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چکیده
هدف این تحقیق ،فراتحلیل سواد ،تفکر و استدالل آماری دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی رشتههای
ترویج ،آموزش و توسعه کشاورزی دانشگاههای ایران است .جامعه آماری تحقیق در دومرحله بود ،مرحله نخست
شامل  711تن دانش آموختگان کارشناسیارشد و دکتری در سال  1319با حجم نمونه  315تن و مرحله دوم
شامل دانش آموخته کارشناسیارشد و دکتری در سال  1396با حجم نمونه  111تن که بر پایه همان محل
دانش آموختگی و مقطع تحصیلی گزینش شدند .روایی پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق با گویههای ترکیبی
استاندارد و محقق یافته ،توسط اعضای هیات علمی تخصصی این تحقیق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن توسط آزمون تتای ترتیبی  θ=%95و  CR=%19تائید شد .پژوهش
با هدف ترکیب کمی نتایج در حوزه کاربست روشهای آماری با استفاده از روش فراتحلیل و نرمافزار جامع
فراتحلیل ( )CAM2در دو مقطع زمانی مختلف جامعههای آماری هدف را مورد بررسی قرار داده است .نتیجه
فراتحلیل نشان داد ،سواد ،تفکر و استدالل آماری دانش آموختگان در دو مقطع زمانی ،رابطهای در حد متوسط
دارد (با میانگین اندازه اثراز  1/37به  .)1/21همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی متغیر نگرش آماری با
اندازه اثر  1/29دارای بیشترین اندازه اثر و بیشترین تاثیرگذاری را در کاربست روشهای آماری دارد.
نمایه واژگان :استدالل آماری ،تحقیقات تحصیالت تکمیلی ،تفکر آماری ،سواد آماری ،فراتحلیل

نویسنده مسئول :سحر ده یوری
رایانامهdehyouri.s@gmail.com :
دریافت96/19/15 :

642

پذیرش96/12/11 :

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،34زمستان 6431

مقدمه
در سده بیست و یک کشورهای جهان ،خواه توسعه
یافته یا در حال توسعه همگی هدف گذاریهایشان بر
دانش محوری است (بانک جهانی )2112 ،1و
دسترسی به دادههای واقعی یک موضوع بسیار حیاتی
برای تحقیقات و تولید دانش است .لیکن از مشکالت
موجود در زمینهی تحقیقات مرتبط با آموزش آمار در
رشتههای غیر تخصصی ریاضی ،کمبود خالقیت در
توسعه رهیافتها و کاربردهای آمار و تحقیق ،است.
یکی از دالیل نبود بروز مسائل بر پایه یک الگوی
شناختی بر پایه استنباط آماری ،نبود شناخت درباره
احتمال و نمودهای آماری است (گران-یانوف و
هرتیویگ .)2116 ،2همچنین شاخصهای مشخص
کننده میزان یادگیری دانشجویان ،چه به طور منظم
چه به صورت مهارتهای عمومی آماری شامل
استدالل آماری ،توانایی به کاربردن دانش آماری در
موقعیتهای خاص ،توانایی کار گروهی برای انتقال
دانش و اطالعات آماری ،در دسترس نیست .در همین
راستا بدون در دسترس بودن این شاخصها برای
تعیین میزان نتایج یادگیری ،شناخت میزان یادگیری
و عملی بودن این یادگرفته ناممکن است (ادهیامبو و
انیانگو .)2111 ،3از سوی دیگر ،با توجه به جایگاهی
که گرایشهای ترویج و توسعهی کشاورزی دارند و
ماهیت متغیرهای مورد استفاده در فرآیندهای آماری
تحقیقات این رشتهها ،که بیشتر از متغیرهای رفتاری
هستند ،و همچنین با توجه به اهمیت نتایج به دست
آمده از تحقیقاتی که مورد استفاده برای همین گروه
میباشند ،توجه به خالصسازی و استفاده از
متغیرهایی که بتوانند نتایج کاربردی و درستی را ارائه
دهند بسیار اهمیت دارد( .ملک محمدی .)2119 ،2این
نابسامانی در بیشتر موارد به سواد آماری نگارندگان
پایاننامهها بر میگردد .لذا توجه به این مهم و بررسی
سطح سواد آماری و عوامل و بازدارندههای تغییردهنده
آن میتوانند در دستیابی به هدف و چرایی استفاده از
آمار بسیار کمک کنند .بسیاری از محققان (بن زوی و
گاردفیل2112 ،5؛ رامسی )2112 ،6سواد آماری را
شامل درک و استفاده از زبان و روشهای آماری پایه
و به زبان دیگر ،شایستگی آماری میدانند (چانس،7

