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چکیده:
مدل هاي می باشند. اقتصادي پدیده هاي پیش بینی یا علمی تبیین پی در قضایا و تعریف شده عبارات موضوعه، اصول از مجموعه اي از استفاده با اقتصادي نظریه هاي
برقراري عدم و اقتصادي کمیت هاي در اندازه گیري خطاي وجود مدل، هر ساختار بودن مجهول علت به می باشند. نظریه ها این از ریاضی وار تصریحی اقتصادي
استفاده اهمیت و مدل سازي رایج شیوه درك بنابراین، است. آماري و احتمالی نوع از مدل سازي نیازمند اقتصادي نظریه هر تألیفی وجه شرایط؛ سایر ثبات فرض
هدف هرچند که است بینش این اصالح درصدد حاضر پژوهش می کند. نیازمند آماري مدل سازي دقیق شناخت به را اقتصاددانان اقتصاد، در آن از مناسب
شیوه بلکه ندارند را اقتصادي نظریه هاي مقابل در دست دوم و پسینی نقش آماري روش هاي اما نظریه هاست ادعاهاي تجربی آزمایش آماري مدل هاي ارائه از

است. نظریه وضع مرحله در احتمالی الگوهاي و آماري روش هاي از صحیح استفاده به وابسته اقتصادي مدل سازي مناسب
مدل سازي. احتمال، اقتصادسنجی، کلیدي: واژه        هاي

مقدمه ١

از خاص نوعی علی، روابط استنباط و (آزمون) مشاهدات با نظریه مواجهه
استقراء به طورکلی، است. معروف استقرایی۴ استنباط به که است استدالل٣
مجموعه اي از استفاده با نشده مشاهده افراد درباره ي گزاره اي استنباط به
زاینده استقرایی استنباط دارد. اشاره مشاهده شده افراد درباره ي گزاره ها از
فراخ تر را ما دانش و می رود است شده دانسته قبًال آنچه از فراتر چراکه است:
فلسفه ي در بزرگ چالشی استقرایی استنباط بر (١٧۴٨) هیوم نقد با می گرداند.
با حتی استقرایی استنباط نتیجه صدق که می کند بیان وي گردید. ایجاد علم
می توان صورتی در تنها نیست. تضمین شده استدالل مقدمات صدق فرض
تحت پدیده طبیعت که پذیرفت را استقرایی استدالل یک نتیجه ي صدق
یکنواختی فرض صحت که آنجاست مسئله بماند. باقی یکنواخت بررسی
این لذا؛ و است قابل بررسی استقراء با که دارد بستگی شواهد گردآوري به
مسئله عنوان تحت حل نشده چالش این است. دوري استدالل نوعی استدالل
نتیجه هرچند که معتقدند برخی مسئله، این به توجه با می شود. شناخته استقراء۵
به احتمال قواعد و است محتمل حداقل اما نیست تضمینی استقرایی استنباط

آماري مدل سازي از استفاده با کار این .([١٠]) می کند کمک استنباطی چنین
عمومی استنباط و تعمیم به منظور و می شود شروع توصیفی آماره هاي ساخت و
به کاري چنین اقتصاد در می گیرد. کار به را احتمال قواعد آماره ها این از

می پذیرد: صورت زیر شیوه ي

روابط از استفاده با خطی) یا عمومی (مدل ساده شده مدل یک ایجاد .١

اقتصادي؛ نظریه هاي قطعی

نظریه؛ رابطه ي هر به خطا عبارت یک افزودن .٢

قابل مشاهده؛ داده هاي از استفاده با نظریه نامعلوم پارامترهاي تخمین .٣

مدل برازش ارزیابی براي آماري آزمون هاي از مجموعه اي کاربرد .۴

داده ها. با نظري-آماري

اهداف براي پذیرفته شده مدل از می توان که است روشی چنین از استفاده با
در فوق شیوه نمود. استفاده سیاستی) توصیه هاي یا (پیش بینی موردنظر
چیستی توضیح در (١٩٣٣) فریش دارد. نام اقتصادسنجی۶ اقتصادي، ادبیات
اقتصاد به کمی رویکرد از جنبه ”چندین می گوید: چنین اقتصادسنجی
با نباید به خودي خود و منفرد به طور جنبه ها این از هیچ یک که دارد وجود
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فتاحی١٢۴ شهرام و رستمی مجتبی اقتصاد در نظریه ها تألیفی وجه احتمالی مدل سازي

آمارهاي با به هیچ وجه اقتصادسنجی بنابراین، شود. گرفته اشتباه اقتصادسنجی
بعدي داراي نظریه این از قابل توجهی بخش گرچه نیست. متناظر اقتصادي
نیست. یکسان می نامیم اقتصادي نظریه به طورکلی آنچه با اما است کمی کامًال
تجربه دانست. اقتصاد در ریاضیات از استفاده مترادف را اقتصادسنجی نباید
اقتصادي نظریه ي آمار، یعنی جنبه، سه این از یک هر که است داده نشان
روابط واقعی درك براي ناکافی به خودي خود اما الزم شروط ریاضیات، و
است قدرتمند فوق جنبه سه هر اتحاد است. مدرن اقتصادي زندگی در کمی
اقتصادي نظریه هاي می دهد”. تشکیل را اقتصادسنجی که است اتحاد این و
تألیفی٧ وجه دو داراي علمی، نظریه هاي سایر مانند فوق، سه گانه ي اتحاد در
اعتبار و صدق بررسی شیوه در وجه دو این تفاوت می باشد٩. تحلیلی٨ و
منطق و ریاضیات از درست استفاده ي به نظریه، تحلیلی وجه اعتبار آن هاست.
جهان درباره نظریه ادعاهاي به مربوط که آنجا از نظریه تألیفی وجه اعتبار و
این به توجه با بنابراین، دارد. بستگی داده ها با نظریه مواجهه به است، واقعی
از استفاده با را نظریه ها تألیفی وجه اقتصادسنجی، که گفت می توان مطالب
با پارامتري حالت در که می کند تبدیل آزمون قابل گزاره هاي به ریاضیات
این عملکرد می زند. تخمین را آن ها پارامترهاي آماري، شیوه هاي از استفاده
تلفیق با نظري مدل شکل، این در است. داده شده نشان ١ شکل در شیوه
روابط با ترکیب از پس که است تعریف شده ریاضیات با اقتصادي نظریه ي

می یابد. تحویل اقتصادسنجی مدل یک به آماري و احتمالی

محتوي ایجاد در اولیه کاربردهاي در اقتصادسنجی عمل شیوه شکل١.
اقتصاد علم نظریه هاي براي تجربی

نظري مدل یک ساخت که است این گردد مطرح است ممکن که سؤالی

خالصه به طور می پذیرد؟ صورت ریاضیات با نظریه تلفیق از استفاده با چگونه
نظریه هاي تألیفی (وجه اقتصادي کمیت هاي میان روابط که گفت می توان
قانون مشابه اینکه، اول نمی شود. بیان صریحی شکل در دلیل دو به اقتصادي)
جسم دو میان فاصله مجذور عکس به که فیزیک در جسم دو میان جاذبه
دست در زمینه این در چندانی متقن اطالعات معموالً اقتصاد در دارد؛ بستگی
زیرا نمایند جزییات درگیر را خود نمی خواهند اقتصاددانان آنکه، دوم و نیست
همین به شود. دور خود اصلی هدف از می تواند مدل سازي صورت این در
ارتباط بیان (براي که ضمنی تابع از استفاده با متغیرها میان روابط نمایش خاطر،
داده نشان است f (y,x) = ٠ شکل به کلی فرمی داراي (y و x کمیت دودسته

.٢٠٠)١٠۵، هشتم فصل چیانگ، سی (آلفا می شود
اندازه گیري خطاي وجود عدم فرض دو برمبناي نظري، مدل در روابط
که می شوند بیان شرایط١١ سایر ثبات فرض برقراري و نظري کمیت هاي در
فروض، این نیستند. تحقق قابل تجربی بررسی مرحله در فروض این دوي هر
بررسی مرحله در می کند. چالش  دچار را نظریه تألیفی وجه تجربی بررسی
مورد در نظریه که آن گونه به هیچ وجه تجربی کمیت هاي میان روابط تجربی
رابطه ي دقیق برآوردن (یعنی بود نخواهد می کند پیش بینی نظري متغیر هاي
است ثابت شرایط سایر نه که آنجا از واقع، در است). نشدنی f (y,x) = ٠

تولید را داده ها خطا بدون که هستند دقیق آن چنان اندازه گیري ابزارهاي نه و
آن ها سازگاري عدم به داده ها با نظریه  یک مدل هاي تمامی مواجهه کنند،
نظري متغیرها میان باید که است آن معناي به موضوع این شد. خواهد ختم
در سود با نظري مدل در سود مثال (براي شد قائل تفاوت تجربی متغیرهاي و
متغیر و نظري متغیر بین تفکیک این ٢ شکل داشت). خواهد فرق تجربی مدل

می دهد. نشان را نظیرش تجربی

متناظرش تجربی متغیر با نظري متغیر تفاوت شکل٢.

