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آسیبشناسی کاربرد روشهای آماری و دادهپردازی در پژوهشهای علمی کشاورزی
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علی صادقی 7و مسعود بیژنی

1ـ دانشجوی کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
2ـ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده
امروزه ،آمار در همهی عرصههای علمی برای دستیابی به نتایج ملموس و قابل اعتماد ،به کار میرود و به
ندرت میتوان بدون کاربرد دادهپردازیهای آماری (به صورت کمی و کیفی) ،اقدام به تفسیر و تحلیل نتایج
حاصل از پژوهشهای علمی کرد .اما ،چالش اصلی در این زمینه ،شیوه کاربرد بهینه آمار در پژوهش هاست.
پژوهشهای کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند .برخی در کاربرد آمار افراط کرده و پژوهش آنان بیشتر
بازی با روشهای آماری و به نوعی دادهبازی و در شرایطی دادهسازی است که منجر به شکلگیری نوعی انحراف
و استفاده نادرست از آمار در تحقیق میشود که با عنوان «آمارزدگی» از آن یاد میشود .عدهای هم به کاربرد
آمار در تحقیقات باور ندارند .از این رو هدف این پژوهش« ،آسیبشناسی کاربرد روشهای آماری و دادهپردازی
در پژوهشهای علمی کشاورزی» بود .پژوهش از نظر ماهیت تحقیق ،کاربردی ،از نظر دیدهمانی ،کیفی و از نظر
نوع تحقیق ،توصیفی است که با استفاده از فن دلفی کالسیک در سه مرحله انجام گرفت .نمونه مورد مطالعه
که به صورت هدفمند انتخاب شدند ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی در سطح ایران بودند
( .)n=11در این راستا ،مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای کاربرد آمار و دادهپردازی در
پژوهشهای کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در پایان میانگین امتیازهای هر چهار بخش ،با
تحلیل ماتریس  SWOTمحاسبه شد .یافتهها نشان دادند که نقطه برآیند ناشی از تحلیل ماتریس  SWOTدر
ناحیه ( SOراهبرد تهاجمی) قرار دارد .بر این اساس ،راهبردهای پیشنهادی تدارک و ارائه شدند.
نمایه واژگان :آمارزدگی ،تحقیقات کشاورزی ،دلفی.SWOT ،
نویسنده مسئول :مسعود بیژنی
رایانامهmbijan@modares.ac.ir :
پذیرش1931/12/22 :
دریافت1931/11/22 :
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مقدمه
آمار ،بخشی از ساختار جهان کنونی بوده (نگوین و
لوگو  -اوکاندو )2111 ،و نقش مهمی در پیشرفت
جامعههای بشری بازی میکند (پارساییان.)1931 ،
بهکارگیری روشهای آماری ،ساز و کاری منظم برای
سازماندهی ،دستکاری و تجزیه و تحلیل دادهها به
منظور پاسخ به پرسشها و آزمون فرضیهها در علوم
اجتماعی ارایه میکند (وایتنی2112 ،؛ ملکمحمدی،
2111؛ دهیوری و همکاران 2111 ،الف؛ دهیوری و
همکاران 2111 ،ب؛ آکرونگ هسه و بنجامین اُفسو،
 .)2112در این راستا ،یکی از مهمترین هدفهای آمار،
پردازش ،تجزیه و تحلیل علمی ،منظم و منطقی دادهها
میباشد (راماناتان2112 ،؛ وایتنی2112 ،؛
ملکمحمدی .)2111 ،همچنین ،آمار به عنوان یک
علم تغییرپذیر و راهی برای رویارویی با عدم قطعیتی
که در علوم ،زندگی ما را در بر میگیرد ،دارای قابلیت
پویای باالیی است (کندال1312 ،؛ مور1331 ،؛
دهیوری و همکاران 2111 ،الف) .به جرأت میتوان
گفت که بدون داشتن اﻃالعات الزم از علم آمار ،انجام
هرگونه تحقیق علمی بسیار دشوار و گاهی غیرممکن
است (عباسی و همکاران)1922 ،؛ به ﻃوری که بخش
جدایی-ناپذیری از تحقیقات علمی ،تجزیه و تحلیل و
دادهپردازیهای آماری است (دهیوری و همکاران،
 2111ب) .این اهمیت تا حدی است که دههی 1331
بهنام «دههی آمار» ،نامگذاری شد (لی و لی.)1322 ،
اهمیت واقعی آمار هنگامی آشکارتر میشود که
رابطهی آن را با پژوهش دریابیم (نصفت1932 ،؛
پزشکی راد و کرمیدهکردی .)1931 ،در این راستا،
استفاده صحیح از روشهای آماری و دادهپردازی در
یک تحقیق علمی ،منجر به کسب نتایج قابل اعتماد و
ملموس ،میگردد (ارکان و همکاران2111 ،؛ دهیوری
و همکاران 2111 ،الف؛ دهیوری و همکاران2111 ،
ب) .در واقع ،استفاده مناسب و کارآمد از روشهای
آماری ،تفسیر و تحلیل نتایج به دست آمده از
تحقیقهای علمی را ساده ،قابل فهم و ملموس کرده و
قضاوتها را تسهیل مینماید (پارساییان .)1931 ،آمار،
گرایش به پژوهشهای میدانی و استفاده از روشهای
کمی در پژوهشها از جمله پژوهشهای کشاورزی،
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آموزش و بهکارگیری ابزار و روشهای رسیدن به نتایج
عینی را برای پژوهشگران و دانشجویان ضروری
ساخته است .در واقع ،میتوان گفت ،آمار ابزاری است
که به نتایج پژوهشها عینیت میدهد و پژوهشگران
پاسخ بسیاری از پرسشهای خود را با روشهای آماری
به دست میآورند (آردان .)1921 ،در این میان ،از
آنجا که احتمال و تقریب یکی از شرطهای اساسی
پژوهشهای کشاورزی است ،اهمیت آمار در
عرصههای مختلف آن از جمله ،علوم دامی ،گیاهی،
آزمایشهای مزرعهای و گلخانهای ،تحقیقات
فیزیولوژیکی و ژنتیکی و ...بیشتر جلوهگر میشود .از
سوی دیگر ،به دلیل اهمیت و تأثیر کشاورزی در
عرصهی برنامهریزیها و سیاستهای کالن جامعهها،
اهمیت کاربرد صحیح روشهای آماری و دادهپردازی
به دلیل سادهسازی و ملموسنمودن نتایج تحقیقات،
موجب توجه بیشتر پژوهشگران ،مدرسان و
دانشجویان کشاورزی و همچنین مسؤوالن مربوﻃه به
این علم شده است (شیرانی راد1929 ،؛ یزدی صمدی
و همکاران .)1932 ،آمار در همهی مراحل اعم از
ﻃراحی روش آزمایش ،روش نمونهگیری ،تعیین حجم
نمونه و از همه مهمتر تحلیل نتیجهگیری ،تفسیر
مشاهدهها و استخراج تصمیمگیریهای منطقی در
مورد پدیدههای تحت بررسی ،نقش مستقیم دارد
(مونت گمری)1921 ،؛ به ﻃوری که بدون استفاده
درست و بجا از روشهای آماری امکان نتیجهگیری
درست از پژوهش انجامشده غیرممکن میشود
(سازمان مدیریت و برنامهریزی ،مرکز آمار ایران،
1921؛ ثقفی و احمدی .)1931 ،در این راستا ،وات و
برگ ( ،)2112تأکید کردهاند که انتخاب و تقسیم
آزمون و روشهای آماری درست ،به تعریف متغیرها،
به ویژه در سطح اندازهگیری آنها بستگی دارد
(ملکمحمدی2111 ،؛ دهیوری و همکاران 2111 ،ب).
واژه آمار معادل التین  statisticاست که از لحاظ
تاریخی از کلمه  statusبه معنای حالت ،وضع و
موقعیت گرفته شده (مرآت )1932 ،و هم خانواده
واژهی التین  stateبه معنای دولت ،میباشد (عالمت
ساز و مؤمنی .)1931 ،آمار علم شناسایی و بررسی
ویژگیهای جامعه به صورت کمی اما با در نظر گرفتن
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اوضاع کیفی آنها میباشد (منصورفر1932 ،؛ پزشکی
راد و کرمیدهکردی )1931 ،که میتواند عینیت
تحقیق و دقت پژوهشگر را در توصیف و تفسیر
پدیدهها افزایش دهد (آردان )1921 ،و به دو معنی
آمار لفظی و یا حقیقی تعبیر میشود .تعریف لفظی
آمار به معنی عدد و رقم است و یک مجموعه دادههای
مرتبط به هم میباشد .بنایراین ،از این منظر ،آمار به
معنی صرف ًا کمی و مشاهدههای عددی است (فرشادفر،
 ،)1912که در برگیرنده «آمار توصیفی» است .تعریف
حقیقی علم آمار عبارت از ابداع و کاربرد روشهای
ریاضی برای برآورد احتمال نتیجهگیری بهینه و
درست از مشاهدهها در یک یا چند جامعه با بررسی
یک یا چند نمونه ،میباشد (همان) که از این منظر
«آمار استنباﻃی» شکل میگیرد؛ به عبارت دیگر ،آمار
استنباﻃی برای تعمیم یافتهها از نمونه به جامعهی
آماری مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به این که امروزه کاربرد آمار در تحقیقات
علمی به ﻃور فزایندهای توسعه یافته است (سامانی و
همکاران .)1931 ،استفاده از روشها و فنهای مناسب
آماری برای تحلیل دادهها اهمیت ویژهای یافته است.
لیکن این به تنهایی کافی نیست؛ در واقع ،مسئلهای
که به درستی تعریف نشده و یا تحقیقی که ضعیف
ﻃراحی شده ،نمیتواند با استفاده از آمار درست و
فنها و نرمافزارهای دادهپردازی آماری ،درست شود
(پزشکیراد و کرمیدهکردی .)1931 ،برخی در
استفاده از آمار دچار افراط شده و پژوهش آنان بیشتر
متوجه بازی با رابطهها و روشهای آماری شده است
(همان) .بر این پایه ،اعتماد افراﻃی در آمار و خوش
بینی بی شمار نسبت به سودمندیهای آن ،مانند
افراط در هر چیز دیگر ،منشاء زیان و خطاهاست .این
خوش بینی افراﻃی به ﻃور معمول ،نشانهی مبتدی
بودن و ناشیگری است (نصفت .)1932 ،نکته اصلی
این است که آمار در تحقیق علمی و در هر امر دیگری
وسیلهای برای بررسی منظم و نتیجهگیری کامل از
پیشبینیها و داده هاست و خود به خود هدف تحقیق
را تشکیل نمیدهد؛ بلکه یکی از ابزار تحقق هدفهای
درست یک پژوهش به شمار میآید تا نتایج عینیتر و
ملموستر باشند .بنابراین ،اگر روش تحقیق و

