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پیش گفتار مرتجامن

کتابی را که پیش رو دارید نمی توان یک کتاب آموزش اقتصادسنجی به شکل 
کالســیک آن دانست. با مرور کتاب خواهید دید که روابط ریاضی استفاده شده 
در آن ناچیز اســت؛ در حالی که کتاب های اقتصادسنجی معموال لبریز از روابط 
و اثبات های ریاضی اســت. شاید این مهم ترین نقطه قوت کتاب است. تجربه 
تدریس مترجمین نشان داده است که در فرایند آموزش اقتصادسنجی، معموال 
انتقال مفاهیم فدای بررســی اثبات های ریاضی می شــود. چنانچه مایل هستید 
مفاهیمــی نظیر Logit، ARDL، VECM، GARCH، را بدون نیاز به معادالت 

ریاضی یاد بگیرید، مطالعه این کتاب برای شما جذاب خواهد بود.
امروزه تکنیک های پیشــرفته آمار و اقتصادســنجی در رشته های مختلفی 
نظیر MBA، حسابداری و علوم سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از 
پژوهشــگران در این رشته ها به دلیل عدم برخورداری از پیشینه ریاضی و آمار، 
قادر به فراگیری الگوهای پیچیده اقتصادســنجی نیســتند. طرفه آن که به عقیده 
مترجمین، یکی از دالیل گســترش بازار پایان نامه نویســی در کشورمان، عدم 
تسلط دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته های علوم انسانی به تکنیک های 
آماری است. چنانچه پیشینه آموزشــی شما در برگیرنده ریاضیات نبوده است 
و در عین حال مایل هســتید تا قادر به فهم و اجرای الگوهای اقتصادسنجی در 

نرم افزارهای آماری باشید، این کتاب برای شما مناسب است.
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در این کتاب مهم ترین الگوهای اقتصادســنجی مدرن پوشش داده می شود. 
سعی کتاب بر آن اســت تا با استفاده از نمودارها و مثال های کاربردی فراوان، 
مفاهیم پیچیــده آماری را منتقل نماید. نرم افزار پایه ای که مثال های کتاب با آن 
حل می شوند، نرم افزار اِکسل است. می توان ادعا کرد که نرم افزار اِکسل آن قدر 
فراگیر شده است که اغلب دانشجویان می توانند با آن کار کنند. بنابراین استفاده 
از اِکسل برای برآوردها، می تواند دایره مخاطبین کتاب را گسترده تر نماید. البته 
در کنار اِکســل و برای خوانندگان حرفه ای تر، حل مسائل با نرم افزارهایی نظیر 
EViews و Stata نیز توضیح داده شــده است. تمامی الگوهایی که در کتاب 
آموزش داده می شود با فایل اکســلی همراه است که خوانندگان می توانند این 
فایل را از https://t.me/ecdata یا کانال تلگرامی ecdata@ دریافت نمایند. 
پنــج فصل اول کتاب به مفاهیم همبســتگی و رگرســیون اختصاص یافته 
اســت. درک این مفاهیم بنیان درک سایر مفاهیم اقتصادسنجی است. از این رو 
کتاب تاکید زیادی بر این دو مفهوم دارد. رگرســیون چندگانه در فصل ششم و 
متغیرهای مجازی در فصل هفتم مورد بررســی قرار گرفته اند. در فصل هشتم 
الگوهای انتخاب کیفی نظیر Logit معرفی می شــود. فصل های نهم تا دوازدهم 
به الگوهای سری  زمانی اختصاص دارد. در این فصل ها با مفاهیمی نظیر ریشه 
واحد، هم انباشــتگی، علیت گرنجر و تصحیح خطا آشنا می شوید. فصل سیزده 
به برخی محدودیت ها نظیر داده های سانسورشــده می پردازد. کتاب با پیوستی 

پیرامون نحوه نوشتن یک مقاله پایان می یابد.
از انیشتین نقل شده است که »اگر نتوانید چیزی را به سادگی توضیح بدهید 
یعنی آن  را به خوبی نفهمیده اید«. مترجمین امیدوارند که بیان ساده کتاب به فهم 

بهتر الگوهای آماری در بین دانشجویان رشته های اقتصادی یاری رساند.
آبان 1396
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در چاپ جدید کتاب، کوشــش شده است تا ضمن حفظ مولفه های مورد 
توجه مخاطبین در چاپ های قبلی، دو موضوع مهم به کتاب افزوده شــود که 

