را «بازنم ایی» میکنن د ،اگ ر بازنم ایی مفه وم پای های در توض یح
«کاربردپذیری» باشد ،چنانچه در رو یکردهای ساختارگرایانه مفروض اس ت ،توق ع ای ن اس ت ک ه
و یژگیهای یک مد علمی براسا «و یژگیهای بازنمایی» آن توضیح داده شود .مسئله اصلی ای ن
مقاله این است که آیا اصوال میتوان« ،کاربردپذیری» استنباط آماری را در مد سازی توض یح داد؟
این کاربردپذیری چه نسبتی با بازنمایی دارد؟ آیا و یژگ ی ع دم حتمی ت مف اهیم م ورد بررس ی در
مد های آماری و و یژگی استنباطی آن که براسا آن مد مدعی بازنم ایی خص ای ک ل جامع ه
است ،برای بازنمایی مد های آماری و کاربردپذیری آن مشکلی ایجاد نمیکند؟
 .۱رویکرد ساختارگرایانه در توضیح بازنمایی و کاربردپذیری

آیا میتوان «کاربردپذیری» مد های آماری را به نقش آن در «بازنمایی» مد علمی ف رو کاس ت؟
در این بخش ،نوشتگان فلسفی در توضیح بازنمایی و کاربردپذیری با رو یکرد ساختاری به اختص ار
مرور میشود .سپس در بخش  ،۲این رو یک رد را در ح وزه «کاربردپ ذیری م د آم اری در م د -
سازی» توضیح میدهیم.
 .۱−۱چیستی بازنمایی

«بازنمایی» از مفاهیمی است که طی چند دهۀ اخیر در حوزههای مختلو فلسفی مورد توج ه ق رار
گرفته است .برای نمونه« ،بازنمایی زبانی» در فلسفه زبان« ،بازنمایی تص و یری» در فلس فه هن ر و
«بازنمایی علمی» در فلسفه علم مطرح شده است .انتظار فیلسوفان علمی که از مفه وم «بازنم ایی
علمی» استفاده میکنند این است که با این مفهوم میتوانند کارکرد نظری هها و م د های علم ی را
توضیح دهند .در نظریههای بازنمایی تالش میشود که مفهوم بازنمایی به مفاهیمی سادهتر و آشناتر

71

کاربردپذیری استنباط آماری از دیدگاه بازنمایی مدلهای علمی

مربوط شود1.بنابراین ،یک نظریه در مورد بازنمایی ،شرایط الزم و کافی را در مورد بازنم ایی علم ی
با عبارتی مانند زیر بیان میکند( :یغمایی و شیخرضایی)۱۳۹۱ ،
مدل یا نظر یه علمی ( Mبهعنوان منبع) ،هدف  Tرا بازنمایی میکند اگرر و تنهرا اگرر (،... )1
( ...)3( ،... )2و...

به دیگر سخن ،اگر  Mیک مد علمی و  Tجنبهای از واقعیت خارجی باش د ،رابط ه بازنم ایی
علمی را میتوان ب ا ) Rs(M,Tنش ان داد و نظری ه بازنم ایی علم ی جمل ه زی ر را کام ل میکن د:
(…  .)Rs(M,T) iffاین نظریهها به ما پاسخ میدهند که منبع بازنمایی علمی ،یعنی مد علم ی،
«به واسطه چه چیزی»2هد خود را بازنمایی میکن د؟ ب رای مث ا از چ ه جه ت اس ت ک ه ی ک
اقتصاددان با مدلی آماری در باب وضعیت ب ور  ،رش د ی ا اف و برخ ی از س هامها را پیشبین ی
میکند؟
براسا دیدگاه ساختاری ،مد علمی ی ک س اختار نظری ه−مجموع های اس ت ک ه محم و
3

نظریه−مجموعهای خاصی را برآورده4میکند .میان اجزای م د و اج زای واقعی ت م ورد مطالع ه،
تنارری ساختاری برقرار است ،یعنی مد علمی  Mواقعیت  Tرا بازنم ایی میکن د ،اگ ر س اختار
«سیستم هد » را «دربرداشته» باشد و «بنگ ارد» .ای ن «دربرداش تن»5و «نگاش ت»6ب ا تن ارر ی ا
شباهتی ساختاری مانن د «ی کریختی»7ی ا «همریخت ی»8ف راهم میش ود ،یعن ی رابط ه بازنم ایی
تنارری میان مد و هد است که برای نشان دادن این تن ارر از ی ک نگاش ت اس تفاده میش ود.

