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چکيده
هدف از اين پژوهش شناسايي اشتباهات آماري در مقاالت منتشر شده در حوزة علوم تربيتي است .براي
اين منظور از جامعة مجالت علوم تربيتي تعداد  92مقاله از  12شماره به صورت خوشهاي دو مرحلهاي
انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت .طرح پژوهش از نوع تحليل مستندات و روش تحليل داده و اطالعات
به روش مقايسههاي چندگانه به کمک آزمون فرض مبتني بر فاصله اطمينان نمودارهاي خطا بود .نتايج
نشان داد از  92مقاله مورد بررسي  39مقاله ( )%42داراي حداقل يک اشتباه آماري بودهاند و در بين اين
مقاالت  49اشتباه رايج مشاهده گرديد که شامل  9نوع اشتباه« ،برازش مدل رگرسيون بدون بررسي
فرضيات باقي ماندههاي مدل ،استفاده از آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)،
برازش غلط مدل معادالت ساختاري ،روش نمونه گيري اُريب ،استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون
 ،Tاستفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت توزيع داده ها ،عدم همخواني نتايج
تحليلهاي آماري ،استفاده از آزمون  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته ،تفسير نتايج آزمون لِون به جاي
نتايج آزمون  ،Tانجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس و نهايتا تحليل معنيداري آماري تنها
براساس نتايج آمار توصيفي» به ترتيب فراواني بود .نتايج همچنين نشان داد بيشترين فراواني اشتباهات
آماري مربوط به مقاالت مستخرج از پاياننامههاي کارشناسي ارشد ،وابستگي سازماني مربوط به دانشگاه
آزاد اسالمي ،مرتبة علمي مربي ،افراد غير متخصص علوم تربيتي ،مجلههاي داراي سابقة انتشار زير 20
شماره و داراي  3نفر نويسنده بوده است.
واژگان کليدي :ارزشيابي ،پژوهش ،اشتباه (خطاي) آمااري ،مقالاة علماي -پژوهشاي ،مجلاة علماي-
پژوهشي ،آمار پارامتري و ناپارامتري

 . 1استاديار سازمان سنجش آموزش کشور
 . 2استاديار گروه آمار ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سنندج ،ايران ( نويسنده مسئول )fatemi@iausdj.ac.ir
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Abstract
The goal of this research is to identify the statistical errors in the articles
published in the field of Educational Sciences. For this purpose, by using a
two-stage clustering sampling method, 92 articles were selected out of 12
issues of the journals in Educational Sciences studied. The research design
was based on document analysis and the method for analyzing the data was
according to multiple comparisons by the use of error bars. The results
showed that 39 articles out of 92 ones had at least one statistical error, and
among this article, there were 49 common error including, error types listed
based on frequency of occurrence: "Fitting the regression model without
examining the assumptions of the residuals, Use of independent T-test
without examining the homogeneity of variances (levene's test), false fitting
of the structural equations model, Biased sampling method, Using the
analysis of variance instead of T-test, Using Friedman's nonparametric test
without considering the distribution of data, Mismatch results of the
statistical analysis, Using the independent T-test instead of paired one,
Interpreting the results of Levene's test instead of the results of T-test,
Performing the follow-up test without performing the analysis of variance,
and finally Analysis of statistical significance just based on the results of
descriptive statistics". The results also showed that the highest frequency of
errors is related to the extracted articles out of master's theses,
organizational affliction related to Islamic Azad University, academic
degree of the instructor, non-specialists in Educational Sciences, journals
with a history of publication below 20 years and article with 3 authors.
Keywords: Evaluation, Research, Statistical errors, Research Paper,
Peer review Journals, Parametric and nonparametric statistics
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مقدمه
پژوهش در حوزة علوم تربيتي همانند تمامي حوزههاي علمي نقشي پررنگ و کليدي دارد .شواهد
پژوهشي مهمترين راهنما براي تصميمسازان ،سياستگذاران ،برنامهريزان و کارشناسان تربيتي است تا
ضريب خطاي فعاليتهاي خود را کاهش داده و اثرات برنامهها ،تصميمها ،سياستها و فرايندها را
بشناسند (تامپسون1994 ،1؛ بورگ 2و گال .)2003 ،3نگاهي به پژوهشهاي انجام شده تحت حمايت
يونسكو و سازمان همكاري و توسعة اقتصادي و همايشهاي ساالنه انجمن تحقيقات آموزشي آمريكا
حاکي از اهميت موضوع و اثرگذاري آن بر جامعة تعليم و تربيت است.
هر ساله هزاران پژوهش در حوزة تعليم و تربيت در ايران و جهان انجام ميشود که بخش زيادي از آنها
در قالب مقاالت پژوهشي منتشر و در بين اعضاي جامعة علمي اين حوزه و ساير حوزههاي مرتبط به
اشتراك گذاشته شده و مورد نقد ،قضاوت و استناد قرار ميگيرند .در کشورمان پژوهشهاي آموزشي و يا
تربيتي در نظامهاي آموزش عمومي و عالي داراي ساختار تشكيالتي 4خاص و منسجمي است که
سياستگذاري ،هدايت و اجراي پژوهشها را عهدهدار هستند .تعداد زيادي نيز مجله با درجة علمي و
پژوهشي در کشور وجود دارد که نتايج پژوهشهاي پژوهشگران تربيتي را ارزشيابي و منتشر ميکنند (بر
اساس آخرين اطالعات سامانة نشريات علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري  50مجلة عملي در حوزة
علوم تربيتي فعال هستند.)5
يكي از موضوعات مهم در تمامي پژوهشها ،کيفيت و رعايت اصول و ضوابط علمي در فرايند پژوهش و
انتشار نتايج آنها است .در مقاالت پژوهشي کيفيت مقاالت توسط داوران مورد قضاوت قرار ميگيرد و در
موارد بسياري مقالههاي ثبت شده با اصالحات و ويرايشهاي متعدد آمادة چاپ و انتشار ميشوند.
بررسيها در سطح جهان نشان ميدهد مقاالت پژوهشي منتشر شده در حوزة تعليم و تربيت داراي
اشكاالت روششناختي فراواني هستند که دامنهاي از طرح تحقيق ،جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري،
ابزار جمعآوري داده و اطالعات و روشهاي تحليل را شامل ميشود (تامپسون1998 ،؛ مکميالن،6
1998؛ استراسر 2011 ،7و نويتن 8و همكاران .)2016 ،زمينههاي بروز خطاهاي روششناختي و آماري در

