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 دهیچک

و به  رودیملموس و قابل اعتماد، به کار م جیبه نتا یابیدست یبرا یعلم یهاعرصه یآمار در همه امروزه،
 جیانت لیو تحل ری(، اقدام به تفسیفیو ک یصورت کم  )به  یآمار یهایپردازبدون کاربرد داده انتویندرت م

آمار در پژوهش هاست.  نهیکاربرد به وهیش نه،یزم نیدر ا یکرد. اما، چالش اصل یعلم یهاحاصل از پژوهش
 ترشیدر کاربرد آمار افراط کرده و پژوهش آنان ب ی. برخستندین یقاعده مستثن نیاز ا زین یکشاورز یهاپژوهش

ف انحرا ینوع یریگاست که منجر به شکل یسازداده یطیو در شرا یبازداده یو به نوع یآمار یهابا روش یباز
هم به کاربرد  یا. عدهشودیم ادیاز آن  «یآمارزدگ»که با عنوان  شودیم قیآمار در تحق ازو استفاده نادرست 

 یپردازو داده یآمار یهاکاربرد روش یشناسبیآس»پژوهش،  نیرو هدف ا نیباور ندارند. از ا قاتیآمار در تحق
ر و از نظ یفیک ،یماندهید نظراز  ،یکاربرد ق،یتحق تیبود. پژوهش از نظر ماه «یکشاورز یعلم یهادر پژوهش
در سه مرحله انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه  کیکالس یدلفاست که با استفاده از فن  یفیتوص ق،ینوع تحق

د بودن رانیدر سطح ا یکشاورز یدکتر انیجوو دانش یعلم أتیه یکه به صورت هدفمند انتخاب شدند، اعضا
(11=nدر ا .)در  یپردازکاربرد آمار و داده یدهایها و تهدضعف، فرصت ت،نقاط قو نیترراستا، مهم نی

هر چهار بخش، با  یازهایامت نیانگیم انیشناخته شدند و در پا انیگوپاسخ دگاهیاز د یزکشاور یهاپژوهش
در  SWOT سیماتر لیاز تحل یناش ندینشان دادند که نقطه برآ هاافتهیمحاسبه شد.  SWOT سیماتر لیتحل
 تدارک و ارائه شدند. یشنهادیپ یاساس، راهبردها نی( قرار دارد. بر ایتهاجم اهبرد)ر SO هیناح
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 مقدمه
و  نیبوده )نگو یاز ساختار جهان کنون یبخش آمار،
 شرفتیدر پ ی( و نقش مهم2111اوکاندو،  -لوگو 
(. 1931 ان،یی)پارسا کندیم یباز یبشر یهاجامعه

 یمنظم برا یساز و کار ،یآمار یهاروش یریکارگبه
ها به داده لیو تحل هیو تجز یکاردست ،یسازمانده

در علوم  هاهیفرض مونها و آزمنظور پاسخ به پرسش
 ،یمحمد؛ ملک2112 ،ینتیوا) کندیم هیارا یاجتماع
و  یوریالف؛ ده 2111و همکاران،  یوری؛ ده2111

اُفسو،  نیب؛ آکرونگ هسه و بنجام 2111همکاران، 
آمار،  یهاهدف نیتراز مهم یکیراستا،  نی(. در ا2112

 هاهداد یمنظم و منطق ،یعلم لیو تحل هیپردازش، تجز
؛ 2112 ،ینتی؛ وا2112)راماناتان،  باشدیم

 کیآمار به عنوان  ن،یچن(. هم2111 ،یمحمدملک
 یتیبا عدم قطع ییارویرو یبرا یو راه ریرپذییعلم تغ

 تیقابل یدارا رد،یگیما را در بر م یکه در علوم، زندگ
؛ 1331؛ مور، 1312است )کندال،  ییباال یایپو
 توانی(. به جرأت ملفا 2111و همکاران،  یوریده

انجام  ر،ماآ علماز  زمال تطالعاا نشتدا ونبدگفت که 
 نرممکیغ یدشوار و گاه اریبس یعلم قیهرگونه تحق
که بخش  ی(؛ به طور1922و همکاران،  یاست )عباس

و  لیو تحل هیتجز ،یعلم قاتیاز تحق یریناپذ-ییجدا
و همکاران،  یوریاست )ده یآمار یهایپردازداده

 1331 یاست که دهه یتا حد تیاهم نیب(. ا 2111
(. 1322 ،یو ل یشد )ل ی، نامگذار«آمار یدهه»نام به
که  شودیآشکارتر م یآمار هنگام یواقع تیاهم

؛ 1932)نصفت،  میابیآن را با پژوهش در یرابطه
راستا،  نی(. در ا1931 ،یدهکردیراد و کرم یپزشک

در  یپردازدهو دا یآمار یهااز روش حیاستفاده صح
اد و قابل اعتم جیمنجر به کسب نتا ،یعلم قیتحق کی

 یوری؛ ده2111)ارکان و همکاران،  گرددیملموس، م
 2111و همکاران،  یوریالف؛ ده 2111و همکاران، 

 یهاب(. در واقع، استفاده مناسب و کارآمد از روش
به دست آمده از  جینتا لیو تحل ریتفس ،یآمار
رده و ساده، قابل فهم و ملموس ک را یعلم یهاقیتحق

(. آمار، 1931 ان،یی)پارسا دینمایم لیها را تسهقضاوت
 یهاو استفاده از روش یدانیم یهابه پژوهش شیگرا
 ،یکشاورز یهاها از جمله پژوهشدر پژوهش یکم 

 جیبه نتا دنیرس یهاابزار و روش یریکارگآموزش و به
 یضرور انیجوشگران و دانپژوهش یرا برا ینیع

است  یگفت، آمار ابزار توانیواقع، م ساخته است. در
 گرانو پژوهش دهدیم تینیها عپژوهش جیکه به نتا

 یآمار یهاخود را با روش یهااز پرسش یاریبس پاسخ
از  ان،یم نی(. در ا1921)آردان،  آورندیدست مبه 
 یاساس یهااز شرط یکی بیجا که احتمال و تقرآن

آمار در  تیاست، اهم یکشاورز یهاشپژوه
 ،یاهیگ ،یمختلف آن از جمله، علوم دام یهاعرصه
 قاتیتحق ،یاخانهو گل یامزرعه یهاشیآزما
. از شودیگر مجلوه ترشیو... ب یکیو ژنت یکیولوژیزیف

در  یکشاورز ریو تأث تیاهم لیبه دل گر،ید یسو
 ها،معهکالن جا یهااستیو س هایزیربرنامه یعرصه
 یپردازو داده یآمار یهاروش حیکاربرد صح تیاهم
 ات،قیتحق جینمودن نتاو ملموس یسازساده لیبه دل

گران، مدرسان و پژوهش ترشیموجب توجه ب
مسؤوالن مربوطه به  نیچنو هم یکشاورز انیجودانش

 یصمد یزدی؛ 1929راد،  یرانیعلم شده است )ش نیا
مراحل اعم از  ی(. آمار در همه1932و همکاران، 

حجم  نییتع ،یریگروش نمونه ش،یروش آزما یطراح
 ریتفس ،یریگجهینت لیتر تحلنمونه و از همه مهم

در  یمنطق یهایریگمیها و استخراج تصممشاهده
دارد  مینقش مستق ،یتحت بررس یهادهیمورد پد

که بدون استفاده  ی(؛ به طور1921 ،ی)مونت گمر
 یریگجهیامکان نت یآمار یهاشدرست و بجا از رو

 شودیم رممکنیشده غدرست از پژوهش انجام
 ران،یمرکز آمار ا ،یزیرو برنامه تیری)سازمان مد

راستا، وات و  نی(. در ا1931 ،یو احمد ی؛ ثقف1921
 میاند که انتخاب و تقسکرده دی(، تأک2112برگ )

 رها،یمتغ فیدرست، به تعر یآمار یهاآزمون و روش
دارد  یها بستگآن یریگدر سطح اندازه ژهیوبه 

 ب(. 2111و همکاران،  یوری؛ ده2111 ،یمحمد)ملک

است که از لحاظ  statistic نیآمار معادل الت واژه
حالت، وضع و  یبه معنا statusاز کلمه  یخیتار

( و هم خانواده 1932گرفته شده )مرآت،  تیموقع
)عالمت  باشدیدولت، م یبه معنا state نیالت یواژه

 یو بررس یی(. آمار علم شناسا1931 ،یساز و مؤمن
با در نظر گرفتن  اما یجامعه به صورت کم   یهایژگیو
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 ی؛ پزشک1932)منصورفر،  باشدیها مآن یفیاوضاع ک
 تینیع تواندی( که م1931 ،یدهکردیراد و کرم

 ریو تفس فیگر را در توصو دقت پژوهش قیتحق
 ی( و به دو معن1921دان، دهد )آر شیافزا هادهیپد

 یظلف فی. تعرشودیم ریتعب یقیحق ایو  یآمار لفظ
 یهامجموعه داده کیعدد و رقم است و  یآمار به معن

 منظر، آمار به نیاز ا ن،یرای. بناباشدیمرتبط به هم م
است )فرشادفر،  یعدد یهاو مشاهده یصرفاً کم  یمعن

 فیاست. تعر «یفیآمار توص» رندهی(، که در برگ1912
 یهاعلم آمار عبارت از ابداع و کاربرد روش یقیحق
و  نهیبه یریگجهیتبرآورد احتمال ن یبرا یاضیر

 یچند جامعه با بررس ای کیها در درست از مشاهده
منظر  نی)همان( که از ا باشدیچند نمونه، م ای کی
آمار  گر،یبه عبارت د رد؛یگیشکل م «یآمار استنباط»

 یاز نمونه به جامعه هاافتهی میتعم یبرا یاستنباط
 .ردیگیمورد استفاده قرار م یآمار

 تقایکه امروزه کاربرد آمار در تحق نیتوجه به ا با
و  یاست )سامان افتهیتوسعه  یاندهیبه طور فزا یعلم

مناسب  یهاها و فن(. استفاده از روش1931همکاران، 
است.  افتهی یاژهیو تیها اهمداده لیتحل یبرا یآمار

 یادر واقع، مسئله ست؛ین یکاف ییبه تنها نیا کنیل
 فیکه ضع یقیتحق اینشده و  فیتعر یکه به درست

