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 درآمد

 نیت رمه م از یک ی. اس ت افتهی ما یعلم یهاتیفعال در یریانکارناپذ نقش 1یآمار استنباط امروزه
. اس ت یس ازدر م د  آنک اربرد  ،یانسان علوم ژهیو بهدر علوم،  یآمار استنباط کاربرد یهاعرصه

 عنوانب ه ،چن د مفه وم اس ت ای دو  انیمفروض م یروابط که ،را قیتحق هیفرض ،غالبا   ژوهشگران،پ
-یم  وی تعر «ییرهایمتغ»مندرج در مد  را در قالب  میمفاهو  رندیگیدر نظر م 2«یمفهوم مد »

 را یبرخ هد  ستمیس در میمفاه نیا انیم ممکن روابط انیم از یمفهوم مد  یطراح در آنها. کنند
 و یریگنمونهبه  قیتحق ۀادامو در  کنندیم یپوشچشم ممکن روابط از یبرخ از و رندیگیم مفروض

در  4.اس ت ه اداده لی تحل ،یآم ار اس تنباط ک اربرد در گام نیترمهم. پردازندیم 3«داده» یگردآور
 7،«ریمس  لی تحل» 6،«ونیرگرس  لی تحل»و  5«یهمبس تگ لی تحل»مانند  ،یآمار یهاروشاز  یبرخ

 عنوانب هاز مع ادالت  یدس تگاه ای معادل ه  9«یس اختار معادالت یسازمد »و  8«یعامل لیتحل»
توج ه  ری مث ا  ز ب همطلب  حیتوض یبرا. شودیم یمعرف زین یبا مد  مفهوم مرتبط «یمد  آمار»

 :دیکن
-یزم م، پژوهشگران ال«نرخ ارز»کنتر   در «یانبساط یارز استیس» اثر زانیم یبررس در. 1 مثال

 بپردازند؛ زین آن مانند و مسکن بازار در انتظار موردسود  زانیمانند تورم، م یگرید یرهایبه متغ نندیب
 ن،یبن ابرا ،کنن د یریمطالع ه را دچ ار س وگ 10«گرمخدوش» صورت به است ممکن رهایمتغ نیا رایز

داش ته باش ند، ام ا  یبستگوا زین یگریبه امور د رهایمتغ نی. ممکن است اشودکنتر   دیآنها با ریتأث
اث رات را  نی است، تمام ا «یپوشچشمقابل »فرض که اثرات آنها اندک و در عمل  نیپژوهشگر با ا

 رهایمتغ انی. مرسوم است که روابط مدینمایم لحاظ مد  در «نشده یریگاندازه ریمتغ» کی عنوانبه
 د،ی کنیممالحظ ه  ۱ک ه در ش کل  گون هکنن د. همان میترس « گرا » ای 11«نمودار» کیرا در قالب 

نظ ر  در ت وانیمرا  یرواب ط مختلف « ثب ات ن رخ ارز»و « تورم» ،«یارز استیس»سه مفهوم  انیم

                                                           

1  . statistical inference 

2  . conceptual model 

3  . data 
لحتاظ نمتودن  بتدون هتاداده یگتردآور گتری. روش د شتودیمت پرداخته یمفهوم مدل بر یمبتن یهابه روش قیتحق نیدر ا .4

 .ردیگیممورد توجه قرار  یمطالعات اکتشاف و یکاودادهاست که در  یمدل مفهوم
5  . correlation analysis 

6  . regression analysis  

7  . path analysis 

8  . factor analysis 

9  . Structural Equations Modeling (SEM) 

1 0 . confounding 

1 1 . diagram 
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م د  خ اص  کی منج ر ب ه  رواب ط مجموعهکه هر  نمود یپوشچشماز روابط  یاز برخ ایگرفت و 
 . شودیم

 نرخ)ثبات  امدیپ با( یانبساط یارز استی)س مداخله رابطه تنها گفته،شیپ یدر مد  مفهوم اگر
 یب را گ اهآن ؛.ال و(۱)م د   ش ود یپوش چشم گرهامخدوشو از اثر  ردیگ قرار مطالعه مورد( ارز

از  یک یچن د روش وج ود دارد ک ه  یمش اهدات ای  یش یآزما یهاداده لیو تحل یساختن مد  کم  
 یرا ب را Xنم اد  چنانچ هو(، )ا.ال مد  یبرا. است یپارامتر یهامد استفاده از  آنها نیترمعمو 

 =X1+β0βE[Y|X]از معادل ه  گ اهآن م،یری در نظ ر بگ امدیپ ریمتغ یرا برا Yمداخله و نماد  ریمتغ
ش وند.  1«ب رآورد» دی هستند که با ییپارامترها 1βو  0βدر آن  که شودیم استفاده هاداده لیتحل یبرا

 یخط  معادل ه گ رفتن نظ ر در که نمود یرسبر توانیم 2«هیفرض یهاآزمون»با استفاده از  نیهمچن
 فواصر  تروانیم فرو،، مثرال در ر؟ی خ ای  اس ت یرفتنیپذ و معنادار ،Yو  X نیبرابطه آن  یبرا

 .داد  یتشک زین را «امدیپ» بر «مداخله» اثر زانیم یبرا نانیا م
 

   
پوشی از تأثیر الف( مدل با چشم
 گرمخدوش

ب( مدل با فرض علت مشترک بودن 
 گرمخدوش

گر تنها ج( مدل با فرض تأثیر مخدوش
 بر پیامد

: اثرات U» و «ارز نرخ: Y» ،«تورم نرخ: W» ،«یارز مداخله: X» ریچهار متغ انیمختلف م یمفهوم مدل سه :۱ شکل

 «نشده یریگاندازه

 
 ین یتع یهامد  جمله)از  یآمار ریغ یهایسازمد نسبت به  زهیدو وجه مم یآمار یسازمد 

 :دارد( یاضیر
 ع دم» مؤلف ه ،یبررس  م وردفرض است که در موض وعات  نیبر ا یمبتن یآمار یسازمد  .۱
 مث ا  در .ش ودیم استفاده یآمار یهامد  در یتصادف یرهایاز متغ ن،یبنابرا ،وجود دارد 3«تیحتم

 اس ت یراتییغت با همراه شهیهم آن مانند و ارز نرخ تورم، ترخ چون میمفاه به عدد دادن نسبت فوق،
                                                           

1  . stimation 

2. hypothesis tests 

3  . uncertaity 
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 باشد؛ داشته ینوسانات یتصادف صورت به شودیم سبب که
ن آن، ب ود نهیپرهز ایبه کل  جامعه  یدسترس تیمحدود لیبه دل ،یآمار یهالیتحل شتریب در .۲
 یهااس تنباط ش ود،یم تالشمختلو  یهاروش به سپس و شودیماز جامعه اخذ  یا«نمونه»ابتدا 
مجب ور  یرکزمارز در بازار، بانک  نرخ یریگاندازهدر  نمونه، یبرا. ردیپذدرباره جامعه انجام  یآمار