پیشبینیهای آن درست نباشد با محاسبهی آماری
نمیتوان آن را اصالح کرد و اگر محاسبهی آماری نابجا
و گاهی ظاهری انجام شود ،نتیجهی به دست آمده بی
معنی ،خالی از فایده و حتی گمراهکننده خواهد بود
(همان) .در این رابطه ،اهمیت بیاعتمادی و سوء تفاهم
از آمار را میتوان با این ضربالمثل نشان داد .ضرب
المثل معروفی است که میگوید« :دروغ سه حالت کلی
را در برخواهد داشت :دروغ معمولی ،دروغ شاخدار و
حالت شدید آن دروغ مزین به آمار است» (لی و لی،
 .)1322بر این اساس ،کسانی هستند که به ارزش و
اهمیت آمار در پژوهشها با شک و تردید زیادی نگاه
میکنند .ویلهم استیکل در همین زمینه ،بیان میکند
که «آمار هنر دروغگویی به وسیله ارقام و اعداد است»
(هند2112 ،؛ استیل.)2112 ،
هر چند آمار و تحقیق رابطهای در هم تنیده داشته
و امروزه بدون استفاده از آمار در سطوح مختلف
نمیتوان پژوهشی را انجام داد؛ ولی در مواردی کاربرد
افراﻃی و باور جزماندیشانه به آمار به نوعی آمارگرایی،
آمارزدگی یا آمارزدگی افراﻃی منجر شده است ،به
گونهای که عدهای در نتیجهی کاربرد دستورکارها و
نرمافزارهای آماری ،دچار هیجان آماری میشوند و یا
برخی دیگر تالش میکنند با دادن آمار و ارقام در
پشت آمار پنهان شوند ،غافل از این که علم آمار در
نفس خود خطا را پذیرفته و هرگز از اﻃمینان
صددرصد صحبت به میان نمیآورد .این گفته «آلفرد
سوی» مبنی بر این که «اعداد بیگناهانی هستند که
به سادگی زیر شکنجه اعتراف میکنند»؛ هشداری
است برای کمیتگرایی صرف و تکیه افراﻃی بر آمار و
ارقام ،بهویژه در شرایطی که روایی و پایایی آنها مورد
تردید بوده و تالش چندانی برای دستیابی به برداشت
و معنای واقعی که انتظار میرود در پس آمار و ارقام
پنهان باشد ،صورت نمیگیرد .در این حالت ،معنا و
مفهوم به مسلخ معنیداری آماری برده شده و با
گیوتین تحلیلهای آماری گردن زده میشوند
(آیاکوس.)2112 ،
آمارزدگی نوعی مسمومیت آماری بوده که از دو
بعد متمایز ولی مرتبط با یکدیگر «افسون زدگی
آماری» و «قشرزدگی آماری» شکل میگیرد .افسون
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زدگی آماری بر مسحور ،مفتون و جادو شدن توسط
اعداد ،مفاهیم ،اصطالحها و فنهای آماری داللت دارد
و نوعی باور ناخودآگاه به نیروی جادویی و ﻃلسم گونه
مفاهیم و آزمونهای آماری است .بدون شک از چنین
باوری ،یعنی سیطره کمیت و اسطورهسازی از
روشهای کمی ،حتی اگر تحت لوای علم و شبهعلم
ارائه شود ،میباید افسونزدایی شود .اما قشرزدگی
آماری خود را در درک سطحی و ناقﺺ از ضرورتهای
مطالعات کمی و استفاده آسانانگارانه از آزمونهای
آماری که امروزه به برکت نرمافزارهای رایانهای،
آسانتر از همیشه شده ،نشان میدهد .اینک
نرمافزارهای آماری به ابزارهای سادهای برای کاربران
کم تجربه و غیرحرفهای بدل شدهاند که با ایجاد اعتماد
به نفس کاذب در کاربران ،آنان را به سمت
استنباطهای شتاب زده ،نادرست و گاهی گمراهکننده
سوق میدهد .ریشه قشرزدگی آماری را میتوان در
علمباوری افراﻃی که اندازهگیری و کمی کردن را تنها
راه دستیابی به دانش واقعی در مورد انسان و جامعه
میداند ،جستجو کرد (گلکار)1932 ،
سؤالی که مطرح میشود آن است که دالیل
استفاده ناردست از آمار چیست؟ اصرار عجیب و
افراﻃی برخی از پژوهشگران در استفاده نابجا و حتی
گمراهکننده از آزمونهای آماری و کاربرد روشهای
کمی در پژوهشها میتواند ناشی از چند عامل و
فرضیه باشد .یکی از این عاملها ،کاالیی شدن تحقیق
میباشد (زارعی .)1939 ،بخش بیشتر از پژوهشها
در گرایشهای کشاورزی به شکل پایاننامه دانشجویی
انجام میشود و پایاننامه یکی از تولیدهای اصلی
پژوهشی دانشکدههای کشاورزی است (قنبری و
همکاران .)1931 ،ولی از آنجا که از آغاز عمر آموزش
عالی در کشور ایران قوانین سخت گیرانهای برای
مبارزه با پدیده پایاننامهنویسی تدوین نشده ،افزایش
جمعیت دانشجویی و تنگناها و نارساییهایی که در راه
پایاننامهنویسی دانشجویان ایجاد شده و همچنین
گسترش پدیده دیگری به نام مدرکگرایی موجب شده
تا شغلی کاذب به نام پایاننامهنویسی در کشور به
وجود آید (زارعی .)1939 ،متأسفانه بروز پدیده
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«آمارسازی» و «آمارزدگی» در بستر نامتعارف «بازار
مکاره پایاننامهنویسی» شکل گرفته و میتوان گفت
که بین «پدیده پایاننامهسازی» و «تأکید افراﻃی بر
کمیت گرایی» رابطه وجود دارد (گلکار .)1932 ،این
موضوع نه تنها در عرصه تحقیقات دانشجویی بلکه در
بدنه هیأت علمی دانشگاهها نیز راه یافته و
کمیتگرایی افراﻃی راه برون رفت از بسیاری از بن
بستهای «ارتباط بین دو متغیر» بشمار میرود و بدتر
از آن این که در کالسهای درس نیز ترویج داده
میشود (همان).
عامل دیگری که میتواند کمیگرایی را در پژوهشها
توجیه کند؛ دیدگاه تحصلگرایانه (پوزیتویستی ،مثبت
گرایانه) به پژوهش است .در این راستا ،تحصلگرایی
منطقی به عنوان مبنایی برای کمیگرایی در
پژوهشهای علوم اجتماعی بشمار میآید (خنیفر و
علی شیری .)1931 ،پوزیوتیویسم از ریشه پوزیتو به
معنای واقعی ،مثبت ،صریح ،تحقیقی ،تحصلگرایی و
اثباتگرایی میباشد .پوزیتیویسم اصطالحی فلسفی
است که بر اساس آن ،تنها روش معتبر تحقیق و
شناخت ،روش علمی تجربی میباشد (امامی
سیگارودی و صلصالی .)1931 ،امروزه ،بیشترین
حجم پژوهشها از جمله پژوهشهای کشاورزی به
کمک روشهایی انجام میشود که پشتوانه و اعتبار
خود را از پوزیتیویسم منطقی دریافت میکنند .این
امر با بهرهگیری از اعداد و ارقام به دلیل داشتن دقت
و صراحت انجام میشود که به پژوهشهای کمی
معروف است (ستاری .)1931 ،نتایج پژوهش سراجی
و عطاران ( )1923نشانهی آن است که در خارج از
ایران  21/32درصد از پژوهشها به صورت کمی،
 21/21درصد به صورت کیفی و  22/13درصد به
صورت آمیخته (ترکیبی) انجام شده است .این آمار در
ایران به ترتیب  11/22درصد19/32 ،درصد و 12/11
درصد میباشد .بر این اساس ،بنیاد نظری حاکم بر
روشهای پژوهش در جهان و ایران بیشتر بر
پوزیتیویسم منطقی استوار بوده (ستاری )1931 ،و این
در ایران نزدیک به  11درصد پژوهشها را شامل
میشود (نگاره .)1
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نگاره  -7مقایسه میزان پژوهشهای کمی ،کیفی و آمیخته (ترکیبی) انجامشده
در ایران و جهان (ستاری)1931 ،
از عاملهای دیگری که باعث میشود تا
پژوهشگران به کمیگرایی متوسل شوند؛ ضعف
پژوهشگران در تحلیل پدیدهها و موضوعها در
رشتههای خود میباشد .در شرایط حاضر به دلیل
افزایش کمی دانشجویان در مقاﻃع مختلف
دانشگاهی به ویژه در رشتههای کشاورزی ،چالشهای
زیادی بوجود آمده است (خسروی و همکاران)1932 ،
که یکی از مهمترین آنها افت کیفی پژوهشهای
دانشجویی است .به دلیل مدرکگرایی و کاالیی شدن
تحقیق و نبود ارتباط کافی و الزم بین مقاﻃع مختلف
تحصیالت دانشگاهی (کارشناسی ،کارشناسیارشد و
دکتری) ،پژوهشگران ،درک درستی از مباحث نداشته
و بدون «شناخت کافی از رشته خود» هستند و اغلب
این ضعف خود را در پشت آزمونهای آماری مخفی
میکنند و به کمک استفاده از رایانه و نرمافزارها ،رابطه
معنادار آماری را حتی در بین دادههای نامرتبط نیز به
اثبات میرسانند.
همچنین رویکرد مجلههای علمی  -پژوهشی در
اولویت دادن پذیرش مقاالت با تحلیلهای آماری ،در
گسترش کمیگرایی افراﻃی در عرصه پژوهشها نیز
سهیماند .بهرغم محدودیتهایی که پژوهشهای کمی
دارند ،مسؤوالن محترم مجلهها بهسادگی ضعفهایی
مانند ناهماهنگی روشهای آماری با بسترهای
اجتماعی و فرهنگی ،ضعفهای ذاتی روشهای آماری،