1 . Thompson, B
2 . Borg, Walter R
3 . Gall, Meredith
 . 4در وزارت آموزش و پرورش پژوهشكدة تعليم و تربيت ،در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي معاونت پژوهشي در اين زمينه مسئول هستند.
5 . http://journals.msrt.ir/
6 . McMillan, J.H
7 . Strasser, N
8 . Nuijten, M. B

138

نشريه علمي -پژوهشي آموزش و ارزشيابي ـ سال  11ـ شماره  41ـ بهار 97
ميلر1

پژوهشهاي تربيتي متنوعاند و در اين مورد بين پژوهشگران توافق وجود ندارد .به عنوان مثال
( )1999منشأ خطاها را در جمعآوري داده و اطالعات ميداند ،در حاليكه اسكافر 2و همكاران ()2007
مهمترين کانون خطا در تحقيقات تربيتي را عدم توجه به پيشفرضهاي آماري ميدانند .سوتوس 3و
همكاران ( )2007معتقدند در بسياري موارد برداشت صحيحي نسبت به کارکردهاي آمار در تحقيقات
وجود ندارد و پژوهشگران انتظار دارند با تحليلهاي آماري به نتايجي که دوست دارند برسند و اين زمينه
را براي گرفتار شدن در تلههاي خطا و اشتباه آماري فراهم ميکند .ويلمن )2011( 4شروع خطاهاي
آماري را از نگارش پروپزال ميداند و معتقد است محققان از ابتدا موضوع تحليل داده و اطالعات را جدي
نميگيرند.
در خصوص داليل رخ دادن خطاهاي آماري در پژوهشهاي تربيتي نيز ديدگاهها متنوع است .کازادوال5
و همكاران ( )2014خطاهاي رخ داده در تحقيقات را امري کلي و شامل همه علوم دانستهاند که بخش
زيادي از آن به سهلانگاري و عدم دقت محققان در طراحي و اجراي پژوهشها باز ميگردد .مواردي
مانند استفاده از روش و ابزار غير پايا 6و ناروا 7براي جمعآوري داده و اطالعات (ميلر1999 ،؛ لوين،
 ،)1994عدم توجه به پيشفرضهاي روشهاي آماري (اسكافر و همكاران2007 ،؛ الپاناچوکدي 8و
همكاران ،)2016 ،استفادة نامناسب از روشهاي تحليل آماري (تامپسون 1998 ،و 1999؛ استراسر،
 )2011و نمونهگيري نادرست (مکميالن1996 ،؛ راس )1979 9از مهمترين داليلي است که در
پژوهشهاي قبلي مستند شده است .در مورد داليل بروز خطا ديدگاههاي متناقض نيز وجود دارد؛ برخي
مانند هارنكوييست )1997( 10آن را به ضعف پژوهشگران تربيتي در مقايسه با ساير پژوهشگران مرتبط
ميدانند و در مقابل کساني مانند جانسون 11و کريستينسن )2008( 12بيشتر به ماهيت تعليم و تربيت و
مشكالت پژوهش در اين حوزه اشاره کردهاند.

