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  چكيده
 يآمـار  يهـا   مـدل  ژهيـ و بـه  هـا   مـدل  كاربسـت  و يمعرفـ  به يعلم يها پژوهش از ياريبس

 تيـ واقع درمـورد  را يزيـ چ هـا   مـدل  شناسـانه،   داللـت  كرديرو بنابر. است افتهي اختصاص
اسـت كـه    يامـر  كننـدة   ييبازنمـا  »ييبازنما منبع« اي »مدل« دراصطالح،. كنند  يم »ييبازنما«
» مدل«بر  عالوه ييبازنما رابطة در ،»ياستنباط« كرديرو بنابر. شود  يم دهينام »ييهدف بازنما«

 مقاله نيا در. است» عامل شناسا«مقوم رابطه است كه وابسته به  زين يطرف سوم» هدف«و 
كـه   شـود   يمـ  ييشناسـا  »قصـد « و »ريتعب« مؤلفه دو »يآمار استنباط يها  ميپارادا« يبررس با
 آن هدف ستميس و يآمار مدل كه شود  يم داده نشان. كند يملحاظ  يساز  مدل در »آماردان«
 از او »قصـد « و دارد »يتصـادف  ريـ متغ« از يآمـار  استنباط يها  روش »كاربر« كه ي»ريتعب« به

 رابطـة  مقـوم  عنصر را »قصد« اي »ريتعب« توان  يم ايآ يول. است حساس يآمار استنباط انجام
 »ياستنباط« كرديرو نفع به يشاهد را يآمار يها  مدل و دانست يآمار يها  در مدل ييبازنما
 ةمؤلفـ  و انـد  شـده  گنجانـده  مـدل  در يميپـارادا  يزهـا يتما نيـ ا كـه  نيا ايگرفت،  نظر در

مقالـه، دو   نيـ منبع و هدف برقرار است. در ا انيفقط م ييبازنما رابطة و ستندين يا  جداگانه
  .شود  يم يشقوق ممكن بررس براساسفرض 

  .قصد ر،يتعب شناسا، فاعل ،يآمار استنباط يها  ميپارادا ،يعلم ييبازنما ،يمدل آمار :ها  دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 يآمـار  يهـا   روش از استفاده و دارند يمركز يتياهم يعلم يها  نهيزم از ياريبس در ها  مدل
 ليـ دل چـه  بـه  تياهم نيا اما. دارد ياريبس رواج ،يساز  مدل در ژهيو به ،يعلم قاتيتحق در
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 تيـ اهم بـه  توجـه  بـا  ،علـم  لسـوفان يف دهنـد؟   يمـ  انجام علوم در يكار چه ها  مدل و است
 در هـا   را كـه مـدل   يا  چندگانـه  يهـا   نقش اند،  كرده تالش علم در ها  مدل كاربرد روزافزون

 يمطالعـات گسـترش نوشـتگان فلسـف     نيـ ا جةينت. بكاوند كنند  يم يباز يعلم يها تيفعال
 يسـت يچ از پرسش). Hesse 1963; Suárez 2009; Woods 2010( است مدل يها  باب گونه در
 نيـ ا پرسـش  يشناخت  داللت ازمنظر. است طرح قابل گوناگون ياز منظرها »يعلم يها  مدل«

 ةدر فلسـف  ريـ اخ ةچند ده هاي هنوشت براساس. »كنند؟  يم ييبازنما چگونه ها  مدل« كه است
. كننـد   يمـ ) representation( »ييبازنمـا « تيـ واقع درمـورد  را يزيـ چ يعلمـ  يها  مدل ،علم

 ييبازنمـا  كـه  را يتـ يواقع و »مدل« اي) source( »ييبازنما منبع« بازنماست چه آن دراصطالح
  .نديگو) target( »ييبازنما هدف« شود  يم

 »ينگاشـت « كرديرو دو ابتدا نخست، بخش در: است افتهي سامان بخش سه در مقاله نيا
)mapping account ( »ياستنباط«) وinferential account ( يعلمـ  ييبازنمـا  يسـت يچ دربـاب 

  .شود  يم يبند  طرح و صورت ها آن اختالف مالك و يمعرف
 كه شود  يم داده نشان ،يآمار استنباط يها  ميپارادا انيم اختالف يبررس با ،دوم بخش در
 مشابه يمعادالت يساختار ازنظر گوناگون يها  ميپارادا از شده  استنباط يآمار يها  مدل هرچند

 يهـا   روش و يمبـان  در هـا   ميپـارادا  انيـ م اختالف سبب به اما كنند،  يم ميترس را گريد كي با
  است.  يگريمتفاوت با د ها  مدل از كيهر ييبازنما هدف ستميس اساساً يآمار استنباط

 ريـ متغ ريـ تعب« كـه  كنـد  تيـ تقو را فـرض  نيا تواند  يم يميپارادا هاي اختالف از بحث
 دربـاب  ياسـتنباط  دگاهيد له يشاهد تواند  يم »يآمار استنباط از آماردان قصد« و »يتصادف

 ييبازنمـا  نحـوة  در گونـاگون باشد. بخش سوم مقاله به شـقوق   »يآمار يها  مدل ييبازنما«
 يبررسـ  نيـ ااختصـاص دارد.   »ريـ تعب«و » قصد« ةدخالت دو مؤلف نحوة و يآمار يها  مدل
 يريكارگ هب درباب تر  قيعم يرتيبص و فراهم را يعلم ييبازنما يها  هينظر به يانضمام ينگاه

  .ندك  يم جاديا قيتحق يكم يها  روش فلسفه و يعلم يساز  مدل در يآمار استنباط
  

  يعلم ييبازنما يستيچ. 2
 توجه مورد يفلسف گوناگون يها  در حوزه رياخ دهة چند يط كه است يميمفاه از »ييبازنما«

در فلسـفه   »يريتصو ييبازنما«زبان،  فلسفة در »يزبان ييبازنما« مثال، يبرا ؛است گرفته قرار
 »يعلمـ  ييبازنما«كه از مفهوم  يعلم لسوفانيعلم. انتظار ف ةدر فلسف »يعلم ييبازنما«و  ،هنر

 را يعلمـ  يهـا   مـدل  و هـا   هينظر كاركرد توانند  يم مفهوم نيا با كه است نيا كنند  ياستفاده م
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 و تر  ساده يميمفاه به ييبازنما مفهوم كه شود  يم تالش ييبازنما يها  هينظر در. دهند حيتوض
 درمـورد  را يكـاف  و الزم طيشـرا  ييبازنمـا  درمورد هينظر كي ن،ينابراب 1.شود مربوط آشناتر
  ):1391 ييرضا  خيو ش ييغماي( كند  يم انيب ريز مانند يعبارت با يعلم ييبازنما

 ،اگـر  تنهـا  و اگـر  ،كنـد   يم ييرا بازنما Tعنوان منبع)، هدف  به( M يعلم هينظر اي مدل
  ... و ،... .3...،  .2...،   .1

 ،گـر يد عبارت هب 2.است يخارج تيواقع از ييها  جنبه Tهدف  انهيگرا  واقع يها  هينظر در
را  يعلمـ  ييبازنمـا  رابطـة  باشـد،  يخـارج  تيواقع از يا  جنبه Tو  يمدل علم كي Mاگر 

  :كند  يرا كامل م ريز ةجمل يعلم ييبازنما ةينشان داد و نظر Rs(M,T)با  توان  يم
)Rs(M,T) iff …(  

