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 ي انجام خود پژوهش اهميت دارد و شايد بتواندرست به اندازهبراي پژوهش، خوب  پرسشيافتن يك 
 روش انجام ،خوبي تعريف شود چراكه وقتي پرسشِ ؛تر هم هست تر و فرساينده سخت ،گفت به نوعي

، به اتكاي پرسشي به خوبي آنتوان از ديگران براي انجام  مييا شود  تا حد خوبي مشخص ميپژوهش، 
توان نمي براي يافتنِ پرسش، كه آغازگر فرآيند پژوهش است، اما. مشورت و كمك گرفت شده،تعريف
 قوي،متكي به شهود  يافتن پرسش خوب براي پژوهش،. ي مشخص و استاندارد تعريف كردفرآيند

  . 1تصادفي است ،يتا حد البتهو بوده ناپذير  گيوجوي خستجست

 2ينامه هاي پايان نامه يا مقاله و عنوان پايان پژوهشانتخاب موضوع  يما در مرحله يهمه
موضوع ، براي ما جذاب استكه موضوعي  گاه. ايم الش و ابهام مواجه بودهبا چ ،ارشد و دكترا كارشناسي

گيز ان موضوع براي همه هيجان هم كه گاهو  آيدبه حساب نميبازار كار و  پژوهش يداغي براي جامعه
در برخي  !موجود نيست ،خاص مثل ايران يهطقبراي يك من ،آن يهاي كافي براي مطالعه داده، است
ي ما براي امكانات ماد ،)قيمت هاي اطالعاتي گران در برخي بانك مثالَ( موجودندها  داده هم كه موارد
فراي توانايي  ،پيچيدگي نظري موضوع ،در مواردي. هاي كليدي كافي نيست رسي يا پردازش اين دادهدست

پرسش مشخص، خوب به يك  ،سي يك موضوع جذاباست و گاه هم برر پژوهشگرو امكانات علمي 
سواي اين ، ها اين يهمهو البته . شودمنجر نمي) فراي ادبيات موجود ايمسئله(و جديد براي پژوهش 

 ايجيا نت ي پژوهشگر سازگار نباشدهاي اوليه با حدسجذاب  پرسشيك كار روي نتايجِ است كه 
  .نكندداري توليد  معني

جوي با دانش پرسش پژوهش،ليت اصلي پيدا كردن ئوو نيز اين نكته كه مس ،ها اين ابهام يبا وجود همه
تواند مفيد باشد و اثربخشي و  به اشتراك گذاشتن تجارب افراد مي ،3اقتصاد و فاينانس است يرشته

                                                 
ي اساسي تعدادي از مقاالتش در حين سخنراني يك نفر ديگر يا در كه چه طور ايده هايي دارد از اين تقريباً با هر پژوهشگر اقتصاد صحبت كنيد، خاطره  1

  .است شانس بودن براي قرار گرفتن در آن موقعيت مهم بوده به اين معني خوش. راني خودش به ذهنش رسيده استنفر حين سخن يك پاسخ به پرسش

است و لذا عنوان ) نه لزوماً كامالً مرتبط با هم(مقاله  4يا  3اي مكانيكي از  نامه يك متن واحد نيست؛ بلكه مجموعه ها، پايان در بسياري از دانشگاه  2
اين شيوه چون منجر به . است "...قتصاد مقاالتي در ا"ها، معموالً عبارتي همچون  نامه عناوين اين نوع پايان. نامه وجود ندارد دقيق و واحدي هم براي پايان

كند كه در طول تحصيل به چندين پرسش جديد و مشخص براي پژوهش برسد، در حال معمول شدن  شود و دانشجو را مجبور مي توليد مستقيم مقاله مي
  .است

) هاي علوم و مهندسي مثل رشته(را دارد ) هاي پژوهشي تمعموالً از طريق گرن(هايي كه استاد راهنما نقش تأمين مالي دانشجو  اين گفته در مورد رشته  3
هاي اقتصاد و  در مورد نقش استاد راهنما در رشته. برد ي پژوهش استادش پيش ميها، دانشجو كارش را طبق برنامه در آن رشته. كندلزوماً صدق نمي
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ي متني  تهيهاز اين رو به نظر رسيد . را افزايش دهدجوي موضوع وجست يمرحلهپژوهشگر در يي آكار
 آمد نويسنده وقتي به ذهنِ ،نوشتن اين متن يايده. را مستند كند، مفيد خواهد بود ييها تجربه چنينكه 

كه در مورد  رسيدمي) و گاه خارج از كشور(جوي داخل كشور هاي متعددي از دوستان دانش كه ايميل
خواستند يا خواهان به اشتراك گذاشتن تجارب  نهاد ميپيش پژوهش،نامه يا مسير  ب موضوع پايانانتخا
مجموعه نكاتي كه به باشد كه اين نيست و شايد مفيدتر  آفردي چندان كار تبادل نظرِ ياين شيوه. بودند

شود، هم از حجم مكاتبات  مهياتري  رسي بهتر و عموميكه هم دست كردمكتوب  جا رسد را يك ذهن مي
  .گرفتكه بتوان از نقد و نظر ساير دوستان هم در اين زمينه بهره  و هم اين شود،فردي كاسته 

راهنماي دكتر مهدي فيضي  به همراه ،1386در سال  ،پيش از اين. قبلي بود يتجربه ياين كار در ادامه
بر اساس آن . مواجه شده بودكه با استقبال  ميرا تهيه كرده بود ادامه تحصيل دكتراي اقتصاد در اروپا

ي مفيد دربارهموضوعات عمومي ي دربرگيرندهمتن منسجمي  كه بر اين شدتصميم  ،قبليي تجربه
 ينسخه يتهيهاست  اميد. شودتهيه ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي انتخاب موضوع پژوهش در دوره

و  فراهم آورددوستان در طول زمان ساير نظرات  بنديِآوري و جمعبراي جمعاي  پايه ،متناين ي يهاول
براي تبادل نظر در مورد  به فضايي و نهايتاً باشد هاعالقمندان به اين حوزههمگي قابل استفاده براي 

در قالب چند پست پراكنده در  ،ستنداين م يمتن اوليه. در ايران تبديل شود ياقتصاد هايپژوهش
   .تري از مطالب قبلي است بندي منسجم جمع ،منتشر شد و اين نسخه  اي داغيك ليوان چ وبالگ

 پژوهشدر . داخل كشور تهيه شده استدر  4جويان دكتراي اقتصاد و فاينانسبراي دانش عمدتاً ،اين متن
 يدر دوره براي مثال،. نياز استهاي متفاوتي  چارچوببه  ،هاي كارشناسي ارشد نامه پايان تأليفو 

نشده مطالعه يلهئيك مس ييك مدل جديد يا مطالعه يانتظاري براي توسعه ،كارشناسي ارشد اقتصاد
                                                                                                                                                        

   .فاينانس در ادامه صحبت خواهيم كرد
ي فاينانس تقريباً تمام دروس دانشجويان رشته ،MITگاه در دانش به عنوان مثال،. فاينانس هم در حال از بين رفتن استي اقتصاد و ي ميان دو رشتهفاصله  4

شود، دانشجويان اقتصاد هم حضور  گيرند و در مقابل، در معدود دروس دكترايي كه توسط گروه فاينانس ارايه مي ي اقتصاد مياصلي خود را از دانشكده
تا جايي كه من اطالع دارم در بسياري از . ي دانشجويان فاينانس و اقتصاد هم تركيبي از هيأت علمي دو گروه استارد زيادي، اعضاي كميتهدر مو. دارند

به دليل بيشتر بودن . اي رايج است ي فيزيكي به هم نزديك هستند، چنين رويههاي برتر كه دو گروه اقتصاد و فاينانس به لحاظ فاصله دانشگاه
هاي فاينانس  دهند كه كار دانشگاهي خود را در گروه ي اقتصاد ترجيح ميالتحصيالن رشته اي از فارغ ي فاينانس، عمالً عدهستمزدهاي دانشگاهيان رشتهد

رشته، بيشتر امري مرز ميان اين دو . شان اقتصاد بوده است مرتباً در حال افزايش است ي دكترايشروع كنند و لذا، تعداد استادان فاينانس كه رشته
با سرعت ) مالي/ي كالنگيري جامعه هاي اقتصاد كالن و اقتصاد مالي و شكل تر مدل به ويژه پس از بحران مالي و اتصال قوي(قراردادي است كه در عمل 

ي ميان دو رشته نم اين روزها فاصلهك پردازد و تأكيد مي به اين دليل، اين مستند به هر دو رشته مي. رنگ شدن و از بين رفتن است بيشتري در حال كم
  .عمالً اهميت خاصي ندارد

http://ghoddusi.com/papers/Europ_econ.pdf
http://chaay.ghoddusi.com/
http://ghoddusi.com/papers/Europ_econ.pdf


 مقدمه
 
 
 
 
 
 
 

  

3 
 

  )فاينانس(ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي در دوره تجاربي از انتخاب موضوع پژوهش
حامد قدوسي :مؤلف و گردآورنده

 

محلي  يالهئتبر براي بررسي مسيك مدل استاندارد و معاز جو بيشتر اين است كه دانش ،هدف. رود نمي
مثل رويكردهاي ممكن به ( مستندبرخي اطالعات اين  ،با اين همه. را گزارش كند استفاده كرده و نتايج 

 ،احتماالًو  بخش باشدالهامكارشناسي ارشد هم  پژوهش در سطح برايممكن است ) در اقتصاد پژوهش
    5.هاي نزديك به اقتصاد و فاينانس هم مربوط خواهد بود جويان رشتهراي دانشب ،بخشي از مطالب

 هايپژوهش روشيا  نگارشروش  همچون ،هاي تحصيالت تكميلي حرفي براي ساير جنبه، اين نسخه 
 ،هاي بعد سخهدر ن است اميد. متمركز است پژوهشانتخاب موضوع  يمرحله برنامه ندارد و فقط  پايان

هاي كه با انتقال تجربه تهيه كنند فصولِ ديگرياين موارد نيز به متن اضافه شود و دوستان ديگر 
تر  و كامل  لرا كام مستند حاضربحث را تكميل و  پژوهش،هاي  هاي ديگري از مهارت در جنبه مختلف

اقتصادي در  هايپژوهشهاي موجود براي  معرفي و مرور داده: هايي از اين مباحث عبارتند از نمونه. كند
 نگارش هايمهارتمه، نا اصول نگارش پايان ،)هاي عمومي قابل دسترس در سطح جهاني و نيز داده(ايران 

كار با  يشيوه ي،برداري و مستندساز يادداشت نامه،پايان يبندي و مديريت پروژه زمان مقاله،و انتشار 
افزارها و  نرم اقتصادي، هايپژوهش 6مين ماليِأهاي ت فرصتمديريت پروپوزال و  نگارشي، منابع علم

  . مطلب يهاي ارائه اي مرتبط براي اقتصاد و مهارت هاي رايانه مادول

و نوع  ويو مبتني بر تجارب شخصي  ي آننويسندهگر ديدگاه بيان اًصرف ستند،شده در اين منكات طرح
 كامالً يو نظرات هاكردكن است رويمم متخصصان ديگر. است پژوهش دانشگاهي يمقولهنگاهش به 

اقتصاد در دنيا  يكدهتوان در هر دانش ميحتي كرد و نظر را روي داشته باشند و اين نوع تنوعِ متفاوت
 7هاي ساختاري صرف يا حتي تخمين نظريِ پژوهشبا  ممكن است كسي اصوالً براي مثال،. مشاهده كرد

هاي دست اول و  خوب و واقعي بايد از كار مستقيم با داده هايپژوهش يمخالف باشد و به نظرش همه
صرف را  امپريكالِ هايپژوهش ،افراد ديگر ،در مقابل. شوند آغازاقتصادسنجي  هايآزموندقيق  كاربرد

هاي  مدلرود و لذا ساخت  مي به پيشهاي نظري  دانند و معتقدند كه علم از طريق بسط مدل ارزش مي كم

                                                 
از اقتصاد مالي وقتي . عامدانه است ،متن در نقاط مختلف عبارتانتخاب يكي از دو . اند به كار رفته دو عبارت اقتصاد مالي و فاينانس هر اين مستند،در   5

ها به روش تعادل  گذاري دارايي مثل قيمت(تر است  سازي تعادل عمومي اقتصاد نزديك مدلهايي از اين حوزه كه به  تر به زيربخشكنيم بيش مي صحبت
هايي همچون رياضيات مالي،  تر كه به رشته ي كاربرديها تر به بخشكنيم بيش ارت فاينانس استفاده ميدر مقابل وقتي از عب. اشاره داريم) عمومي
بيش وتوان كم ت و اين روزها به تدريج ميقدر روشن نيس مرز دو كلمه آن هر چند كه نهايتاً. يمتر است اشاره دار داري و مديريت مالي نزديكحساب

    .ها را معادل فرض كرد آن
6    Funding  
7 Structural Estimations 



 مقدمه
 
 
 
 
 
 
 

  

4 
 

  )فاينانس(ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي در دوره تجاربي از انتخاب موضوع پژوهش
حامد قدوسي :مؤلف و گردآورنده

 

ممكن است اهميت  پژوهشگرانگروه ديگري از . كنند جويان توصيه ميرا به دانش) رياضي(نظري 
-ر پژوهشببه صرف وقت فراوان جويان را ادي دنياي واقع بدهند و لذا دانشيات نهئاساسي به درك جز

ي و كار با مستندات و اطالعات غيركم ،گو با عوامل درگير در آن بازار خاصوگفت ميداني، هاي
كارهاي علمي خوب  ،در كنار هم كردها نهايتاًاين روي يمهم اين است كه همه ينكته. تشويق كنند
  .مثبت منجر شود ايجيتواند به نت مي ،ها گيري ي هر كدام از جهتاند و لذا پيگيري جد توليد كرده

  :تواند مفيد باشد نوشتاري آن مي يو شيوه اين مستندتوضيحاتي در مورد ساختار جا، در اين

هاي محدودي از استاداني كه در  نمونه ،ها براي ملموس كردن بحث ،در طول متن .1
هاي مختلف تخصص دارند يا مقاالت مربوط به آن حوزه و امثال آن معرفي  زمينه
اين افراد يا  يهيچ قضاوتي در مورد كيفيت كار يا رتبه ،اين ارجاعات. اند شده

ر تالش نشده كه بهترين مثال ممكن در ه ،به عبارت ديگر. دنداربه همراه  شانمقاالت
 به ذهن گارش اين مستندن قطعبلكه افراد يا مقاالتي كه در م ؛معرفي شودحوزه 

به قدر بضاعت  تالش شدههر چند  ؛اند به عنوان مثال ذكر شده صرفاً ،اند آمده نويسنده
مفيد در مورد كليت آن  يبينشتا بتوان  واجد اعتبار كافي نام برده شود از موارد، علمي
 . ارايه دادكرد به خوانندگان روي

  
 ،8مالي/يعني كالن، نويسنده هاي پژوهشي از حوزهطبعاً متأثر  متن، و ارجاعات ها مثال .2

اقتصاد نيروي كار و  يو نيز دو حوزه ،اقتصاد انرژي و منابع، 9ها گذاري دارايي قيمت
متن را  ،با عاليق پژوهشي متفاوت ديگرانياگر  ترديدي نيست كه. اقتصاد توسعه است

هاي كارهاي  از خالء مواردي مثالً(هاي متفاوتي  موضوعات و مثال، نوشتند مي
اقتصاد بخش  ي،گذاري پول سياست، 10سازماندهي صنعتي ل،المل اقتصاد بين ي،اقتصادسنج

 مستنداين  ،دوستان با همكارياميدوارم  همين دليل،به . شد طرح مي...)  ي، وعموم
  . تر باشد غني ،هاي موضوعات از حيث پوشش مثال آن هاي بعدي نسخه شده،تكميل 

  
                                                 

8 Macro/Finance 
9 Asset Pricing 
10 Industrial Organization (IO) 
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به دو منظور متفاوت به در اين مستند پانوشت . دارد متعدديپانوشت هاي  حاضر، متن .3
معادل  يارايه وفارسي ذكر شده  عبارتهر جا  كهنخست اين. گرفته شده استكار 

كه در حين  دوم اين. شده است درجدر پانوشت  به نظر رسيده،انگليسي آن مفيد 
شايد تصوير بهتري از كه  هرسيد به ذهن ظريفي يهر جا كه نكته ،متن نگارش
در پانوشت  ،هاي اقتصاد و فاينانس به خوانندگان بدهد گاهي رشتههاي دانش فعاليت

نيز در  ت،عالوه بر فرامتني كردن خود كلمات، لينك اينترنتي ارجاعا. آمده است
 در آينده، كوشش شدهها  لينك با توجه به امكان انقضاي. است  تكرار شدهها  انوشتپ

تواند ارجاع اصلي را ب،  هالينك انقضايشود تا در صورت داده تا سرنخ الزم به خواننده 
 .جو در اينترنت به دست آوردواز طريق جست

  

استفاده از ولي هر جا كه  ؛فارسي استفاده شود عباراتاز  تا حد امكان،سعي شده  .4
لذا در . تخطي شده است قاعدهاز اين  كرده،را مخدوش ميمتن  ييرسا هاي فارسي،معادل

) 11مثل عبارت امپريكال(اين متن به صورت عامدانه برخي اصطالحات كليدي انگليسي 
به خواننده  كليدي رايج در ادبيات را عيناً عبارتاند تا  شده  به همان صورت نوشته

 واژگاناين  چراكه ؛تر بودهبيش 12كليدي واژگانن وسواس در مورد اي. منتقل كنند
ممكن است  ،اي دقيق نباشد هواژفارسي  يشوند و اگر ترجمه جوها ميوسرنخ جست

  . راه كرده و باعث اتالف وقت او شودجوهاي بعدي گموجست هنگامخواننده را 

 آغاز يدهد كه نقطه پاسخ مي پرسشفصل اول به اين : به ترتيب زير خواهند بود مستندفصول اين 
 ،؟ فصل دومپرسش پژوهشچيست؟ آيا بايد با انتخاب ابزار شروع كرد يا با  پژوهشبراي  آمادگي
در اقتصاد را معرفي كرده و  پژوهشو رويكردهاي مختلف به ، تر يئفصل قبل را تا حدي جز پرسش

در . كند پژوهش را معرفي مي آغاز مقطعدر  مفيد منابع ،فصل سوم. كند هايي براي هر كدام ذكر مي مثال
هايي از  مثال ،فصل پنجم. شده استنامه صحبت انتخاب موضوع پايان يدربارهكمي  ،فصل چهارم

                                                 
ود ولي ش استفاده مي "تجربي" يگاهي از كلمه. معادل خوبي سراغ ندارم) هاي جهان بيرون مبتني بر داده هاييعني پژوهش( Empirical براي عبارت  11

 ،ممكن است به هر دو اشاره كند "تجربي"تفاوت اساسي وجود دارد و اصطالح  Experimental و Empirical كرددو روي بينچون در اقتصاد 
 .پرهيز شود معادلسعي شده است از اين 

12 Key Words 
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-ارايهو  پيشينبندي مباحث  جمع به فصل ششم ،نهايت در و كندميموضوعات جالب براي ايران معرفي 

  .  پردازدميهاي نهايي  برخي توصيهي 

نهادهاي شنظرات و پي ،مقدماتي متن يلطف كرده و ضمن مرور نسخهي كه دوستانهمگيِ از 
گاه دانش صنايع،استاد مهندسي ( هژير رحمانداد: كنم صميمانه تشكر مي د،ه دادنيشان را ارا اصالحي

گاه استاد اقتصاد دانش( اطميفرشاد ف ،)گاه لونددانشه، استاد اقتصاد توسع( كاوه مجلسي ،)ويرجينيا تك
 حسين رحمتي، )وسترندانشگاه نورث د،اقتصا 13پسادكتراي پژوهشگر( كوثر يوسفي، )صنعتي شريف

 ي،ارشد ريسك اعتبار پژوهشگر( پويان مشايخ ،)نوي گاه ايليدانش د،پسادكتراي اقتصا پژوهشگر(
جوي دانش( محمد مروتيو ) اكاليفرنيگاه ايالتي دانش س،استاد فاينان( مهدي راستاد، )شركت موديز