1 . Miller, D. W
2 . Scheaffer, R
3 . Sotos, A. E. C
4 . Walliman, N
5 . Casadevall, A
6 . Unreliable
7 . Invalid
8 . Lapanachokdee, W
9 . Ross, K. N
10 . Harnqvist, K
11 . Johnson, B
12 . Christensen, L
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بررسيها نشان ميدهد موضوع خطاهاي آماري در حوزههاي ديگر علم نيز وجود دارد .استفاده نامناسب و
يا خطا در کاربرد آمار در تحقيقات حوزههايي مانند پزشكي (استراسک 1و همكاران2007 ،؛ ارکان 2و
همكاران ،)2015 ،علوم اجتماعي (ساير ،)2010 ،3روانشناسي (ولدکمپ 4و همكاران )2014 ،و مشاروه
(تامپسون )1995 ،گزارش شده است .اين موضوع در حوزة تعليم و تربيت اهميت خاصي دارد زيرا خطا و
کاربرد نامناسب آمار ميتواند منجر به نتايج اشتباه و به تبع ان تصميمگيريهاي غلط شود .استراسر
( )2011معتقد است جلوگيري از خطاهاي آماري براي محققان تعليم و تربيت در هر سطحي اهميت
دارد .گام اساسي در اين فرايند مهم نگاه دقيق و انتقادي به استفاده از آمار در پژوهش است .با توجه به
نقش تحقيقات در تغيير سياستهاي تربيتي خطاهاي آماري ممكن است نتايج وحشتناکي به بار آورد.
پژوهشهاي انجام شده در خصوص خطاهاي آماري نتايج متنوعي را نشان ميدهد .تامپسون ( )1998در
بررسي پژوهشهاي تربيتي پنج خطا شامل ( )1استفاده از روشهاي گام به گام )2( ،5خطا در تفسير
نتايج خصوصاً خطا در معيار تحليل قرار دادن وزنها (تحليل نتايج براساس ضرايب رگرسيون ،ضرايب
متغيرها در تحليل عاملي ،ضرايب توابع تشخيص و ضرايب تابع کانوني) که همگي بخشي از تحليلهاي
کمي پارامتري هستند )3( ،اشتباه در تفسير همزمان ضرايب وزني و ساختاري به عنوان بخشي از تفسير
نتيجه )4( ،خطا در تشخيص اينكه پايايي مربوط به نمره است نه آزمون ،و ( )5تفسير نادرست معنيداري
آماري و ناتواني در تفسير و گزارش اندازه اثر در تحقيقات کمي .تامپسون معتقد است در تحليلهاي
اکتشافي اين  5خطا خيلي ملموستر هستند .اردوغان 6و همكاران ( )2012در يک مطالعه  51مقالة
تحقيقاتي چاپ شده در  15مجلة علمي بينالمللي و داخلي ترکيه را مورد مطالعه قرار دادهاند .آنها در
تحقيق خود  4بخش اصلي مقاالت شامل طرح ،ابزارها ،نمونهگيري و روش تجريه و تحليل داده و
اطالعات را بررسي و دريافتند در اکثر مقاالت منطق انتخاب طرح تحقيق ،شيوه نمونهگيري ،ابزارهاي
مورد استفاده و روش تحليل داده روشن نيست .در  28مورد روايي و در  24مورد پايايي با ابهام مواجه
بوده است .نتايج در بخش تحليل داده و اطالعات نشان داد در  10مورد تجزيه و تحليل داده به صورت
صحيح انجام نشده و در  5مورد روش مناسب براي تحليل انتخاب نشده است .نويتن و همكاران
( )2016در بررسي  697مقالة چاپ شده در شش مجلة معتبر روانشناسي دريافتند استفاده از آماردان و
چک داده و اطالعات آماري در  49درصد مقاالت چاپ شده وجود نداشته و همين مجالت طيفي از
خطاهاي آماري را دارا بودند که بيشترين آنها مربوط به سطح معني داري و نتيجهگيري از يافته ها بود.
1 . Strasak, A. M
2 . Ercan, I
3 . Sayer, A
4 . Veldkamp, C. L
5 . Stepwise
6 . Erdogan, M
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مکميالن ( )1996خطاها در تحقيقات تربيتي را عمدتاً در نمونهگيري (انتخاب نمونة غير معرف  -بيش
از حد بزرگ و بيش از حد کوچک -و تفسير نتايج بر اساس آن) ميداند.
آنچه گفته شد حاکي از شايع بودن مسألة خطا در پژوهشهاي تربيتي (خصوصاً خطاهاي آماري) است.
اين موضوع در دنيا مورد توجه پژوهشگران و سياستگذاران تربيتي واقع شده که مستندات آن ذکر شد اما
در کشورمان پژوهشي در اين موضوع انجام نشده و بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي
اشتباهات آماري در مقاالت پژوهشي منتشر شده در حوزة علوم تربيتي انجام شده و سوال اصلي پژوهشي
اين است که مقالههاي علمي -پژوهشي حوزة علوم تربيتي تا چه حد داراي اشتباهات آماري هستند؟ اين
سوال در قالب  7سوال فرعي (اشتباهات آماري با توجه به منبع استخراج مقاله ،وابستگي سازماني
نويسنده ،مرتبه علمي نويسنده ،تعداد نويسندگان ،تخصص نويسنده ،سابقة انتشار و صاحب امتياز) مورد
بررسي قرار گرفته است.
روششناسي
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش تحليل مستندات است .تحليل مستندات عمدتاً با هدف کاوش
مستندات علمي و بررسي ابعاد و زواياي مختلف آنها انجام ميشود .باون )2009( 1معتقد است در تحليل
مستندات محقق به دنبال بررسي معني و ابعاد پنهان و آشكار يک سند است و در تحقيقات تربيتي
ميتوان از آن استفاده کرد .جامعه آماري عبارت بود از مقاالت چاپ شده در مجالت حوزه علوم تربيتي
که تا فصل بهار سال  1396با درجه علمي – پژوهشي کميسيون بررسي نشريات وزارت علوم منتشر
شدهاند .نمونة مورد مطالعه شامل  92مقاله از  12شماره سنوات گذشته  12نشريه علمي  -پژوهشي حوزه
علوم تربيتي بود که بصورت تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت .دليل انتخاب تعداد  12نشريه
تصادفي در مرحله نخست نمونه گيري خوشه اي رسيدن به تعداد نزديک به  100نمونه براي اطمينان
 %95از خطاي کمتر از  0/1در برآورد نسبتهاي خطا براساس فرمول کوکران مي باشد .روش مورد
استفاده براي نمونهگيري خوشهاي دو مرحلهاي است ،و در آن ابتدا  12نشريه علمي  -پژوهشي حوزه
علوم تربيتي به صورت تصادفي انتخاب و سپس از هر نشريه يک شماره و از آن شماره همه مقاالت
مندرج در آن شماره به عنوان نمونه انتخاب شدند .همچنين تحليل داده و اطالعات به روش مقايسههاي
چندگانه 2به کمک نمودارهاي ميلهاي خطا 3انجام شده است .يكي از روشهاي آزمون فرض در مقايسه
هاي دو به دو استفاده از فاصله اطمينان است .نمودارهاي خطاي استفاده شده در اين مقاله در واقع همان