 .)2112استدالل آماری نیز پی بردن به معنیداری
این زبان و روشها میباشد (بن زوی و گاردفیل،
 .)2119تفکر آماری ،چرایی و چگونگی اداره و اجرای
بررسی آماری و چگونگی ،زمان و چرایی استدالل و
استفاده کردن از این مفاهیم برای طراحی و ارزشیابی
و نتیجهگیری تعریف میشود .برابر تحقیقی که درباره-
ی دورههای آماری در کنیا صورت گرفته است ،به
خاطر شمار نامناسب بررسیهای آماری دارای شرایط
مناسب ،نرخ به کارگیری تحقیقات ارشد و دکتری در
بسیاری دانشگاهها اندک است (ادهیامبو و انیانگو،
 .)2111همچنین باکر و ون ارد )2112( 1باور دارند
که تحقیقات دانشجویی برای قابل استناد بودن نیاز به
پایه آموزشی و دانش آماری دارد.
همه دانستنیها با دادهها و رخدادهای پاالیش
نشده آغاز می شود .برای داشتن متغیرهایی که بتوان
از آنها بهترین استفاده را کرد و بهترین نتایج را
استخراج کرد ،نیاز به خلص سازی ،پاالیش و ویرایش
آنهاست .انجام این کارها در فرآیند ویژهای صورت
میگیرد .این فرآیند را میتوان از انواع چارچوبهای
تک سویهای تحقیق دانست که با گستردهتر و
پیچیدهتر شدن تبدیل به چارچوبهای منطقی انجام
تحقیق میشوند (اندرسون و ارسنالت .)2112 ،9این
چارچوب ،شامل ورودیهای تحقیق که همان دادههای
اولیهاند ،فرآیند تحقیق که شامل ویرایش و تبدیل آن
به داده هاست ،در نهایت نیز به دست آمدن اطالعات
ویرایش شده است .همچنین ،این اطالعات برای این
که در یک فرآیند چارچوب منطقی دانش را به وجود
آورند ،مورد پردازش قرار میگیرند (میدلتون و
کینگ .)2116 ،11در مرحلهی پاالیش و ویرایش،
داشتن سواد آماری نمود پیدا میکند.
تعریفهای پرشماری از سواد آماری وجود دارد.
والمن )1993( 11آن را اینگونه تعریف میکند" :سواد
آماری توانایی درک و ارزشیابی انتقادی نتایج تحقیق
است ،همراه با توانایی تشویق شدن برای شرکت در
تفکر آماری که میتواند به صورت تصمیمگیری
عمومی و خصوصی و حرفهای و شخصی باشد " .گال12
( )2112سواد آماری را ترکیبی از دو جزء میداند که
عبارتند از:

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

644

فراتحلیل سواد ،تفکر ...

 توانایی برای تفسیر و ارزشیابی انتقادی اطالعات
آماری ،استدالل دادههای مرتبط ،یا پدیدههای
تصادفی ،که در زمینههای متنوع در زمان مناسب،
محقق با آنها رو به رو میشود.
 توانایی بحث یا ارتباط واکنش به بعضی اطالعات
آماری ،مانند درک از معانی اطالعات ،نظرات
دربارهی مفاهیم این اطالعات ،یا نگرانی در جهت
پذیرش نتایج اخذ شده.
از نظر گال سواد آماری توانایی تفسیر و ارزشیابی
انتقادی اطالعات آماری ،بحث بر پایه دادهها ،یا پدیده-
های تصادفی ،است .افزون بر این ،سواد آماری نیازمند
توانایی در بحث و ارتباط با بازخوردها ،درکها ،و عقاید
هرکسی درباره کاربرد بعضی از اطالعات آماری
میباشد .همچنین بن زوی و گاردفیل ( )2112در این
رابطه باور دارند که این مهارت میتواند شامل
سازماندهی دادههای خام ،ایجاد و نمایش اطالعات با
جدول ،و کار کردن با معیارهای متفاوت دادهاست.
سواد آماری همچنین شامل درکی از مفاهیم ،لغات ،و
نشانهها ،و همچنین شامل درکی از احتمال و اندازه-
گیری حدود اطمینان در آمار است.
یک شکل خاص مورد نیاز برای سواد آماری
مهارتهای استنباط آمار غیر رسمی میباشد .استنباط
آماری یک تالش برای نتیجهگیری درباره یک جامعه
از دادههای آماده شده به وسیله یک نمونه است
پانکوچ )2115( 13و موریتز و واتسون )2111( 12باور
دارند ،درک از مفاهیم نمونهگیری ،پایهای برای سواد
آماری است .آمار به طور معمول بر پایه دادههای نمونه
است ،جایی که روشهای نمونهگیری بر کیفیت داده-
های گردآوری شده و در نتیجه ،بر استنباط درباره
جامعه آماری تاثیر میگذارد .در نیوزلند بگ15
( )2112و همکارانش تاکیدی بیشتری بر جایگاه
سواد آماری در برنامه درسی دانشجویانی که می-
خواهند شهروندان فعال و موثری برای جامعه خود
باشند قائل شدهاند .پژوهشگران در سراسر جهان ،در
جهت تشویق ،ترویج و گسترش سواد آماری در کشور
شان ،نظراتی را ارایه دادند .باربری و جیاچه)2116( 16
در ایتالیا و اروگوئه و در آمریکای التین تالشهای
همانندی را در زمینه گنجاندن اطالعاتی در برنامه
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درسی برای دستیابی به هدف سواد آماری ،داشتند.
آنها در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند که افراد با
مفاهیم و زبان سواد آماری ناآشنا هستند .همچنین
آنان توانایی درک دقیق معانی اعداد و اندازهگیری
پدیدههای اقتصادی و اجتماعی را ندارند ،هرچند روز
به روز کاربرد آمار در تصمیمگیریهای آنها گسترش
مییابد .همچنین سوسان 17و همکارانش ()2112
اجزاء سواد آماری را در سه سطح پایه ،متوسط و
پیشرفته و دربخشهای مختلف مهارتی مورد نیاز ،بیان
کردند.
تفکر آماری همچنین شامل توانایی درک و
بهرهگیری برای شکل دادن به بررسی ،ترسیم نتیجه-
گیری ،تشخیص و درک فرآیندهای دادههای وارد شده
است (از مطرح کردن پرسش برای گردآوری دادهها تا
انتخاب تجزیه و تحلیل مناسب برای آزمون فرضیهها
و غیره) .در نهایت متفکر آماری میتواند نتایج مشکلی
حل شده یا مطالعه آماری را نقد و ارزشیابی کند.
تجزیه و تحلیل دادها شامل تفکر آماری است که با
تفکر ریاضی متفاوت است.
والد وپانکوچ )2112( 11پنج نوع تفکر آماری پایه
را بیان کردند:
 )1شناخت نیاز به دادهها؛  )2توانایی دریافت
دادهای مناسب19؛  )3توجه به پراکندگی؛  )2استدالل
درباره مدلها و  )5جمعبندی آماری– ایجاد ارتباط
بین دو چیز که برای تفکر آماری اجزاء ضروری هستند.
هر کدام از این موارد آماردانان را به سمت دیگر
ابعاد حرکت میدهند .همه این ابعاد مدلی را تشکیل
میدهند که طبیعت پویای تفکر در جریان حل مشکل
آماری را نشان میدهد ،که به صورت سلسله مراتبی و
خطی نیستند.
در جایی دیگر نیز آمده است که فرآیند تفکر
آماری عبارت است از:
 -1توصیف دادهها :شامل یافتن بیان اطالعات به
طور واضح از طریق نمایش دادن (جدولها ،فهرست و
نگاره ها) تشخیص دادن هماهنگی نموداری و برقراری
ارتباط مستقیم بین دادههای اصلی و نمایش آنها.
 -2سازماندهی و کاهش یا فشردهسازی دادهها
شامل فعالیتهای ذهنی مانند رتبهبندی ،گروهبندی،
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و خالصهسازی است .برای مثال استفاده از گرایش به
مرکز
 -3ارائه داده ها :نمایش دادهها در مدل نموداری.
 -2تجزیه و تحلیل دادهها :هر سه مرحله باال برای
این مرحله انجام میشوند .شناخت گرایشها و
نتیجهگیری یا پیشبینیها از راه تنظیم جدولها،
نگارهها یا نمودارها و مقایسه دادههای گردآوری شده.
 -5دستهبندی دادهها :شامل طراحی ،راهنمایی و
مدیریت و پیمایشهای انتقادی ،تجربهها ،ومطالعات
مشاهدهای است (گروث.)2113 ،21
گاردفیلد ( )2113استدالل آماری را به عنوان
“راهی که مردم به وسیله نظرهای آماری استدالل می-
کند و اطالعات آماری برایشان معنیدار میشود"
تعریف میشود .این شامل تفسیر بر پایه دسته کردن
دادهها ،ارائه دادهها ،با خالصه کردن دادهها میباشد.
استدالل آماری ممکن است شامل ارتباط یک مفهوم
با دیگرمفاهیم باشد (مانند تمرکز و انتشار) ،یا ممکن
است ترکیب دیدگاهها درباره دادهها و احتمال باشد.
استدالل به معنی درک و توانستن توضیح فرآیندهای
آماری و توانایی تفسیر کامل نتایج آماری است " .برای
مثال استدالل آماری درباره متغییرهای دو تایی شامل
دانستن این که چگونه رابطه بین دو متغییر را داوری
و تفسیر کنند و به طور معمول شامل ترجمه یا
برگرداندن فرآیندهای میان ردیفهای عدددی دادهها،
رابطههای نموداری ،و بیان زبانی درباره علتهای
آماری همراه با آنها است (آکیولونیوس.)2115 ،21
گاردفیلد یک مدل برای استدالل آماری ارائه داد.
مدل وی یک فرآیند از گامهای شناخت جامع از
مفاهیم آماری ،شامل پنج سطح است .درسطح اول
یک فرد میتواند واژهها و نشانههای آماری با اطالعات
نامرتبط را درست کند .در دومین مرحله یک فرد
میتواند یک تعریف صحیح انتخاب یا آماده کند اما
مفاهیم را به طور کامل درک نمیکند.
سطح  .1استدالل ویژه ای :دانشجویان بعضی از
لغات و نشانهها را میشناسند ،آنها را بدون درک
کاملشان استفاده میکنند ،اغلب نادرست ،و ممکن
است آنها را با اطالعات نادرست درست کنند.