بیان کننده ضمنی رابطه باید نظریه تألیفی حوزه در مشکل، این بر غلبه براي
تابع که می شود فرض منظور این براي شود. تصحیح متغیرها میان ارتباط
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تألیفی پیشینی را مفاهیمی چنین وي است. تجربه در صدقشان ریشه نیز تحلیلی مفاهیم برخی که داشت اعتقاد کانت برمی گردد. (Kant) کانت به مفاهیم تفکیک نوع ٩این

داد نشان اقلیدسی هندسه به (Hilbert) هیلبرت توسط معرفی شده موضوعی اصول رویکرد می نمود. معرفی را اقلیدسی هندسه وي منظور این براي نامید. (Synthetic a Priori)
مکتب اصلی ریشه هاي گردید نیوتنی مکانیک برافتادن به منجر که انیشتین توسط نسبیت نظریه معرفی کنار در اتفاق این باشد. آمده فراهم تألیفی پیشینی به صورت نمی تواند که

.([۵]) است بوده علم در منطقی پوزیتیویسم
می شوند. تصریح نامعلوم به صورت پارامترها ضمنی تابع این ١٠در

عدم این اوقات برخی می اندازند. عمومیت از را قانون که است شرایطی حضور عدم معناي به می شود داده نشان Ceteris Paribus عبارت با که شرایط سایر ثبات ١١فرض

همچون شرایطی سایر که برقرارند شرایطی در نیوتن فیزیک قوانین به عنوان مثال است. شرایط سایر حضور عدم معناي به هم مواقعی در و بوده شرایط سایر ثبات معناي به حضور
تغییر شرایط سایر برقراري فرض به اوقات برخی شرایط سایر ثبات فرض اقتصاد در داشت. توجه موضوع این به باید هم اقتصاد در باشند. نداشته وجود اصطکاك یا هوا مقاومت

است. مصرف کنندگان ترجیحات مطابق تولید برقراري فرض به می آورد وجود به را خود تقاضاي عرضه می کند بیان که (Say’s law) سه قانون مثال براي می یابد.
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f (y,x) = به صورت تصادفی تابع یک متغیرها میان روابط نشان دهنده ضمنی
دیدگاه، این مطابق است. تصادفی١٢ عبارت یک ε آن در که است ε

تجربی کمیت هاي آن در که می دهند ارائه را ساختاري چارچوبی نظریه ها
بنیان گذاران کار روش که فوق دیدگاه در .([٣۴]) شوند سازمان دهی باید
نظریه برتري است، برگن١٣- تین و هاولمو کوپمنز، اقتصادسنجی-فریش،
مدل سازي اصلی ویژگی  مدل ها تصریح در تجربی کمیت هاي یا داده ها بر
دریافتی١۴ دیدگاه اقتصادسنجی، در را دیدگاه این است. اقتصادسنجی
که عقیده اند این بر [٣۴] واینینگ همچون برخی بااین حال، .([١۵]) می نامند
پیش بینی شده روابط ارزیابی براي ابزاري به عنوان تنها نباید آماري روش هاي
روش ها این بلکه شوند دیده تألیفی) (ادعاهاي اقتصادي نظریه هاي توسط
اقتصادي تغییرات مطالعه در که دانست طبیعت از برداشتی به عنوان باید را
اهمیت بر دیدگاه این .([١۵]) نیستند مفید فیزیکی پدیده هاي مطالعه از کمتر
را اقتصادسنجی مدل سازي دامنه و می کند تأکید مشاهده شده داده هاي ساختار
مشاهده شده داده هاي از استفاده با اقتصادي پدیده هاي سیستماتیک مطالعه به
که اقتصادي نظري مدل هاي نه را اساسی نقش بینش، این در می دهد. گسترش
در داشت. خواهند تصادفی متغیرهاي برحسب تصریح شده آماري مدل هاي
داده شده نشان شماتیک به طور اقتصادسنجی عملکرد جدید شیوه این ٣ شکل

است.

محتوي ایجاد در جدید کاربردهاي در اقتصادسنجی عمل شیوه شکل٣.
اقتصاد علم نظریه هاي براي تجربی

احتمالی مدل سازي شیوه بررسی حاضر پژوهش هدف مطالب، این به توجه با
اثر و اقتصادي نظریه هاي تألیفی بخش تجربی بررسی و ساخت به منظور
و ویژگی ها مهم ترین زمینه این در است. مدل سازي نوع این بر جدید دیدگاه
از موضوع این بررسی اهمیت کرد. خواهیم بررسی را موضوع این جنبه هاي

است: اساسی اقتصاد در جنبه دو
آن ها بینش بر مؤثر شد ه ي بحث کمتر مفاهیم با اقتصاددانان آشنایی .١

اقتصادي؛ پدیده هاي تجربی ویژگی هاي مورد در
و پدیده ها ساختار با متناسب پیشین فنی آموخته هاي برخی اصالح .٢

موجود. جایگزین پارادایم هاي١۵ با متناسب و اقتصادي چالش هاي
مرسوم آماري و احتمالی مدل سازي ابتدا در پژوهش، این ادامه در منظور بدین
و شیوه این نقایص ادامه در سپس و می شود تشریح اقتصادي نظریه هاي در

شد. خواهد داده توضیح آن ها اصالح نحوه

مرسوم آماري و احتمالی مدل سازي ٢

اقتصادي نظریه هاي در
بر که مدل ها از خانواده اي از است عبارت نظریه جدید، تعریف هاي در
است ساخته شده مدل-نظري یا موضوعه اي١۶ رسمی-اصول مفهوم اساس
تصریح از استفاده با تا می کند کمک اقتصاددانان به شیوه این .([٢])
مطرح شده سؤاالت موضوعه اي) اصول شیوه در نظریه ها زوج (به عنوان مدل ها
نحوه اقتصادي نظریه هاي همچنین، .١٧([١۶]) دهند پاسخ را اقتصاد در
می کنند. بیان نیز را اقتصادي مدل سازي هاي از به دست آمده نتایج تبیین١٨
که: می کند بیان اقتصادي مدل سازي ازنظریه پردازان یکی به عنوان [۴] بوالند
رسمی-اصول مفهوم در اقتصادي نظریه هاي زوج [به عنوان اقتصادي مدل هاي
اقتصادي نظریه هاي مدل سازي در مدل سازها آگاهانه تالش موضوعه اي]،
ساختاري نمایانگر نظري مدل یک شد، بیان مقدمه در که همان گونه می باشند.
استفاده نظري متغیرهاي از که است f (y,x) = ٠ شکل به ریاضی معادالت با
احتمال توزیع هاي آماري مدل یک مقابل، در عرضه). و تقاضا (مانند می کند
فراهم متفاوت اند) نظري متغیرهاي با (که مشاهده شده متغیرهاي براي را
مطالب اساس بر .([١۴]) می کند مشخص را نمونه گیري الگوي و می کند
تصریح شده آماري مدل هاي را اساسی نقش جدید رویکرد در گفته شده،
انتخاب آنجاکه از اقتصادي نظریه ي البته، دارند. تصادفی متغیرهاي برحسب
آماري مدل هاي مشخصات در مهمی بسیار تأثیر می کند راهنمایی را داده ها
از سري چندین نظري کمیت یک براي است ممکن بااین وجود، دارد.
جمع بندي آماري مدل هاي وظیفه باشد. داشته مطابقت مشاهده شده داده هاي

12Stochastic Term
13Tinbergen
14Received View
15Paradigm
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نظریه-مشاهده یا نظریه-داده مواجهه از استفاده با (State) خاص وضعیت یک پیش بینی و تبیین که می شود نامیده (Inductivism) استقراگرایی علمی مسائل بررسی شیوه ١٧این

می گیرد. صورت (Hypothesis –led- Observation)
18Explanation



فتاحی١٢۶ شهرام و رستمی مجتبی اقتصاد در نظریه ها تألیفی وجه احتمالی مدل سازي

چنین سازمان دهی و مشاهده شده داده هاي توسط ارائه شده اطالعات کلیه دقیق
بدیهی رویکرد این اصلی ویژگی است. مناسب آماري فرم در اطالعاتی
بر موردنظر، متغیرهاي مولد تصادفی فرآیند داده ها١٩، مولد فرآیند شمردن
فرضیه هایی می توان را آماري مدل هاي است. اقتصادسنجی مدل سازي اساس
باید آن ها ترتیب، همین به دانست. فرآیند این تصادفی ساختار مورد در
مدل هاي به عنوان را آن ها نباید و گیرند؛ قرار مورداستفاده عملی ابزار به عنوان
اقتصادسنجی مدل سازي هسته ي بنابراین، کرد. تفسیر واقعیت براي واقعی
الگوهاي آن ها محرك موتور که می دهند تشکیل آماري مدل هاي را جدید
از متناهی نمونه اي از استفاده با تعمیم و آزمون (چراکه است احتمالی

نمی باشد). امکان پذیر احتمال نظریه یک بدون مشاهدات
نظریه ي اقتصاد؛ در آماري مدل سازي در مسلط رویکرد زمینه، این در
ارزش ازنظریه پس البته، است. کولموگوروف٢٠(١٩٣٣) موضوعه اي اصول
به نیز اقتصادي نظري مدل هاي ساخت در شیوه این [٨] دبرو توسط ارائه شده

است. گرفته شده کار
عبارات از استفاده با موضوعی اصل نظریه یک در موضوعه اصول
حوزه ها سایر در (جهان شمول) فراگیر عبارات یا تعریف نشده و تعریف شده
تعریف شده، عبارات توسط موضوعی اصل نظریه در قضایا می شود. ساخته
استفاده با موضوعه اصول و پذیرفته شده اند علوم سایر در که عمومی قضایاي
شیوه می شوند. ساخته ریاضی) استقراء یا (قیاس استنباطی معتبر روش هاي از
است: داده شده نشان ۴ شکل در موضوعه اي اصول روش با نظریه یک ساخت

موضوعه اي اصول از استفاده با نظریه  ساخت شیوه شکل۴.