1. Bowen
2. Multiple comparison
3. Error bars
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حدود اطمينان  %95مي باشند .طبيعي است که همپوشاني کرانها در مقايسه هاي دوتايي نشان دهنده
عدم اختالف معني داري دوگروه است و بالعكس.

جدول  1توزيع نمونة مورد بررسي
مجالت نمونه

زمان انتشار

Published

سال

Year

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

فصل
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار

A

B

C

D

Journals Sample
H
G
F
E

I

J

K

L
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1396

تابستان
پاييز
زمستان
بهار

يافتهها
سوال اصلي پژوهش حاضر اين بود که مقالههاي علمي -پژوهشي علوم تربيتي تا چه حد داراي
اشتباهات آماري هستند؟ در اين بخش عالوه بر پاسخ به سوال پژوهشي فوق اشتباهات آماري با توجه به
منبع استخراج مقاله ،وابستگي سازماني نويسنده ،مرتبه علمي نويسنده ،تعداد نويسندگان ،تخصص
نويسنده ،سابقة انتشار و صاحب امتياز) مورد بررسي قرار گرفته است.
در بررسي اشتباهات آماري مشخص گرديد که از  92مقاله  39مقاله (به عبارتي  )%4.42داراي حداقل
يک اشتباه آماري بوده اند .در مجموع  49مورد اشتباه شامل موارد زير در اين  39مقاله مشاهده گرديد:
جدول  :2فراواني اشتباهات آماري
فرواني

اشتباهات آماري
1

برازش مدل رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي مدل

13

2

استفاده از آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)

10

3

برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري

6

4

روش نمونه گيري اُريب

6

5

استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T

6

استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت توزيع داده ها

3

7

عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!