اولی به بسته های نرم افزاری و دومی اضافه شدن یک فصل به کتاب است.
در چاپ های قبلی، مطالب با این فرض توضیح داده می شد که خوانندگان کتاب 
تنها از اکسل استفاده می نمایند اما در چاپ چهارم، مخاطبینی که از بسته های نرم افزاری 
اقتصادسنجی استفاده می نمایند نیز مورد توجه قرار گرفته و مطالب به گونه ای مطرح 
شــده است که هم با اکسل و هم با بسته های نرم افزاری قابل استفاده باشد. مزیت 
اکسل این است که به صورت عام توسط دانشجویان و به ویژه دانشجویان کارشناسی 
برای موضوعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و با کارکرد آن آشنا هستند. اما 
نرم افزارهایی نظیر اکسل، قابلیت بسیار محدودی در مدل های اقتصادسنجی دارند. 
شــاید بتوان از آنها در رگرسیون های ســاده بهره برد ولی کاربرد آنها در الگوهای 
پیشــرفته اقتصادسنجی نظیر سری های زمانی بسیار دشــوار و خسته کننده است. 
 Stata، جایگزین اکسل، استفاده از بسته های نرم افزاری ویژه اقتصادسنجی )نظیر
Eviews، PCGive، Gretl( است. با توجه به بازخوردی که از مدرسین دانشگاهی 
داشته ام، استفاده از این بسته های نرم افزاری به شکل فزاینده ای در دروس مقدماتی 
تحلیل داده ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. ممکن اســت دانشجویان با آن آشنایی 
اندکی داشته باشند ولی فراگیری کار کردن با آنها چندان دشوار نیست و پس از آن 
دانشجویان می توانند به سادگی طیف وسیعی از الگوهای اقتصادسنجی را استفاده 
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نمایند. در نسخه های قبلی به دو دلیل از وارد کردن مطالبی که بسته های نرم افزاری 
مرتبط بود خودداری می نمودم. نخست اینکه تعداد بسته های نرم افزاری زیاد و متنوع 
است. بیم آن را داشتم که اگر از یک بسته  نرم افزاری مثل Stata استفاده می کردم، 
آنگاه کاربران نرم افزاری نظیر Eviews نسبت به مطالب کتاب بیگانه می شدند. به 
همین دلیل در چاپ جدید کتاب، کوشش شده است تا مطالب به نحوی بیان شود 
که برای کاربران عموم بســته های نرم افزاری قابل استفاده باشد. مشکل دوم، هزینه 
بسته های نرم افزاری است. عموم بسته های نرم افزاری اینچنینی بسیار گران هستند. به 
همین دلیل ممکن است دانشجویان نتوانند برای تمرین ها از کامپیوتر خانگی خود 
استفاده نمایند و همچنین برای مدرسین رشته های غیر اقتصادی )که احتماال دانشکده 
آنها امتیاز اســتفاده از این نرم افزارها را نمی خرد( اســتفاده از این نرم افزار دشوار 
 خواهد بود. خوشبختانه توسعه نرم افزار خوب و رایگان Gretl که از طریق سایت 
)http://gretl.sourceforge.net( قابل دسترســی اســت این نگرانی را کمرنگ 
ساخته است.استفاده از امکانات بسته های نرم افزاری این امکان را برایم فراهم ساخت 
تا سطح پوشــش این کتاب را اضافه نمایم و فصلی را با عنوان الگوهای انتخاب 
کیفی به کتاب بیافزایم. این الگوها به شکل وسیعی در مطالعات تجربی مختلف، در 
پروژه های کالسی یا پایان نامه ها به کار گرفته می شود. همواره برایم مایه شرمندگی 
بود که این موضوع مهم را در چاپ های قبلی نادیده گرفته بودم؛ اما در واقع استفاده 
از این الگوها با اکسل بسیار دشوار است. با بسته های نرم افزاری، برآورد الگوهایی 
نظیر لوجیت یا پروبیت دیگر دشــوارتر از برآورد یک رگرســیون ساده نیست. با 
افزودن این فصل به کتاب، تالش نمودم تا سطح وسیع تری از مسائل دانشجویان در 

به کارگیری الگوهای مختلف را مورد پوشش قرار دهم.
مایلم از همه دانشجویان و مدرسینی که از این کتاب استفاده می کنند سپاسگزاری 
کنم. همچنین الزم است از مورات جنس، پیتر تن هاکن، نیک ویور و خوانندگان 
ناشناسی که با نقدهای موثر خود به تصحیح کتاب در چاپ چهارم یاری رساندند، 
تشکر نمایم. مانند همیشه می باید از گروهی که در انتشارات وایلی، به سرپرستی 