 ير عهدهب تمامي محتواي مستند حاضروليت ئمس طبعاً). آستينس، گاه تگزادكتراي اقتصاد دانش
  . است نويسنده

كه نسبت به موضوعات گفته شده در  اي دارند يا اين كه در اين زمينه تجربه يدوستان همگيِدر پايان از  
در ميان  با نويسندهرا  هايشانديدگاهكه  شودميدعوت  ،اين متن ديدگاهي مكمل يا انتقادي دارند

مستقل و در فصول  طوردوستان به اين نظرات . دشو عالوه مستندبه اين  هاي بعد تا در ويرايش گذارند
 ها كمالِشده و از آن ،نظرهاي مختلف  تا خواننده متوجه تفاوت خواهد شداضافه حاضر في به متن مختل
 يال در زمينهاز نظرات استادان مقيم ايران يا فع منديامكان بهره است به ويژه اميد. ببردرا بهره 

، در دارندي تري از كار با دانشجويان داخل و غني  دست اول يايران كه تجربهاقتصادي هاي  پژوهش
  .فراهم آيد هاي بعدي اين مستندنسخه

  
  
  

 

                                                 
13 Postdoc 
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   ...ابزار يا پرسش؛ مسئله اين است: فصل اول
 

خوب براي  پرسشِهرچند . است پژوهشخوب براي  پرسشِنامه، در واقع يافتن  انتخابِ موضوعِ پايان 
آن فهرست براي  هاييتوان ويژگي، اما ميبستگي دارد پژوهشگر امكاناتو  ترجيحاتبه پژوهش، 

و دريافت  رِ شغليبيشت هايفرصت مندي ازنهايتاً، بهرهو (داغ بودن موضوع  همچونمواردي  :كرد
از لي ئمسا(گذاري  مهم سياست يمسئلهيك  قرار دادنِ  كاربردي بودن و هدف ،)پژوهشيهاي  گرنت
 تيِهاي آ گويي به چالشپاسخ، )...و  ارز در ايران ينرخ بهينه، مديريت درآمدهاي ارزيم، تور قبيلِ

و  ودرمان در كشورهاي غربيبهداشت، گرمايش زميني، اجتماعمين أنظام ت همچونموضوعاتي (جامعه 
(...، پژوهش 1شناسيِروشيك روش پايه در  بهبود ) گسترشِ پتانسيلِ ،)يعلم يجامعه بر اثرگذاريو 

 ي پژوهشنتيجهكاربردي بودن  ،2بر محور موضوعِ كنوني مقاالت بيشتر در آينده يتهيهو  پژوهش
هاي ارزيابي ريسك   روش يمثل توسعهها، يكي از مسائلِ بنگاهرفع  مثالً(داخلي  هايبنگاهبراي 

  ).  داخلي هايبنگاهها و  اعتباري يا مديريت ريسك نرخ ارز براي بانك

دريافت  انتخاب موضوع پژوهش يدربارهبسياري براي همفكري  هايايميل، نويسنده ،هاي اخيرسال طي
دكترايم روي استفاده از  يدوست دارم در دوره« :اندبوده هايي از اين قبيلحاوي پرسش كه  كرده
به اين استاندارد پاسخ . »شروع كنم؟بايد از كجا . كار كنمبازارهاي مالي  يمطالعه درها  بازي ينظريه
بايد از درك  پژوهشاين بوده كه  ،)رايج در جامعه اقتصاددانان است البته پاسخكه (ها پرسشقبيل 

) هاي بازينظريه(نبايد اول چكش  ،به عبارت ديگر. شود آغاز ،و نه انتخاب ابزار ،جذاب يلهئيك مس
ناخت و اش هستيم را شآنچه درصدد ساختنبايد  نخست بلكه و بعد دنبال ميخ رفت، را دست گرفت

  . )ي بازارهاي ماليها براي مطالعهي بازيمثالً نظريه(بعد، متناسب با آن، ابزار پژوهش را انتخاب كرد 

  

                                                 
1 Methodology 

كه فضا چرا ؛شود تر ميكم شوند،دنبال مي هاي برتر اقتصاد و فاينانس چنين امكاني براي موضوعاتي كه با هدف انتشار مقاله در ژورنال ،نويسندهبه نظر    2
پژوهشگرانتري كه براي بسياري از  معمولاتفاق . برتر از آن توليد كرد يتوان موضوعي يافت كه چندين مقاله ت رقابتي است و به سختي ميبه شد 

براي  پرسشِ پژوهشاره بايد فرايند يافتن دوب آن،ز اتمام و پس ا دهدقرار مي ها را در مسير تأليف مقالهآنخوبي  پرسشِ يد اين است كه جرقهافت مي
  .دنكن طي را بعدي يمقاله
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كه آن پاسخ قاطع  خواهد شده ييات بيشتري ارائجزو  خواهيم داداين پاسخ كوتاه را بسط ، در اين فصل
، مرتبطه، نوآورانب، جذا هايپرسشبا يافتن  ،خوب پژوهشِيك  !كندميقبلي را تا حدي هم نقض 

و قابل مطالعه راهميت پباشد هاپرسشلذا اولويت بايد با يافتن . 3شود ل جامعه شروع ميئمسا در مورد .
اقتصاد  در خودش نيازمند كار و تسلط به برخي ابزارهاي تحليلي ،خوب هايپرسشولي يافتن اين 

  .مرغي است اين رابطه تا حدي مرغ و تخم. است

را بر  پژوهشگيري  ت جهتكلي ،مان را انتخاب كنيم كه موضوع دقيق پژوهش ما قبل از اين يهمه
چند كه در طول انجام پژوهش و هر ؛كنيم ي مشخص ميتا حد ،بريم اساس نوع ابزارهايي كه به كار مي

  . يم بودنيازمند يادگيري ابزارهاي جديد نيز خواه معموالً ،مورد بررسي يلهئزهاي مسمتناسب با نيا

 آغازخوب  يمسئلهخوب از يافتن  پژوهش"جا به جاي تكرار جواب استاندارد كه  ولي چرا اين
 پاسخگردانيم؟ آيا اين تناقض نيست؟  ميرا دوباره به سمت ابزارها بري آغاز داريم نقطه عمالً ،"شود مي

اين تناقض. ولي گريزي از آن نيست ،ي تناقض هستاين است كه تا حد، پژوهشيِ ي در رفتارِتا حد 
ثير أت پژوهشگرهاي ابزاري  اقتصادي از مهارت هايپژوهش ،ما وجود دارد و در بسياري موارد يهمه
  5. 4پذيرند و اين قابل انكار نيست مي

هاي مهم  مكانيسم يعني ديدن(نيازمند شهود اقتصاددانانه هاي مناسبِ پژوهش، ما براي انتخاب موضوع
شود يك اقتصاددان وقتي به همان  داشتن اين شهود است كه باعث مي. هستيم) لئاقتصادي در مسا

                                                 
اي از چنين  بازار سربازي براي ايران را به عنوان نمونه يرا ببينيد كه در آن نويسنده مثال مطالعه اقتصاد يانديشكدهوبالگ  پست مثال اين به عنوان  3   

  .ارايه داده است ايمسئله
ل بازار مالي ئو مهارت زيادي دارد ولي روي مسا عمق) هاي ساختاري تخمين يا مثالً( هابازي يهاي نظريه كه روي مدل پژوهشگري براي مثال، 4

طور د و ايننپذير ثير ميأاز ابزارش تهاي پژوهش وي، پرسشتوان گفت كه  ذا ميشوند و ل كرد نوشته ميروي همينتمام مقاالتش با  ،است متمركز
  .مهم باشد هايپرسشوجوي خالي در جست نيست كه با ذهن كامالً

اري مسلط باشيم ما بايد به جعبه ابز ،جوي اقتصادبه عنوان دانش ؛ار و يك ابزار منفرد تفاوت گذاشتابز تسلط بر يك جعبه ميانكه بايد  ضمن اين  5
  . ؛ در غير اين صورت، ماجرا همان چكشِ قبل از يافتنِ ميخ استگيرد بسازي را در بر كرد مدلكه حداقل چند روي

نبايد اول  ،به عبارت ديگر. شود آغاز ،و نه انتخاب ابزار ،جذاب يلهئبايد از درك يك مس پژوهش
اش هستيم را آنچه درصدد ساختنبايد  نخست بلكه و بعد دنبال ميخ رفت، را دست گرفتچكش 

.شناخت و بعد، متناسب با آن، ابزار پژوهش را انتخاب كرد  

http://econthinking.net/2013/02/16/market_military/
http://econthinking.net/
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هايي را طرح كند كه  و حدس فرضياتو  هاپرسش ،كند ها و نهادها و رفتارها نگاه مي مجموعه از داده
را به امري فراتر از از مسائل ن شهود است كه توصيف اقتصاددا همين. از طرح آن ناتوانندافراد ديگر 

  . كند وقايع تبديل مي رفص شرحِ

اي  سازي حاشيه بهينه ،آموزيم ما مي ياي كه همه شايد اولين شهود اقتصاددانه. ساده شروع كنيم ياز مثال
به ما اين  ،رد مقدماتيدرس اقتصاد خُ. اي براي يك اقدام است هاي حاشيه منافع و هزينه يو مقايسه

- مي طور ديگر ،لئبه تحليل مسا ،عادت كرد مان به اين چارچوب ي ذهنآموزد و وقت را مي تفكّر يشيوه

پرسيم كه اين  از خودمان مي بي درنگ ،شود طرح ميوقتي سياستي در جامعه  براي مثال،. نگريم
هاي مختلف به آن چه  لعامطور تغيير خواهد داد و واكنش اي را چ هاي حاشيه هزينه منافع و ،سياست

  ؟خواهد بود

 براي مثال،. شويمبراي تفكّر اقتصادي آشنا و آموخته مي تري  هاي پيچيده چارچوب ، بادر طول زمان
 ،ها در تصميم امروزشان بينيم كه عامل كنيم و مي سازي پويا مي سازي ايستا را تبديل به بهينه بهينه

ها رفتار  املگيريم كه ع ياد مي هابازي يدر نظريه. كنند تبعات آن براي وضعيت فردا را هم لحاظ مي
دو  سازيِ بهينه يلهئكنند و لذا تعادل به نوعي مس مي شان وارد سازي بهينه يلهئطرف مقابل را در مس

هاي  هايي از ساختارهاي نهادي براي رفع تعارض شكل ،قراردادها يدر نظريه. كند مي برطرفطرف را 
و  7در موضوعاتي مثل اختيارات حقيقي 6توقف يبهينه زمانِ هاي انتخابِ با مدل. بينيم ممكن را مي

 هاتصميم برهاي آينده چطور  ميم كه عدم اطمينانفه شويم و مي آشنا مي 8جووهاي جست مدل
  . اثر دارند ،فعلي ناپذيرِ بازگشت

  

  

  

  

                                                 
6 Optimal stopping time  
7 Real Options  
8 Search Models 

يعني ديدن (نيازمند شهود اقتصاددانانه هاي مناسبِ پژوهش، ما براي انتخاب موضوع
شود  داشتن اين شهود است كه باعث مي. هستيم) لئهاي مهم اقتصادي در مسا ماکنيسم

ه مي يك اقتصاددان وقتي به همان مجموعه از داده  فرضياتو  هاپرسش ،كند ها و نهادها و رفتارها ن
شهود است كه توصيف  همين. از طرح آن ناتوانندهايي را طرح كند كه افراد ديگر  و حدس

. كند وقايع تبديل مي رفِ صِ  را به امري فراتر از شرحِ از مسائل اقتصاددان   
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هايي در  نديم شود كه دنبال قاعده مان ورزيده مي ذهن ،كردهاي تجربي كار كنيماگر با روي ،در مقابل
بار داستاني راجع به لذا هر. ي باشدهاي علّ رابطه 9واره در پي روشي براي شناساييها بگردد يا هم داده

ها يك  پرسيم كه آيا اين داده شويم از خودمان مي هاي جديدي آشنا مي شنويم يا با داده موضوعي مي
  .يا خير از آن براي شناسايي استفاده كردكه بشود  در دل دارد 10زا  شوك برون

  شهوژپ يلّك يريگتهج

 بزارها وي اهمه يور دناوتيمن ام دامِكچيه اًعبط ج،يار داصتقا ملع يِنّف قِمع و يگدرتشگ تلّع هب
 شهوژپ يِلّك يريگتهج دروم رد ،راك زاغآر د ريموبجم اذل ؛دوش طلّسم داصتقا ملع ياهدركيور
تر به اي است و بيش ي امري سليقهتا حد، پژوهش يي و زمينهگيري كلّ انتخاب جهت .ميريگب ميمصت

هاي بعدي  در بخش(گردد  هاي خود فرد و تا حدي هم امكانات محيط باز مي روحيات و مهارت
از  يكهيچ). خواهيم داشت پژوهشوع گيري و موض تري براي انتخاب جهت هاي مشخص توصيه

درست و متناسب با آن رويكرد به  يلهئاگر براي تحليل مس(رويكردها نسبت به ديگري برتري ندارد 
. و مدارس تابستان خودش را دارد ها علمي و مجالت و كنفرانس يكردي هم جامعهو هر روي) كار برود

اند كه با  يافتهقدر توسعه  هاي مختلف هم آن  قدر گسترده است و روش آنبختانه علم اقتصاد  خوش
قابل اعتنا  هايپژوهشتوان  مي ،شود كردهاي اصلي كه در زير توضيح داده ميانتخاب هر كدام از روي

  . توليد كرد

مطالعاتي و ابزار مطالعاتي  يدر واقع از تركيبي از حوزه ،كنيم گيري صحبت مي به جهت راجعوقتي 
اقتصاد ي، اقتصاد شهرول، ل اقتصاد پئتواند مسا مطالعاتي ما مي يحوزه براي مثال،. كنيم صحبت مي

 هابازي يهاي نظريه هاي تعادل عمومي يا مدل تواند مدل مان مي و ابزار مطالعاتي ،نيروي كار و امثال آن
. دهد يك مثالي از چنين تركيبي را نشان مي يجدول شماره. هاي اقتصادسنجي مختلف باشد يا روش
بايد تا حدي  ،ابجذّ هايپرسشيافتن  ياين است كه پيش از ورود به مرحله نويسندهصي شخ يسليقه

به سراغ يافتن  سپسو  دش و در آن ورزيده ردرا مشخص ك  مطالعاتي و رويكرد ابزاري يتركيب حوزه
  .رفتمهم  هايپرسش

  
                                                 
9   Identification 
10 Exogenous shock 
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  سائلو ابزارهاي موجود براي تحليل آن م) اصل قضيه(پژوهشاب برايل جذّئاي از تركيب مسامثال ساده: يك يجدول شماره
هاي  داشتن در مدل  مهارت ،رمدر ج مؤثربراي درك عوامل براي مثال، . اي مفيد نيستند لهئهر مس يبراي مطالعه ابزارها لزوماً يهمه 

  . هاي تعامل عمومي تر است تا مدل خيلي كليدي 11اقتصادسنجي تابلويي

پژوهشابزارهاي ممكن براي      
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مسكن ترفتار قيم      

ائل
مس

 
جذّ

م و 
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هش

پژو
 

رمدر ج مؤثربررسي عوامل       

قراردادهاي فروش اقساطي در ايران      

به رفتار بيماران در ايراندهي ها در شكلنقش تبليغات پزشكان و بيمارستان      

 

 يبايد تا حدي تركيب حوزه ،ابجذّ  هايپرسشيافتن  يپيش از ورود به مرحله...
به سراغ يافتن  سپسو  دو در آن ورزيده ش ردرا مشخص ك  مطالعاتي و رويكرد ابزاري

.رفتمهم  هايپرسش  
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  ي از ابزارها را ياد بگيريم؟چه حد ،در ابتداي كار

ما را  تفكّر يي كه شيوهاي و كلّ كردهاي پايهي ابزارها و رو) 1( :ابزارها را بايد به دو نوع تقسيم كرد 
محاسباتي يا روش  يتر جنبهتر كه بيش يئابزارهاي جز) 2(و  كنند پخته مي پژوهش راروش  يربارهد

  .دارندرا خاص  يلهئبررسي يك مس

 ميانِ يعلّ ياقتصادسنجي براي آزمون رابطهدر  12زا هاي تصادفي برون كرد شوكوقتي از روي براي مثال، 
حال هر قدر در مورد آن . كرد را در ذهن داريمتي از اين رويكلي ،كنيم ميله استفاده ئمتغيرهاي مس

تري خوانده  هر قدر مقاالت بيش مثالً. كنيم تري پيدا مي ابهاي جذّ حل راه ،تر باشيم تر و باتجربه پخته
 ،13يهاي مناسب براي شناسايي علّ مان براي يافتن شوك نگاه ،باشيم كه از اين روش استفاده كرده باشند

 يهاي محاسبه مثل روش(ي يات فنّئانواع جز ،كرددر دل اين روي سوي ديگر،از . تر خواهد بود غني
ياد گرفت و نيازي نيست كه در ابتداي كار به  پژوهششود در حين  وجود دارد كه مي) گرها تخمين

  . ها مسلط باشيم آن يهمه

درك  بايد پرسش پژوهش،يافتن  يورود به مرحلهپيش از . ي ديگري استكرد كلّروي ها،بازي ينظريه
 ا،ه هاي رايج در بازي مدل د،مطالعه كر هابازي يلي را بايد با نظريهئكه چه نوع مسا درستي از اين

ولي پس از . هاي بازي و امثال آن داشت ي ناشي از مدلشهودهاي كلّ، متغيرهاي اصلي يك مدل باز
هاي  گشت و از روشرب هابازي يدوباره بايد به ادبيات نظريه ،لهئصورت مس يگيري اوليه شكل
 ،آن بازي خاص ايده گرفت و چه بسا هاي حلّ ديگر و مقاالت مربوط به روش پژوهشگرانِسازي  مدل
  .له را درست تحليل كردئهيم جديد رياضي آموخت تا بشود مسمفا

اين  ماگاولين  ،باز گرديم» ار كنمها روي بازار مالي ك  بازي يخواهم با نظريه من مي« شِسرپاگر به 
به عبارت . بازارهاي مالي است يها ابزار مناسبي براي مطالعه بازي يخواهد بود كه مطمئن شويم نظريه

ن را آخواهيم  كه مي يشسرپ ما با نوعِ شِهوژپ يِگيري كلّ خواهيم مطمئن شويم كه جهت مي ،ديگر
 يشده براي مطالعهشود به زور هم كه  سازي را مي هر ابزار مدل طبعاً. تطبيق كافي دارد ،بررسي كنيم

                                                                                                                                                        
11 Panel Data Econometrics 
12 Exogenous shocks 
13 Causal identification 
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مطمئن شويم كه ساختار  ر،كا ازِغآولي خوب است كه قبل از  14!داد رارقاستفاده  دروم اي لهئهر مس
  .هماهنگي دارد ام بِختنهاي ابزار م با قابليت ،خواهيم مطالعه كنيم اي كه مي لهئمس

يعني  ؛رفتار استراتژيك است يور ،سازي مدل اصليِ تمركزِ ،اهبازي يدر نظريه ،لاثم يارب
وقتي مفيد است  هابازي ينظريه. گيرند فتارهاي طرف مقابل را در نظر مير ،گرانهايي كه بازي موقعيت

رايج بازارهاي رقابتي  يلهئله تبديل به مسئمس ت،ورين صا يرِر غد ؛گران محدود باشدكه تعداد بازي
آيا  ،خواهيم رفتار قيمت سهام را بررسي كنيم مي حال بايد از خودمان بپرسيم كه اگر مثالً. شود مي

كارانه براي  فظه؟ يك راه محاريخل آن بازار هماهنگي دارد يا ئمسا با ساختار اهبازي يفروض نظريه
تبري چنين مع يبينيم كه هيچ مقاله اگر مي. نگاه كردن به كارهاي ديگران است ،شسرپپاسخ به اين 

تري خواهيم ترديد بيش ،در مورد مناسب بودن ابزار ،له به كار نبرده استئابزاري را براي اين مس
  15.داشت