با استفاده از آمار درست و  تواندیشده، نم یطراح
درست شود  ،یآمار یپردازداده یافزارهاها و نرمفن

در  ی(. برخ1931 ،یدهکردیو کرم رادی)پزشک
 رتشیاستفاده از آمار دچار افراط شده و پژوهش آنان ب

شده است  یآمار یهاها و روشبا رابطه یمتوجه باز
در آمار و خوش  یاعتماد افراط ه،یپا نی)همان(. بر ا

آن، مانند  یهایشمار نسبت به سودمند یب ینیب
 نیو خطاهاست. ا انیمنشاء ز گر،ید زیافراط در هر چ

 یمبتد یبه طور معمول، نشانه یافراط ینیخوش ب
 ی(. نکته اصل1932است )نصفت،  یگریبودن و ناش

 یگریو در هر امر د یعلم قیاست که آمار در تحق نیا
ز کامل ا یریگجهیمنظم و نت یبررس یبرا یالهیوس
 قیو داده هاست و خود به خود هدف تحق هاینیبشیپ

 یهااز ابزار تحقق هدف یکیبلکه  دهد؛ینم لیرا تشک
و  ترینیع جیتا نتا دیآیپژوهش به شمار م کیدرست 
و  قیقاگر روش تح ن،یتر باشند. بنابراملموس

 یآمار یآن درست نباشد با محاسبه یهاینیبشیپ
ا نابج یآمار یآن را اصالح کرد و اگر محاسبه توانینم

 یبه دست آمده ب یجهیانجام شود، نت یظاهر یو گاه
کننده خواهد بود گمراه یو حت دهیاز فا یخال ،یمعن

و سوء تفاهم  یاعتمادیب تیرابطه، اهم نی)همان(. در ا
المثل نشان داد. ضرب ضرب نیبا ا توانیاز آمار را م
 یدروغ سه حالت کل: »دیگویاست که م یالمثل معروف

دار و دروغ شاخ ،یرا در برخواهد داشت: دروغ معمول
 ،یو ل ی)ل« به آمار است نیآن دروغ مز دیحالت شد

هستند که به ارزش و  یاساس، کسان نی(. بر ا1322
نگاه  یادیز دیو ترد کها با شآمار در پژوهش تیاهم
 کندیم انیب نه،یزم نیدر هم کلیاست لهمی. وکنندیم

 «ارقام و اعداد است لهیبه وس ییگوآمار هنر دروغ»که 
 (. 2112 ل،ی؛ است2112)هند، 

داشته  دهیدر هم تن یارابطه قیچند آمار و تحق هر
و امروزه بدون استفاده از آمار در سطوح مختلف 

کاربرد  یدر موارد یرا انجام داد؛ ول یپژوهش توانینم
 ،ییآمارگرا یبه آمار به نوع شانهیاندو باور جزم یافراط

منجر شده است، به  یافراط یآمارزدگ ای یآمارزدگ
کاربرد دستورکارها و  یجهیدر نت یاکه عده یاگونه
 ایو  شوندیم یآمار جانیدچار ه ،یآمار یافزارهانرم
با دادن آمار و ارقام در  کنندیتالش م گرید یبرخ

که علم آمار در  نیپشت آمار پنهان شوند، غافل از ا
 نانیو هرگز از اطم رفتهینفس خود خطا را پذ
رد آلف» تهگف نی. اآوردینم انیصددرصد صحبت به م

ه هستند ک یگناهانیاعداد ب»که  نیبر ا یمبن «یسو
 یهشدار ؛«کنندیشکنجه اعتراف م ریز یسادگبه 

مار و بر آ یافراط هیصرف و تک ییگراتیکم یاست برا
د ها مورآن ییایو پا ییکه روا یطیدر شرا ژهیوارقام، به

داشت به بر یابیدست یبرا یبوده و تالش چندان دیترد
در پس آمار و ارقام  رودیکه انتظار م یواقع یناو مع

حالت، معنا و  نی. در اردیگیپنهان باشد، صورت نم
برده شده و با  یآمار یداریمفهوم به مسلخ معن

 شوندیگردن زده م یآمار یهالیتحل نیوتیگ
 (.2112 اکوس،ی)آ

بوده که از دو  یرماآ مسمومیت نوعی یرزدگماآ
 یافسون زدگ» گریکدیبا  مرتبط یول مایزمت بعد
 نفسو. اردیگیشکل م «یآمار یزدگقشر»و  «یآمار
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 توسط نشد دوجاو  نمفتو ر،مسحو بر یرماآ گیزد
دارد  اللتد یرماآ یهانفو  هاحصطالا ،مفاهیماعداد، 

 گونه طلسمو  ییدوجا یروین بهناخودآگاه  وربا نوعیو 
 نیاست. بدون شک از چن یرماآ یهانموو آز مفاهیم

از  یسازرهسطوو ا کمیت هسیطر یعنی ،یباور
علم علم و شبه یاگر تحت لوا یحت ،یکم   یهاروش

 یشود. اما قشرزدگ ییزداافسون دیبایارائه شود، م
 یهااز ضرورت ناقصو  سطحیرا در درک  دخو یآمار

 یهانموانگارانه از آزآسان دهستفاو ا کمی تمطالعا
 ،یاانهیرا یهاارفزامنر برکت به وزهمرا که یرماآ
 نکی. اهددیم ننشا ه،شد همیشهاز  ترنساآ

کاربران  یابر یادهسا یهااربزا به یرماآ یارهافزانرم
 دعتماا دیجاا با که نداهشد لبد یاغیرحرفهو  تجربه کم
 سمت بهآنان را  ان،بررکادر  ذبکا نفس به
 هکننداهگمر یزده، نادرست و گاه بشتا یهاطستنباا

در  توانیرا م یآمار یقشرزدگ شهی. رهددیم قسو
 تنهاکردن را  یو کم  یریگازهندکه ا یافراط یباورعلم

 جامعهو  ننساا ردمودر  قعیوا نشبه دا یابیراه دست
 ( 1932جستجو کرد )گلکار،  ،نددامی

 لیآن است که دال شودیکه مطرح م یسؤال
و  بیاصرار عج ست؟یاستفاده ناردست از آمار چ

 یگران در استفاده نابجا و حتاز پژوهش یبرخ یافراط
 یهاو کاربرد روش یآمار یهاکننده از آزمونگمراه
از چند عامل و  یناش تواندیها مدر پژوهش یکم 
 قیشدن تحق ییها، کاالعامل نیاز ا یکیباشد.  هیفرض
ها از پژوهش ترشیبخش ب (.1939 ،ی)زارع باشدیم

 ییدانشجو نامهانیبه شکل پا یکشاورز یهاشیدر گرا
 یاصل یدهایاز تول یکی نامهانیو پا شودیانجام م
و  یاست )قنبر یکشاورز یهادانشکده یپژوهش

جا که از آغاز عمر آموزش از آن ی(. ول1931همکاران، 
 یبرا یارانهیسخت گ نیقوان رانیا ردر کشو یعال

 شیانشده، افز نیتدو یسینونامهانیپا دهیمبارزه با پد
راه  که در ییهاییو تنگناها و نارسا ییدانشجو تیجمع
 نیچنشده و هم جادیا انیجودانش یسینونامهانیپا

ده موجب ش ییگرابه نام مدرک یگرید دهیگسترش پد
ه در کشور ب یسینونامهانیکاذب به نام پا یتا شغل

 دهی(. متأسفانه بروز پد1939 ،ی)زارع دیوجود آ

بازار »در بستر نامتعارف  «یآمارزدگ»و  «یآمارساز»
فت گ توانیشکل گرفته و م «یسینونامهانیمکاره پا

بر  یافراط دیتأک»و  «یسازنامهانیپا دهیپد» نیکه ب
 نی(. ا1932رابطه وجود دارد )گلکار،  «ییگرا تیکم 

ه در بلک ییدانشجو قاتیموضوع نه تنها در عرصه تحق
و  افتهیراه  زیها ندانشگاه یعلم أتیبدنه ه

 از بن یاریراه برون رفت از بس یافراط ییگراتیکم 
دتر و ب رودیبشمار م «ریدو متغ نیارتباط ب» یهابست

داده  جیترو زیدرس ن یهاکه در کالس نیاز آن ا
 )همان(. شودیم

 هارا در پژوهش ییگرایکم  تواندیکه م یگرید عامل
مثبت  ،یستیتوی)پوز انهیگراتحصل دگاهیکند؛ د هیتوج
 ییگراراستا، تحصل نی( به پژوهش است. در اانهیگرا

در  ییگرایکم  یبرا ییبه عنوان مبنا یمنطق
و  فری)خن دیآیبشمار م یعلوم اجتماع یهاپژوهش

ه ب تویپوز شهیاز ر سمیویوتی(. پوز1931 ،یریش یعل
و  ییگراتحصل ،یقیتحق ح،یمثبت، صر ،یواقع یمعنا
 یلسفف یاصطالح سمیویتی. پوزباشدیم ییگرااثبات

و  قیاست که بر اساس آن، تنها روش معتبر تحق
 ی)امام باشدیم یتجرب یشناخت، روش علم

 نیترشی(. امروزه، ب1931 ،یو صلصال یگارودیس
به  یکشاورز یهاپژوهش لهها از جمحجم پژوهش
که پشتوانه و اعتبار  شودیانجام م ییاهکمک روش

 نی. اکنندیم افتیدر یمنطق سمیویتیخود را از پوز
داشتن دقت  لیاز اعداد و ارقام به دل یریگامر با بهره

 یکم  یهاکه به پژوهش شودیو صراحت انجام م
 یپژوهش سراج جی(. نتا1931 ،یمعروف است )ستار

آن است که در خارج از  ی( نشانه1923) عطارانو 
 ،یها به صورت کم درصد از پژوهش 32/21 رانیا

درصد به  13/22و  یفیدرصد به صورت ک 21/21
ر آمار د نی. ااست ( انجام شدهیبی)ترک ختهیصورت آم

 11/12درصد و 32/19درصد،  22/11 بیبه ترت رانیا
حاکم بر  ینظر ادیاساس، بن نی. بر اباشدیدرصد م