استیو هاردمن، به من یاری رسانده اند، قدردانی نمایم.
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برایم مایه خوشحالی است که طی تمامی سال هایی که از چاپ دوم کتاب تحلیل 
داده های اقتصادی می گذرد، این کتاب همچنان موفق بوده است. در چاپ سوم این 
کتاب تالش نموده ام تا این موفقیت را تداوم بخشم. در چاپ سوم کتاب هیچ تغییر 
عمده ای در محتوا یا فرم کتاب ایجاد نشده است. این کتاب همچنان قصد دارد تا 
ابزارهای اساسی که مورد اســتفاده اقتصاددانان است را بدون ورود به تئوری های 
پیچیده اقتصادسنجی بیان نماید. با این وجود تعداد زیادی تغییرات کوچک در کتاب 
ایجاد نموده ام. تعداد بیشــتری از مثال های کاربردی به کتاب افزوده شده است )که 
شامل پروژه های تجربی معروف است( و چند روش مهم به برخی فصل ها اضافه 
شده است )برای نمونه آزمون جوهانسن در هم انباشتگی به فصل 11 افزوده شده 
است(. بیشتر تغییرات اعمال شده بر مبنای این دیدگاه شکل گرفته است که هرچند 
این کتاب برای آموزش مقدماتی رشته اقتصاد تالیف گشته است، اما هر روزه تعداد 
بیشتری از رشــته ها نظیر مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی از مطالب این کتاب 
اســتفاده می نمایند. این موضوع انگیزه ای برای بسیاری از تغییرات و به ویژه اضافه 
کردن چند موضوع خاص مورد استفاده در مبحث نوسانات مالی )شامل الگوهای 
ARCH و GARCH( بوده است. در پیشگفتار چاپ قبلی از افراد بسیاری )شامل 
دانشجویان، همکاران، منتقدین و گروه انتشارات وایلی( سپاسگزاری نمودم. در اینجا 

مایلم تا دوباره از کمک همه آنها قدردانی نمایم.
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هنگام نوشتار چاپ جدید کتاب، تالش نمودم تا نقدهای همکاران بسیاری 
که از چاپ اول کتاب اســتفاده نمودند را مورد توجه قرار دهم. در کنار تجربه 
شخصی خودم از دیدگاه منتقدینی )برخی از آنها ناشناس هستند( که انتشارات 
وایلی بــرای بهبود طرح چاپ دوم کتاب بهره بــردم. از چاپ اول این کتاب 
برای تدریس در سه دانشــگاه مختلف )ادینبورگ، گالسکو و لیسزتر( و برای 
تدریس در سه مقطع مختلف استفاده نمودم. نخست برای دانشجویان سال سوم 
)دانشجویانی که تخصصی در اقتصاد نداشــته اند و پیشینه مناسبی نیز در آمار 
نداشته اند(، دوم برای دانشــجویان سال دوم )دانشجویانی که آموزش هایی در 
زمینه اقتصاد داشــته اند اما مطالب اندکی در زمینه آمار آموخته اند( و سوم برای 
دانشجویان سال اول )دانشجویانی که با داده های اقتصادی برای اولین بار مواجه 
می شوند(. بر اساس عملکرد دانشجویان و بازخورد آنها، این کتاب می تواند به 
شکل موفقی در هر سه سطح مورد استفاده قرار گیرد. همکارانم به من گفته اند 
که این کتاب به شکل موفقی در رشته مدیریت بازرگانی و MBA مورد استفاده 

قرار گرفته است.
در چاپ دوم چیزی از چاپ اول کاسته نشده است )به جز برخی اصالحات 
جزئی تایپی یا ویراســتاری(. اما مطالب و موضوعاتی به آن افزوده شده است. 
برخی از آنها تا حدودی به ســاخت پیشــینه ریاضی )در حد بسیار کم( مورد 
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نیــاز کتاب مربوط اســت. برخی از آنها به توضیحات بیشــتر در مورد برخی 
مفاهیم کلیدی نظیر شــاخص ها و برخی از آنها به توصیف دقیق تر منابع داده ها 
اختصاص یافته اســت. در مجموع تالش نموده ام تا با توضیحات اضافه، درک 
مفاهیم مربوط به تحلیل داده های اقتصادی را آســان نمایم. از آنجاکه این کتاب 
به شــکل گسترده ای در رشــته های مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد، تالش 
نمودم تا مطالبی مرتبط با آنها و به ویژه برای دانشجویان مدیریت مالی در کتاب 