سطح  .2استدالل واژهای :درک ویژهای از بعضی از
مفاهیم دارند ،اما نمیتوانند آنها را در رفتار واقعی به
کار ببرند .برای مثال ،دانشجویان میتوانند تعریفی
درست را انتخاب یا آماده کنند ولی مفهوم آن را به
طور کامل درک نمیکنند.
سطح  .3استدالل انتقالی :دانشجویان در شناسایی
درست یک یا دو بعد از فرآیند آماری بدون ترکیب
کامل این ابعاد توانا هستند ،مانند اندازه نمونه بزرگتر
به سمت ضریب فاصلهای محدودتر ،و خطا استاندارد
کوچکتر به ضریب فاصلهای محدودتر راهنمایی
میکند.
سطح  .2استدالل روندی :دانشجویان در شناسایی
درست ابعاد از مفاهیم و فرآیند آماری بدون ترکیب
کامل این ابعاد یا درک فرآیند توانا هستند،
سطح  .5استدالل یکپارچه فرآیند :دانشجویان
درک کاملی از یک فرآیند آماری دارند ،برابر قوانین و
رفتار دانشجویان میتوانند فرآیند را با زبان خودشان
توضیح دهند (آکیولونیوس.)2115 ،
همچنین گاردفیل ( )2113مقیاسهایی را برای
استدالل درست و نادرست آماری متصور شده است.
در جمعبندی ناشی از تعریفها و نقطه نظرهای
مطرح شده توسط محققان میتوان ارتباطی را میان
اجزاء مختلف سواد آماری و روشهای مختلف کاربرد
و استفاده از آمار به دست آورد و همچنین پایهای برای
سنجش به کارگیری آنها را بنا نهاد.
حال با توجه به نقش سواد آماری در پیشبرد
تحقیق و پژوهش و در نتیجه آن پیشبرد و توسعه علم،
و نقشی که دورههای تحصیالت تکمیلی در باال بردن
ذخیره دانش آماری دارند و کاربست این ذخیره دانش
آماری ،پرسش اینجاست که سیر زمانی آیا تغییری در
بهبود قابلیتهای آماری دانش آموختگان در کاربست
این ذخیره دانش آماری داشته است؟ و آیا در اختیار
قرار دادن اطالعاتی همچون پژوهشهای انجام شده
در این باره توانسته تاثیری و نقشی در کاربست آنها
داشته است؟
با انجام یک فرا تحلیل شاید بتوان به پرسشهایی
این چنین پاسخ داد .فراتحلیل رویکردی پژوهشی
است که کمک زیادی به پژوهشگر میکند تا به
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ترکیب مناسبی از نتایج کمی مطالعه متضاد و غیر
متضاد در گذشته دست پیدا کند ،تناقضها را توضیح
داده و متغیرهای ساختاری تعدیل کننده در نتایج
مطالعههای گذشته را شناسایی کند .فراتحلیل به
پژوهشگران کمک میکند تا به نتایجی درستتر و
معتبرتر از آن چیزی دست یابند که در تک تک
بررسیها میدانی با بررسی کیفی مجموع مطالعات
گذشته ،حاصل شده است .فرا تحلیل میتواند اطالعات
سودمندی برای جهت دهی بررسیهای آتی در اختیار
دانشمندان یک علم قرار دهد .فرا تحلیل ،فرصتی برای.
ایجاد میکند تا تضادهای گفته شده را بشناسد و از
بعد اجرایی شرایطی را به مجریان برنامههای توسعه
پیشنهاد کنند (خداد حسینی.)1391 ،
هنگامی که درباره یک موضوع خاص ،پژوهشهای
چندی صورت گرفته باشد ،میتوان همه آن
پژوهشهای را باردیگر مورد بررسی قرار داده و با
یکدیگر مقایسه کرد و در واقع با استفاده از فنون
آماری خاص ،نتایج همه آن پژوهشها را با یکدیگر
تلفیق و ترکیب کرد و به یک نتیجه واحد رسید .تفاوت
این نوع پژوهش با پژوهشهای گذشته است و واحد
پژوهش آن ،هر یک از پژوهشهای اولی و مستقل
پیشین است .در این نوع پژوهش به اطالعاتی دست
پیدا میکنیم که اطالعات اولیه موجود در دیگران ،آن
را نشان نمیدهند .یکی دیگر از دالیلی که ضرورت
پژوهشهایی از نوع فرا تحلیل را نشان میدهد وجود
پژوهشهایی است که ممکن است اعتبار آنها در
حقیقت قابل تردید باشد و یا نتایج آنها ،یکدیگر را
تایید نکند( .زاهدی و محمدی.)1315 ،
مهمترین برتری فرا تحلیل این است که آنها با
ادغام کردن نتایج بررسیهای مختلف ،به میزان زیادی
توان بررسی را در جهت یافتن نتایج معنیدار افزایش
میدهند (رضائیان.)1311 ،
به طور خالصه آرای صاحب نظران در مورد
ضرورت فرا تحلیل و علل نیاز به این نوع پژوهش را
میتوان به شرح زیر ارائه کرد:
 حجم زیاد و فزاینده پژوهشها و نیاز به تلخیص
آنها و ترکیب نتایج این پژوهشها.
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وجود ناسازگاری ،تعارض و تناقضهایی بین نتایج
پژوهشهای انجام شده و ضرورت حل این مسئله.
تعیین میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
برپایه پژوهشهای موجود و مربوط به یک موضوع
خاص.
تشخیص حوزههای پژوهشی مسئله دار.
تشخیص حوزههای پژوهشی خاصی که
پژوهشگران به آنها نپرداختهاند (زاهدی و
محمدی.)1315 ،