2

8

استفاده از آزمون  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته

1

9

تفسير نتايج آزمون لِون به جاي نتايج آزمون T

1

10

انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس

1

11

تحليل معني داري آماري تنها براساس نتايج آمار توصيفي

1

جمع

1

5

49

 1اگرچه در تئوريهاي آماري مجذور آماره  Tهمان آماره  Fاست و به نظر مي رسد که به سادگي مي توان در مقايسه دو گروه مستقل از
آزمون است و به نظر مي رسد که به سادگي مي توان در مقايسه دو گروه مستقل از آزمون  Anovaبه جاي آزمون  Tمستقل استفاده
نمود ،اما در عمل به دو دليل آزمون  Tمستقل بسيار کاراتر از آزمون  Anovaدر مقايسه هاي مربوط به دو گروه مستقل است :الف) در
آزمون  Anovaآزمونهاي يكطرفه امكان پذير نيست .ب) در آزمون  Anovaتنها براساس فرض برابري واريانسها آزمون انجام مي شود
در حالي که در آزمون  Tمستقل به کمک آزمون لون مي توان به طور انعطاف پذيري آزمون صحيح را با يک از فروض برابري و يا عدم
برابري واريانسها انتخاب نمود.
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همانطور که مشاهده ميشود از  92مقاله مورد بررسي  53مقاله داراي هيچ گونه اشتباهي نبودند ،اما 39
مقاله حداقل داراي يكي از اشتباهات فوق بوده اند و در مجموع در بين اين مقاالت  49اشتباه شامل يكي
از  9نوع اشتباه فوق مشاهده گرديد .براي بررسي بيشتر در ادامه نوع خطا با توجه به ساير ويژگي هاي
نويسندگان و مجالت بررسي شده است.

جدول  :3فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و منبع استخراج مقاالت
پاياننامه
پاياننامه
نوع خطا
کارشناسيارشد دکتري
آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)
5
4
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
2
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت توزيع
1
1
داده ها
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
1
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس
1
برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
3
1
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس نتايج آمار
توصيفي
رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي مدل
8
روش نمونه گيري اُريب
1
1
عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
عدم اشتباه آماري
19
16
جمع
27
35

طرح
پژوهشي
1

مستقل

جمع

1
1
1

8
3
1
3
1
1
4

1
1
1
3
7

1
3
1
15
23

1
10
6
1
53
92
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همانطور که اطالعات جدول و نمودار قبل نشان ميدهد کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري
مربوط به مقاالت مستخرج از رساله هاي دکتري با تفاوتي معني دار با ساير وضعيت ها و بيشترين نسبت
مربوط به مقاالت مستقل مي باشد.
جدول  :4فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و وابستگي سازماني نويسنده مسئول مقاالت
دانشگاههاي
واحدهاي دانشگاه
پژوهشكدهها و
نوع خطا
دولتي
آزاد اسالمي
سازمانهاي پژوهشي
7
1
آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها
(لِون)
1
2
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
1
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته
2
1
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي
وضعيت توزيع داده ها
1
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
1
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس
3
1
برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
1
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس
نتايج آمار توصيفي
7
3
رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي
مدل
3
2
روش نمونه گيري اُريب
 . 1در تحليل داده و اطالعات دانشگاه پيام نور نيز در ذيل دانشگاههاي دولتي لحاظ شده است.