ضعفهای علمی که پژوهشگران در بهکارگیری
روشهای آماری دارند را نادیده گرفته و از کنار آن
گذر کردهاند (گلکار .)1932 ،همچنین مقالههای
ارسالی با رویکرد کیفی در همان مرحله اول ارزیابی به
نویسنده یا نویسندگان برگشت داده میشوند و حتی
در اولویت داوری نیز قرار نمیگیرند (همان).
از سویی ،متأسفانه ،آمار اغلب به صورت عمدی (به
ﻃور مشخﺺ) یا غیرعمدی (به علت نداشتن آگاهی یا
نبود برنامهریزی) ،برای دستیابی به یک نتیجه
مشخﺺ ،مورد سوء استفاده قرار میگیرد (تیسه و
همکاران .)2112 ،در این زمینه ،گاهی پژوهشگران
برخی از آزمونهای آماری (غیرمرتبط) را بهکار
میگیرند تا به احتمال ،نتایج پژوهش نیز تغییر کند
(و یا نتایج دلخواه و مد نظر به دست آید)؛ در صورتی
که هیچ یک از آزمونهای آماری با شرایط یکسان و
همانند نمیتوانند بهجای یکدیگر مورد استفاده قرار
بگیرند (دهیوری و همکاران 2111 ،ب) .گاهی دیده
میشود که تحلیل آماری به اصطالح پیشرفته ،به
عنوان هدف و غایت تحقیق در نظر گرفته شده است.
از این رو ،کل یک گزارش تحقیق ،مقاله و  ...به روند
تحلیل و ارایه برونداد نرمافزاری و معرفی فراسنجه
(پارامتر)های آماری برای کارهای از پیش تعیینشده
اختصاص یافته است .همچنین متأسفانه در برخی
پژوهشها تالش میشود تا همهی نارساییها
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آسیبشناسی کاربرد ...