 اس ت یآم ار یهامد  ۀمؤلف نیا براسا . دینما برآوردنمونه از بازار نرخ ارز را  کی براسا است 
 .باشند کل درباره جزء از استنباط و افزا محتوا یژگیو یدارا یآمار یهامد  که

-م د » ای آ که دارد وجود دغدغه نیا شود،یمبحث  «یعلم یهامد » تیاهم از که یهنگام

 حیتوض   در یاهی  پامفه  وم  ییاگ  ر بازنم  ا کنن  د،یم «ییبازنم  ا»موض  وع م  ورد مطالع  ه را  «ه  ا
 ک ه اس ت نی ا توق عمفروض اس ت،  انهیساختارگرا یکردهایباشد، چنانچه در رو «یریکاربردپذ»
 نی ا یاصل مسئلهداده شود.  حیآن توض «ییبازنما یهایژگیو» براسا  یمد  علم کی یهایژگیو

 داد؟ حیتوض  یسازمد را در  یاستنباط آمار «یریکاربردپذ» توان،یماصوال   ایاست که آ نیمقاله ا
ر د یم ورد بررس  میمف اه تی ع دم حتم یژگ یو ایآدارد؟  ییبا بازنما یچه نسبت یریکاربردپذ نیا

ک ل جامع ه   یخص ا ییبازنم ا یآن مد  مدع براسا  آن که یاستنباط یژگیو و یآمار یهامد 
  کند؟ینم جادیا یآن مشکل یریو کاربردپذ یآمار یهامد  ییبازنما یاست، برا

 
  یریکاربردپذ و ییبازنما حیتوض در انهیساختارگرا کردیرو. ۱

 ؟س تکا ف رو یعلم مد  «ییبازنما»آن در  نقشبه  را یآمار یهامد  «یریکاربردپذ» توانیم ایآ
ص ار به اخت یساختار کردیبا رو یریو کاربردپذ ییبازنما حیدر توض ینوشتگان فلسف بخش، نیا در

-در م د  یم د  آم ار یریکاربردپ ذ» ح وزه در را ک ردیرو نیا، ۲ بخش در سپس. شودیم مرور

 .میدهیم حیتوض «یساز
 
 ییبازنما یستیچ. ۱−۱

مورد توج ه ق رار  یفلسف مختلو یهاحوزهدر  ریاخ ۀده چند یط که است یمیمفاه از «ییبازنما»
 و هن ر فلس فه در «یریتص و ییبازنما» زبان، فلسفه در «یزبان ییبازنما» نمونه، یگرفته است. برا

 ییبازنم ا» مفه وم از که یعلم لسوفانیف انتظار. است شده مطرح علم فلسفه در «یعلم ییبازنما»
 را یعلم  یهام د  و هاهی نظر کارکرد توانندیمهوم مف نیاست که با ا نیا کنندیم استفاده «یعلم
 آشناتر و ترساده یمیبه مفاه ییمفهوم بازنما که شودیمتالش  ییبازنما یهاهینظر در. دهند حیتوض
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 یعلم  ییرا در مورد بازنم ا یالزم و کاف طیشرا ،ییدر مورد بازنما هینظر کی ن،یبنابرا 1.شود مربوط
 (۱۳۹۱ ،ییرضاخیشو  ییغمای: )کندیم انیب ریمانند ز یبا عبارت

( ...، 1) اگرر تنهرا و اگرر کندیم ییرا بازنما Tعنوان منبع(، هدف )به M یعلم هینظر  ای مدل
 ...و(... 3( ...، )2)

 ییباش د، رابط ه بازنم ا یخارج تیاز واقع یاجنبه Tو  یمد  علم کی Mاگر  سخن، گرید به
: کن دیمرا کام ل  ری جمل ه ز یعلم  ییبازنم ا هی اد و نظرنش ان د M,T(sR( ب ا توانیمرا  یعلم

(… (M,T) iffsR)یمد  علم  یعنی ،یعلم ییبازنما منبع که دهندیمما پاسخ  به هاهینظر نی. ا، 
 کی مث ا  از چ ه جه ت اس ت ک ه  یب را کن د؟یم ییهد  خود را بازنما 2«یزیبه واسطه چه چ»

 ین یبشیپ را هاس هاماز  یاف و  برخ  ای ، رش د ب ور  تیدر باب وضع یآمار یاقتصاددان با مدل
 کند؟یم

اس ت ک ه محم و   3یامجموع ه−هی س اختار نظر کی  یمد  علم ،یساختار دگاهید براسا 
 مطالع ه، م ورد تی واقع یاج زام د  و  یاجزا انیم. کندیم 4برآوردهرا  یخاص یامجموعه−هینظر

 س اختار اگ ر کن د،یم ییرا بازنم ا T تیواقع M یمد  علم یعنی ،برقرار است یساختار یتنارر
 ای ب ا تن ارر  6«نگاش ت»و  5«دربرداش تن» نی ا. «بنگ ارد» و باشد «دربرداشته» را «هد  ستمیس»

 ییرابط ه بازنم ا یعن ی ش ود،یمف راهم  8«یخت یرهم» ای  7«یختیرکی »مانن د  یساختار یشباهت
 9.ش ودیمنگاش ت اس تفاده  کی  تن ارر از نینشان دادن ا یمد  و هد  است که برا انیم یتنارر

                                                           

 (Substantive) قتائم بته ذات یهتادگاهیتد  را هادگاهید  نی؛ انباشد (primitive) هیپا یمفهوم ییرابطه بازنما نکهیبا فرض ا .1
 (.2010)سوارز،  انددهینام

2  . In virtue of 

3  . Set-Theoretic 

4  . satisfied 

5  . embracing 

6  . mapping 

7  . Isomorphism 

8  . homomorphism 

( و مجموعته یبته منبت  )متدل علمتمجموعته وابستته  انیتنگاشت م کیوجود  که شودیمفوق آشکار  فیبا توجه به تعر  .9
 (Agent) «یعامتل شتناخت» به یااشاره چیه فیتعر  نیاست. در ا یکاف «یعلم ییبازنما»وجود  یوابسته به هدف، برا

. در باشدیم عامل شناخت ای حضور از مستقل که است ساختار دو انیم ینیع یارابطه ،ییو بازنما شودینم یو نقش و
 کردیرو  نی. ادانندینم یو مستقل از عامل شناخت ینیع یارابطهرا  ییعلم، بازنما لسوفانیاز ف یفوق، برخ کردیمقابل رو 