9

 .1با فرض اینکه رابطه بازنمایی مفهومی پایه ) (primitiveنباشد؛ این دیدگاهها را دیتدگاههتای قتائم بته ذات )(Substantive
نامیدهاند (سوارز.)2010 ،
2. In virtue of
3. Set-Theoretic
4. satisfied
5. embracing
6. mapping
7. Isomorphism
8. homomorphism
 .9با توجه به تعر یف فوق آشکار میشود که وجود یک نگاشت میتان مجموعته وابستته بته منبت (متدل علمتی) و مجموعته
وابسته به هدف ،برای وجود «بازنمایی علمی» کافی است .در این تعر یف هیچ اشارهای به «عامتل شتناختی» )(Agent
و نقش وی نمیشود و بازنمایی ،رابطهای عینی میان دو ساختار است که مستقل از حضور یا شناخت عامل میباشد .در
مقابل رویکرد فوق ،برخی از فیلسوفان علم ،بازنمایی را رابطهای عینی و مستقل از عامل شناختی نمیدانند .این رویکرد
شامل دیدگاههای مختلفی است که با عنوان دیدگاه «کارکردی» ) (Functionalمیتوان از همه آنهتا یتاد کترد .براستاس
این دیدگاهها در صورتی میان منب و هدف ،رابطه بازنمایی وجود دارد که «عامل» (سازنده مدل یا کاربر مدل) بتوانتد از
مدل یا نظر یه علمی در فهم و نتیجهگیری ویژگیهای منب و در کل برای تأمین اهداف شناختی خویش نسبت به جهتان
بهره ببرد (چاکراورتی .)2009 ،براساس این رویکرد ،رابطۀ تنا ر ساختاری میان مدل و هدف برای بازنمایی کافی نیست
و حتی از نظر برخی شرط الز برای بازنمایی نیز نمیباشد .بررسی بازنمایی مدل آماری براساس این دیتدگاه در مقالتهای
دیگر طر شده است.
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بنابراین ،تعریو زیر برای بیان شرایط الزم و کافی بازنمایی در رو یکرد نگاشتی ارائه میشود.
تعریو ( .)۱−۱مد > M=<A,Rبا مجموعه اجزای ساختاری }… A={a1, a2, a3,و رابط ه
 Rمیان این اجزا ،واقعیت > T=<A',Lبا مجموعه اجزا }… A'={a1',a2',a3',و رابطه  Lمیان ای ن
اجزا را بازنمایی میکند ،اگر و تنها اگر نگاشت ' f:A→Aرابطه میان  Rو  Lرا به صورت زیر برقرار
سازد:

)f(ai)=ai' and f(aj)=aj'; L(f(ai), f(aj))↔R(ai,aj
آنچه در تنارر ساختاری مقصود اصلی است ،ایجاد تن ارر می ان هو یته ای رابط های R1و L

است نه برقراری تنارر میان و یژگیهای عینی مد  Aو واقعیت خارجی ' .Aاین نکته را در هنگ ام
بحث از رابطه ساختاری در مد آماری ،با مثا ( )۲−۲توضیح خواهیم داد.
 .۱−۲چیستی کاربردپذیری

در نوشتگان فلسفی ،به بحث از کاربردپذیری ریاضیات پرداخته شده است که میتواند اله امبخش
بحث از کاربردپذیری آمار باشد .ایده اصلی رو یکرد ساختاری در ب اب کاربردپ ذیری ریاض یات،
این است که «ریاضیات منبعی غنی از «ساختار»ها است و هنگامی ک ه ی ک نظری ه ریاض یاتی در
علوم کاربرد پیدا میکند ،آشکار است که ریاضیات روابط ساختاری اصلی سیستم مورد مطالع ه را
پوشش میدهد» .این دیدگاه که موسوم به «رو یکرد نگاشتی»2است ،کاربردپ ذیری ریاض یات را ب ا
شباهت ساختار میان مد ریاضی و س اختار موض وع م ورد مطالع ه توض یح میده د (پینک اک،
۲۰۰۷؛ بوئنو و کولیوان.)۲۰۱۱3،
عموما رابطه تنارر ساختاری میان مد و هد رابطه یکریختی دانسته میشود4.برای تعری و
رابطه یکریختی فرض میکنیم که « Mدربرگیرنده» مجموعه  Mباشد که رابطه -nتایی  Rروی آن
تعریو میشود ،به صورت نمادین ساختار  Mرا با > <M, Rنمایش میدهیم .به هم ین ترتی ب،
ساختار  Tرا با > <T, Lنمایش میدهیم .با این مفروضات ،رابطه یکریختی بین مد و هد ب ه
صورت زیر تعریو میشود.

تعر یف ( .)2−1دو ساختار با > M=<A, Rو > T=<A', Lیدر یخت هستند ،اگر و تنهرا اگرر
1. relational entities
2. mapping account
3. O. Bueno & M. Colyvan

 .4البته یکی از نقدهایی که به رویکرد نگاشتی در باب کاربردپذیری شده ،این است کته رابطته یتکر یختی ممکتن نیستت
میان مدل و موضوع مورد مطالعه برقرار باشد (بوئنو و کولیوان.)2011 ،
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نگاشت پوشا و ید به ید  fاز  Mبه  Tچنان وجود داشته باشد کره بره ازای هرر (m1, m2, …, mn)ϵ MN