عبارات تجربه٢١ و احتمال کولموگوروف موضوعی اصل نظریه در
وي نظریه در می دهند. تشکیل را تعریف شده عبارت پیشامد و تعریف نشده
می شود. تعریف نمونه اي فضاي بر که سیگما-جبري از است عضوي پیشامد
اصول می کند. تعریف ریاضی گزاره ي یک به صورت را پیشامد وي بنابراین،

می باشد: زیر به صورت کولموگوروف موضوعه ي
در که می شود تعریف (Ω,ℑ) مرتب زوج به صورت تجربه یک .١

از ویژه خانواده اي ℑ و است اشیا ء٢٢ از غیرتهی مجموعه اي Ω آن
زیرا می شود نامیده سیگما-جبر یک که است Ω زیرمجموعه هاي
شمارا نامتناهی تعدادي براي اجتماع گیري و مکمل گیري عمل تحت
ریاضی ساختار نوع این از استفاده است. بسته Ω زیرمجموعه هاي از
B و A پیشامدهاي احتمال از گفتن سخن هرگاه که است دلیل این به
نیز (A∪B)′ ،A∪B ،A′ ،B′ پیشامدهاي به بتوانیم باید باشد معقول

می کند. فراهم را شرایط این سیگما-جبر و دهیم نسبت احتمال
نحوه موضوع اصل سه (١) موضوع اصل در پیشامد تعریف از بعد

است: زیر به صورت ℑ عضو پیشامدهاي به احتمال تخصیص

.٢

٠ ≤ P(A)١; ∀A ∈ ℑ (١)

.٣

P(Ω) = ١

.۴

P(∪∞
i=١Ai) = ∑

i
P(Ai) ∀i, j ∈ [١,∞)|Ai ∩A j =⊘

از پیشامد هر احتمال که می گوید احتمال اول موضوع اصل (١) رابطه در
تکرار به گونه اي احتمال دوم موضوع اصل است. مثبت عدد یک ℑ مجموعه
قطعی پیشامد هر احتمال که است حقیقت این همراه به اول موضوع اصل
پیشامدهاي به احتمال رسیدن بیانگر که سوم موضوع اصل و است یک با برابر
شمارا نامتناهی تعداد هر احتمال بر جمع پذیر رابطه یک طریق از ناسازگار٢٣
اصل سه این از استفاده با احتمال نظریه قضایاي تمام پیشامدهاست. این از
فضاي کولموگوروف نظریه در فشرده، به طور هستند. قابل اثبات موضوع

می شود. داده نمایش P∑ = (Ω,ℑ,P) سه گانه با احتمال
از غنی تري ریاضیاتی ساختارهاي به احتمال، مدل  ایجاد به منظور
نشان با که حقیقی اعداد ریاضی ساختار است. نیاز به تنهایی مجموعه ها
ویژگی هایی آن از استفاده با می توان که است ساختاري می شود داده
خواص بر عالوه نیز را همگرایی و انتگرال مشتق، ترتیب، فاصله، همچون
اقتصادي نظریه هاي تألیفی وجه بررسی در نمود. تعریف مجموعه ها عمومی
مدل یک بنابراین، داشت. خواهد باالیی بسیار انعطاف غنی، ساختار این
nبعدي حقیقی فضاي به (Ω,ℑ,P) احتمال فضاي نگاشت با را احتمالی٢۴

19Data Generate Process (DGP)
20Kolmogorov
21Experience
22Objects

دهند. روي باهم نتوانند هرگاه گویند ناسازگار را پیشامد ٢٣دو

24Probability Model



١٢٣- ١٣٧ ص ،۴٩ پیاپی شماره ،١٣٩٩ تابستان و بهار اول، شماره پنجم و بیست سال آماري، ١٢٧اندیشه

همچون برداري تصادفی متغیر توسط که می کنیم تعریف (Rn,B(Rn),Pθ )

nبعدي، حقیقی اعداد فضاي Rn جدید ساختار این در می آید. دست به A

چگالی تابع Pθ و nبعدي حقیقی اعداد بر بورل٢۵ سیگما-میدان B(Rn)

شکل می باشد. (Ω,ℑ,P) سه گانه در P اندازه تابع با متناظر پارامتري احتمال
است: Rn فضاي بر احتمال فضاي نگاشت احتمال، مدل که می دهد نشان ۵

احتمال مدل و احتمال فضاي بین ارتباط شکل۵.

احتمالی، مدل هاي ساختار اساسی اجزا بر تأکید به منظور پژوهش این ادامه در
می شود: استفاده زیر فشرده فرم از

PM = {A,Θ,Pθ} (٢)

Pθ احتمال چگالی تابع پارامترهاي پارامتر فضاي Θ عبارت رابطه، این در
تصادفی متغیرهاي بردار که است نیاز آماري مدل تعریف به منظور است.
فرض که تصادفی متغیر هر مقطعی یا زمانی مشاهدات طول در را A

کرد. تکثیر احتمال ضرب فضاي یک در است t = ١,٢, · · · ,T می شود
از که بود خواهد [PM]⊗T با برابر MT آماري مدل یک صورت این )در
Rn,B(Rn),Pθ )

١ ⊗
(
Rn,B(Rn),Pθ )

٢ ⊗·· ·⊗ احتمال مدل هاي ضرب
مجموعه از استفاده با فشرده به طور و می آید دست به (Rn,B(Rn),Pθ )

T

می شود: تعریف زیر سه گانه

MT = {AT ,Θ,Pθ
T } (٣)

تغییرات دامنه که است پارامتر فضاي Θ همچنین بود. خواهد AT ∈ RnT که
نمونه اي احتمال هاي توزیع از خانواده اي Pθ

T و می دهد نشان را مدل ساختار
نشان A|θ ∼ Pθ

T به صورت می توان را (٣) رابطه ي سادگی، براي است٢۶.
حالت محصول آماري مدل که است داده شده نشان ۶ شکل در .([١٢]) داد
حقیقی اعداد بجاي مجموعه مفهوم بر که است نمونه، فضاي انتزاعی تري،

است. بناشده

آماري مدل و نمونه اي فضاي بین ارتباط شکل۶.

فرآیند (ازنظر مشخص داده هاي مولد تصادفی مکانیسم آماري مدل سازي
استقرایی استدالل به قادر را محقق شیوه این می کند. مدل را مولدشان)
داده هاي از فراتر نتایج تعمیم و مکانیسم مورد در استنباط نتیجه در و می کند
فالسفه آنچه که می رسد نظر به واقع در شد. خواهد مقدور مورداستفاده
آن مناسب انجام به قادر وین٢٩ حلقه و پوپر٢٨ همچون منطقی٢٧ پوزیتیویست
که داشت توجه باید موضوع، این بیشتر توضیح به منظور نمود. اجرایی را نشدن
معنایش که است h⇒e

e
(probably)h به صورت؛ استقرایی استدالل یک کلی فرمی

خواهیم مشاهده را e شواهد آنگاه باشد درست h فرضیه هرگاه که است آن
بررسی از اینکه است. درست h احتماالً پس می شود مشاهده e شواهد کرد،
برقراري فرض به بستگی رسید کلی قانون یک به می توان چگونه e جزییات
چنین استقرایی استدالل صورت در که دارد e شواهد مولد جامعه در یکنواختی
براي استلزامی هیچ حاوي استقرایی استدالل بنابراین و است نشده وارد فرضی
برقراري آنکه دلیل به نیز فرض این کردن وارد حتی ندارد. نتیجه برقراري
در بنابراین، نمی کند. نتیجه به کمکی چندان است استقراء مستلزم فرض این
براي پوپر است. استفاده شده (Probably) احتماالً کلمه از استدالل نتیجه

h⇒e
e′

(probably)h به صورت و تغییر به طورکلی را استدالل فرم استقراء مسئله حل
شواهد دنبال به نظریه یا فرضیه اثبات کننده شواهد بجاي آن در که درآورد
(١٩۶٣) پوپر را جایگزین رویکرد این است. قرارگرفته ،e′ فرضیه، نقض کننده
به نوعی پوپر که می رسید نظر به ابتدا در .([٣٢]) است نامیده ابطال گرایی٣٠
توضیح ادامه در (که دوئم٣١ نقد اما کند. حل را استقراء مسئله که است توانسته
شیوه این ضعف هاي برخی ابطال گرایی شیوه بر کوهن٣٢ و شد) خواهد داده
که می کنیم فرض مثال یک از استفاده با شیوه این توضیح براي کرد. برمال را
عبارت روش یک کنیم. بررسی را جامعه یک کل مصرف کمیت می خواهیم
پیش بینی هاي یا پیش بینی بررسی آن از پس و نظریه یک طراحی از است
گردآوري از است عبارت دیگر روش دریافتی). (دیدگاه واقعیت در نظریه

25Borel Field
توسط می کنند انتخاب مقادیر چه نامعلوم پارامترهاي اینکه است. (پارامترها) غیرقابل مشاهده و (داده ها) قابل مشاهده جزء دو از مرکب ریاضی رابطه یک نظري مدل ٢۶هر

پارامترها فضاي در ممکن مقدار هر می کند. مشخص را برگزینند است ممکن پارامترها که ممکنی مقادیر که است قیدي پارامتر فضاي واقع در می شود. مشخص پارامتر فضاي
می شود. نامیده (Structure) ساختار یک

27Logical Positivists
28Popper, K.R.
29Vienna Circle
30Falsifiability
31Duhemian Ambiguity
32Kuhn

است. جامعه مصرفی روابط مورد در استدالل شیوه در حالت دو این تفاوت تنها است. کاربرد قابل حالت دو هر در است شده بحث اینجا در که مدل سازي ٣٣شیوه



فتاحی١٢٨ شهرام و رستمی مجتبی اقتصاد در نظریه ها تألیفی وجه احتمالی مدل سازي

نمونه این از فراتر ادعاهایی تقریر به منظور سپس داده ها٣٣. از کافی مجموعه اي
نمونه اي، میانگین همچون توصیفی آماره هاي بررسی از حاصل نتایج تعمیم و
در کند. توصیف را داده ها مولد فرآیند که احتمالی مکانیسم یک از استفاده
توزیع یک از مصرف متغیر داده هاي مولد فرآیند تبعیت فرض مصرف مورد
تصادفی نمونه اي از استفاده با را موضوع این می توانیم لذا، است. منطقی نرمال

کنیم: توصیف زیر به صورت مصرف کمیت از T حجم به ساده

C|µ,σ ٢ ∼ NT (µ١T ,σ ٢IT ) (۴)

متغیرهایی مصرف مشاهده شده داده هاي که است شده فرض رابطه، این در
تبعیت σ ٢ واریانس و µ میانگین با نرمال توزیع یک از که هستند تصادفی
نشان θ = (µ,σ ٢) به صورت می توان را مدل این پارامترهاي بردار می کند.
θ = (µ,σ ٢) ∈ Θ = از؛ است عبارت آن با متناظر پارامتر فضاي که داد
نمی توان تصادفی متغیر T این رابطه ي درباره فرضی بدون .Rn × (٠,∞)

می کنیم فرض منظور این براي شناخت. را آن خواص و داده ها مولد مکانیسم
IT و ١T نمادهاي است. C نرمال توزیع با هم توزیع و مستقل متغیرها این
ماتریس و هست ١ با برابر اعضایش تمام که برداري از عبارت اند ترتیب به
توصیف قابل (۴) رابطه از استفاده با مدلی چنین اجزا تمام بنابراین، همانی.
فرض با را مصرف کمیت رفتار تا می کند کمک آماري الگوي این است.
بر بی شماري عوامل (زیرا هست منطقی فرضی که را نرمال توزیع یک از تبعیت
بررسی دقیق تر را می گذارند) برجاي اندکی تأثیرات که مؤثرند مصرفی رفتار
بردار می توانیم نمونه اي واریانس و میانگین آماره هاي از استفاده با کنیم.
و استقالل توزیعی فرض از استفاده با همچنین کنیم. توصیف θ = (µ,σ ٢)

عمل به مشاهده شده نمونه از را الزم تعمیم هاي به راحتی می توانیم هم توزیعی
آوریم.