   برخي ابزارها استفاده از لزوم تخصص در

شكال مهم كه به دفعات در يك ا عدم توجه به اهميت  ،شودميكار مشاهده  جويان تازهدانشمورد
د كرد با رويندوست داركنند كه مثالً دانشجويان ابراز مي و بارها بارها. است "ورزيده شدن"

هيچ وقتي براي عميق  د ولي عمالًنل اقتصاد بهداشت در ايران بپردازئدهي صنعتي به تحليل مسا سازمان
 !انداهي سريع به مقدمات آن داشتهنگ و صرفاً اندي صنعتي صرف نكردهده سازمان يشدن در حوزه

موارد، به گاه تكراري و در بعضي  ،شود كه در ابتداي كار طرح مي يهايپرسششود كه  تيجه اين مين
  . فاقد پيچيدگي نظري الزم هستند  دليلِ عدمِ ورزيدگيِ پژوهشگر در استفاده از ابزارها،

  
                                                 

 يعصبي و نظريه يشبكه نوچمهروزي  دابزارهاي مهاي محاسباتي و مهندسي در ايران معمول شده است و  سفانه اين كار در برخي رشتهأمت  14
  .سازي تطبيق ندارند مدل كردروي نآهاي  ها و مزيت ليتبا قاب كه لزوماً يلئاسم !روند ل به كار ميئسازي انواع مسا براي مدلآشوب و امثال آن 

 يلهئجديد به كار گرفته و يك مس يشوند يك ابزار را براي اولين بار در يك حوزه البته هميشه كساني كه موفق مي  15
كارهاي  به اين خاطر است كه نگاه كردن به. ثيرگذار هستندأبسيار ت ،مهم را با آن تحليل كرده و شهود جديد توليد كنند

 ييك ابزار در يك حوزه ولي خب بايد توجه داشت كه به كارگيري موفقِ. ناميم كارانه مي قبلي را محافظه نِارگشهوژپ
جديد از طرف ديگر است و  يدر حوزه شهوژپهاي  و خالء ،سازي از يك طرف ابزار مدل رط قوي بنيازمند تسلّ ،جديد
   .ها است آن يمي از جملهعل يهاي خاص خودش را هم دارد كه قانع كردن جامعه چالش
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. ياد بگيرند پژوهشانجام  جريانخواهند كار با كليت ابزار را در  رسد كه برخي دوستان مي به نظر مي
د؛ چراكه براي مثال، شو مي پژوهشگر به نظر من بسيار ناكارآمد است و موجب اتالف انرژيِ ،اين شيوه

. با ابزاري كه در ذهن داريد به سادگي قابل مطالعه نيست اصوالًكنيد كه  اي را شروع مي بررسي مساله
اين . كنيدهاي تعادل عمومي كالن  وارد مدل داري اسالمي راهاي بانك فرض كنيد دوست داريد ويژگي

كافي با  قدرِكه به  شويمبايد مطمئن  ،پژوهشرسد ولي پيش از شروع  نظر ميمند به بسيار ارزش ،كار
 ها اصوالً ايم تا بدانيم كه اين مدل ايم و وقت صرف كرده ه زدههاي استاندارد تعادل عمومي سر و كلّ مدل

  . ها نيست اين مدل بهوهي از متغيرها قابل وارد كردن پذيرند و چه گر چه نوع اضافاتي را مي

روي تعداد  ،جوان پژوهشگران ردامنه هستند و مجبوريم به عنوپيچيده و پ ،ابزارهاي مدرن اقتصاد
شايد يك راه عملي براي  16.تسلط پيدا كنيم ،طرح شده در ادبياتهاي  ها و مكانيسم محدودي از مدل

بسيار مفيد خواهد  براي مثال،. حوزه به صورت انفرادي باشد گذراندن چند درس پايه در آن ،كار اين
تحصيالت تكميلي در آن حوزه را مرور كنيد  هايدوره اين دروس در سطح 17بود اگر طرح درس

 همچونهايي  كه سايت ضمن اين. رس استدست درها روي اينترنت  طرح درسبختانه بسياري از  خوش(
را در اختيار شما  آنمنابعي فراتر از  Courseraمند  و نيز سايت ارزش  دروس ييلو  تي آي باز ام درس

ا دست و بايد با ابزاره نباشيد؛دروس  يمروركننده صرفاًولي به خاطر داشته باشيد كه ). دهد قرار مي
 يتجربه ،بينيد توليد برخي از نتايجي كه روي اساليدهاي دروس ميتالش براي باز !پنجه نرم كنيد

   18.گذارددر اختيار ميمندي براي تسلط بر مفاهيم درسي ارزش بسيار

  

  

                                                 
صادداني با ابزارهاي بسيار شايد بارزترين مثال براي اقت. كنند متنوعي از ابزارها كار ميبسيار  يكه با مجموعه، معدودند پژوهشگراني در دنياي علم  16

 ياز نظريه( به كار گرفته است هايشپژوهشهر ابزار موجود در علم اقتصاد را در جايي از  اًباست كه تقري Daron Acemoglu، متنوع
 ،مثال براي هم فاينانس يحوزهدر ). هاي مجرد جبر خطي هاي امپريكال صرف و حتي مدل هاي ماركوفي گرفته تا روش ها و بازي شبكه

Titman Sheridan  امپريكال يا تخمين ساختاري و حتي رفتاري را توليد  نظري يا صرفاً اي از مقاالت صرفاً و مجموعه داردچنين شخصيتي
   .كرده است

17 Syllabus 

هاي  پرسشردها و كذهن را متوجه انواع روي چراكه ؛وري باشد بهره تا حدي ضد تواندميافراط در گرفتن دروس مختلف  پژوهش، يگاه در مرحله 18
  . كند را كم مي پرسشِ پژوهشيك  برامكان تمركز  كند و مي پژوهشمختلف 

http://economics.mit.edu/faculty/acemoglu
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheridan_Titman
https://www.coursera.org/
http://oyc.yale.edu/
http://ocw.mit.edu/index.htm
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   نمانقش استاد راه

دهند  برخي استادان ترجيح مي. متفاوت است يكديگر راهنماي مختلف با اندقت كنيم كه سبك استاد
براي خوب  پرسشِ ل مهم و باارزش و يافتنِئاو را به سمت مسا ،جو دادهي را به دانشكلّ گيريِ فقط جهت

يات هم وقت صرف كنند و دانشجو را در ئبرخي استادان حاضرند در مورد جز .سوق دهندپژوهش 
عالقه دارند كار  ،برخي استادان. ياري كنند هاي اقتصادسنجيآزمونسازي يا  يات مدلئمورد جز

يا تمايل زيادي به كنند  جوي خود داشته باشند و برخي ديگر از اين موضوع پرهيز ميمشتركي با دانش
  19.دهند  آن نشان نمي

هاي استادان موجود محدود   گاهي مجبوريم فضاي موضوعاتي كه دوست داريم را به عاليق و قابليت
 جويوجست ي آغازِنقطه ،استاداناز حيث امكانات موجود  ، گاه همين توجه بهبه عبارت ديگر. كنيم

  .موضوع پژوهش است

توان موارد  ولي مي ندارد،به دانشجويش  موضوع مشخص پيشنهادي به تمايل ،ينماي جديك استاد راه
  :انتظار داشت ويزير را از 

براي اطمينان از  ،جونهادي دانشبحث انتقادي با دانشجو در مورد موضوعات پيش گام،در اولين  .1
  .وي پرسش پژوهشبه س ييگراهم هموضوع و كمك ب اب و قابل انجام بودنِجذّ

  

و معرفي  ي پژوهشدرست و مرتبط در حوزه كليديِ واژگانجو براي يافتن دانشكمك به  .2
  .مقاالت كليدي ادبيات

  

                                                 
در اكثر مدارس اروپايي و  .متفاوت باشدهاي غربي  گاهدانشفرهنگ رايج در با ي تا حدرايج در ايران ممكن است  فرهنگ ،در اين مورد خاص  19

اي در  استاد هم سهم عمده ن،كه با موافقت طرفي آن مگر  شود؛ميدانشجويش ن يمقاله كارِهم ينويسنده ،اقتصاد ينماي رشتهاستاد راه ي،آمريكاي
وليت استاد ئاست و مس و دانشجو استاد مشترك تصميمِ ،در مقالهنما سهيم شدن استاد راه ،به عبارت ديگر. بر عهده گيردنگارش مقاله پژوهش و 

جويي كه وارد بازار كار دانش اصوالً. جو موقعيت متفاوتي ندارندشود و استاد و دانش الفبا ذكر مياسامي نويسندگان هم به ترتيب . دهد را افزايش مي
ولي  ،دهد ها را افزايش مي چند شانس پذيرش مقاله در ژورنالهر ،ها نويسنده ميانِاستاد  نامانفرادي داشته باشد و  ييك مقاله شود بايد حتماً مي

عهده  گاه را برمين مالي گروه يا آزمايشأت هاي مهندسي و علوم كه استادان كاِر  در رشته. دهد جو را كاهش ميعلمي از سهم دانش يتصور جامعه
تر  مهندسي نزديك ياقتصاد و مديريت در ايران به سنت رشته يسنت رايج در رشته ظاهراً. آخر مقاله است ياستاد به طور طبيعي نويسنده ،دارند

 ، اين موضوعخوب است در ابتداي كار. خواهند بود دانشجو يمقاله كارِهم ينويسنده ،كنند كه به طور خودكار است و برخي استادان فرض مي
  .روشن شود طرفين ميان
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 .پژوهشهاي  و روش جو در مورد مفاهيمدانش راهنماييِ .3
  

 .هاي بعدي گاممختلف و پيشنهاد  هايگامبررسي انتقادي نتايج توليد شده در  .4
 

 .نهاد موارد اصالحيو پيش شده توسط دانشجونويس مقاالت نوشته پيش يمطالعه .5
  

 .هاي مناسب ها و ژورنال  جو براي ارسال مقاالت به كنفرانسدانش نماييِراه .6
  

ها براي  جو به آندانش يجو و معرفي و توصيهكار دانش سسات مختلف پس از پايانِؤتماس با م .7
   .اشتغال

  هاي پژوهشپرسشمعمول براي يافتن  ياهتيعقوم

 آگاهي ازعالي براي  يمنبع ،نهاديهاي حول موضوع پيش بحثنبال كردن نويسي در د وبالگ .1
 .علمي حول يك موضوع مشخص است يهاي دانش جامعه هاي جديد و محدوديت نگاه

  

) ها هولدينگي، رگذا هاي سرمايه شركتا، ه بانك مثالً(خصوصي ارتباط با نهادهاي دولتي و  .2
 يگاه درك روزمره ،عالوه بر اين. امور جاري در پيشبردها  هاي دانشي آن و درك محدوديت

؛ در حالي كه شود طرح نمي ي دانشگاهيجامعههرگز در  ،لئن صنعت از برخي مسااالفع 
 . ارزش مستندسازي و تحليل رسمي دارد

 

تحوالت صنعت نفت و گاز  مثالً(يات نهادي يك موضوع ئگو با متخصصاني كه جزوگفت .3
تواند  بسيار مفيد است و مي ،سازي رياضي ندارند مهارت مدل ولي لزوماًشناسند  را مي )ايران

 .هدخوبي به مدل شما بد يتصوير اوليه
  

ا و توانند مرزه ولي مي ند؛جديد نيست يمنبع ايده لزوماً ،روزنامه و مجالت روزمره .4
ايراني كه نگاه دقيق  پژوهشگر براي مثال،. دنرا نشان بده جاري علميِهاي گفتمان  محدوديت

گذاري ارز  م و قيمتها و خبرهاي مربوط به تور ها و مقاله ها و سرمقاله و انتقادي به مصاحبه
 يتواند ببينيد كه مرز نظري و امپريكال تحليل جامعه مي ،ل نظير آن داشته باشدئو مسا

يي در آن ها و چه خالء قرار داردل در كجا ئگذاران ايران در اين مسا سياستو اقتصاددانان 
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 .تر داردبيش واكاوي و پژوهشوجود دارد كه ارزش 
  

 ،ي داشته باشيدمند و جد عالقه يجوياناگر دانش. بخشِ ديگر استالهام عاليِيك منبع  ،تدريس .5
 .جديد باشد يهايپرسش يتواند جرقه هاي آنان مي و ابهام هاپرسش

  

 ما در داخل پارادايم علميِ. گاه بسيار عالي است ،علمي يگو با افراد خارج از حوزهوگفت .6
. بينيم دهند را نمي ما توضيح نمي اي كه پارادايم علميِكنيم و گاه نكات ساده اكم فكر ميح

- پرسشگاه  ،ل ما عالقه دارندئت به مساولي نسب ،ما هستند علميِ يافرادي كه خارج از حوزه

هاي موجود  كنند ما را نسبت به خالء هايي دارند كه وقتي طرح مي داده نشده و ابهام پاسخ هايي
  . كنند در ادبيات خودمان آگاه مي

هاي زماني مختلف به  تقسيم سريف، ترسيم روندهاي مختل ها،دادهدست و پنج نرم كردن با  .7
 ،20لغزان يهاي زماني مختلف يا به صورت پنجره هاي مختلف در بازه آماره يمحاسبهم، ه

به ما شهودي از  ،ها با كشورهاي ديگر و الخ آن يهاي سرانه و مقايسه برخي نسبت يمحاسبه
 .اندبقيه دور مانده دهد كه از نظرِ رفتار متغيرهاي مهم اقتصادي مي

 

تاني و شنيدن جريان تحليل سزم/كارگاه و مدارس تابستاني ،ها كنفرانس ،ها رانيرفتن به سخن .8
هاي  كارآمد براي متوجه كردن ذهن به سمت خالء مسيري ،له از زبان فرد ديگرئيك مس

  . است شهوژپ
 

                                                 
20 Moving Window 
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   رويكردهاي پژوهش در اقتصاد: دومفصل 
 

و امپريكال ) كتئوري(كرد نظري به دو روياقتصاد در جريان اصلي  هايپژوهش ،در يك نگاه كلي 
ها  غيرارتودوكس و انتقادي است كه در آنكردهاي غير از روش مطالعه در روي ،ته اينالب. شود تقسيم مي

توان با تفصيل  نظري و امپريكال را مي يِكلّ بندي تقسيم. رود ي به كار ميهاي كيفي و كم انواع روش
  :1تري شامل موارد زير دانست بيش

  )ارايه شده است هايي مبتني بر رويكرد مورد بحثدر پايانِ هر قسمت، اساميِ تعدادي از پژوهشگران با پژوهش(

  2كردهاي نظريروي

 صرفاًها يا بخش امپريكال آن(يكال ندارند بخش امپر معموالً هاي مبتني بر اين رويكردها،پژوهش
،  نشده بررسي كه قبالً ايمسئلهو يك مدل رياضي جديد براي تحليل ) له استئاهميت مس توجيهبراي 

به  خود ،هاي نظري مدل. كنند نهاد و تحليل ميقديمي را پيش ايلهئبراي درك مس جديد ييا رويكرد
 ينظريه ،3هاي شبكه مدلي، هاي صنعت  هاي سازمان مدلها، بازي يههاي نظري مثل مدل(رد هاي خُ مدل

هاي  مدلاز جمله (ج در اقتصاد كالن مدرن هاي راي مثل مدل(هاي تعادل عمومي  يا مدل) 4هاقرارداد
 ميان،البته در اين . شوند تقسيم مي) گذاري در اقتصاد مالي هاي قيمت يا مدل) 5حقيقيهاي تجاري  چرخه

فاينانس هستند و شايد  ياي مختص رشته نيز وجود دارند كه زيرشاخه 6هاي نظري رياضيات مالي مدل
  . ها در اقتصاد نتوان يافت معادل چنداني براي آن

در ) گذشتهنسل  پژوهشگران خصوصاً(اروپايي  پژوهشگرانِيان در ماي  كرد نظري پايهروي ،اين روزها
اقتصادي به هاي رياضي  حركت به سمت مدل. ، رونق بيشتري داردآمريكايي پژوهشگران مقايسه با
هايي  حوزه يشد و لذا ادبيات اوليه آغازميالدي  50 يو ژاپن بعد از دهه ا، اروپازمان در آمريك طور هم

                                                 
  . بندي اضافه كنند جديدي به اين طبقه طبقاتتوانند  مي ديگران. اي است و جامع و مانع هم نيست سليقه ،بندي اين طبقه  1

2   Theoretical  
3  Network models 
4 Contract Theory 

5 Real Business Cycle (RBC) 

6 Financial Mathematics  

1 
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. جغرافيايي توسعه داده شده است يي از سه حوزهپژوهشگرانتوسط  ،تعادل عموميهمچون 
البته . اندروي آوردهامپريكال  هاپژوهشتر به بيشتر و بيش ي اخير،دو دهه طيآمريكايي  پژوهشگران

ركت به اين سمت را آغاز چند سالِ اخير، حو در  تأخير،با كمي هم مدارس اروپايي پژوهشگرانِ 
   .اندكرده

كه بسياري از  اين نخست ؛تر شده است اخير به چند دليل سختهاي  نظري در سال يكار در حوزه
 يجامعهكه، م ايندو. اند معرفي و تحليل شده ،در مقاالت نظري موجود 7اول يهاي مهم و درجه مكانيسم

هاي نظري رقيبي نوشت كه هر كدام هم در  تحليل ،ل مختلفئبراي مساتوان ميكه  واقف است ،علمي
ه و انتشار رفت ، فراترنظري هايلذا انتظار براي معرفي شواهد تجربي براي مدل. درون خود سازگار باشد

چنان كارهاي  ها مثل اقتصاد كالن هم در برخي حوزه م،سو. تر شده استدشوار ،صرف نظريِ يمقاله
. تر شده است هاي مورد استفاده در اين كارها هم پيچيده نظري جذاب است ولي ابزارهاي رياضي و مدل

  .ي بسيار بااليي داردنظري نياز به دانش فنّ يكار در حوزه ،در نتيجه

   

   

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
7 First‐Order 

 
  )Macro Theory(ي الکن ي نظريهدر زمينه

George Marios Angeletos

 
  . او در اين فضا مقاالت نظري مهم و جالبي دارد. تر امپرياکل است فضاي اقتصاد توسعه اين روزها بيش

Debraj Ray 

 
دهي  سازمان همچونهايي  رد و در زمينهاقتصاد خُ  يدر حوزه ياقتصاد تولوز كه اکرهاي ياستاد معروف مدرسه

ه يماليه،  صنعتي  .دارد هاقراردادي نظريه   و بن

Jean Tirole 

 
 .ها در اقتصاد داشته است قراردادها و انگيزهي نقش مهمي در گسترش نظريه 

Bengt Holmstrom 

 
  هابازيي ها و نظريه  اقتصاد سازماني در زمينه 

  .)شده است در ايران شناخته هاي اوبازي يكتاب نظريه( 

Robert Gibbons 

http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/
http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/
http://idei.fr/vitae.php?i=3
http://idei.fr/vitae.php?i=3
http://economics.mit.edu/faculty/bengt
http://economics.mit.edu/faculty/bengt
http://economics.mit.edu/faculty/angelet
http://economics.mit.edu/faculty/angelet
http://economics.mit.edu/faculty/rgibbons
http://economics.mit.edu/faculty/rgibbons
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  8تجربيِ صرفرويكردهاي 

له را هدايت ئت مسكلي ،هر چند چارچوب ذهني اقتصاديهاي مبتني بر اين رويكردها، پژوهشدر 
هاي اقتصادي در  مكانيسم ينظري است و عمده 9ولي مقاله فاقد يك مدل رياضي و رسميِ ،كند مي

هاي  مدل ،هاي ممكن پس از تشريح مكانيسم معموالً. شوند بيان مي) يعني جمالت(چارچوب زبان طبيعي 
له ئناسب با مسكه مت) ...و  10هاي بقا مدل ت،پرابي/الجيت ه،ساد OLSمثل مدل (اقتصادسنجي يا آماري 