روششناسی
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر
امکان کنترل متغیرها شبه تجربی است ،زیرا محقق
نقشی در کنترل متغیرها نداشته .تحقیق فرا تحلیل
است چرا که از بررسی و مقایسه تحقیقات یکسان در
دو مقطع زمانی به یک روش صورت میگیرد .جامعه
آماری تحقیق در دومرحله بود ،مرحله نخست شامل
 711تن دانش آموختگان کارشناسیارشد و دکتری
در سال  1319با حجم نمونه  315تن و مرحله دوم
شامل دانش آموخته کارشناسیارشد و دکتری در سال
 1396با حجم نمونه  111تن که بر پایه همان محل
دانش آموختگی و مقطع تحصیلی گزینش شدند.
جامعه آماری بر پایه مقولههای مورد بررسی یعنی سه
معیار ،رشته ،سال تحصیلی ومحل تحصیل نمونهگیری
شدند به این ترتیب که هر یک از معیارهای باال را به
عنوان یک طبقه به شمار آورده و در میان آنها از
روش نمونهگیری طبقهای متناسب استفاده شد .با
توجه به محدود بودن رسالههای دکتری (N=69
(همهی آنها با روش سرشماری بررسی و ارزیابی
شدند .برای برآورد حجم نمونه از پایاننامههای
کارشناسیارشد در مرحله پیش آزمون  31نمونه از
پرسشنامهها به وسیله دانش آموختگان رشتههای
علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات که به روش کامال
تصادفی انتخاب شدهاند ،تکمیل شد و به این وسیله
عمدهترین متغیر تنوع زا (با باالترین واریانس) در بین
آنها مشخص شد و برای استفاده در روش نمونهگیری
مورد استفاده قرار گرفت .آنگاه با استفاده از فرمول
کوکران حجم نمونه دانش آموختگان کارشناسیارشد
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( )n=226در سال  1319مشخص شد .در مرحلهی
کسب اطالع از دنش آموختگان ،از پرسشنامهی
ساختارمند استفاده شد که به صورت پستی و
الکترونیکی برای نگارندگان پایاننامهها ارسال شد .این
پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات فردی ،پیشینه-
ی تحصیلی نگارندگان و درک و استدالل آماری آنان
بود که در قالب طیف لیکرت استفاده شد .برای تعیین
روایی پرسشنامه تحقیق از بررسی روایی ظاهری و
سپس تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار
لیزرل استفاده شد .برای بررسی و افزایش اعتبار وسیله
تحقیق از نتایج پیش آزمون و در مرحله داده پردازی
با استفاده ازسه روش به شرح زیر پایایی سنجی شد.
 در مرحله نخست ،متغیرهای مورد پذیرش با
استفاده از فرمول آلفای ترتیبی بررسی شدند و
فهرست ضریب  αبرای آنها تهیه شد و پایینترین
ضریبهای یاد شده برای ارتقای اعتبار پرسشنامه
حذف شدند .برای محاسبه این ضریب از نرمافزار
 SPSSاستفاده شد.
 در مرحله دوم ،متغیرهای مورد قبول با استفاده از
فرمول تتای ترتیبی بررسی شدند و فهرست ضریب
 θبرای آنها تهیه شد و پایینترین ضریبهای یاد
شده برای ارتقای اعتبار پرسشنامه حذف شدند.
برای محاسبه این ضریب از نرمافزار  Rاستفاده شد.
از این ضریب برای این استفاده میشود که در سال
 1972استفاده از آلفای کرونباخ به چالش کشیده
شد .چرا که آلفای کرونباخ افزون بر نااریب بودن
(نااریبی مثبت) ،بر پایه شاخصهایی تعریف و
محاسبه می شود که مربوط به دادههای با مقیاس
فاصله ای و یا نسبی هستند (آمور.)1972 ،
 در مرحله بعد ،متغیرهای مورد پذیرش با استفاده
از نرمافزار لیزرل بررسی شده و ضریب  CRبرای
آنها تهیه شده و پایینترین ضریب یاد شده برای
ارتقای اعتبار پرسشنامه حذف شدند.
 همچنین از ضریب تغییرات  CVبرای تشخیص با
ثباتترین متغیر استفاده شد .با استفاده از این
ضریب میتوان پاالیش متغییرها را برای تشخیص
و حذف متغیرهای حساس به ویژگیهای
پاسخگویان (نبود توافق) انجام داد.