مولد احتمال توزیع مورد در دانش کسب مدل سازي نوع این از هدف
به منظور می کند. توصیف را توزیع که است θ پارامتر مورد در یا داده ها
این غیر در شناساست٣۴. آماري مدل که می شود فرض مفهوم دو این ارتباط
توزیع با رابطه اي نمی توان θ پارامتر بردار مورد در دانش کسب با صورت
عمل به گرفته صورت بررسی از تعمیمی نتیجه در و یافت داده ها احتمال
بنابراین، بود. خواهند معتبر شونده بررسی نمونه براي تنها نتایج چراکه آورد
از مدل بودن شناسا مورد در شرطی بدون (۴) رابطه ي در ارائه شده تعریف
می گویند شناسا را MT مدل به طورکلی بود. خواهد ناقص پارامترها طریق
برداري به صورت می توانند (که θ٢ و θ١ پارامترهاي از جفت هر براي هرگاه
برابري بر دال Pθ١

T = Pθ٢
T برابري Θ پارامتر فضاي به متعلق باشند) تابعی یا

.([١٢]) باشد θ١ = θ٢

(۴) رابطه در مصرف µ پارامتر که کند ادعا تئوري چنانچه مثال براي

مصرف نظریه در اثر دو این مثال (براي است β و α متفاوت اثر دو مجموع
را (٢) رابطه آنگاه دائمی)، مصرف و موقت مصرف از عبارت اند فریدمن

کرد: بازنویسی زیر به صورت می توان

C|α,β ,σ ٢ ∼ NT ((α +β )١T ,σ ٢IT ) (۵)

آماري ساده مدل ٣

نمونه اي احتمال توزیع هاي از خانواده اي Pθ
T که شد گفته پیش بخش در

هر در J = ١,٢, · · · ,n;AJ متغیر از بردار هر ازاي به که معنی این به است.
فرض t = ١,٢, · · · ,T ;Pθ

T جداگانه احتمال تابع یک t = ١,٢, · · · ,T نقطه
هر ازاي به J = ١,٢, · · · ,n;AJ متغیرهاي میان ارتباط از همچنین می شود.
فروضی وضع بدون موقعیت این در واقع در نشد. گفته چیزي t = ١,٢, · · · ,T

مناسب ترین کرد. استفاده (٣) رابطه در ارائه شده الگوي از نمی توان این باره در
شود. اجرایی و ساده مدلی ایجاد به منجر که است فروضی وضع شروع نقطه
تحت کاربردي مدلی ساخت به منجر متغیرها بودن توزیع هم و استقالل فرض
آماري ساده مدل MT = {AT ,Θ,Pθ

T } مدل می شود. آماري ساده مدل عنوان
شود: تحمیل (٣) رابطه بر هم زمان زیر شرط دو هرگاه می شود نامیده

باشد مستقل θ ∈ Θ هر ازاي به a١, · · · ,aT مشاهدات احتمال توزیع .١

می کنیم) استفاده مشاهدات استقالل نشان براي CT
t=١ai|θ نماد (از

.٢

MT مدل عمومی ساختار که می کنند وضع مدل بر قید یک ٢ و ١ شروط
مجموعه به را قید این می توان می کاهند. فرو مدل ها٣۵ از خاصی رده به را
وابستگی بر عالوه احتمالی مدل هر دهیم نشان تا کنیم اضافه {AT ,Θ,Pθ

T }

به J = ١,٢, · · · ,n;AJ متغیرهاي انتخاب و پارامتر فضاي احتمال، توزیع به
بستگی نیز می کند دست کاري را آن ساختار که مدل بر وضع شده مفروضات
توصیف {(AT ,Θ,Pθ

T ),∑i.i.d} به صورت را MT حالت این در دارد. تام
توصیف را AT نمونه اي فضاي بر وضع شده مفروضات ∑i.i.d که می کنیم

.([٣٢]) می کند

رگرسیون ۴

فرض ها آزمون و نظریه ها تجربی محتوي ایجاد در اقتصاد ابزار اصلی ترین
متغیرهاي از تابعی به صورت وابسته متغیر شیوه این در است. رگرسیون
تحلیل به منظور می شود. توصیف تصادفی خطاي عبارت یک همراه به مستقل
مدل تعمیم از استفاده با شیوه این اصلی و اساسی مفاهیم ادامه در رگرسیونی
شرطی مدل نوعی اصطالحاً رگرسیون است. داده شده توضیح MT آماري

34Identify
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مدل هاي ایجاد نحوه ابتدا رگرسیون بحث به ورود از پیش است. آماري
شود. داده توضیح باید شرطی و حاشیه اي

حاشیه اي و شرطی مدل هاي ۵

می توان آماري، مدل یک از استفاده با ریاضی احتمال موضوعی اصل نظریه در
ساخت. شرطی و حاشیه اي محاسبه احتمال هاي طریق از را دیگري مدل هاي
مدل هاي ساخت امکان ما به و است بنیادي شرطی مدل مفهوم اقتصادسنجی در

می دهد. را i.i.d مدل بسط از استفاده با مقید
بتوان و باشد دسترس در نمونه ي a = (at)t=١,٢,··· ,T آنکه فرض با
که کرد افراز به گونه اي (gt ,ht) به را a متغیر t در مشاهده هر ازاي به
به مؤلفه دو این از هرکدام و باشد h = (ht)t=١,٢,··· ,T و g = (gt)t=١,٢,··· ,T

صورت این در .(p+q = T که صورتی (به باشند متغیر q و p شامل ترتیب
باشد h ∈ H و g ∈ G که G×H دکارتی حاصل ضرب به می توان را A فضاي
ht و gt موارد، برخی در اما می کند ساده را نمایش a تقسیم این شود. تبدیل

می کند. تعریف at از تابع دو
مدل هاي می توان MT = {AT ,Θ,Pθ

T } مدل از استفاده با شرایط این در
کرد: استخراج را زیر

نشان MT h = {HT ,Θ,Pθ
T h} به صورت که را HT بر حاشیه اي مدل �

توزیع و Θ پارامتر فضاي ،HT نمونه اي فضاي داراي و می شود داده
می باشد. H بر Pθ

T حاشیه اي توزیع که است Pθ
T h احتمال

Mh
T g = {HT ×GT ,Θ,Pθh

T g} به صورت که H به شرط شرطی مدل �
آن پارامتر فضاي ،HT ×GT مدل این نمونه اي فضاي می دهیم. نشان
h ∈ HT به مشروط GT شرطی توزیع نمونه اي احتمال توزیع اما Θ

بود٣۶. خواهد
به آن دومتغیره فرم و دارد فراوانی کاربرد نرمال توزیع اقتصادسنجی ادبیات در
پایه اي یا اصلی فرم از حاشیه اي و شرطی مدل دو استخراج نحوه شدن روشن

می کنیم: تعریف را زیر عمومی رابطه منظور این براي می کند. کمک

at |θ
i.i.d∼ N

((
µ
ξ

)
,Σ
)

(۶)

ماتریس Σ و θ = (µ,ξ ,Σ) از است عبارت θ پارامتر بردار رابطه این در

می  باشد. Σ =

σgg σgh

σgh σhh

 شکل به نمایشی با واریانس-کواریانس

h متغیر حاشیه اي مدل بود. خواهد Θ = R٢ ×C٢ پارامتر فضاي بنابراین،
است: قابل دستیابی زیر به صورت ماند خواهد باقی i.i.d که

CT
t=١ht |θ ⇔ ht |θ

i.i.d∼ N(ξ ,σhh) (٧)

بود: خواهد زیر به صورت شرطی مدل و

gt |ht ,θ
i.i.d∼ N(α +βht ,σ ٢) (٨)

به دست آمده اند: زیر به صورت پارامترها رابطه این در که

β =
σgh

σhh
, α = µ −

σgh

σhh
ξ , σ ٢ = σhh −

σ ٢
gh

σhh

می توان را اصلی مدل در θ پارامتر که کرد بیان را ویژگی این واقع در مثال این
از خاص نوعی تولید براي مقدمه اي تجزیه این کرد. تجزیه θ از تابع دو به

است. رگرسیون عنوان تحت مدرن مدل سازي ابزارهاي

رگرسیون مفهوم ۶

رگرسیون واقع در است. MT اصلی مدل از ویژه بیانی رگرسیونی تابع یک
نشان می توان (٨) رابطه در مثال براي است. شرطی مدل یک انتظاري مقدار

است: زیر به صورت HT = ht براي انتظاري مقدار این که داد

E
(

Gt |HT = ht

)
= α +βht (٩)