1

جمع
8
3
1
3
1
1
4
1
10
6
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عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
عدم اشتباه آماري
جمع

145
6
16

7
9

1
53
92

1
40
66

توضيح نمودار :2کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري مربوط به مقاالت با نويسندگان مسئول از
پژوهشكدهها و يا سازمانهايي با رسالت علمي و پژوهشي است ،اگر چه اين نسبت با دانشگاههاي دولتي
داراي تفاوت معني داري ( )P<0.05نيست اما از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي بطور معني داري
( )P<0.05کمتر است.
نوع اشتباه آماري

جدول  :5فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و مرتبه علمي نويسنده مسئول مقاله
استاد دانشيار استاديار مربي

آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت
توزيع داده ها
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس

2

4
1
1

1

2
1

بدون مرتبه
علمي
2
2

1

جمع
8
3
1
3
1
1
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برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس نتايج آمار
توصيفي
رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي مدل
روش نمونه گيري اُريب
عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
عدم اشتباه آماري
جمع

1

2

2

1
2

6
13

5
2
1
16
33

1

4

1
1

1
2
3

1
3

29
41

1
10
6
1
53
92

يافتههاي جدول و نمودار باال حاکي از اين است که کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري مربوط به
مقاالت با نويسندگان مسئول بدون رتبه علمي است ،اگر چه اين نسبت با نويسندگان با رتبه استاد داراي
تفاوت معني داري ( )P<0.05نيست اما از وضعيت هاي ديگر مربوط به ساير رتبه هاي علمي بصورت
معني داري ( )P<0.05کمتر است.
جدول  :6فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و تعداد نويسندگان مقاله
دو
يک
نوع خطاي آماري
نفره نفره
آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)
3
1
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
1
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت توزيع داده ها
1
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس
برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
1
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس نتايج آمار توصيفي

سه
نفره
4
2
1
1
1
1
3
1

چهار نفر
و بيشتر

1

جمع
8
3
1
3
1
1
4
1
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رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي مدل
روش نمونه گيري اُريب
عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
عدم اشتباه آماري
جمع

147
1
1
6
9

1
2

9
3

19
27

15
41

13
14

10
6
1
53
92

همانطور که يافتههاي فوق نشان ميدهد کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري مربوط به مقاالت با
نويسندگان چهار نفر و يا بيشتر است ،که اين ميزان به طور معني داري ( )P<0.05کمتر از ساير
وضعيتها است.
جدول  :7فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و تخصص نويسنده مسئول مقاالت
غيرعلوم تربيتي
علوم
روانشناسي
نوع خطا
و روانشناسي
تربيتي
و مشاوره
آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)
1
5
2
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
1
2
وابسته
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون T
1
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت توزيع داده ها
1
2
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
1
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس
1
برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
3
1
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس نتايج آمار توصيفي
1
رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي مدل
2
6
2
روش نمونه گيري اُريب
1
5

جمع
8
3
1
3
1
1
4
1
10
6
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عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
عدم اشتباه آماري
جمع

7
14

1
43
69

1
53
92

3
9

اطالعات جدول و نمودار باال نشان ميدهد کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري مربوط به مقاالت
با نويسنده مسئول داراي تخصص علوم تربيتي است ،اگر چه اين با روانشناسي و مشاوره داراي تفاوت
معني داري نيست ،اما به طور معني داري ( )P<0.05کمتر از نويسندگان با تخصصهاي غير علوم تربيتي
و روانشناسي است.
جدول  :7فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و سابقه انتشار مجله (شماره انتشار)
از  20تا
کمتر از
نوع خطا
 20شماره  40شماره
3
4
آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
1
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته
1
2
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي وضعيت توزيع داده ها
1
0
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
1
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس
3
برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
1
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس نتايج آمار توصيفي
5
2
رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي مدل
3
روش نمونه گيري اُريب
1
عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
12
19
عدم اشتباه آماري
23
36
جمع

بيش از
 40شماره
1
3

1
3
3
22
33

جمع
8
3
1
3
1
0
4
1
10
6
1
53
92
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يافتههاي جدول و نمودار باال نشان داد کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري مربوط به مقاالت
چاپ شده در نشريات با سابقه بيش از  40شماره انتشار است ،اگر چه اين حالت با ساير حالتها داراي
تفاوت معني داري نيست)P>0.05( .
جدول  :8فراواني متقاطع نوع اشتباهات آماري و صاحب امتياز انتشار مجله
دانشگاه آزاد
پژوهشكدهها و
انجمن ها
نوع خطا
اسالمي
سازمانهاي پژوهشي
آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها
3
2
(لِون)
استفاده از تحليل واريانس به جاي آزمون T
1
استفاده از  Tمستقل به جاي آزمون  Tوابسته
استفاده از روش ناپارامتريک فريدمن بدون بررسي
1
1
وضعيت توزيع داده ها
1
اشتباه در تفسير نتايج آزمون لِون به جاي آزمون T
1
انجام آزمون تعقيبي بدون انجام تحليل واريانس
4
برازش غلط مدل مدل معادالت ساختاري
تحليل معني داري ( )P<0.05آزمون تنها براساس
1
نتايج آمار توصيفي
رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي مانده هاي
4
3
2
مدل
2
روش نمونه گيري اُريب
عدم همخواني نتايج تحليلهاي آماري!
1