بر  ترشیب رانیپژوهش در جهان و ا یهاشرو
 نی( و ا1931 ،یاستوار بوده )ستار یمنطق سمیویتیپوز
ها را شامل درصد پژوهش 11به  کینزد رانیدر ا

 (.1)نگاره  شودیم
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 شده( انجامیبی)ترک ختهیو آم یفیک ،یکم  یهاپژوهش زانیم سهیمقا -7 نگاره

 ( 1931 ،یو جهان )ستار رانیا در

تا  شودیکه باعث م یگرید یهاعامل از
متوسل شوند؛ ضعف  ییگرایگران به کم پژوهش
ها در و موضوع هادهیپد لیگران در تحلپژوهش
 لیحاضر به دل طی. در شراباشدیخود م یهارشته
در مقاطع مختلف  انیجودانش یکم   شیافزا

 یهاچالش ،یکشاورز یهادر رشته ژهیوه ب یدانشگاه
( 1932و همکاران،  یآمده است )خسرو ودبوج یادیز

 یهاپژوهش یفیها افت کآن نیتراز مهم یکیکه 
دن ش ییو کاال ییگرامدرک لیاست. به دل ییدانشجو

لف مقاطع مخت نیو الزم ب یو نبود ارتباط کاف قیتحق
و  دارشیکارشناس ،ی)کارشناس یدانشگاه التیتحص
 نداشته از مباحث یگران، درک درست(، پژوهشیدکتر

هستند و اغلب « از رشته خود یشناخت کاف»و بدون 
 یمخف یآمار یهاضعف خود را در پشت آزمون نیا
طه افزارها، رابو نرم انهیو به کمک استفاده از را کنندیم

ه ب زینامرتبط ن یهاداده نیدر ب یرا حت یمعنادار آمار
 . رسانندیاثبات م

در  یهشپژو - یعلم یهامجله کردیرو نیچنهم
در  ،یآمار یهالیمقاالت با تحل رشیدادن پذ تیاولو

 زیها ندر عرصه پژوهش یافراط ییگرایگسترش کم  
 یکم  یهاکه پژوهش ییهاتیرغم محدود. بهاندمیسه

 ییهاضعف یسادگها بهدارند، مسؤوالن محترم مجله
 یبا بسترها یرآما یهاروش یمانند ناهماهنگ

 ،یآمار یهاروش یذات یهاضعف ،یو فرهنگ یاجتماع

 یریکارگگران در بهکه پژوهش یعلم یهاضعف
گرفته و از کنار آن  دهیدارند را ناد یآمار یهاروش

 یهامقاله نیچن(. هم1932اند )گلکار، گذر کرده
به  یابیدر همان مرحله اول ارز یفیک کردیبا رو یارسال
 یحت و شوندیبرگشت داده م سندگانیا نوی سندهینو

 )همان(.  رندیگیقرار نم زین یداور تیدر اولو

ه )ب یمتأسفانه، آمار اغلب به صورت عمد ،ییسو از
 ای ی)به علت نداشتن آگاه یرعمدیغ ایطور مشخص( 
 هجینت کیبه  یابیدست ی(، برایزیرنبود برنامه

و  سهی)ت ردیگیمشخص، مورد سوء استفاده قرار م
گران پژوهش یگاه نه،یزم نی(. در ا2112همکاران، 

کار ( را بهرمرتبطی)غ یآمار یهااز آزمون یبرخ
کند  رییتغ زیپژوهش ن جیاحتمال، نتاتا به  رندیگیم

 ی(؛ در صورتدیدلخواه و مد نظر به دست آ جینتا ای)و 
و  کسانی طیبا شرا یآمار یهااز آزمون کی چیکه ه

مورد استفاده قرار  گریکدی یجابه توانندیهمانند نم
 دهید یب(. گاه 2111و همکاران،  یوری)ده رندیبگ
ه ب شرفته،یبه اصطالح پ یآمار لیکه تحل شودیم

در نظر گرفته شده است.  قیتحق تیعنوان هدف و غا
مقاله و ... به روند  ق،یگزارش تحق کیرو، کل  نیاز ا
فراسنجه  یو معرف یافزارداد نرمبرون هیو ارا لیتحل
 شدهنییتع شیاز پ یکارها یبرا یآمار یهاارامتر()پ

 یمتأسفانه در برخ نیچناست. هم افتهیاختصاص 
 هایینارسا یتا همه شودیها تالش مپژوهش
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و ... در پشت آمار و ارقام  یمفهوم ،ینظر یهایوکاست
 ای یریگلکه ینوع توانیاعمال را م نیپنهان باشد. ا

ام ن ،یآمار شیرایو پ شیبه اصطالح، آرا ای یکارنازک
را  قیحقت کوشندیم یآمار یتردست اقینهاد که به س

 یاصول وهیو نه به ش خواهندیکه خود م یبه صورت
و منظور و مفهوم مورد نظر خود را در قالب و  تیهدا

 یدادهاو مبهم اعداد و ارقام و برون دهیچیلفافه پ
گمراه  یآمار برا به خورد مخاطب بدهند و از یآمار

 نی. ارندیساختن و مبهم کردن بهره گکردن، نامفهوم
 یبه جا یپژوهش یهاتیفعال یگاهاست که  نیچن

ارت به عب ای قتیحق یو کشف و آشکارساز یبردارپرده
موجود، به  دهیچیپ تیواقع ییبهتر شناسا

 اندنچیدشوار کردن و در لفافه پ ،یادراک یسازدهیچیپ
مصداق  یعمل نیچن کند،یو پنهان ماندنش کمک م

با انحراف و  دیتردیاست که ب یآمار یاغواگر
آن  ییو بازنما تیدر واقع یدستکار ایتجاوز  ،یریسوگ

از  یکی یآمار یپژوهش همراه است. اغواگر ندیدر فرآ
است. سازوکار  یدر زبان علم یبارز اغواگر قیمصاد

 و یزگاریو پره یدر سالمت آمار زیآن ن یریشگیپ
آمار در  یکاربست متعهدانه و اصول ای یآمار یتقوا
 (.2112 اکوس،ی)آ شودیخالصه م یعلم قیتحق

شده است که کاربرد آمار و ارقام در  دهید اریبس
که در عرف  شودیاستفاده م ییهاها، از واژهپژوهش

داشته  یتخصص یمتفاوت از معنا یجامعه مفهوم
خواهد بود.  تیلذا برداشت جامعه متفاوت از واقعاست، 

درصد  11»آمده است  یبه عنوان مثال، در گزارش
از  یبرخوردار نیو ا «دروستاها از نعمت گاز برخوردارن

 اریدر اخت ینعمت گاز به مفهوم آن است که گاز کپسول
 لیشهروندان به دل ترشی. اما بردیگیها قرار مآن

درصد از  11 کنندیتصور م یکشاستفاده از گاز لوله 
ر اند. دمجهز شده یبه گاز لوله کش ییروستا یهاخانه
به  رستآمار و ارقام د ز،یموارد در پژوهش ن یبرخ
 شودیم لیقابل استفاده تبد ریو غ یسطح یاجهینت

. در دنیگویم «یازیپوست پ( »کیکه به آن فن )تکن
 کی یاصل لیاشاره به دل یمحقق به جا وه،یش نیا

کردن به آمار و  نیآن را با مز یصورت ظاهر ده،یپد
)آشفته و  دهدیمخاطب قرار م اریارقام در اخت

 یریبکارگ یداشت که برا جهتو دی(. با1921همکاران، 

 فایا یاساس یگر نقشپژوهش یآمار، منطق شعور
 سطح سواد نیترداشتن کم ازمندیامر ن نی. اکندیم

گر فرد پژوهش ینظر یهامرتبط با موضوع یآمار
 ینابجا یاز استفاده یریجلوگ یبرا ن،یاست. بنابرا

 ،یسطح سواد آمار ییشناسا ،یآمار یهاآزمون و روش
 دباشیگران الزم و سودمند مو تفکر پژوهش اللاستد
 الف(. 2111و همکاران،  یوری)ده

کاربرد آمار در  یشناسبیآس یراستا در
 یهابیبه آس یچند یهایبررس ،یعلم یهاپژوهش
 یپژوهش - یعلم یهاتیفعال ریگکه دامن یگوناگون

 نیا یخاص یهیاز زاو کیشده است پرداخته و هر
 یا(، به گونه1921) ی. لطف آبادانددهیمسئله را کاو

 عرصه یپژوهش-یعلم یهامقاله لیروشمند به تحل
مقاله روان  12 یو با بررس زندیدست م یشناسروان

کشور  یپژوهش یعلم هینشر 12که در  یشناخت
ها از عمده آن ردیگیم جهیمنتشر شده است، نت

 نیچن. همکنندیم یرویپ یوستیتیپوز یفلسفه
 - یعلم یهامند مقالهنظام ی( با بررس1931) یروحان
ماراتن کسب »و اشاره به آفت  خیدر حوزه تار یپژوهش

که موجب  یعلم ئتیه یاعضا انیدر م «ازیامت
 یعلم یهاها و مقالهشمار مجله زیانگ رتیح شیفزاا
و به  ییگراتیشده است، از سلطه کم  یپژوهش -

و خواستار  دیگویسخن م یراندن مسائل علم هیحاش
 ی)اسالم شودیمسئله م نیدر ا یجد یشیبازاند
( در 1911) یو تنکابن ی(. قنبر1932 ،یاردکان

 ،یبه جز شمار کم دند،یرس جهینت نیپژوهش خود به ا
قت و ،یاز کاغذ باز یمراکز پژوهش ترشیکار ب جهینت

 یال. زرودیگزارش و مانند آن فراتر نم میو تنظ یگذران
 یوجه غالب فرهنگ سازمان دارد،یم انیب زی( ن1912)

 یاست در حال یکشور، فرهنگ بازار یقاتیمراکز تحق
و  یقاتیفرهنگ تحق دیکه در وضع مطلوب با

زاده کرمان و همکاران،  یحاکم باشد )تق ینیکارآفر
1932.) 