 رابطـة  يبرقرار يبرا يكاف و الزم طيشرا كه است نيا يعلم ييبازنما يها  هينظر فةيوظ
Rs يعلم مدل يعني يعلم ييبازنما منبع كه دهند  يم پاسخ ما به ها  هينظر نيد. انرا نشان ده 
دليـل   چه به مثال يبرا كند؟  يم ييبازنما را خود هدف) in virtue of( »يزيچه چ واسطة به«

 از يبرخـ  افـول  ايـ  رشـد  بـورس  تيوضـع  درباب يآمار يمدل با اقتصاددان كي كه است
 كـه  دارد وجـود  سهام بازار و مدل نيا انيم يا  رابطه چه يعني كند؟  يم ينيب  شيپ را ها  سهام

 دربـاب  »ياسـتنباط « و »ينگاشـت « كرديرو دو بخش نيا ةادام در سازد؟  يم سريم را امر نيا
  .دنشو  يم سهيمقا و ،يبررس ،يمعرف يعلم ييبازنما يستيچ

  
  يعلم ييبازنما در ينگاشت كرديرو 1.2
دو  ييبازنمـا  رابطـة  گر،يد عبارت به. كند  يم ييرا بازنما Tهدف  Mمنبع  ينگاشت كرديرو در

  ).1 شكل به ديبنگرطرف دارد: منبع و هدف (

  
  نگاشتي رويكرد در بازنمايي رابطة طرفين. 1 شكل

(عمومـاً   يسـاختار  تنـاظر  و شـباهت  ينـوع  بـه  را رابطـه  نيا كرديرو نيا داران طرف
 ييبازنمـا  هيـ نظر نيا براساس. دهند  يم ليتقل رابطه طرف دو انيم) يختير  هم اي يختير  كي
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 و »باشـد  برداشـته  در« را آن سـاختار  اگـر  كنـد،   يمـ  ييرا بازنمـا  T تيواقع M يمدل علم
 شـباهت  از انهيسـاختارگرا  فيـ تعر با »نگاشت« و) embracing( »دربرداشتن« نيا. »بنگارد«

  :شود  يم فيتعر چنين يعلم ييبازنما اساس، نيا بر. شود  يم فراهم
ــتعر ــدل. 1 في ــدف  M م ــا Tه ــ ييرا بازنم ــد،  يم ــرو كن ــااگر اگ ــاختارهاي تنه  س
  .باشند) جزئي ريخت  يك يا ريخت  هم يا( ريخت  يك Tو  M اي  مجموعه  ـ  نظريه

 دادن نشـان  يبـرا  كه است دوطرفه يا  مدل و هدف و رابطه انيم يتناظر ييبازنما رابطة
  :شود  يم ارائه ريز فيتعر بنابراين. شود  يم استفاده نگاشت كي از تناظر نيا

 يـن ا يانم R ةو رابط A={a1, a2, a3,…} يساختار ياجزا ةبا مجموع M مدل. 2 فيتعر
 يياجزا را بازنما ينا يانم L ةو رابط A'={a1',a2',a3',…} ياجزا ةبا مجموع T يتواقع ،اجزا

  :كندبرقرار  يرصورت ز بهرا  Lو  R يانم ةرابط 'f:A→Aنگاشت  اگر تنها و اگر كند،  يم
f(ai)=ai' and f(aj)=aj'; L(f(ai), f(aj))=R(K(ai,aj))  

و  R يا  رابطه يها  تيهو انيم تناظر جاديا است ياصل مقصود يساختار تناظر در چه آن
L مدل  ينيع يها  يژگيو انيتناظر م ينه برقرار ،استA يخارج تيو واقع A' .را نكته نيا 
  .ميده  يم حيتوض مثال كي با

آمـده   دسـت  بـه  M1معادله  »يهبر سرطان ر يودارواثر راد« ةمطالع در كنيد فرض. 1 مثال
 ييـ اجزا داراي M1اسـت. مـدل    »يـت در جمع يمارياثرات دارو بر ب يانگينم« يزن T1است. 
 يـز ن T1. شـود   ينشان داده م β1و  β0 يبا پارامترها ها آن يانم R ةاست كه رابط Aو  Yمانند 
دارد » نشدن بـا دارو  درمان يا شدن درمان«و » سرطان نيافتنبهبود يا يافتنبهبود«مانند  ياجزائ

 كه است اين نگاشتي رويكرد مدعاي. باشد برقرار ها آن يانم L يواقع ةرابط يمكه انتظار دار
 يبـرا  يوجود دارد كه شرط الزم و كـاف  R(Y, A) ↔ L(f(m1), f(m2)) ريخت  يك اي  رابطه
  .است M1 توسط T1 ييبازنما
وابسـته بـه    مجموعـة  انيم »نگاشت« كي وجود كه شود  يم آشكار باال فيتعر به توجه با

اسـت. در   يكاف »يعلم ييبازنما«وجود  يوابسته به هدف برا ة) و مجموعيمنبع (مدل علم
 ينـ يع يا  رابطه ييبازنما و شود  ينم او نقش و »يشناخت عامل« به يا  اشاره چيه فيتعر نيا
  .  استشناخت عامل  ايدو ساختار است كه مستقل از حضور  انيم

  
  يعلم ييبازنما در ياستنباط كرديرو 2.2
 عامـل  از مسـتقل  و ينـ يع يا  رابطه را ييبازنما علم لسوفانيف از يبرخ باال كرديرو مقابل در

 دگاهيـ د«عنـوان   ليـ ذ كـه  اسـت  يمختلف يها  دگاهيد شامل كرديرو نيا. دانند  ينم يشناخت
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 رابطـة  هـدف  و منبـع  انيـ م يصـورت  در ،هـا   دگاهيـ د نيا براساس. رنديگ يم قرار »ياستنباط
در  يعلم ةينظر ايكاربر مدل) بتواند از مدل  ايمدل  ةسازند» (عامل«وجود دارد كه  ييبازنما

 دربـارة  شيخـو  يشـناخت  اهـداف  نيتـأم  يبرا كل در و منبع يها  يژگيو يريگ  جهيفهم و نت
  ). Contessa 2007; Hughes 1997; Suarez 2003; Frigg 2006; Swoyer 1991( ببرد بهره جهان

 يكـاف  ييبازنمـا  يمـدل و هـدف بـرا    انيم يتناظر ساختار رابطة كرد،يرو نيا براساس
 آنـان  نظـر  از. ستين زين ييبازنما يشرط الزم برا انيگرا  استنباط ينظر برخ از يو حت ست،ين
 »مـدل « از آن ماننـد  و) interpretation( »ريتعب« اي) intention( »قصد« چون يتيفعال با »عامل«
 نظر در زيرا ن يطرف سوم ديبا ييبازنما رابطة در پس كند،  يم استفاده هدف ييبازنما يبرا

  .گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  

  ياستنباط يكردبنابر رو ييبازنما رابطة هاي  طرف. 2 شكل

  :كرد يبند  صورت ريز قالب در توان  يم را ياستنباط دگاهيد باال ةنكت به توجه با
) يـر تعب ياچنان قصد ( A ي: عامل شناختياستنباط يدگاهدر د يعلم بازنمايي. 3 فيتعر
امر  ينفهم) كند و در ا يااستنباط ( T درموردرا  هايي  يژگيو M هاي  يژگيو به توجه باكند كه 