می نامند. HT بر GT رگرسیون را HT ×GT فضاي در رابطه این
حاشیه اي احتمال و است HT = ht مشخص مقدار براي تنها فوق رابطه ي
درست شیوه مشکل، این براي غلبه براي نمی کند. لحاظ را ht هر رخداد

است: زیر به صورت HT بر GT رگرسیون رابطه ي

E (Gt |σ(ht)) = f (ht); HT ∈ MT h (١٠)

، f (ht) تصادفی، تابع یک به صورت E (Gt |σ(ht)) عبارت فوق رابطه در
احتمال نتیجه در و است تعریف شده HT پیشامدهاي مولد سیگما-جبر بر
است آن موضوع این دلیل .([٣]) برمی گیرد در نیاز را ht پیشامد هر حاشیه اي
به صورت شرطی و حاشیه اي مدل دو به پایه اي مدل یک تجزیه می دانیم که
E (Gt |σ(ht)) رگرسیون درصورتی که می باشد. MT = MT g × MT h

اساسی اجزاء از هرکدام گرفتن نادیده (بدون باشد MT مدل از نمایشی بخواهد
شود. تعریف شکل این به بایستی آن)

β و α ثابت هاي و f تابع از که تفسیري به (١٠) و (٩) روابط تفاوت
شکل به معادله ها این اقتصادسنجی رسمی رویکرد در دارد. بستگی داریم
هستند HT با GT میان ارتباط مدعی که عمومی فرضیه هاي به عنوان متعارف
دارند. را ابطال پذیري قابلیت جدید داده هاي از استفاده با که می گردند تفسیر
گفته که است آن از فراتر (١٠) رابطه ي با (٩) رابطه ي تفاوت رویکرد، این در
این دومی در و β و α ثابت هاي از استفاده با HT با GT ارتباط اولی در شود

است. داده شده توضیح اندازه نظریه و احتمال پیشرفته کتاب هاي در که است لبگ انتگرال مفهوم معرفی به نیاز شرطی و حاشیه اي مقادیر آوردن دست به ٣۶براي
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فتاحی١٣٠ شهرام و رستمی مجتبی اقتصاد در نظریه ها تألیفی وجه احتمالی مدل سازي

به روابط این اگر زیرا، است. بیان شده تابعی حالت یک از استفاده با ارتباط
به طور نتایج نباید (٩) رابطه در گیرد قرار آزمون مورد متفاوت نمونه دو ازاي
عدم دلیل به ابطال پذیري صورت این در زیرا باشند داشته تفاوت معنی داري
یک f تابع چنانچه دومی در اما می گردد. نقض یکنواختی٣٧ اصل رعایت
به موضوع این .([١٩]) آمد نخواهد پیش مشکلی باشد متغیر ضرایب با تابع
قانع کننده اي شواهد یکنواختی اصل که موقعیت هایی در که است معنی این

نمود. استفاده رگرسیون بودن خطی فرض از نباید ندارد خود حمایت در

مرسوم شیوه ي بر نقدها برخی ٧

مدل سازي
برابر در چالشی می توانند که می شود اشاره مواردي به پژوهش این ادامه در
تعریف و دوئم ابهام موارد این میان از پدیدآورند. آماري مدل سازي شیوه
مدل سازي در بیشتري توجه شایان که هستند موارد مهم ترین احتمال از کینز

هستند.

نظریه هاي در دوئم ابهام بررسی ٨

(هم انباشتگی) اقتصادي
شناخت است. علی روابط علمی شناخت محصول موفق سیاست گذاري
شکل به را تجربی آزمون هاي که علمی نظریه هاي از استفاده با علی روابط
تقریباً که گفت می توان است. ممکن گذارده اند سر پشت موفقیت آمیزي
در (جز نیست امکان پذیر مدل سازي بدون اقتصادي نظریه هاي تجربی بررسی
استفاده آزمایشگاهی روش هاي از می توان که خرد اقتصاد حوزه هاي برخی
ارائه نظریه از قابل بررسی تفسیري که است منطقی الگوي یک مدل، کرد).

است: زیر به صورت مدل تعریف منطق٣٨، در می دهد.
در که است اول) مرتبه منطق در (بیان شده نظریه یک از تعبیري مدل
فصل ریاضیدانان، براي منطق (آ.گ.همیلتون هستند صادق نظریه قضایاي آن

چهار).
ساختار با آن ساختار که است منطقی سیستمی مدل تعریف، این اساس بر
آزمون قابل نظریه یک قضایاي آنکه براي نیست. منطقی تناقض در نظریه
است نیاز نیز دیگري فرض هاي به نظریه خود فرض هاي بر عالوه باشد
نوع این انتخاب به بسته می نامند. کمکی٣٩ فرض هاي را فرض ها این که
تناقض آمیز نقش به (١٩٠۴) دوئم۴٠ می شوند. ایجاد مختلفی مدل هاي فرض ها

بر وي کرد. اشاره علمی نظریه هاي تجربی آزمون در کمکی فرض هاي
می کنند. آزمون غیرقابل را نظریه درنهایت کمکی فروض که بود اعتقاد این
علمی، نظریه یک تجربی بررسی در می کند بیان مقاله اش در دوئم که آن گونه
آزمون را آماري] فرضیه هاي قالب [در منفرد فرض یک نمی توانند دانشمندان
نتیجه ي اگر بنابراین، می کنند. آزمون را فرض ها گروه کل بلکه کنند؛ تجربی
کنند استنتاج می توانند دانشمندان آنچه باشد، مخالف نظریه پیش بینی با آزمون
وي فرض هاي مجموعه در موجود فرض هاي از یکی حداقل که است این
مشخص نمی تواند آزمون این، بر عالوه کند. تغییر باید و است غیرقابل قبول

.([٩]) است ناسازگار واقعیت با فرض کدام مجموعه این در کند
را نظریه فرض هاي مجموعه اگر که؛ است قرار بدین دوئم ابهام دقیق  بیان
آنگاه دهیم نمایش a با را کمکی فرض هاي یا مدل فرض هاي مجموعه و h با
نظریه- تجربی بررسی بود. خواهد h+a با برابر نظریه-مدل فرضیات مجموعه
می تواند شده اند، رعایت مدل در a فرض هاي که زمانی h+a فرضیات با مدل
برقراري از درصورتی که باشد. h فرض هاي مجموعه یا نظریه بررسی معناي به
نظریه تجربی بررسی صورت این در نباشیم! مطمئن مدل در a فرض هاي
نمی توانیم داده ها با نظریه سازگاري عدم صورت در زیرا بود خواهد ناممکن
فرضیه هاي به مربوط سازگاري عدم این که بگیریم نتیجه مطمئن به صورت
است. (a (مجموعه ي مدل فرضیه هاي به مربوط یا و است (h (مجموعه ي نظریه
هر زیرا است. چالش برانگیز اقتصادي نظریه هاي زمینه در دوئم ابهام
آماري مدل چند یا یک توسط که می کند بیان را فرضیه ها یکسري نظریه
نادرست تصریح دلیل به می تواند فرضیه ها رد می شوند. بررسی فرضیه ها این
براي مناسب ابزاري آماري مدل صورت این در که باشد آماري مدل هاي

بود. نخواهد فرضیه ها بررسی
سهام و ارز بازار دو میان بلندمدت رابطه زمینه این در مثال یک به عنوان
که است مدلی هم جمعی یا هم انباشتگی آماري مدل می گیریم. نظر در را
نامانا متغیرهاي بین در اقتصادي بلندمدت روابط تجربی مطالعه ي به منظور
اهمیت دلیل دارد. مالی و اقتصاد در فراوانی کاربردهاي که است معرفی شده
جداگانه به طور نامانا زمانی سري هاي باوجودآنکه که است آن در کاربرد این
زمان در متغیرها این واریانس و میانگین آنکه دلیل پیش بینی ناپذیرند(به
به طورکلی باشد. پیش بینی پذیر می تواند آن ها خطی ترکیب اما است) متغیر
به برگشت پذیري خاصیت داراي باشند مانا که مالی دارایی هاي قیمت هاي
می توان خاصیت این از استفاده با بنابراین، وجود). صورت (در هستند میانگین
که زمانی که بدین صورت کرد. طراحی را سودآور مبادله ي استراتژي هاي
قیمت که زمانی و فروخت را دارایی بود باالتر آن میانگین از دارایی قیمت
دارایی ها قیمت اما خرید. را دارایی داشت قرار میانگین از کمتر دارایی
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چنانچه بااین حال است. ناممکن فوق استراتژي طراحی و ناماناست معموالً
باشد داشته وجود نامانا دارایی قیمت دو از بیشتر یا دو از خطی ترکیب یک
فرضیه نمود. طراحی فوق حالت مشابه را مبادله استراتژي می توان باشد مانا که
چنین وجود ارز، بازار یا سهام بازار همچون بازاري در کارا۴١ بازارهاي
کوتاه مدت ارتباط وجود فرضیه این مبانی مطابق می شود. منکر را استراتژي
ایجاد را مشکلی مالی اقتصاد تئوري هاي لحاظ از سهام بازار و ارز بازار میان
عنوان تحت آن از اقتصادي ادبیات در که بلندمدت ارتباط اما نمی کند.
بنابراین، است. تقابل در کارا۴٢ بازارهاي فرضیه با می شود یاد هم انباشتگی
ارتباطی چنین از می توان آنکه دلیل به سهام بازار و ارز بازار بلندمدت ارتباط
خواهد کارا بازار فرضیه ناقض نمود استفاده سهام بازار آتی روندهاي جهت در
استفاده با کارا بازارهاي نظریه ي تجربی بررسی در .([٢٧]) بود
نظریه ي فرضیه هاي تفکیک مهم موضوع هم انباشتگی مفهوم از
نظر در براي موردنظر آماري مدل و کارا بازارهاي اقتصادي