 براستاسکترد.  ادیتهمه آنهتا  از توانیم (Functional) «یکارکرد» دگاهیاست که با عنوان د  یمختلف یهادگاهید شامل 
کاربر مدل( بتوانتد از  ای)سازنده مدل « عامل»ارد که وجود د ییمنب  و هدف، رابطه بازنما انیم یدر صورت هادگاهید  نیا

 جهتان به نسبت شیخو  یشناخت اهداف نیتأم یبرا کل در و منب  یهایژگیو  یریگجهینتدر فهم و  یعلم هینظر  ایمدل 
 ستین یکاف ییبازنما یمدل و هدف برا انیم یساختار تنا ر ۀرابط کرد،یرو  نیا براساس. (2009 ،ی)چاکراورت ببرد بهره
 یامقالتهدر  دگاهیتد  نیا براساس یمدل آمار ییبازنما ی. بررسباشدینم زین ییبازنما یشرط الز  برا یاز نظر برخ یو حت

 .است شده طر  گرید 
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 .شودیمارائه  ینگاشت کردیدر رو ییبازنما یالزم و کاف طیشرا انیب یبرا ریز ویتعر ن،یبنابرا
و رابط ه  a2, a1A={a ,3{…, یساختار یاجزابا مجموعه  M=<A,R<(. مد  ۱−۱) ویتعر

R تیاجزا، واقع نیا انیم >T=<A',L  3{…,'با مجموعه اجزا',a2',a1A'={a  و رابطهL نی ا انیم 
برقرار  ریرا به صورت ز Lو  R انیرابطه م 'f:A→Aاگر و تنها اگر نگاشت  کند،یم ییاجزا را بازنما

 سازد:
f(ai)=ai' and f(aj)=aj'; L(f(ai), f(aj))↔R(ai,aj) 

 Lو  R 1یارابط ه یه اتیهو انی تن ارر م جادیا است، یاصل مقصود یساختار تنارر در آنچه
 هنگ ام درنکته را  نیا. 'A یخارج تیو واقع Aمد   ینیع یهایژگیو انیتنارر م یقراراست نه بر

 داد. میخواه حی( توض۲−۲با مثا  ) ،یآمار مد  در یساختار رابطه از بحث
 

 یریکاربردپذ یستیچ. ۲−۱

 بخشاله ام تواندیمپرداخته شده است که  اتیاضیر یریبه بحث از کاربردپذ ،ینوشتگان فلسف در
 ات،یاض یر یریب اب کاربردپ ذ در یساختار کردیرو یاصل دهیاآمار باشد.  یریاز کاربردپذ حثب
 در یاتیاض یر هی نظر کی  ک ه یهنگام و است ها«ساختار» از یغن یمنبع اتیاضیر» که است نیا

مورد مطالع ه را  ستمیس ی  اصل یساختارروابط  اتیاضیآشکار است که ر کند،یم دایپ کاربرد علوم
را ب ا  اتیاض یر یریاست، کاربردپ ذ 2«ینگاشت کردیرو» به موسوم که دگاهید نیا. «دهدیمپوشش 

 نک اک،یپ) ده دیم حیو س اختار موض وع م ورد مطالع ه توض  یاضیمد  ر انیشباهت ساختار م
 (.۲۰۱۱ 3وان،یکول و بوئنو؛ ۲۰۰۷

 وی تعر یبرا 4.دشویم دانسته یختیرکیمد  و هد  رابطه  انیم یرابطه تنارر ساختار عموما  
آن  یرو R ییتا-n رابطه که باشد Mمجموعه  «رندهیدربرگ» M که میکنیم فرض یختیرکیرابطه 

 ب،ی ترت نیهم  به. میدهیم شینما <M, R> با را Mساختار  نیبه صورت نماد شود،یم ویتعر
 ب ه هد  و مد  نیب یختیرکی رابطه مفروضات، نیا با. میدهیم شینما <T, L> با را T ساختار
 .شودیم ویتعر ریز صورت
اگر و تنهرا اگرر  ،هستند ختیر دی T=<A', L< و M=<A, R<(. دو ساختار با 2−1) فیتعر 

                                                           

1  . relational entities 

2  . mapping account 

3  . O. Bueno & M. Colyvan 
 ستتین ممکتن یختیر کیتاست کته رابطته  نیشده، ا یریپذدر باب کاربرد  ینگاشت کردیکه به رو  ییاز نقدها یکی البته .4

 (.2011 وان،یکول و)بوئنو  باشد برقرار مطالعه مورد موضوع و مدل انیم
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 )NM ϵ)nm , …,2, m1mهرر  یچنان وجود داشته باشد کره بره ازا Tبه  Mاز  f دی به دینگاشت پوشا و 
 :میداشته باش
  n), …, f(m2), f(m1) ↔ L(f(mn, …, m2, m1R(m(( (1−1) رابطه

 که
 NT ϵ)) n), …, f(m2), f(m1) = (f(mn, …, t2, t1t( . 

 ه د »از  یس اختار یانقش ه ب هص رفا   اتیاض یر ف هیور ،ینگاشت کردیرو از فوق ریتقر در
 که شوندیم ادآوری کردیرو نیا منتقداناز  یو موضوع مورد مطالعه اکتفا شده است. برخ «ییبازنما

 یاض یر یساختارهادارند.  یاریبس تیاهم «یکاربرد اتیاضیر»ارها در ساخت لیتبد یهااتیعمل
اس ت.  «التیتب د» نیبه هم  زین اتیاضیر یقدرت اصل و شوندیم لیتبد گریکدیبه  اتیاضیر در

 ه د  یهاستمیس ییدر بازنما اتیاضیآنان در باب کاربرد ر یشنهادیپ ینکته الگو نیهم براسا 
ش امل س ه گ ام  یکاربرد اتیاضیر یعنیاست،  1«اشتقاق» یبرا یانیم گام کی و نگاشت دو شامل

را  آنک ه  یاض یس اختار مناس ب ر کیبه  2«یتجرب ای مطالعه مورد ستمیس»از  ینگاشت .۱: شودیم
 یاول  یاضیاز ساختار ر دیجد یاضیساختار ر« استنتاج» ای «اشتقاق» .۲ نامند؛یم 3«دادن غسل»

مورد مطالعه ک ه  ستمیبه س دیجد یاضیاز ساختار ر ینگاشت .۳ ؛یاضیر لیبا استفاده از روابط تبد
 (. ۲۰۱۱ وان،یکول و)بوئنو  نامندیم 4«ریتعب»آن را نگاشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیاضی جهان در ساختارها استنتاج و یاضیر امور و یکیزیف امور دامنه انیم نگاشت. اتیاضیر کاربرد مراحل :۲ شکل

