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 چکیده
 هایهرشت یلیتکم التیتحص آموختگان دانش آماری استدالل و تفکر ،سواد فراتحلیل ،تحقیق این هدف

 نخست مرحله ،بود دومرحله در تحقیق آماری جامعه .است ایران هایدانشگاه کشاورزی توسعه و آموزش ،ترویج
 دوم مرحله و تن 315 نمونه حجم با 1319 سال در دکتری و ارشدکارشناسی آموختگان دانش تن 711 شامل
 محل همان پایه بر که تن 111 نمونه حجم با 1396 سال در دکتری و ارشدکارشناسی آموخته دانش شامل
 رکیبیت هایگویه با تحقیق ابزار عنوان به نامهپرسش ییروا .شدند گزینش تحصیلی مقطع و آموختگی دانش

 و ومعل واحد اسالمی آزاد دانشگاه از تحقیق این تخصصی علمی هیات اعضای توسط ،یافته محقق و استاندارد
 پژوهش .دش دیتائ =CR%19 و θ=%95 ترتیبی تتای آزمون توسط آن ییایپا و گرفت قرار تایید مورد تحقیقات

 جامع افزارنرم و فراتحلیل روش از استفاده با آماری یهاروش کاربست حوزه در نتایج کمی ترکیب هدف با
 نتیجه .است داده قرار بررسی مورد را هدف آماری هایجامعه مختلف زمانی مقطع دو در( CAM2) فراتحلیل
 طمتوس حد در ایرابطه ،زمانی مقطع دو در آموختگان دانش آماری استدالل و تفکر ،سواد ،داد نشان فراتحلیل

 با آماری نگرش متغیر بررسی مورد هایمتغیر میان از چنینهم (.21/1 به 37/1 اثراز اندازه میانگین با) دارد
  .دارد آماری یهاروش کاربست در را تاثیرگذاری ینتربیش و اثر اندازه ینتربیش دارای 29/1 اثر اندازه
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 مقدمه
 توسعه خواه ،جهان هایکشور یک و بیست سده در
 رب هایشانگذاری هدف همگی توسعه حال در یا یافته
 و( 2112 ،1جهانی بانک) است محوری دانش

 یحیات بسیار موضوع یک واقعی هایداده به دسترسی
 التمشک از لیکن .است دانش تولید و تحقیقات برای

 در آمار آموزش با مرتبط تحقیقات یزمینه در موجود
 رد خالقیت کمبود ،ریاضی تخصصی غیر هایرشته

 .است ،تحقیق و آمار هایکاربرد و هارهیافت توسعه
 یوالگ یک پایه بر مسائل بروز نبود لیدال از یکی

 بارهدر شناخت نبود ،یآمار استنباط پایه بر یشناخت
 و یانوف-گران) است آماری نمودهای و احتمال

 مشخص هایشاخص چنینهم (.2116 ،2هرتیویگ
 منظم طور به چه ،دانشجویان یادگیری میزان کننده

 شامل آماری عمومی هایمهارت صورت به چه
 در آماری دانش کاربردن به توانایی ،آماری استدالل
 انتقال برای گروهی کار توانایی ،خاص هایموقعیت

 همین در .نیست دسترس در ،آماری اطالعات و دانش
 برای هاشاخص این بودن دسترس در بدون راستا

 یرییادگ میزان شناخت ،یادگیری نتایج میزان تعیین
 و ادهیامبو) است ناممکن یادگرفته این بودن عملی و

 جایگاهی به توجه با ،دیگر سوی از (.2111 ،3انیانگو
 و دارند کشاورزی یتوسعه و ترویج هایگرایش که

 آماری هایفرآیند در استفاده مورد هایمتغیر ماهیت
 تاریرف هایمتغیر از تربیش که ،هارشته این تحقیقات

 تدس به نتایج اهمیت به توجه با چنینهم و ،هستند
 هگرو همین برای استفاده مورد که تحقیقاتی از آمده
 از استفاده وسازی خالص به توجه ،باشندمی

 ارائه ار درستی و کاربردی نتایج بتوانند کههایی متغیر
 این (.2119 ،2محمدی ملک) .دارد اهمیت بسیار دهند

 نگارندگان آماری سواد به موارد تربیش در نابسامانی
 یبررس و مهم این به توجه لذا .گرددمی بر هانامهپایان
دهنده تغییر هایبازدارنده و عوامل و آماری سواد سطح

 زا استفاده چرایی و هدف به دستیابی در توانندمی آن
 و زوی بن) محققان از بسیاری .کنند کمک بسیار آمار

 را آماری سواد( 2112 ،6رامسی ؛2112 ،5گاردفیل
 پایه آماری یهاروش و زبان از استفاده و درک شامل

 ،7چانس) دانندمی آماری شایستگی ،دیگر زبان به و

 داریمعنی به بردن پی نیز آماری استدالل (.2112
 ،گاردفیل و زوی بن) باشدمی هاروش و زبان این

 اجرای و اداره چگونگی و چرایی ،آماری تفکر (.2119
 و استدالل چرایی و زمان ،چگونگی و آماری بررسی
 ارزشیابی و طراحی برای مفاهیم این از کردن استفاده

-درباره هک تحقیقی برابر .شودمی تعریف گیرینتیجه و

 به ،است گرفته صورت کنیا در آماری هایدوره ی
 شرایط دارای آماری هایبررسی نامناسب شمار خاطر

 رد دکتری و ارشد تحقیقات کارگیری به نرخ ،مناسب
 ،انیانگو و ادهیامبو) است اندک هادانشگاه بسیاری
 دارند باور( 2112) 1ارد ون و باکر چنینهم (.2111

 به یازن بودن استناد قابل برای دانشجویی تحقیقات که
  .دارد آماری دانش و آموزشی پایه

 شیپاال رخدادهای و هاداده با هایدانستن همه
 وانبت که متغیرهایی داشتن برای .شود یم آغاز نشده