دانشگاههاي
دولتي

جمع

3

8

3

3
1

1

3
1
1
4
1

1

10

4

6
1
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15
22

16
26

7
17

15
27

53
92

اطالعات جدول و نمودار باال نشان ميدهد کمترين نسبت مقاالت داراي اشتباه آماري مربوط به مقاالت
چاپ شده در نشريات منتشر شده توسط پژوهشكدهها و سازمانهاي پژوهشي است ،اگرچه تفاوت
معنيداري بين هيچ يک از آنها مشاهد نميشود)P>0.05( .
بحث و نتيجهگيري
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد نزديک به  42درصد از مقاالت مورد بررسي ( 92مقاله) حداقل داراي
يک خطا و يا اشتباه آماري بود .دو خطاي "برازش مدل رگرسيون بدون بررسي فرضيات باقي ماندههاي
مدل" و "استفاده از آزمون  Tمستقل بدون بررسي همگني واريانسها (لِون)" داراي بيشترين فراواني
بودند .با توجه به نوع مجلههاي انتخاب شده که همگي داراي درجة علمي-پژوهشي بودند يافتههاي
فوق جاي تأمل فراوان دارد و به نوعي با يافتههاي تامپسون ( )1998و اردوغان و همكاران ()2012
هماهنگ است .با وجود اينكه تمامي مجالت مورد بررسي داراي هيأت تحريريه و داوران متخصص
هستند اما درصد خطا حاکي از بيتوجهي نويسندگان به مباحث آماري و ارزشيابيهاي ضعيف داوران در
فرايند داوري است .يافتهها نشان ميدهد اکثر خطاها ناشي از آشنا نبودن و يا بيتوجهي محققان با
پيشفرضهاي مربوط به کاربرد روشهاي آماري و عدم سازگاري بين روشها و دادههاي جمعآوري
شده است (هماهنگ با ديدگاه اسكافر و همكاران.)2007 ،
يافتههاي پژوهش همچنين نشان داد رسالههاي کارشناسي ارشد داراي بيشترين تعداد خطا هستند .اين
موضوع زنگ خطر را براي دقت بيشتر در فرايند نگارش و ارزشيابي رسالههاي کارشناسي ارشد به صدا
در آورده است .در سال  1393تعداد  250830نفر دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاهها و
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مراکز آموزش عالي ثبت نام کردهاند (آمار آموزش عالي ايران )1394 ،و تمامي اين دانشجويان فرايند
نگارش رساله را طي کرده و يا طي خواهند کرد؛ با توجه به الزامات دانشگاهها مبني بر چاپ مقاالت
علمي حاصل از رساله موضوع خطاهاي آماري نيازمند توجه و تأمل جدي خواهد بود.
نتايج نشان داد از نظر وابستگي سازماني هر چند تفاوت بين دانشگاههاي دولتي ،آزاد اسالمي و
پژوهشگاهها و  ...معنيدار نيست اما درصد خطا در نويسندگان با وابستگي دانشگاه آزاد اسالمي بيشتر از
بقيه است البته اين امر در نوع دستگاه صاحب امتياز نيز مشاهده ميشود .هرچند نميتوان در مورد کيفيت
مقاالت با توجه به وابستگي سازماني قضاوت کرد اما اين موضوع بايد مورد توجه تصميمسازان در نظام
دانشگاهي قرار گيرد .در مورد مرتبة علمي نويسندگان نيز موضوع درخور تأمل است زيرا نسبت خطا در
بين مرتبههاي علمي مربي ،دانشيار ،استاد و استاديار توزيع شده است .هرچند تفاوتها در اين بخش نيز
معنيدار نيست اما به نظر ميرسد عدم دقت و بيتوجهي با خطاها موضوعي است که در تمامي
مرتبههاي علمي به نوعي مشاهده ميشود.
تعداد زيادي از مقاالت مورد بررسي داراي دو يا سه نفر نويسنده بودهاند که عمدتاً يافتههاي رسالههاي
کارشناسي ارشد و يا دکتري را منتشر کردهاند .نسبت خطا در مقاالت داراي سه نفر نويسنده به صورت
معنيداري بيشتر از بقيه است و اين امر ما را به اين نكته رهنمون ميسازد که مقالههايي که داراي بيش
از يک نويسنده هستند با دقت بيشتري مورد بررسي و ارزشيابي قرار گيرند .يكي از يافتههاي قابل توجه
نسبت خطاي افراد با تخصص غير از علوم تربيتي و يا روانشناسي با نويسندگاني است که تخصص اصلي
آنها تعليم وتربيت و يا روانشناسي است .هرچند تفاوت در اين مورد نيز معنيدار نيست اما موضوعي قابل
تأمل و توجه است .با توجه به يافته فوق ديدگاه کساني مانند هارنكوييست ( ،)1997کيوز 1و واتانابه2
( )2013و فريسر 3و وونگ )2003( 4که معتقدند تحقيقات تربيتي عمدتاً با رويكرد حل مسائل تربيتي،
بررسي سياستها و فعاليتها انجام ميشود ضروري است پژوهشگران و محققان در حوزة تعليم و تربيت
آموزشهاي الزم در خصوص دانش روششناسي به معناي اعم و خاص تعليم و تربيت برخوردار باشند و
اين موضوع در اولويت برنامههاي آموزشي دانشگاهها قرار گيرد .يافتهها نشان داد مجلههاي داراي سابقة
انتشار بيشتر از  40شماره داراي تعداد خطاهاي کمتري هستند اما تفاوت بين دو طبقة کمتر از  20شماره
و  20تا  40معنيدار نيست .يافته فوق نشان دهندة اين امر است که داوري در مجالت قديميتر شرايط
بهتري نسبت به مجالت جديدالتاسيس دارد.