 
                                                           

1  . derivation 

2  . empirical set-up 

3  . Immersion 

4  . Interpretation 

 سیستم تجربی اختارهای ریاضیس

  

 غسل دادن

 اشتقاق

 تعبیر
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 ییه ایژگیو الت،یتب د نیا لهیربوط به گام دوم است. به وسم ،یکاربرد اتیاضیر یاصل نقش
 اختارس  در یی اجزا یعن ی. گ رددیمآش کار  افتهی لیپنهان بود، در ساختار تبد هیدر ساختار اول که

امر سبب  نیهم و شودیمهد   ستمیدر س عیبد ییهایژگیو کشو باعثکه  شودیم راهر د،یجد
از  شیب  اتیاض یخ اطر اس ت ک ه نق ش ر نی. ب ه هم رددگ یمدر علوم  «یاضیر نییتب» تیاهم

 یب را یچن دان دهی فا اتیاض یوجود نداشت، ر یاضیر التیجهان است و اگر تبد از یبردارنقشه
 س اختار توس ط ک ه است «یعیبد» یهاینیبشیپو استنتاج در  التیتبد نیا تیعلوم نداشت. اهم

 .ردیگیم صورت دیجد
 
 یساختار تناظر دگاهید از یآمار استنباط یریکاربردپذ. ۲

مرب وط ب ه  یه اداده لیتحل «یآمار استنباط» یکاربردها از یکی شد، انیب درآمددر  که گونههمان
 ش د اشاره. شودیم استفاده هاهیفرض یابیارز و یسازمد  یاست که از آن برا «یمد  مفهوم» کی

مؤلف ه  یدارا ،موضوع مورد مطالعه در مطرح میمفاهفرض است که  نیبر ا یمبتن یآمار استنباطکه 
 و احتم ا  عی توز توابع از و لحاظ یتصادف یرهایمتغ صورت به دیو آن را با هستند «تیعدم حتم»

 لی . ب ه دلک ردامور استفاده  یهاتیوضع انیم روابط انیب یبرا یآمار یسازمد  در آن یپارامترها
 ،یآم ار اس تنباط مباحث کاربرد ،یانسان مطالعات و یعیطب یهادهیاز پد یاریدر بس تیعدم حتم

 عل وم درمانن د آن  و 3«ن انیاطم یه ابازه» 2،«م د  انتخ اب» 1،«هیفرض  آزم ون» ،«ب رآورد»مانند 
 است. جیرا ...و یشناسروان ،یشناسجامعهاقتصاد،  ،یکشاورز ،یپزشک ،یمهندسمانند  مختلو،
معطو  به جنبه  کنند،یماستفاده  قیقدر روش تح« آمار»که از  یدانشمندان و پژوهشگران نگاه

 عل م نی ا در رای ز نند؛یبیم «هادادهاستنباط اطالعات از  یتکنولوژ»است و آن را « آمار» یکیتکن
 نی ا براس ا . ش ودیم  ارائ ه یآم ار جامع ه کی یهایژگیو یابیارز و یبررس یبرا ییهاکیتکن

 ک ه ردی گیممورد توجه ق رار  محاسبه یهاالعملدستورابزارها و  از یاجعبه مثابه به« آمار» ر،یتصو
 یام ا رو رد؛ی گیم کار بهو  افتهیاز درون آن را  یابزار شیپژوهشگر با توجه به مسئله مورد نظر خو

ارائ ه  و یبندص ورت یاتیاض یر یهاهینظر گریاست که مانند د یاضیر یاهینظرآمار، علم و  گرید
ب ر  یمبتن  هی آن نظر «یایقض ا»لو ب ا ه م م رتبط هس تند و مخت یابزارها که یاگونهبه شود،یم

 باشدیم «هادادهعلم استنباط اطالعات از »آمار  قتیو در حق شوندیم اثبات اصو  از یامجموعه
 ایآ م،یفرض کن «یموضوع اصل هینظر» کی زیرا ن« آمار هینظر»اگر  حا (. ۳−۲ص ،۲۰۰۸)هند، 

                                                           

1  . hypothesis testing  

2  . model selection 

3  . confidence intervals 
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 ب ه مح دود را خ ود یبررس دهند؟ حیتوض را آمار هینظر یریکاربردپذ ینگاشت یکردیرو با توانیم
 عل وم در یآم ار یه اروش نیت رجی را از یکی که میکنیم یساختار یهامد و  یپارامتر استنباط
 .است یانسان علوم و یمهندس
 

 یساختار ی  آمار یهامدل. ۱−۲

 انیشود که رابطه میم یررسب یآمار یهامد  از یامد  و هد  در دسته انیتنارر م مقاله، نیا در
-. م د ش ودیم داده نشان معادالت از یدستگاه ای معادله کی لهیوس به ،ییبازنما منبع در رهایمتغ

از  یاریک ه در بس  یو مع ادالت س اختار یعامل لیتحل ون،یرگرس ،یهمبستگ لیچون، تحل ییها
 ک ه کنن دیماذع ان  ردان انآما. ش ودیماس تفاده  یعل   اتیدر باب فرض یآمار قیتحق یموارد برا
 یهمبس تگ و کن دینم یبر رابط ه عل   داللت شودیم افتی ییهامد  نیچنکه در  ییهایهمبستگ

 ،یاقتصادس نج ،یستیمانند آمار ز مختلو، یهاپژوهشگران رشته اما باشد، یعل   ریغ است ممکن
 تنه ا ن ه یقب ول قاب ل م ا احت ب ا ک ه دهن د توسعه را ییهاکیتکن اندکردهتالش  ،...و یشناسروان

 لی تحل»مورد اشاره در مقدم ه مانن د  جیرا یهاروشرا کنار بگذارد، بلکه  یعل   ریغ یهایهمبستگ
 یب را زیرا ن آن مانند و «یساختار معادله یابیمد »و  «یعامل لیتحل» ،«ریمس لیتحل» ،«ونیرگرس

دس تگاه مع ادالت  کیدر قالب  یارمد  آم هاروش نیا درکنند.  لیاصالح و تکم 1«یاستنباط عل  »
چند  ای کی راتییتغ براسا پاسخ  ریچند متغ ای کی راتییتغ نیانگیم»آن  براسا  که گرددیمارائه 

)پ ر ،  ش ودیم اطالق «یمد  ساختار» ها،مد  گونهنیا. گاه به همه شودیم انیب «نیبشیپ ریمتغ
 (. ۱۳۴ص ،۲۰۰۹

 د،یی تأ ن،ی یتب و،یتوص  توان دیم کنند،یم استفاده ها مد نیا از که یپژوهشگران هیاول هد 
 لی تحل یب را ییه اکی تکن ه اروش نی ا . (۴ص ،۳۲۰۱ 2،ل دیفکیو) باشد کنتر  ای و ینیبشیپ