داشته باشیم:
رابطه ()1−1

))R(m1, m2, …, mn) ↔ L(f(m1), f(m2), …, f(mn

که
.(t1, t2, …, tn) = (f(m1), f(m2), …, f(mn)) ϵ TN

در تقریر فوق از رو یکرد نگاشتی ،وریف ه ریاض یات ص رفا ب ه نقش های س اختاری از «ه د
بازنمایی» و موضوع مورد مطالعه اکتفا شده است .برخی از منتقدان این رو یکرد یادآور میشوند که
عملیاتهای تبدیل ساختارها در «ریاضیات کاربردی» اهمیت بسیاری دارند .ساختارهای ریاض ی
در ریاضیات به یکدیگر تبدیل میشوند و قدرت اصلی ریاضیات نیز به هم ین «تب دیالت» اس ت.
براسا همین نکته الگوی پیشنهادی آنان در باب کاربرد ریاضیات در بازنمایی سیستمهای ه د
شامل دو نگاشت و یک گام میانی برای «اشتقاق»1است ،یعنی ریاضیات کاربردی ش امل س ه گ ام
میشود .۱ :نگاشتی از «سیستم مورد مطالعه یا تجربی»2به یک س اختار مناس ب ریاض ی ک ه آن را
«غسل دادن»3مینامند؛ « .۲اشتقاق» یا «استنتاج» ساختار ریاضی جدید از ساختار ریاضی اول ی
با استفاده از روابط تبدیل ریاضی؛  .۳نگاشتی از ساختار ریاضی جدید به سیستم مورد مطالعه ک ه
آن را نگاشت «تعبیر»4مینامند (بوئنو و کولیوان.)۲۰۱۱ ،
ساختارهای ریاضی

غسل دادن

سیستم تجربی

اشتقاق

تعبیر

شکل  :۲مراحل کاربرد ریاضیات .نگاشت میان دامنه امور فیزیکی و امور ریاضی و استنتاج ساختارها در جهان یاضیات

1. derivation
2. empirical set-up
3. Immersion
4. Interpretation
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نقش اصلی ریاضیات کاربردی ،مربوط به گام دوم است .به وسیله این تب دیالت ،و یژگیه ایی
که در ساختار اولیه پنهان بود ،در ساختار تبدیل یافته آش کار میگ ردد .یعن ی اجزای ی در س اختار
جدید ،راهر میشود که باعث کشو و یژگیهایی بدیع در سیستم هد میشود و همین امر سبب
اهمیت «تبیین ریاضی» در علوم میگ ردد .ب ه هم ین خ اطر اس ت ک ه نق ش ریاض یات ب یش از
نقشهبرداری از جهان است و اگر تبدیالت ریاضی وجود نداشت ،ریاض یات فای ده چن دانی ب رای
علوم نداشت .اهمیت این تبدیالت و استنتاج در پیشبینیهای «بدیعی» است ک ه توس ط س اختار
جدید صورت میگیرد.
 .۲کاربردپذیری استنباط آماری از دیدگاه تناظر ساختاری

همانگونه که در درآمد بیان شد ،یکی از کاربردهای «استنباط آماری» تحلیل دادهه ای مرب وط ب ه
یک «مد مفهومی» است که از آن برای مد سازی و ارزیابی فرضیهها استفاده میشود .اشاره ش د
که استنباط آماری مبتنی بر این فرض است که مفاهیم مطرح در موضوع مورد مطالعه ،دارای مؤلف ه
«عدم حتمیت» هستند و آن را باید به صورت متغیرهای تصادفی لحاظ و از توابع توزی ع احتم ا و
پارامترهای آن در مد سازی آماری برای بیان روابط میان وضعیتهای امور استفاده ک رد .ب ه دلی ل
عدم حتمیت در بسیاری از پدیدههای طبیعی و مطالعات انسانی ،کاربرد مباحث اس تنباط آم اری،
مانند «ب رآورد»« ،آزم ون فرض یه»«1،انتخ اب م د »«2،بازهه ای اطمین ان»3و مانن د آن در عل وم
مختلو ،مانند مهندسی ،پزشکی ،کشاورزی ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسی و ...رایج است.
نگاه دانشمندان و پژوهشگرانی که از «آمار» در روش تحقیق استفاده میکنند ،معطو به جنبه
تکنیکی «آمار» است و آن را «تکنولوژی استنباط اطالعات از دادهها» میبینند؛ زی را در ای ن عل م
تکنیکهایی برای بررسی و ارزیابی و یژگیهای یک جامع ه آم اری ارائ ه م یش ود .براس ا ای ن
تصو یر« ،آمار» به مثابه جعبهای از ابزارها و دستورالعملهای محاسبه مورد توجه ق رار میگی رد ک ه
پژوهشگر با توجه به مسئله مورد نظر خو یش ابزاری از درون آن را یافته و به کار میگی رد؛ ام ا روی
دیگر آمار ،علم و نظریهای ریاضی است که مانند دیگر نظریههای ریاض یاتی ص ورتبندی و ارائ ه
میشود ،بهگونهای که ابزارهای مختلو ب ا ه م م رتبط هس تند و «قض ایای» آن نظری ه مبتن ی ب ر
مجموعهای از اصو اثبات میشوند و در حقیقت آمار «علم استنباط اطالعات از دادهها» میباشد
(هند ،۲۰۰۸ ،ص .)۳−۲حا اگر «نظریه آمار» را نیز یک «نظریه اصل موضوعی» فرض کنیم ،آیا
1. hypothesis testing
2. model selection
3. confidence intervals
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میتوان با رو یکردی نگاشتی کاربردپذیری نظریه آمار را توضیح دهند؟ بررسی خ ود را مح دود ب ه
استنباط پارامتری و مد های ساختاری میکنیم که یکی از رای جت رین روشه ای آم اری در عل وم
مهندسی و علوم انسانی است.
 .۲−۱مدلهای آماری ساختاری