  موفق باشد.
 آن مانند و ،استنباط ر،يتعب فهم، قصد، چون »يشناخت يكاركردها« ف،يتعر ينا براساس

  باشد.  ييبازنما ةرابط) constituent( »بخش  قوام« ديبا
 ةرابطـ  كـه  بـود  ايـن  نگاشـتي  رويكـرد  مـدعاي  سـرطان،  و راديودارو مثال در. 2 مثال

ـ   هكننـد   مسـتقل از مطالعـه   R(Y, A) ↔ L(f(m1), f(m2)) ريختي  يك بنـابر   يوجـود دارد، ول
صرف  »يمدل آمار يك«توسط » درمانر داثر دارو  يانگينم« ييبازنما يبرا يشناخت يكردرو

 ازسوي يدتناظر با ينبلكه ا ،يستن يدو ساختار كاف ينا ياجزا ميان ريختي  يك ةوجود رابط
  .يابد قوام بازنمايي تا دشو يرتعب ياعامل انتخاب  يك

 فاعل شناسا

 عامل شناسا
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فاعـل شناسـا    كي ازسوي ييبازنما رابطة كه دارند باور زين ينگاشت كرديرو داران طرف
 نيـ را متقـوم بـه ا   ييبازنمـا  رابطـة  آنـان  يول شود،  يم گرفته خدمت جهت فهم هدف به در

 ستين سان يك عوامل نيا نقش معتقدند رايز)؛ Bueno and French 2011( دانند  ياستخدام نم
 نقـش  خاص عامل كي ييبازنما از مورد هر در پس باشد، رابطه بخش  قوام نقش نيا اگر و

  باشد.  يعموم يا  رابطه تواند  ينم ييبازنما جهيدرنت و دارد
  
  ينگاشت كرديرو و ياستنباط كرديرو زيتما 3.2
 تحقـق  يبـرا  يعنـ ي. Rs(M, T, f): اسـت  گانه  سه يا  رابطه ياستنباط دگاهيد از يعلم ييبازنما
 كـه  يدرحال. عامل ازسوي نگاشت انتخاب و ،هدف مدل،: است ازين »رابط« سه به ييبازنما
 بـه  فقط يياست و تحقق بازنما Rs(M, T) دوطرفه  ةرابط ينگاشت دگاهيدر د ييبازنما رابطة
را  Tهـدف   Mمـدل   ايـ كه آ ديپرس توان  يم ينگاشت كرديرو در. است وابسته هدف و مدل
هـدف   Mبا مدل  fعامل  ايكه آ ديپرس ديبا ياستنباط كرديدر رو ينه؟ ول اي كند  يم ييبازنما

T نه؟ اي كند  يم ييرا بازنما  
  يعلم ييبازنما در هدف و مدل ةرابط درباب كردهايرو ةسيمقا. 1 جدول

  .است يكاف و الزم شرط هدف و مدل انيم نگاشت Rs(M, T)  ينگاشت كرديرو
  .است يكاف نه و الزم شرط نه هدف و مدل انيم نگاشت  Rs(M, T, f)  محض ياستنباط كرديرو
  .ستين يكاف يول ،است الزم شرط هدف و مدل انيم نگاشت  Rs(M, T, f)  ياستنباطـ  ينگاشت كرديرو

 بودن الزم شرط كه ميريگ  يم نظر در را يحالت كرد؟را اثبات  يبخش  قوام توان  يم چگونه
 ديـ نبا گـرا   اسـتنباط  نظـر  از يحـالت  نيچن در نشود، انكار هدف و منبع انيم يساختار تناظر

 محتمـل  ينگاشت روابط انيم از نگاشت كي انتخاب و باشد »كتاي« ساختار دو انيم نگاشت
 انيم يساختار تناظر كه است نيا دوم حالت. باشد شناسا عامل ريتعب اي قصد به وابسته ديبا

عامل  ريبه قصد و تعب كامالً ييبازنما رابطة صورت نيدرا كه نشود شمرده الزم هدف و منبع
 يعلم ييبازنما درمورد كه است اثبات قابل صورت نيا به يبخش  قوام. شود  يمشناسا وابسته 

 يعني ؛بدهد جهينت يمتفاوت يها  ييبازنما هدف و مدل يساختارها انيم متفاوت يها  نگاشت
 بـه  منجـر  هركـدام  كـه  افـت ي يزيمتمـا  يهـا   نگاشـت  تـوان   يمـ  Tو  M يساختارها انيم
 مـدل  ساختاردو  انيم {f1,f2, …fn}اگر چند نگاشت  يعني. شوند  يم يمتفاوت يها  يختير  كي
در نگاشت  رييآورد و تغ بار به را خود خاص ييبازنما كيهر كه باشد داشته وجود هدف و

 زين fi» قصد«به انتخاب و  Tو  Mبر  عالوه ييبازنما جهيدرنت شود، ييدر بازنما رييمنجر به تغ
  .دهد  يم رييتغ را ييبازنما fi ايو  M، Tدر  رييمعنا كه تغ نيبه ا يوابسته خواهد بود. وابستگ
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بـا اسـتفاده از    R1: Y=β0+β1A ةمعادل ها  داده از يا  مجموعه براساس ديكن فرض. 3 مثال
 آمده دست به »هير سرطان بهبود رد وداروياثر راد نيانگيم« ييو با هدف بازنما ونيروش رگرس

  :دانند  يم  يرفتنيپذ را معادله نيا بودن  يخط زين هيفرض يها  آزمون ديكن فرض عالوه به. باشد
 بـا  »يبهبـود  زانيم رد درمان اثر: L« رابطة كه است نيا ادعا ينگاشت كرديرو طبق )الف

»R1 :دارد؛ تناظر »يخط ةمعادل  
كه  (Ri)معادالت مختلف  انياز م ساز  مدل كه است نيا ادعا ياستنباط كرديرو طبق )ب

را  (R1) بـودن   يخط با متناظر نگاشت باشد »يبهبودو  درمان ةرابط: L« با متناظر توانست  يم
از عناصـر مقـوم    يكـ ي ساز  است و انتخاب مدل يرفتنيانتخاب پذ نيانتخاب كرده است و ا

  است.  ييبازنما نيا
 ميخـواه  يبررسـ  منظر نيا ازرا  »يآمار يها  مدل«در  ييبازنما رابطةمقاله  نيا ةادام در
نقش  يمدل آمار ييبازنما رابطة در زين محقق و آماردان يآمار استنباط نديفرا در ايآ كهكرد 

 الزم يساختار تناظر يآمار مدل ييبازنما در ايآ كه  نيبحث از سنجش ا ر؟يخ ايد نمقوم دار
 يا  مقالـه  در يآمـار  اسـتنباط  يالگوها از تر شيب مقدمات طرح به ازين سبب به ريخ اي است

  ).انتشار دست در يو طاهر ي(عاشور استشده  يبررس گريد
  

  يآمار استنباط يها  ميپارادا. 3
. كردهاسـت يرو نيتـر   جيـ را از يكـ ي »يآمـار  يهـا   مدل« از استفاده ها  دهيپد يساز  مدل در