اضافه نمایم.
همچنان به نکات ذکر شــده در پیش گفتار چاپ اول معتقد هســتم، به ویژه 
نقش برجسته کسانی که با دیدگاه و نکات خود مرا یاری رسانده اند. به فهرست 
کســانی که در آن پیش گفتار از آنها تشکر نمودم مایلم تا اسامی جولیان داربی، 
کریستیان اسکرد گلدیش و هیالری الماژیون و همه دانشجویانم در دانشگاه های 

ادینبورگ، گالسکو و لیسزتر را اضافه نمایم.
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هدف اصلی این کتاب، آموزش اقتصادســنجی به دانشــجویانی است که 
گرایش اصلی آنها اقتصادســنجی نیست. این دسته از دانشجویان شامل کسانی 
می شــوند که قصد دارند از الگوهای اقتصادسنجی برای تحلیل مسائل واقعی-

تجربی اســتفاده نمایند. این کتاب می تواند به شــکل گسترده ای مورد استفاده 
دانشــجویان دوره کارشناســی قرار گیرد. آنها می توانند این کتاب را جایگزین 
کتاب های اقتصادســنجی اســتاندارد نمایند و یا از آن برای دوره های کاربردی 
تحلیل داده ها استفاده نمایند. همچنین دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی 
اقتصاد و MBA که دچار خالءهایی در آموزش اقتصادسنجی هستند، می توانند 

از بیان ساده این کتاب برای کسب بینش عمیق تر بهره ببرند.
این کتاب برآمده از دوره ای دانشــگاهی اســت که در دانشگاه ادینبورگ با 
عنوان »تحلیل داده های اقتصادی« تدریس نموده ام. پیش از آنکه این دوره شکل 
بگیرد، همه دانشجویان ناچار بودند تا درس آمار و احتماالت را در سال اول و 
دوم به صورت پیش نیاز بگذرانند. دانشجویان با گرایش اقتصاد می بایست درس 
اقتصادســنجی را در سال سوم و چهارم بگذرانند. با این وجود دانشجویانی که 
گرایش تخصصی در این زمینه نداشــتند )مانند دانشــجویان اقتصاد با گرایش 
توســعه و اقتصاد بازرگانی( نیازی به برداشتن واحد اقتصادسنجی نداشتند. با 
وجود نیازی که در بازار کار شــکل گرفته اســت، این دسته از دانشجویان طی 
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دوره کارشناسی آموزش مناســبی در این زمینه ندیده و تنها دوره ای مقدماتی 
در زمینه آمار و احتمــاالت گذرانده اند و به همین دلیل معموال توانایی اندکی 
در تحلیــل داده های واقعی اقتصاد دارند. از آنجاکــه مهارت در تحلیل داده ها 
یکــی از موضوعات مهم در پروژه های دانشــجویی، ورود به دوره تحصیالت 
تکمیلی و همچنین امکانات شغلی برای اقتصاددانان می باشد؛ نیاز به وجود یک 
دوره جدید برای این دســته از دانشجویان احساس می شد تا مبانی استفاده از 
ابزارهای کاربردی تحلیل داده های اقتصادی را فرا بگیرند. در آن زمان دانشکده 
مالحظاتی را در این زمینه ابراز داشــت و سرفصلی را برای طرح این دوره به 

شکل زیر ارائه نمود:
1- این دوره می باید عموم الگوهای مورد استفاده در اقتصادسنجی مدرن را 
مورد پوشــش قرار دهد )برای نمونه، همبستگی، رگرسیون و اضافات الزم در 

اقتصادسنجی سری زمانی(
2- این دوره می باید تا حد ممکن بر پایه ریاضیات نباشــد و بیشتر به شیوه 

گفتاری و نموداری تکیه داشته باشد.
3- این دوره می باید شــامل مثال های باشــد که از داده های واقعی اقتصاد 
برگرفته باشد و دانشجویان بتوانند با رایانه های خود این مثال ها را مورد بررسی 

قرار دهند.
4- دوره می باید کوتاه باشد. در پایان همه دانشجویان و به ویژه آن دسته از 
دانشجویانی که دارای گرایش اقتصاد توسعه یا اقتصاد بازرگانی هستند و به طور 
کلی آن دسته از دانشجویانی که فرصت کافی برای آموزش عمیق اقتصادسنجی 