در این مقاله ،تنارر میان مد و هد در دستهای از مد های آماری بررسی میشود که رابطه میان
متغیرها در منبع بازنمایی ،به وسیله یک معادله یا دستگاهی از معادالت نشان داده میش ود .م د -
هایی چون ،تحلیل همبستگی ،رگرسیون ،تحلیل عاملی و مع ادالت س اختاری ک ه در بس یاری از
موارد برای تحقیق آماری در باب فرضیات عل ی اس تفاده میش ود .آماردان ان اذع ان میکنن د ک ه
همبستگیهایی که در چنین مد هایی یافت میشود داللت بر رابط ه عل ی نمیکن د و همبس تگی
ممکن است غیر علی باشد ،اما پژوهشگران رشتههای مختلو ،مانند آمار زیستی ،اقتصادس نجی،
روانشناسی و ،...تالش کردهاند تکنیکهایی را توسعه دهن د ک ه ب ا احتم ا قاب ل قب ولی ن ه تنه ا
همبستگیهای غیر علی را کنار بگذارد ،بلکه روشهای رایج مورد اشاره در مقدم ه مانن د «تحلی ل
رگرسیون»« ،تحلیل مسیر»« ،تحلیل عاملی» و «مد یابی معادله ساختاری» و مانند آن را نیز ب رای
«استنباط علی»1اصالح و تکمیل کنند .در این روشها مد آماری در قالب یک دس تگاه مع ادالت
ارائه میگردد که براسا آن «میانگین تغییرات یک یا چند متغیر پاسخ براسا تغییرات یک یا چند
متغیر پیشبین» بیان میشود .گاه به همه اینگونه مد ها« ،مد ساختاری» اطالق میش ود (پ ر ،
 ،۲۰۰۹ص.)۱۳۴
هد اولیه پژوهشگرانی که از این مد ها استفاده میکنند ،میتوان د توص یو ،تبی ین ،تأیی د،
پیشبینی و یا کنتر باشد (و یکفیل د ،۲۰۱۳2،ص .)۴ای ن روشه ا تکنی که ایی ب رای تحلی ل
دادهها هستند که برای کش و و وارس ی همبس تگی ی ا ارتباطه ای خط ی می ان متغیره ا اس تفاده
میشوند و انتظار پژوهشگرانی که از آنها استفاده میکنند این است که ت أثیرات خ ال
علی بر یک پیامد را برآورد کنند.

متغیره ای

در میان این مد ها سادهترین حالت «رگرسیون ساده خطی» است که در آن یک متغیر پیشب ین و
یک متغیر پاسخ وجود دارد .این تحلیل در مورد یک «مجموعه داده» صورت میگیرد که این دادهها را
میتوان به کمک نمودار پراکنش حاصل از مختصات این دادهها مش خ

ک رد و تحلی ل رگرس یون،
1. causal inference
2. J. Wakefield
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خط و معادلهای را در اختیار ما قرار میدهد که به مثاب ه رابط های ب رای پیشبین ی مق ادیر ی ک متغی ر
براسا مقادیر دیگر است .یعنی با تحلیل رگرسیونی ساده ،متغیر پیش ین  ،yiترکیب ی خط ی از متغی ر
مستقل  xiو ضرایب  β0و  β1خطی دانسته میشود که با معادله زیر نشان داده میشود:

()2−1

Y=β0+β1X+ε

در این معادله ،ضرایب  β0و  β1پارامترهایی هستند که براسا دادههای مشاهدتی یا آزمایش ی

برآورد میشوند .فرض بر این است که در حوزه دادههای مورد تحلیل ،معادله خطی ( )۱−۲تقریبی
قابل قبو از رابطه میان  Xو  Yاست و  εیک خطای تصادفی است که ناشی از خطای سیس تمی
و متغیرهای لحاظ نشده در تحلیل است .ب ه دیگ ر س خن ،در ص ورت برق راری برخ ی ش روط و
مفروضات ،این معادله حالتی «تقریبی» و «ایدئا سازی شده» از دادهها است .اگر « nداده» داشته
باشیم ،بر طبق معادله ( )۱−۲هر داده منفرد را میتوان به صورت

()2−2

i=1, 2, …, n

yi=β0+β1xi+εi

نوشت که  yiمقدار iام متغیر پاسخ  xi ،Yمقدار iام متغیر پیشبین  Xو  εiخط ای در تقری ب
 yiرا نشان میدهد .آماردانها در تحلیل این دادهها چندین پرسش را دنبا میکنند؛ او اینک ه ،آی ا
بنابر دادهها میان این دو متغیر همبستگی آماری وجود دارد و چه مقدار از متغیر پیشب ین میتوان د
توسط متغیر مستقل تبیین شود؛ دوم اینکه ،آیا مد رگرسیون میتواند ب هطوری معن ادار و مناس ب،
تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند .آزمونهای فرضیه مختلو به این پرس ش پاس خ میدهن د؛
سومین وریفه استنباط آماری ،برآورد ض رایب م د س اختاری براس ا دادهه ای موج ود اس ت.
هنگامی که بیشتر از یک متغیر مستقل در مد داشته باشیم ،مقدار  iβبه ما کمک میکند که سهم
نسبی هر متغیر را در پیشبینی متغیر وابسته مقایسه کنیم و به عبارتی بتوانیم تعی ین کن یم ک ه ک دام
متغیرها بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارند؛ چهارمین مسئله ،ارزیابی برآوردهای صورت گرفت ه
با آزمونهای فرضیه متکفل ارزیابی برآوردها است .براسا فراین دی ک ه خالص هوار توض یح داده
شد ،مدلی علمی با استفاده از استنباط آماری فراهم میشود.
 .۲−۲تناظر ساختاری میان مدل آماری و سیستم هدف