وکاستیهای نظری ،مفهومی و  ...در پشت آمار و ارقام
پنهان باشد .این اعمال را میتوان نوعی لکهگیری یا
نازککاری یا به اصطالح ،آرایش و پیرایش آماری ،نام
نهاد که به سیاق تردستی آماری میکوشند تحقیق را
به صورتی که خود میخواهند و نه به شیوه اصولی
هدایت و منظور و مفهوم مورد نظر خود را در قالب و
لفافه پیچیده و مبهم اعداد و ارقام و بروندادهای
آماری به خورد مخاﻃب بدهند و از آمار برای گمراه
کردن ،نامفهومساختن و مبهم کردن بهره گیرند .این
چنین است که گاهی فعالیتهای پژوهشی به جای
پردهبرداری و کشف و آشکارسازی حقیقت یا به عبارت
بهتر شناسایی واقعیت پیچیده موجود ،به
پیچیدهسازی ادراکی ،دشوار کردن و در لفافه پیچاندن
و پنهان ماندنش کمک میکند ،چنین عملی مصداق
اغواگری آماری است که بیتردید با انحراف و
سوگیری ،تجاوز یا دستکاری در واقعیت و بازنمایی آن
در فرآیند پژوهش همراه است .اغواگری آماری یکی از
مصادیق بارز اغواگری در زبان علمی است .سازوکار
پیشگیری آن نیز در سالمت آماری و پرهیزگاری و
تقوای آماری یا کاربست متعهدانه و اصولی آمار در
تحقیق علمی خالصه میشود (آیاکوس.)2112 ،
بسیار دیده شده است که کاربرد آمار و ارقام در
پژوهشها ،از واژههایی استفاده میشود که در عرف
جامعه مفهومی متفاوت از معنای تخصصی داشته
است ،لذا برداشت جامعه متفاوت از واقعیت خواهد بود.
به عنوان مثال ،در گزارشی آمده است « 11درصد
روستاها از نعمت گاز برخوردارند» و این برخورداری از
نعمت گاز به مفهوم آن است که گاز کپسولی در اختیار
آنها قرار میگیرد .اما بیشتر شهروندان به دلیل
استفاده از گاز لوله کشی تصور میکنند  11درصد از
خانههای روستایی به گاز لوله کشی مجهز شدهاند .در
برخی موارد در پژوهش نیز ،آمار و ارقام درست به
نتیجهای سطحی و غیر قابل استفاده تبدیل میشود
که به آن فن (تکنیک) «پوست پیازی» میگویند .در
این شیوه ،محقق به جای اشاره به دلیل اصلی یک
پدیده ،صورت ظاهری آن را با مزین کردن به آمار و
ارقام در اختیار مخاﻃب قرار میدهد (آشفته و
همکاران .)1921 ،باید توجه داشت که برای بکارگیری
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آمار ،منطق شعوری پژوهشگر نقشی اساسی ایفا
میکند .این امر نیازمند داشتن کمترین سطح سواد
آماری مرتبط با موضوعهای نظری فرد پژوهشگر
است .بنابراین ،برای جلوگیری از استفادهی نابجای
آزمون و روشهای آماری ،شناسایی سطح سواد آماری،
استدالل و تفکر پژوهشگران الزم و سودمند میباشد
(دهیوری و همکاران 2111 ،الف).
در راستای آسیبشناسی کاربرد آمار در
پژوهشهای علمی ،بررسیهای چندی به آسیبهای
گوناگونی که دامنگیر فعالیتهای علمی  -پژوهشی
شده است پرداخته و هریک از زاویهی خاصی این
مسئله را کاویدهاند .لطف آبادی ( ،)1921به گونهای
روشمند به تحلیل مقالههای علمی-پژوهشی عرصه
روانشناسی دست میزند و با بررسی  12مقاله روان
شناختی که در  12نشریه علمی پژوهشی کشور
منتشر شده است ،نتیجه میگیرد عمده آنها از
فلسفهی پوزیتیوستی پیروی میکنند .همچنین
روحانی ( )1931با بررسی نظاممند مقالههای علمی -
پژوهشی در حوزه تاریخ و اشاره به آفت «ماراتن کسب
امتیاز» در میان اعضای هیئت علمی که موجب
افزایش حیرت انگیز شمار مجلهها و مقالههای علمی
 پژوهشی شده است ،از سلطه کمیتگرایی و بهحاشیه راندن مسائل علمی سخن میگوید و خواستار
بازاندیشی جدی در این مسئله میشود (اسالمی
اردکانی .)1932 ،قنبری و تنکابنی ( )1911در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند ،به جز شمار کمی،
نتیجه کار بیشتر مراکز پژوهشی از کاغذ بازی ،وقت
گذرانی و تنظیم گزارش و مانند آن فراتر نمیرود .زالی
( )1912نیز بیان میدارد ،وجه غالب فرهنگ سازمانی
مراکز تحقیقاتی کشور ،فرهنگ بازاری است در حالی
که در وضع مطلوب باید فرهنگ تحقیقاتی و
کارآفرینی حاکم باشد (تقی زاده کرمان و همکاران،
.)1932
از تعمق در آنچه بیان شد ،لزوم تمرکز بر
آسیبشناسی استفاده از آمار در پژوهش در همه
عرصههای علمی ،امری مسلم و پرهیزناپذیر است.
آشکار است که زمینههای علمی کشاورزی نیز از این
قاعده مستثنی نیستند .بر این اساس ،هدف پژوهش
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حاضر بر «آسیبشناسی کاربرد روشهای آماری و
دادهپردازی در پژوهشهای علمی کشاورزی» قرار
گرفت .در این زمینه سعی شد با شناسایی نقاط ضعف
و قوت موجود و فرصتها و تهدیدهای موجود و
پیشبینیشده در این عرصه ،راهبردهای مؤثر ارائه
شود.
روششناسی
این پژوهش از نظر دیدمان تحقیق ،کیفی ،از نظر
نوع تحقیق ،کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی
بود (نعیمی و صدیقی1932 ،؛ نامدار و صدیقی،
 )2119که با استفاده از فن دلفی کالسیک در سه
مرحله انجام گرفت .استفاده از دلفی به آن دلیل است
که پیشنه موضوع برای استفاده از روشهای کمی
کافی نبود .در این زمینه ،با توجه به هدف تحقیق،
گردآوری نظرهای افراد آگاه و درگیر در موضوع
تحقیق و اجماع نظر ایشان ،مد نظر قرار گرفت .بر این
اساس ،به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،اﻃالعات
الزم از این افراد در سه مرحله (فاز) گردآوری شد؛
بدین صورت که در مرحلهی اول ،یک پرسش باز (نقاط
ضعف ،قوت ،تهدیدها و فرصتهای کاربرد آمار و
دادهپردازی در پژوهشهای علمی کشاورزی
چیست؟) ،برای پاسخگویی به  93نفر صاحبنظر ،از
میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری
(مشغول به تحصیل سال آخر) دانشکدههای کشاورزی
که به گونهای با آمار و کاربرد آن در پژوهش درگیر و
آشنا بودند و تجربه و تخصﺺ کافی برای پاسخگویی
داشتند ،ارسال شد .از این شمار 13 ،نفر ،آمادگی خود
را برای همکاری اعالم کردند و پاسخگوی مرحله اول
پژوهش بودند .روش نمونهگیری به صورت هدفمند
بود .پاسخهای دریافتی در این مرحله دستهبندی و
مرتب شد .موارد مشابه یکسانسازی شد و در نهایت
بسته نقاط ضعف ( 19مورد) ،قوت ( 11مورد)،
فرصتها ( 12مورد) و تهدیدها ( 12مورد) جمعبندی
شد .در مرحلهی دوم ،اﻃالعات و گویههای بهدست
آمده از مرحلهی اول ،به  13نفر پاسخگوی پژوهش

ارائه شد و از آنان خواسته شد تا توافق و یا عدم توافق
خود را با هر گویه بیان کنند .پس از دریافت پاسخهای
آنان مبنی بر توافق و یا عدم توافق با هر گویه،
گویههایی که میزان توافق با آنها بیش از  12درصد
بود (نامدار و صدیقی ،)2119 ،حفظ و بقیه حذف
شدند .در مرحلهی سوم ،گویههای نهایی شده (بر
اساس میزان تکرار) در قالب ﻃیف پنجتایی برای بیان
میزان موافقت ( =1بسیار کم =2 ،کم =9 ،متوسط=2 ،
زیاد و  =2بسیار زیاد) برای پاسخگویان ارسال شد و
در نهایت بر اساس نظر آنان در این مرحله رتبهبندی
گویهها صورت گرفت .در مرحلههای دوم و سوم از
13نفر 11 ،نفر پاسخ دادند ( )n=11و در مقابل هر
کدام از گویهها به تعیین میزان اهمیت آن با توجه به
مقیاس ارائه شده پرداختند .شایان ذکر است که نمونه
مطلوب نهایی برای تحقیقاتی که با فن دلفی کالسیک
انجام میشند معموالً زیر  21نفر است (اکینز و
همکاران .)2112 ،برای این در ادامه با جمعبندی و
ارائه میانگین به دست آمده از مجموع نمرههای هر
کدام از موارد نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدها،
با استفاده از فن  SWOTتحلیل الزم برای ارائه
راهبردهای مناسب در جهت استفاده بهینه از آمار در
پژوهشهای علمی کشاورزی ارائه شدSWOT .
حرفهای اول چهار واژهی انگلیسی  Strengthبه
معنای قوت Weakness ،به معنای ضعف،
 Opportunityبه معنای فرصت و  Threatبه معنای
تهدید است (ونرونگ و همکاران .)2119 ،تحلیل
 ،SWOTیک روش مؤثر و ساختاریافته برنامهریزی
است که در ﻃرحریزی راهبردها و همچنین شناسایی
قابلیت و اولویتهای یک پروژه به منظور به ثمر
رسیدن راهبرد پیش روی مورد استفاده قرار میگیرد
(بوتا2111 ،؛ قربانی و همکاران .)2112 ،میتوان بر
اساس تحلیل  SWOTنقاط قوت و ضعف داخلی و
همچنین فرصتها و تهدیدهای خارجی را شناسایی
کرد (هوبن و همکاران1333 ،؛ محمدی نیا و همکاران،
 .)1931تجزیه و تحلیل  ،SWOTیکی از مهمترین
ابزار تصمیم گیران در فرآیند مدیریت راهبردی است.
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جدول  -7ماتریس  SWOTو شیوه تعیین راهبردها
درونی

ماتریس SWOT

فرصتها ()O
تهدیدها ()T

بیرونی

قوتها ()S

ضعفها ()W

راهبردهای تهاجمی ()SO
راهبردهای رقابتی ()ST

راهبردهای محافظهکارانه ()WO
راهبردهای تدافعی ()WT

(منبع؛ دوارته و همکاران2111 ،؛ غزانی)1932 ،

جدول  -2آمار توصیفی پاسخگویان ()n=11
متغیر

سن
(سال)