 اس تفاده ره ایمتغ انی م یخط  یه اارتباط ای  یهمبس تگ یکش و و وارس  یکه برا هستند هاداده
 یره ایخ ال  متغ راتیاست که ت أث نیا کنندیم تفادهاس آنهاکه از  یو انتظار پژوهشگران شوندیم

 کنند.  برآوردرا  امدیپ کیبر  یعل  
 و نیب شیپ ریمتغ کیاست که در آن  «یساده خط ونیرگرس»حالت  نیترساده هامد  نیا انیم در

 را هاداده نیا که ردیگیصورت م «داده مجموعه» کیدر مورد  لیتحل نیپاسخ وجود دارد. ا ریمتغ کی
 ون،یرگرس  لی مش خ  ک رد و تحل هاداده نیبه کمک نمودار پراکنش حاصل از مختصات ا توانیم

                                                           

1  . causal inference 

2  . J. Wakefield 
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بین ی مق ادیر ی ک متغی ر پیش یب را یارابط همثاب ه  به که دهدیمما قرار  اریدر اخت را یامعادلهخط و 
 ری از متغ یخط  یب یترک ،iy نیش یپ ریساده، متغ یونیرگرس لیبا تحل یعنیبراسا  مقادیر دیگر است. 

 :شودیمنشان داده  ریبا معادله ز که شودیمدانسته  یخط 1β و 0β بیو ضرا ixمستقل 
(1−2)                 X+ε1+β0Y=β 

 یش یآزما ای یمشاهدت یهاداده براسا هستند که  ییپارامترها 1β و 0β بیضرا معادله، نیا در
 یبی( تقر۱−۲) یخط معادله ل،یتحل مورد یهادادهاست که در حوزه  نی. فرض بر اشوندیم برآورد

 یس تمیس یاز خطا یاست که ناش یتصادف یخطا کی εاست و  Yو  X انیقابل قبو  از رابطه م
ش روط و  یبرخ  یدر ص ورت برق رار س خن، گ ریداست. ب ه  لیلحاظ نشده در تحل یرهایو متغ

اشته د« داده» n. اگر است هادادهاز  «شده یسازدئا یا»و  «یبیتقر» یمعادله حالت نیمفروضات، ا
 صورت به توانیم( هر داده منفرد را ۱−۲بر طبق معادله ) م،یباش

(2−2)   , …, n2, 1i=      iε+ix1+β0β=iy 
 بی در تقر یخط ا iεو  X نیبشیپ ریمتغ امiمقدار  Y، ixپاسخ  ریمتغ امi مقدار iyکه  نوشت

iy ای آ نک ه،یا او  کنند؛یمپرسش را دنبا   نیچند هاهداد نیا لیتحل در هاآماردان. دهدیمنشان  را 
توان د یم نیب شیپ ریوجود دارد و چه مقدار از متغ یآمار یهمبستگ ریدو متغ نیا انیم هادادهبنابر 

مناس ب،  ومعن ادار  یطورب هتواند یم ونیمد  رگرس ایآ نکه،یادوم  شود؛ نییتب مستقل ریتوسط متغ
 دهن د؛یم پاس خ پرس ش نیمختلو به ا هیفرض یهاآزمونکند.  ینیبشیوابسته را پ ریمتغ راتییتغ

موج ود اس ت.  یه اداده براس ا  یم د  س اختار بیض را برآورد ،یاستنباط آمار فهیور نیسوم
سهم  که کندیبه ما کمک م βiمقدار  م،یمستقل در مد  داشته باش ریمتغ کیاز  شتریبکه  یهنگام

 ک دام ک ه میکن  نی یتع میبتوان یعبارت به و میکن سهیمقا وابسته ریمتغ ینیبشیرا در پ ریهر متغ ینسب
ورت گرفت ه ص یبرآوردها یابیارز مسئله، نیچهارم ؛دارند وابسته ریمتغ بر را ریتأث نیترشیب رهایمتغ
 هداد حیتوض  وارخالص هک ه  ین دیفرا براسا است.  برآوردها یابیمتکفل ارز هیفرض یهاآزمونبا 

 . شودیم فراهم یآمار استنباط از استفاده با یعلم یمدل شد،
 

  هدف ستمیس و یآمار مدل انیم یساختار تناظر. ۲−۲

 ینگاش ت دگاهی د مقص ود یس اختار تنارر در آنچه م،یگفت( ۱−۱) ویتعر حیتوض در که گونههمان
 رفا  ص  هنو  هد  ستمیبا روابط امور در س منبع ساختار یارابطه یهاتیهو انیتنارر م جادیا است،
 کی رب یمبتنمثا   کینکته با  نی. ااست یخارج یهاتیواقعمد  با  یرهایمتغ انیتنارر م یبرقرار
 شود.یم داده حیتوض یآمار مد 
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)به  یونی، معادله رگرس«و تورم ینگیرابطه نقش حجم نقد»در مطالعه  دیکن فر (. 2−2) مثال
برودن معادلره  یخطر ه،یفرضر مونآز بنابر و آمده دست بهεX+1+β0βY= ):R(Y,X )صورت 

 کره <M=<A,R یاسرت. مردل آمرار  تیدر واقع« بر تورم ینگینقد ریتأث» زین Tباشد.  یرفتنیپذ
}A={Y,X و R 0 یبرا پارامترهرا را رهرایمتغ انیرکه رابطه م است یونیمعادله رگرسβ  1وβ  نشران
 رابطره میرد که انتظار دار دا «1m تورم، نرخ» و «2m ،ینگینقد حجم» مانند ییاجزا زین T. دهدیم

 خرتیر دی یارابطرهاسرت کره  نیرا ینگاشرت کرردیرو  یآنهرا برقررار باشرد. مردعا انیم L یواقع
))2), f(m1R(Y,X)↔ L(f(m ییبازنمرا یبررا یوجود دارد که شرط الزم و کاف T  توسرطM 

 دارند.  ازاءهماب Lدر  یعنی واقع، در کند،یم نیرا متع Rکه رابطه  1βو  0β یپارامترها یعنی ،است
. باش در در موضوع مورد مطالعه متن ار یقیحق یارابطه با یونیمعادله رگرس دیبا ش،یپمثا   در

 از یدس تگاه ص ورت ب ه هام د از  یمعادل ه )در برخ  کی در قال ب  یحالت مد  آمار نیا در
اب ل که ق یرسش. پکنندیم نیمعادله را متع نیا ،یساختار بیو ضرا شودیم داده شینما( معادالت