  .شود است تشريح شده و نتايج بيان مي

  :توانند از حداقل سه منبع اصلي تهيه شوند مي ،رد تجربيكنياز رويهاي مورد  داده

 ياطالعات تفصيلي بودجهن، هاي زماني اقتصاد كال سري همچون: هاي آماده مجموعه داده .1
و ) مثل قيمت سهام(ها  هاي زماني قيمت دارايي سري ي،هاي صنعت اطالعات شركت پنلِر، خانوا

فقط اين نكته را . به خوبي آشنا هستيم و توضيح زيادي الزم نيست ،با اين روش. امثال آن
  :شوند هاي آماده به دو گروه تقسيم مي اضافه كنيم كه داده

هاي زماني روي سايت بانك  مثل انواع و اقسام سري(رس براي عموم هاي قابل دست داده .الف 
 يالمللي پول يا اداره يا بانك جهاني يا صندوق بين ايران يا مركز آمارايران مركزي 

                                                 
8   Empirical 
9 Formal 
10 Survival 

 
Larry Blume 

 
Jan Werner 

 
Eduardo Schwartz 

 

Tomas Bjork 

2 

http://www.anderson.ucla.edu/faculty/finance/faculty/schwartz
http://www.hhs.se/search/person/pages/person.aspx?personid=37
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رس ها اين است كه چون در دست ن دادهاشكال استفاده از اي .)انرژي آمريكا و امثال آن
پرسيده شده  قبالً ها،مبتني بر آن هاي ممكنِپرسشاكثر  ،اند بوده پژوهشگران يهمه

 گفتههر چند اين . ه شده استكشيد ،ها آني پژوهشيِ ممكنِ است و به اصطالح شيره
جديد  هايپژوهشها هم  با همين داده قادرند نوآور پژوهشگرانِنيست كه  ادعانافي اين 

  . كنندتوليد 

هاي جالبي هستند كه در جايي  ها داده اين .غيرقابل دسترس براي عموم يهاي آماده داده .ب
به . نيستندوجود دارند ولي به داليل مختلف به صورت رايگان يا آماده در اختيار عموم 

 چالش اصلي. پتانسيل بااليي براي توليد نتايج جديد دارند ،ها دليل عمومي نبودن اين داده
ها را در  سازمان يا فردي كه دادهها و بعد متقاعد كردن ها شناسايي آن در مورد اين داده

زمان يا فرد در گاهي اين متقاعد كردن از طريق شريك كردن آن سا. اختيار دارد
گاهي اين امر مستلزم اطمينان دادن از حفظ امنيت و عدم سوء . است پژوهشخروجي 

ا والنه بئم است سازمان را قانع كنيد كه مسگاه الز. ها يا نتايج است استفاده از داده
دستي ِ  نتايج دم ،و بدون درك درست تعريف فيلدهاي اطالعات خواهيد كردها كار  داده

    .خواهيد كردتوليد ن

  

  

  

  

به جاي استفاده از يك بانك اطالعات  ،كرددر اين روي: ها از دل مدارك ديگر استخراج داده .2
مثل (باشد  رسي داشتهها دست ند به آنتوا از دل اسناد و مداركي كه مي پژوهشگر خود ،آماده

، مستندات هاي پرسنلي پرونده، 11هاي پزشكي و سوابق بيمه پروندها، ه هاي مالي شركت صورت
ي، هاي قضاي پرونده ي،هاي شهردار پروندهو نشريات،  ها آرشيو روزنامهفروش بنگاه اقتصادي، 

 استخراج،ا كيفي الزم ر/ياطالعات كم) هاي يك بنگاه معامالت ملكي و امثال آن پرونده

                                                 
  .تر و با فيلدهاي اطالعاتي محدودتري است هايي سخت رسي به چنين نوع پروندهدست معموالً ،به علت رعايت و حفظ حريم خصوصي افراد  11

 
 ل مربوط به جنسيت و زنانئمسا استاد هاروارد و پژوهشگر نيروي اکر و خصوصاً 

Claudia Goldin

 
 Mostly Harmless Econometricsكتاب معروف  ينويسنده ، تي آي استاد ام

Joshua Angrist

http://scholar.harvard.edu/goldin
http://scholar.harvard.edu/goldin
http://economics.mit.edu/faculty/angrist/papers
http://economics.mit.edu/faculty/angrist/papers
http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/
http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/
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هاي  بررسي ،بعد گامكند و در  ها را توليد مي داده يو مجموعه 13و تميز كرده 12سازي يكم
  . دهد ها انجام مي اقتصادسنجي الزم را روي آن

 آن،انتخاب  درچالش اصلي  .هاي خودش را دارد ها و مزيت چالش ،كردانتخاب اين روي
وجود حجم كافي از اطالعات و نيز اطمينان از وجود م، هاي الز به پروندهرسي اطمينان از دست

هاي قابل  كه تبديل مواد خام به داده ضمن اين. فيلدهاي اطالعاتي كافي براي تحليل آماري است
  .بر باشد زمان بسيارقبول براي مقاالت اقتصادي ممكن است 

  

دست  ،هاي توليدشده به اين روش داده. اين روش را نبايد دست كم گرفتهاي  مزيت ،در مقابل
كنند  مي توجه زيادي را جلب معموالً ،اول و اختصاصي هستند و اگر به خوبي پردازش شوند

در هاي اطالعاتي قابل دسترس براي عموم  ه در بانككنند ك ه مييچون اطالعات جديدي ارا(
ان توليد مقاالت متعدد را به امك ،اختصاصي يداده يداشتن اين مجموعه). اختيار نيست

رسي به داده با او در شود كه افراد ديگر به خاطر دست يدهد يا حتي محملي م يم پژوهشگر
  . بعدي شريك شده و مقاالت مشترك بنويسند پژوهشيِ كارهاي

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
12 Quantify 

در ها زياد است يا ساختار داده  اطالعات محذوف در آن براي مثال،. مشكالت زيادي دارند معموالً ،هاي استخراج شده از چنين منابعي داده  13
) Data Mining(كاوي  داده/هاي آماري هاي اطالعاتي و نيز مهارت هاي مديريت بانك مهارت. جو نيستوچارچوب يك بانك داده قابل جست

   .آيد ها به كار مي تميزكاري گاه در اين

 

يس و توليد دادهي با مطالعه  مباني  ،به نرخ مرگ و مير در مناطق مختلف هاي مربوط اسناد پزشكي ارتش ان
با بررسي  ،مقالهاين . كنند ه ميييا استثمارگر را ارا جو  معروف ساختار اقتصادي مشاركتي الزم براي نظريه 

پيدا كرده و نشان  ،تري براي مصرفگر به تخمين ،هاي توليدشده در شهر نيويورك اطالعات مربوط به زباله
 . گذاري دارايي دارد هاي قيمت وري براي مدلفدهندگي ِ  گر توضيح دهد كه اين تخمين مي

Daron Acemoglu   & James Robinson

 

بسيار تاثيرگذاري بنويسد كه  يلهمقاتوانست ،مانده از قرون وسطي  قراردادهاي تجاري باقي يبا مطالعه
 پژوهش  اين مقاله سرآغاز شيوه جديدي از. داد ه مييمبادالت تجاري در آن دوره ارا يتحليل عقالني از شيوه

 .در اقتصاد شد

Avner Greif 

http://www.stanford.edu/~avner/
http://www.stanford.edu/~avner/
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http://www.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/1993%20Greif%20AER%201993.pdf&ei=XHc4Uc2ALI_IswbbkIDADA&usg=AFQjCNGkSqNaO_kaaIg9nEpHmYrKLokymQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http://www.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/1993%20Greif%20AER%201993.pdf&ei=XHc4Uc2ALI_IswbbkIDADA&usg=AFQjCNGkSqNaO_kaaIg9nEpHmYrKLokymQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345470
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هاي  چالش اصلي كه كارهاي تجربي مبتني بر داده: 14هاي تصادفي توليد داده به روش آزمايش .3
گيري و حذف متغير  خطاي اندازه ،15زايي درون همچونلي ئمسا ،شوند آماده با آن مواجه مي

 هاي خانوار براي سال پنلِ براي مثال،(ها بزرگ و فراگير باشند  ادهالبته اگر د. محذوف است
رسي به دست ،لئبسياري از مسا در موردولي  ،شوند خوبي رفع مي اين مشكالت تا حد) متمادي

هاي كوچك مواجه  گفته در مورد داده الت پيشهاي مفصلي نداريم و لذا با مشك چنين داده
 .شويم مي

  

معمول شده  ياقتصادپژوهش كرد جديدي در روي ي اخير،در دو دهه ،براي مقابله با اين چالش
اقتصادي را به  يهاي مورد نياز براي آزمون تجربي يك نظريه كند داده است كه سعي مي

كند تعداد  سعي مي ، پژوهشگر16در روش آزمايش ميداني تصادفي. صورت مستقيم توليد كند
و براي گروه ديگري ثابت  ها تغيير داده محدودي از شرايط محيطي را براي گروهي از عامل

اگر . دارد يا نه تأثيرافراد  يانگيزه بر ،يتآيا پرداخت به ازاي كم كهبراي مثال، اين. دنگه دار
 يتواند در دو كارخانه مي ،مند باشدعالق پرسشبزرگ صنعتي به اين  ييك مجموعه

  .17را مقايسه كند  مجاورش دو سيستم مختلف را پياده كرده و اثرات آن
  

مراجعه به اين  ،يك منبع خوب براي كسب اطالعات اوليه و شهود خوب در مورد اين روش
ه روي در نقاط مختلف است كه گا Duflo Esther ها و جزوات تدريس و نيز سخنراني 18مقاله

  .رس استيوتيوب و اينترنت قابل دست
  

چراكه  ؛دانم در ايران مي پژوهش اقتصادي هايردكاين روش را يكي از بهترين روي شخصاً نم

                                                 
14 Randomized Field Experiments 
15 Endogeuinty 

اين دو عبارت به هم شبيه هستند ولي معني . گاهي خلط نكنيدشكرد آزماياين رويكرد را با رويكه دقت كنيد  ايمدادهبعدي توضيح  قسمتدر   16
  . متفاوتي دارند

هاي  ها به تغييرات محيطي به شكل طراحي آزمايش به هر حال نوعي مداخله در محيط است و چون انسان. كردي بدون خطا نيستهيچ روي طبعاً 17
به اين . ه استدنبالش بود پژوهشگرمربوط به عاملي است كه  شده صرفاً مشاهده يكه نتيجه ودتوان مطمئن ب نمي ،دهند متفاوت واكنش نشان مي

خطاها و مشكالتي كه اين  انواع Esther Dufloها و مقاالت  رانيسخن. بحث و نقد زياد است ،ن روشاي نتايجِ در مورد روايي و پايايي دليل،
  . كنند د را بحث ميروش دار

18 Using Randomization in Development Economics Research: a Toolkit 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/64366
http://economics.mit.edu/faculty/eduflo


 فصل دوم
 
 
 
 
 
 
 

  

24 

 

  )فاينانس(ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي دورهدر تجاربي از انتخاب موضوع پژوهش
حامد قدوسي :مؤلف و گردآورنده

 

 ،توليد شده پژوهشگركند كه چون تحت كنترل  ليد ميي توئاطالعات دست اول و جز
تواند  مي اين روش تاشكاالاز البته . روش قبل دارد كمتري در مقايسه با هاي اطالعاتي خالء
مستقيم و نيز تعبيه هاي و گردآوري دادهسفر  همچونمستلزم اموري  چنانچه( بيشتر يهزينه

ها  داده محدودترِ زماني يدوره و) باشدها در جريان آزمايش  هاي مالي براي عامل برخي مشوق
  .يا تعداد مشاهدات باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تجربينظري رويكردهاي

كننده از موضوع را با شواهد امپريكال مربوط به آن  يك تحليل نظري بديع يا قانع رويكردها،اين 
تحليل  ،اصلي دارند كه در بخش اول بخشِدو  معموالً مبتني بر اين رويكردها،مقاالت . دنكن تركيب مي
 فرضيات هاي مختلف اقتصادسنجي براي آزمونِ روش ،شود و در بخش دوم مي ارايهله ئرياضي مس

-حوزهمقاله در بسياري از  تأليفكرد براي اين روي استفاده از. دنشو معرفي مي ،شده در مدل نظريحمطر

  !شود توصيه مي، اكيداً اقتصاد هاي

پژوهشگر  تسلطاين است كه  ،برند مي  كه دو بخش نظري و تجربي را با هم پيش هاييهشپژوامتياز 
جريان فكري  حاكي از آنند كه د ونده مخاطب نشان ميبه  هاي اقتصادي مورد بحثش رابر مكانيسم
گاه  ،صرف در روش تجربيِ ،در مقابل. با يك مدل خيلي روشن و صوري هدايت شده است پژوهشگر

Esther Duflo 
 

هِ ديگر   پژوهشگراناي بزرگ از  را با هماکري شبكه جميلمبارزه با فقر عبدالطيف معروف  اين دو پژوهشگر، آزمايش
 .اند اندازي كرده راه اساس همين رويكردرا بر 

Abhijit Banerjee 

 
كه شباهت سطح اقتصادي آن با ايران بيشتر ( هاي مربوط به اندونزي پژوهش به ويژهبرخي اکرهاي او، 

هزينه و  كم هاي نسبتاً  دست اول و انجام آزمايش با روش هايهاي خوبي در مورد توليد داده ايده ،)است
 . گذارددر اختيار مير ايران قابل اجرا د اکمالً 

Benjamin Olken 

3 

http://economics.mit.edu/faculty/banerjee
http://economics.mit.edu/faculty/banerjee
http://economics.mit.edu/faculty/eduflo
http://www.povertyactionlab.org/
http://economics.mit.edu/faculty/bolken
http://economics.mit.edu/faculty/bolken
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در مقابل استدالل از طريق يك مدل (هاي گفتاري  هاي اقتصادي مورد مطالعه از دل استدالل مكانيسم
  .آيد رياضي مدل بيرون مي به جاي حلّ 19با تكان دادن دستها   يا به اصطالح غربي) رياضي روشن

حجم بااليي از  قابل قبول، تنها با ينامهپايانمقاله يا رود  انتظار مي ،صرف در روش تجربيِ ،عالوه بر آن
در مقاله گزارش شود  20هاي پايداري رود انواع تست انتظار مي براي مثال،. قابل ارايه استكار امپريكال 

اند و  و فرضيات و سناريوهاي رقيب ايجاد نشده ها نتايج امپريكال توسط مكانيسمتا خواننده قانع شود 
  .اندهربوط به مكانيسم مورد ادعاي مقالم

 ،بخش نظري داشته يمشاركت جدي در توسعه پژوهشگرچون  ،تجربينظري طبق رويكرد ،در مقابل 
شواهد  ،در برخي مقاالت. صرف باشد تر از كارهاي امپريكالِ تواند رقيق حجم و عمق شواهد تجربي مي

تجربي در حد تر كننده مخاطب را به مدل نظري قانعوجود يك  ،چنينهم. كننده است ييدأت شواهد
  .قوي است يِعلّ كند كه شواهد تجربي مربوط به يك مكانيسمِ مي مجاب

نظري   مدلهاي  بيني نتايج امپريكال با پيشهمسو نبودنِ گاه ها، پژوهشيك چالش معمول اين نوع 
دو متغير الف و ب بايد مثبت  ميان يكند كه رابطه نهاد ميدر حالي كه مدل نظري پيش براي مثال،. است
به اين خاطر باشد  تواند اين تناقض مي. دهد نشان مي را دو متغير ميانمنفي  يتخمين تجربي رابطه ،باشد

حالت ديگر اين . انداخته است هاي مهم ديگري را از قلم بوده و مكانيسم غلط يا ناقص ،كه مدل نظري
خطاي ي همچون هاي تجربي ما دچار خطاهاي مختلف كه مدل نظري درست باشد ولي تخمين است
رفع اين تناقض  ،در هر صورت. باشد هازايي و امثال آن درون ر،متغيرهاي ديگكنترل  ي،گير اندازه

  .است مسئلهنيازمند كار زياد و شهود خوب از 

  

  

  

  
  

                                                 
19 Hand Waving  

20 Robustness Tests 

 
 .اکرهاي مهمي دارد ،الملل مالي بين- هاي مختلفي از جمله الکن زمينهدر 

Ricardo Cabellero 

 
 زيست اقتصاد انرژي و محيط

Michael Greenstone 

 
 ها گذاري دارايي قيمت

Leonid Kogan 

http://economics.mit.edu/faculty/caball/papers
http://economics.mit.edu/faculty/caball/papers
http://economics.mit.edu/faculty/mgreenst
http://economics.mit.edu/faculty/mgreenst
http://web.mit.edu/lkogan2/www/
http://web.mit.edu/lkogan2/www/
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 اقتصاد الکن

Russel Cooper 

 
 اقتصاد مالي

Toni M Whited 

 
هماليه  ي بن

Christopher Hennessy

  رويكرد تخمين ساختاري

كرد يات بيشتري را نسبت به رويئجز كه معموالً(غني  ابتدا يك مدل نظريِ، اين رويكرد طبق
ها در اين  مدل جا كهاز آن. شود ه ميساخت، )توضيح داديم در بر دارد پيشترتر نظري كه  فروكاسته

ننده و بسياري از فروض محدودك ،شوند محاسبات عددي حل مي يبه شيوه كرد معموالًروي
بسته يا تحليلي مدل را  شوند تا امكان حل فرم كرد نظري به كار گرفته ميهايي كه در روي سازي ساده

هاي مدل با مقادير  يخروج ،عددي مدل پس از حلّ. شوند كرد كنار گذاشته ميدر اين روي ،فراهم كنند
هاي  كرد گشتاورروي. دنشو دنياي واقع تطبيق داده شده و از طريق پارامترهاي درون مدل تخمين زده مي

 Numerical Maximumو نيز روش  21شده سازي شبيه Likelihood  كردهاي هايي از روي نمونه
   .22معمول براي تخمين رسمي و علمي مدل در اين چارچوب است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
21  Simulated Method of Moments (SMM) 

فصلي از يك كتاب انگليسي در حال انتشار را  ،از دوستان تندو  همراهبه  نم. تر در ايران معمول استكم ،هاي ديگر روش ، در مقايسه بااين روش  22
   .قرار گيرد عالقمندانرس به زودي نهايي شده و در دست داريم كه اميد ايمكردهدر مورد معرفي اين روش تهيه 

4 

http://toni.marginalq.com/
http://toni.marginalq.com/
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/People/Professors/Cooper.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/People/Professors/Cooper.aspx
http://faculty.london.edu/chennessy/
http://faculty.london.edu/chennessy/
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  26و عصبي 25رفتاري 23،24رويكرد آزمايشگاهي

كردهاي نقض روي هدف ما لزوماً ،گاهيرويكرد آزمايش طبقِ. كرد با هم تفاوت دارنداين سه روي
. رفتار افراد را در آن شرايط بسنجيم ،گاهآزمايش خواهيم با طراحي شرايط ميكه بل ؛استاندارد نيست

روش در داخل اين بازارهاي طراحي بازارهاي مختلف و دعوت افراد به خريد و ف ،كار اين يمثال ساده
  .استهاي رياضي مربوط به آن بازار  خروجي بازي با نتايج مدل يمقايسهگاهي و آزمايش

، ريسك مثالً در شرايط(كرد رفتاري در پي درك قواعدي است كه رفتار افراد در شرايط مختلف روي
 عدم دسترسي كامل به اطالعادر شرايطير گروهأثت ت، در شرايط ،را ) ...جسمي متفاوت و  در شرايط
به چارچوب نظري استاندارد   تري نسبتنگاه انتقادي يچارچوب رفتار ،معنيبه يك . دهد شكل مي

. ها باشد قواعد در آزمايش كند و اصراري ندارد كه فقط به دنبال اين اقتصاد نئوكالسيك اتخاذ مي
قضاوت يا رفتار  يكه شيوه مواردييعني  ،هاي رفتاري دنبال يافتن ناهنجاريبه  پژوهشگران بسياري

  . هستند ،كند از فرضيات استاندارد اقتصاد تخطي مي) در سطح فردي معموالً(ها  عامل

  

  

  

  

  

  