 و يعلمـ  ميمفـاه  و موضـوعات  از يبرخ در كه است فرض نيا بر يمبتن يآمار يساز  مدل
كردلحاظ  يتصادف يرهايمتغ ديرا با ها  وجود دارد و آن »نبودن حتمي« مؤلفة ها آن كردن  يكم 
» نمونـه «حاصـل از   يهـا »داده« براسـاس را  »يآمـار  جامعة« يها  يژگيوبايد  گر پژوهش و
)sample (»ق،يـ تحق اتيفرضـ  در مطـرح  ميمفـاه  يبرا ،يآمار يساز  مدل در. كند   »استنباط 

 يا  مجموعـه  قالب در گريد كيبا  رهايمتغ رابطة و شود  يم فيتعر يريگ  اندازه قابل يرهايمتغ
 و) estimation( »بـرآورد «. دو مبحـث  شـود   يمـ  داده نشان) معادالت ستميس(گاه  روابط از
 »يآمـار  اسـتنباط « در كـه  اسـت  ييكارهـا  نيتـر   مهـم ) hypothesis tests( »هيفرضـ  آزمون«
)statistical inference (و درمان  ودارويراد رابطة مثالدوباره به منظر  نياز ا. رديگ  يم صورت

  .ميكن  يسرطان توجه م
بـا دارو) بـا    نشـدن  درمان اي شدن مداخله (درمان ةرابط مطالعة يبرا: يآمار مدل. 4 مثال

 روش نيتـر   معمـول  يپـارامتر  اسـتنباط  از استفادهسرطان)  نيافتنبهبود اي يافتن(بهبود امديپ
 م،يريـ بگ نظـر  در امديپ ريمتغ يرا برا Yمداخله و نماد  ريمتغ يرا برا Aنماد  چه چنان. است
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 β1و  β0كـه در آن   شـود   يمـ  اسـتفاده  هـا   داده ليتحل يبرا E[Y|A]=β0+β1A ةمعادلگاه از  آن
 بحـث  نيا متكفل »برآورد« يآمار فنون و داد نسبت يمقدار ها به آن ديكه با اند ييپارامترها

   ةمعادل درنظرگرفتن كه كرد يبررس توان  يم »هيفرض يها  آزمون« از استفاده با چنين هم. است
  نه؟  ايخطا بوده است  ريآن دو متغ ةرابط يبرا يخط

وجـود دارد كـه    ياسـتنباط آمـار   حوزة در ياصل ميپارادا سه ،يكلّ يبند  ميتقس كي در
 يشــواهد اســتنباط .3 و ،يزيــب آمــار .2)، گــرا  يفراوانــ( يبســامد آمــار .1 :از انــد عبــارت

)Bandyopadhyay and Forster 2011 .(در را كـرد يرو سـه  نيـ ا اخـتالف  نامحقق از يبرخ 
 شـدن  روشن يبرا). Royal 1997؛ 1391 يارقام( شود  يم دنبال استنباط از كه دانند  يم يهدف

 در. ميده يم حيتوض يآمار يها هيفرض آزمون مبحث در را ميپارادا سه نيا تفاوت موضوع،
 ريـ ز يهـا   پرسـش  از يكـ ي به يآمار استنباط يها  ميپارادا از هركدام ه،يفرض آزمون مبحث
  .دهد  يم پاسخ

  م؟يده انجام ديبا يعمل چه داده به توجه با )الف
  م؟يباش   داشته باور زانيم چه به و يا  هيفرض چه به ديبا شواهد به توجه با )ب
  ند؟يگو  يآن چه م ضيو نق H ةيفرض درمورد شواهد ج)

 در يزيب آمار داند،  يخود را پاسخ به پرسش اول م فةيوظ يبسامد آمار باال نگاه براساس
 سـوم  پرسـش  بـه  پاسـخ  يبـرا  يشواهد استنباط و ،دهد پاسخ دوم پرسش به است تالش
  .سازد  يم آشكار را پرسش سه تفاوت ريز مثال. است شده فراهم

 يش. گزارش آزمايدمشكوك به سرطان سل هست يفرد پزشك شما يد. فرض كن5 مثال
 سـه  از هريـك  پاسخ گرفت؟ خواهيد اي  نتيجه چهاست. شما » مثبت» «سل« يطب يصتشخ

  :است چنين رويكرد
كـه شـخص    يريدبگ يمتصم يدشما با يم،تصم ةنظري درقالب و بسامدي آمار بنابر )الف

 است پيشيني احتمال از مستقل گيري  يمتصم يننه؟ ا يا يردتحت درمان قرار گ يدموردنظر با
 شـما  كـه  دارد بستگي امر اين به بلكه داديد،  مي فرد بيماري دربارة پزشك، درمقام شما، كه

 دانيد  مي ميزان چه را بيمار فرد دانستن  سالم خطاي زيان و سالم فرد بيماردانستن خطاي زيان
  ؛شوند كنترل حدي چه در ها  زيان اين خواهيد مي و

 هكننـد   مراجعـه  ةدربـار  اطالعاتي باليني عالئم و معاينه براساس نيز آزمايش از پيش )ب
 گزارش كه هنگامي اكنون،. باشد بيمار كه داديد  مي احتمال درصد 60 مثال براي و. ايد  داشته

 قواعـد  براسـاس  و شـود   مـي  تـر   قـوي  سل بيماري وجود به باورتان بينيد،  مي را آزمايشگاه
   ؛باشد  سل داشته  يماركه ب دهيد  مي احتمال درصد 96 بيزي استنباط
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 بنـابر . نـدارد  سـل  فرد 2 ؛دارد سل فرد .1: است طرح قابل فرضيه دو مسئله اين در )ج
و  كنـد   مـي  پشـتيباني  تر بيش فرد يماردانستنب ةفرضي از آزمايش گزارش شواهدي، استنباط

 را فرضـيه  هـر  عليـه  يـا  لـه  شـواهد  قـوت  مشاهدات، و ها  گزارش براساس توانيد،  مي شما
  ).Sober 2008: 4-5؛ 14: 1384 يعماد( كنيد گزارش و گيري اندازه
 آماري استنباط درباب پارادايمي اختالف اين كه است اين پرسش مقاله، از بخش اين در

 نيـ ا زيـ ن سـوم  بخـش  در كنـد؟   يم جاديا يآمار يها  مدل ييبازنما نحوة در ياختالفات چه
 ة(نحـو  يآمـار  استنباط اصول درباب(عامل)  گر پژوهش موضع ايآ كه است مطرح پرسش

  ر؟يخ اياست  ييبازنما رابطة مقوم) هيفرض آزمون و آوردبر
  
  بسامدگرا اي كيكالس آمار 1.3

در  انـد  يتصـادف  يندهايفرا بر مبتنيامور و  يِشانس تيوضع كنندة  انيب احتماالت كه دهيا نيا
 در) frequencies( »ييبسامدها«به  يامور احتمال دگاه،يد نياست. در ا جياز علوم را ياريبس

 »ييهـا   شيگـرا « ايـ ) tendencies( »هـا   ليـ تما« كـه  آن ايـ  اسـت  مرتبط دادهايرو از يا  دنباله
)propensities (محقَّق را دادهايرو نيا كه هستند ها  ستميس در )realized (نيچنـ  به. اند كرده 

 كـرد يرو يديـ كل يژگـ يو. شـود   يمـ  گفتـه  يكـ يزيف اي ينيع يرهايتعب احتمال از ييرهايتعب
كـه   يريـ تعب براساسموردمطالعه است.  يدادهايرو يريو تكرارپذ يريپذ  مشاهده يبسامد