 را یزی چ چ ه اند،شدهپارامتر محاسبه  برآوردکه با استفاده از  بیضرا نیاست که ا نیطرح است، ا
  کنند؟یم ییبازنما

 یقطع  ن انیاطم چیه  ک،یبنابر اصو  آم ار کالس  که داشت توجه دیبا پرسش نیاپاسخ به  در
ص حت و »ممزوج از  یاستفاده مالک با برآورد یپارامتر وجود ندارد و خطا برآورد ینسبت به درست

 ،یبه مقدار واقع شده برآورد پارامتر بودن کینزداز  نانیاطم زانیم براسا قضاوت  یو خطا« دقت
 براس ا  رای ز ش ود؛یم تردهیچیپ یدر استنباط آمار 1«زیب» میمسئله در پارادا نی. اگرددیممحاسبه 

 ب ا بع د بخ ش درهس تند.  یتصادف یریو خود متغندارند  یواقع یآمار، پارامترها مقدار نیاصو  ا
 توان دینم  ینگاش ت ک ردیروداد ک ه  مینش ان خ واه یدر اس تنباط آم ار «ب رآورد» کارکرد لیتحل
 . دهد ارائه یآمار یهامد  ییمورد بازنما در کنندهقانع یحیتوض

 
 یآمار روابط 2ناقص نیتعپارامترها و  برآورد. ۳

و  ش ده برآورددستگاه معادالت  انیم یبه مثابه تنارر ساختار یآمارمد   ییبازنمابخش گذشته  در
در  آم ار هی نظر یریکاربردپ ذ. ح ا  اگ ر ش د یبندصورتدر موضوع مورد مطالعه  ییروابط ادعا

 فروکاس ته یواقع  رواب ط ب ا مد  در ییادعا روابط انیم یبه تنارر ساختار یآمار یهاساختن مد 
 دارند؟ یریتعب چه شوند،یم «برآورد» که یآمار مد  بیضرا که داد پاسخ پرسش نیا به دیبا شود،

                                                           

1  . Bayesian Paradigm 

2  . underdetermination 
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از بحث  شی. پسازندیم نیرا متع یدر مد  آمار ییو رابطه ادعا دارند یارابطه تیهو ب،یضرا نیا
 ه د  ،ییبازنم ا در اگ رپرس ش را ط رح ک رد ک ه  نی ا توانیم شده برآورد بیضرا ریدر باب تعب

 :است طرح قابل سطح چه در تنارر نیا باشد، مطالعه مورد موضوع و مد  انیم تنارر یبرقرار
 م د  یتن ارر در مرحل ه طراح  نی موضوع مورد مطالع ه. ا میمد  با مفاه یرهایتنارر متغ .۱

 لی خطاها مربوط به تحل نیا یشود، ول ییممکن است که دچار خطاها و ردیگیمصورت  یمفهوم
 ؛ستین یآمار استنباط و هاداده

در  ییدر مد ، همان رواب ط ادع ا یی. روابط ادعایبا روابط خارج مد  ییادعاروابط  اررتن .۲
ممک ن  یاز روابط خ ارج یبرخمفروض است.  یآمار لیاز تحل شیتنارر پ نیاست و ا یفیمد  ک

 اص وال  ادع ا ندارن د ک ه تم ام زی . پژوهشگران نردیگ قرار یپوشچشماست توسط پژوهشگر مورد 
 فاقد و هودهیب ها،پژوهشاز  یاریروابط در بس تمام کردن مد  رایمد  کنند، ز اهند،خویمروابط را 

ا رس طح  نی در ا یعلم یهامد  ییبازنما که است نیا حیصح نظر نیا از یعبارت به. است ییکارا
و  یارب ه نح وه ک اربرد اس تنباط آم  نیشیمانند سطح پ زیسطح ن نیاما ا م،یبدان «یجزئ ییبازنما»

 ؛ستین مربوط هاداده لیتحل
 ارمق د ب رآورد ش ود،یم  اض افه مد  به یآمار استنباط کاربرد و یآمار یسازمد  در آنچه .۳

 یس باتمحا زین «هیآزمون فرض» یبرا یاست. البته در استنباط آمار یمد  ساختار یپارامترها یبرا
 ب ا یآم ارکه م د   است نیانتظار پژوهشگران ا اما است، مد  یابیارز جهت که ردیگیمصورت 
 نی ا ای آ ام ا کن د،یم ییموضوع مورد مطالعه را بازنما یفیاز مد  ک شتریب شده، برآورد یپارامترها

 ییازنم ارا ب یق یحق یپارامترها و مد ، روابط برآوردروابط حاصل از  ایاست؟ آ حیانتظار قابل توض
  کنند؟یم

 
 یآمار مدل بخشنیتع یاجزا. ۱−۳

 :شودیم نیدر دو مرحله متع یآمار مد  ،یآمار پارامتر ثمباحاز  یاریبس در
ب رازش ص ورت  ییک ویآزم ون ن کی ب ا انج ام  یف رم انتخ اب دیی مد ، تأ 1یتابع فرم نییتع. ۱

 رد؛یگیم
ص ورت  ربرآوردگ و ب ا اس تفاده از  برآوردمختلو  یهاپارامتر که با استفاده از روش برآورد. ۲

 .ردیگیم
معادله متنارر ب ا  یپارامترها برآورد ،یسازمد در  یاستنباط آمار نقش، شد انیب که گونههمان

                                                           

1  . functional form 
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 ،یونیمعادل ه رگرس  کی در  نمونه، یبراشواهد است.  و هاداده براسا آن  یابیو ارز یمد  مفهوم
 یرا معرف  یری تعب ه اتیکم نی از ا کی هر  یکه آماردانان برا 1وجود دارد εو  1βو  0β یهاتیکم

 :کنندیم
ن را نش ا yاز  یس هممد  اس ت و  یاست و مؤلفه تصادف «نیانگیانحرا  از م»مقدار  ε ریتعب

 .ستیآن ن نییقادر به تب x که دهدیم
 .دهدیمنشان  x ریرا در نبود متغ yاست، مقدار  ونیعرض از مبدأ خط رگرس که 0β ریتعب
ن نش ا xواحد  کی رییتغ براسا را  y راتییتغ نیانگیاست، م ونیخط رگرس بیکه ش 1β ریتعب

 .دهدیم
 ییبازنم ا»ک ه از  یاس ت. هنگ ام ری چن د متغ انیم یرابطه خط کیمحض  ریفوق، تعب ریتعاب

اس ت. م د   «هد  ستمیس»با  «یونیمد  رگرس»نظر به رابطه  م،ییگویمسخن  «یآمار یهامد 
نه ا در ن ارر ب ا آمت میرا با مفاه رهایمتغ انیخاص است که رابطه م بیمعادله با ضرا کی یونیرگرس