برای پردازش دادهها ،با توجه به نوع تحقیق در
مرحلهی توصیفی ،از فراوانی شاخص گرایش مرکز و
شاخصهای پراکندگی از مرکز استفاده شد .برای
تعیین ارتباط متغیرها و سبب تغییر و نقش متغیرهای
مستقل بر متغیرهای وابسته ،از روشهای آماری و داده
پردازی استفاده شد .بر پایه این متغیرها ،مهارتهای
سواد ،استدالل ،تفکر و نگرش آماری دانش آموختگان،
برابر با استانداردهای موجود در این زمینه مورد
سنجش قرار گرفتند.
در مرحله دیگری از داده پردازی ،نیز از اندازه اثر
استفاده شد .اندازه اثر عنوانی است که به مجموعهای
از شاخصها که بزرگی اثر آزمایش را میسنجد داده
میشود .برخالف آزمونهای معناداری ،این شاخص
مستقل از حجم نمونه است .اندازه اثری که در اینجا
استفاده شد برابر است با نسبت سطح معناداری به
شاخصی از حجم نمونه.
کوهن )1911( 22بر این باور است که در فرضیه
صفر بر پایه اندازه اثر ،اندازه اثر برابر صفر است .هرگاه
فرضیه صفر رد شود اندازه اثر در جامعه برابر صفر
نیست .اندازه اثر نشاندهنده میزان اثر پدیدهها بر
جامعه است .به عبارت دیگر اندازه اثر میزان نادرست
بودن فرضیه صفر را نشان میدهد .کوهن ( )1911ادعا
میکند که تکیه بر محاسبه سطح معناداری ( )Pبه
تنهایی گمراه کننده است ،زیرا آزمون معنادار در علوم
رفتاری ریسک باالی خطای نوع دوم را به همراه دارد.
برای کاهش خطای نوع دوم یا افزایش توان آزمون
افزون بر افزایش حجم نمونه دیگر تدابیر روششناسی
برآورد اندازه اثر و استفاده از آن در زمان تصمیمگیری
درباره فرضیه صفر میتواند کمک کننده باشد .چنانچه
در تصمیم گیریها به اندازه اثر توجه نشود احتمال
خطای نوع دوم بیشتر از احتمال ارتکاب به خطای
نوع اول خواهد شد.
در این تحقیق برای تایید نتایج ناشی از معنیداری
اختالف میانگین و همبستگی و انجام توافق سنجی
برای استخراج متغیرهای با اثر باال و حساسیت پایین،
از اندازه اثر استفاده شد.
همچنین ،از فرا تحلیل به عنوان یک روش آماری
برای تعیین ،گردآوری ،ترکیب و خالصه کردن و
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مقایسه و درستی نتایج استخراج شده تحقیقاتی که در
دو موقعیت زمانی ،انجام شده است ،استفاده شد .برای
وارد کردن دو پژوهش در فراتحلیل مالکهای دو
تحقیق در سالهای  19و  96به صورت زیر در نظر
گرفته شدند:
 مولفههای یادگیری آماری
 محتوای دانش آماری
 استدالل
 نگرش آماری
 تفکر آماری
 سواد آماری
برای انجام عملیات آماری فرا تحلیل از نسخه دوم
نرمافزار جامع فراتحلیل استفاده شد .این نرمافزار
امکان محاسبهی سوگیری انتشار ،ناهماهنگی
پژوهشها ،تحلیل تعدیل کنندهها را فراهم میکند.
در این پژوهش ضریب همبستگی به عنوان برآورد
کننده اندازه اثر در هر پژوهش انتخاب شد .پس از
ورود دادهها به نرمافزار و تحلیل حساسیت ،اندازه اثر
ترکیبی متغیرها در دو مدل ثابت و تصادفی محاسبه
شد .افزون بر این ،برای بررسی سوگیری انتشار از
نمودار قیفی ،آزمون رگرسیون ایگر ،آزمون  Nایمن از
خطا و اصالح و برازش دوال و توویدی و برای تحلیل
همگنی پژوهشها از آزمونهای Q,و  I2استفاده شده
است (هج 23و همکاران .)2119 ،با توجه به معنادار
شدن آماره  Qکوکران از آزمون تحلیل واریانس
یکسویه برای بررسی نقش تعدیل کنندههای مقولهای
متغیرههای فردی و روششناسی (سوادآماری،
استدالل آماری ،تفکر آماری ،انگیزه آماری) استفاده
شد.