شد، لزوم تمرکز بر  انیتعمق در آنچه ب از
استفاده از آمار در پژوهش در همه  یشناسبیآس

است.  ریناپذزیمسلم و پره یامر ،یعلم یهاعرصه
 نیاز ا زین یکشاورز یعلم یهانهیآشکار است که زم

اساس، هدف پژوهش  نی. بر استندین یقاعده مستثن
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و  یرآما یهاکاربرد روش یشناسبیآس»حاضر بر 
قرار  «یکشاورز یعلم یهادر پژوهش یپردازداده

عف نقاط ض ییشد با شناسا یسع نهیزم نیگرفت. در ا
موجود و  یدهایها و تهدو قوت موجود و فرصت

مؤثر ارائه  یعرصه، راهبردها نیدر ا شدهینیبشیپ
 شود.

 یشناسروش

ر از نظ ،یفیک ق،یتحق دمانیپژوهش از نظر د نیا
 یفیتوص ق،یو از نظر روش تحق یکاربرد ق،ینوع تحق
 ،یقی؛ نامدار و صد1932 ،یقیو صد یمیبود )نع
 در سه کیکالس ی( که با استفاده از فن دلف2119

ت اس لیبه آن دل یمرحله انجام گرفت. استفاده از دلف
 یکم   یهاروشاستفاده از  یموضوع برا شنهیکه پ
 ،قیبا توجه به هدف تحق نه،یزم نینبود. در ا یکاف
در موضوع  ریافراد آگاه و درگ ینظرها یآورگرد
 نیمد نظر قرار گرفت. بر ا شان،یو اجماع نظر ا قیتحق

به هدف پژوهش، اطالعات  یابیاساس، به منظور دست
شد؛  یآورافراد در سه مرحله )فاز( گرد نیالزم از ا

پرسش باز )نقاط  کیاول،  یکه در مرحله رتصو نیبد
کاربرد آمار و  یهاو فرصت دهایضعف، قوت، تهد

 یکشاورز یعلم یهادر پژوهش یپردازداده
نفر صاحبنظر، از  93به  ییگوپاسخ ی(، براست؟یچ
 یدکتر انیجوو دانش یعلم أتیه یاعضا انیم

 یکشاورز یهاسال آخر( دانشکده لی)مشغول به تحص
 و ریبا آمار و کاربرد آن در پژوهش درگ یاگونه هکه ب

 ییوگپاسخ یبرا یآشنا بودند و تجربه و تخصص کاف
خود  ینفر، آمادگ 13شمار،  نیداشتند، ارسال شد. از ا

مرحله اول  یگواعالم کردند و پاسخ یهمکار یرا برا
به صورت هدفمند  یریگپژوهش بودند. روش نمونه

 و یبندمرحله دسته نیدر ا یافتیدر یهابود. پاسخ
 تیشد و در نها یسازکسانیمرتب شد. موارد مشابه 
مورد(،  11مورد(، قوت ) 19بسته نقاط ضعف )

 یبندمورد( جمع 12) دهایمورد( و تهد 12ها )فرصت
دست به یهاهیدوم، اطالعات و گو یشد. در مرحله
پژوهش  یگونفر پاسخ 13اول، به  یآمده از مرحله

ق عدم تواف ایشد و از آنان خواسته شد تا توافق و  هارائ
 یهاپاسخ افتیکنند. پس از در انیب هیخود را با هر گو

 ه،یعدم توافق با هر گو ایبر توافق و  یآنان مبن
درصد  12از  شیها بتوافق با آن زانیکه م ییهاهیگو

حذف  هی(، حفظ و بق2119 ،یقیبود )نامدار و صد
شده )بر  یینها یهاهیگو وم،س یشدند. در مرحله

 انیب یبرا ییتاپنج فیتکرار( در قالب ط زانیاساس م
= 2= متوسط، 9= کم، 2کم،  اری= بس1موافقت ) زانیم
ارسال شد و  انیگوپاسخ ی( براادیز اری= بس2و  ادیز

 یبندمرحله رتبه نیبر اساس نظر آنان در ا تیدر نها
و سوم از  دوم یهاصورت گرفت. در مرحله هاهیگو
( و در مقابل هر n=11نفر پاسخ دادند ) 11نفر، 13

آن با توجه به  تیاهم زانیم نییبه تع هاهیکدام از گو
ذکر است که نمونه  انیارائه شده پرداختند. شا اسیمق

 کیالسک یکه با فن دلف یقاتیتحق یبرا ییمطلوب نها
و  نزیاکنفر است ) 21 ریمعموالً ز شندیانجام م
و  یبنددر ادامه با جمع نیا ی(. برا2112 ،همکاران
هر  یهابه دست آمده از مجموع نمره نیانگیارائه م

 دها،یها و تهدکدام از موارد نقاط ضعف و قوت، فرصت
ارائه  یالزم برا لیتحل SWOTبا استفاده از فن 

از آمار در  نهیمناسب در جهت استفاده به یراهبردها
 SWOTشد.  هارائ یکشاورز یعلم یهاپژوهش
به  Strength یسیانگل یاول چهار واژه یهاحرف
ضعف،  یبه معنا Weaknessقوت،  یمعنا

Opportunity فرصت و  یبه معناThreat یبه معنا 
 لی(. تحل2119رونگ و همکاران، است )ون دیتهد

SWOT ،یزیربرنامه افتهیروش مؤثر و ساختار کی 
 یین شناسایچنراهبردها و هم یزیراست که در طرح

به ثمر  منظورپروژه به  کی یهاتیو اولو تیقابل
 دریگیمورد استفاده قرار م یرو شیراهبرد پ دنیرس

بر  توانی(. م2112و همکاران،  ی؛ قربان2111)بوتا، 
و  ینقاط قوت و ضعف داخل SWOT لیاساس تحل

 ییرا شناسا یخارج یدهایها و تهدفرصت نیچنهم
و همکاران،  این ی؛ محمد1333کرد )هوبن و همکاران، 

 نیتراز مهم یکی، SWOT لیحلو ت هی(. تجز1931
  ت.اس یراهبرد تیریمد ندیدر فرآ رانیگ میابزار تصم
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 راهبردها نییتع وهیو ش SWOT سیماتر -7 جدول

 SWOTماتریس 
 درونی

 ( W) هاضعف ( S) هاقوت

 بیرونی
 ( WO) کارانهمحافظه هایراهبرد ( SO) تهاجمی هایراهبرد ( O) هافرصت

 ( WT) تدافعی هایراهبرد ( ST) رقابتی هایراهبرد ( T) تهدیدها

 (1932 ،ی؛ غزان2111)منبع؛ دوارته و همکاران، 

 

 ( n=11) انیگوپاسخ یفیآمار توص -2 جدول

 درصد  فراوانی سطح متغیر
درصد 

 معتبر

درصد 

 تجمعی
 میانگین

ف اانحر

 معیار
 هینبیش کمینه نما

 سن

 ( سال) 

 (91> iX ≥21 ) 11 222/22 2/12 2/12      

 (21≥ iX ≥91 ) 1 232/92 2/91 111 92/92 2/2 91 21 21 

        222/2 1 بدون پاسخ

 جنسیت
     22/22 11 مرد

 مرد
  

       12/21 1 زن

درجه 

 علمی

 دکتری جویدانش

 ( سال آخر)
1 12/21  12/21      

   استادیار   12/32  32/22 3 استادیار

      111  22/2 1 یاردانش

 
 

 یهاعامل ییرا قادر به کشف و شناسا رانیابزار، مد نیا
مـؤثــر بر راهـبـرد ســازمـان  یو خارج یداخل
 یبرا یابزار خوب لیتحل نیا ـجـه،ی. در نتکنـدیمـ
(. پس 1932و همکاران،  یراهبرد است )کسائ نیتدو

 نینقاط ضعف از ب افته،ینقاط قوت توسعه  ،ییاز شناسا
 دهایو با تهد شودیها استفاده ماز فرصت رود،یم
 سی(. ماتر2112)ساالر و ساالر،  شودیم ییارویرو

SWOT یکه گاه TOWS شودیم دهینام زین 
( منجر به چهار دسته 2112و همکاران،  ینولفی)ق

(، SO) یتهاجم ی( راهبردها1راهبرد )جدول 
کارانه محافظه ی(، راهبردهاST) یرقابت یراهبردها

(WOو راهبردها )یتدافع ی (WTم )یری)شب شودی 
مجموعه با  ایسازمان  کی(. 1939و همکاران، 

با استفاده  تواندیم یتهاجم یاز راهبردها یریگبهره
 یطیمح یهافرصت یخود بر رو یهااز قوت نهیشیب

 یرقابت یکند؛ با کمک راهبردها یگذارهیسرما دیجد
 یدهایتهد کندیخود کوشش م یهابا استفاده از قوت

حذف کند؛ با  ایرسانده  نیتررا به کم یطیمح

 نهیشیبا استفاده ب تواندیمحافظه کارانه م یراهبردها
 رهیخود چ یهابر ضعف دیجد یطیمح یهااز فرصت

شد  هدقادر خوا یتدافع یبا راهبردها تیشود و در نها
سو و  کیخود از  یهارساندن ضعف نیتربه کم یبرا

کوشش  گر،ید یاز سو یطیمح یدهایاجتناب از تهد
 (.1931و همکاران،  دی)خورش دینما

 هاافتهی

 یانفراو نیترشینشان داد، ب یفیآمار توص جینتا
 نیانگیسال و م 91تا  21 یدر دامنه انیگوپاسخ یسن
 نهیکم نیچنبود؛ هم سال 92/92 انیگوپاسخ یسن

سال بود.  21ها آن نهیشیو ب 21 انیگوسن پاسخ
مرد بودند و در  انیگونفر( از پاسخ 11درصد ) 22/22
نفر(  3درصد ) 32/22 ،یاز نظر درجه علم تینها

نفر(  1درصد ) 12/21 ار،یاستاد انیگوپاسخ
نفر(  کیدرصد ) 22/2سال آخر و  یدکتر یجودانش
 (.2بودند )جدول  اریها دانشآن
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 گوپاسخ یپژوهش در مراکز علم انیگوتعداد و پراکنش پاسخ -2 نگاره

  

نفر  2 ان،یگوپاسخ تیفعال یاز نظر پراکنش مکان علم
نفر،  2مدرس،  تیاز پاسخ دهندگان از دانشگاه ترب

نفر، سازمان  2 راز،ینفر، دانشگاه ش 2دانشگاه تهران، 
و از هر  یعیو منابع طب یکشاورز و آموزش قاتیتحق