                                                 
23 Laboratory Experiments 

رويكرد  طبقِ. در رويكرد امپريكال خلط نكنيدهاي تصادفي  را با رويكرد ذكر شده براي توليد داده با استفاده از آزمايش رويكرددقت كنيد كه اين   24
هدف  ،تصادفيهاي  كرد آزمايشروي طبقِ .ها تحت شرايط آزمايشگاهي است تارهاي عاملهدف بررسي رف ،)Experimental(گاهي آزمايش

  . است) يك يا چند عامل محدود با تغيير صرفاً(توليد داده در شرايط دنياي واقع 
25 Behavioral 
26 Neuro 

 
هي استفاده مي كه كم كهاينفاينانس است و جالب  ياکرهاي او در حوزه كند و بيشتر اکرهايش  تر از نتايج آزمايش

 .هاي آماده است با استفاده از داده

Alok Kumar 

 

Keith Chen 

 .جالب است بسياراکرهاي او در مورد ارتباط زبان و رفتارهاي اقتصادي 

5 

http://moya.bus.miami.edu/~akumar/
http://moya.bus.miami.edu/~akumar/
http://faculty.som.yale.edu/keithchen/
http://faculty.som.yale.edu/keithchen/
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ادي مختلف است كه رفتارهاي اقتص) در مغز عمدتاً(هاي عصبي  رد عصبي به دنبال كشف مكانيسمكروي
بدانيم كه كدام بخش از مغز در زمان انجام معامالت  كه بخواهيماين براي مثال،. كنند را هدايت مي

وت در ساختار توان تفاوت رفتار افراد در اين شرايط را به تفا شود و آيا مي ال ميفع پرريسك ماليِ
  .يا خير ها ربط داد عصبي آن

 گاهآزمايشاين  ياهشهوژپتوانيد  در اين زمينه معروف است و مي) كلتك(انستيتو فناوري كاليفرنيا 
  :را به عنوان مثال بررسي كنيد

  
  

  :؛ چراكهزياد در ايران دارندكردها هم جاي كار اين روي

براي شركت دادن افراد در ( به نسبت كشورهاي ديگر ارزان است انجام آزمايش در ايران .1
مزدها در كشورهاي ها دستمزد پرداخت كرد و چون دست هاي مختلف بايد به آن ايشآزم

  .)ها هزينه باالتري هم دارد غربي باالتر است انجام اين نوع آزمايش
در ايران فعاليت دارند و  ايبرجسته پژوهشگران ،)نورو ساينس(علوم عصبي  يدر حوزه .2

نيز  )علوم شناختي يپژوهشكدهو  هاي بنيادي دانش يپژوهشكده همچون(مراكز متعدي 
را در ) MRIگاه دست مثالً(هاي عصبي تجهيزات الزم براي انجام آزمايش وجود دارند كه

  .اختيار دارند

اخير بسيار  يگاهي در دنيا در دههاقتصاد رفتاري و آزمايش يدقت كنيد كه حجم مطالعات در زمينه
 ،طراحي يك آزمايش خوب از يك طرف. اند باال بوده و لذا مسايل استاندارد به دفعات مطالعه شده

آشنايي كامل با  ،جالب و از طرف ديگر هايپرسشهاي نظري اقتصاد و لذا طرح  نيازمند تسلط به مدل
  . اند گزارش كرده ساير پژوهشگراننتايجي است كه 

  

 
Caltech Laboratory for Experimental Finance

http://www.hss.caltech.edu/~pbs/
http://www.hss.caltech.edu/~pbs/
http://www.hss.caltech.edu/~pbs/
http://www.hss.caltech.edu/~pbs/
http://www.ipm.ac.ir/
http://www.iricss.org/fa/Pages/Default.aspx
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  تقريبي/27كرد محاسباتيروي

در اين . نباشدفاينانس  يشايد به اندازه ،تر است و اهميت آن در اقتصاد در فاينانس معمول ،كرداين روي
اي   اي كارآمدتري براي حل مسائل پيچيده هاي محاسباتي و رايانه كند روش سعي مي پژوهشگر ،كردروي

هاي  شيوه ،28يهاي حس انواع الگوريتم. بر بوده پيدا كند ها غيرممكن يا بسيار زمان آن كه حلّ
  . هاي مختلف محاسبات عددي در اين حوزه رايج هستند زني رياضي و تكنيك تقريب

نيز به نوعي  29محور هاي عامل مدل همچونرويكردهاي جديدتري  بتوان گفتشايد با كمي اغماض 
رويكردهاي  ويمحور به س هر چند كه رويكرد عامل(آيند  اين رويكرد به حساب مي يمجموعهزير

كند و اجازه  عمال نميها ا فرضيات نئوكالسيك را روي عامل چرا كه لزوماًگرايش دارد؛ رفتاري هم 
  .)ي يا رفتاري هم پيروي كنندگيري حس ها از قواعد تصميم دهد كه عامل مي

آمار  همچونهايي  هايي كه متخصصان حوزه وشبه ر ،ه در اين زيربخشهاي مورد استفاد تكنيك 
، كنند علوم رايانه و فيزيك استفاده مي ،مهندسي صنايعپژوهش عملياتي،  ،رياضيات كاربردي، رياضي
يك . گيرد ها قرار مي حوزهي در مرز مشترك اقتصاد و اين تر است و لذا اين حوزه به نوع نزديك
  . گذاري مشتقات مالي مختلف است رياضيات مالي و قيمت، كرداين روي يكاربرد گسترده يحوزه

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
27  Computational  
28 Heuristic 
29 Agent‐Based 

6 

 

Kumar Muthuraman 

 رياضيات مالي

 
 رياضيات مالي

Nizar Touzi 

 

Dean Corbae 

 اقتصاد الکن

http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/
http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/
https://webspace.utexas.edu/km25676/www/
https://webspace.utexas.edu/km25676/www/
https://sites.google.com/site/deancorbae/research
https://sites.google.com/site/deancorbae/research


 فصل سوم
 
 
 
 
 
 
 

  

30 

 

  )فاينانس(ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي در دوره تجاربي از انتخاب موضوع پژوهش
حامد قدوسي :مؤلف و گردآورنده

 

 پژوهشراي بررسي ادبيات حول موضوع جوي اوليه بوجست: فصل سوم
  
  
  

كليدي و نگاه كردن  يواژهبررسي چند  ،مگا يناول. آشنا هستيم گوگل اسكالرجوي وبا جست همگي
  1.به مقاالت مطرح در آن زمينه هستند

هر ( گذارددر اختيار ميعلمي  يجامعهاز نظرِ مقاله  از جديتهر مقاله تخمين خوبي  2تعداد ارجاع  
نگاه كردن به ). داشته باشدتواند خطاهايي  مي هماين شاخص  ،زن ديگري تخمين همچون هرچند كه 

قدر جالب و مهم نبوده كه مورد توجه آن تا مقاالتي كه نوشته شده ولي عمالًكند  ارجاعات كمك مي
هاي  رسي به نسخهامكان دست ،ل اسكالرگگوجو در وجست سنِيك ح. يرد را كنار بگذاريمقرار بگ

ي براي آن اگر چنين فايل( اف قابل دسترسي عمومي است دي هاي پي فايل مختلف يك مقاله و مشخصاً
   .)داشته باشدمقاله وجود 

  

چهار . است 3از مقاالت مروري آغازِ كار ،براي به دست آوردن ديد خوبي از ادبيات ي،بعدسريعِ  گامِ
  ژورنال مناسب براي چنين كاري عبارتند از

  
 Journal of Economic Perspectives 
 Journal of Economic Literature and  

 Annual Reviews of Economics  

 Annual Review of Finance  

  

تر نگاهي رو به بيش اول، ژورنالِ. هستند دسترسدر به صورت عمومي  ،اول بختانه دو ژورنالِ خوش
مهم  هايپرسشبه كجا رسيده و چه  ي مورد نظرتاندر حوزه پژوهشكه  در اين بارهجلو دارد و 

                                                 
جا  اين. تواند باعث سردرگمي و اتالف وقت بسيار شود مي ،اسي است كه اگر به درستي انجام نشودحس يمرحله ،كليدي واژگانِانتخاب    1

تواند دانشجو را در مسير درستي   ميمؤثر  كليديِ واژگانبا پيشنهاد  ،طنماي مسلّراه استاد. شود دوباره برجسته ميراهنما  استادنقش 
  . و از اتالف انرژي او جلوگيري كند، هدايت

2 Citation 
3 Review Papers 

1 

2 



 فصل سوم
 
 
 
 
 
 
 

  

31 

 

  )فاينانس(ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي در دوره تجاربي از انتخاب موضوع پژوهش
حامد قدوسي :مؤلف و گردآورنده

 

ي از فنّ  يتر خالصهبيشدوم،  ژورنالِ. دهد، اطالعاتي به شما ميدوجود دار در ارتباط با آن ديگري
  . در اختيار مي گذاردتوليد شده را  كنونادبياتي كه تا 

در خيلي . وقت خود را با مقاالت سطح پايين تلف نكنيد ،نامه جوي ادبيات براي پايانوجست مقطعدر 
خيلي مطرح  ژورنالِاول چند  يردهدر . وجود دارد هاژورنالاز  يبندي مشخص رده ،هاي اقتصاد از شاخه
خوبي قابل  ها بسيار اساسي و تا حد مقاالت آن معموالًوجود دارند كه  همچون موارد زيرو معتبر 

  . 4نداعتماد

 Econometrica 
 American Economic Review 
 Journal of Political Economy 
 Quarterly Journal of Economics 
 Journal of Finance 

 
 

 :همچون موارد زير را داريمعمومي اقتصاد  هايژورنالهم ي بعد ردهدر 

  
 Review of Economic Studies 
 Review of Economics and Statistics 
 International Economic Review 

  
  
 

در  براي مثال، .هاي مختلف قرار دارند حوزه ممتاز هايژورنال ،برتر عمومي اقتصاد هايژورنالبعد از 
  :هايي همچونژورنال ،اقتصاد كالني حوزه

  
  Journal of Monetary Economics 
  Review of Economic Dynamics 
 Journal of Economic Dynamics and  

 
 
 

 

                                                 
 . اند درصد است و لذا مقاالت پذيرفته شده معموال از فيلتر بسيار سختي عبور كرده 8تا  3نرخ پذيرش مقاله در اين مجالت چيزي بين   4

3 
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  :همچون هايي، ژورنالاقتصاد مالي يدر حوزه

  Review of Financial Studies 
 Review of Finance 
 Journal of Financial Economics 
 Finance and Quantitative Analysis 

 

   :منابع و محيط اقتصاد يدر حوزه

 Journal of Environmental Economics and Management 
  Environmental and Resource Economics 
 Resource and Energy Economics  

 

- ژورنال ها معموالً اين.  دارندبراي خود  ورنال برتريك يا چند ژكدام،  هر ،هاي اقتصاد هم حوزه باقيِ

ها محكم است و از  آن پژوهشاي هروشاي هستند كه  يفيت باال و حرفهخوب و با مقاالتي با ك هاي
  .هاي سخت گذشته است فيلتر داوري

ها است كه براي  ديبن يك روش سريع مراجعه به برخي فهرستها، ژورنالبراي يافتن اين نوع  
، كامل يك فهرست نسبتاً مثالً. شود تصاد و مدارس بازرگاني استفاده ميهاي اق كدهبندي دانش رده
اقتصادي را معرفي كرده و عددي  هايژورنالاست كه تعداد زيادي از  5انجمن مدارس بازرگاني بنديِ رده

  . 6توانيد اين مستند را دريافت كنيد مي جا اين. دهد ها نسبت مي شان به آن هم به نسبت كيفيت

: شود  كيفيت مقاالت در دو محور كم مي ،كه حركت كنيم هاژورنالبندي  رده باال به پايينِي ها از اليه 
كه  دوم اين. شود مي  كم ،كنند طرح ميكه  پرسشِ پژوهشيها و اهميت  مشاركت آنكه ميزان  اول اين
 كه خالصه اين. شود تر ميبيش ،ها آنشده در ارايه هايو تحليل شناسيروشخطا و اشتباه در  احتماالً

خيلي از  ،كه تر اين مهم ينكته !قابل اعتماد نيست لزوماً ،است ISIكه  ژورناليهر  حواسمان باشد
لذا خواندن . تكرار نتايجي است كه در مقاالت دست اول وجود دارند ،پايين يرده هايژورنالمقاالت 

  . اين مقاالت ممكن است وقت شما را تلف كند

  

                                                 
5 Association of Business Schools (ABS) 
6 ABS Journal Quality Rankings 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http://www.associationofbusinessschools.org/sites/default/files/Combined%20Journal%20Guide.pdf&ei=pCsiUZLwLIPl0gHmxIAI&usg=AFQjCNGJEOamloIk8LcvLZWHNRUn8sz28w&sig2=IwJ3BkInSVkIciMTkJoUgw&bvm=bv.42553238,d.dmg
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مقاالتي  مرورِ پژوهش،هاي  اي ادبيات و يافتن ايدهديگر براي ارزيابي مرزه نسبتاً مؤثرِيك راه سريع و 
 ،اقتصاد يبختانه در رشته خوش. شوند مي ارايه تاني پژوهشيحوزه هاي خوبِ كنفرانسر است كه د

سايت وبروي  شان را معموالً مقاله 7غيرنهايي ينسخه ،كه نويسندگان وجود داردبسيار خوبي  تسنّ
ه شده در يرسي به مقاالت اراگذارند و لذا دست سايت خودشان به اشتراك ميوبكنفرانس يا 

. هاي خوب را شناسايي كنيد خودتان كنفرانس يرشتهسعي كنيد در . ها خيلي سخت نيست كنفرانس
است كه هر   8كنفرانس ساليانه انجمن اقتصاد آمريكا ،اقتصاد يترين كنفرانس جهاني مهم حوزه مهم

هم كنفرانس خوبي است كه   9فرانس انجمن اقتصاد اروپانك. شود اول ژانويه برگزار مي يسال در هفته
كنفرانس خودش را  هم معموالً در اقتصاد اي شاخههر زير. شود برگزار ميآگوست ماه اواخر  معموالً

 اقتصاد منابع اروپايي انجمن كنفرانس ،زيست و انرژي اقتصاد منابع و محيط يدر حوزه براي مثال،. دارد
و   11آمريكا كنفرانس فاينانس غربس دو ،فاينان يدر حوزه. ترين كنفرانس استبه 10و محيط زيست

  .توان نام بردرا مي 12اروپايي فاينانس انجمن كنفرانسِ

  :ها به چند نكته دقت كنيد كنفرانس مقاالت در مورد استفاده از

هاي  كنفرانس. علمي شروع كنيد يهاي مطرح و سطح باالي حوزه كنفرانسهاي ي مقالهمطالعهبا  .1
تري خواهند بود كه خواندشان چيز زيادي به شما اضافه  تر شامل مقاالت ضعيف سطح پايين

 .  كند نمي

مختلف  13يصدها جلسه ،هاي بزرگ اقتصاد كنفرانس! ها گم نشويد مقاالت كنفرانس ميانِدر  .2
تواند باعث  و اين مي) !جريان استزمان در  راني همسخن يجلسه 20ش از گاه بي معمولً(دارند 

 يحوزهدر چين كردن مقاالت مطرح  براي دست هاي خوب صرفاً از كنفرانس. سردرگمي شود
  .هاي اخير استفاده كنيد تان در سال مورد عالقه

  

                                                 
7  Working Paper 
8 American Economic Association 

9 European Economic Association Meeting 
10 European Association of Environmental and Resource Economics (EAERE) 

11  Western Finance Conference (WFA) 

12 European Finance Association (EFA) 
13 Session 
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   :اريددو گروه از مقاالت تفاوت بگذ ميانِ ،كنيد خاص را مرور مي يوقتي مقاالت يك حوزه

. اولويت دارندو سازي آن شاخه هستند  كرد متفاوتي در مدلكه سرآغاز روي، مقاالت پايهگروه اول، 
هاي استاندارد كار  سازي در آن حوزه را ياد بگيريم و با مدل كنند كه اصول مدل اين مقاالت كمك مي

  :به عنوان مثال). باشد هر چند قصد خود مقاله اين نبوده(كنيم 

 Nobuhiroمشهور  يمقاله Kiyotaki وJohn  Hardman Moore   در مورد
ت مقاله تر كلي خواننده راحت پديا ارجاع داده شده تا ويكي يبه نسخه(هاي اعتبارات   چرخه

  .)را دنبال كند

  14سازي بازارهاي ناكامل  در مورد مدل Truman Bewley يهناگدنچ مقاالت

  گذاري و مصرف در زمينه انتخاب بهينه سرمايه Robert Merton يمقاله

  زايي هاي مربوط به درون در مورد چالش  James Joseph Heckmanمقاالت 

 

  

   

  

  

كمابيش  سازيِ كرد مدلگيرند و لذا روي اول شكل مي گروه مقاالت مقاالتي هستند كه به تبعِ ،گروه دوم
را ) تجربي خصوصاً( پرسشِيك يا چند  ،آن مدل استانداردارند ولي هر كدام با استفاده از استانداردي د

ايده گرفتن براي چگونگي جالب توجه و  هايپرسشندن اين مقاالت براي يافتن خوا. اند پاسخ داده
  . له و تحليل آن مفيد استئبررسي مس

                                                 
14 Incomplete Markets 

5 

 يي مفيد است ولي در مرحلهاين اکر تا حدّ !اين مقاالت را نخوانيد يفقط خالصه
. كمك چنداني به شما نخواهد كرد اي،هاي حرفهپژوهشساختن براي انجام  مهارت
سعي كنيد  !ها دست و پنجه نرم كنيدو با محتواي آن سازي مقاالت بشويد يات مدلئوارد جز

عددي مدل را  حلّ  ،اي آشنا هستيد هاي رايانه محاسبات مقاله را تكرار كنيد و اگر با روش
ثابت مفيدي است كه يك بار در اول  ياکر آسان نيست ولي هزينه اين. بازتوليد كنيد
 .توانيد از آن بهره ببريد ها مي پردازيد و تا مدت مي پژوهش

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobuhiro_Kiyotaki
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hardman_Moore
http://en.wikipedia.org/wiki/Kiyotaki%E2%80%93Moore_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Truman_Bewley
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://en.wikipedia.org/wiki/Merton's_portfolio_problem
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Heckman
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 دو گروه از مقاالت قبلي در اي براي بررسيِ دو مرحله يبرنامه يك :كند هاد ميناين رويه را پيش هژير رحمانداد
 يفقط خالصه ،اول يدر مرحله. ايجاد كنيد تانپرسشِ پژوهشاي براي مقاالت مرتبط با  وشهپ ،اول ؛پيش بگيريد

اين كار را ادامه . مقاالت را بخوانيد تا ببينيد كه آيا الزم است مقاله را براي مرور بعدي در پوشه ذخيره كنيد يا نه
مرور  هايي كه قبالً شما را به حداقل يكي از مقاله ،كنيد درصد از مواردي كه مرور مي 50بدهيد تا وقتي كه حداقل 

 تان راحت است كه اكثر فضاي ادبيات را مرورِ خيال تقريباً ،نقطه رسيديد وقتي به اين. دهندارجاع  ،ايد سريع كرده
شروع كنيد و بر ) كه در باال توضيح داده شد(تان برويد و اول با مقاالت كالسيك  حاال به سراغ پوشه. ايد سريع كرده

ت كالسيك را كه مقاال حاال. شده برويدمقاالت ذخيره يبعد دوباره به سراغ بقيه. ها مسلط شويد هاي آن روش
اين  پايانِدر.  بايد بتوانيد آن مقاالت را بهتر بفهميد و تحليل كنيد ،سازي آشنا هستيد كرد مدلايد و به روي خوانده
 پرسشِتوانيد  اب داده شده و لذا ميجو هاييپرسشدانيد چه  شناسيد و مي ديگر شما ادبيات را به خوبي مي ،مرحله

  .بندي كنيد خوب صورت خودتان را خيلي پژوهشِ

ي مهماننويسنده  

مقاالت اصلي را با  ،بعد. من سعي مي كنم يك سيالبس درسي روي موضوع پيدا كنم: اين نظر را دارد حسين رحمتي
برايم در اين . بفهمم را كامالً هاآن هاي"نريبيوشكانت"و  ميانِ مقاالتتفاوت نم و سعي مي كنم ادقت مي خو