همانگونه که در توضیح تعریو ( )۱−۱گفتیم ،آنچه در تنارر س اختاری مقص ود دی دگاه نگاش تی
است ،ایجاد تنارر میان هو یتهای رابطهای ساختار منبع با روابط امور در سیستم هد و نه ص رفا
برقراری تنارر میان متغیرهای مد با واقعیتهای خارجی است .این نکته با یک مثا مبتنی بر یک
مد آماری توضیح داده میشود.
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مثال ( .)2−2فر
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کنید در مطالعه «رابطه نقش حجم نقدینگی و تورم» ،معادله رگرسیونی (به

صورت  )R(Y,X): Y=β0+β1X+εبه دست آمده و بنابر آزمون فرضریه ،خطری برودن معادلره
پذیرفتنی باشد T .نیز «تأثیر نقدینگی بر تورم» در واقعیت اسرت .مردل آمراری > M=<A,Rکره
} A={Y,Xو  Rمعادله رگرسیونی است که رابطه میران متغیرهرا را برا پارامترهرای  β0و  β1نشران
میدهد T .نیز اجزایی مانند «حجم نقدینگی »m2 ،و «نرخ تورم »m1 ،دارد که انتظار دار یم رابطره
واقعی  Lمیان آنهرا برقررار باشرد .مردعای رویکررد نگاشرتی ایرن اسرت کره رابطرهای یدر یخرت
)) R(Y,X)↔ L(f(m1), f(m2وجود دارد که شرط الزم و کافی بررای بازنمرایی  Tتوسرط M
است ،یعنی پارامترهای  β0و  β1که رابطه  Rرا متعین میکند ،در واقع ،یعنی در  Lمابهازاء دارند.

در مثا پیش ،باید معادله رگرسیونی با رابطهای حقیقی در موضوع مورد مطالعه متن ارر باش د.
در این حالت مد آماری در قال ب ی ک معادل ه (در برخ ی از م د ها ب ه ص ورت دس تگاهی از
معادالت) نمایش داده میشود و ضرایب ساختاری ،این معادله را متعین میکنند .پرسشی که قاب ل
طرح است ،این است که این ضرایب که با استفاده از برآورد پارامتر محاسبه شدهاند ،چ ه چی زی را
بازنمایی میکنند؟
در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که بنابر اصو آم ار کالس یک ،ه یچ اطمین ان قطع ی
نسبت به درستی برآورد پارامتر وجود ندارد و خطای برآورد با استفاده مالکی ممزوج از «ص حت و
دقت» و خطای قضاوت براسا میزان اطمینان از نزدیک بودن پارامتر برآورد شده به مقدار واقعی،
محاسبه میگردد .این مسئله در پارادایم «بیز»1در استنباط آماری پیچیدهتر میش ود؛ زی را براس ا
اصو این آمار ،پارامترها مقداری واقعی ندارند و خود متغیری تصادفی هس تند .در بخ ش بع د ب ا
تحلیل کارکرد «ب رآورد» در اس تنباط آم اری نش ان خ واهیم داد ک ه رو یک رد نگاش تی نم یتوان د
توضیحی قانعکننده در مورد بازنمایی مد های آماری ارائه دهد.
 .۳برآورد پارامترها و تعین ناقص2روابط آماری