 .دهدیخارج را نشان م
ک ه  اس ت نی ا هیانتظار اول م،ییگویم سخن هد  و مد  انیم تنارر و ییبازنما از که یهنگام

 انیم یعواق یروابط و باشند ازاءهماب یدارا هد  ستمیس در یآمار مد مورد نظر در  معادله بیضرا
مثب ت ب ه  است؟ پاس خ حیصح اصوال   یاستنباط آمار انتظار از نیا ای. اما آکنند ییبازنما را میمفاه

 اهدگی مد  از د یپارامترها یستی( از باب چالو: ردیگیمپرسش فوق از دو جهت مورد خدشه قرار 
 پارامتر. برآورد در ناق  نیتع( بو  زیآمار ب
 

 مدل یپارامترها یستیچ. ۲−۳

 و یه  ایوپادای)بان  د دارد ج  ودو یمختلف   یه امیپارادا یاس  تنباط آم  ار یب اب اص  و  و مب  ان در
 اس تنباط ک الن یالگوه ا نیت رجیرا زی و آم ار ب یآمار بس امد یاصل می(. دو پارادا۲۰۱۱ 2فورستر،

 دهی ا نیدارد. ا شهیاحتماالت ر یستیو چ ریآنها در تعب یکه اختال  اصل دهندیم لیتشک را یآمار
 از یاریبس  در اس ت، یتصادف یندهایفرا رب یمبتن و امور ی  شانس ت  یوضع ۀکنندانیبکه احتماالت 

 از یادنبال ه( در ییه ایفراوان) 3«ییبس امدها» ب ه یاحتم ال ام ور دگاه،ید نیا در. است جیرا علوم
 دادهای رو نی ا ک ه هستند هاستمیسدر  1«ییهاشیگرا» ای 4«هالیتما» آنکه ای است مرتبط دادهایرو

                                                           

 .شوندیمکه برآورد  یتصادف ریمتغ کیخود  εهستند و  بیو ضر  پارامتر β1و  β0 یهاتیکم .1
2  . P. Bandyopadhyay, & M. Forster 

3. frequencies 

4. tendencies 
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ق را . ش ودیم  گفت ه یک یزیف ای  ینیع یرهایتعب احتما  از ییرهایتعب نیچن به ،ساخته است 2متحقَّ
 در. اس ت مطالع ه مورد یدادهایرو یریتکرارپذ و یریپذمشاهده ،یبسامد کردیرو یدیکل یژگیو

که  دهدیم نشان احتماالت یعنی است، احتما  از یذهن ریتعب بر یمبتن زیب آمار کرد،یرو نیا مقابل
 باشد.   دیها را چگونه باآن راتییتغ ایباور و اعتقاد  زانیم

-یم  یروی پ عیتوز تابع کی از و است «یتصادف» یآمار مد  کی در آنچه یبسامد آمار بنابر
 اس ا ، نی ا ب ر. دارند مجهو  اما ثابت یمقدار مد ، یپارامترها و است مد  یها«ریمتغ» کند،

ل دارد. اما  ییمجهوالت معنا نیا ییبحث از بازنما حص   یآم ار اس تنباط در ی یگرازیب یاصل ۀدیامس
 احتم ا  عی توز یدارا و هس تند یتص ادف یری متغ خ ود ،یآمار مد  کی یپارامترها که است نیا

 عی توز نی ا خ ود، یان هیزمشیپاطالع ات  براسا آماردان  و باشندیم 3«نیشیپ عیتوز» به موسوم
 س تمیس در را یزی چ س ت،ین ق رار اصوال  مد   یپارامترها ب،یترت نیبد. کندیم مشخ  را نیشیپ

 یی  اصوال  به دنبا  بازنم ا زیاستنباط شده از آمار ب یمد  آمار گر،ید عبارت به. کنند ییبازنما هد 
 . میینادرست سخن بگو ییبازنما ایدرست  ییکه از بازنما ستین «تیواقع»

 
 پارامتر برآورد در ناقص نی  تع. ۳−۳

، ،پارامتر برآورد نهایبسامدگرا یهاروش ایاست که آ نیدوم ا مسئله ممک ن اس ت ک ه مق دار  اصوال 
شده اس ت  شنهادیپ یمتعدد یهاپارامترها روش برآورد یبرا ر؟یخ ایرا محاسبه کنند  بیضر یواقع
 ،«یگش تاور روش» ،«یینمادرس ت نهیش یروش ب» 4،«مربع ات نیکمت ر روش» آنه ا نیترمهمکه 

 گ رید ن،یش یبحث پ لی(. به دل۳۳۰−۳۱۲ص ،۲۰۰۲ 5برگر، و)کسال   است آن مانند و «زیب روش»
 مق دار کی  کشو دنبا  به که است نیا روش نیا یاصل مفروض رایز م؛یکنینمبحث  زیاز روش ب

مق دار ثاب ت ام ا مجه و   کی  نیو تخم  ب رآوردف رض را ب ر  گرید یهاروش اما ست،ین مجهو 
 .اندگذاشته

 X ری از متغ ییت اn ینمون ه تص ادق کی یذارگیجاو با  7«برآوردگر» قیپارامتر از طر 6«برآورد»
 نی ک ه ا باش ند عیتوزهم X ریبا متغ دیبا }n, …, x2, x1x{ ینمونه تصادف نی. اردیگیمصورت 

                                                           

1. propensities 

2. realized 

3. prior distribution 

4 . least squares 

5 . Cassella & Berger 

6 . estimation 

7 . estimator 



      81  یعلم یهامدل ییبازنما دگاهید از یآمار استنباط یریکاربردپذ

 

X1U=f(X ,2 ,مانن د « تابع» کی اب،یبرآورد ای برآوردگراست.  θو پارامتر  Xاز  یتابع عیتوز

)nX…,  است که در آن پارامتر مجهو یاز نمونه تصادف  θ  ب ا را ت ابع نی ا هرگاه. ستینموجود 
 یمق دار «یانقط ه برآورد» عنوانبهمقدار آن تابع  م،یانتظار دار م،یکن یگذاریجا نمونه کی ریمقاد

 (. ۴۸−۴۷ص ،۱۳۸۲ ان،ی)بهبود بدهد ما به مجهو  پارامتر یبرا «یبیتقر»
 زانی م چ ون ییه ایژگیو نظر ازاست  ممکن که کندیم شنهادیرا پ یبرآوردگر یروش آمار هر

 یک ی. باش د متف اوت گ رید یشنهادیپ یبرآوردگرها با... و 3«ینسب ییکارا» 2،«انسیوار» 1،«یبیار»
 یاس ت. ب را برآوردگره ا انیاز م برآوردگرانتخاب  یبرا ییهامالک یمعرف یاضیآمار ر ویاز ورا
از دس  ته  انسی  وار نیب  ا کمت  ر یبرآوردگ  ردارد و  تی  اهم «بی  ناار» ب  رآورد ق  اتیتحق یبرخ  