تان و بلوچس ستانیس ز،یتبر ،یراز یهاکدام از دانشگاه
 اسوجیسروان(، لرستان، مراغه،  ی)مجتمع آموزش عال

دند پژوهش بو نیا یگونفر پاسخ کی ،یکاربرد یو علم
 (. 2)نگاره 

به دست آمده به  نیانگیو مقدار م انیگوپاسخ
 شدند. یبندطبقه ریز بیترت

در  یپردازنقاط قوت کاربرد آمار و داده -1
 یکشاورز یعلم یهاپژوهش

 دگاهینقاط قوت از د یهاهیگو یبنددسته در
آمده است.  9که در جدول  یطورهمان ان،یگوپاسخ
ها در از داده یعیحجم وس لیو تحل هیتجز» یهاهیگو
 شیافزا»و « چارچوب و قالب مشخص کی

ا ب «یآمار یهابا استفاده از فن جینتا یریپذمیتعم
س و پ دبودن نیانگیم نیترشیب یدارا 23/2 نیانگیم

در  یبانک اطالعات آمار جادیا» یهیموارد، گو نیاز ا
 12/2 نیانگیبا م« مختلف در گذشت زمان یهانهیزم

 یعلم یهایریگجهیارائه نت» یهاهیدر رتبه دوم و گو
و  یآورگرد»و « با دقت باال یها به صورت علماز داده

 یدر رتبه 11/2 نیانگیبا م« خالصه کردن اطالعات
وعه مجم کیبه  یابیدست» یهیگرفتند. گو ارسوم قر

 بیضر لیبه دل 11/2 نیانگیبا م «یکم   یاستانداردها

 هی( نسبت به گوCV=191/1) ترشیب راتییتغ
رت ها به صواز داده یعلم یهایریگجهینت ارائه»یها
و خالصه کردن  یآورگرد»، «با دقت باال یعلم

در  نیچنمدر رتبه چهارم قرار گرفت. ه« اطالعات
ارائه » یهاهیاول آن گو ی( و مرحله9جدول )

با  یها به صورت علماز داده یعلم یهایریگجهینت
 یمجموعه استانداردها کیبه  یابیدست»و « دقت باال

و دو  کی یهاتکرار در رتبه 3و  12با  بیبه ترت «یکم
 نیا یسوم جا یکه در مرحله یقرار گرفته اند؛ در حال

. اندافتهیکرده و به رتبه سوم انتقال  رییتغ هاهیگو
 از یعیحجم وس لیو تحل هیتجز» یهاهیگو نیچنهم
 شیافزا»و « چارچوب و قالب مشخص کیها در داده
ه ب «یآمار یهااز فنبا استفاده  جینتا یریپذمیتعم
دو و سه قرار گرفته  یهاتکرار در رتبه 1و  1با  بیترت

کرده و  رییتغ هاهیگو نیا یسوم جا یاند؛ در مرحله
از  یخبر رسدی. به نظر ماندافتهیاول انتقال  یبه رتبه

دور  انیگوپاسخ دیاول از د یدر مرحله هانهیگز
 اند.مانده

در  یپردازنقاط ضعف کاربرد آمار و داده -2
 یکشاورز یعلم یهاپژوهش

صورت نقاط ضعف کاربرد آمار و  2 جدول
را از  یکشاورز یعلم یهادر پژوهش یپردازداده
نبود » یهاهیگو دهد،ینشان م انیگوپاسخ دگاهید

با ( « یواقع ریدرست و نادرست )غ یهاداده صیتشخ
از  یاریبس قینجش دقنبود س»، 12/2 نیانگیم
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توسط  یروستا و کشاورز یحوزه یرهایمتغ
اول  یها، در رتبه32/9 نیانگیبا م «یآمار یرهاافزانرم

 طیدر نظر نگرفتن شرا» یهاهیاند. گوو دوم قرار گرفته
آمار در  یناتوان»و  «یآمار یهالینشده در تحلنظارت 

پژوهش )هر چند که  یفیک یهااز جنبه یبرخ لیتحل
 ی، دارا«وجود دارد(  یفیک لیتحل یبرا ییافزارهانرم
در نظر » یهیگو ی( بودند، ول22/9) یکسانی نیانگیم

به  «یآمار یهالینشده در تحلنظارت طینگرفتن شرا
 یناتوان» یهیتر نسبت به گوکم راتییتغ بیضر لیدل

پژوهش )هر  یفیک یهااز جنبه یبرخ لیآمار در تحل
وجود دارد(  یفیک لیتحل یبرا ییافزارهاچند که نرم

 ربنهیهز» هیگو نیچندر رتبه سوم قرار گرفت. هم« 
اول به  یدر مرحله «یآمار یهااز روش یبودن بعض

لحاظ شمار تکرار در رتبه دوم قرار داشت اما در 
 یناهمخوان نیگرفت. ا یسوم در رتبه آخر جا یمرحله
تن نداش ادیاز اثر به  یناش تواندیم هاهیگو یدر رتبه

اول پژوهش  یدر مرحله انیگونبود دقت پاسخ ایآن 
 .اشدب

 
 

 اول، دوم و سوم  یهادر مرحله انیگونقاط قوت بر اساس نظر پاسخ یبندرتبه -9 جدول

 نقاط قوت

ی مرحله

 اول
 ی سوممرحله ی دوممرحله

 شمار تکرار

 رصد توافق*د

 میانگین**
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

(CV ) 

 رتبه***

 درصد شمار

ک چارچوب یها در از داده ایگستردهحجم  لیو تحل هیتجز -

 و قالب مشخص
1 11 111 23/2 222/1 191/1 1 

 1 191/1 222/1 23/2 111 11 1 های آماریپذیری نتایج با استفاده از فنافزایش تعمیم -

های مختلف در ایجاد بانک اطالعات آماری در زمینه -

 گذشت زمان
2 12 29/22 12/2 122/1 112/1 2 

ها به صورت علمی با های علمی از دادهگیرینتیجه ارائه -

 دقت باال
12 11 111 11/2 221/1 212/1 9 

 9 212/1 221/1 11/2 29/22 12 1 گردآوری و خالصه کردن اطالعات -

 2 191/1 221/1 11/2 29/22 12 3 یکم   یاستانداردها مجموعه کیبه  ییابدست -

 کم و یآمار یهالیتحل امکان بودن ترساده و ترآسان -

 ( هزینه و وقت در جوییصرفهها )تر آنبیش بودن هزینه
2 12 29/22 32/9 123/1 211/1 2 

 درستی مورد در داوری برای معین و مشخص معیار داشتن -

 شدهانجام هایتحلیل و هاداده رستیناد و
2 12 29/22 22/9 191/1 111/1 1 

مورد استفاده در  یهافراهم آوردن امکان استفاده از فن -

 های علوم اجتماعیهای آزمایشگاهی برای بررسیپژوهش
2 12 92/22 11/9 212/1 123/1 1 

 2 222/1 391/1 12/9 92/22 12 9 مختلف گرانپژوهشهمسانی و درک یکسان از نتایج نزد  -

     11/2    میانگین کل

 12 :ینهکم  19 :یشینهب  11 :ییراتدامنه تغ

 درصد بود. 12درصد توافق قابل قبول،  نیتر* کم

 به دست آمده است. انیگوموافقت( از نظر پاسخ زانیم نیترشیموافقت تا پنج ب زانیم نیترکم کی) ییپنج تا فیدر ط نیانگیم نی** ا

  قرار گرفته است.  یبندمالک رتبه یپراکندگ بیبود، ضر کسانی هاهیگو نیانگیکه م یموارد*** در 
 



 7931بهار ، 44شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 791   

 یپردازاز کاربرد آمار و داده یناش یهافرصت -9
 یکشاورز یعلم یهادر پژوهش

، 2و برابر جدول  انیگواساس نظر پاسخ بر
ف کش یبرا یفیو ک یکم   یهاداده قیتلف» یهاهیگو

وجود و توسعه » ،«یکشاورز یهاتیبهتر واقع

ام انج»و  «نهیزم نیپرشمار و گوناگون در ا یافزارهانرم
« گسترده و پرشمار در مدت زمان اندک یهایبررس
با  یهافرصت ن،یانگیمقدار م نیترشیبا ب بیبه ترت

  بودند. ترشی( بتیرتبه )اهم

 
 اول، دوم و سوم یهادر مرحله انیگونقاط ضعف بر اساس نظر پاسخ یبندرتبه -4 جدول

 نقاط ضعف

ی مرحله

 اول
 ی سوممرحله دوم یمرحله

 شمار تکرار

 درصد توافق*

 میانگین**
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 (CV ) 

 رتبه***
 درصد شمار

 1 229/1 111/1 12/2 111 11 2 ( غیر واقعی) نادرستو  درست یهاهداد صیتشخ نبود -

روستا و ی حوزه یرهایاز متغ یاریدقیق بسنبود سنجش  -

 یآمار یافزارهاتوسط نرم یکشاورز
2 11 11/32 32/9 221/1 211/1 2 

 9 192/1 223/1 22/9 11/32 11 9 یآمار یهالینشده در تحلط نظارتیدر نظر نگرفتن شرا -

 های کیفی پژوهشناتوانی آمار در تحلیل برخی از جنبه -

 ( هایی برای تحلیل کیفی وجود داردافزارهرچند که نرم)
9 11 11/32 22/9 112/1 211/1 2 

ر ها دامکان نبود دسترسی یا دسترسی ناقص به واقعیت -

 ( تحقیق 2و  1بروز خطاهای نوع ) هاتحلیل داده
2 12 92/22 11/9 321/1 222/1 2 

 یبستگ هاداده تولید فرآیند به شدت به، نتایج استخراج -

 دارند.
9 12 92/22 11/9 321/1 222/1 2 

 1 232/1 112/1 11/9 21/11 19 9 یانگوپاسخنداشتن توجه به نظام مفهومی و ذهنی  -

دشوار مسایل اجتماعی در کشاورزی با پذیری توجیه -

 مباحث آماری
2 12 29/22 12/9 112/1 132/1 1 

ضعف در سنجش دقیق بسیاری از متغیرهای کیفی با  -

 پردازی آماریاستفاده از داده
2 12 92/22 12/9 212/1 291/1 2 

 یافزارهابا نرم یحوزه کشاورز گرانپژوهش اندک ییآشنا -

 موجود آماری
11 12 29/22 21/9 212/1 222/1 3 

 11 912/1 112/1 21/9 21/11 19 9 بررسی مورد پدیده عمیق درک و ژرفانگری از جلوگیری -

 11 991/1 112/1 23/9 92/22 12 2 تیفیبا ک هایاستخراج داده یامکانات برا بودجه و کمبود -