است. آماري استنباط فرآیند در آن ها گرفتن
صورت بسیاري کارهاي به طورکلی کارا بازارهاي فرض آزمون زمینه در
جهت (و بازار دو این میان رابطه درباره تجربی نتایج بااین حال، است. پذیرفته
اول دلیل است. تناقضی چنین ریشه ي اصلی دلیل دو است. متناقض علیت)
مدل سازي شیوه ي محدودیت در را تناقض ها ریشه ي انتقادات برخی ایراد با
آزمون عدم کفایت سبب محدودیت این می پندارد. فراوانی گرا یا کالسیک
زمینه این در مطرح شده انتقادات می شود. زمینه این در کالسیک فرض هاي

از: عبارت اند

و (PP و ADF (مانند واحد ریشه کالسیک آزمون هاي در .١

مجانبی توزیع نظریه اوالیر) فیلیپس و انگل-گرنجر (مانند هم انباشتگی
تغییر مانایی فرضیه و واحد ریشه ي وجود فرضیه بین ناپیوسته شکل به
مجانبی) نظریه بر (مبتنی کالسیکی فرض ها ي آزمون لذا و می کند
مجانبی نظریه اساس بر آماري استنباط براي منطقی روشی نمی تواند

.([٣١]) دهد دست به را ناپیوسته

در متناظر به طور همچنین و KPSS و PP ،ADF آزمون هاي در .٢

براي عمل در بحرانی مقادیر کالسیک هم انباشتگی آزمون هاي
.([٢۵]) آن هاست مجانبی مقادیر از متفاوت اساساً کوچک نمونه هاي
نمونه هاي در متناقضی نتایج تولید به منجر می تواند موضوع این

شود. کوچک

نمونه هاي به مشروط باید بلندمدت رابطه وجود عدم یا وجود استنباط .٣

متناقض متفاوت نتایج وجود صورت این در که پذیرد انجام دسترس

شناخته شده رسمیت به نمونه ها تغییر با نتایج تغییر زیرا بود. نخواهد
است.

موارد تنها موجود هم انباشتگی آزمون هاي کالسیک روش هاي ضعف چنانچه
ضعف هاي می توان بیزي به کالسیک از مدل سازي شیوه تغییر با باشد، فوق
اهمیت باوجود کنید). مراجعه [٣١] به نمونه (براي کرد برطرف را یادشده
داده هاي مولد فرآیند واقعیت گرفتن نادیده در ضعف مهم ترین فوق، موارد
اثرات حاوي داده ها این مولد فرآیند است. مالی دارایی هاي قیمت هاي
واحد ریشه آزمون هاي مجانبی خواص می شود سبب که است ARCH
.([٢٩]) نیست شناخته شده اثرات این حضور در کالسیک هم انباشتگی و
فرضیه بررسی مسئله بیزي به کالسیک از مدل سازي شیوه تغییر با تنها بنابراین،
بلکه نمی شود حل مالی بازارهاي میان ارتباط از استفاده با کارا بازارهاي
بااهمیت بسیار شده تلطیف واقعیت هاي اساس بر مدل اجزاء مناسب تصریح
اعتبار بشدت دوئم ابهام زمینه این در که معناست بدین موضوع این است.
فرضیه این رد زیرا می برد. سؤال زیر را کارا بازارهاي فرض ي آزمون تجربی
فرضیه هاي به مثابه آماري مدل نادرست تصریح دلیل به می تواند آن) تائید (یا

باشد. a کمکی

انجام اقتصادسنجی، در دوئم ابهام اثرات تخفیف روش هاي از یکی
صورت این در است. آماري استنباط از قبل مرحله در مدل تصریح آزمون هاي
تصحیح زیر به صورت باید ٣ و ١ شکل در داده شده نشان اقتصادسنجی مدل

گردد.

دوئم ابهام به توجه با اقتصادسنجی عمل شیو ه ي در تجدیدنظر شکل٧.

با ارتباطی نظریه فرض آزمون تا می کند کمک مدل تصریح واقع در
باشد. نداشته مدل خود فرضیه هاي

قیمت هاي آتی روند کشف جهت در موجود اطالعات تمام از و می کنند رفتار عقالیی واحدهاي به صورت سرمایه گذاران که می کند بیان سهام بازار در کارا بازارهاي ۴١فرضیه

بود. خواهد تصادفی به صورت سهام قیمت حرکات به این علت می کنند. استفاده سهام
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فتاحی١٣٢ شهرام و رستمی مجتبی اقتصاد در نظریه ها تألیفی وجه احتمالی مدل سازي

به اقتصادي نظریه هاي توجه عدم ٩

شواهد و داده ها نقش
نظریه ها از استفاده دلیل به مرسوم مدل سازي رویکرد که باورند این بر برخی
ناقص داده ها تحلیل تکنیک هاي و داده ها به توجه بدون مدل سازي براي
به منظور که می کند استدالل (١٩٩۵) استیگوم برنت مورد این در است.
در زیرا نیستند. مناسب اقتصادي نظریه هاي مستقیم، تجربی مدل سازي
است بااهمیت مدل ساز براي که مفاهیمی از بسیاري اقتصادي نظریه هاي
است ممکن اقتصادي نظریه یک مثال براي گذاشته شده اند. کنار به راحتی
کرده بیان t − ١ زمان در را دیگر متغیري و t زمان در متغیر یک میان رابطه
مسئله این درحالی که باشد. نموده مشخص را زمانی واحد آنکه بدون باشد
... و ساعت دقیقه، زمانی واحد که باشد مهم بسیار می تواند مدل ساز براي
دسترس، در داده هاي آماري تحلیل به توجه بدون نمی توان واقع در است.
اقتصادي چالش هاي بر چیرگی براي را مناسب مدلی نظریه ها تکیه بر با صرفاً
دریافتی دیدگاه از اقتصادسنجی کوچ دالیل از یکی موضوع این کرد. معرفی
(مانند کار این ابزارهاي بااین حال است. بوده جایگزین یا جدید رویکرد به

است. نیفتاده جا چندان اقتصاد در هنوز دیتا) کالن تحلیل


CT

t=١rt |µ,σ ٢

rt |µ,σ ٢ ∼ N(µ,σ ٢)∀t

⇔ rt |µ,σ ٢ i.i.d∼ N(µ,σ ٢) (١١)

است گرفته صورت مالی داده هاي زمینه  در که گسترده اي تحقیقات با
کشیدگی ضریب داراي مالی داده هاي تجربی توزیع که است مشخص شده
واقعیت هاي مهم ترین از یکی در موضوع این ریشه می باشد. نرمال از بزرگ تر
واریانس می کند بیان که است مالی دارایی هاي واریانس حوزه در آشکارشده
اصطالحاً ویژگی این به ؟]). ،٢۶]) است متغیر زمان طول در دارایی ها این
مثبت خودهمبستگی وجود مبین که می شود گفته تالطم خوشه اي خاصیت
بازده نرخ مشاهدات استقالل فرض بنابراین، است. تالطمی دوره هاي
(یعنی بازده نرخ از غیرخطی تابعی زیرا شد خواهد نقض سهام
را است) میانگین حول بازده دوم درجه فرم که واریانس تابع
گذشته مشاهدات به حال مشاهدات آن در که یافت می توان
رابطه در مشاهدات استقالل فرض بجاي بنابراین، داشت. خواهد بستگی
جایگزین را می دهد نشان را واریانس در خودهمبستگی که فرضی باید (۵)
است متغیر واریانس که حالتی در داده ها کشیدگی ضریب اینکه دلیل به کنیم.
آمیخته توزیع از استفاده کار این انجام روش یک است نرمال توزیع از بیش
بنابراین، است. معرفی شده [١] مالوس و اندروز توسط که است نرمال مقیاس

استقالل نادرست فرض حذف و اضافی فرض این افزودن با را (١١) مدل
می کنیم: اصالح زیر به صورت مشاهدات

rt |µ,σ ٢ ∼ N(µ,σ ٢)∀t

σ ٢
t = σ ٢

ω ; ω ∼ G
( v

٢ ,
v
٢
)

⇔ rt |µ,σ ٢,ω ∼ N
(

µ,
σ ٢

ω

)
; ω ∼ G

(
v
٢
,

v
٢

)
(١٢)

مثال این می باشد. گاما احتمال چگالی تابع G(.|.) فوق رابطه در
ریسک مورد در مناسب نظري مدل یک که است آن نشان دهنده
بگیرد. نادیده را بازده داده هاي مولد فرآیند نقش نمی تواند
با مدلی آماري ساده مدل که است آن نشان دهنده این، بر عالوه
دلخواه شکل هاي به را آن می توان به سادگی که باالست انعطاف

داد. تغییر تجربی واقعیت هاي به توجه با

کیفی وجه انگاشتن نادیده ١٠

اقتصادي متغیرهاي
از استفاده با منطق و ریاضیات روابط از استفاده مدل سازي بناي آنکه دلیل به
بر اساسی انتقادات از یکی تعریف شده اند، کمیت به صورت که است مفاهیمی
اقتصادي کمیت هاي غیرقابل اندازه گیري و کیفی وجه که است آن شیوه این
کمیت هاي مانند اقتصادي کمیت هاي که را موضوع این می گیرد. نادیده را
گرفت. نادیده نمی توان را نیستند جهان شمول فیزیک مانند دقیقی دانش
کرد تعریف مختلفی به صورت هاي می توان را اقتصادي کمیت هر چراکه

باشد. نیز است غیرقابل اندازه گیري که خاصی کیفی وجوه حاوي که
بخشی را اقتصادي کمیت هاي تعریف دشواري آنکه باوجود [١۶] گرنجر
این که می کند بیان اما می کند عنوان اقتصاد در مدل سازي چالش از اساسی
کمیت هاي غیرقابل اندازه گیري و کیفی وجه که نیست آن معنی به موضوع
به مدرن اقتصاد که معناست این به بلکه می شود، گرفته نادیده اقتصادي
است. محدودشده است قابل اندازه گیري غیرمستقیم یا مستقیم که حیطه اي
اقتصاد در مدل سازي که می کند بیان [١٧] هاولمو۴٣ نظري چنین تائید در
آنکه نه گردند قابل حل مطرح شده مسائل که می گیرد صورت منظور بدین
”توصیف می گوید: ادامه در وي شود. ارائه اقتصاد از درست تصویري لزوماً
مجموعه اي به دارند) بستگی غیرکمی عوامل به خودشان (که اقتصادي رفتار
در افزا بصیرت تمریناتی صرفاً قابل اندازه گیري، پدیده هاي از محدودشده
مصنوعی ابداعات از غیر چیزي اقتصادي مدل هاي می باشد. تحلیل از قسمتی