 را نتایج بهترین و کرد را استفاده بهترینها آن از
 ویرایش و پاالیش ،سازی خلص به نیاز ،کرد استخراج
 صورت ایویژه فرآیند در هاکار این انجام .آنهاست

 هایچارچوب انواع از توانمی را فرآیند این .گیردمی
 وتر گسترده با که دانست تحقیق ایسویه تک

 امانج منطقی هایچارچوب به تبدیل شدنتر پیچیده
 این (.2112 ،9ارسنالت و اندرسون) دنشومی تحقیق

 هایداده همان که تحقیق هایورودی شامل ،چارچوب
 آن لتبدی و ویرایش شامل که تحقیق فرآیند ،انداولیه

 اطالعات آمدن دست به نیز نهایت در ،هاست داده به
این  برای اطالعات این ،چنینهم .است شده ویرایش

 وجود به را دانش منطقی چارچوب فرآیند یک در که
 و میدلتون) گیرندمی قرار پردازش مورد ،آورند

 ،ویرایش و پاالیش یحلهمر در (.2116 ،11کینگ
  .کندمی پیدا نمود آماری سواد داشتن
 .دارد وجود آماری سواد از پرشماری هایریفتع
 سواد" :کندمی تعریف گونهاین را آن( 1993) 11والمن
 قیقتح نتایج انتقادی ارزشیابی و درک توانایی آماری
 رد شرکت برای شدن تشویق توانایی با همراه ،است
 گیریتصمیم صورت به تواندمی که آماری تفکر

 12گال " .باشد شخصی و ایحرفه و خصوصی و عمومی
 که داندمی جزء دو از ترکیبی را آماری سواد( 2112)

  :از عبارتند
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 عاتاطال انتقادی ارزشیابی و تفسیر برای توانایی 
 هایپدیده یا ،مرتبط یهاداده استدالل ،آماری

 ،مناسب زمان در متنوع هایزمینه در که ،تصادفی
  .شودمی رو به روها آن با محقق

 عاتاطال بعضی به واکنش ارتباط یا بحث توانایی 
 نظرات ،اطالعات معانی از درک مانند ،آماری
 جهت در نگرانی یا ،اطالعات این مفاهیم یدرباره

  .شده اخذ نتایج پذیرش

 یارزشیاب و تفسیر ییتوانا آماری سواد گال نظر از
-هپدید یا ،هاداده پایه بر بحث ،آماری اطالعات انتقادی

 نیازمند آماری سواد ،این بر افزون .است ،تصادفی های
 دیاعق و ،هادرک ،هابازخورد با ارتباط و بحث در توانایی

 آماری اطالعات از بعضی کاربرد درباره هرکسی
 این در( 2112) گاردفیل و زوی بن چنینهم .باشدمی

 شامل تواندمی مهارت این که دارند باور رابطه
 با اطالعات نمایش و ایجاد ،خام هایداده سازماندهی

 .هاستداد متفاوت هایمعیار با کردن کار و ،ولجد
 و ،لغات ،مفاهیم از درکی شامل چنینهم آماری سواد
-اندازه و احتمال از درکی شامل چنینهم و ،هانشانه

  .است آمار در اطمینان حدود گیری
 آماری سواد برای نیاز مورد خاص شکل یک
 استنباط .باشدمی رسمی غیر آمار استنباط هایمهارت
 هجامع یک درباره گیرینتیجه برای تالش یک آماری

 است نمونه یک وسیله به شده آماده هایداده از
 باور( 2111) 12واتسون و موریتز و( 2115) 13پانکوچ
 سواد برای ایپایه ،گیرینمونه مفاهیم از درک ،دارند

 نمونه هایداده پایه بر معمول طور به آمار .است آماری
-دهدا کیفیت بر گیرینمونه یهاروش که جایی ،است

 درباره استنباط بر ،نتیجه در و شده آوریگرد یها
 15بگ نیوزلند در .گذاردمی تاثیر آماری جامعه

 جایگاه بر یتربیش تاکیدی همکارانش و( 2112)
-می که دانشجویانی درسی برنامه در آماری سواد

 خود جامعه برای موثری و فعال شهروندان خواهند
 در ،جهان سراسر در انگرپژوهش .اندشده قائل باشند
 رکشو در آماری سواد گسترش و ترویج ،تشویق جهت
( 2116) 16جیاچه و باربری .دادند هیارا را نظراتی ،شان

 هایتالش التین آمریکای در و اروگوئه و ایتالیا در
 برنامه در اطالعاتی گنجاندن زمینه در را همانندی

 .داشتند ،آماری سواد هدف به دستیابی برای درسی
 با فرادا که رسیدند نتیجه این به تحقیقاتشان درها آن

 چنینهم .هستند ناآشنا آماری سواد زبان و مفاهیم
 گیریاندازه و اعداد معانی دقیق درک توانایی انآن

 روز هرچند ،ندارند را اجتماعی و اقتصادی هایپدیده
 گسترشها آن هایگیریتصمیم در آمار کاربرد روز به

( 2112) همکارانش و 17سوسان چنینهم .یابدمی
 و متوسط ،پایه سطح سه در را آماری سواد اجزاء

 یانب ،نیاز مورد مهارتی مختلف هایدربخش و پیشرفته
  .کردند

 و درک ییتوانا شامل چنینهم آماری تفکر
-یجهنت ترسیم ،بررسی به دادن شکل برایگیری بهره

 شده وارد هایداده هایفرآیند درک و تشخیص ،گیری
 تا هاداده آوریگرد برای پرسش کردن مطرح از) است

 هاضیهفر آزمون برای مناسب تحلیل و تجزیه انتخاب
 یکلمش نتایج تواندمی آماری رمتفک نهایت در (.غیره و

 .کند ارزشیابی و نقد را آماری مطالعه یا شده حل
 اب که است آماری تفکر شامل دادها تحلیل و تجزیه
  .است متفاوت ریاضی تفکر
 پایه آماری تفکر نوع پنج( 2112) 11وپانکوچ الدو