در بخش گذشته بازنمایی مد آماری به مثابه تنارر ساختاری میان دستگاه معادالت برآورد ش ده و
روابط ادعایی در موضوع مورد مطالعه صورتبندی ش د .ح ا اگ ر کاربردپ ذیری نظری ه آم ار در
ساختن مد های آماری به تنارر ساختاری میان روابط ادعایی در مد ب ا رواب ط واقع ی فروکاس ته
شود ،باید به این پرسش پاسخ داد که ضرایب مد آماری که «برآورد» میشوند ،چه تعبیری دارند؟
1. Bayesian Paradigm
2. underdetermination
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این ضرایب ،هو یت رابطهای دارند و رابطه ادعایی در مد آماری را متعین میسازند .پیش از بحث
در باب تعبیر ضرایب برآورد شده میتوان ای ن پرس ش را ط رح ک رد ک ه اگ ر در بازنم ایی ،ه د
برقراری تنارر میان مد و موضوع مورد مطالعه باشد ،این تنارر در چه سطح قابل طرح است:
 .۱تنارر متغیرهای مد با مفاهیم موضوع مورد مطالع ه .ای ن تن ارر در مرحل ه طراح ی م د
مفهومی صورت میگیرد و ممکن است که دچار خطاهایی شود ،ولی این خطاها مربوط به تحلی ل
دادهها و استنباط آماری نیست؛
 .۲تنارر روابط ادعایی مد با روابط خارجی .روابط ادعایی در مد  ،همان رواب ط ادع ایی در
مد کیفی است و این تنارر پیش از تحلیل آماری مفروض است .برخی از روابط خ ارجی ممک ن
است توسط پژوهشگر مورد چشمپوشی قرار گیرد .پژوهشگران نی ز اص وال ادع ا ندارن د ک ه تم ام
روابط را میخواهند ،مد کنند ،زیرا مد کردن تمام روابط در بسیاری از پژوهشها ،بیهوده و فاقد
کارایی است .به عبارتی از این نظر صحیح این است که بازنمایی مد های علمی در ای ن س طح را
«بازنمایی جزئی» بدانیم ،اما این سطح نیز مانند سطح پیشین ب ه نح وه ک اربرد اس تنباط آم اری و
تحلیل دادهها مربوط نیست؛
 .۳آنچه در مد سازی آماری و کاربرد استنباط آماری به مد اض افه م یش ود ،ب رآورد مق دار
برای پارامترهای مد ساختاری است .البته در استنباط آماری برای «آزمون فرضیه» نیز محاس باتی
صورت میگیرد که جهت ارزیابی مد است ،اما انتظار پژوهشگران این است که م د آم اری ب ا
پارامترهای برآورد شده ،بیشتر از مد کیفی موضوع مورد مطالعه را بازنمایی میکن د ،ام ا آی ا ای ن
انتظار قابل توضیح است؟ آیا روابط حاصل از برآورد پارامترها و مد  ،روابطی حقیق ی را بازنم ایی
میکنند؟
 .۳−۱اجزای تعینبخش مدل آماری

در بسیاری از مباحث آمار پارامتری ،مد آماری در دو مرحله متعین میشود:
 .۱تعیین فرم تابعی1مد  ،تأیی د ف رم انتخ ابی ب ا انج ام ی ک آزم ون نیک و یی ب رازش ص ورت
میگیرد؛
 .۲برآورد پارامتر که با استفاده از روشهای مختلو برآورد و ب ا اس تفاده از برآوردگ ر ص ورت
میگیرد.
همانگونه که بیان شد ،نقش استنباط آماری در مد سازی ،برآورد پارامترهای معادله متنارر ب ا
1. functional form
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مد مفهومی و ارزیابی آن براسا دادهها و شواهد است .برای نمونه ،در ی ک معادل ه رگرس یونی،
کمیتهای  β0و  β1و  εوجود دارد1که آماردانان برای هر ی ک از ای ن کمیته ا تعبی ری را معرف ی
میکنند:
تعبیر  εمقدار «انحرا از میانگین» است و مؤلفه تصادفی مد اس ت و س همی از  yرا نش ان
میدهد که  xقادر به تبیین آن نیست.
تعبیر  β0که عرض از مبدأ خط رگرسیون است ،مقدار  yرا در نبود متغیر  xنشان میدهد.
تعبیر  β1که شیب خط رگرسیون است ،میانگین تغییرات  yرا براسا تغییر یک واحد  xنش ان
میدهد.
تعابیر فوق ،تعبیر محض یک رابطه خطی میان چن د متغی ر اس ت .هنگ امی ک ه از «بازنم ایی
مد های آماری» سخن میگو ییم ،نظر به رابطه «مد رگرسیونی» با «سیستم هد » اس ت .م د
رگرسیونی یک معادله با ضرایب خاص است که رابطه میان متغیرها را با مفاهیم متن ارر ب ا آنه ا در
خارج را نشان میدهد.
هنگامی که از بازنمایی و تنارر میان مد و هد سخن میگو ییم ،انتظار اولیه ای ن اس ت ک ه
ضرایب معادله مورد نظر در مد آماری در سیستم هد دارای مابهازاء باشند و روابطی واقعی میان
مفاهیم را بازنمایی کنند .اما آیا این انتظار از استنباط آماری اصوال صحیح است؟ پاس خ مثب ت ب ه
پرسش فوق از دو جهت مورد خدشه قرار میگیرد :الو) از باب چیستی پارامترهای مد از دی دگاه
آمار بیز و ب) تعین ناق در برآورد پارامتر.
 .۳−۲چیستی پارامترهای مدل

در ب اب اص و و مب انی اس تنباط آم اری پارادایمه ای مختلف ی وج ود دارد (بان دیاوپادیه ای و
فورستر .)۲۰۱۱2،دو پارادایم اصلی آمار بس امدی و آم ار بی ز رایجت رین الگوه ای ک الن اس تنباط
آماری را تشکیل میدهند که اختال اصلی آنها در تعبیر و چیستی احتماالت ریشه دارد .این ای ده
که احتماالت بیانکنندۀ وضعیت شانسی امور و مبتنی بر فرایندهای تصادفی اس ت ،در بس یاری از
علوم رایج است .در این دیدگاه ،ام ور احتم الی ب ه «بس امدهایی»(3فراوانیه ایی) در دنبال های از
رو یدادها مرتبط است یا آنکه «تمایلها»4یا «گرایشهایی»1در سیستمها هستند ک ه ای ن رو ی دادها
 .1کمیتهای  β0و  β1پارامتر و ضر یب هستند و  εخود یک متغیر تصادفی که برآورد میشوند.