جنسیت

درجه
علمی

درصد

درصد

معتبر

تجمعی
12/2
111

سطح

فراوانی

درصد

()21≥ Xi >91

11

22/222

12/2

()91≥ Xi ≥21

1

92/232

91/2

بدون پاسخ

1

2/222

مرد

11

22/22

زن

1

21/12

دانشجوی دکتری
(سال آخر)

1

21/12

21/12

استادیار

3

22/32

32/12

دانشیار

1

2/22

111

این ابزار ،مدیران را قادر به کشف و شناسایی عاملهای
داخلی و خارجی مـؤثــر بر راهـبـرد ســازمـان
مـیکنـد .در نتیـجـه ،این تحلیل ابزار خوبی برای
تدوین راهبرد است (کسائی و همکاران .)1932 ،پس
از شناسایی ،نقاط قوت توسعه یافته ،نقاط ضعف از بین
میرود ،از فرصتها استفاده میشود و با تهدیدها
رویارویی میشود (ساالر و ساالر .)2112 ،ماتریس
 SWOTکه گاهی  TOWSنیز نامیده میشود
(قینولفی و همکاران )2112 ،منجر به چهار دسته
راهبرد (جدول  )1راهبردهای تهاجمی (،)SO
راهبردهای رقابتی ( ،)STراهبردهای محافظهکارانه
( )WOو راهبردهای تدافعی ( )WTمیشود (شبیری
و همکاران .)1939 ،یک سازمان یا مجموعه با
بهرهگیری از راهبردهای تهاجمی میتواند با استفاده
بیشینه از قوتهای خود بر روی فرصتهای محیطی
جدید سرمایهگذاری کند؛ با کمک راهبردهای رقابتی
با استفاده از قوتهای خود کوشش میکند تهدیدهای
محیطی را به کمترین رسانده یا حذف کند؛ با
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میانگین

92/92

انحراف
معیار

2/2

نما

91

کمینه

21

بیشینه

21

مرد

استادیار

راهبردهای محافظه کارانه میتواند با استفاده بیشینه
از فرصتهای محیطی جدید بر ضعفهای خود چیره
شود و در نهایت با راهبردهای تدافعی قادر خواهد شد
برای به کمترین رساندن ضعفهای خود از یک سو و
اجتناب از تهدیدهای محیطی از سوی دیگر ،کوشش
نماید (خورشید و همکاران.)1931 ،
یافتهها
نتایج آمار توصیفی نشان داد ،بیشترین فراوانی
سنی پاسخگویان در دامنهی  21تا  91سال و میانگین
سنی پاسخگویان  92/92سال بود؛ همچنین کمینه
سن پاسخگویان  21و بیشینه آنها  21سال بود.
 22/22درصد ( 11نفر) از پاسخگویان مرد بودند و در
نهایت از نظر درجه علمی 22/32 ،درصد ( 3نفر)
پاسخگویان استادیار 21/12 ،درصد ( 1نفر)
دانشجوی دکتری سال آخر و  2/22درصد (یک نفر)
آنها دانشیار بودند (جدول .)2

شماره  ،44بهار 7931

نگاره  -2تعداد و پراکنش پاسخگویان پژوهش در مراکز علمی پاسخگو
از نظر پراکنش مکان علمی فعالیت پاسخگویان 2 ،نفر
از پاسخ دهندگان از دانشگاه تربیت مدرس 2 ،نفر،
دانشگاه تهران 2 ،نفر ،دانشگاه شیراز 2 ،نفر ،سازمان
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ﻃبیعی و از هر
کدام از دانشگاههای رازی ،تبریز ،سیستان و بلوچستان
(مجتمع آموزش عالی سروان) ،لرستان ،مراغه ،یاسوج
و علمی کاربردی ،یک نفر پاسخگوی این پژوهش بودند
(نگاره .)2
پاسخگویان و مقدار میانگین به دست آمده به
ترتیب زیر ﻃبقهبندی شدند.
 -1نقاط قوت کاربرد آمار و دادهپردازی در
پژوهشهای علمی کشاورزی
در دستهبندی گویههای نقاط قوت از دیدگاه
پاسخگویان ،همانﻃوری که در جدول  9آمده است.
گویههای «تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از دادهها در
یک چارچوب و قالب مشخﺺ» و «افزایش
تعمیمپذیری نتایج با استفاده از فنهای آماری» با
میانگین  2/23دارای بیشترین میانگین بودند و پس
از این موارد ،گویهی «ایجاد بانک اﻃالعات آماری در
زمینههای مختلف در گذشت زمان» با میانگین 2/12
در رتبه دوم و گویههای «ارائه نتیجهگیریهای علمی
از دادهها به صورت علمی با دقت باال» و «گردآوری و
خالصه کردن اﻃالعات» با میانگین  2/11در رتبهی
سوم قرار گرفتند .گویهی «دستیابی به یک مجموعه
استانداردهای کمی» با میانگین  2/11به دلیل ضریب

تغییرات بیشتر ( )CV=1/191نسبت به گویه
های«ارائه نتیجهگیریهای علمی از دادهها به صورت
علمی با دقت باال»« ،گردآوری و خالصه کردن
اﻃالعات» در رتبه چهارم قرار گرفت .همچنین در
جدول ( )9و مرحلهی اول آن گویههای «ارائه
نتیجهگیریهای علمی از دادهها به صورت علمی با
دقت باال» و «دستیابی به یک مجموعه استانداردهای
کمی» به ترتیب با  12و  3تکرار در رتبههای یک و دو
قرار گرفته اند؛ در حالی که در مرحلهی سوم جای این
گویهها تغییر کرده و به رتبه سوم انتقال یافتهاند.
همچنین گویههای «تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از
دادهها در یک چارچوب و قالب مشخﺺ» و «افزایش
تعمیمپذیری نتایج با استفاده از فنهای آماری» به
ترتیب با  1و  1تکرار در رتبههای دو و سه قرار گرفته
اند؛ در مرحلهی سوم جای این گویهها تغییر کرده و
به رتبهی اول انتقال یافتهاند .به نظر میرسد برخی از
گزینهها در مرحلهی اول از دید پاسخگویان دور
ماندهاند.
 -2نقاط ضعف کاربرد آمار و دادهپردازی در
پژوهشهای علمی کشاورزی
جدول  2صورت نقاط ضعف کاربرد آمار و
دادهپردازی در پژوهشهای علمی کشاورزی را از
دیدگاه پاسخگویان نشان میدهد ،گویههای «نبود
تشخیﺺ دادههای درست و نادرست (غیر واقعی) » با
میانگین « ،2/12نبود سنجش دقیق بسیاری از
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متغیرهای حوزهی روستا و کشاورزی توسط
نرمافزارهای آماری» با میانگین  ،9/32در رتبههای اول
و دوم قرار گرفتهاند .گویههای «در نظر نگرفتن شرایط
نظارت نشده در تحلیلهای آماری» و «ناتوانی آمار در
تحلیل برخی از جنبههای کیفی پژوهش (هر چند که
نرمافزارهایی برای تحلیل کیفی وجود دارد) » ،دارای
میانگین یکسانی ( )9/22بودند ،ولی گویهی «در نظر
نگرفتن شرایط نظارتنشده در تحلیلهای آماری» به
دلیل ضریب تغییرات کمتر نسبت به گویهی «ناتوانی

آمار در تحلیل برخی از جنبههای کیفی پژوهش (هر
چند که نرمافزارهایی برای تحلیل کیفی وجود دارد)
» در رتبه سوم قرار گرفت .همچنین گویه «هزینهبر
بودن بعضی از روشهای آماری» در مرحلهی اول به
لحاظ شمار تکرار در رتبه دوم قرار داشت اما در
مرحلهی سوم در رتبه آخر جای گرفت .این ناهمخوانی
در رتبهی گویهها میتواند ناشی از اثر به یاد نداشتن
آن یا نبود دقت پاسخگویان در مرحلهی اول پژوهش
باشد.