  :کردند بیان را
 دریافت توانایی( 2 ؛هاهداد به نیاز شناخت( 1
 استدالل( 2 ؛پراکندگی به توجه( 3 ؛19مناسب یدادها
 ارتباط ایجاد –آماری بندیجمع( 5 و هامدل درباره

  .ندهست ضروری اجزاء آماری تفکر برای که چیز دو بین
 دیگر سمت به را نآماردانا موارد این از کدام هر

 تشکیل را مدلی ابعاد این همه .دهندمی حرکت ابعاد
 کلمش حل جریان در تفکر پویای طبیعت که دهندمی
 و مراتبی سلسله صورت به که ،دهدمی نشان را یآمار

  .نیستند خطی
 تفکر فرآیند که است آمده نیز دیگر جایی در
  :از است عبارت آماری
 هب اطالعات بیان یافتن شامل :هاداده توصیف -1
 و فهرست ،هاجدول) دادن نمایش طریق از واضح طور

 یربرقرا و نموداری هماهنگی دادن تشخیص( ها نگاره
  .آنها نمایش و اصلی هایداده بین مستقیم ارتباط
 هاداده سازیفشرده یا کاهش و سازماندهی -2
 ،یبندگروه ،بندیرتبه مانند ذهنی هایفعالیت شامل
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 هب گرایش از استفاده مثال برای .استسازی خالصه و
  مرکز
  .نموداری مدل در هاداده نمایش :ها داده ارائه -3
 برای باال مرحله سه هر :هاداده تحلیل و تجزیه -2

 و هاگرایش شناخت .شوندمی انجام مرحله این
 ،اهدولج تنظیم راه از هابینیپیش یا گیرینتیجه
  .شده گردآوری هایداده مقایسه و هانمودار یا هانگاره
 و راهنمایی ،طراحی شامل :هادادهبندی دسته -5

 ومطالعات ،هاهتجرب ،انتقادی هایپیمایش و مدیریت
  (.2113 ،21گروث) است ایمشاهده

 عنوان به را آماری استدالل( 2113) گاردفیلد
-می استدالل آماری هاینظر وسیله به مردم که راهی“

 "شودمی دارمعنی برایشان آماری اطالعات و کند
 ردنک دسته پایه بر تفسیر شامل این .شودمی تعریف

 .باشدمی هاداده کردن خالصه با ،هاداده ارائه ،هاداده
 مفهوم یک ارتباط شامل است ممکن آماری استدالل

 مکنم یا ،(انتشار و تمرکز مانند) باشد دیگرمفاهیم با
 .باشد احتمال و هاداده درباره هادیدگاه ترکیب است

 هایفرآیند توضیح توانستن و درک معنی به استدالل
 برای " .است آماری نتایج کامل تفسیر توانایی و آماری
 لشام تایی دو متغییرهای درباره آماری استدالل مثال

 اورید را متغییر دو بین رابطه چگونه این که دانستن
 یا ترجمه شامل معمول طور به و کنند تفسیر و

 ،هاداده عدددی هایردیف میان هایفرآیند برگرداندن
 هایعلت درباره زبانی بیان و ،نموداری هایرابطه
  (.2115 ،21آکیولونیوس) استها آن با همراه آماری

 .داد ارائه آماری استدالل برای مدل یک گاردفیلد
 از جامع شناخت هایگام از فرآیند یک وی مدل

 اول درسطح .است سطح پنج شامل ،آماری مفاهیم
 اطالعات با آماری هاینشانه و هاواژه تواندمی فرد یک

 فرد یک مرحله دومین در .کند درست را نامرتبط
 ماا کند آماده یا انتخاب صحیح تعریف یک تواندمی

  .کندنمی درک کامل طور به را مفاهیم
 از بعضی دانشجویان :ای ویژه استدالل .1 سطح

 درک بدون راها آن ،شناسندمی را هانشانه و لغات
 ممکن و ،نادرست اغلب ،کنندمی استفاده شانکامل
  .کنند درست نادرست اطالعات با راها آن است

 از بعضی از ایویژه درک :ایواژه استدالل .2 سطح
 هب واقعی رفتار در راها آن توانندنمی اما ،دارند مفاهیم

 فیتعری توانندمی دانشجویان ،مثال برای .ببرند کار
 به را آن مفهوم ولی کنند آماده یا انتخاب را درست

  .کنندنمی درک کامل طور

 یشناسای در دانشجویان :انتقالی استدالل .3 سطح
 ترکیب بدون آماری فرآیند از بعد دو یا یک درست
 گتربزر نمونه اندازه مانند ،هستند توانا ابعاد این کامل

 استاندارد خطا و ،محدودتر ایفاصله ضریب سمت به
 راهنمایی محدودتر ایفاصله ضریب به ترکوچک

  .کندمی
 شناسایی در دانشجویان :روندی استدالل .2 سطح

 ترکیب بدون آماری فرآیند و مفاهیم از ابعاد درست
  ،هستند توانا فرآیند درک یا ابعاد این کامل

 دانشجویان :فرآیند یکپارچه استدالل .5 سطح
 و قوانین برابر ،دارند آماری فرآیند یک از کاملی درک
 انخودش زبان با را فرآیند توانندمی دانشجویان رفتار

  (.2115 ،آکیولونیوس) دهند توضیح

 برای را هاییمقیاس( 2113) گاردفیل چنینهم
  .است شده متصور آماری نادرست و درست استدالل

 هاینظر نقطه و هاتعریف از ناشیبندی جمع در
 میان را ارتباطی توانمی محققان توسط شده مطرح
 کاربرد مختلف یهاروش و آماری سواد مختلف اجزاء

 برای ایپایه چنینهم و آورد دست به آمار از استفاده و
  .نهاد بنا راها آن کارگیری به سنجش
 پیشبرد در آماری سواد نقش به توجه با حال
 ،لمع توسعه و پیشبرد آن نتیجه در و پژوهش و تحقیق