نیستند”. زندگی واقعیت درك به منظور انسان توسط ساخته شده
43Haavelmo



١٢٣- ١٣٧ ص ،۴٩ پیاپی شماره ،١٣٩٩ تابستان و بهار اول، شماره پنجم و بیست سال آماري، ١٣٣اندیشه

متغیرهاي مداخله گر، عوامل مسئله ١١

خارجی و برون زا
چیز یک که نتیجه این گرفتن براي آوردن (دلیل علیت۴۴ استنباط زمینه ي در
استوارت جمیز ([٢٨]) باشد که است محتمل بسیار یا است دیگر چیز یک علت
و فیزیکی علوم همانند اقتصاد در استقرایی روش هاي که داشت اعتقاد میل۴۵
از پیچیده تر بسیار اقتصادي پدیده هاي وي نظر به نیست. کاربرد قابل زیستی
باشند. قابل بررسی آزمایشگاهی و استقرایی روش هاي توسط که هستند آن
[١٨] هاسمن۴۶ دنیل توسط است کرده ارائه میل که جایگزینی رویکرد

است: توصیف شده زیر به صورت

علی فاکتورهاي عملکرد با مرتبط شده ي تائید قوانین از استفاده .١

موردنظر؛

قوانین این از استفاده با موردنظر پدیده مورد در پیش بینی هایی استنتاج .٢

اولیه؛ شرایط و

پیش بینی ها؛ این آزمودن .٣

در و می شود پذیرفته مجموعه کل باشند درست پیش بینی ها اگر .۴

مراحل همه ي یا یکی حداقل در باید پیش بینی ها تائید عدم صورت
صورت پذیرید. بازبینی فوق

استفاده علیت استنباط براي شیوه این از کنونی اقتصاد تقریبی به طور هرچند
از استفاده با را علیت استنباط توانایی که است مدعی اقتصادسنجی اما می کند

دارد. رگرسیون
مداخله گر عوامل وجود است وارد ادعا این به که نقدهاي از یکی
تأثیر هم زمان به طور مستقل و وابسته متغیر روي بر عوامل این است. ۴٧

نمی شود. برآورده مستقل متغیرهاي برون زایی فرض نتیجه در می گذارند.
اثر نتیجه در که هستند غیرقابل اندازه گیري به طورکلی یا مداخله گر عوامل
دلیل به آن ها اثر بررسی یا بود. خواهد نامعلوم اقتصادي کمیت هاي بر آن ها
در اقتصادسنجی راه حل است۴٨. ناشدنی اقتصادي پدیده هاي پیچیدگی هاي
ویژگی هاي اقتصادسنجی در است. ابزاري۴٩ متغیرهاي از استفاده حالت این

:([٧]) است تعریف شده زیر به صورت باشد ابزاري آنکه براي متغیر یک

باشد؛ مستقل متغیر علت �

باشد؛ اثرگذار وابسته متغیر بر مستقل متغیر طریق از �

ندهد. قرار تأثیر تحت را آن وابسته متغیر �

یک صرفاً فوق شرایط مجموعه اساس بر ابزاري به عنوان متغیر یک معرفی
تنها ابزاري متغیر انتخاب که است معتقد [٧] دیتون بود. خواهد تجربی موضوع
آن بودن ابزاري پشتوانه که نظریه اي به توجه بدون و فوق مجموعه اساس بر
منجر شیوه این که است معتقد وي است. اقتصاد در نامعتبر شیوه اي است متغیر
مسئله می رسد نظر به می شود. برون زا متغیر بجاي خارجی۵٠ متغیر انتخاب به
شیوه هاي به دشواري اقتصادسنجی از استفاده با علیت استنباط و نظریه ها آزمون
به راحتی ابزاري متغیرهاي مورد در نظریه ها بناي چراکه است. آزمایشگاهی
این دارد. وجود گرفتن اشکال براي جایی همواره و نمی پذیرد صورت
همچون اقتصادسنجی مدل هاي از اقتصاددانان استقبال دالیل از یکی موضوع
این اما ندارد ابزاري متغیر به نیازي که است نامقید۵١ برداري اتورگرسیو مدل

نبوده اند. موفق زمینه این در چندان دارند که معایبی دلیل به نیز مدل ها

مرسوم شیوه بر کینزي نقدي ١٢

مفهوم از استفاده با مدل سازي
منطقی احتمال

که نیست الزم نظریه اي هیچ در شد گفته پیشین بخش هاي در که همان طور
در باشد. پذیرفتی باید موضوعه اصول اما باشند تعریف شده نظریه اجزا تمامی
استفاده شده آماري مدل هاي اساس که کولموگوروف موضوعی اصل نظریه
یک ((١) (رابطه احتمال دوم و اول موضوع اصل در است اقتصادسنجی در
و اول موضوع اصل در کولموگوروف است. استفاده شده اثبات بدون فرض
قابل اندازه گیري عددي به صورت احتمال که است کرده فرض احتمال دوم
احتمال کینز دیدگاه از دهد۵٢. ارائه آن براي استداللی آنکه بدون است دقیق
با کینز مخالفت عمده دالیل از یکی موضوع این نیست. کمی مقدار یک لزوماً
در حداقل احتمال که بود معتقد کینز که می رسد نظر به می باشد. اقتصادسنجی
مدل هاي اساس لذا، کمی. نه و است کیفی مفهومی اقتصادي پدیده هاي مورد

44Causal Inference
45Mill, J. S.
46Daniel Hausman
47Confounder Factors

نمود. حذف را مداخله گر عوامل این اثر می توان آزمایشگاهی اقتصاد از استفاده با (Micro) خرد بعد ۴٨در
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می نامیم. ریاضی یا آماري احتمال است عددي شکل به قابل بیان احتمال می کند فرض که را کولموگوروف ۵٢نظریه
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کینزي احتمال نظریه طرفداران واقع در رفت. خواهد سؤال زیر مرسوم آماري
در ریشه نیز نااطمینانی و دارد نااطمینانی۵٣ در ریشه احتمال مفهوم که معتقدند
احتمال که گرفت نتیجه می توان ساده قیاس یک با بنابراین، دارد. صدق۵۴
تفاوت صدق نوع دو بین باید بااین حال، هستند. سکه یک روي دو صدق و
(تحلیلی). معرفت شناختی صدق و (تألیفی) هستی شناختی۵۵ صدق شویم: قائل
دارد اقتضایی چنین واقع جهان ساختار یعنی مفهومی به هستی شناختی صدق
می دوند سریع تر انسان ها از اسب ها مثال براي باشد. صادق فالن گزاره ي که
که قیاسی استدالل این اما است. چنین واقعیت در زیرا است صادق جمله این
رنگ سبز x بنابراین، است؛ تک شاخ اسب یک x تک شاخ اند؛ سبز اسب هاي
واقعیت در که هرچند است قیاس منطقی ساختار دلیل به نتیجه اش صدق است
معرفت شناختی مفهوم در گزاره یک صدق ندارد. وجود تک شاخی اسب
اوقات برخی است. دیگر گزاره هاي یا و شواهد وجود به مشروط تألیفی و
E مقدماتی گزاره هاي مجموعه به توجه با که گفت قطعی به طور نمی توان
کینز ۵۶ منطقی احتمال بینش در است. کاذب یا صادق A نتیجه ي گزاره ي
گزاره هاي و شواهد حمایت درجه به عنوان احتمال از می توان حالت این در
احتمال فنی، بیان به کرد. استفاده استنباط یا نتیجه گزاره ي یک از مقدماتی
احتمال کینز بینش در اساس، این بر .([٢٢]) است P برابر E به شرط A گزاره
فراوانی نگرش با نگرش نوع این گزاره هاست. میان منطقی رابطه ي نوعی
احتمال نسبی فراوانی نگرش در است. متفاوت کامًال احتمال مفهوم به نسبی
مانند دقیقاً و است) تألیفی (موضوعی است واقعی جهان فرآیندهاي خاصیت
منطقی نگرش در اما است. قابل اندازه گیري جرم همچون فیزیکی خصوصیات
جهان درباره ما دانش به وابسته و معرفت شناختی مفهومی احتمال به احتمال،
نیست۵٧. قابل اندازه گیري جرم همچون فیزیکی مفاهیم مانند و است واقعی
گزاره ها میان منطقی رابطه ي به عنوان به احتمال نگرش نوع هرچند بااین حال
معنی به کینز دیدگاه از اما است وابسته افراد دانش موجودي یا دانش سطح به
تغییر دلیل به احتمال این تغییر درهرصورت زیرا نیست! احتمال بودن ذهنی۵٨
صورت عینی شکلی به پذیرفته شده شواهد از استفاده با افراد دانش موجودي

.([٢١]) می پذیرد

کاکس موضوعی اصل نظریه ١٣

اصل نظریه جایگزین (به عنوان
کولموگوروف) موضوعی

صورت تالش هاي گیرند بر در نیز را کینز نقد که نظریه هایی ارائه به منظور
[۶] کاکس۵٩ موضوعی اصل نظریه به می توان جمله از که است گرفته
دو با بولی۶٠ جبر از استفاده با وي کرد. اشاره االصل آمریکایی فیزیکدان

می دهد: شکل را خود نظریه ي زیر موضوع اصل
آن نقیضش احتمال معینی شواهد به مشروط استنباط یک احتمال .١

نمادي فرم به می کند. مشخص را شواهد همان به مشروط استنباط
نوشت: زیر به صورت را موضوع اصل این می توان

∼ A با را آن نقیض و A با را استنباط ،E با را موردنظر شواهد اگر
ازنظر زیرا می دانیم. را P(∼A|E آنگاه P(A|E)دانستن با دهیم، نشان
نتیجه در است. صادق همواره (A∨A)|E فصلی گزاره ي نتیجه منطقی
روي معین شواهد مجموعه به مشروط استنباط دو این از یکی همواره

بنابراین؛ و می دهند

P(A∨ ∼ A|E) = P(A|E)+P(∼ A|E) = ١

برابر باشند صحیح یکسان شواهدي به مشروط استنباط دو آنکه احتمال .٢

از مجموعه همان به مشروط استنباط دو آن احتماالت مجموع با است
B و A استنباط دو مورد در موضوع اصل این نمادین بیان شواهد.