جدول  -9رتبهبندی نقاط قوت بر اساس نظر پاسخگویان در مرحلههای اول ،دوم و سوم
مرحلهی
اول
نقاط قوت

مرحلهی دوم

مرحلهی سوم

درصد توافق*
شمار تکرار

میانگین**

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات
()CV

1/222

1/191

1

1/191

1
2

رتبه***

شمار

درصد

 تجزیه و تحلیل حجم گستردهای از دادهها در یک چارچوبو قالب مشخﺺ

1

11

111

2/23

 -افزایش تعمیمپذیری نتایج با استفاده از فنهای آماری

1

11

111

2/23

1/222

2

12

22/29

2/12

1/122

1/112

12

11

111

2/11

1/221

1/212

9

 -گردآوری و خالصه کردن اﻃالعات

1

12

22/29

2/11

1/221

1/212

9

 -دستیابی به یک مجموعه استانداردهای کمی

3

12

22/29

2/11

1/221

1/191

2

2

12

22/29

9/32

1/123

1/211

2

2

12

22/29

9/22

1/191

1/111

1

2

12

22/92

9/11

1/212

1/123

1

9

12

22/92

9/12

1/391

1/222

2

 ایجاد بانک اﻃالعات آماری در زمینههای مختلف درگذشت زمان
 ارائه نتیجهگیریهای علمی از دادهها به صورت علمی بادقت باال

 آسانتر و سادهتر بودن امکان تحلیلهای آماری و کمهزینه بودن بیشتر آنها (صرفهجویی در وقت و هزینه)
 داشتن معیار مشخﺺ و معین برای داوری در مورد درستیو نادرستی دادهها و تحلیلهای انجامشده
 فراهم آوردن امکان استفاده از فنهای مورد استفاده درپژوهشهای آزمایشگاهی برای بررسیهای علوم اجتماعی
 -همسانی و درک یکسان از نتایج نزد پژوهشگران مختلف

2/11

میانگین کل
دامنه تغییرات11 :

بیشینه 19 :کمینه12 :

* کمترین درصد توافق قابل قبول 12 ،درصد بود.
** این میانگین در ﻃیف پنج تایی (یک کمترین میزان موافقت تا پنج بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.
*** در مواردی که میانگین گویهها یکسان بود ،ضریب پراکندگی مالک رتبهبندی قرار گرفته است.
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 -9فرصتهای ناشی از کاربرد آمار و دادهپردازی
در پژوهشهای علمی کشاورزی
بر اساس نظر پاسخگویان و برابر جدول ،2
گویههای «تلفیق دادههای کمی و کیفی برای کشف
بهتر واقعیتهای کشاورزی»« ،وجود و توسعه

نرمافزارهای پرشمار و گوناگون در این زمینه» و «انجام
بررسیهای گسترده و پرشمار در مدت زمان اندک»
به ترتیب با بیشترین مقدار میانگین ،فرصتهای با
رتبه (اهمیت) بیشتر بودند.

جدول  -4رتبهبندی نقاط ضعف بر اساس نظر پاسخگویان در مرحلههای اول ،دوم و سوم
مرحلهی
اول
نقاط ضعف

مرحلهی دوم

مرحلهی سوم

درصد توافق*
شمار تکرار

میانگین**

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات
()CV

رتبه***

1/111

1/229

1

1/211

2
9

شمار

درصد

 -نبود تشخیﺺ دادههای درست و نادرست (غیر واقعی)

2

11

111

2/12

 نبود سنجش دقیق بسیاری از متغیرهای حوزهی روستا وکشاورزی توسط نرمافزارهای آماری

2

11

32/11

9/32

1/221

 -در نظر نگرفتن شرایط نظارتنشده در تحلیلهای آماری

9

11

32/11

9/22

1/223

1/192

 ناتوانی آمار در تحلیل برخی از جنبههای کیفی پژوهش(هرچند که نرمافزارهایی برای تحلیل کیفی وجود دارد)

9

11

32/11

9/22

1/112

1/211

2

 امکان نبود دسترسی یا دسترسی ناقﺺ به واقعیتها درتحلیل دادهها (بروز خطاهای نوع  1و  2تحقیق)

2

12

22/92

9/11

1/321

1/222

2

 استخراج نتایج ،به شدت به فرآیند تولید دادهها بستگیدارند.

9

12

22/92

9/11

1/321

1/222

2

 -نداشتن توجه به نظام مفهومی و ذهنی پاسخگویان

9

19

11/21

9/11

1/112

1/232

1

 توجیهپذیری دشوار مسایل اجتماعی در کشاورزی بامباحث آماری

2

12

22/29

9/12

1/112

1/132

1

 ضعف در سنجش دقیق بسیاری از متغیرهای کیفی بااستفاده از دادهپردازی آماری

2

12

22/92

9/12

1/212

1/291

2

 آشنایی اندک پژوهشگران حوزه کشاورزی با نرمافزارهایآماری موجود

11

12

22/29

9/21

1/212

1/222

3

 -جلوگیری از ژرفانگری و درک عمیق پدیده مورد بررسی

9

19

11/21

9/21

1/112

1/912

11

 -کمبود بودجه و امکانات برای استخراج دادههای با کیفیت

2

12

22/92

9/23

1/112

1/991

11

 -هزینهبر بودن بعضی از روشهای آماری

1

19

11.21

2/11

1/122

1/212

12

میانگین کل

9/12

دامنه تغییرات 29 :بیشینه 11 :کمینه21 :
* کمترین درصد توافق قابل قبول 12 ،درصد میباشد.
** این میانگین در ﻃیف پنج تایی (یک کمترین میزان موافقت تا پنج بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.
*** در مواردی که میانگین گویهها یکسان بود ،ضریب پراکندگی مالک رتبهبندی قرار گرفته است.
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جدول  -1رتبهبندی فرصتها بر اساس نظر پاسخگویان در مرحلههای اول ،دوم و سوم
مرحلهی
اول
فرصتها

شمار
تکرار

مرحلهی دوم

مرحلهی سوم

درصد توافق*
میانگین**

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات
()CV

1/123

1/112

1

1/122

2
9

رتبه***

شمار

درصد

 تلفیق دادههای کمی و کیفی برای کشف بهترواقعیتهای کشاورزی

2

11

111

2/11

 وجود و توسعه نرمافزارهای پرشمار و گوناگون در اینزمینه

3

11

32/11

2/11

1/21

 -انجام مطالعات گسترده و پرشمار در مدت زمان اندک

9

12

22/92

9/32

1/233

1/222

 نظارت ،تحلیل ،برآورد و بررسی تغییرات در دورههایزمانی و انواع محاسبات تفسیری براساس آنها

9

19

11/21

9/22

1/191

1/111

2

 -انسجامبخشی به نتایج تحقیقات

1

12

22/92

9/22

1/229

1/291

2

 پذیرش سریعتر یافتههای پژوهشی که با استفاده ازدادهپردازی کمی و آماری تدوین شدهاند.

1

12

22/29

9/22

1/321

1/223

1

 رشد تواناییها و مهارتهای آماری و پردازش دادههادر پژوهشگران

1

12

22/29

9/11

1/122

1/21

1

 رشد باالی شمار مقالههای علمی کشاورزی با استفادهاز نرمافزارهای تحلیل آماری

2

11

111

9/11

1/121

1/912

2

 -ایجاد تنوع در روشها

3

12

22/29

9/11

1/223

1/223

3

 حمایت بیشتر از تحقیقات کمی توسط بسیاری ازمراکز علمی و پژوهشی

11

11

111

9/11

1/223

1/223

11

 -ایجاد نوآوری در ارائه نتایج پژوهشی

9

12

22/92

9/29

1/329

1/211

11

 مقایسه نتایج مدلهای قدیمی آماری و پردازشدادههای کمی با روشهای جدید و نوین که امکان
پاسخگویی به مسائل جدید را به وجود میآورد.

9

12

22/92

9/29

1/329

1/211

11

 -ایجاد مباحث بین رشتهای به وسیله آمار

9

19

11/21

9/21

1/329

1/212

12

 -امکان ارزیابی و نظارت دقیقتر و عینیتر کارفرمایان

9

12

22/92

9/92

1/112

1/213

19

 کمک به برنامهریزی در جهت رفع مشکل با شناساییکیفیت و کمیت روابط آماری مشاهده شده

2

19

11/21

9/92

1/391

1/212

12

9/11

میانگین کل
دامنه تغییرات11 :

بیشینه12 :

کمینه21 :

* کمترین درصد توافق قابل قبول 12 ،درصد میباشد.
** این میانگین در ﻃیف پنج تایی (یک کمترین میزان موافقت تا پنج بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.
*** در مواردی که میانگین گویهها یکسان بود ،ضریب پراکندگی مالک رتبهبندی قرار گرفته است.
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شدن از واقعیت»« ،استفاده نادرست از آمار و در برخی
موارد امکان دستکاری نتایج» و «غافل شدن از مسائل
اصلی به دلیل تمرکز بیشتر روی فنهای آماری
(فنمحوری به جای مسئلهمحوری) » به ترتیب با
میانگینهای  2/12 ،2/23و  2/11اشاره کرد.