 ردنب باال در تکمیلی تحصیالت هایدوره که نقشی و
 دانش ذخیره این کاربست و دارند آماری دانش ذخیره
 رد تغییری آیا زمانی سیر که اینجاست پرسش ،آماری
 کاربست در آموختگان دانش آماری هایقابلیت بهبود

 اختیار در آیا و است؟ داشته آماری دانش ذخیره این
 شده انجام هایپژوهشچون هم اطالعاتی دادن قرار
ها نآ کاربست در نقشی و تاثیری توانسته باره این در

  است؟ داشته
 هاییپرسش به بتوان شاید تحلیل فرا یک انجام با

 پژوهشی رویکردی فراتحلیل .داد پاسخ چنین این
 به تا کندمی گرپژوهش به زیادی کمک که است
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 یرغ و متضاد مطالعه کمی نتایج از مناسبی ترکیب
 یحتوض را هاتناقض ،کند پیدا دست گذشته در متضاد

 نتایج در کننده تعدیل ساختاری هایمتغیر و داده
 هب فراتحلیل .کند شناسایی را گذشته هایمطالعه

 وتر درست نتایجی به تا کندمی کمک انگرپژوهش
 تک تک در که یابند دست چیزی آن از معتبرتر
 مطالعات مجموع کیفی بررسی با میدانی هابررسی
 عاتاطال تواندمی تحلیل فرا .است شده حاصل ،گذشته

 اختیار در آتی هایبررسی دهی جهت برای سودمندی
 .رایب فرصتی ،تحلیل فرا .دهد قرار علم یک دانشمندان

 از و بشناسد را شده گفته تضادهای تا کندمی ایجاد
 توسعه هایبرنامه مجریان به را شرایطی اجرایی بعد

  (.1391 ،حسینی خداد) کنند پیشنهاد
 هایپژوهش ،خاص موضوع یک درباره که هنگامی

 آن همه توانمی ،باشد گرفته صورت چندی
 با و داده قرار بررسی مورد باردیگر را هایپژوهش
 فنون از استفاده با واقع در و کرد مقایسه یکدیگر
 یکدیگر با را هاپژوهش آن همه نتایج ،خاص آماری
 تفاوت .رسید واحد نتیجه یک به و کرد ترکیب و تلفیق

 واحد و است گذشته هایپژوهش با پژوهش نوع این
 مستقل و اولی هایپژوهش از یک هر ،آن پژوهش
 دست اطالعاتی به پژوهش نوع این در .است پیشین

 نآ ،دیگران در موجود اولیه اطالعات که کنیممی پیدا
 ضرورت که دالیلی از دیگر یکی .دهندنمی نشان را

 وجود دهدمی نشان را تحلیل فرا نوع ازهایی پژوهش
 درها آن اعتبار است ممکن که استهایی پژوهش
 را ریکدیگ ،هاآن نتایج یا و باشد تردید قابل حقیقت

  (.1315 ،محمدی و زاهدی) .نکند تایید
 ابها آن که است این تحلیل فرا برتری ترینمهم

 دیزیا میزان به ،مختلف هایبررسی نتایج کردن ادغام
 شافزای دارمعنی نتایج یافتن جهت در را بررسی توان
  (.1311 ،رضائیان) دهندمی

 مورد در نظران صاحب آرای خالصه طور به
 ار پژوهش نوع این به نیاز علل و تحلیل فرا ضرورت

  :کرد ارائه زیر شرح به توانمی
 تلخیص به نیاز و هاپژوهش فزاینده و زیاد حجم 

  ها.پژوهش این نتایج ترکیب وها آن

 یجنتا بینهایی تناقض و تعارض ،ناسازگاری وجود 
 .مسئله این حل ضرورت و شده انجام هایپژوهش

 ابستهو متغیر بر مستقل متغیر تاثیر میزان تعیین 
 موضوع یک به مربوط و موجود هایپژوهش برپایه
 .خاص

 دار مسئله پژوهشی هایحوزه تشخیص. 

 که خاصی پژوهشی هایحوزه تشخیص 
 و زاهدی) اندنپرداختهها آن به انگرپژوهش
  (.1315 ،محمدی

 

 شناسیروش

 نظر از و است یکاربرد هدف نظر از تحقیق ینا
 قمحق زیرا ،است تجربی شبه متغیرها کنترل امکان
 لیلتح فرا تحقیق .نداشته متغیرها کنترل در نقشی
 رد یکسان تحقیقات مقایسه و بررسی از که چرا است

 جامعه .گیردمی صورت روش یک به زمانی مقطع دو
 شامل نخست مرحله ،بود دومرحله در تحقیق آماری
 دکتری و ارشدکارشناسی آموختگان دانش تن 711

 دوم مرحله و تن 315 نمونه حجم با 1319 سال در
 الس در دکتری و ارشدکارشناسی آموخته دانش شامل
 محل همان پایه بر که تن 111 نمونه حجم با 1396
 .شدند گزینش تحصیلی مقطع و آموختگی دانش
 هس یعنی بررسی مورد هایمقوله پایه بر آماری جامعه
 گیرینمونه تحصیل ومحل تحصیلی سال ،رشته ،معیار
 هب را باال هایمعیار از یک هر که ترتیب این به شدند
 ازها آن میان در و آورده شمار به طبقه یک عنوان
 اب .شد استفاده متناسب ایطبقه گیرینمونه روش
 N=69) دکتری هایرساله بودن محدود به توجه

 ارزیابی و بررسی سرشماری روش باها آن یهمه)
 هاینامهپایان از نمونه حجم برآورد برای .شدند

 از نمونه 31 آزمون پیش مرحله در ارشدکارشناسی
 هایرشته آموختگان دانش وسیله به هانامهپرسش

 الکام روش به که تحقیقات و علوم واحد اجتماعی علوم
 یلهوس این به و شد تکمیل ،اندشده انتخاب تصادفی