را  هاشود اين مقاله فكر مي كنم چگونه مي بعد،. شونداز هم تفكيك مي ين دو يا سه مقالها چطورمرحله مهم است 
كنم يك فضاي درختي سعي مي ،ندن مقاالت مروريابا خو. روم سراغ مقاالت مروريبعد مي معموالً. ادامه داد
جا خاص از ك يگويد اين حوزهمذكور مي درخت. در ذهنم و گاه امانجام داده راذ اين كار روي كاغ گاه. ترسيم كنم

اگر جايي از درخت . سعي مي كنم ببينم كجاي اين درخت خالي استبعد،  !تر شدهشروع شده و چگونه جزئي و جزئي
 .ارددر اين حول و حوش وجود د آن شاخهمقاله نوشتن در  به اين معني است كه شانسِ ،خالي بود

ي مهماننويسنده  

http://www.ise.vt.edu/People/Faculty/Bios/Rahmandad_bio.html
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يك . نامه را تا اواخر سال دوم يا حداكثر اوايل سال سوم مشخص كنيد سعي كنيد موضوع پايان
اي و  سازي رايانه مدل همچونكه كارهايي  ضمن اين. مل داردأشدن و ت نياز به پخته ،خوب ينامه پايان
موضوعات نظري و تجربي هركدام . آوري داده ممكن است نياز به زمان طوالني داشته باشد جمع

در موضوعات نظري ممكن است  براي پژوهش جديد ايلهئرسيدن به مس. اي خودشان را دارنده چالش
 نسبتاًزمان به  ،نوشتن مقاله له وئمس حلّ معموالً ،زمان زيادي بطلبد ولي وقتي موضوع جديد پيدا شد

  .تري نياز دارد كم

ممكن  –ياد دارند ز يدر مواردي كه نياز به توليد داده خصوصاً –پاسخ گرفتن از موضوعات تجربي 
 ها روشن نيست و هم معلوم نيست كه آوري داده چرا كه هم افق جمع ؛دباش پرريسكاست بسيار 

يي از اين ها ريسك ،براينبنا. دار و جالب توجهي رسيد معني يبه نتيجه ،ها پس از كار با داده بتوان
  . بندي خود لحاظ كنيد را در زمان دست

هايي  است كه از فرصتاول تا اواسط سال سوم اين  يو نوشتن مقاله نامهپايانحسن انتخاب موضوع  
هاي  از حوزه بسياريدر  ،مثال رايب. شويد مند مي بهره ،علمي وجود دارد يگو با جامعهوكه براي گفت

هم توسط   شركت در آن يهزينه شود كه معموالً برگزار مي 15مدارس تابستاني در اروپا ،اقتصاد
) شدهنهايي نه لزوماً(مناسب  يداشتن يك مقاله شرط شركت عموماً. شود گاه ميزبان پرداخت ميدانش
آمد علمي با ورفت ،جوييدانش ير دورهتوانيد د مي ،لذا اگر چنين خروجي را توليد كرده باشيد. است

  .ببريد  داشته باشيد و از نظرات افراد مختلف براي اصالح كارتان بهره علمي جهان معتبر نهادهاي

  

  

  

                                                 
برگزار ) EAERE(زيست اروپا  و انجمن اقتصاد منابع و محيط) مستقر در مونيخ آلمان( CESIFOهايي از اين مدارس توسط موسسه  نمونه  15

 . شود مي

6 
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  انتخابِ موضوعِ نهايي: چهارمفصل 
   

يك . جهات عالي باشد يتواند از همه يادآوري كنيم كه هيچ موضوعي نميبد نيست  آغازِ اين فصلدر 
گرايي بيش از حد و صرف وقت بسيار براي يافتن موضوع بسيار جذاب  كمال پژوهش،معمول در  يتله

دهد تا صرف وقت  ري به دست ميتبه يمتوسط و شروع كار نتيجه يك موضوعِ گاه انتخابِ. است
راموش نكنيم كه بسياري از ف. به تعويق انداختنِ فرآيند اصليِ پژوهشو براي يافتنِ موضوع زياد  بسيار

تر  پخته پرسشاين  ،در طول زمان ،اند و بعد شروع كرده متوسط پرسشيدر ابتدا با  ،اليع هايپژوهش
 پژهش،فرآيند  فراموش نكنيم كه خود. اب تبديل شده استبه موضوعي اثرگذار و جذّ شده و نهايتاً
تحليل  هاي ما براي شكست تالشكند و لذا حتي  تر مي عميق ،تر و درك ما را از موضوع الذهن ما را فع

امپريكال شروع  پرسشگاه با يك  براي مثال،. است يارزشگذاري با خود گاهي سرمايه ،اول پرسشِ
بينيم كه  مي زنيم،ايم، محك ميكردهآوري و مرتب  هاي كه جمع مان را با داده  و وقتي فرضيه ايمكرده

شود تا با  ها باعث مي كردن با داده  پنجه نرموولي همين فرآيند دست آيد؛ميداري به دست ن نتايج معني
 ي جديد برايو موضوعات هاپرسشها آشنا شده و  هاي موجود در آن مندي ها و روندها و قاعده آن داده
  .را دنبال كنيم پژوهش

  :زمان در نظر بگيريد همرا نامه بايد چند عامل  پايان موضوعِ در انتخابِ

  

  قابل قبول را دارد؟ ژورنالِعلمي در يك  يبه يك مقاله كافي براي تبديل ابيتآيا موضوع جذّ
  

. هاي اقتصادي است  يات مدلئفهميدن مقاالت مختلف و كار با جزنامه مستلزم خواندن و  پايان
آيا در . شويم ها و مشكالت مواجه مي هامها و اب پرسشدر چنين مراحلي با انبوهي از ما  يهمه
استادان شما كساني هستند كه به اين موضوع عالقه داشته و با آن آشنايي داشته باشند تا به  ميانِ

ن حوزه آشنا باشند و شناسيد كه به ادبيات و ابزارهاي اي شما كمك كنند؟ آيا دوستاني مي
د هم ي خود را از اين بعنامهبد نيست موضوع پايان ها برقرار كنيد؟ گوي علمي با آنوبتوانيد گفت
  .محك بزنيد

1 

2 
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كه با عشق و عالقه روي آن كار كنيد؟  كافي به اين حوزه عالقه داريد طوري يبه اندازه آيا شخصاً
وعي را انتخاب كنيد لذا موض ؛كند شغلي شما را هم مشخص مي يي آيندهنامه تا حد نوشتن پايان

و هم از فكر كردن و كار كردن با  كنيدآن احساس راحتي  سازيِ كردهاي مدلكه هم با روي
ه تبديل به يك تكليف نام بدترين اتفاق اين است كه پايان. موضوعات مربوط به آن لذت ببريد

باشد كه دوست  هاييپرسشتان پاسخ به   نامه موضوع پايانترين اتفاق اين است كه به. شاق شود
  .ها پاسخ بدهيد داريد به آن

هاي  نامه مهارت آيا كار روي اين پايان: دكترا را داريد يگاهي بعد از دورهكار غيردانش اگر قصد
هاي غيردانشگاهي را  شاوره و ساير فعاليتهاي م نهادي شما براي كار در بخش سازي و دانشِ مدل

افزايش  ،دارد فاينانس يگاهي در حوزهكسي كه قصد كار غيردانش براي مثال،دهد؟  افزايش مي
مديريت ريسك ا، ه ها و دارايي گذاري يريت سرمايهمد ي،هاي اقتصادسنجي مال تسلط روي مدل
تسلط روي  ،در مقابل. مندي باشدكاري ارزش يتواند سرمايه هاي محاسباتي مي اعتباري و روش

اي در فضاي غير  كار گسترده تعادل عمومي ممكن بازار ييا نظريه هابازي يهاي نظريه مدل
  . گاهي نداشته باشددانش

آيا نتايج كارتان در سطح جهاني هم اهميت : ديدكترا دار يگاهي بعد از دورهاگر قصد كار دانش
مهمان يا  پژوهشگر دهد كه به عنوان ما امكان ميدارد؟ آيا توليد نتايج روي اين موضوع به ش

  ؟ يدبگيردنيا ارتباط  امثال آن با مراكز علمي معتبرِگر پسادكترا و پژوهش

  

3 

4 

5 

اطالعات ارزشمندي از  ،دكترايش ينامه پايان در جريانِكه  شناسمميدوستي را 
هاي كشاورزي و  ريسك يلهئمس. آوري كرده بود در ايران جمع ساليهاي خشك ريسك
به . موضوع داغي در اقتصاد توسعه است) Adaptation(هاي مقابله با آن يا با اصطالح  روش

طرف  از ،)ايران(ل كشاورزي يك كشور مهم ئدست اولش از مسااطر اين اطالعات خ
 .نوشت هاآنو مقاالت مشتركي نيز با  ري دريافت كرداکنهاد همپيش ،استادان مشهور اين حوزه
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   هاي جالب براي ايرانهايي از پژوهشنمونه: پنجمفصل 
  
  

جهت برجسته كردن  صرفاً هايي كه در اين فصل ارايه شده،المث ،طور كه در مقدمه هم ذكر شدهمان
موضوعاتي براي  اند و لزوماً اول در مورد اقتصاد ايران ذكر شده يل درجهئاهميت فكر به مسا

  . شما نيستند ينامه پايان

هاي اقتصادي و سياسي  اي از ساختارهاي نهادي و ويژگي مجموعه ،كنيم وقتي راجع به ايران صحبت مي
هايي از اين  نمونه. سازي اقتصادي به طور خاص براي ايران معني داشته باشد شود تا مدل باعث ميآن 

هاي رايج   نبود مكانيسمت، ثاب يفقدان ابزارهاي مالي با بهره، م باالتور: عبارتند ازهاي خاص  ويژگي
، مق بودن بازار ماليكم عم، تحري، وابستگي درآمد ارزي به قيمت نفته، نرخ بهر براي تنظيم دائميِ

مشاركت پايين زنان در ، پرهزينه بودن اعمال قراردادها ف كشور،هاي مختل استان ميانِمدي درآ يفاصله
نبود اوراق ، )و نرخ ارزثل قراردادهاي آتي و اختيارات م(نبود بازار ابزارهاي مديريت مالي ر، بازار كا

    ...و  طوالني هايخزانه با افق

ها  هاي درگير با اين اصطكاك آوريم اين است كه عامل ذهن مي بهاولين فرضي كه  ،اقتصاددانبه عنوان 
شان يا در شكل دادن به نهادهاي  در تصميمات ،خودشان به اين نكات واقف هستند و لذا ،ها يا ويژگي

يك كار ما . امكان خنثي كنند كنند كه آن اصطكاك را تا حد طوري رفتار مي) آشكار يا ضمني(جديد 
يي آو لذا كمك به بهبود كار(ها  و توضيح آن هاي پشت اين نهادها درك مكانيسم ،به عنوان اقتصاددانان

  . است) ها آن

  :رويمميهاي مشخص  يم و بعد به سراغ مثالكنمييك الگوريتم خالصه ارائه  ،در ابتدا

خبرهايي كه در مورد پاسخ . اس باشيداجتماعي دور و بر خودتان حسدر مورد ساختارهاي اقتصادي و 
نرخ ، هاي دولت سياست، تغيير نرخ ارزهمچون (هاي مختلف  كها به محرّ كنندگان يا بنگاه مصرف
ندارند  با خود عميقي ياين خبرها نكته گاه. يات دنبال كنيدئشنويد را با جز مي) ...و  انتخابات، ماليات
گاه رفتار بسيار جالب  ،ولي در دل همين خبرها ؛دهند ميارايه از واقعيت  نادرست يتصوير حتّيو گاه 

مجهز شدن به مقدمات ابزارهاي اقتصادي و ادبيات . و بديهي نهفته است كه ارزش مطالعه دارد
  .كند كه نگاه متفاوتي به درك اين اخبار داشته باشيد كمك مي اقتصاد كالسيك

1 
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را  اند چنين رفتاري نوشته يبارهدر چه ديگرانآنغ ادبيات برويد و سرا ،ابي رسيديدبه موضوع جذّ وقتي
 ،در بسياري از اوقات. جو بسيار مهم استوكليدي براي جستواژگانِ دقت كنيد كه انتخاب . بخوانيد

رسد يا در  به ذهن شما ميچه آن آن با اصطالحات رايجِ ادبيات بزرگي حول موضوعي وجود دارد ولي
مشورت با . دويش غافلايران مطرح است اندكي تفاوت دارد و لذا اين خطر وجود دارد كه از اين ادبيات 

استادان يا افراد گاه پيش . بسيار مفيد است مرحلهها در اين  كالسي دوستان و هم ر يا حتيهتب با ديد
 دهد كه اين موضوع قبالً به شما سرنخ مي او بي درنگ گوييد و خود را به كسي مي يآيد كه مشاهده مي

  .شود  جويي مي ها ساعت از وقت شما صرفه خاص از ادبيات مطالعه شده و لذا ده يدر اين حوزه

تر و مبتني بر  به توصيفي پيچيده ،لهئمس دستيِ دم وقتي ادبيات را خوانديد و ذهن خودتان را از توصيف
 ينسخه .مكتوب كنيدتر  تان را به صورت مشخص وقت آن است كه فرضيه ،مفاهيم علمي ارتقاء داديد

هايي كه فكر  داده .كنيدكاري آن را خوب چكّشراي خودتان بنويسيد و اي از مدل نظري را ب اوليه
به پروپوزالي برسيد كه از فهرست كنيد و  ،دهد كنيد قابليت بررسي امپريكال موضوع را به شما مي مي

  .خواهد شداي ختم  به متني غني و حرفهشده و  آغازاطراف  يجالب در مورد جامعه ييك مشاهده

اي ، نمونهاين مثال. مرور كنيمرا  يجهاني يك تجربه ،شويمايران  هاي خاص از اين كه وارد مثال پيش
قدم ) پايتخت تايوان(وقتي در تايپه  ،1مقاله اين ينويسنده. مشاهدات يك اقتصاددان با چشم باز استاز 
برند كه در آن به  شكل خاصي از مكانيسم حراج را به كار مي ،محلي فروشانِ بيند كه ماهي زده مي مي

ده  مثالً(قيمت مشخصي  ،ريگيماه. استعكس ماجرا بر  ،جاي ثابت فرض كردن كاال و باال بردن قيمت
هاي  كند به افزايش تدريجي تعداد ماهي كند و بعد شروع مي براي يك سطل خالي ماهي تعيين مي) دالر

دالر  10برنده حراج كسي است كه زودتر از بقيه رضايت بدهد كه آن تعداد ماهي را به . درون سطل
 براي معرفيِ شود اي مي پايه) بررسي نشده بودهمدل و  ،ادبياتدر  كه قبالً(ه اين مشاهده روزمرّ. بخرد

اي كه در ژورنال معتبري  مقاله .)...ج مثل حراج هلندي و انگليسي و به تبع اسامي ديگر حرا(حراج تايپه 
رفتار آن را تحت شرايط مختلف  ،اين نهاد خاص كند ضمن تحليل رياضيِ شود و سعي مي چاپ مي

توانيم پيدا كنيم كه  قدر از اين نوع نهادهاي جالب ميچشما كه ما در ايران حال قضاوت با . بررسي كند
حال برويم سراغ  .بررسي شود 2يدكترا به صورت تحليلي و جد ينامه حداقل در چارچوب يك پايان

                                                 

 1 A Dual Dutch Auction in Taipei: The Choice of Numeraire and Auction Form in Multi‐Object Auctions with Bundling 
2 Rigorous 

2 

3 

http://ideas.repec.org/a/eee/jeborg/v51y2003i4p427-442.html
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  .ي ايرانموضوعاتي براي پژوهش درباره

  رهن

نهادي است كه خيلي در دنيا معمول نيست ولي در ايران كاربرد  ،رهن. از مثال رهن شروع كنيم 
تواند مهم و جالب  هاي اين نهاد مي درك ويژگي ،اقتصاد ايران پژوهشگرِلذا براي يك . اي دارد ردهگست
فرض كنيم شما  ،سازي سادهبراي . له را در قالب يك مدل انتزاعي ببينيمئچيست؟ مس رهن دقيقاً. باشد
را به طور ) خانه(خانه يك دارايي صاحب ،در اين مدت. كنيد اي را براي چند سال رهن كامل مي خانه

 !كند از شما دريافت ميخانه  قيمت پولي معادل يك چهارم ،گذارد و در عوض كامل در اختيار شما مي
هايي كه علم اقتصاد به ما آموخته فكر  چنين چيزي چه طور در تعادل ممكن است؟ بياييد به اصطكاك

  .كنيم

لذا حتي وقتي . سان نيستكقرارداد ي يارزش واقعي رهن در ابتدا و انتهاي دوره ،به دليل تورم .1
به اين ترتيب وقتي نرخ . ايم در واقع اجاره پرداخت كرده ،ايم به صورت اسمي رهن كامل داشته

هاي  در تورمپس . يابد رهن هم كاهش مي دريافتي از پولِ ضمنيِ ياجاره ،تورم پايين بيايد
تر به دريافت رهن را مشاهده كنيم يا بايد ببينيم كه نسبت رهن به بايد تمايل كم ،پايين

  .يابد ها افزايش مي قيمت خانه
 يو نه اجاره(از طريق افزايش قيمت مسكن  ،مسكن درگذاري  بخش مهمي از بازده سرمايه .2

ايران بايد ببينيم كه نسبت قيمت خانه به اجاره در  ،لذا در تعادل. شود مين ميأت) دريافتي
بايد حدس بزنيم  ،به اين ترتيب). همين طور است واقعاً كه گاه( استتر از نقاط ديگر  پايين

نسبت قيمت به اجاره باال برود و  ،هايي كه انتظار افزايش قيمت خانه وجود ندارد كه در زمان
  . يافت رهن كم شودتمايل به در

جر ممكن أمست برا مثال،. جر استأاري براي اعمال قرارداد بين صاحبخانه و مسترهن ابز .3
دست  بهلذا رهن ابزاري . زنداست اجاره را به موقع پرداخت نكند يا به ساختمان آسيب ب

جر أمست آن،يا با تهديد به عدم بازپرداخت ها را جبران كند  خانه است كه اين خسارتصاحب
يد مشاهده كنيم كه رهن با ،تر شود هزينه لذا اگر اعمال قانون كم. واداردمنزل  يبه تخليهرا 

  .تري در بازار مسكن خواهد داشتهم نقش كم
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خانه بخشي از صاحب ،خانه است كه طي آنصاحب 3هاي نقدي رهن ابزاري براي رفع محدوديت .4
مين أاگر نظام ت. گيرد جديدش وام مي جرِأاز مست) هاي بسيار باال با بهره(پول خريد خانه را 

 يبا بهره(توانند اين پول را از بانك  ها مي خانهصاحب ،مالي مسكن در كشور قوي باشد
  . يابد مين كنند و لذا تقاضاي دريافت رهن كاهش ميأت) تر پايين

شود  ها شروع مي با اين حدس پژوهش معموالً. اين متن است يهاي نويسنده حدس صرفاً ،اين چهار مورد
هاي گفته شده  هاي رياضي كه اصطكاك يعني تبديل موارد باال به مدل(تر  هاي رسمي ولي با نوشتن مدل
را كنار بگذاريم يا تغيير  ي اوليهها حدس رخيممكن است ب ،ها آن رياضيِ و تحليلِ) را هم در بر بگيرد

  . هاي جديدي اضافه كنيم بدهيم يا حتي حدس

  چك 

. بپرسيمچك در ايران  يمسئلهتوانيم در مورد  مي ي رهن در ايران طرح كرديم راهايي كه دربارهپرسش
اند؟ وجود  چك شده نهاد دهيِ ها باعث شكل قدر رايج است؟ كدام اصطكاكچرا چك در ايران اين

نكي و چك در ام بانظ يهاي پولي و تورم در ايران دارد؟ رابطه اثربخشي سياست تأثيري برچك چه 
نرخ تعادلي  همچونبراي عوامل مختلف  4اي شود به تحليل ايستاي مقايسه گونه ميايران چيست؟ چ