یافتههای تحقیق
جدول  ،1میانگین اندازه اثر ترکیبی تحقیق در
مدل اثرهای ثابت  1/37و در مدل اثرهای تصادفی
 1/21را نشان میدهد که در سطح  P=1/111معنادار
هستند .بر پایه معیار کوهن ( 1911به نقل از دالور
 ،)1391برای تفسیر معناداری عملی اندازه اثر،
ارزشهای  rبرابر  ،1/3 ،1/1و  1/5به ترتیب میزان
اندازه اثر کم ،متوسط و زیاد هستند .بنابراین ،میانگین
اندازه اثر ترکیبی به دست آمده برای متغیرهای آماری
در هر دو مدل در حد متوسط است .در بررسی اندازه
اثر متغیرها به طور جداگانه مشاهده میشود که
متغیرهای مولفههای یادگیری آماری ،محتوای دانش
آماری ،استدالل آماری ،نگرش آماری رابطه قوی با
سوادآماری دارند .بیشترین اندازه اثر مربوط به متغیر
نگرش آماری و کمترین اندازه اثر مربوط به متغییر
تفکر آماری است.
به منظور بررسی سوگیری انتشار از نمودار قیفی،
اصالح و برازش دوال و توئیدی ،آزمون رگرسیون ریگر
و آزمون  Nایمن از خطای کالسیک استفاده شد.
نگاره  1نمودار قیفی تحقیق انجام شده در
فراتحلیل برپایه آزمون برازش دووال و توئیدی را نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،همهی
متغیرهای مورد بررسی در حد میانگین قابل قبول
اندازه اثر هستند که در این صورت میانگین اندازه
اثرهای ثابت از  1/37به  1/211در مدل تصادفی
افزایش مییابد.

جدول  -6اندازهی اثر متغیرهای دو تحقیق در فراتحلیل
ردیف
1
2
3
2
5
نتیجه کل
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شاخص (متغیر)
مولفههای یادگیری آماری
محتوای دانش آماری
استدالل آماری
تگرش آماری
تفکر آماری
مدل اثرهای ثابت
مدل اثرهای تصادفی

میانگین اندازه اثر
1,331
1,112
1,172
1,291
1,131
1,371
1,211
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حد پایین
1,129
1,129
1,115
1,111
1,111
1,299
1,211

حد باال
1,352
1,677
1,119
1,276
1,117
1,571
1,579

سطح معنیداری
1,111
1,112
1,131
1,111
1,167
1,111
1,111
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اندازه اثر

خطای استاندارد

نگاره  - 6نمودار قیفی بر پایه آزمون برازش دووال و توئیدی
در روش رگرسیون ایگر ،در صورت نبود سوگیری،
انتظار براینست که بررسیهای محدود با اثرهای
استاندارد شده کوچک همراه باشند .این امر باعث
ایجاد خط رگرسیونی میشود که عرض از مبدا آن به
صفر نزدیک است (یغمایینان .)1319 ،در این پژوهش،
ثابت رگرسیون  1/59محاسبه شد که سطح معناداری
آن بیشتر از  1/12است ،این نتیجه گویای عدم
انحراف معناداری گردآوری دوباره اطالعات از
رگرسیون و در نتیجه نبود سوگیری در آزمون دوباره
پرسشنامه تحقیق است.
آزمون  Nایمن از خطای کالسیک ،به این پرسش
که سوگیری انتشار وجود دارد به طور مستقیم پاسخ
نمیدهد .بلکه بیان میکند در صورتی که سوگیری
انتشار وجود داشته باشد چند مورد جا افتاده با
میانگین صفر الزم است به تحلیل اضافه شود تا
یافتههای فرا تحلیل را بی اثر کند ( .در این پژوهش،
 35111مورد گم شده (میانگین اثر صفر) باید به
تحلیل افزوده شود تا به یک اندازه اثر کلی نامعنادار
آماری بینجامد و آلفا بیشتر از  5شود .به عبارت دیگر،

باید به ازای هر  112مورد از دست رفته برای هر
مشاهده ،یک اثر لغو شده باشد .با توجه به باال بودن
این شمار میتوان گفت اندازه اثر قابل اعتماد است و
سوگیری انتشار نتایج را تهدید نمیکند.
برای بررسی ناهمگنی بررسیها ،از آزمون  Qبین
گروهی استفاده میشود .نتیجهی این آماره بین
گروهی با احتمال کمتر از  P=1/11معنادار شد.
بنابراین فرض صفر مبنی بر همگنی بررسیها رد شد.
نتیجهی حاصل از این بحث ناهمگنی بررسیها در دو
مقطه زمانی است .همچنین شاخص  I2نشان میدهد
که  95درصد از تغییرهای کل آنها به دلیل ناهمگنی
موردها میباشد .یکی از دالیل ناهمگنی وجود متغیر-
های تعدیل کننده است .بنابراین اثر متغیرهای فردی
مرحلههای تحقیق (ده یوری 22و همکاران )2111 ،به
عنوان متغیر تعدیل کننده بررسی شدند (جدول .)2
بنابر دادههای جدول  ،2متغیرهای مرحلهها به
عنوان متغیرهای تعدیل کننده بر اندازه اثر محاسبه
شده تاثیر داشتهاند و متغیر مرحله دوم به عنوان متغیر
تعدیل کننده بر اندازه اثر محاسبه شده تاثیر دارند.