 بین رد( واریانس باالترین با) زا تنوع متغیرترین عمده
 گیرینمونه روش در استفاده برای و شد مشخصها آن

 فرمول از استفاده با گاهآن .گرفت قرار استفاده مورد
 دارشکارشناسی آموختگان دانش نمونه حجم کوکران
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(226n= )یمرحله در .شد مشخص 1319 سال در 
 ینامهپرسش از ،آموختگان دنش از اطالع کسب

 و پستی صورت به که شد استفاده ساختارمند
 این .دش ارسال هانامهپایان نگارندگان برای الکترونیکی

-هپیشین ،یفرد مشخصات بخش دو شامل نامهپرسش
 نآنا آماری استدالل و درک و نگارندگان یلیتحص ی

 عیینت برای .شد استفاده لیکرت طیف قالب در که بود
 و ظاهری روایی بررسی از تحقیق نامهپرسش روایی
 زارافنرم از استفاده با تاییدی عاملی تحلیل سپس
 سیلهو اعتبار افزایش و بررسی برای .شد استفاده لیزرل

 پردازی داده مرحله در و آزمون پیش نتایج از تحقیق
  .دش سنجی پایایی زیر شرح به روش ازسه استفاده با
 با پذیرش مورد هایمتغیر ،نخست مرحله در 

 و شدند بررسی ترتیبی آلفای فرمول از استفاده
 ترینپایین و شد تهیهها آن برای α ضریب فهرست
 امهنپرسش اعتبار ارتقای برای شده یاد هایضریب
 افزارنرم از ضریب این محاسبه برای .شدند حذف

SPSS شد استفاده.  
 از استفاده با قبول مورد هایمتغیر ،دوم مرحله در 

 ریبض فهرست و شدند بررسی ترتیبی تتای فرمول
θ ادی هایضریب ترینپایین و شد تهیهها آن برای 

 .شدند حذف نامهپرسش اعتبار ارتقای برای شده
 .شد استفاده R افزارنرم از ضریب این محاسبه برای

 الس در که شودمی استفاده این برای ضریب این از
 هدیکش چالش به کرونباخ یآلفا از استفاده 1972

 نبود بیرانا بر افزون کرونباخ یآلفا که چرا .شد
 و فیتعر ییهاشاخص پایه بر ،(مثبت یبیرانا)

 اسیمق باهای داده به مربوط که شود یم محاسبه
  (.1972 ،آمور) هستند ینسب ای و یا فاصله

 استفاده با پذیرش مورد هایمتغیر ،بعد مرحله در 
 برای CR ضریب و شده بررسی لیزرل افزارنرم از

 رایب شده یاد ضریبترین پایین و شده تهیهها آن
  .شدند حذف نامهپرسش اعتبار ارتقای

 تغییرات ضریب از چنینهم CV با تشخیص برای 
 ینا از استفاده با .شد استفاده متغیرترین ثبات

 صتشخی برای را هامتغییر پاالیش توانمی ضریب
 هایویژگی به حساس هایمتغیر حذف و

  .داد انجام( توافق نبود) پاسخگویان

 در تحقیق نوع به توجه با ،هاداده پردازش برای
 و مرکز گرایش شاخص فراوانی از ،توصیفی یمرحله

 برای .شد استفاده مرکز از پراکندگی هایشاخص
 هایغیرمت نقش و تغییر سبب و هامتغیر ارتباط تعیین

 هداد و آماری یهاروش از ،وابسته هایمتغیر بر مستقل
 هایمهارت ،هامتغیر این پایه بر .شد استفاده پردازی

 ،آموختگان دانش آماری نگرش و تفکر ،استدالل ،سواد
 مورد زمینه این در موجود هایاستاندارد با برابر

  .گرفتند قرار سنجش
 اثر اندازه از نیز ،پردازی داده از دیگری مرحله در

 ایمجموعه به که است عنوانی اثر اندازه .شد استفاده
 داده سنجدمی را آزمایش اثر بزرگی که هاشاخص از

 شاخص این ،معناداری هایآزمون برخالف .شودمی
 اینجا در که یاثر اندازه .است نمونه حجم از مستقل
 هب معناداری سطح نسبت با است برابر شد استفاده
  .نمونه حجم از شاخصی

 فرضیه در که است باور این بر( 1911) 22کوهن
 هرگاه .است صفر برابر اثر اندازه ،اثر اندازه پایه بر صفر

 صفر برابر جامعه در اثر اندازه شود رد صفر فرضیه
 بر هاهپدید اثر میزاندهنده نشان اثر اندازه .نیست
 نادرست میزان اثر اندازه دیگر عبارت به .است جامعه
 ادعا( 1911) کوهن .دهدمی نشان را صفر فرضیه بودن

 به( P) معناداری سطح محاسبه بر تکیه که کندمی
 معلو در معنادار آزمون زیرا ،است کننده گمراه ییتنها

 .دارد همراه به را دوم نوع خطای باالی یسکر رفتاری
 آزمون توان افزایش یا دوم نوع خطای کاهش برای

 اسیشنروش تدابیر دیگر نمونه حجم افزایش بر افزون
ی گیرتصمیم زمان در آن از استفاده و اثر اندازه برآورد
 نانچهچ .باشد کننده کمک تواندمی صفر فرضیه درباره

 احتمال نشود توجه اثر اندازه به هاگیری تصمیم در
 خطای به ارتکاب احتمال از تربیش دوم نوع خطای

  .دش خواهد اول نوع
 دارییمعن از ناشی نتایج تایید برای تحقیق این در

 یسنج توافق انجام و همبستگی و میانگین اختالف
 ،یینپا حساسیت و باال اثر با هایمتغیر استخراج برای

  .شد استفاده اثر اندازه از
 آماری روش یک عنوان به تحلیل فرا از ،چنینهم

 و کردن خالصه و ترکیب ،گردآوری ،تعیین برای
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 در هک تحقیقاتی شده استخراج نتایج درستی و مقایسه
 یبرا .شد استفاده ،است شده انجام ،زمانی موقعیت دو