 يا  مجموعـه در  داديـ آن رو يبسامد نسـب  داديرو كياحتمال  ،است داده بسط »زسيم  فون«
 را ميپـارادا  نيـ ا ياصـل  يهـا   دهيا). von Mises 1981( است مشابه يدادهايرو از) يا  (دنباله

  :دانست ريز قرار از توان  يم
است كه آن را با  Mمانند  يمدل آمار كي) بر ي(مبتن با مرتبط معموالً يبسامد آمار )الف

f(x;θ) شـود   يمـ  فرض و شود  يم ديتول داده ةمجموع كي براساس مدل نيا. دهند  ينشان م 
 نيقـوان  اسـاس  نيـ ا بـر  و كننـد   يمـ  يرويـ پ خـاص  احتمال عيتوز تابع كي از ها  داده نيا

  ؛است صادق ها آن درمورد احتماالت
 كه است دهيپد آن در ينيع يا  صهيخص مدل كي يرهايمتغ بودن )ي(احتمال يتصادف )ب

 مفـروض  نيـ ا ةالزمـ . است دهيپد آن در يليتما يژگيو كي اي نمونه يريتكرارپذ از يناش
  ؛است »نمونه« يريتكرارپذ
 كنـد   يمـ  يرويـ پ عيـ توز تـابع  كيـ  از و است »يتصادف« يآمار مدل كي در چه آنج) 

  ؛هستند) مجهول يگاه(البته  ثابت يمقدار مدل كي يپارامترها. است مدل يها  »ريمتغ«
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 خطـا  ايـ  درست مدل با مرتبط يها  هيفرض و است »يابي  مدل« يآمار استنباط كاركرد د)
   ؛نوع دوم است اي نوع اول و يكنترل خطا يآمار يها  آزمون در مهم امور از يكي. هستند
 دانـش « هرگونـه  يريكـارگ   بـه  از و دارنـد  اتكا ها  داده به فقط يآمار بسامد يابزارها و)

  .كنند  يم يپوش  چشم) background knowledge( »نهيزم  شيپ
 يهـا   موضوع اي مسائل يبرا را يفنون ،گران پژوهش ازين به بسته ،ياضير آمار متخصصان

 در مسـلط  و جيـ را يهـا   روش كـه  انـد   داده توسـعه  يسـاز   مـدل  و ،هيفرض آزمون برآورد،
 در ييها  يناسازگار و مشكالت آمار، ةفلسف ديد ازاما  ؛دهد  يم ليتشك را يعلم يها  پژوهش

با اصل  ييبسامدگرا دةيا يناسازگار مشكالت نيا از يكي. شود  يم جاديا بسامدگرا كرديرو
 Roberts 1967; Kadane et al., 1996; Howson( اسـت ) likelihood principle( يينمـا   درست

amd Urbach 2003 .(براسـاس  »يشـواهد  آمـار « مشـكل،  ايـن  بـه  متعدد يها  پاسخ انيم در 
 يهـا   روش كنـد   يمـ  تـالش ) the evidential impact of data( »هـا   داده يشواهد اثر« ريبازتعب

  . كندسازگار  يينما  درست اصل با را استنباط
  
  يزيب آمار 2.3

 نمـود  علـم  يشناس  و معرفت ،آمار ةاحتمال، فلسف فلسفة در كه است عام ييافت ره ييزگرايب
دارنـد.   هم با زين يفيظر هايزيتما يول ،ارتباط دارند گريد كي با حوزه سه نيا. كند  يم دايپ
 يريخود متغ عيتابع توز كي ياست كه پارامترها نيا يدر استنباط آمار ييزگرايب ياصل دةيا

 ،)prior distribution( »نيشـ يپ عيـ توز«موسـوم بـه    ،احتمـال  عيتوز يدارا و اند يتصادف
ـ  اطالعات براساس آماردان و هستند  مشـخص  را نيشـ يپ عيـ توز نيـ ا خـود  يا  نـه يزم  شيپ

 »نيپسـ  عيتوز«و  شود  يم بيترك يمشاهدات يها  داده با »نيشيپ عيتوز« بيترت نيبد. كند  يم
)posterior distribution( ديآ  يم دست  به .  

   

 زياستنباط در آمار ب ياصل يها  مؤلفه. 3 شكل

  :از اند عبارت زيب ميپارادا ياصل يها  دهيا ،اختصار به
 را آن گـر  پـژوهش  و دارد اريبس تياهم گر پژوهش »نهيزم  شيپ دانش« زيب آمار در )الف

   كند؛  يم وارد يآمار استنباط در »نيشيپ عيتوز تابع« صورت  به

 هاي مشاهدتي  داده پسين توزيع پيشين توزيع
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 بـاور  و دانـش  هـا  آن از اسـتفاده  بـا  گـر  پژوهش كه دارند را يشواهد نقش ها  داده )ب
 يول ؛شود  يم استفاده »يآمار مدل« از زين كرديرو نيا در. كند  يم اصالح و ليتعد را شيخو
 نيشـ يپ شـناخت  براساس ها  مدل رايز ؛»يابي  مدل« نه ،است »يساز  مدل« يآمار استنباط كار

   شوند؛  يم اصالح و ساخته گر پژوهش
 ييهـا   تيـ كم زيـ ن آن يپارامترهـا  يحتـ  كـه  ،مـدل  يها  »يرهايمتغ« تنها نه زيب آمار در ج)
  ؛اند يتصادف
 يزيـ ب يها  روش شوند،  يم رفتهيپذ اي رد ها  هيفرض بسامدگرا يها  روش در كه يحال در د)

  .دهند  يم نشان ها  هيفرض به باور ليتعد زانيم در را ها  داده اثر
 از اسـتفاده  بـا  آن يپارامترهـا  كه يمدل كه است نيا آمار لسوفيف يبرا جذاب پرسش
 چـه  ،االصـول   يعلـ  اند،  شده دهيسنج يزيب يها  آزمون با و شده برآورد يزيب يبرآوردگرها

  بود؟ خواهد چه ييها  مدل نيچن نيا هدف ستميس و كنند  يم ييبازنما را يامر
  
  يشواهد آمار 3.3
 با گرا  يفراوان آمار يها  روش مشكالت با مواجهه يها  يافت رهاز  يكي ،ميكه گفت گونه  همان
 نيـ ا در. هاسـت   داده يشـواهد  اثر ارتباط براساس ها  روش آن ريبازتعب يينما  درست اصل
 آمـار « عنـوان  بـا  يافـت  ره نيا. شود  يممشخص  زيبا باور ن يآمار يها  مدل رابطة يافت ره

 كـرد يدر هـر دو رو  ،معتقـد اسـت   و شود  يشناخته م »يينما  درست ميپارادا« اي »يشواهد
 اسـت  سـته يشا كـه  چنـان  آن يينما  درست تابع يمحتوا به زين و ها  داده به ز،يب و گرا  يفراوان
  .  شود  ينم توجه

 تـابع  يـة پا بـر  را هـا   داده يشـواهد  اثـر  تـوان   يمـ  كـه  اسـت  نيـ ا انيشواهدگرا يمدعا
 نيشـ يپ يذهنـ  عيـ توز كيـ  با را يينما  درست تابع انيزگرايب. كرد يريگ  اندازه يينما درست

 نظر از و كنند  يمنظور م ميتصم ةينظر چهارچوب در را تابع نيا بسامدگرا و كنند  يم بيترك
  .است خطا كار دو هر شواهدگرا