  و امثال آن فكر كرد؟ 6نرخ نكوله، ميزان مبادل ،چك 5تنزيل

ترين فرضيات موجود مثل  به دنبال ساده اقتصاددانانه فكر كنيم و صرفاً بكوشيمست كه بايد جا اين 
اين فرضيات را حتي . نباشيم» يابد نرخ چك برگشتي افزايش مي ،شود وقتي وضع مردم بد مي«كه  اين

  . توانند طرح كنند كساني كه اقتصاددان هم نيستند هم مي

فوق را به عوامل مشخصي ربط بدهيم و لذا بتوانيم  هايپرسشگويد كه  اددانانه به ما ميشهود اقتص
مدلي بايد قادر باشيم  براي مثال،. مدهيه يير متغيرهاي فوق در طول زمان اراهايي در مورد تغي بيني پيش

هاي مربوط به  مجازات ،نكولاحتمال ، دستوري يبنويسيم كه نرخ تعادلي تنزيل چك را به نرخ بهره
  . مان را به آزمون بگذاريم فرضيه ،هاي موجود با استفاده از داده ،و بعد چك و امثال آن ربط بدهيم

                                                 
3 Financial Constraints 
4 Comparative Statics  
5 Discount 
6    Default 
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  فروش قسطي 

اين نوع . مين مالي در صنايع ايراني استأهاي مختلف قراردادهاي ت درك شكل تالش براي ،اين مثال
هاي رايج  شكلعني انواع ي(له ئيات نهادي مسئز به صرف وقت براي يادگيري جزاني معموالً ،هاپژوهش
قرارداد اطالعاتي از ميزان استفاده از هر نوع كسبِ  ،در صورت امكانو  يك،عناصر اصلي هر، قرارداد

زير نظر . دارد) تلفهاي مختلف قرارداد و صنايع مخ شكل ميانِ يرابطه، در شرايط مختلف اقتصادي
ادبيات مربوط به قراردادهاي مالي پخته شده  يبا ذهني كه از طريق مطالعه(نهادي  ياتئجز دقيقِ گرفتنِ
ها هم واجد ارزش  مستند كردن آن جالبي به ذهن برسد كه گاه صرف هايپرسششود  مي سبب ،)است
  .  است

فروشان در ايران  ها و خرده واسطه، كنندگان مينأتن، فروشندگا ميانِمين مالي أت يرابطه موضوعِ ديگر،
شان را به صورت  هاي اجناس مجبورند جنس يهاي فروشنده ها شركت دانيم كه خيلي وقت مي. است

اين در حالي . پول را پس بگيرند ،ها بعد از فروش قسطي به شركت بعدي در زنجيره بدهند و مدت
ساز  ر از قطعهت بايد كم) مثال ايران خودرو(مين مالي براي خريدار أت يهزينه ،است كه از ديد نظري
هاي جالبي از مباحث اقتصاد  جا تركيب اين. تري به بازارهاي مالي دارد رسي كمكوچكي باشد كه دست

هاي خاصي از  شكل ،محصول هاي بازارِ اصطكاك ،كند كه در آن دهي صنعتي بروز مي مالي و سازمان
  . كند و ارزش بررسي دارد روابط مالي را تحميل مي

  مهريه و جهيزيه

البته با (هند و نيز كشور ما ، اجتماعي هستند كه در آفريقا-نهادهاي اقتصاديجهيزيه و شيربها  ،مهريه
اولين . وجود دارند )پرداخت يكننده و اندازهپرداخت رفط ،پرداخت يهاي مهمي در مورد شيوه تفاوت

كاركرد مهريه چيست؟  ،اين است كه در دنياي مدرن طرح كندتواند  اقتصادي مي پژوهشگركه  پرسشي
وليت ئتر مس به زن كه بيش گيرد،بر عهده ميمزدي  آيا مهريه نوعي بيمه است كه از طرف مرد كه كارِ

زني زن را در زمان  تعهد است كه قدرت چانه شود؟ آيا نوعي مكانيسمِ كار غيرمزدي را دارد پرداخت مي
  راي زن است؟برد؟ آيا يك مكانيسم اعتبار اجتماعي ب اختالف باال مي
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  پول سرگردان

شنويم كه به دليل  مي ارهاب ،ايران يبارهدر. كنيمطرح ميبراي ايران  7مالي-كالن يمثال آخر را از حوزه
نقدينگي  ،)مثال ارز يا مسكن(گذاري در يك بازار  سرمايه يت برمحدوداعمالِ هاي دولت در  سياست

اي كه  پديده. شود رود و موجب افزايش قيمت در آن بازار مي سرگردان از يك بازار به بازار ديگر مي
ص اقتصادهايي ختي متا حد ،اين پديده. است 8ولي تا حدي شبيه به ماجراي پول داغ ،هر چند نه دقيقاً

ها به نسبت  گذاري در آن هاي قابل مبادله و سرمايه يعني ميزان دارايي ؛كمي دارند است كه عمق ماليِ
داري به تقاضاي  هاي مختلف به طور معني قيمت دارايي ،در نتيجه. اقتصاد كوچك است كلّ

گذاري به  هاي قابل سرمايه دارايي يدر حالي كه اگر عرضه(اس است حس ،گذاري در آن بخش سرمايه
هاي نقدي بر اساس   از طريق تنزيل جريان ها بايد صرفاً قيمت تعادلي دارايي ،اشدكافي زياد ب ياندازه

ردن امپريكال مستند ك ،اولين كار). اقتصاد تعيين شود و نه حجم پول سرگردان نرخ تنزيل تصادفي كلّ
تفاق هاي زماني كه اين ا  جو در تاريخ مبادالت اقتصادي و يافتن موقعيتوجست الًمث ؛اين پديده است

 هاي ديگر و ميزان ها در بخش اين اثر و سرعت پاسخ قيمت يتخمين تجربي اندازه ،بعدگامِ . ه استافتاد
  9.وجود دارد تا مطمئن شويم كه اين اثر واقعاً است مانايي اثر قيمتي و امثال آن

توانم به  فقط مي جاايندر . هاي ايران بايد دوستاني كه در اين زمينه تجربه دارند نظر بدهند در مورد داده
تر در  بيش(هاي  مرور خوبي از برخي منابع داده حسن دليري پست اين. الين اشاره كنمبرخي منابع آن

حسين . هاي ايران نوشته است چاپ مقاله با دادهي بارهدر جا ايندر  علي دادپي. دارد) مورد صنعت انرژي
  . نهاد داده استپيشپژوهش چند موضوع براي  پستاين در  ملكي

. است پژوهش خروجيِ فكر كردن پيشاپيش به شكلِ ، بعد گامِ ،را نهايي كرديد پژوهش پرسشِوقتي 
 .داشته باشيد پژوهشگراتري نسبت به  اتر و خروجيگر كرد عملاين كار كمك كند تا روي

                                                 
7 Macro/finance :محبوبيت پيدا كرده است و در يك طرف آن) 2007/2008پس از بحران سال  خصوصاً(اي كه در چند سال اخير  حوزه، 

ارتباط  ،ها گذاري دارايي هاي قيمت در طرف ديگر هم مدل د وشون مالي بسط داده مي بخشِ ياتقتصاد كالن از طريق وارد كردن جزئهاي ا مدل
  .گيرد تري مورد بررسي قرار ميهاي تعادل عمومي مسئله با دقت بيش كنند و جنبه تري با عوامل بنيادي اقتصاد كالن برقرار مي قوي

8 Hot Money  
رقيب اين است كه پول سرگردان  ييعني فرضيه. دهند، معكوس تشخيص لهيت را در اين مسئعلّ جهت ،يك خطاي محتمل اين است كه ناظران  9

يت از علّ ي كهدر صورت. ها در حال افزايش باشند گذاري در آن بازار زياد شده باشد و قيمت شود كه جذابيت سرمايه در يك بازار زياد مي زماني
  .سمت عناصر بنيادي به سمت جذب نقدينگي است و نه برعكس

 

http://e-economic.blogfa.com/post-123.aspx
http://adadpay.com/2008/10/27/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
http://hoseinmaleki.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_money
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   :داردرا  هاتوصيهاين  هژير رحمانداد

. بنويسيد) ها يعني زيربخش(يات ئمقاله يا تزتان را با جز )Extended Outline( فهرست مطالب .1
توانيد نزديك به دو صفحه باشد مطالب مي اين فهرست.  

كنيد قرار است نتايج كارتان را  ها و جداول اصلي كه فكر مي ت شكلكلي ،آن فهرست مطالب در دلِ .2
  .منعكس كند را مشخص كنيد

كند تا  تان مي اين نوشتن كمك. ها را بنويسيد و معرفي داده پژوهشبخش مرور ادبيات و روش  .3
  .تر شود تان در مورد انجام كار منسجم ذهن

 پژوهشتضميني براي به نتيجه رسيدن كه  داشته باشيددقت و البته !! (!را انجام بدهيد  پژوهشحاال  .4
  )!نيست

براي خودتان مشخص كرديد هايي كه  ها و شكل نتايج را در دل آن جدول ،رويد ميبه پيش وقتي  .5
براي  هايي نتايج جديدتري هم توليد خواهيد كرد كه ايده ،را انجام داديد پژوهشوقتي  قطعاً. بريزيد

  . به شما خواهد دادهاي جديد  شكل و جدول

  .بخش نتايج را بنوسيد .6

  .حاال مقدمه و طرح موضوع را بنويسيد .7

استخراج  كليدي يچند جمله ،مقاله از هر زيربخشِ. انيدايد را بخو برگرديد و مقاله يا گزارشي كه نوشته .8
نياز به هنوز روال منطقي كافي دارد يا  ،كنيد و پشت سر هم بچينيد و ببينيد كه آيا جريان مطالب مقاله

  .وجود داردتر  كار بيش

، گرافيكي، رياضي، زباني(بخوانيد و اشكاالت مختلف  "تبه دقّ"حاال وقت بگذاريد كه مقاله را  .9
به را برطرف كنيد و   آن...) و  ها ها و شكل ن اطالعات ذيل جدولكامل بود، ها لحن نوشته ،ارجاعات

  . ي نهايي برسيدنسخه

 

ي مهماننويسنده  

http://www.ise.vt.edu/People/Faculty/Bios/Rahmandad_bio.html
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  ...گيري و نكاتي كه از قلم افتادنتيجه: ششمفصل 
    

 هاي تحصيالت جويان دورهبراي دانش مفيدرخي نكات بر ب سريع يمرور داشتسعي  مستنداين  
و از همه (ابتدايي است و رسيدن به موضوعي مناسب  يها صرفا نكات اين طبعاً. داشته باشد تكميلي

  . كندطلب ميتري  يهاي جدگام) انجام آن ،تر مهم

نويسنده سعي كرد . جويان بودعمومي دانش هايپرسشگويي به  پاسخ ،اين متن يهاي تهيه يكي از هدف
تر مفيد است را خالصه  جوان جويانِكرد براي دانش ذهن داشت و فكر مينكاتي كه در  يهمه كه تقريباً

  . كند

وگو با استادان و همچنان عالقمند به مشورت و گفت ،ممكن است بعد از خواندن اين مستند
به پخته  ،تري دريافت كنيدب است و هر قدر نظرات بيشاين كار خيلي خو. ديگر باشيد پژوهشگرانِ

ال فع جوان ايرانيِ پژوهشگرانِتانه در حال حاضر هم تعداد بخ خوش. كند كمك مي تانپژوهششدن 
اين فرصتي براي تبادل نظر و  و طبعاً 1بااليي رسيده است به حد ،اقتصاد در خارج از كشور يدر رشته

  .كند نمايي دوستان داخل ايران ايجاد ميراهفضايي براي 

مند كشورمان جويان عالقاز اين كه بتوانند كمكي به دانش ايراني پژوهشگرانبسياري از استادان و  
ي بستگي به تا حد ،بودن اين ارتباط آكار؛ ولي آمادگي اين كار را دارند شوند و حال ميخوش ،بكنند

يي آرا به شكل كار وقت بگذاريد و آن نهايي اين است كه روي اين ارتباط يتوصيه. خود شما هم دارد
ثر ؤروش چندان م ،ييك ايميل و ابراز عالقه براي كار روي يك موضوع كلّ الِارسرف ص. سامان دهيد

توجه به نكات  ،ارتباط ييِآكار بودبراي به. دو جانبه نيست پژوهشيِ ارتباط ييي براي برقرارآو كار
  :كننده باشد كمك تواندميزير 

  

                                                 
و با توجه به  مشغول هستنداقتصاد در خارج از كشور  يدر رشته )سال 40تا  30سني  يدر بازه(نفر استاد جوان ايراني  20حداقل  در حال حاضر،   1

. نفر برسد 100حدود  به ،سال آينده 5تر شود و در عرض هاي آينده ممكن است به سرعت بيش اين تعداد در سال ،جويان دكترافعلي دانش يذخيره
هاي برتر به كشور بازگردند  گاهالتحصيل دانش فارغ سال آينده تعداد قابل توجهي از جوانان 5كه در ) حداقل اميدواريم يا(ر داريم انتظا ،عالوه بر آن
   .هاي كشور مشغول به كار شوندو در دانشگاه
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موضوعي به من  لطفاً. ها كار كنم بازي يروي نظريهمند هستم كه من عالق« همچونهايي  از فرستادن پيام
افزون بر  و شوندمنجر نميثري ؤپاسخ مبه هايي به احتمال زياد  پيامچنين . پرهيز كنيد» .دهيدپيشنهاد 

واب هاي ابتدايي كه جپرسشسيدن چنين از پرهم !دنكن راه ارتباطي بعدي شما را هم دشوارتر مي آن،
هاي درسي به دست  كتابمرورِ يا  ييپديا ويكي وجوي گوگلي يا بررسيِكي جستها به سادگي با اند آن
  .كنيد دوري ،آيد مي

د در موجو ييات نهادي خاص و منابع دادهئبا اشاره به جز، تر را هرچه مشخص هايتانپرسشسعي كنيد 
هاي زماني را  اين سري ،جووبگوييد كه پس از جست مشخصاً براي مثال،. كشور و امثال آن طرح كنيد

تر  را دقيق  مند هستيد كه آنشود و عالق ها مشاهده مي در آن اي كنيد چنين فرضيه ايد و فكر مي يافته
جالب و مهم  ييا يك پديده). كند كمك مي ،اي ضميمه كنيد حتي اگر نمودارهاي اوليه(بررسي كنيد 

. تري مطالعه كنيد يرا به شكل علم  داريد آنايد و دوست  مقدماتي كرده اقتصادي در كشور را بررسيِ
ي و به او انگيزهكنيد  مند ميق تر عالطرف مقابل را بيش ،ديكنميياتي را در ايميل ذكر ئوقتي چنين جز

  .براي خود او هم مفيد و آموزنده باشد تواندراكه چنين ارتباطي ميچ دهيد؛توجه مي

هاي  و سرنخ يافتن مقاالت مروري ،اين روزها هم به مدد اينترنت !اول شماست يوظيفه ،مرور ادبيات
توانيد ادبيات را مرور كنيد و به زبان  تا مي ،پيش از تماس با بقيه. ادبيات كار خيلي سختي نيست

دريافت از شما پروپوزالي  طرف مشورت پژوهشيِ شما،اگر . خود را طرح كنيد ، پرسشِيمشخص و فنّ
سر ذوق  ،ه كردهيرا ارا تانبرداشت يو چكيده باشد ر ادبياتاكثر مقاالت مهم دحاويِ مرورِ كند كه 

  . يا فهم شما از ادبيات را به نقد بكشد پژوهش كمكتان كند بعديِ هايدر گامآيد كه  مي

از تماس گرفتن با  ،له شديدئها دچار مس وي يك بخش خاص از مدلر پس از كار روي موضوع،اگر 
د و ناب باشجذّ كنيد،هايي كه طرح ميپرسش فقط حواستان باشد كه! هيز نكنيدديگر پر پژوهشگران

  .ايد د كه شما زحمت خود را كشيدهندهنشان 

مفيد  ،اند نماهايي كه استادان معروف اقتصاد و فاينانس نوشتهمراجعه به راه نامه،پاياننوشتن  مقطعِدر 
   :در ادامه آمده است نوع مستندهاهايي از اين  مثال. اهد بودخو

 The Ten Most Important Rules of Writing Your Job Market Paper 

 Writing Tips for Ph. D. Students 

 Dissertation Guidelines for Economics PhD Candidates 

1 

2 

3 

4 

5 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http://www.economics.harvard.edu/files/TenRulesWriting.pdf&ei=vXM4Uav_Ismp4ATPxICYBg&usg=AFQjCNFKEnWXLUrxWwWfXjx_A0Sc9uVmrA&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/phd_paper_writing.pdf&ei=gHQ4UaqBIoWr4ASwNQ&usg=AFQjCNG6w87z-_4tXPCBd6leWTo4TG_gYQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/phd_paper_writing.pdf&ei=gHQ4UaqBIoWr4ASwNQ&usg=AFQjCNG6w87z-_4tXPCBd6leWTo4TG_gYQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http://www.economics.harvard.edu/files/TenRulesWriting.pdf&ei=vXM4Uav_Ismp4ATPxICYBg&usg=AFQjCNFKEnWXLUrxWwWfXjx_A0Sc9uVmrA&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/phd_paper_writing.pdf&ei=gHQ4UaqBIoWr4ASwNQ&usg=AFQjCNG6w87z-_4tXPCBd6leWTo4TG_gYQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/phd_paper_writing.pdf&ei=gHQ4UaqBIoWr4ASwNQ&usg=AFQjCNG6w87z-_4tXPCBd6leWTo4TG_gYQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
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   ي دكترايشنامهي پاياندرباره "تجارت فردا"ي ي حامد قدوسي با نشريهمصاحبه:  )1( پيوست
 

و به خاطر است منتشر شده  "تجارت فردا" ينشريه توسط 1391گو در پاييز واين گفت
  . شود جا بازنشر مي اين مستند، در ارتباطش با موضوع اين 

  

  .دهيدو وضعيت كاري فعلي خود توضيح  تحصيل يكمي در مورد پيشينه .1

كارشناسي ارشد اقتصاد را در  ف،گاه صنعتي شريمن كارشناسي مهندسي را در دانش
تحصيالت  يسسهؤين و دكتراي اقتصاد مالي را در مو يرفتهمطالعات پيش يسسهؤم

 پژوهشگرنيمي از دكترايم را به عنوان البته حدود . ام تكميلي اقتصاد مالي وين خوانده
المللي  بين يسسهؤم، گاه كاليفرنيا در بركليدانش، گاه تگزاس در آستينمهمان در دانش

ن هم اآل. انرژي آكسفورد گذراندم يسسهؤو م) IIASA(ها  كاربردي سيستم پژوهش
) MIT(فناوري ماساچوست  يسسهؤدر م) Postdoc(پسادكترا  به عنوان محقق

  . مشغول كار هستم

تري  يهاي فنّ البته سعي داريم از همين زاويه پرسش. شما است ينامه بحث اصلي ما در مورد پايان .2
صاد مالي انرژي شما در اقت بنامهموضوع پايان. ايد داشته باشيم در مورد موضوعي كه انتخاب كرده

  دليل انتخاب اين موضوع چه بوده است؟  .زيست بوده محيطو 

مند به بررسي تعامل بازارهاي عالق اوالً. سه عامل مشخص در اين انتخاب دخيل بود
هاي  اقتصاد بودم و دوست نداشتم پديده) بخوانيد بخش توليد(مالي و بخش حقيقي 

كه به تعامل بين مباحث  دوم اين. در داخل بازارهاي مالي بررسي كنم مالي را صرفاً
زيست  مند بودم و بحث انرژي و محيطگذاري عمومي عالق ث سياستمالي و مباح

كردم به خاطر  كه فكر مي كرد و سوم هم اين ورود خوبي به اين مباحث ايجاد مي
البته در طول . تواند مهم باشد ساختار اقتصاد ايران آشنايي با مباحث اقتصاد انرژي مي
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زيستي امكان  كار روي مباحث محيط. كشف كردم دليل چهارمي را هم بعداً ،مسير
گذاري  ل سياستئسسات مرتبط با مساؤمدارس تابستاني و م، ها حضورم در كنفرانس