 دو هایمالک فراتحلیل در پژوهش دو کردن وارد
 نظر در زیر صورت به 96 و 19 هایسال در تحقیق
  :شدند گرفته

 آماری یادگیری هایمولفه 

 آماری دانش محتوای 

 استدالل 

 آماری نگرش 

 آماری تفکر 

 آماری سواد 

 دوم نسخه از تحلیل فرا آماری عملیات انجام برای
 افزارنرم این .شد استفاده فراتحلیل جامع افزارنرم

 ناهماهنگی ،انتشار سوگیری یمحاسبه امکان
  .کندمی فراهم را هاکننده تعدیل تحلیل ،هاپژوهش
 دبرآور عنوان به همبستگی ضریب پژوهش این در
 از پس .شد انتخاب پژوهش هر در اثر اندازه کننده
 اثر اندازه ،حساسیت تحلیل و افزارنرم به هاداده ورود

 بهمحاس تصادفی و ثابت مدل دو در متغیرها ترکیبی
 زا انتشار سوگیری بررسی برای ،این بر افزون .شد

 از ایمن N آزمون ،ایگر رگرسیون آزمون ،قیفی نمودار
 تحلیل برای و توویدی و دوال برازش و اصالح و خطا

 شده استفاده I2 و,Q هایآزمون از هاپژوهش همگنی
 معنادار به توجه با (.2119 ،همکاران و 23هج) است
 واریانس تحلیل آزمون از کوکران Q آماره شدن

 ایولهمق هایکننده تعدیل نقش بررسی برای یکسویه
 ،سوادآماری) شناسیروش و فردی هایمتغیره

 استفاده( آماری انگیزه ،آماری تفکر ،آماری استدالل
  .شد

 تحقیق هاییافته
 رد تحقیق ترکیبی اثر اندازه میانگین ،1 جدول

 تصادفی اثرهای مدل در و 37/1 ثابت اثرهای مدل
 معنادار =111/1P سطح در که دهدمی نشان را 21/1

 دالور از نقل به 1911) کوهن معیار پایه بر .هستند
 ،اثر اندازه عملی معناداری تفسیر برای ،(1391
 میزان ترتیب به 5/1 و ،3/1 ،1/1 برابر r هایارزش
 انگینمی ،بنابراین .هستند زیاد و متوسط ،کم اثر اندازه
 اریآم متغیرهای برای آمده دست به ترکیبی اثر اندازه

 اندازه بررسی در .است متوسط حد در مدل دو هر در
 که شودمی مشاهده جداگانه طور به متغیرها اثر

 دانش محتوای ،آماری یادگیری هایمولفه هایمتغیر
 با قوی رابطه آماری نگرش ،آماری استدالل ،آماری

 غیرمت به مربوط اثر اندازه ینتربیش .دارند سوادآماری
 متغییر به مربوط اثر اندازه ینترکم و آماری نگرش

  .است آماری تفکر
، فیقی نمودار از انتشار سوگیری بررسی منظور به
 رریگ رگرسیون آزمون، توئیدی و دوال برازش و اصالح

 . شد استفاده کالسیک خطای از ایمن N آزمون و
 در شده انجام تحقیق قیفی نمودار 1 نگاره
 شانن را توئیدی و دووال برازش آزمون برپایه فراتحلیل

 یهمه، شودمی مشاهده که گونههمان. دهدمی
 قبول قابل میانگین حد در بررسی مورد متغیرهای

 اندازه میانگین صورت این در که هستند اثر اندازه
 تصادفی مدل در 211/1 به 37/1 از ثابت اثرهای
 . یابدمی افزایش

 
 فراتحلیل در تحقیق دو هایمتغیر اثر یاندازه -6 جدول

 داریمعنی سطح باال حد پایین حد اثر اندازه میانگین (متغیر) شاخص ردیف
 1,111 1,352 1,129 1,331 آماری یادگیری هایمولفه 1
 1,112 1,677 1,129 1,112 آماری دانش محتوای 2
 1,131 1,119 1,115 1,172 آماری استدالل 3
 1,111 1,276 1,111 1,291 آماری تگرش 2
 1,167 1,117 1,111 1,131 آماری تفکر 5

 کل نتیجه
 1,111 1,571 1,299 1,371 ثابت اثرهای مدل
 1,111 1,579 1,211 1,211 تصادفی اثرهای مدل
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  توئیدی و دووال برازش آزمون پایه بر قیفی نمودار - 6 نگاره

 ،سوگیری نبود صورت در ،ایگر رگرسیون روش در
 اثرهای با محدود هایبررسی که براینست انتظار

 باعث امر این .باشند همراه کوچک شده استاندارد
 به آن مبدا از عرض که شودمی رگرسیونی خط ایجاد
 ،پژوهش این در (.1319 ،یغمایینان) است نزدیک صفر
 معناداری سطح که شد محاسبه 59/1 رگرسیون ثابت

 عدم گویای نتیجه این ،است 12/1 از تربیش آن
 از اطالعات دوباره گردآوری معناداری انحراف

 رهدوبا آزمون در سوگیری نبود نتیجه در و رگرسیون
  .است تحقیق نامهپرسش

 پرسش این به ،کالسیک خطای از ایمن N آزمون
 خپاس مستقیم طور به دارد وجود انتشار سوگیری که

 سوگیری که صورتی در کندمی بیان بلکه .دهدنمی
 با افتاده جا مورد چند باشد داشته وجود انتشار

 ات شود اضافه تحلیل به است الزم صفر میانگین
 ،پژوهش این در .) کند اثر بی را تحلیل فرا هاییافته

 به باید( صفر اثر میانگین) شده گم مورد 35111
 ادارنامعن کلی اثر اندازه یک به تا شود افزوده تحلیل
 ،دیگر عبارت به .شود 5 از تربیش آلفا و بینجامد آماری