 12 212/1 122/1 11/2 11.21 19 1 آماری هایروش از بعضی بودن برهزینه -

    12/9     میانگین کل

 21 :ینهکم 11 :یشینهب 29 :ییراتدامنه تغ

 .باشدیدرصد م 12درصد توافق قابل قبول،  نیتر* کم

 به دست آمده است. انیگوموافقت( از نظر پاسخ زانیم نیترشیموافقت تا پنج ب زانیم نیترکم کی) ییپنج تا فیدر ط نیانگیم نی** ا

 قرار گرفته است. یبندمالک رتبه یپراکندگ بیبود، ضر کسانی هاهیگو نیانگیکه م ی*** در موارد
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 اول، دوم و سوم یهادر مرحله انیگوها بر اساس نظر پاسخفرصت یبندرتبه -1 جدول

 هافرصت

ی مرحله

 اول
 ی سوممرحله  ی دوممرحله

شمار 

 تکرار

 درصد توافق*

 میانگین**
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 (CV ) 

 رتبه***

 درصد شمار

 کشف بهتر یبرا یفیو ک یکم  یهاداده قیتلف -

 یکشاورز یهاتیواقع
2 11 111 11/2 123/1 112/1 1 

ن یو گوناگون در ا پرشمار یافزارهانرم و توسعه وجود -

 نهیزم
3 11 11/32 11/2 21/1 122/1 2 

 9 222/1 233/1 32/9 92/22 12 9 در مدت زمان اندک پرشمارمطالعات گسترده و  انجام -

 هایدر دورهبررسی تغییرات  برآورد و، تحلیل، نظارت -

 براساس آنها زمانی و انواع محاسبات تفسیری
9 19 21/11 22/9 191/1 111/1 2 

 2 291/1 229/1 22/9 92/22 12 1 قاتیج تحقیبه نتا یبخشانسجام -

پژوهشی که با استفاده از  یهاافتهیتر عیرش سریپذ -

 اند.ن شدهیتدو یکم ی و آمار یپردازداده
1 12 29/22 22/9 321/1 223/1 1 

ها و پردازش داده یآمار یهاو مهارت هاییتوانا رشد -

 گرانپژوهشدر 
1 12 29/22 11/9 122/1 21/1 1 

با استفاده  یکشاورز یعلمهای رشد باالی شمار مقاله -

 یل آماریتحل یافزارهااز نرم
2 11 111 11/9 121/1 912/1 2 

 3 223/1 223/1 11/9 29/22 12 3 ایجاد تنوع در روشها -

توسط بسیاری از  یقات کم یاز تحقتر بیش تیحما -

 مراکز علمی و پژوهشی
11 11 111 11/9 223/1 223/1 11 

 11 211/1 329/1 29/9 92/22 12 9 ایجاد نوآوری در ارائه نتایج پژوهشی -

و پردازش  یآمار یمیقد یهامدل جینتا سهیمقا -

که امکان  نیو نو دیجد یهابا روش یکم  یهاداده

 .آوردیوجود مه را ب دیبه مسائل جد ییگوپاسخ

9 12 92/22 29/9 329/1 211/1 11 

 12 212/1 329/1 21/9 21/11 19 9 وسیله آمار بهای رشته ایجاد مباحث بین -

 19 213/1 112/1 92/9 92/22 12 9 تر کارفرمایانتر و عینیامکان ارزیابی و نظارت دقیق -

 ییدر جهت رفع مشکل با شناسا یزیرنامهبه بر مکک -

 شده مشاهده یروابط آمار تکم ی و تیفیک
2 19 21/11 92/9 391/1 212/1 12 

    11/9      میانگین کل

  21کمینه:     12بیشینه:    11دامنه تغییرات: 

 .باشدیدرصد م 12درصد توافق قابل قبول،  نیتر* کم

 به دست آمده است. انیگوموافقت( از نظر پاسخ زانیم نیترشیموافقت تا پنج ب زانیم نیترکم کی) ییپنج تا فیدر ط نیانگیم نی** ا

 قرار گرفته است.  یبندمالک رتبه یپراکندگ بیبود، ضر کسانی هاهیگو نیانگیکه م ی*** در موارد
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 یپردازاز کاربرد آمار و داده یناش یدهایتهد -2
 یکشاورز یعلم یهادر پژوهش

 در یپردازکاربرد آمار و داده یدهایتهد یبندرتبه
شده  میتنظ 1در جدول  یکشاورز یعلم یهاپژوهش

به  توانیم دهایتهد نیتراست که از جمله مهم
گران و دور پژوهش نیدر ب یکم   یآمارزدگ» یهاهیگو

 یاستفاده نادرست از آمار و در برخ» ،«تیشدن از واقع
ل شدن از مسائل غاف»و « جینتا یموارد امکان دستکار

 یآمار یهافن یرو ترشیتمرکز ب لیبه دل یاصل
با  بیبه ترت( « یمحورمسئله یبه جا یمحور)فن
 اشاره کرد.  11/2و  12/2، 23/2 یهانیانگیم

  

 اول، دوم و سوم یهادر مرحله انیگوبر اساس نظر پاسخ هادیتهد یبندرتبه -1 جدول

 تهدیدها

ی مرحله

 اول
 ی سوممرحله  ی دوممرحله

شمار 

 تکرار

 درصد توافق*

 میانگین**
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 (CV ) 

 رتبه***
 درصد شمار

و دور شدن از  گرانپژوهشآمارزدگی کم ی در بین  -

 واقعیت
11 11 111 23/2 223/1 132/1 1 

موارد امکان  یاز آمار و در برخنادرست استفاده  -

 جینتا یدستکار
12 11 111 12/2 229/1 211/1 2 

غافل شدن از مسائل اصلی به دلیل تمرکز بشتر بر  -

 محوری به جای مسئله فن) های آماریروی فن

 ( محوری

2 11 111 11/2 122/1 122/1 9 

 2 293/1 322/1 22/9 11/32 11 12 گرانپژوهشل در یتحل تواناییضعف  -

 اتیقعوا به توجه بدون یآمار جینتا به صرف اتکا -

 جامعه
2 19 21/11 29/9 191/1 232/1 2 

 1 212/1 199/1 11/9 92/22 12 2 اتقیتحق جینتا ییآزمایراست شیوه جامع نظام نبود -

، یپوزیتوسیت) گرایانهشیوع یک دیدگاه باالی تحصل -

 ( گرایانهمثبت
2 11 111 23/9 112/1 221/1 1 

 2 219/1 111/1 29/9 29/22 12 1 تب آمار وعینسبت به ش یمنف نگرش -

پرت و ، های گمشدهنبود توجه درست به داده -

 غیرواقعی
2 12 92/22 29/9 211/1 221/1 3 

به  گرانپژوهشاعتمادی بین کارفرمایان و  ایجاد بی -

دلیل ناسازگاری نتایج تحقیق با دنیای واقعی و در 

 مادی و معنوی الزمهای نداشتن حمایت، نتیجه

9 12 29/22 21/9 111/1 211/1 11 

های اکتشافی که زمینه نبود توجه و تمرکز به بررسی -

 اصلی تحقیقات کم ی است.
9 11 11/32 21/9 112/1 232/1 11 

کاربردی نبودن بسیاری از نتایج ناشی از کاربرد  -

 (.Practitioners) های آماری برای مأموران اجراییروش
9 12 29/22 92/9 113/1 923/1 12 

 و دیدگاه از گیریبهره و محقق مستقیم حضور تعدیل -

 داده تحلیل فرآیند در وی نگرش
2 19 21/11 23/9 223/1 222/1 19 

کاهش ظهور تفکر خالق و آزاد به دلیل گرایش محض  -

 پردازی آماریبه داده
2 12 92/22 23/9 219/1 913/1 12 

    12/9      میانگین کل

  21کمینه:     19بیشینه:    11دامنه تغییرات: 

 .باشدیدرصد م 12درصد توافق قابل قبول،  نیتر* کم

 به دست آمده است. انیگوموافقت( از نظر پاسخ زانیم نیترشیموافقت تا پنج ب زانیم نیترکم کی) ییپنج تا فیدر ط نیانگیم نی** ا

 قرار گرفته است.  یبندمالک رتبه یپراکندگ بیبود، ضر کسانی هاهیگو نیانگیکه م ی*** در موارد
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 یپردازکاربرد آمار و داده یشناسبیآس یراهبردها تیوضع نیتبب -9 نگاره

  SWOT سیدر ماتر یکشاورز یعلم یهادر پژوهش

 لیتحل ییضعف توانا یهیگو 1برابر جدول  نیچنهم
 تکرار در نیترشیاول با ب یگران در مرحلهدر پژوهش
سوم به رتبه  یقرار داشت که در مرحله رتبه دوم

 یکه برخ دهدینشان م نیاست. ا افتهیچهارم انتقال 
دور  انیگوپاسخ دیاول، از د یدر مرحله هانهیاز گز
 اند.مانده

 یریگجهیو نت بحث

کاربرد  یشناسبیپژوهش، به منظور آس نیا در
 لیاز تحل یکشاورز یعلم یهاآمار در پژوهش

SWOT جیاستفاده شد. نتا یفن دلف یریکارگبا به 
نقاط قوت، ضعف،  جیدهنده نتانشان 1تا  9 یهاجدول
 انیگوآمده از نظر پاسخ دستبه یدهایها و تهدفرصت

(، 11/2قوت ) اطکل نق نیانگی. مباشدیپژوهش م نیا
( 12/9) یدهای( و تهد11/9ها )(، فرصت12/9ضعف )

اط نق یبرتر گرانیب ل،یتحل نیا یدست آمده برابه
 نی. بر اباشدیم دهایها بر تهدقوت بر ضعف و فرصت

 سیدر ماتر یرونیو ب یاساس، از تفاضل موارد درون
SWOT  دست آمده در مختصات به ندی(، برآ1)جدول