را نداشته اند، می باید مهارت الزم در این زمینه را به دست آورند.
ایــن کتاب از مبانی فوق پیروی می نماید. تالش بر این اســت تا ابزارهای 
پیچیده اقتصادســنجی با بیان ساده و بدون ریاضی مورد بررسی و تمرین قرار 
گیرد. مفاهیمی نظیر همبســتگی و رگرسیون که به هم مرتبط هستند به صورت 
یک پارچه و با اســتفاده از نمودار و با شــرح بدون ریاضی توضیح داده شــده 
است. این مفاهیم ساده مبنای بسیاری از الگوهای پیچیده )نظیر هم انباشتگی و 
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ریشــه واحد( هستند که در پژوهش های اقتصادی امروز کاربرد فراوانی دارند. 
چنانچه دانشجویی مفاهیم همبستگی و رگرسیون را به درستی درک نماید، آنگاه 

به راحتی می تواند ابزارهای پیشرفته اقتصادسنجی و آمار را یاد بگیرد.
طراحی کتاب به گونه ای اســت که محتوای آن به رایانه گره خورده است. 
متقاعد شده ام که بهترین راه برای فراگیری مهارت تحلیل داده ها، تجربه عملی 
در اســتفاده از رایانه اســت که با کالس های درسی توامان شده باشد. کوشش 
نموده ایــم تا مجموعه متنوعی از داده ها را برای مســائل مختلفی که در کتاب 
مطرح می شــود گردآوری نماییم. به این نحو که برای هر موضوع، دانشجویان 
می تواننــد داده های دنیای واقعی را برای تحلیل در رایانه اســتفاده کنند. اعتقاد 
راسخ دارم که هر ســاعتی که دانشجویان در مقابل رایانه صرف می کنند، چند 

برابر ساعاتی که در کالس درس صرف می نمایند ارزش خواهد داشت.
این کتاب با پیش نیازهای حداقلی ریاضیات، به گونه ای طراحی شده است که 
برای طیف گسترده ای از دانشجویان قابل استفاده باشد. به جز برخی موضوعات 
خاص، در اغلب مطالب به ریاضیات فراتر از ســطح دبیرستان نیازی نخواهد 
بود. برای دانشــجویانی که با موضوعاتی از این دست آشنا نیستند )برای نمونه 
معادالت یک خط صاف، عملگرهای جمع، لگاریتم(، بخش عمده ای از کتاب 

به ایجاد پیشینه مناسب برای آنها اختصاص یافته است.
در اینجا مایلم تا از دانشــجویان و همکارانم در دانشگاه ادینبورگ قدردانی 
نمایم. آنها نکات و بازخوردهای ارزشــمندی داشته اند که در شکل گیری این 
کتاب موثر بوده اســت. داوران و منتقدین، نکات بســیاری را پیشنهاد نمودند 
که بســیار موثر بوده  اســت. اغلب این داوران ناشــناس بوده اند اما در آن بین 
می توانــم از دنیس یونگ، کریگ هینیک، جان هوتون، کای لی و جین ســاپر 
نام ببرم. همچنین از استیو هاردمن در انتشارات وایلی برای اشتیاق فراوانش و 
پیشنهادات ویراستاری اش در تمامی مراحل این پروژه تشکر می کنم. همچنین 
نهایت قدردانی را از همســرم، لیز، برای حمایت و تشویقش در تمامی مراحل 

آماده سازی این کتاب را ابراز می دارم. 
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فصل 1

مقدمه

گروه های مختلفی از اقتصاددانان حرفه ای در دنیا وجود دارند. اقتصاددانان 
دانشگاهی که اغلب الگوهای تئوریک مختلفی را برای مقاصد مختلف اقتصادی 
اجرا و آزمون می نمایند. اقتصاددانانی که در خدمات مدنی شاغل هستند به دنبال 
تشخیص سیاست های مناسب یا نامناسب دولت در اقتصاد هستند. اقتصاددانانی 
که توسط بانک مرکزی استخدام می شوند اغلب متمرکز به موضوعات مرتبط به 
سیاســت های پولی هستند و در بخش خصوصی، اقتصاددانان اغلب مولفه های 