 هر برای رفته دست از مورد 112 هر ازای به باید
 دنبو باال به توجه با .باشد شده لغو اثر یک ،مشاهده

 و است اعتماد قابل اثر اندازه گفت توانمی شمار این
  .کندنمی تهدید را نتایج انتشار سوگیری
 بین Q آزمون از ،هابررسی ناهمگنی بررسی برای
 بین آماره این ینتیجه .شودمی استفاده گروهی
 .شد معنادار =11/1P از ترکم احتمال با گروهی
 .شد در هابررسی همگنی بر مبنی صفر فرض بنابراین

 ود درها بررسی ناهمگنی بحث این از حاصل ینتیجه
 دهدمی نشان I2 شاخصچنین . هماست زمانی مقطه

 ناهمگنی دلیل بهها آن کل تغییرهای از درصد 95 که
-متغیر وجود ناهمگنی دالیل از یکی. باشدمی موردها

 ردیف هایمتغیر اثر بنابراین. است کننده تعدیل های
 به( 2111، همکاران و 22یوری ده) تحقیق هایمرحله
 (. 2 جدول) شدند بررسی کننده تعدیل متغیر عنوان

 به هامرحلههای متغیر، 2 جدول هایداده بنابر
 محاسبه اثر اندازه بر کننده تعدیلهای متغیر عنوان
 تغیرم عنوان به دوم مرحله متغیر واند داشته تاثیر شده

 . نددار تاثیر شده محاسبه اثر اندازه بر کننده تعدیل
 

 اثر اندازه بر موثر کننده تعدیل هایمتغیر تحلیل -2 جدول
 آماری شاخص

 اثر اندازه میانگین متغیر شمار
 باال حد پایین حد

 Z تفاوت آزمون Q آزمون
 %95 کننده تعدیل متغیر

 تحقیق هایمرحله
 -1,311 1,61 1,211 -1,991 -1,12 1 اول مرحله
 *1,127 1,12 1,766 -1,671 1,13 11 دوم مرحله
 -1,252 1,52 1,231 -1,935 -1,72 15 سوم مرحله

P<0. 05 * * P<0. 01 *, 
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 دهدمی نشان کننده تعدیل هایمتغیر تحلیل
 مراتب سلسه انجام) تحقیق هایمرحله درست انتخاب

 موثر آماری یهاروش کاربست در( تحقیق چارچوب
  .است

 گیرینتیجه و بحث
 و آن داریمعنی مقادار و r مقدار گرفتن نظر در با

 فرض ،داریمعنی سطح و کندال ضریب چنینهم
 رد صفر فرض و گیردمی قرار پذیرش مورد تحقیق

 میان دارمعنی رابطه وجود یمعن به که شودمی
 هایمولفه هایمتغیر و آماری یهاروش کاربست
 آماری محتوای و نگرش ،استدالل ،آماری یادگیری

 یم 1396 تا 1319 سال دو در هانامهپایان نگارندگان
 یهاروش کاربست و آماری تفکر میان لیکن .باشد

 یعنی ،ندارد وجود داریمعنی رابطه استاندارد آماری
 آماری یهاروش کاربست ،مطالعه وردم امعهج میان در

 تیجهن این .است گرفته صورت آماری تفکر تاثیر بدون
 ارائه بر خود تحقیق در که( 2113) گروث نظرهای با

 ممکن که تاثیری و آماری تفکر مراحل و چارچوب
 داشته آماری درست یهاروش از استفاده بر است
 ،(2115) آکیولونیوس چنینهم .دارد توافق ،باشد

 استدالل داشتن( 2112) 25دلماس و( 2113) گارفیلد
 کارگیری به و انتخاب در مثبتی نکته را آماری
 هر در که دانندمی آماری یهاروش درست یهاروش

 دالاست داشتن با تحقیق مورد آماری جامعه نیز سال دو
 قرار استفاده مورد را آماری یهاروش ،درست آماری

  اند.داده
 27فاکت و نیومن ،(2112) 26ماکار چنینهم

 ،(2112) 29سورتو ،(2117) 21میلتیو ،(2117)
 همکاران و 31اوانس و( 2111) همکاران و 31بایگول

 آماری یهاروش انتخاب در را آماری نگرش (.2117)
 و گیلیورای مک ،(2111) 32گارسون .دانندمی موثر

 و( 2112) 32دنبرگ ون وات ،(1992) 33سکارا
 یهاروش صحیح کاربست نیز ،(2117) 35هیسوسون

 تحقیق درست یهاروش کاربست امتداد در را آماری
  .دانندمی

 هایمرحله در آماری یهاروش کاربست زمینه در
 آن از نشان شده ارائه نتایج ،آماری یهاروش گانه سه

 ،کننده تعدیل متغیر عنوان به هایفاز این که دارد
 در ،دارمعنی اثر اندازه با دوم مرحله که داد نشان نتایج

 یمعن به که ،باشد موثر تواندمی دوم تحقیق جریان
 آماری سواد دوم سطوح میان دارمعنی رابطه وجود

 1396 سال در تحقیق باز در هانامهپایان نگارندگان
 استاندارد مبنای بر کاربست نبود از نشان که است

 36دویل چنینهم .است تحقیق این در شده تعریف
( 2113) گارفیلد و( 2113) و( 2112) گال ،(2111)

 زمینه این در کههایی آموزش و آماری سواد تاثیر بر
 آماری درست یهاروش کاربردن به و شودمی داده

  .دارند تاکید
 تحلیل و بررسی از شده استخراج نتایج بنابر
  :داد ارائه را زیر پیشنهادهای توانمی هانامهپرسش

 نگرش که آموزشی یهاروش انواع بر تکیه 
 و مثبت سمت به آمار به نسبت را دانشجویان

 شنگر بررسی نتایج که چرا .دهد سوقتر کاربردی
 هب نسبت آنان منفی نظر از نشان ،آموختگان دانش

 ایحرفه زندگی در آن بودن سودمند غیر و آمار
 نشان اهمیت با جهت در که شود سعی ،دارد شان
 بهبود بر که تاثیری و آمار و تحقیق دادن