2. P. Bandyopadhyay, & M. Forster
3.frequencies
4.tendencies
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َّ
را متحقق2ساخته است ،به چنین تعبیرهایی از احتما تعبیرهای عینی ی ا فیز یک ی گفت ه م یش ود.
و یژگی کلیدی رو یکرد بسامدی ،مشاهدهپذیری و تکرارپذیری رو یدادهای مورد مطالع ه اس ت .در
مقابل این رو یکرد ،آمار بیز مبتنی بر تعبیر ذهنی از احتما است ،یعنی احتماالت نشان میدهد که
میزان باور و اعتقاد یا تغییرات آنها را چگونه باید باشد.
بنابر آمار بسامدی آنچه در یک مد آماری «تصادفی» است و از یک تابع توزیع پی روی م ی-
کند« ،متغیر»های مد است و پارامترهای مد  ،مقداری ثابت اما مجهو دارند .ب ر ای ن اس ا ،
بحث از بازنمایی این مجهوالت معنایی سمحصل دارد .اما ایدۀ اصلی بیزگرای ی در اس تنباط آم اری
این است که پارامترهای یک مد آماری ،خ ود متغی ری تص ادفی هس تند و دارای توزی ع احتم ا
موسوم به «توزیع پیشین»3میباشند و آماردان براسا اطالع ات پیشزمین های خ ود ،ای ن توزی ع
پیشین را مشخ میکند .بدین ترتیب ،پارامترهای مد اصوال ق رار نیس ت ،چی زی را در سیس تم
هد بازنمایی کنند .به عبارت دیگر ،مد آماری استنباط شده از آمار بیز اصوال به دنبا بازنم ایی
«واقعیت» نیست که از بازنمایی درست یا بازنمایی نادرست سخن بگو ییم.
 .۳−۳تعین ناقص در برآورد پارامتر

مسئله دوم این است که آیا روشهای بسامدگرایانه برآورد پارامتر ،اصوال ،ممک ن اس ت ک ه مق دار
واقعی ضریب را محاسبه کنند یا خیر؟ برای برآورد پارامترها روشهای متعددی پیشنهاد شده اس ت
که مهمترین آنه ا «روش کمت رین مربع ات»«4،روش بیش ینه درس تنمایی»« ،روش گش تاوری»،
«روش بیز» و مانند آن است (کسال و برگر ،۲۰۰۲5،ص .)۳۳۰−۳۱۲به دلیل بحث پیش ین ،دیگ ر
از روش بیز بحث نمیکنیم؛ زیرا مفروض اصلی این روش این است که به دنبا کشو ی ک مق دار
مجهو نیست ،اما روشهای دیگر ف رض را ب ر ب رآورد و تخم ین ی ک مق دار ثاب ت ام ا مجه و
گذاشتهاند.
«برآورد»6پارامتر از طریق «برآوردگر»7و با جایگذاری یک نمون ه تص ادقی nت ایی از متغی ر X

صورت میگیرد .این نمونه تصادفی } {x1, x2, …, xnباید با متغیر  Xهمتوزیع باش ند ک ه ای ن
1.propensities
2.realized
3.prior distribution
4. least squares
5. Cassella & Berger
6. estimation
7. estimator
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توزیع تابعی از  Xو پارامتر  θاست .برآوردگر یا برآوردیاب ،یک «تابع» مانن د U=f(X1, X2,