 -2تهدیدهای ناشی از کاربرد آمار و دادهپردازی
در پژوهشهای علمی کشاورزی
رتبهبندی تهدیدهای کاربرد آمار و دادهپردازی در
پژوهشهای علمی کشاورزی در جدول  1تنظیم شده
است که از جمله مهمترین تهدیدها میتوان به
گویههای «آمارزدگی کمی در بین پژوهشگران و دور

جدول  -1رتبهبندی تهدیدها بر اساس نظر پاسخگویان در مرحلههای اول ،دوم و سوم
مرحلهی
اول
تهدیدها

 آمارزدگی کمی در بین پژوهشگران و دور شدن ازواقعیت
 استفاده نادرست از آمار و در برخی موارد امکاندستکاری نتایج
 غافل شدن از مسائل اصلی به دلیل تمرکز بشتر برروی فنهای آماری (فن محوری به جای مسئله
محوری)
 ضعف توانایی تحلیل در پژوهشگران اتکا صرف به نتایج آماری بدون توجه به واقعیاتجامعه
 نبود نظام جامع شیوه راستیآزمایی نتایج تحقیقات شیوع یک دیدگاه باالی تحصلگرایانه (پوزیتوسیتی،مثبتگرایانه)
 نگرش منفی نسبت به شیوع تب آمار نبود توجه درست به دادههای گمشده ،پرت وغیرواقعی
 ایجاد بی اعتمادی بین کارفرمایان و پژوهشگران بهدلیل ناسازگاری نتایج تحقیق با دنیای واقعی و در
نتیجه ،نداشتن حمایتهای مادی و معنوی الزم
 نبود توجه و تمرکز به بررسیهای اکتشافی که زمینهاصلی تحقیقات کمی است.
 کاربردی نبودن بسیاری از نتایج ناشی از کاربردروشهای آماری برای مأموران اجرایی (.)Practitioners
 تعدیل حضور مستقیم محقق و بهرهگیری از دیدگاه ونگرش وی در فرآیند تحلیل داده
 کاهش ظهور تفکر خالق و آزاد به دلیل گرایش محضبه دادهپردازی آماری
میانگین کل
دامنه تغییرات11 :

مرحلهی دوم

مرحلهی سوم

میانگین**

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات
()CV

درصد توافق*

رتبه***

1/223

1/132

1

1/211

2

9

شمار
تکرار

شمار

درصد

11

11

111

2/23

12

11

111

2/12

1/229

2

11

111

2/11

1/122

1/122

12

11

32/11

9/22

1/322

1/293

2

2

19

11/21

9/29

1/191

1/232

2

2

12

22/92

9/11

1/199

1/212

1

2

11

111

9/23

1/112

1/221

1

1

12

22/29

9/29

1/111

1/219

2

2

12

22/92

9/29

1/211

1/221

3

9

12

22/29

9/21

1/111

1/211

11

9

11

32/11

9/21

1/112

1/232

11

9

12

22/29

9/92

1/113

1/923

12

2

19

11/21

9/23

1/223

1/222

19

2

12

22/92

9/23

1/219

1/913

12

9/12
بیشینه19 :

کمینه21 :

* کمترین درصد توافق قابل قبول 12 ،درصد میباشد.
** این میانگین در ﻃیف پنج تایی (یک کمترین میزان موافقت تا پنج بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.
*** در مواردی که میانگین گویهها یکسان بود ،ضریب پراکندگی مالک رتبهبندی قرار گرفته است.
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نگاره  -9تببین وضعیت راهبردهای آسیبشناسی کاربرد آمار و دادهپردازی
در پژوهشهای علمی کشاورزی در ماتریس SWOT

همچنین برابر جدول  1گویهی ضعف توانایی تحلیل
در پژوهشگران در مرحلهی اول با بیشترین تکرار در
رتبه دوم قرار داشت که در مرحلهی سوم به رتبه
چهارم انتقال یافته است .این نشان میدهد که برخی
از گزینهها در مرحلهی اول ،از دید پاسخگویان دور
ماندهاند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،به منظور آسیبشناسی کاربرد
آمار در پژوهشهای علمی کشاورزی از تحلیل
 SWOTبا بهکارگیری فن دلفی استفاده شد .نتایج
جدولهای  9تا  1نشاندهنده نتایج نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدهای بهدست آمده از نظر پاسخگویان
این پژوهش میباشد .میانگین کل نقاط قوت (،)2/11
ضعف ( ،)9/12فرصتها ( )9/11و تهدیدهای ()9/12
بهدست آمده برای این تحلیل ،بیانگر برتری نقاط
قوت بر ضعف و فرصتها بر تهدیدها میباشد .بر این

اساس ،از تفاضل موارد درونی و بیرونی در ماتریس
( SWOTجدول  ،)1برآیند مختصات بهدست آمده در
ناحیه راهبردی تهاجمی ( )SOمیباشد (نگاره .)9
این راهبرد به منظور استفاده بیشینه از قوتهای
خود روی فرصتهای محیطی جدید سرمایهگذاری
میکند .همچنین از تفاضل میانگینهای  Tاز  Oو W
از  Sو تقاﻃع آنها ،نقطهی مرکز ماتریس  SWOTبه
دست آمد .البته باید این نکته مد نظر قرار گیرد که
هر چند برآیند مختصات نقطه تالقی تفاضلهای مورد
اشاره در ناحیه  SOقرار گرفته است ،ولی با عنایت به
میزان تفاوت اندک میان این چهار میانگین (بهویژه
تفاضل میان فرصتها و تهدیدها) ،قرار گرفتن در این
ناحیه ،داوری را برای تأکید بیشتر راهبردهای
پیشنهادی بر اساس نقطه مختصات بهدست آمده،
تحتالشعاع قرار میدهد .بر این اساس راهبردهای
ارائه شده باید به نوعی نواحی دیگر را نیز در برگیرد.

 )W([ = 2/11 – 9/12 = +1/93میانگین نقاط ضعف – ( )Sمیانگین نقاط قوت]
 )T([ = 9/11 – 9/12 = +1/19میانگین تهدیدها – ( )Oمیانگین فرصتها]
الزم به یادآوری است که راهبردها ،رویکردهایی با
مقیاس گسترده و آینده نگر تصور میشوند که برای
تعامل با محیط رقابتی در جهت حرکت بهینه به سوی
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هدفهای سازمان تنظیم شدهاند (کفاشیان و
همکاران .)1932 ،در راهبردها ،انتخاب کردن مطرح
است و این که آگاهانه انتخاب صورت گیرد (همان).
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مفهوم راهبرد از یک ﻃیف به نسبت گسترده تشکیل
یافته و دارای ماهیت ،ویژگی و کارکرد منحصر به
فردی است و از سه عنصر هدف ،مسیر و ابزار تشکیل
میشود؛ لذا ماهیت راهبرد از ﻃیف هدف آغاز و به الگو
پایان مییابد که عامل اصلی در چگونگی تعیین آن،
میزان دادههایی است که از محیط درونی و بیرونی و
آیندهی مورد نظر در اختیار میباشد .در زمینهی
ویژگی راهبرد ،باید این نکته مد نظر قرار گیرد که
محیطگرایی و واقعگرایی است که در تبیین هدفهای
مناسب برای راهبرد ،تعیین مسیر حرکت و پیشبینی
ابزار مناسب برای تحقق هدف ،مؤثر واقع میشود
(کاظمی و پالوج1931 ،؛ مجیدی و بیژنی.)1931 ،
هر چند برآیند نتایج گویای توافق جمعی
پاسخگویان در ماتریس  SWOTبر راهبرد تهاجمی

( )SOقرار گرفته و بیانگر این نکته است ،کاربرد آمار
در پژوهشهای علمی کشاورزی ،بیش از آنکه دارای
نقاط ضعف و تهدید باشد دارای نقاط قوت یا فرصت
است .لیکن با توجه به نزدیکی میانگینهای بهدست
آمده تعمق بر دیگر راهبردها نیز ضرورت دارد تا بتوان
پیشنهادهای الزم برای تقویت نقاط قوت و استفادهی
بهینه از فرصتهای به وجود آمده و رفع نقاط ضعف و
تهدیدهای ناشی از کاربرد آمار در پژوهشهای علمی
کشاورزی ارائه داد .بر این اساس ،با تعمق در نتایج به
دست آمده ،راهبردهای پیشنهادی ارائه میشود
(جدول  .)1الزم به یادآوری است محدودیت عمده این
تحقیق ،تعمیمناپذیری آن به دلیل نوع خاص روش
تحقیق آن میباشد.