موثر بر سود بنگاه را مورد مطالعه قرار می دهند.
برای همه این اقتصاددانــان توانایی کار با داده های اقتصادی مهارت مهمی 
به شــمار می آید. برای انتخاب بین تئوری های رقیب، برای پیش بینی اثر تغییر 
سیاســت ها، یا پیش بینی اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد، الزم است که بر 
واقعیت هایی تکیه کرد. خوشــبختانه در دانش اقتصاد، ذخیره بزرگی از وقایع 
به شــکل داده وجود دارد که ما می توانیم بــا روش های مختلفی آن ها را مورد 
تحلیل و تحلیل قرار دهیم و بر این اســاس بسیاری از موضوعات اقتصادی را 

روشن نماییم. 
هدف اصلی این کتاب ارائه مبانی الزم برای تحلیل داده ها با روشــی ساده، 
بدون نیاز به ریاضی، با اســتفاده از نمودارها و توضیحات کالمی است. بیشتر 
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تمرکز بر روش هایی اســت که در عمل اقتصاددانان از آن اســتفاده می کنند و 
همچنین بر مهارت های رایانه ای دانشجویان تاکید شده است به نحوی که بتوانند 

از آموخته های این کتاب در مسیر شغلی خود بهره برداری نمایند. 
برای توضیح بیشــتر پیرامون اینکه این کتاب چه کاری انجام می دهد، شاید 
بهتر باشــد بحث را با این موضوع شــروع کنیم که این کتاب چه کاری انجام 
نمی دهــد. مطالعات مربوط بــه ابزارهای کمی در تحلیــل داده های اقتصادی، 
اقتصادســنجی نامیده می شود. محتوای دانش اقتصادسنجی بر پایه احتماالت و 
آمار بنا شــده است و این دانش را می توان تا حدودی در حوزه ریاضیات قرار 
داد. این کتاب قصد ندارد تا به شما تئوری های احتماالت و آمار را یاد بدهد و 
به طور کل مفاهیم ریاضی زیادی در کتاب وجود ندارد. به همین دالیل، شکافی 
واضح بین این کتاب و کتاب های سنتی اقتصادسنجی وجود دارد. با این وجود 
سعی می کند تا عموم ابزارهای کاربردی را که امروزه توسط اقتصادسنجان مورد 

استفاده قرار می گیرد را به دانشجویان آموزش دهد.
کتاب های آموزشی که بدون پرداختن به نحوه کارکرد الگو تنها به نحوه استفاده 
از دکمه های رایانه می پردازند به طور عام به »کتاب های آشــپزی«1 معروف شده اند. 
کتابی که در دست شماست، یک کتاب آشپزی نیست. اما شاید برخی اقتصادسنجان 
این سوال را مطرح نمایند که: »چطور ممکن است یک کتاب به دانشجویان نحوه 
استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی را یاد بدهد، بدون آنکه از مبانی احتماالت و آمار 
استفاده نماید؟« پاسخ من این خواهد بود بسیاری از کارهایی که اقتصادسنجان انجام 
می دهند را می توان به صورت شهودی درک نمود، بدون آنکه نیازی به تئوری های 
آمار و احتماالت باشــد. در محتوای این کتاب، بسیاری از ابزارهای مورد استفاده 
اقتصادسنجان بر اساس مفهوم همبســتگی توضیح داده می شود به گونه ای که اگر 
دانشجویی مفهوم همبستگی و رگرســیون را به درستی درک نماید، آنگاه خواهد 
توانســت اغلب روش های مورد استفاده در اقتصادسنجی را درک نماید. در اغلب 

1- Cookbooks
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حالت ها، بیشــتر اطالعات در یک مجموعه از داده ها به وســیله رگرسیون آشکار 
می گردد. از ســوی دیگر، همبستگی و رگرسیون مفاهیم ساده ای هستند که آنها را 
می توان با نمودار و به صورت گفتاری انتقال داد. درک این مفاهیم موجب شکل گیری 
زیربنایی می شــود که می توان بر اساس آن مفاهیم پیچیده تر برای تحلیل داده ها را 
آموزش داد. این کتاب پیرامون تحلیل داده های اقتصادی نگاشــته شده است و 
واضح است که این کتاب ارتباطی به جمع آوری داده های اقتصادی ندارد. به جز 
برخی اســتثنائات، در این کتاب داده ها به همان شکلی که هست مورد استفاده 
قرار می گیرد و ما توضیحی در مورد نحوه جمع آوری یا ســاختاربندی داده ها 
نخواهیم داد. برای نمونه، در اینجا شرح نمی دهیم که حساب های ملی چگونه 
ســاخته می شود و یا پرسشنامه کارگران چگونه طراحی می گردد. این کتاب به 
خوانندگانش آموزش می دهد که نسبت به داده هایی که از قبل گردآوری شده، 