 انآن نگرش تقویت و تغییر در ،دارند عملکردشان
 کیدتا تواندمی هاعامل این از یکی که .داشت بر گام
  .باشد استادان طرف از آمار بر

 رهیافت و تحقیق درست روندهای از استفاده 
 هانامهپایان انجام در آماری تحلیل و تجزیه متوالی

 کمک با تکمیلی تحصیالت تحقیقات و
 با را هماهنگی ینتربیش که استانداردهایی
 آماریشان تفکر و استدالل ،سواد استانداردهای

 اریبسی است داده نشان نتایج که چرا .باشد داشته
 نسبت به آگاهی که وجودی با آموختگان دانش از

 زا توانندنمی ولیکن دارند آماری مفاهیم از زیادی
 و درست و عملی صورت به خود هایدانسته این
 ادهد اثربخش تحلیل و تجزیه برای مناسب جای در

  .کنند استفاده هایشان

 دانشجویان که دهدمی نشان نتایج چنینهم، 
 کاربردهای با جداگانه صورت به را آماری یهانکته

 لیک دیدی و گیرندمی کار به و شناسندمی مقطعی
 یهاروش آن وسیله به بتوانند تا ندارند جامع و
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 صورت به و بهتر کاربرد برای را تحلیل و تجزیه
 که ودشمی باعث مسئله این .کنند استفاده متوالی
 برای موجود یهاداده از بعضی به نسبت

 نتایج به توجه با که .شوند غافل تحقیقشان
 متوالی یهاروش از استفاده توانمی شده استخراج

 اکیدت را مشکل این بر غلبه برای تحلیل و تجزیه
 نیز علمی استدالل بهتر درک زمینه در .کرد
 به بتوان شاید که کرد اشاره نکته این به توانمی

 ممکنی غیر آماری روابط آماری هایافزارنرم کمک
 و کلی دید اگر که صورتی در ،کرد ایجاد را

 این از توانمی ،داشت مراحل به نسبت هماهنگ
 کمک به و موجود هایداده از و کرد جلوگیری کار

 هایتوالی در و بجا و درست آماری روندهای
  .داشت را هااستدالل بهترین درست

 را آماری و ریاضی مطلوب الگوهای باید ضمن در 
 هاداده لتحلی و تجزیه از پیش بتوانند تا ؛یادبگیرند

 فرآیندهای با داشتن هماهنگی برای راها آن
 .کنند مقایسه و دهند قرار بررسی مورد آماریشان

 کی از استفاده با که شودمی باعث کار این که زیرا
 و آورده دست به را واقعی هایداده مطلوب الگوی

 آماری هایخطای تا شود ایجاد جدیدی دیددگاه
  .بروند بین از آشکار

 آموزش ایگونه به دانشجویان به باید چنینهم
 شانهایداده از انتزاعی شرح به ترغیب تا شود داده

  .نشوند

 دانشجویان آماری نگرش تغییر برای دارد ضرورت، 
 سطوح آغاز در مربوطه استادان و گرانآموزش

 را دانشجویانشان آماری تفکر و استدالل ،سواد
 بر را خود تمرکز آن اساس بر و کرده ارزیابی
 با .دهند قرار نیاز مورد بخش آنتر عملی آموزش
 و هادیدگاه میان ارتباط برقراری برای تالش

 از ایمجموعه با کارکردن وسیله به هامهارت
 اجرایی و عملی بررسی مثال برای) هاداده

 (شده انجام تحقیقات آماری و تحقیقی هایبخش
 شالوده یک داشتن بدون امر این انجام البته که

 به را دانشجو ،آگاه افراد نظارت و درست مفهومی
 درباره نادرست غالب هایحس و اشتباه هایمسیر

ها آن برای را اوضاع و اندازدمی آماری مفاهیم
  .کندمیتر پیچیده

 مشکالت بر غلبه برای که شودمی تاکید، 
 یآمار تفکر و استدالل سواد سطوح در دانشجویان

 سواد :دهند پرورش خود در را زیر هایتوانایی
 ،آمار در رایج هایاصطالح و مفاهیم درک :آماری
 از آگاهی ای،رسانه آمار درک و خواندن توانایی
 ارتباط :آماری تفکر – آماری استنباط هایمهارت
 تفسیر سطح در آماری الزم دانش با خوب و عمیق

 و تجزیه ،گردآوری ،آزمون ،طراحی و تشریح و
 :دانش و استدالل - هامدل طراحی و داده تحلیل
 ،جایگزین هایحل راه برای راهبردی داشتن

 طرف بر و هایبازدارنده با برخورد برای راهکارهایی
  ها.آن کردن

 تحقیق این نظر مورد جامعه کهآنجایی از چنینهم 
 و آموزش ،ترویج هایرشته آموختگان دانش را

 به توجه و ،دهندمی تشکیل کشاورزی توسعه
 برای که هارشته این در جدید تفکری هایقالب
 که ،فعالیت کارایی و اثربخشی ارتقاء و بهبود
 ،نندکمی ارائه را ترکیبی و گرایانه کلی هاینگرش
 و روحیه این داشتن استادان که شودمی تاکید

به ) خویش تدریس هایبخش سایر به را دیدگاه
  .بکشانند( تحقیق روش و آمار خصوص

 بر هم متوالی روند از استفاده که این به نظر 
 روندهای دیگر بر هم و آماری هایفعالیت جذابیت
 پاالیش نتیجه در و کاربرد مقتضی و درست

 کارآمد نتایج آمدن دست به برای متغیرها
 پی در آموزشی هاینظام ،دارد ضرورت ،افزایدمی
 استدالل ،سواد سطوح استانداردهای آموزش و اجرا

 مارآ تقویت برای را زمینه تا باشند آماری تفکر و
 .سازند فراهم آموختگان دانش و دانشجویان
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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 well-

established 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 meta-

analysis 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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