جدول  -2تحلیل متغیرهای تعدیل کننده موثر بر اندازه اثر
شاخص آماری
متغیر تعدیل کننده
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

شمار متغیر
1
11
15

میانگین اندازه اثر

حد باال

حد پایین
%95

مرحلههای تحقیق
-1,991
-1,12
-1,671
1,13
-1,935
-1,72

1,211
1,766
1,231

آزمون Q

آزمون تفاوت Z

1,61
1,12
1,52

-1,311
*1,127
-1,252
P<0. 05 * * P<0. 01 *,
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تحلیل متغیرهای تعدیل کننده نشان میدهد
انتخاب درست مرحلههای تحقیق (انجام سلسه مراتب
چارچوب تحقیق) در کاربست روشهای آماری موثر
است.
بحث و نتیجهگیری
با در نظر گرفتن مقدار  rو مقادار معنیداری آن و
همچنین ضریب کندال و سطح معنیداری ،فرض
تحقیق مورد پذیرش قرار میگیرد و فرض صفر رد
میشود که به معنی وجود رابطه معنیدار میان
کاربست روشهای آماری و متغیرهای مولفههای
یادگیری آماری ،استدالل ،نگرش و محتوای آماری
نگارندگان پایاننامهها در دو سال  1319تا  1396می
باشد .لیکن میان تفکر آماری و کاربست روشهای
آماری استاندارد رابطه معنیداری وجود ندارد ،یعنی
در میان جامعه مورد مطالعه ،کاربست روشهای آماری
بدون تاثیر تفکر آماری صورت گرفته است .این نتیجه
با نظرهای گروث ( )2113که در تحقیق خود بر ارائه
چارچوب و مراحل تفکر آماری و تاثیری که ممکن
است بر استفاده از روشهای درست آماری داشته
باشد ،توافق دارد .همچنین آکیولونیوس (،)2115
گارفیلد ( )2113و دلماس )2112( 25داشتن استدالل
آماری را نکته مثبتی در انتخاب و به کارگیری
روشهای درست روشهای آماری میدانند که در هر
دو سال نیز جامعه آماری مورد تحقیق با داشتن استدال
آماری درست ،روشهای آماری را مورد استفاده قرار
دادهاند.
همچنین ماکار ،)2112( 26نیومن و فاکت27
( ،)2117میلتیو ،)2117( 21سورتو،)2112( 29
بایگول 31و همکاران ( )2111و اوانس 31و همکاران
( .)2117نگرش آماری را در انتخاب روشهای آماری
موثر میدانند .گارسون ،)2111( 32مک گیلیورای و
سکارا ،)1992( 33وات ون دنبرگ )2112( 32و
هیسوسون ،)2117( 35نیز کاربست صحیح روشهای
آماری را در امتداد کاربست روشهای درست تحقیق
میدانند.
در زمینه کاربست روشهای آماری در مرحلههای
سه گانه روشهای آماری ،نتایج ارائه شده نشان از آن
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دارد که این فازهای به عنوان متغیر تعدیل کننده،
نتایج نشان داد که مرحله دوم با اندازه اثر معنیدار ،در
جریان تحقیق دوم میتواند موثر باشد ،که به معنی
وجود رابطه معنیدار میان سطوح دوم سواد آماری
نگارندگان پایاننامهها در باز تحقیق در سال 1396
است که نشان از نبود کاربست بر مبنای استاندارد
تعریف شده در این تحقیق است .همچنین دویل36
( ،)2111گال ( )2112و ( )2113و گارفیلد ()2113
بر تاثیر سواد آماری و آموزشهایی که در این زمینه
داده میشود و به کاربردن روشهای درست آماری
تاکید دارند.
بنابر نتایج استخراج شده از بررسی و تحلیل
پرسشنامهها میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
 تکیه بر انواع روشهای آموزشی که نگرش
دانشجویان را نسبت به آمار به سمت مثبت و
کاربردیتر سوق دهد .چرا که نتایج بررسی نگرش
دانش آموختگان ،نشان از نظر منفی آنان نسبت به
آمار و غیر سودمند بودن آن در زندگی حرفهای
شان دارد ،سعی شود که در جهت با اهمیت نشان
دادن تحقیق و آمار و تاثیری که بر بهبود
عملکردشان دارند ،در تغییر و تقویت نگرش آنان
گام بر داشت .که یکی از این عاملها میتواند تاکید
بر آمار از طرف استادان باشد.
 استفاده از روندهای درست تحقیق و رهیافت
متوالی تجزیه و تحلیل آماری در انجام پایاننامهها
و تحقیقات تحصیالت تکمیلی با کمک
استانداردهایی که بیشترین هماهنگی را با
استانداردهای سواد ،استدالل و تفکر آماریشان
داشته باشد .چرا که نتایج نشان داده است بسیاری
از دانش آموختگان با وجودی که آگاهی به نسبت
زیادی از مفاهیم آماری دارند ولیکن نمیتوانند از
این دانستههای خود به صورت عملی و درست و
در جای مناسب برای تجزیه و تحلیل اثربخش داده
هایشان استفاده کنند.
 همچنین نتایج نشان میدهد که دانشجویان،
نکتههای آماری را به صورت جداگانه با کاربردهای
مقطعی میشناسند و به کار میگیرند و دیدی کلی
و جامع ندارند تا بتوانند به وسیله آن روشهای
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تجزیه و تحلیل را برای کاربرد بهتر و به صورت
متوالی استفاده کنند .این مسئله باعث میشود که
نسبت به بعضی از دادههای موجود برای
تحقیقشان غافل شوند .که با توجه به نتایج
استخراج شده میتوان استفاده از روشهای متوالی
تجزیه و تحلیل برای غلبه بر این مشکل را تاکید
کرد .در زمینه درک بهتر استدالل علمی نیز
میتوان به این نکته اشاره کرد که شاید بتوان به
کمک نرمافزارهای آماری روابط آماری غیر ممکنی
را ایجاد کرد ،در صورتی که اگر دید کلی و
هماهنگ نسبت به مراحل داشت ،میتوان از این
کار جلوگیری کرد و از دادههای موجود و به کمک
روندهای آماری درست و بجا و در توالیهای
درست بهترین استداللها را داشت.
 در ضمن باید الگوهای مطلوب ریاضی و آماری را
یادبگیرند؛ تا بتوانند پیش از تجزیه و تحلیل دادهها
آنها را برای هماهنگی داشتن با فرآیندهای
آماریشان مورد بررسی قرار دهند و مقایسه کنند.
زیرا که این کار باعث میشود که با استفاده از یک
الگوی مطلوب دادههای واقعی را به دست آورده و
دیددگاه جدیدی ایجاد شود تا خطایهای آماری
آشکار از بین بروند.
همچنین باید به دانشجویان به گونهای آموزش
داده شود تا ترغیب به شرح انتزاعی از دادههایشان
نشوند.
 ضرورت دارد برای تغییر نگرش آماری دانشجویان،
آموزشگران و استادان مربوطه در آغاز سطوح
سواد ،استدالل و تفکر آماری دانشجویانشان را
ارزیابی کرده و بر اساس آن تمرکز خود را بر
آموزش عملیتر آن بخش مورد نیاز قرار دهند .با
تالش برای برقراری ارتباط میان دیدگاهها و
مهارتها به وسیله کارکردن با مجموعهای از
دادهها (برای مثال بررسی عملی و اجرایی
بخشهای تحقیقی و آماری تحقیقات انجام شده)
که البته انجام این امر بدون داشتن یک شالوده
مفهومی درست و نظارت افراد آگاه ،دانشجو را به
مسیرهای اشتباه و حسهای غالب نادرست درباره