 يذهنـ  احتمـاالت ) likelihood ratios( يينمـا   درسـت  يهـا   نسبت كرد،يرو نيا براساس
 هـا   داده از شده استنباط اطالعات. دهند حيتوض را شواهد روابط »يعلم يمعنادار« كه ستندين
 هـا  آن متضـمن  ييِنمـا   درسـت  يها  نسبت كه است يا  هيفرض دو ينسب تيمز به مربوط زين

ـ  جينتـا ) evidential meaning( »يشواهد يمعنا«) و Edwards 1972: 30( هستند  زيـ ن يتجرب
  :استقرار از اين  ميپارادا نيا ياصل يها  دهيا. شود  يم مشخص يينما  درست تابع با كامالً
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آن  دينباو  كرد ريتعب ديبا نديگو  يم ها  داده چه آن دنيفهم يبرا را يينما درست تابع )الف
  كرد؛معطوف  اشخاصرا به احتماالت 

 و شـدت  يدارا هيفرضـ  كيـ  درمـورد داده  كيـ شـواهد   يينما  درست قانونبنابر  )ب
  است؛  ضعف
 درمـورد او  نداشتن نانياطم زانيم بازتاب صرفاً هيفرض كي به فرد كي يذهن احتمال ج)

   دارد؛ ازين شواهد به او و است قتيحق آن
 شـواهد  روابط »يعلم يمعنادار« كه ستندين يذهن احتماالت يينما  درست يها  نسبت د)

 يا  هيفرضـ  دو ينسـب  تيـ مز به مربوط زين ها  داده از شده استنباط اطالعات. دهند حيتوض را
 مواجـه  آن با دگاهيد نيا كه يمشكل. هستند ها آن متضمن ييِنما  درست يها  نسبت كه است
   ؟اند احتماالت از تر  شده  شناخته و تر  ينيع ها  يينما  درست واقعاً ايآ كه است نيا است
  
  يآمار يها  مدل ييبازنما و يميپارادا تنوع 4.3

در دو امـر   هـا  ميپـارادا  نيا اختالف م،يگفت آمار يها ميپارادا درمورد تاكنون چه آن براساس
 در يتصـادف  ريمتغ از يفراوان بر مبتنيو  ينيع يريتعب يو شواهد كيكالس ميپارادا .1است: 
 از يذهنـ  يريـ تعب بر مبتني يتصادف ريمتغ از زيب آمار ريتعب كه يحال در دارند، يآمار يها مدل

: است متفاوت يآمار استنباط از استفاده آمار يها ميپارادا از هريك »قصد« .2 است؛ احتمال
 پاسـخ  هـا  داده بـر  مبتني معقول ميتصم از پرسش به يآمار استنباط كيكالس آمار بنابر) الف

 جـة ينت و كند يم »روز به« را هيفرض به باور يآمار يها داده از استفاده با زيب آمار) ب دهد؛ يم
 يبررسـ  ياز اسـتفاده از اسـتنباط آمـار    ي) قصد آمار شـواهد ج يول ،آن باور معقول است

 يبـرا  را يميپـارادا  چـه  شـما  كه  نياست. پس در ا يبا شواهد آمار هيفرض يبانينسبت پشت
 وارد شيخـو  يسـاز   مـدل  در را ياسـتنباط  و يكاركرد يا  مؤلفه دينيگز  يبرم يآمار استنباط

 يبـرا  خـود  امـر  نيـ ا ياسـتنباط  كـرد يرو زيتما مالك در مطرح بحث براساس اما. ديكن  يم
 فـرض  يبررس نيا يبرا. ستين يكاف يآمار يها  مدل ييبازنما در ياستنباط دگاهيد تيتقو
 اسـتنباط  ميپـارادا  بـه  يآمـار  مدل مدلول و هدف ستميس ايآ .1: برداشت گام دو ديبا فوق
 چنـد  كـه  شـد  يمـدع  توان  يم آن هدف و يآمار مدل انيم در ايآ .2 است؟ حساس يآمار

  شود؟  يم نيمتع و انتخاب ها  نگاشت از يكي م،يپارادا انتخاب با و دارد وجود نگاشت
 م،ياصول مطرح در هر پـارادا  براساس يعني شود؛  يم يبررس اول پرسش مرحله نيا در
 يگسـتردگ  بـه  توجـه  بـا  كنند؟  يم ييبازنما را يامر چه ميپارادا هر از شده استنباط يها  مدل
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 تيحساس ةمسئل ،يآمار   يساز  مدل در) regression analyses( »ونيرگرس ليتحل« از استفاده
 يونيرگرسـ  مـدل  كيـ  در را يآمـار  اسـتنباط  يها  ميبه اصول و پارادا يمدل آمار ييبازنما
 از عمومـاً  كـه  شـود   يمـ  ليتشـك از چهار دسته مؤلفه  يونيمدل رگرس كي. ميكن  يم يبررس
  3:شود  يم استفاده ها آن دادن نشان يبرا ريز مئعال

Xi: گرها؛  مداخله اي ها  علت مقدار دادن  نشان يبرا مستقل يرهايمتغ  
Yi: ؛يعلّ اثر مقدار دادن  نشان يبرا وابسته يرهايمتغ  
Ri: اند؛ نشده لحاظ معادله در كه ييها  علت سهم دادن  نشان يبرا مزاحم يرهايمتغ  
aij: معلول مقدار رييتغ در علت هر رييتغ مؤثر سهم دادن  نشان يبرا مدل، بيضرا.  

 ايـن از آن يرهـا يمتغ كه ديريبگ نظر را در تيو ترب ميتعل ةحوز در پژوهش كي. 7 مثال
  :است قرار

 ريمتغ نوع  مفهوم ريمتغ نام

X1  مستقل كالس در تمركز زانيم  
X2 مستقل پشتكار زانيم 

X3 مستقل كالس در حضور 

X4 مستقل كالس در مشاركت 

Y1 وابسته يروخوان ييتوانا 

Y2 وابسته يگفتار ييتوانا 

Y3 وابسته ينوشتار ييتوانا 

R1 مزاحم يروخوان ييتوانا ماند پس يخطا 

R2 مزاحم يروخوان ييتوانا ماند پس يخطا 

R3 مزاحم يروخوان ييتوانا ماند پس يخطا  

 يهـا  روش با است؛ يطراح قابل گوناگون هاي شيوه به يفيدر مدل ك ميمفاه انيم روابط
 شـود   يمـ  نهاد پيش ريز ستميس مانند معادالت ستميس كي ،يخط يونيرگرس ليتحل متعارف

  .شوند برآورد ها  داده گاهيپا براساس ديبا معادالت بيضرا كه
Y1=a11X1+a21X2+a31X3+a41X4+R1 

Y2=a21X1+a22X2+a32X3+a42X4+R2 

Y3=a31X1+a23X2+a33X3+a43X4+R3 

Y4=a41X1+a24X2+a34X3+a44X4+R4 
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اجـزا (دسـتگاه    نيـ ا انيم R ةو رابط Xi, Yi, Ri, aij يساختار يبا اجزا Mمدل  يعبارت به
 L ةو رابطـ  X'i, Y'i, R'i, a'ij يبـا اجـزا   T تيواقع شود  ي) وجود دارد، كه ادعا مباالمعادالت 

 ،اگـر  تنها و اگر كند،  يم يي) را بازنمايو تأثر علّ رياز مداخالت و تأث ياجزا (روابط نيا انيم
f(A)=A' and f(B)=B'; L(f(A), f(B))=R(K(A,B)).  