1 . Keeves, J
2 . Vatanabe, R
3 . Fraser, B.J
4 . Wong, A
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در پايان بايد گفت آمار به عنوان يک ابزار کمكي در پژوهشهاي تربيتي در به دست آوردن داده و
اطالعات معتبر نقش زيادي دارد .متأسفانه خطاهاي آماري در تحقيقات تربيتي خيلي شايع است .اولين
گام در جلوگيري از خطاهاي آماري شناسايي منابع خطا است .جمعآوري داده و نمونهگيري دو منبع مهم
خطا هستند که محققان بايد به آنها توجه کنند .گام دوم انتخاب روش مناسب تحليل داده و اطالعات
است .داده ابزار قدرتمندي است که ميتواند به درستي و يا به اشتباه مورد استفاده قرار گيرد (استراسر،
 .)2011پيكو و آرتينو ( 7 )2016گناه مرگبار در پژوهشهاي تعليم و تربيت را شامل بررسي و نقد
نادرست پيشينة پژوهش ،توان ناکافي داده و اطالعات ،ناديده گرفتن فرايند اندازهگيري ،استفاده از
ابزارهاي آماري غلط ،استفاده از روشهاي آماري پيشرفته و ناسازگار با داده و اطالعات جمعآوري شده،
استفاده نادرست از سطح معنيداري و گزارشدهي نادرست يافتهها دانستهاند که به نوعي گريبانگير
پژوهشگران تربيتي کشورمان نيز هست و ضروري است در اين مورد چارهاي انديشيده شود .با توجه به
يافتههاي اين مقاله پيشنهاد ميشود وزارت علوم به عنوان متولي نظارت بر مجالت علمي – پژوهشي
اقدامات سختگيرانهتري را براي افزايش کيفيت مقاالت حوزة علوم تربيتي در پيش گيرد که ميتواند
شامل اجبار در استفاده از آماردان در ارزشيابي نهايي ،اصالح فرمهاي داوري و تمرکز بيشتر بر بخش
روششناسي ،رصد مداوم و ارزشيابي تصادفي مقاالت منتشر شده ،بررسي اِسنادها و جلب همكاري
انجمنهاي علمي براي کمک در افزايش کيفيت مقاالت باشد.
مانند هر پژوهش ديگري اين مطالعه نيز با محدوديتهايي مواجه بوده که به آنها اشاره ميشود .ماواردي
مانند همسان نبودن سطح کيفي مجالت ،عدم وجود شاخصهاي سنجش کيفيت (مانناد ضاريب تاأثير،
اِسناد و  )...براي مقاالت فارسي ،تنوع موضوعهاي مورد پژشش مجالت و عدم دسترساي باه اطالعاات
بيشتر در مورد مقاالت مانند ابزار مورد استفاده ممكن است نتايج ايان مطالعاه را تحات تاأثير قارار داده
باشند.
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