 (.9)نگاره  باشدی( مSO) یتهاجم یدراهبر هیناح

 یاهاز قوت نهیشیراهبرد به منظور استفاده ب نیا
 یگذارهیسرما دیجد یطیمح یهافرصت یخود رو

 Wو  Oاز  T یهانیانگیاز تفاضل م نیچن. همکندیم
به  SWOT سیمرکز ماتر یها، نقطهو تقاطع آن Sاز 

که  ردینکته مد نظر قرار گ نیا دیدست آمد. البته با
ورد م یهاتفاضل یمختصات نقطه تالق ندیهر چند برآ
ه ب تیبا عنا یگرفته است، ولقرار  SO هیاشاره در ناح

 هژیو)به نیانگیچهار م نیا انیتفاوت اندک م زانیم
 نی(، قرار گرفتن در ادهایها و تهدفرصت انیتفاضل م

 یراهبردها ترشیب دیتأک یرا برا یداور ه،یناح
دست آمده، بر اساس نقطه مختصات به یشنهادیپ
 یاساس راهبردها نی. بر ادهدیقرار م الشعاعحتت

 .ردیدر برگ زیرا ن گرید ینواح یبه نوع دیارائه شده با

 

93/1 = +12/9 – 11/2 ([ =Wم )نقاط ضعف  نیانگی– (Sم )نقاط قوت[ نیانگی 

19/1 = +12/9 – 11/9 ([ =Tم )دهایتهد نیانگی – (Oم )ها[فرصت نیانگی 
 

 با ییکردهایاست که راهبردها، رو یادآوریبه  الزم
 یراکه ب شوندینگر تصور م ندهیگسترده و آ اسیمق

 یوبه س نهیدر جهت حرکت به یرقابت طیتعامل با مح

و  انیاند )کفاششده میسازمان تنظ یهاهدف
(. در راهبردها، انتخاب کردن مطرح 1932همکاران، 
)همان(.  ردیگ تکه آگاهانه انتخاب صور نیاست و ا
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 لیبه نسبت گسترده تشک فیط کیمفهوم راهبرد از 
و کارکرد منحصر به  یژگیو ت،یماه یداراو  افتهی

 لیو ابزار تشک ریاست و از سه عنصر هدف، مس یفرد
هدف آغاز و به الگو  فیراهبرد از ط تیلذا ماه شود؛یم
آن،  نییتع یدر چگونگ یکه عامل اصل ابدییم انیپا
 و یرونیو ب یدرون طیاست که از مح ییهادهدا زانیم
 ینهی. در زمباشدیم اریمورد نظر در اخت یندهیآ
ه ک ردینکته مد نظر قرار گ نیا دیراهبرد، با یژگیو

 یهاهدف نییاست که در تب ییگراو واقع ییگراطیمح
 ینیبشیحرکت و پ ریمس نییراهبرد، تع یمناسب برا

 شودیواقع م مؤثرتحقق هدف،  یابزار مناسب برا
 (.1931 ،یژنیو ب یدی؛ مج1931و پالوج،  ی)کاظم

 یتوافق جمع یایگو جینتا ندید برآچن هر
 یبر راهبرد تهاجم SWOT سیدر ماتر انیگوپاسخ

(SOقرار گرفته و ب )نکته است، کاربرد آمار نیا گرانی 
 یاز آنکه دارا شیب ،یکشاورز یعلم یهادر پژوهش

 فرصت اینقاط قوت  یباشد دارا دینقاط ضعف و تهد
دست به یهانیانگیم یکیبا توجه به نزد کنیاست. ل

ضرورت دارد تا بتوان  زیراهبردها ن گریآمده تعمق بر د
 ینقاط قوت و استفاده تیتقو یالزم برا یشنهادهایپ
به وجود آمده و رفع نقاط ضعف و  یهااز فرصت نهیبه

 یعلم یهااز کاربرد آمار در پژوهش یناش یدهایتهد
 به جیاساس، با تعمق در نتا نیارائه داد. بر ا یکشاورز

 شودیارائه م یشنهادیپ یت آمده، راهبردهادس
 نیعمده ا تیاست محدود یادآوری(. الزم به 1)جدول 

نوع خاص روش  لیآن به دل یریپذنامیتعم ق،یتحق
 .باشدیآن م قیتحق

 
 

 یکشاورز یهااز آمار در پژوهش نهیاستفاده به یبرا شنهادهایهدف، راهبردها و پ ـ1 جدول

 هاراهبرد کردن عملیاتی برای پیشنهادهایی هاراهبرد هدف
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آماری به های آموزی روش تقویت آموزش و مهارت

 و بهتر از آنتر بیش منظور استفاده

پردازی برای آموزش دیگر استادان و بکارگیری استادان باتجربه آماری و داده -

 چویان دانش

پردازی و آشنایی با لحاظ و افزایش واحدهای درسی مربوط به آمار و داده -

به صورت جویان )دانشای در واحدهای درسی افزارهای رایانهنرم

 ( اجباری/اختیاری

های پردازی در سطح دانشکدهافزایی آماری و دادههای مهارتبرگزاری کارگاه -

 کشاورزی به صورت پیوسته 

آماری های برداشتسازی د بستری برای هماهنگایجا

 کشاورزی  گرانپژوهشنزد  یکسان

های آماری به منظور برداشت حداقلی یکسان از نتایج نامهتنظیم تفاهم -

 های مختلف کشاورزی های آماری در رشتهپردازیداده

ها برای داشتن حداقل استانداردهای یکسان در تالش در هماهنگی نشریه -

 هاارش آماری مقالهنگ

آماری در علوم های بخشی روش تقویت و بسط و تنوع

 کشاورزی

 های پژوهشی کشاورزیها و مؤسسهافزاری آماری در دانشکدهایجاد بانک نرم -

ای آماری و خرید و توسعه افزارهای رایانهسازی نرمهنگامتالش در جهت به -

 زی آماریپرداافزارهای جدید دادهها و نرمنسخه

 کم ی و کیفیهای تلفیق مناسب روش

 های کم ی به سوی موارد کیفیای مقالهها از پذیرش بیشینهتغییر دیدگاه مجله -

 و ترکیبی

 شناسی تحقیقات کیفی و ترکیبیهای الزم در مباحث روشتقویت آموزش -

ای هروش کارگیریبرای به جویاندانشو  گران، پژوهشافزایش انگیزه استادان -

 کیفی و تلفیقی

های افزارنرمبخشی به  گسترش و آموزش و تنوع

 آماری در علوم کشاورزیای رایانه

 افزارهای آماری مناسب برای انجام تحقیقات کیفی آموزش و توسعه نرم -

های کشاورزی برای آموزش های آموزشی بیرون از دانشکدهاستفاده از ظرفیت -

 پردازیداده افزارهای آماری ونرم
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ایجاد و آموزش استانداردهای مناسب و یکسان در 

 های آماری تحلیل

برای ( هر سال یک بار، برای مثال) زمان مشخصهای با مدتبرگزاری نشست -

 هماهنگی میان نمایندگان پژوهشی مراکز آموزش عالی کشاورزی

های آماری متناسب با رها و آموزشافزانرم، به روزرسانی موارد درسی -

 المللی آموزشی و پژوهشیاستانداردهای بین

پردازی ایجاد نگرش مناسب به استفاده از آمار و داده

 گرانپژوهشآماری در بین 

 پردازیارائه انگیزه به داشنجویان برای استفاده مناسب و کارآمد از آمار و داده -

 های دانشجوییها و رسالهنامهانهای درسی و پایدر انجام پروژه

 ممتاز در استفاده از آمار گرانپژوهشایجاد ساز وکارهای مناسب تشویقی برای  -

  (برتر سال در این زمینه در هر مرکز آموزشی گرپژوهشبه عنوان مثال معرفی )

ا همراه ب گرانپژوهشتلفیق تفکر خالق در سازی بستر

 پردازی کاربرد درست داده

های آماری و مباحث نظری آموزش برقراری ارتباط مؤثر و منطقی میان یافته -

 جویاندانشبرای 

های پژوهشی در حوزه کشاورزی بر نظارت دقیق استادان راهنما و ناظران طرح -

 روند منطقی استفاده از آمار

الزم برای ایجاد دیدگاه مناسب در های ارائه آموزش

یری آمار در موارد محسوس و کارگبرای به گرانپژوهش

  (به دور از یک دیدگاه صرف پوزیتیویستی) غیرمحسوس

پردازی افراطی و عمق های الزم به منظور پرهیز از دادهارائه آموزش -

های آماری در میان بخشیدن به موارد کیفی همراه با استفاده از روش

 جویاندانشاستادان و گران، پژوهش

در  ویژهگرا بهصرف تحصلورشی برای گذار از دیدگاه بههای پرایجاد زمینه -

 های کشاورزیرابطه با مباحث اجتماعی و اقتصادی پژوهش

محوری و ایجاد بستر  محوری و فن پرهیز از مقاله

 محور مسأله هایمناسب برای کاربرد آمار در زمینه

ی و ارائه های مسائل مختلف در حوزه کشاورزسازی و معرفی اولویتفراهم -

 گرانپژوهشبه 

های مستخرج و دور از توجه به مقاله محور بههای مسئلهتشویق پژوهش -

 هاشده از آنچاپ

از اندازه و افراطی به  بازنگری قوانین پژوهشی موجود که تأکید بیش -

 شده دارند.های چاپمقاله

شعوری و ، تلفیق و هماهنگی کامل بین منطق نظری

 تحقیقهای فتهمنطقی و یا

های آماری با نظارت ایجاد توازن بین منطق محقق و مباحث نظری با یافته -

 مشاور و ناظران پژوهشی، دقیق استادان راهنما

ایجاد ساز و کارهای مناسب برای برخورد با آرایش و پیرایش آماری بدون  -

 توجه به منطق موجود در تحقیق
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مدار در امور  آموزش و پرورش اخالقسازی ینهزم