 كرد،برقرار  يتناظر يعلم ميو معادالت با روابط مفاه رهايمتغ انيم توان  يم باال مدل در
 انيـ م روابـط « و »ييبازنما منبع« مثابة به »معادالت ستميس« نيا انيم نگاشت كي فقط اياما آ
و   »ريـ تعب« عنصركه  ميده  يم نشان مقاله نيا در دارد؟ وجود »ييبازنما هدف« مثابة به »امور

 يمعادالت با ساختار مجموعه كيكه  شود  يم سبب »يآمار استنباط يها  ميپارادا«در » قصد«
  .كند داللت گوناگونامور  برمشابه 

 يهـا   آزمـون  و پارامترهـا  بـرآورد  يبـرا  يآمار استنباط از يميپارادا چه كه  نيا براساس
. بـود  خواهـد  متفـاوت  آن يشناسـ   معرفـت  و ميمفـاه  يشناسـ   داللـت  شود استفاده هيفرض

  .شود  يمطرح  2صورت خالصه در جدول  بهآن  يشناس  داللت

  يونيرگرس يها  مدل ميمفاه يشناس  داللت. 2 جدول
   كيكالس آمار زيب آمار يشواهد آمار

Xi, Yi, Ri Xi, Yi, Ri, aij  Xi, Yi, Ri ريمتغ نام 
 ءيش در يژگيو بسامد زانيم  يتصادف

 روزشده  به باور زانيم
 ها  داده براساس

 مدلول ءيش در يژگيو بسامد زانيم

aij  ---- aij نام 

 ديبا كه مجهول يمقدار پارامتر
 شود براورد شواهد براساس

 ---- 
 ديبا كه مجهول يمقدار
 شود براورد ها  داده براساس

 مدلول

 عيـ توز قالـب  در كـه  است محقق باور و دانش يزيب آمار در ميمفاه ريتعب كه  نيا حيتوض
 يرهـا يمتغ زيـ ن aij بيضـرا  يزيـ . در آمـار ب شـود   يم روز  به ها  داده براساس و عرضه نيشيپ

 گونـاگون  يهـا   ميپارادا از شده استنباط يونيرگرس يها  مدل بنابراين. شوند  يم يتلق يتصادف
 نيـ ا علـم  لسوفيف نظر از كه دارند يمتفاوت ييبازنما روابط ها  معادله يجبر شباهت وجود با

  :باشد حالت دو از يناش تواند  يم اختالف
از سه مدل متفـاوت   يتنوع ناش نيا ي، ولاند متفاوت Teو  Tf، Tb يياهداف بازنما )الف

از سـاختار   گـر  پـژوهش  ريسـبب تفسـ   به ييبلكه اختالف در بازنما ست،ين ينظر ساختار از
  ؛است Mمنبع  سان يك
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سـاختار   Meو  Mf، Mbسـه مـدل    رايـ ، زانـد  متفاوت Teو  Tf  ،Tb يياهداف بازنما) ب
  دارند. يمتفاوت
  :اند متفاوت ييبازنما اهداف حالت، دو هر در

 جاديمدل سبب ا ديدر تول »ريتعب«وجود دارد كه عنصر  ييمنبع بازنما كيدر حالت اول 
   ؛سه نگاشت به سه هدف شده است

 ،مدل سبب شده است كه سه مـدل سـاخته شـود    ديدر تول »ريتعب«عنصر در حالت دوم 
  .دارد وجود نگاشت كي فقطهر مدل و هر هدف  انيم يول

  ميپارادا به مدل تيحساس :دوم حالت  مدل يسان يك :اول حالت

  

  ييبازنما اهداف و يونيرگرس مدل رابطة حالت دو. 4 شكل

 يمـدع  و كنـد   يمـ  هيـ تك معـادالت  دستگاه انيم يجبر شباهت بر اول حالت دار  طرف
 يمـدع  دوم حالـت  دار طرف اما. است سان يك مدل سه هر در معادالت ستميس كه شود  يم
 بـرآورد  در كـه  ييهـا   كيو تكن يمبان رايدارند، ز يساختار متفاوت Meو  Mf، Mbكه  شود  يم

  است.  گريد ياز الگو زيمتمااست هر مدل استفاده شده  يابيپارامترها و ارز
  

  يآمار يها مدل ييبازنما درباب مواضع. 4
 از كيـ  كدام نفع به يآمار يها  مدل يريتعب تنوع: ميپرداز  يم مقاله نيا ياصل پرسش به حال
 نيـ ا بـه  پاسـخ  يبـرا  كنـد؟   يم استشهاد) يو استنباط ي(نگاشت يعلم ييبازنما يكردهايرو

 يآمار استنباط يالگوها ايآ كه شود توجه زين نكته نيا به ديبا باال حالت دو بر عالوه پرسش
 در را »قصـد « ةمؤلفـ  پرسش نيا به پاسخ ؟اند پرسش سه به پاسخ يبرا مستقل كرديرو سه

  .دهد  يم نشان »يآمار استنباط«

M 

Tf 

Tb 

Te 

Tf 

Tb 

Te 

Mf 

Mb 

Me 
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  گانه  هشت مواضع جادكنندةيا گانة  سه عوامل. 3 جدول

1  
 بــرآورد يبــرا همــه يآمــار اســتنباط يالگوهــا
  اند. يابي  مدل و پارامترها

  )يآمار استنباط در قصد تنوع(انكار 

 به پاسخ يبرا يآمار استنباط يالگوها از هريك
  است خاص يپرسش
  )يآمار استنباط در قصد عنصر وجود رشي(پذ

2  
Mk، Mb  وMe ندارند يزيساختار متما  

  )ميپارادا به يآمار مدل تيحساس(عدم 
Mk، Mb  وMe دارند يزيمتما يساختارها  

  )ميپارادا به يآمار مدل تي(حساس

3  
  كنند  يم ييرا بازنما T كي ها  مدل همة

  )يآمار استنباط در ريتعب تنوع(انكار 
Tk، Tb  وTe دارند يزيمتما يساختارها  
  )يآمار استنباط در ريتعب تنوع رشي(پذ

  :است پذيرتصور موضع هشت باال نكات براساس
 تنـوع  انكـار  .3 ؛ميپـارادا  به مدل تيحساس عدم .2 ؛قصد تنوع انكار .1 اول: موضع
    ر؛يتعب
 تنوع رشيپذ .3 م،يپارادا به مدل تيحساس عدم .2 قصد، تنوع انكار .1 :دوم موضع
  ر؛يتعب
 انكـار  .3 م،يپـارادا  بـه  مـدل  تيحساس رشيپذ .2 قصد، تنوع انكار .1 :سوم موضع

   ر؛يتعب تنوع
 رشيپذ .3 م،يپارادا به مدل تيحساس رشيپذ .2 قصد، تنوع انكار .1 :چهارم موضع

  ر؛يتعب تنوع
 انكـار  .3 م،يپـارادا  بـه  مـدل  تيحساس عدم .2 قصد، تنوع رشيپذ .1 :پنجم موضع

   ر؛يتعب تنوع
 رشيپـذ  .3 م،يپـارادا  به مدل تيحساس عدم .2 قصد، تنوع رشيپذ .1 :ششم موضع