درکی داشته باشند.
به طور معمول در معرفی تئوری آماری، حالتی کلی در نظر گرفته می شــود 
و بعد مباحثی مطرح می شــود که طی آن بــه ارتباط تئوری با یک مثال خاص 
توضیح داده می شــود. کتاب حاضر تالش می نمایــد تا به طور کامل بر عکس 
عمل نماید به این نحو که ســعی می کنــد تا یک مفاهیم عمومی را با مثال های 
خاص به دست آورد. حتی در برخی موارد، مفهوم آماری اصال به صورت رسمی 
تعریف نمی شود. برای نمونه P-value و فاصله اطمینان از جمله مفاهیم مهم 
آماری هســتند که در مبحث رگرسیون )فصل 5( مورد استفاده قرار می گیرند. 
در آن فصل با استفاده از نمودارها و مثال های مختلف کارکرد این مفاهیم را در 
عمل بیان می نماید. اما هیچ تعریف کالسیکی از P-value و یا فاصله اطمینان 
ارائه نمی گردد، چراکه برای بیان آنها به مقدمات احتماالت و تئوری های آماری 
نیاز خواهد بود که در عمل کاربردی در استفاده از این تکنیک ها نخواهد داشت. 
خوانندگان مایل به یادگیری تئوری های آماری می توانند به کتاب های فراوانی که 
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در دسترس قرار دارند مراجعه نمایند، برای نمونه وناکوت و وناکوت1 )1990( 
از جملــه این کتاب ها هســتند. برای آنهایی که می خواهنــد نحوه به کارگیری 
تئوری های آماری در مدلسازی اقتصادسنجی را درک کنند، کتاب هیل، گرفیتز 

و جادج2 )1997( مناسب خواهد بود.
این کتاب، انعکاس عقیده شخصی من است که استفاده از مثال های مناسب، 
بهتریــن روش برای آموزش تحلیل داده ها می باشــد. از ایــن رو در هر فصل 
مثال های متعددی برای درک بهتر مفاهیم اصلی وجود خواهد داشــت. یکی از 
ریسک های پیروی از چنین روشی این است که ممکن است برخی دانشجویان 
تصور نمایند برای تخصص یافتن در زمینه این کتاب باید تعداد بی شماری مثال  
را برای تعداد زیادی مفهوم یاد بگیرند. این تفکر درســت نیست. در قلب این 
کتاب تنها تعداد معدودی مفهوم اصلی وجود دارد. این مفاهیم مرتب در مسائل 
مختلف و با داده های گوناگون تکرار می شود. به بیان دیگر، بهترین روش برای 
آموزش اقتصادسنجی مقدماتی، نشان دادن کارکرد مفاهیم خاص در زمینه های 

مختلف و تکرار این اقدام است. 

سازمان دهی کتاب

در ســازمان دهی کتاب، کوشش نمودم تا به فلسفه کلی ذکر شده در باال، پایبند 
باشــم. هر فصلی یک موضوع را پوشش می دهد و البته بیشتر حجم یک فصل 
به مثال های تجربی اختصاص یافته اســت که بر اساس آنها برخی مفاهیم مهم 
بازنمایی یا معرفی می شوند. سپس با تمرین هایی کوشش می شود تا توضیحات 
بیشــتری پیرامون آن مفاهیم داده شــود. داده های مورد اســتفاده در مثال ها و 
تمرین های این کتاب را می توانید از طریق سایت پشتیبان بیابید.3 با به کارگیری 
داده های واقعی امیدواریم تا دانشــجویان تنها به تکــرار مثال ها نپردازند بلکه 

1- Wonnacott & Wonnacott 2- Hill, Griffiths and Judge
3- خوانندگان مي توانند اين داده ها را از طريق وبالگ و يا كانال دريافت نمايند.
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توانایی الزم در تعمیم یافته های خود به مسائل دیگر را داشته باشند. چنانچه از 
دانشــجویان انتظار داشته باشیم که نسبت به مفاهیم و تکنیک های ارائه شده در 
این کتاب تسلط داشته باشــند، مواجهه با داده های دنیای واقعی یک ضرورت 