پردازی پژوهشی به منظور دفع و پرهیز از هرگونه داده

 غیر واقعی

ی امور پژوهشی بویژه اعمال آموزش و پرورش اخالق پژوهش در همه -

های محتلف گنجاندن مباحث اخالق پژوهش در درس روش تحقیق رشته

 کشاورزی

 هایبخشی به اخالق و ارائه تشویقنظور اولویتایجاد ساز و کار الزم به م -

 گرانپژوهشمناسب در این زمینه به 

هایی که بتوانند در افزارنرمطراحی و گسترش 

 های کیفی نقش مؤثری ایفا کنند.تحلیل

افزارهای کیفی در و آموزش نرم( افزارایجاد بانک نرم) بایگانی، تهیه -

های غیررسمی در ام با ارائه آموزشهای مختلف به صورت رسمی همگدرس

 این زمینه

و خدمات آماری استاندارد پردازی های دادهافزارنرمارائه 

 مناسب های با هزینه

اختصاص قسمتی از بودجه پژوهشی مراکز آموزش عالی کشاورزی به خرید  -

 رانگ، پژوهشبه استادانها آن آماری و ارائه ...کتب و، افزارهاو نگهداری نرم

 ( برداریبا رعایت حق نسخه) قیمت ترینکمبا  جویاندانشو 

 افزارها واز نرم گرانپژوهشایجاد تسهیالت الزم اینترنتی برای استفاده  -

 ( online) های بر خطداده

زمانی آماری دقیق های ایجاد بانک اطالعاتی و دوره

 گرانپژوهشبرای استفاده 

شده در های انجامهای پژوهشرای نگهداری دادهایجاد ساز و کار مناسب ب -

های زمانی در مراکز آموزشی و پژوهشی کشاورزی و بایگانی درست قالب دوره

ای و منطقه، های اطالعاتی کشاورزی محلیدر قالب بانکها آن و کاربردی

 مل ی
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 های الزم به منظورافزارنرمآموزش و گسترش ، ایجاد

رویارویی با هرگونه تقلب و یا سوء استفاده از آمار در 

 کشاورزیهای پژوهش

آماری و های در زمینه تریبیشاستفاده از داوران و ناظرانی که مهارت  -

 روش تحقیق دارند.

ها برای جلوگیری از ی مجلهافزارنرمدسترسی های کاهش محدودیت -

 سازیداده

ای هیاب و کپی در تحلیل و بررسی پژوهشبافزارهای تقلاستفاده از نرم -

 کشاورزی

تشویق و ایجاد انگیزه در بین محققان حوزه کشاورزی 

های روش) کم ی و کیفیهای به استفاده توأمان از روش

 ( ترکیبی

آمار و رایانه توسط استادان متخصص و باتجربه ، های روش تحقیقارائه درس -

 های کیفی و ترکیبیدر روش

 های کیفی های آماری برای تحلیلافزارنرمآموزشی های گزاری کارگاهبر -

االجرا برای مقابله  ایجاد قوانین و مقررات الزم

 های آماریپردازی گیرانه با هرگونه تخلف در دادهسخت

بسیاری از ، امروزه) هاتوسط مجله گرانپژوهشپژوهش از های مطالبه داده -

 (.ای داخلی تأکید زیادی بر این موضوع ندارندهویژه مجلهها بهمجله

ه های پژوهشی بمربوط به تخلفهای نامه ارائه شفاف و تذکر پیوسته آئین -

 گرانپژوهش

های آماری از پیگیر و بدون مالحظه قوانین مبارزه با تخلف، اجرای دقیق -

 های کشاورزیها و متولیان پژوهشجانب مجله

کیفی و های ی به چاپ مقالههای پژوهشتشویق مجله

 ها /پردازیترکیبی به منظور جلوگیری از افراط در داده

 های آماری صوری سازیداده

های کیفی و ترکیبی در هر شماره از یک مجله ایجاد سهمیه برای مقاله -

 پژوهشی کشاورزی  -علمی 

استادان و گران، پژوهشایجاد ساز و کار تشویقی به منظور ترغیب  -

 های کیفی به دور از هر گونه دغدغه چاپ مقالهبه انجام پژوهش جویاندانش

گردآوری  اعتباری و مالی برایهای فراهم آوردن زمینه

آماری مورد نیاز در های مناسب و دقیق داده

 های کشاورزیپژوهش

های ها و رسالهنامهاختصاص اعتباری و مالی الزم برای انجام پایان -

ها از آوری دادههای مربوط به گردو نظارت بر حسن انجام هزینهدانشجویی 

 هاجانب استادان و ناظران آن

 پردازیهای پژوهشی برای نظارت بر دادهلحاظ کردن قسمتی از بودجه طرح -

 هاآماری آن

های اختصاص کارمزد کافی به داوران تخصصی و با تجربه از جانب مجله -

 پژوهشی کشاورزی

ناظران ، قرار دادن و موظف کردن استادان تکلیف

به نظارت  ...ها وسردبیران مجله، پژوهشیهای طرح

 آماریهای پردازیها و دادهآوری دادهدقیق بر گرد

انتخاب ترکیب مناسب استادان با تجربه جهت راهنمایی و مشاوره و نظارت  -

 هاها و رسالهنامهبر انجام پایان

ها صصی آماری افزون بر داوران دیگر در نظارت بر مقالهانتخاب یک داور تخ -

 های پژوهشی کشاورزیاز جانب سردیبران نشریه

 

 هامنبع

. )ترجمه: یو علوم اجتماع یشناسروان ،یآموزش یها(. آمار به زبان ساده: در پژوهش1921. )ی. ت. سآردان
 .یع. و(. تهران: انتشارات نشر ن ،یشمام یخادم

ا.،  ،ینیح.، شمس الد ،ینیزاده، ح.، حس یف.، حاج ،یز.، جعفر ز،یپ.، پاکروان، ف.، جا ،یا.، افق آشفته
 یهاو گزارش هالیو تحل هیزاز تج یریگجهینت ی(. ترفندها1921ز. ) ان،یوسفیح. ر.، قهرمان، م. و  ن،یریش

 .9-12(، 2) 2 ران،یا یاسالم یجمهور یگزارش سوم بانک مرکز ،یآمار

در علوم  یـ پژوهش یساختار مقاالت )نا( علم لیآماس؛ تحل ای ی(. فربه1932س. ح. ) ،یاردکان یاسالم
 .31-112(، 12-12) 13 ،یعلوم انسان یشناسروش یـ پژوهش ینامه علم. فصلیانسان

)قسمت  یفیو ک یمطالعات کم  یهامیپارادا یاسهیمقا ی(. بررس1931م. ) ،یع.، و صلصال ،یگارودیسیامام
 .21-21(، 11) 21نگر. جامع ییو ماما یاول(. پرستار

 . انتشارات امه. یآمار یها(. روش1931م. ) ان،ییپارسا

توسعه  ج،یترو یهاها در پژوهشداده لیحلو ت ی(. آمار اجتماع1931ا. ) ،یدهکرد یراد، غ. ر. و کرم یپزشک
 مدرس.  تی. انتشارات دانشگاه تربیو آموزش کشاورز



 ... کاربردشناسی سیبآ  

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 744 

دانش  دیتول یشناسبی(. آس1932ط. ) ،یکالته جعفرآباد یدیزاده، ر. و جاو ینقلیزاده کرمان، ن.؛ حس یتق
 .111-122(، 91) 2. راهبرد فرهنگ، یعلوم انسان یپژوهش یهادر هسته

. یخاک شناس یهادر پژوهش یآمار یهااستفاده از روش یفیک یابی(. ارز1931ج. ) ،یک. و احمد ،یثقف
 .292-222(، 9) 22خاک )علوم خاک و آب(،  یهامجله پژوهش

 انیجو(. نگرش دانش1932ح. ) زاده،یم. و مهد ،یع. ا.، غالم زاده،رکیس.، م ،یس.، شهباز ،یخسرو
 یشغل ندهیکرمانشاه نسبت به آ یدانشگاه راز ییو توسعه روستا یش کشاورزوآموز جیترو یلیتکم التیتحص

 .12-23(، 92) 2. یآموزش کشاورز تیریخود. پژوهش مد

 یبرا یفاز ارهیچند مع یگروه یریگمی(. مدل تصم1931ص.؛ مهرگان، م. ر. و رنجبر، ر. ) د،یخورش
 .19-32(، 19) 2 ،یعموم تیریمد یها. پژوهشSWOT سیماتر کیعوامل استراتژ یسازغربال

نامه آن در دانش. فصل یفلسف یگرا و مبان یبر پژوهش کم   ی(. نقد1931م. م. ) ،یریش یح. و عل فر،یخن
 .111-113(، 11) 11)حوزه و دانشگاه(،  یعلوم انسان یشناسروش

 ا،یو جغراف خیبر علم. کتاب ماه تار تیکم   طرهیس خ؛یتار یپژوهش - ی(..مجالت علم1931س. ) ،یروحان
111 ،21-22. 

شدن نخبگان  سینو نامهانی/ داستان پایتقلب بزرگ علم کی یباال یهانهی(. هز1939ف. ) ،یزارع
  https://www.mehrnews.com/news/2350568در:  یمهر. قابل دسترس یخبرگزار یدانی. گزارش میدانشگاه

 کشور در سال یقاتیحاکم بر مؤسسات و مراکز تحق یفرهنگ سازمان نییو تب ی(. بررس1912م. ر. ) ،یزال
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Abstract 
Today, statistics are used in all areas of science to achieve tangible and reliable results so that 

it is rarely possible to interpret and analyze the results of scientific research without using 

appropriate statistical data processing (in two aspects of quantitative and qualitative). But the 

main challenge in this regard is how to correctly apply statistical methods in research. Agricultural 

research is no exception in this regard. Interestingly, some are overwhelmed by the use of statistics 

and their research isn't more than a play with statistical methods, and some are somewhat involved 

with data play and making which leads to the formation of a kind of deviation and misuse of 

statistics in research which is referred to as “statistification”. Some people do not believe to use 

statistics in their research. Therefore, the purpose of this study was to analyze “pathology of 

statistical and data processing methods in agricultural scientific research”. This applied 

descriptive research in terms of research methodology paradigm is a qualitative inquiry, was 

conducted using a classic Delphi technique in three stages. The sample whose were chosen by 

purposive sampling method are faculty members and Ph.D. students with agriculture majors in 

Iran (n=17). In this way, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats were 

known as perceived by respondents and at the end all four rates averages were calculated with 

SWOT analysis matrix. The results showed that the resulting point of the SWOT matrix was 

located in the area of SO (aggressive strategies). Accordingly, proposed strategies were prepared 

and presented. 
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