) …, Xnاز نمونه تصادفی است که در آن پارامتر مجهو  θموجود نیست .هرگاه ای ن ت ابع را ب ا
مقادیر یک نمونه جایگذاری کنیم ،انتظار داریم ،مقدار آن تابع بهعنوان «برآورد نقط های» مق داری
«تقریبی» برای پارامتر مجهو به ما بدهد (بهبودیان ،۱۳۸۲ ،ص.)۴۸−۴۷
هر روش آماری برآوردگری را پیشنهاد میکند که ممکن است از نظر و یژگیه ایی چ ون می زان
«اریبی»«1،واریانس»«2،کارایی نسبی»3و ...با برآوردگرهای پیشنهادی دیگ ر متف اوت باش د .یک ی
از ورایو آمار ریاضی معرفی مالکهایی برای انتخاب برآوردگر از میان برآوردگره ا اس ت .ب رای
برخ ی تحقیق ات ب رآورد «نااری ب» اهمی ت دارد و برآوردگ ری ب ا کمت رین واری انس از دس ته
برآوردگرهای نااریب انتخاب میشود ،اما در برخی از مسائل ،مالکه ای دیگ ری ،مانن د م الک
متوسط مجذور خطا ،(MSE) 4لحاظ میشود ،که طبق آن ممکن است برآوردگری با اریب ی ان دک
نیز مرجوح گردد (همان ،ص .)۳۴۲نکته مورد نظر این است که در برآورد پارامتره ا و مد س ازی
آماری دقت و بازنمایی دقیق هد  ،همیشه ارجحیت ندارد.
هنگامی که فرض میکنیم ،پارامتر  βمقداری ثابت اما مجهو است ،یعنی مقداری مانن د u
وجود دارد و اگر با برآوردگر  Bو نمونه  ،Xمقدار  bرا برآورد میکنیم ،یعنی خطای این برآورد|u- ،
| bخطای تصادفی برآوردگر  Bاست که خود یک متغیر تصادفی است .این خطا را نمیتوان ان دازه
گرفت ،ولی به تأسی از گو «5امید ریاضی»6توان دوم این خطا را ب هعنوان مالک ی ب رای ارزی ابی
برآوردگر لحاظ میکنند که به مالک ) (MSEموسوم است و مهمترین و یژگی آن امکان محاس بات
ریاضی و فایده عملی آن است .مالک مهم دیگر ،نااریبی برآوردگر اس ت .برآوردگ ر  Bرا نااری ب
گو یند ،اگر برای هر  bعضو فضای پارامتر و تمام نمونههای nتایی داشته باشیم که .E(B)=b
دو نکته فوق نشان میدهد که برآورد پارامتر ،فی نفسه و جدای از مالکی ک ه آم اردان ب هعنوان
عامل شناسا لحاظ میکند ،امری متعین نیست ک ه ح ا بت وان از رابط های عین ی و مس تقل می ان
متغیرهای در معادله آماری سخن گفت .نتیجه آنکه معادله آماری  Rکه قرار است یک طر تن ارر
ساختاری  fباشد ،به صورت کامل تعین ندارد و دچ ار تع ین ن اق اس ت و ب رای تع ین نیازمن د
دخالت عامل شناسا است .در نتیجه نگاشت و تنارر ساختاری میان مد و هد نیز بدون دخالت
1. biasedness
2. variance
3. relative efficiency
4. mean square error
5. Gauss
6. expected value
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در مق داردهی ب ه پارامتره ا و اخ تال می ان

برآوردگرها ،ریشه در دو مؤلفه عدم حتمیت و استنباط کل از جزء دارد.
جمعبندی

بنابر رو یکرد «نگاشتی» کاربردپذیری مد های علمی ،به یک رابطۀ عینی میان مد با موضوع مورد
مطالعه تقلیل پیدا میکند و فایده مد علمی مانند فایده یک نقشه دانسته میشود .اما در باب مد
آماری و کاربرد استنباط آماری در مد سازی علمی ،چنین تنارری میان م د و سیس تم ه د در
موضوع مورد مطالعه به صورت فی نفسه و بدون دخالت عامل «تعین» پیدا نمیکند.
براسا مباحث مطرح در باب استنباط آم اری ،ب ا ی ک بازنم ایی «غی ر قطع ی» و ب ا «تع ین
ناق » در مورد ضرایب مد مواجه هستیم ،پس نمیتوان «کاربردپذیری» مد آماری را به تن ارر
معادله که توسط ضرایب متعین میشود با رابطه واقعی تقلی ل داد .از س وی دیگ ر ،آم ار ریاض ی و
استنباط آماری در مد س ازی پدی دهها «کاربردپ ذیر» اس ت و ای ن ش هود وج ود دارد ک ه غن ای
محتوایی مد های آماری ،بیش از مد های کیفی است .آیا این کاربردپذیری با عدم بازنمایی قاب ل
جمع است؟ پاسخ به این پرسش منوط به دیدگاه در باب بازنمایی ضرایب مد است .در ب اب ای ن
ضرایب چند موضع میتوان داشت:
الو) این ضرایب اصوال قرار نیست چیزی را در موضوع مورد مطالعه بازنمایی کنند ،یعنی این
شهود که ضرایب تعبیری در موضوع مورد مطالعه دارند ،محترم شمرده نم یش ود و تحلی ل آم اری
تنها برای ارزیابی بازنمایی مد مفهومی است؛
ب) مدعی شو یم که این پارامترها ،بنابر تعبیری که برای آنها گفته ش د ،ماب هازاء دارن د ،ام ا ب ه
علت عدم تعین در برآورد ،این عامل است که از این رواب ط موج ود در معادل ه ب رای «بازنم ایی»
استفاده میکند و بازنمایی و در نتیجه کاربردپذیری قابل تقلیل به تنارر ساختاری نیست؛
ج) پارامترهای برآورد شده ،مابهازاء خود را بازنمایی میکنند ،ولی ما نسبت ب ه ای ن بازنم ایی،
قطع و اطمینان نداریم و این عدم قطعیت ،ریشه در خصیصه احتمالی موضوع مورد مطالعه دارد.
به دشواریهای رو یکرد کارکردی و استنباطی در باب بازنمایی م د ه ای آم اری ،در مقال های
دیگر پرداخته شده است (عاشوری و طاهری .)۱۳۹۵ ،براسا رو یکرد استنباطی ،بازنم ایی م د
آماری تنها به تنارر ساختاری تقلیل داده نشود و براس ا رو یک رد «ک ارکردی» م دعی ش و یم ک ه
عامل شناختی (مد ساز یا کاربر مد ) چنان قصد ،انتخاب یا تعبیر کند که با توجه ب ه و یژگیه ای
مد (در اینجا ضرایب ساختاری) و یژگیهایی را در مورد سیستم هد در موض وع م ورد مطالع ه
استنباط (یا فهم) کند و در این امر موفق باشد.
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