مانن د م الک  ،یگ رید یه امالک مسائل، از یاما در برخ شود،یم انتخاب بیناار یبرآوردگرها
 ان دک یب یار با یبرآوردگر است ممکن آن طبق که شود،یملحاظ  ،)MSE( 4متوسط مجذور خطا

 یس ازد مپارامتره ا و  برآورداست که در  نی(. نکته مورد نظر ا۳۴۲ص همان،) گردد مرجوح زین
 ندارد.  تیارجح شهیهم ،هد  ق  یدق ییبازنما و دقت یآمار

 uمانن د  یمقدار یعنیثابت اما مجهو  است،  یمقدار βپارامتر  م،یکنیمکه فرض  یهنگام
-u| برآورد، نیا یخطا یعنی م،یکنیم برآوردرا   bمقدار ،Xو نمونه  B برآوردگروجود دارد و اگر با 

b| ربرآوردگ یتصادف یخطا B  ان دازه توانیخطا را نم نیاست. ا یتصادف ریمتغ کیاست که خود 
 یابی ارز یب را یمالک  عنوانب هخطا را  نیدوم ا توان 6«یاضیر دیام» 5از گو  یبه تأس یول گرفت،

آن امکان محاس بات  یژگیو نیترمهمموسوم است و  (MSE)که به مالک  کنندیم لحاظ برآوردگر
 بی را ناار B برآوردگ ر. اس ت برآوردگر یبیناار گر،یاست. مالک مهم دآن  یعمل دهیو فا یاضیر

 .E(B)=bکه  میداشته باش ییتاn یهانمونهپارامتر و تمام  یعضو فضا bهر  یاگر برا ند،یگو
 عنوانب هک ه آم اردان  یاز مالک یجدا و نفسه یف امتر،پار برآورد که دهدیمنکته فوق نشان  دو

 انی م مس تقل و ین یع یاک ه ح ا  بت وان از رابط ه ستین نیمتع یامر ،کندیمعامل شناسا لحاظ 
طر  تن ارر  کیکه قرار است  R یآمار معادله آنکه جهینت. گفت سخن یآمار معادله در یرهایمتغ

 ازمن دین نیتع  ین اق  اس ت و ب را نیندارد و دچ ار تع  نیبه صورت کامل تع ،باشد f یساختار
بدون دخالت  زیمد  و هد  ن انیم ینگاشت و تنارر ساختار هجیدخالت عامل شناسا است. در نت

                                                           

1  . biasedness 

2  . variance 

3  . relative efficiency 

4  . mean square error 

5  . Gauss 

6  . expected value 
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 انی ب ه پارامتره ا و اخ تال  م ین اق  در مق دارده نیتع  نی . اابدیینمکامل  نیشناسا تع عامل
 و استنباط کل از جزء دارد.  تیدر دو مؤلفه عدم حتم شهیبرآوردگرها، ر

 
 یبندجمع

ع مورد مد  با موضو انیم ینیع ۀرابط کیبه  ،یعلم یهامد  یریکاربردپذ «ینگاشت» کردیرو بنابر
باب مد   . اما درشودیم دانسته نقشه کی دهیفا مانند یعلم مد  دهیفا و کندیم دایپ لیمطالعه تقل

ه د  در  س تمیم د  و س انیم یتنارر نیچن ،یعلم یسازمد در  یو کاربرد استنباط آمار یآمار
 .کندینم دایپ «نیتع» عامل دخالت بدون و نفسه یفصورت  بهموضوع مورد مطالعه 

 نیتع »و ب ا  «یقطع  ری غ» ییبازنم ا کی ب ا  ،یمباحث مطرح در باب استنباط آم ار براسا 
ر به تن ار را یآمارمد   «یریکاربردپذ» توانینمپس  م،یمد  مواجه هست بیدر مورد ضرا« ناق 

و  یاض یآم ار ر گ ر،ید یس و از. داد لی تقل یواقع رابطه با شودیم نیمتع بیمعادله که توسط ضرا
 یش هود وج ود دارد ک ه غن ا نی اس ت و ا «ریکاربردپ ذ» هادهی پد یس ازمد در  یاستنباط آمار

قاب ل  ییبا عدم بازنما یریکاربردپذ نیا ایاست. آ یفیک یهامد  از شیب ،یآمار یهامد  ییمحتوا
 نی مد  است. در ب اب ا بیضرا ییدر باب بازنما دگاهیپرسش منوط به د نیجمع است؟ پاسخ به ا

 :داشت توانیم موضعچند  بیضرا
 نیا یعنی کنند، ییبازنما مطالعه مورد موضوع در را یزیچ ستین قرار اصوال   بیضرا نیا( الو

 یآم ار لی و تحل ش ودیدارند، محترم شمرده نم  مطالعه مورد موضوع در یریتعب بیضرا که شهود
 است؛ یمفهوم مد  ییبازنما یابیارز یبراتنها 

دارن د، ام ا ب ه  ازاءهماب  ش د، گفته آنها یبرا که یریتعب بنابر پارامترها، نیا که میشو یمدع( ب
 «ییبازنم ا» یب را معادل ه در موج ود رواب ط نیا از که است عامل نیا برآورد، در نیتع عدمعلت 

 ست؛ین یساختار تنارربه  لیقابل تقل یریکاربردپذ جهیو در نت ییبازنما و کندیم استفاده
 ،ییازنم اب نی ما نسبت ب ه ا یول کنند،یم ییخود را بازنما ازاءهماب شده، برآورد یپارامترها( ج

 د.موضوع مورد مطالعه دار یاحتمال صهیدر خص شهیر ت،یعدم قطع نیو ا میندار نانیقطع و اطم
 یامقال هدر  ،یآم ار یه ام د  ییبازنما باب در یاستنباط و یکارکرد کردیرو یهایدشوار به

م د   ییبازنم ا ،یاستنباط کردیرو براسا (. ۱۳۹۵ ،یو طاهر یپرداخته شده است )عاشور گرید
 ک ه میش و یم دع «یک ارکرد» ک ردیرو براس ا داده نشود و  لیتقل یتنها به تنارر ساختار یآمار

 یه ایژگیوب ه توجه  باکند که  ریتعب ایکاربر مد ( چنان قصد، انتخاب  ای سازمد ) یشناخت عامل
 مطالع ه م ورد موض وع در هد  ستمیس مورد در را ییهایژگیو( یساختار بیضرا نجای)در ا مد 

 .باشد موفق امر نیا در و کند( فهم ای) استنباط
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