   ر؛يتعب تنوع
 انكـار  .3 م،يپارادا به مدل تيحساس رشيپذ .2 قصد، تنوع رشيپذ .1 :هفتم موضع

   ر؛يتعب تنوع
 م،يپـارادا  بـه  مـدل  تيحساسـ  رشيپـذ  .2 قصـد،  تنـوع  رشيپـذ  .1 :هشـتم  موضع
  .ريتعب تنوع رشيپذ  .3
اول،  مواضـع  سـبب  نيداده شد، به همـ  نشان ميمدل به پارادا تيحساس يبخش قبل در

 نيـ ا متوجه متعارف يتلقبا  آماردانان از يبرخاگر  يحت ستند،ين حيو ششم صح ،دوم، پنجم
  .دارند يسان يك ساختار و ظاهر يآمار يها  مدل كه كنند گمان و دننباش نكته
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 تنـوع  هـم  و شود رفتهيپذ مدل تيحساس هم زمان  هم اگر ،گذشت 4 شكل در هك چنان
 خواهـد  وجـود  نگاشـت  كيـ  خـاص  هدف هر و خاص مدل هر انيم شود، رفتهيپذ ريتعب

 كـرد يرو نفـع  بـه  يشـاهد  ياسـتنباط  ةمؤلف وجود هشتم و چهارم مواضع براساس و داشت
 Meو  ،Mf، Mb م،يمـدل بـه پـارادا    تيسبب حساس به ،گريد عبارت به. بود نخواهد ياستنباط
 انيـ م كـه  شود  يم نيا جهينت. اند متفاوت زين ييبازنما اهداف چون و دارند يزيمتما ساختار

  .است ينگاشت كرديرو نفع به موضع نيا و باشد برقرار نگاشت كي هدف هر و مدل هر
 يالگوها سوم، موضع بنابر. ماند  يم يباق هفتم و سوم مواضع گانه،  هشت مواضع از يعني

 هـا   مـدل  ييبازنما هدف چنين هم و اند يابي  مدل و پارامترها برآورد يبرا همه يآمار استنباط
. انـد   شـده  انكـار  يريتعب يها  مؤلفه دخالت اصالً حالت نيا در. دارند يسان يك يساختارها

 مـدل  تيحساس سو كي از كه زين هفتم موضع. دارد وجود زين اول موضع در يتيوضع نيچن
 نيچنـ . دارد ناسازگار يحالت است يريتعب تنوع منكر گريد يازسو و رديپذ  يم را ميپارادا به

  .دارد وجود زين سوم موضع در يناسازگار
در مواضع پنجم و هفتم وجود دارد، بـه   هك چنان ،ريتعب تنوع انكار و قصد تنوع رشيپذ

 ،Mf .خاص است يپاسخ به پرسش يبرا ياستنباط آمار ياز الگوها هريكمعنا است كه  نيا
Mb،  وMe كـرد ينفـع رو  بـه امر  نيا. اند متفاوت يياما اهداف بازنما ،ندارند يزيساختار متما 

  است.  ينگاشت كرديرو هيو عل ياستنباط
  

  يريگ جهينت. 5
  :شد طرح ريز يدعاو مقاله نيا مطالب يةبرپا خالصه، طور  به

 يعلمـ  ييبازنمـا  دربـاب  ياستنباط و ينگاشت كرديرو دو ،يعلم هاي هنوشت ةيبرپا )الف
 دربـاب  امـر  نيـ ا هـدف،  و مـدل  انيم يساختار تناظر يبند  و ضمن صورت شدند يمعرف
  شد؛ بسته كار به يآمار يها  مدل

 رابطـة  مقـوم  نقـش  عامل كه است نيا ياستنباط و ينگاشت كرديرو زيتما مالك )ب
مـدل و هـدف    انيـ تنـاظر م  نيمدل و هـدف چنـد   انياگر م يعني ؛داشته باشد ييبازنما

 ييبازنمـا  شـده   از تناظرها را انتخاب كند. پس تنـاظر انتخـاب   يكيمحتمل باشد، عامل 
 ريـ متغ ريو تعب يقصد از استنباط آمار بحث ،يآمار يها مدل درباب. است مدل با هدف
 ييبازنمـا  در عامـل  يگـذار اثر يهـا   مؤلفـه  از تواننـد   ياستنباط مـ  يمبانمثابة  به يتصادف
   باشد؛ يآمار يها  مدل
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 نشان) يشواهد و ،زيب(بسامدگرا،  يآمار استنباط يها  ميپارادا مختصر يمعرف از پس ج)
 يآمـار  يهـا   مـدل  ييبازنمـا  و اند حساس ها  ميپارادا به يآمار يها  مدل مدلول كه شد داده
باشـد:   توانـد   يمـ  حالـت  دو يآمار يها  مدل كه شود  يم داده نشان اما. باشد متنوع تواند  يم
 سـان  يـك  معـادالت  و ستندين متفاوت يشواهد و ،زيب ،يبسامد آمار با شده استنباط مدل  .1

 مـدل  ،يبسـامد  آمـار  بـا  شـده   اسـتنباط  مـدل  .2 ؛اسـت  يآمار يها  مدل يسان يك از يناش
  ؛اند متفاوت يشواهد استنباط با شده    استنباط مدل و ،زيب آمار براساس شده  استنباط
. ستين ياستنباط اي ينگاشت كرديرو هيعل اي له يشاهد يآمار يها  مدل ييبازنما نحوة د)

اسـت. در   ريانكارناپـذ    يآمـار  يهـا   مـدل  ريـ تعب در مـدل  كاربر و ساز  مدل نقش حال نيا با
 زيـ ن يمتفـاوت  يها  نگاشت جهيدرنت و ييبازنما را يمتفاوت اهداف توان  يم يآمار يساز  مدل

  نباشد.  ايباشد  يينقش مقوم بازنما نيوجود داشته باشد، خواه ا تواند  يم
  

  ها نوشت يپ
 به قائم يها  دگاهيد را ها  دگاهيد نيا. نباشد) primitive( هيپا يمفهوم ييبازنما رابطة كه  ني. با فرض ا1

  ).Suárez 2010( اند  دهينام) substantive( ذات
 و هـا   مـدل  ييبازنمـا  زيـ ن اسـت  ريپـذ   رمشاهدهيغ يها  تيهو يينما  كه منكر واقع يلسوفيف ي. حت2

). Duhem 1954: 26-32( باشد داشته قبول ن،ييتب و ييبازنما كيتفك با تواند  يم را يعلم يها  هينظر
 را يعلمـ  يها  مدل و ها  هينظر كه است يكس از تر  عيوس گرا  واقع كي يبرا ييبازنما اهداف ةدامن
  ).27- 26: 1391 ييغماي( داند  يم ابزار

 و دارد؛ اختصـاص  رهـا يمتغ انيـ م روابـط  يابيارز و شينما يبرا يآمار يها از مدل يمهم ة. دست3
 يهـا   وهيشـ  خاستگاه. دهند  يمعادله نشان م كيقالب  درمستقل و پاسخ را  يرهايمتغ انيم رابطة
 ليـ تحل يهـا   وهيشـ  نـه يزم نيا در و است يبستگ هم بيضرا ةمحاسب كرديرو نيا در يابي  مدل
 يسـاختار  معـادالت  يسـاز   مـدل  و ،)factor analysis( يعـامل  ليـ تحل)، path analysis( ريمسـ 

)Structural Equations Modeling :SEM است. افتهي) توسعه  
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