مفاهیم آماری میاندازد و اوضاع را برای آنها
پیچیدهتر میکند.
 تاکید میشود که برای غلبه بر مشکالت،
دانشجویان در سطوح سواد استدالل و تفکر آماری
تواناییهای زیر را در خود پرورش دهند :سواد
آماری :درک مفاهیم و اصطالحهای رایج در آمار،
توانایی خواندن و درک آمار رسانهای ،آگاهی از
مهارتهای استنباط آماری – تفکر آماری :ارتباط
عمیق و خوب با دانش الزم آماری در سطح تفسیر
و تشریح و طراحی ،آزمون ،گردآوری ،تجزیه و
تحلیل داده و طراحی مدلها  -استدالل و دانش:
داشتن راهبردی برای راه حلهای جایگزین،
راهکارهایی برای برخورد با بازدارندههای و بر طرف
کردن آنها.
 همچنین از آنجاییکه جامعه مورد نظر این تحقیق
را دانش آموختگان رشتههای ترویج ،آموزش و
توسعه کشاورزی تشکیل میدهند ،و توجه به
قالبهای تفکری جدید در این رشتهها که برای
بهبود و ارتقاء اثربخشی و کارایی فعالیت ،که
نگرشهای کلی گرایانه و ترکیبی را ارائه میکنند،
تاکید میشود که استادان داشتن این روحیه و
دیدگاه را به سایر بخشهای تدریس خویش (به
خصوص آمار و روش تحقیق) بکشانند.
 نظر به این که استفاده از روند متوالی هم بر
جذابیت فعالیتهای آماری و هم بر دیگر روندهای
درست و مقتضی کاربرد و در نتیجه پاالیش
متغیرها برای به دست آمدن نتایج کارآمد
میافزاید ،ضرورت دارد ،نظامهای آموزشی در پی
اجرا و آموزش استانداردهای سطوح سواد ،استدالل
و تفکر آماری باشند تا زمینه را برای تقویت آمار
دانشجویان و دانش آموختگان فراهم سازند.
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Abstract
Developments and significant changes have been seen in the field of statistics education
around the world over the past decade, with great emphasis on teaching statistical thinking,
student-centered learning, using real-life data, technology use, and communication skills. With
the growth of applications and statistics training, it seems that conducting a hybrid study that
provides an exquisite study of a particular subject in a systematic manner improves the
educational process. The purpose of this study was to investigate the effect of literacy, thinking
and statistical reasoning of Graduates of Graduates of Education, Promotion, Education and
Agricultural Development Universities of Iran as a statistical society in applying statistical
methods at two different time points. The sample size of the first stage in 2010, 315 graduates of
the Master's degree and Ph. D. Universities across the country were selected in a proportional
stratified sampling form, and the second phase in 1396, 110 graduates from the same universities
were selected. The validity of the questionnaire as a research tool with standardized and wellestablished combinations was confirmed by the professors and its reliability was confirmed by
sequential θ = 95% and CR = 89%. (The purpose of this study is to investigate the quantitative
results of the application of statistical methods using meta-analysis and comprehensive metaanalysis software (CAM2) in two different time periods of statistical societies. The result of the
meta-analysis showed that the statistical methods applied in the two examined periods had a
moderate relationship (with a mean effect size of 0.37 to 0.41). Also, among the variables studied,
statistical attitudes with a magnitude of 0.49 have the greatest effect size in relation to the
statistical variables and have the most impact.
Index terms: Statistical Literacy, Statistical Argument, Statistical Thinking, Graduate Studies,
Meta-Analysis
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