  .بخشي بود لذت يتجربه اًاب و متفاوت و كلّزيست را فراهم كرد كه فضاي جذّ محيط

نامه ايران اد؟ آيا در اين پاياند شما چه جاهايي را تحت پوشش قرار مي ينامهمكاني پايان يقلمرو .3
ما به  كنيد االن و در اين تاريخ، كشور ما و اقتصاد نيز مدنظر قرار گرفته و چند درصد احساس مي

  نامه رسيده است؟ اهداف مدنظر شما در پايان

و يا تركيب ) امپريكال(ظري هستند يا تجربي يا ن ،مقدمتا بگويم كه تحقيقات اقتصاد
 يلهئرافيا چندان مطرح نيست چون يك مسجغ براي مباحث نظري كه اصوالً. ها اين

حتي در مطالعات تجربي هم هدف اصلي روشن كردن . شود عمومي و رياضي بررسي مي
يك مبحث نظري و پايه است و لذا پوشش جغرافيايي به خودي خود اهميت چنداني 

ل آن ئهدف بررسي مسا ،حتي اگر در يك جغرافياي خاص هم مطرح شوند. ندارد
خاص موجود  يبراي يك منطقه هايي كه تصادفاً كه از دادهبل؛ جغرافياي خاص نيست

مقاالتي  يدر همه. شود عمومي استفاده مي يبراي بررسي و ارزيابي يك نظريه ،اند بوده
  . ل عمومي و نظري بررسي شدندئمسا ،كه من نوشتم

آن  اقتصاد توسعه باشد كه در يهاي زيرحوزه نامه پايان ،شايد تنها استثنا براي اين ادعا(
ا آفريقا يا چين يا آمريكاي التين به خودي خود اهميت مثلً ،منطقهل خاص يك ئمسا

  .)خاص باشد يتواند يك منطقه دارد و لذا موضوع مطالعه مي

شما كه به آن پرداختيد چه موضوعي بوده است؟ در  ينامه اصلي در پايان يموضوع و دغدغه .4
  تحقيق شما چه بوده است؟  يحقيقت فرضيه

اين نكته مطرح شد كه  ،با آقاي دكتر فيضي هم داشتيد اي كه قبالً مصاحبهفكر كنم در 
هاي  نامه گو در مورد پايانومفهومي نيست كه براي گفت» تحقيق يفرضيه«بحث  كالً

شود يا  تجربي شروع مي تحقيق اقتصادي يا با يك پازل. اقتصادي مطرح يا مناسب باشد
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هاي  نظري درمورد درك رفتار نظام اقتصادي با معرفي مكانيسم كاويِبا يك كنج
. اي مطرح نيست كه تحقيق با آن شروع شود فرضيه ،در ابتداي كار لذا اساساً. جديد
) امپريكال(هاي تجربي  مدل يا انجام بررسي كار تنها در انتها و پس از حلّ ينتيجه

هاي نظري مطرح است كه خب  دسح معموالً ،در مطالعات تجربي. كند معني پيدا مي
  .كرد اين موضوع صدق نمي ،نظري بود چون كار من عموماً

هاي  ا بود كه مدلمجزّ يمن شامل سه مقاله ينامه پايان ،حال از اين مقدمه كه بگذريم
، پذير پايان يعني توليد از منابعِ ،ارزش انرژي يگذاري را در سه اليه از زنجيره سرمايه

قراردادهاي مالي انرژي  يهاي نفت و بازارهاي مبادله گاهپااليشريسك و ارزش 
رفتار بلندمدت محصوالت معدني و انرژي را با محدوديت  ،اول يمقاله. كند بررسي مي

گاه ارزش دارايي مثل پااليش ،دوم يمقاله. كند پذيري بررسي مي گذاري و پايان سرمايه
 يكند و مقاله هاي ورودي و خروجي تبيين ميرا به عنوان تابعي از رفتار تصادفي بازار

هاي سنتي  و غيرقابل توضيح با مدل(باال  1ريسك يتوجيهي براي وجود صرفه ،سوم
هاي  ر اساس مدل ريسكدر بازار قراردادهاي آتي انرژي ب) ها گذاري دارايي قيمت

  .كند نهاد ميبلندمدت پيش

اي درخصوص تحقيق شما وجود  داديد، پيشينه و سابقه خود را انجام مي ينامه زماني كه پايان .5
افراد قبلي داشتيد؟ آيا  يداشت؟ آيا خود شما در خصوص تحقيقي كه انجام داديد سابقه و تجربه

شما تحقيق كرده بودند؟ چند درصد تحقيقات قبلي به كمك  ينامهديگري در مورد موضوع پايان
  ي شما با تحقيقات پيشين متفاوت بود؟شما آمد؟ آيا يافته ها

اقتصاد به  ياين روزها در رشته. ال متفاوت استؤال شما جمع چند سؤخب اين س
شود كه افراد ديگر در آن زمينه كار نكرده باشند و اين  سختي موضوعي پيدا مي
اي از  يافته بزرگ و بلوغ يمجموعه. من هم صادق بود ينامه مشاهده در مورد پايان

                                                 
1  Risk Premium 
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هاي تعامل  مدل، اقتصاد ريسك، پذير هايي مثل اقتصاد منابع پايان ادبيات در حوزه
هاي  تخمين مدلن، گذاري تحت عدم اطمينا سرمايه، عمومي قيمت محصوالت معدني

دهي صنعتي وجود داشتند كه از  هاي سازمان ها و مدل گذاري دارايي قيمت، ساختاري
  . بردم  ها بهره آن

هايي در مورد موضوع شروع  با ايده معموالً ،يك تحقيق خوب، ال دومؤدر مورد س
االت مطرح و پراهميت در ؤب بايد با موضوع و سخو يشود و لذا براي نوشتن مقاله مي

اي  مشاوره يام نوشتم به سابقه نامه اي كه براي پايان من اولين مقاله. آن زمينه آشنا بود
در جريان مشاوره . گشت تر از آن با شركت ملي صنايع مس داشتم باز مي كه پيش

ال رسيده بوديم كه اگر شركتي صاحب منابع بزرگ ؤبه اين س ،دادن به اين شركت
ناپذير در  گذاري سنگين بازگشت ها بايد سرمايه پذير باشد و براي توليد آن ولي پايان

 كلّ ،پويا توليد كند يبهينه يانجام دهد و طبق يك برنامه فضاي مواجه با عدم قطعيت
ادبيات را بررسي كردم و ديدم قطعات اين . كرد و ديد  طور بايد فرمولهله را چئمس

ها به اين شكل خاص مطرح  به صورت جداگانه طرح شده ولي تعامل آن موضوع قبالً
نوشتيم بر آن اساس  اول دكترا مي ام را كه بايد در تابستان سال نشده و لذا اولين مقاله

  . سسات متعددي شدؤام با اين حوزه و افراد و م نايينوشتم و همين مقاله سرآغاز آش

تحقيق شما از چه تاريخي شروع و په زماني پايان يافت؟ آيا در مدت زماني كه پايان نامه را بايد  .6
  اين كار صورت گرفت يا دچار وقفه و طوالني شدن زمان شد؟ چرا؟ ،تحويل مي داديد

روس دكترا هم ولي خب دو سال اول مصادف با د(شروع كردم  2007از حدود پاييز 
واخر سال چهارم تحصيل چون ا. تمام كردم 2011و پاييز ) تر بودبود و سهم تحقيق كم

ام را  نامه را دريافت كردم اتمام و دفاع از پايان MITپسادكترا در  ينهاد دورهپيش
 ،استاندارد يدوره(التحصيل شدم  فارغ ،حدود نه ماه به جلو كشيدم و لذا اول سال پنجم

. اي ممكن است به داليل فني يا شخصي دچار وقفه شود نامه هر پايان). پنج ساله بود
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چون ممكن است كه نياز به  تر در معرض اين مشكل هستندهاي تجربي بيش نامه ايانپ
تر  نظري كم ينامه پايان. باشد و اين كار ممكن است با وقفه مواجه شود  آوري داده جمع

  .اين خطر را دارد

 يبا توجه به شرايط فعلي كشور و مسائل مرتبط با بحث انرژي در كشور تا چه حد پايان نامه  .7
  دانيد؟ خود را در تاثيرگذار مي

به صورت  اصوالً ،مينويس هايي كه ما خارج از ايران مي نامه پايانببينيد خيلي از 
مربوط نيست و اين موضوع در مورد ) يا هيچ كشور ديگري(ل ايران ئمستقيم به مسا

شود  دادن يك چارچوب نظري مي توسعه ها صرف نامه اكثر پايان. كار من هم صادق بود
يا گاهي (تري بسط يات بيشئشده و با جزاي دنياي واقع تركيب ه بايد با داده كه بعداً

مورد بحث قرار گيرد تا از دل آن يك  ،گذاري سياستي داده شده و با جامعه) قبض
  .گذاري مشخص براي يك كشور خاص بيرون بيايد سياست ينتيجه
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1
  نارگيد براجت

  
   :متن را آماده كرده استاين  هنرورعلي ظريف

ي مراحل يك كار پژوهشي براي يك متن براي اين آماده شده تا نكات كاربردي كه در كليهاين 
اقتصاد  يمعرفي هاي انجام شده در اين جا بيشتر براي رشته. ست را بيان كندپژوهشگر، مورد نياز ا

لي وارد ام نكات كاربردي را بگويم و خيسعي كرده .است ولي ساير رشته ها نيز امكان استفاده دارند
و پايه اي است و  basic به قول معروف اين يك سطحِ ،در ضمن. نشوم مسائل مربوط به روش پژوهش

  .سعي شده فقط ضروريات نوشته شود

 روش و محلِ. ترين كار يك دانشجو است ترين و اساسي مهم search :جو و يافتنوجست .1
 گوگلدر اين كه  ،جوودر مورد محل جست. هستند اصلي براي اين بخش يلفه، دو مؤجووجست

ي هايو فوت ولي كار كردن با گوگل هم فنّ .!)دارد؟(ترين است كسي شك ندارد بهترين و قوي
به  ، حتماًجوهاي علميوبراي جست بهتر است. دنآن ها با تجربه به دست مي آي دارد كه بيشترِ

راجع به يك موضوع ي پژوهش اگر در مراحل اوليه ،در عين حال. مراجعه شود اسكالرگوگل 
نظر خود را به صورت  توانيد كليدواژه ها و يا عبارت مد، در خود سايت اصلي گوگل ميهستيد

، معموالً نتايج حاصل از اين بخش. بيابيد docي و حتّ pdfيا   pptكلي يا با پسوندهاي 
- نمونههاي زير سايتوبجداي از گوگل، . به موضوع به شما خواهند دادنگاهي سطحي راجع 

به  .استاقتصادي سر زدن به آن ها ضروري  جاهايي است كه براي يك پژوهشگري از ياه
 .است ضر، نسبتاً جامع و مانعطوالني كرد ولي به نظرم فهرست حا راتوان اين فهرست راحتي مي

  
  
  
  
  
 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.google.com/
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1
 

Research Papers in Economics http://repec.org 

 RePEc http://ideas.repec.orgسايتوباصلي يزيرمجموعه

 RePEc http://econpapers.repec.orgسايت هاي وبيكي ديگر از زير مجموعه

Munich Personal RePEc Archivehttp://mpra.repec.org 

 http://www.econlib.org مرجع خيلي از كتب و مقاالت

 /http://www.nber.org دفتر تحقيقات اقتصادي

 /http://www.ssrn.com ي تحقيقات علوم اجتماعيشبكه

 http://ese.rfe.org جستجوگري اقتصادي

 /http://academic.research.microsoft.com سرويس مايكروسافت شبيه گوگل اسكالر

   http://www.jstor.org/ 

   http://www.sciencedirect.com/ 

   http://onlinelibrary.wiley.com/ 

   http://link.springer.com/ 

 http://database.irandoc.ac.ir ايرانمركز اطالعات و مدارك علمي

 /http://www.sid.ir مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي

 http://www.noormags.com نورپايگاه مجالت تخصصي
 

تري هستيم؛ اما به بيان چهار ، نيازمند بحث مبسوطهادر مورد دسترسي به داده: داده و نهاده .2
به صورت عمومي كه البته مورد نظر از طريق وب  يداده يجوو، جستاول. كنمروش بسنده مي
. هاي دولتي و غير دولتيهاي مؤسسات و شركتسايتوباستفاده از  ،دوم !شودخيلي توصيه نمي

گذارند و هايي را در اختيار مياستادان اقتصادي كه معموالً داده webpage، استفاده از سوم
المللي پول، بانك نظير بانك جهاني، صندوق بيناي وسيع هاي داده، استفاده از بانكآخر

در  ،ايهاي دادهبانكدوم با اين دسته در اين است كه  يدسته تفاوت... و مركزي، فدرال رزرو
مثل شركت ( هاگذراند ولي مؤسسات و شركتداده در اختيارمان مي موضوعات مختلف

 .كنندي خاص به ما كمك ميدر يك شاخه) مديريت فناوري بورس
 

http://tsetmc.ir/
http://tsetmc.ir/
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1
 http://data.worldbank.org  بانك جهاني

 http://www.imf.org/external/data.htm المللي پولصندوق بين

 http://research.stlouisfed.org/fred2 فدرال رزرو ايلينوي

 http://www.unido.org/statistics.html صنعتي سازمان ملل يسازمان توسعه

 http://hdr.undp.org/en/statistics/data توسعه سازمان ملل يبرنامه

 http://einstein.library.emory.edu/econlinks.html هاي دادهعناوين برخي از بانك

 http://tsd.cbi.ir ايرانهاي زماني بانك مركزيسري

 http://www.amar.org.ir مركز آمار ايران

 http://logec.repec.org شده در مقاالتي استفادهمرجع داده ها
 
 

. هاي مختلفي را امتحان كنيدروشبايد  ،براي دريافت مقاالت مورد نظرتان :دانلود و دريافت .3
راي دانلود در اختيارتان قرار گيرد كه خب از آن استفاده ممكن است  مقاله به صورت آماده ب

. شودامكان دانلود نشان داده مي ideasدر گوگل اسكالر يا سايت . و مشكلي نيست كنيدمي
از . ي وجود دارندهاي آزمايشگاهي دسترسي. ها مراجعه كنيدتوانيد به سايت ژورنالمي

account براي دريافت مقاله از  دانشيارتان يا سيستم دانشگاهيdatabase نظير  ييها
Jstor  وSciencedirect توان در گوگل مي. استفاده كنيدsearch ي شايد نسخه تا كرد
گاه نويسندگان رجوع كرد و نهايتاً گاهي به  توان به وبمي. يا غيرنهايي مقاله پيدا شود نهايي

هم  سرويس دريافت خودكار مقاالتاز . شان ايميل داداي از مقالهها براي درخواست نسخهآن
 .شود استفاده كردمي

  

تالشي در جهت نظم بخشيدن به هيچ  شود كه پژوهشگران، معموالًديده مي :نظم در تمام مراحل .4
ابتدا براي پيدا كردن  چهكنند و وقت بيشتري از آنشان نميمرتبط با موضوع پژوهش هايفايل

اند را روي كامپيوتر خودشان براي پيدا كردنِ مجدد اينترنت گذاشتهها بر روي برخي فايل
بندي  folderراه ساده اين است كه هم نظم را در نظر داشته باشند و هم  !كنندها صرف ميفايل

، با راه بهتر. داشته باشندي خود مرتبط با پروژه هاي مختلفمناسبي براي بخش بنديِدستهو 

http://scholar.google.com/
http://paper.paperdl.com/index.php
http://www.daneshyar.net/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.google.com/
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1
چون ممكن . است) Cloud Computing( استفاده از رايانش ابريهاي توجه به پيشرفت

هايتان هاي گوناگوني به فايل deviceهاي مختلف با ست شما نياز داشته باشيد در مكانا
هاي مورد نظر دسترسي ه با استفاده از اينترنت به فايلهميش ،گونهاين .دسترسي داشته باشيد

كنم كه عالوه استفاده مي Google Driveو  Drop Boxمن از دو سرويس . خواهيد داشت
افزار نرم هاي عامل،ها و سيستم platformبر امكانات خيلي خوبي كه دارند، براي تمامي 

 Microsoft SkyDrive،Appleتوانيد از مي. اندكردهه مورد نياز را هم اراي iCloud  ،
Amazon Cloud Drive  و صدها سرويس ديگر كه يافتنشان سخت نيست نيز استفاده

  .كنيد
 

لي كوتاه بد نيست بدانيم خيلي مهم نباشد ولي به طور خي به نظرتان  شايد :ويرايشگر متن .5
و به ويژه  Officeافزاري معروف و محبوب ي نرمهايي بسيار قوي براي بستهجايگزين

Microsoft Word توان از مي. موجود استOpenOffice افزار شيرين و نرمLaTeX 
  .نام برد

 

. ي استبخش هاي اصلي انجام هر كار پژوهش شان يكي ازمنابع و مديريت :مديريت منابع .6
كنند كارشان را وارد خروجي كارشان مي منابع به كار رفته در ،به صورت دستي ،افراد يعمده

وارد عرصه  EndNoteافزار نرم ستمدتي. هاي خاص خودش را داردها و كاستيكه سختي
از آن  توانست كه ميافزار خوب و معروفينرم. شودمديريت منابع استفاده ميبراي شده و از آن 
 كاربريِ كه وجود دارد  MENDELEYترافزار و سيستم جديدنرم ،در كنار آن. استفاده كرد

هاي هوشمند هم و تلفنها آن براي تبلت كاربردالزم به ذكر است كه . كندبهتري را مهيا مي
تان ي متفاوتهاي پژوهشتوانيد پروژهي چنين ابزارهايي، شما به راحتي ميبه وسيله. موجود است

يد را اهاستفاده كردها از آن ي چيزهايي كه در پژوهشها و كليهمقاالت، كتاب. را تعريف كنيد
 editorبا  متناسبخروجي  ،افزار كنيد و در نهايتبه صورت دستي يا خودكار وارد نرمبه 

  .را دريافت كنيدخود 
 

https://www.dropbox.com/
https://drive.google.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.latex-project.org/
http://www.openoffice.org/


رورنهفيرظ يلع  

پيوست
)2(

 
 
 
 
 
 
 
 

  

57 

 

  )فاينانس(ي دكتراي اقتصاد و اقتصاد مالي در دوره تجاربي از انتخاب موضوع پژوهش
حامد قدوسي :گردآورندهمؤلف و 

 

1
ع براي درك اين موضو. رنگ تر شده استمرزهاي دانش، در حال حاضر بسيار كم :يادگيري .7

- اكثر دانشگاه. ال اخير بياندازيدشده به ويژه در يكي دو سبايد سري به دروس آنالين تدريس

، استادانشان در دروس به صورت آنالين دارند و اگر ندارند يامكاناتي را براي عرضه ،هاي معتبر
شود كه دنبال مي توصيه . گذارنددسترس مي گاهشان طرح درس و اساليدهاي درسشان را دروب

webpage ِي چيدهرفته و از سفره ي موضوع پژوهشيِ مورد نظرتاندر حوزهنامدار  استادان -

 !و عمدتا( ي دروس آناليندهندههاي ارايهسايتطور از وبهمين! شده توسط آن فرد بهره ببريد
و ديگراني همچون  ،edx، سايت شيك Courseraسايت بي نظير . استفاده كنيد) رايگان

Open Yale Courses ،MIT Open Courseware ،Harvard Extension 

School  را از دست  ها دست يافتتوان به آنوجوي ساده ميبسياري ديگر كه با يك جستو
افزار يا با نصب نرم و(ها را داريد  ideviceتكميلي اين كه اگر يكي از  ينكته !ندهيد

iTunes (توانيد از امكانات فوق العاده ميiTunes U  شركتApple بهره ببريد هم . 

  

  

https://www.coursera.org/
http://oyc.yale.edu/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.extension.harvard.edu/
http://www.extension.harvard.edu/
http://www.apple.com/education/itunes-u/
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