خواهد بود.
مثال های تجربی کتاب عموما با اکســل قابل اجرا خواهند بود اما برخی از 
مثال های پیشــرفته با بســته نرم افزاری Stata اجرا شده است. سایت پشتیبان 
این کتاب شــامل فایل های اکسل می باشد. اکســل نرم افزاری ساده و عمومی 
است که هم مورد توجه دانشــجویان است و هم مشاغل حرفه ای بازار کار از 
آنها به صورت گســترده استفاده می شود. از ســوی دیگر دانشجویان می توانند 
 Stata داده های فایل اکسل را در انواع بسته های نرم افزاری اقتصادسنجی نظیر
و Eviews وارد نمایند. این بســته های نرم افزاری از قابلیت شناسایی فایل های 
اکسل برخوردارند. پیوســت دوم کتاب جزئیات بیشتری را در مورد داده های 

کتاب در اختیار شما قرار می دهد.
در این کتاب، محتوای ریاضیاتی در حداقل خود قرار دارد. در برخی حاالت، 
آگاهی اندکی از موضوعات ریاضی موجب درک بسیار زیادتری می شود. برای 
دانشجویان آشنا به ریاضی، پیوست هایی در پایان هر فصل قرار داده شده است. 
با این حال دانشــجویان می توانند این پیوست ها را کال نادیده بگیرند و مطمئن 

باشند که چیزی را در مورد درک مفاهیم پایه ای از دست نخواهند داد.
محتوای این کتاب به دو بخش کلی تقســیم می شــود. فصل های 1 تا 8 به 
موضوعاتی نظیر نمودارها، همبستگی و رگرسیون می پردازد. در یک دوره کوتاه 
آموزشــی می توان این هشت فصل را پوشش داد. فصل 9 تا 13 به موضوعات 
ســری زمانی و تحلیل برخی از پیچیده ترین الگوهای اقتصادسنجی اختصاص 
یافته است که امروزه کاربرد فراوانی دارد. اما برای درک این فصول دانشجویان 
می باید مفاهیم مرتبط به رگرســیون را در فصل های قبلی به درســتی یاد گرفته 
باشند. در هر صورت، دانشجویان درخواهند یافت که فصول پایانی از فصل های 

1 تا 8 به مراتب دشوارتر است.
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پیشینه مورد نیاز

همان طور که پیش از این اشاره شد، این کتاب به پیشینه ریاضی اندکی از دوره 
دبیرستان نیاز دارد. از جمله مواردی که به صورت ویژه مورد نیاز است:

- درک یک معادله ساده، برای نمونه، معادله یک خط صاف که بارها در این 
کتاب مورد استفاده قرار گرفته است.

- دانش رسم نمودارهای ساده، برای نمونه، این کتاب پر است از نمودارهایی 
.)XY که یک متغیر را در مقابل متغیری دیگر نمایش می دهد )همان نمودار ساده

- آشنایی با عملگرهای جمع.
- لگاریتم و توابع نمایی، در برخی حالت های معدود.

برای خوانندگانی که با موارد فوق آشنا نیستند، پیوست این فصل مقدماتی 
را فراهم نموده است. غیر از این، موضوعات فوق در همه جا، و به طور اخص 

در کتاب های مقدماتی ریاضی تشریح می شود.
قســمت های زیادی از این کتاب به رایانه اختصاص دارد. محتوای مورد 
نیاز در متن کتاب توضیح داده شــده است. بســته های نرم افزاری متعددی 
وجــود دارد که می توانند روش های مورد اســتفاده در ایــن کتاب را اجرا 

نمایند. 
در جایی که به صورت مســتقیم صحبت از برنامه های رایانه ای می شود، 
به صورت کامل به زبان اکسل پرداخته خواهد شد. دلیل تاکید زیاد کتاب بر 
روی اکسل این است که عموم دانشــجویان مایل هستند تا به جای آشنایی 
با بســته های نرم افزاری اقتصادسنجی نظیر Eviews، Microfit و Stata با 
اکسل به صورت کامل آشنا شــوند. البته من فرض می کنم که دانشجویان با 
مبانی اکسل )و یا بسته نرم افزاری مورد استفاده( آشنایی دارند. به بیان دیگر 
دانشــجویان باید با مبانی گشــودن داده ها، انتقال داده ها و نظایر اینها آشنا 
باشــند. اگر دانشجویان با این موضوعات ناآشنا هســتند می باید به مطالب 

برخط این نرم افزارها در اینترنت مراجعه نمایند.