است: زیر به صورت E یکسان شواهد مجموعه به مشروط

P(A∨B|E) = P(A|E)+P(B|E) (١٣)

در است. کولموگوروف دوم موضوع اصل تکرار (١٣) رابطه ي
کاکس موضوعی اصل سیستم که داد نشان می توان به راحتی واقع
در است. کولموگوروف موضوعی اصل سیستم به تحویل قابل
که است کرده فرض ضمنی به طور کاکس اول، موضوع اصل
شواهد را آن شرط مجموعه که است شرطی مفهومی همواره احتمال
دیدگاه رعایت نشان دهنده موضوع این می دهند. تشکیل موردنظر
مجموعه اي به استقرایی استنباط بودن مشروط بر مبنی دانان منطق 
بیان احتمال توسط آن ها صحت میزان که است دیگر گزاره هاي از

54Trust
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کرد. اندازه گیري عددي به صورت را احتمال می توان نیز به احتمال منطقی نگرش در حتی که است معتقد (Jeffreys) (١٩٣٩) جفریز که شود داده تذکر که است ۵٧الزم
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١٢٣- ١٣٧ ص ،۴٩ پیاپی شماره ،١٣٩٩ تابستان و بهار اول، شماره پنجم و بیست سال آماري، ١٣۵اندیشه

را احتمال نوع این کاکس موضوعی اصل نظریه ي بنابراین، می شود.
را می دهند نشان غیرشرطی) (فرم به صورت درسی کتاب هاي در که

می کند. رد
که شفافیتی به موضوع اصل دو این در کاکس این، بر عالوه
قابل بیان مفهومی احتمال که نمی کند ادعا می کند بیان کولموگوروف
بدیهی که اول موضوع اصل در جز واقع در است. عددي شکل به
دوم موضوع اصل در می دهد) روي حتماً قطعی پیشامد (زیرا است
ندارد. وجود پنهان شکل به حتی احتمال بودن عددي مبنی ادعایی
وجود نیز نیست عددي احتمال آنکه بر مبنی ادعایی همچنین البته
این در کاکس که گرفت را نتیجه این می توان بنابراین، ندارد.
شکل به احتمال با که می گذارد باز را ما دست موضوعی اصل شکل
توسط کاکس موضوع اصل نظریه ي کنیم. برخورد کیفی یا عددي
شرایط مورد در جدید موضوع اصل یک افزودن با [٣۶] ویلیامسون۶١
تصحیح بیزي آمار در کاربرد براي ناکافی شناخت یا اطالع عدم
شرایط این در می کند کمک موضوع اصل این بر عالوه گردید۶٢.
باوجوداین کرد. ارائه عددي شکل به را احتمال کافی) اطالع (عدم
اصل نظریه ي از چندانی استفاده بیزي۶٣ شیوه در جز توصیفات،

است. نشده کولموگوروف نظریه ي با مقایسه در کاکس موضوعی

نتیجه گیري و خالصه ١۴

که است آمار و ریاضیات اقتصادي، نظریه ي سه گانه ي ترکیب اقتصادسنجی،
تجربی گزاره هاي به را اقتصادي نظریه هاي  ادعاهاي یا نظریه ها تألیفی وجه
از استفاده با و می کند تبدیل ریاضی فرم در دقیق شکلی به قابل آزمایش
تعریف پژوهش این در می زند. تخمین را آن ها پارامترهاي آماري شیوه هاي
رسمی-اصول مفهوم اساس بر که مدل ها از خانواده اي از است عبارت نظریه
نظریه زوج مدل تعریف این در است. ساخته شده مدل-نظري یا موضوعه اي۶۴
روابط از استفاده با را اقتصادي پدیده هاي میان کمی روابط که است اقتصادي
بیان ضمنی تابع یک شکل در معموالً روابط این می کند. توصیف ریاضی
فرض هاي آزمون و رابطه این از تقریبی تخمین وظیفه اقتصادسنجی می شوند.
(که اقتصادسنجی به اولیه دیدگاه در دارد. را نظري مدل هاي در مطرح شده
داشت را اساسی نقش اقتصادي نظریه است)، مشهور نیز دریافتی دیدگاه به
مشاهده شده داده هاي ساختار بر جایگزین) دیدگاه (یا جدیدتر دیدگاه در اما

کار شیوه اقتصادسنجی به اولیه دیدگاه در دارد. تمرکز آماري روش هاي و
است: بوده زیر به صورت اقتصادسنجی

روابط از استفاده با خطی) یا عمومی (مدل ساده شده مدل یک ایجاد .١

اقتصادي؛ نظریه هاي قطعی

نظریه؛ رابطه ي هر به خطا عبارت یک افزودن .٢

قابل مشاهده؛ داده هاي از استفاده با نظریه نامعلوم پارامترهاي تخمین .٣

مدل برازش ارزیابی براي آماري آزمون هاي از مجموعه اي کاربرد .۴

داده ها. با اقتصادسنجی

نظریه هاي آماري شیوه هاي و مشاهده از استفاده با جدیدتر دیدگاه در اما
یک تنها آماري روش هاي نقش و می شوند ساخته نظري) (مدل هاي اقتصاد
نقش تقلیل نیست. فوق) در (١) عبارت از پس یا نظریه از (بعد پسینی نقش
می شود. اقتصاد در قراردادگرایی نوعی سبب پسینی نقش به آماري روش هاي
از بسیاري این رو از شد. خواهد قطع واقعیت با نظریه پردازي ارتباط چراکه
دارند. احتمالی و آماري پایه اي نیز خود تحلیلی وجه در اقتصادي نظریه هاي
کرد نگاه مالی بازارهاي در ریسک مفهوم به می توان زمینه این در مثال، براي
تئوري یا می شود استفاده دم-سنگین توزیع هاي از آن ماهیت تعریف در که
کینز از پس کالن اقتصاد زیربناي که کالن اقتصاد در عقالیی۶۵ انتظارات
می شود) گفته نیز انتخاب (نظریه تصمیم گیري نظریه و می دهد تشکیل را
به منظور درهرصورت، کرد. اشاره خرد اقتصاد در نااطمینانی۶۶ شرایط در
در فراوانی اهمیت از آماري مدل سازي علیت، استنباط یا و فرض ها آزمون
آماري مدل هاي ساخت نحوه پژوهش این در است. برخوردار اقتصاد علم
که گردید مشخص همچنین گردید. تشریح کامل به طور احتمال فضاهاي از
نیست زمینه این در موجود الگوي تنها کولموگوروف موضوعی اصل الگوي
زمینه این در که دارند وجود کاکس الگوي همچون دیگر الگوهایی بلکه
بررسی زمینه در دوئم ابهام پژوهش این در داد. قرار مورداستفاده می توان
با و گرفت قرار موردبررسی آماري روش هاي از استفاده با اقتصادي نظریه هاي
که شد داده نشان کارا) بازارهاي (فرضیه اقتصادي نظریه یک بررسی از استفاده
ابطال پذیري روش کاربرد آماري مدل هاي کمکی فرضیه هاي به توجه بدون
ادعا ابطال پذیري واقع در است. نشدنی اقتصادي فرض هاي آزمون در پوپر
شود، بازنویسی

h⇒e
e′
h′ به صورت استقرایی استدالل ساختار چنانچه که می کند

این بر دوئم اما کرد. استفاده نظریه ها فرض هاي آزمون براي آن از می توان
را کمکی فرضیه هاي زیرا است ناقص فوق استداللی صورت که است اعتقاد
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به باید صورت این واقع در و است گرفته نادیده h اصلی فرض آزمون امر در
مدل هاي فرض هاي می باشد. a برقراري عدم a′ که کرد اصالح

h+a⇒e
e′

h′∨a′ شکل
را کمکی فرض هاي نقش اقتصادي نظریه هاي تجربی مدل سازي در آماري
بر غلبه روش یک می اندازد. اعتبار از را استدالل آن ها گرفتن نادیده و دارند
کفایت و مناسب تصریح بررسی آماري مدل هاي با بررسی در دوئم مشکل
متغیرهاي بین اگر زیرا نمی کند کفایت به تنهایی نیز این اما است. آماري مدل
قائل تفکیک شده) اندازه گیري متغیرهاي (یا آماري مدل متغیرهاي و نظري
توجه عدم و نظریه پردازي مرحله در آن ها مولد مکانیسم گرفتن نادیده شویم،
کمکی فروض گرفتن نادیده یا به منجر آن ها مشاهده شده داده هاي ساختار به

آماري آزمون که می شود نادرست کمکی فروض یا و نظریه) وضع مرحله (در
می کند. ساقط اعتبار از را

سهام مانند مالی دارایی هاي بازده واحد ریشه ي آزمون زمینه در مثال براي
در نامعتبر آماري استنباط به منجر آن ها داده هاي ساختار انگاشتن نادیده و...
است آن دارد تأکید آن بر پژوهش این آنچه درنهایت، شد. خواهد زمینه این
روش هاي از استفاده نیازمند نیز وضع مرحله در اقتصادي مدل سازي شیوه که
داده ها با مواجهه از قبل باید زمینه این در منطقی مدل سازي هر و است آماري
مناسب اعتبار از نظریه آزمون تا نماید مشخص را کمکی فروض مجموعه

باشد. برخوردار
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