جدول 1ـ هدف ،راهبردها و پیشنهادها برای استفاده بهینه از آمار در پژوهشهای کشاورزی
هدف

راهبردها

پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن راهبردها

آسیبشناسی کاربرد آمار و دادهپردازی در پژوهشهای علمی کشاورزی

راهبردهای تهاجمی ()SO

تقویت آموزش و مهارت آموزی روشهای آماری به
منظور استفاده بیشتر و بهتر از آن

 بکارگیری استادان باتجربه آماری و دادهپردازی برای آموزش دیگر استادان ودانشچویان
 لحاظ و افزایش واحدهای درسی مربوط به آمار و دادهپردازی و آشنایی بانرمافزارهای رایانهای در واحدهای درسی دانشجویان (به صورت
اجباری/اختیاری)
 برگزاری کارگاههای مهارتافزایی آماری و دادهپردازی در سطح دانشکدههایکشاورزی به صورت پیوسته

ایجاد بستری برای هماهنگسازی برداشتهای آماری
یکسان نزد پژوهشگران کشاورزی

 تنظیم تفاهمنامههای آماری به منظور برداشت حداقلی یکسان از نتایجدادهپردازیهای آماری در رشتههای مختلف کشاورزی
 تالش در هماهنگی نشریهها برای داشتن حداقل استانداردهای یکسان درنگارش آماری مقالهها

تقویت و بسط و تنوع بخشی روشهای آماری در علوم
کشاورزی

 ایجاد بانک نرمافزاری آماری در دانشکدهها و مؤسسههای پژوهشی کشاورزی تالش در جهت بههنگامسازی نرمافزارهای رایانهای آماری و خرید و توسعهنسخهها و نرمافزارهای جدید دادهپردازی آماری

تلفیق مناسب روشهای کمی و کیفی

 تغییر دیدگاه مجلهها از پذیرش بیشینهای مقالههای کمی به سوی موارد کیفیو ترکیبی
 تقویت آموزشهای الزم در مباحث روششناسی تحقیقات کیفی و ترکیبی افزایش انگیزه استادان ،پژوهشگران و دانشجویان برای بهکارگیری روشهایکیفی و تلفیقی

گسترش و آموزش و تنوع بخشی به نرمافزارهای
رایانهای آماری در علوم کشاورزی

 آموزش و توسعه نرمافزارهای آماری مناسب برای انجام تحقیقات کیفی استفاده از ظرفیتهای آموزشی بیرون از دانشکدههای کشاورزی برای آموزشنرمافزارهای آماری و دادهپردازی
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راهبردهای رقابتی ()ST
راهبردهای محافظهکارانه ()WO

742

ایجاد و آموزش استانداردهای مناسب و یکسان در
تحلیلهای آماری

 برگزاری نشستهای با مدتزمان مشخﺺ (برای مثال ،هر سال یک بار) برایهماهنگی میان نمایندگان پژوهشی مراکز آموزش عالی کشاورزی
 به روزرسانی موارد درسی ،نرمافزارها و آموزشهای آماری متناسب بااستانداردهای بینالمللی آموزشی و پژوهشی

ایجاد نگرش مناسب به استفاده از آمار و دادهپردازی
آماری در بین پژوهشگران

 ارائه انگیزه به داشنجویان برای استفاده مناسب و کارآمد از آمار و دادهپردازیدر انجام پروژههای درسی و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی
 ایجاد ساز وکارهای مناسب تشویقی برای پژوهشگران ممتاز در استفاده از آمار(به عنوان مثال معرفی پژوهشگر برتر سال در این زمینه در هر مرکز آموزشی)

بسترسازی تلفیق تفکر خالق در پژوهشگران همراه با
کاربرد درست داده پردازی

 آموزش برقراری ارتباط مؤثر و منطقی میان یافتههای آماری و مباحث نظریبرای دانشجویان
 نظارت دقیق استادان راهنما و ناظران ﻃرحهای پژوهشی در حوزه کشاورزی برروند منطقی استفاده از آمار

ارائه آموزشهای الزم برای ایجاد دیدگاه مناسب در
پژوهشگران برای بهکارگیری آمار در موارد محسوس و
غیرمحسوس (به دور از یک دیدگاه صرف پوزیتیویستی)

 ارائه آموزشهای الزم به منظور پرهیز از دادهپردازی افراﻃی و عمقبخشیدن به موارد کیفی همراه با استفاده از روشهای آماری در میان
پژوهشگران ،استادان و دانشجویان
 ایجاد زمینههای پرورشی برای گذار از دیدگاه بهصرف تحصلگرا بهویژه دررابطه با مباحث اجتماعی و اقتصادی پژوهشهای کشاورزی

پرهیز از مقاله محوری و فن محوری و ایجاد بستر
مناسب برای کاربرد آمار در زمینههای مسأله محور

 فراهمسازی و معرفی اولویتهای مسائل مختلف در حوزه کشاورزی و ارائهبه پژوهشگران
 تشویق پژوهشهای مسئلهمحور به دور از توجه به مقالههای مستخرج وچاپشده از آنها
 بازنگری قوانین پژوهشی موجود که تأکید بیش از اندازه و افراﻃی بهمقالههای چاپشده دارند.

تلفیق و هماهنگی کامل بین منطق نظری ،شعوری و
منطقی و یافتههای تحقیق

 ایجاد توازن بین منطق محقق و مباحث نظری با یافتههای آماری با نظارتدقیق استادان راهنما ،مشاور و ناظران پژوهشی
 ایجاد ساز و کارهای مناسب برای برخورد با آرایش و پیرایش آماری بدونتوجه به منطق موجود در تحقیق

زمینهسازی آموزش و پرورش اخالق مدار در امور
پژوهشی به منظور دفع و پرهیز از هرگونه دادهپردازی
غیر واقعی

 اعمال آموزش و پرورش اخالق پژوهش در همهی امور پژوهشی بویژهگنجاندن مباحث اخالق پژوهش در درس روش تحقیق رشتههای محتلف
کشاورزی
 ایجاد ساز و کار الزم به منظور اولویتبخشی به اخالق و ارائه تشویقهایمناسب در این زمینه به پژوهشگران

ﻃراحی و گسترش نرمافزارهایی که بتوانند در
تحلیلهای کیفی نقش مؤثری ایفا کنند.

 تهیه ،بایگانی (ایجاد بانک نرمافزار) و آموزش نرمافزارهای کیفی دردرسهای مختلف به صورت رسمی همگام با ارائه آموزشهای غیررسمی در
این زمینه

ارائه نرمافزارهای دادهپردازی و خدمات آماری استاندارد
با هزینههای مناسب

 اختصاص قسمتی از بودجه پژوهشی مراکز آموزش عالی کشاورزی به خریدو نگهداری نرمافزارها ،کتب و ...آماری و ارائه آنها به استادان ،پژوهشگران
و دانشجویان با کمترین قیمت (با رعایت حق نسخهبرداری)
 ایجاد تسهیالت الزم اینترنتی برای استفاده پژوهشگران از نرمافزارها ودادههای بر خط ()online

ایجاد بانک اﻃالعاتی و دورههای زمانی آماری دقیق
برای استفاده پژوهشگران

 ایجاد ساز و کار مناسب برای نگهداری دادههای پژوهشهای انجامشده درقالب دورههای زمانی در مراکز آموزشی و پژوهشی کشاورزی و بایگانی درست
و کاربردی آنها در قالب بانکهای اﻃالعاتی کشاورزی محلی ،منطقهای و
ملی
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راهبردهای تدافعی ()WT

ایجاد ،آموزش و گسترش نرمافزارهای الزم به منظور
رویارویی با هرگونه تقلب و یا سوء استفاده از آمار در
پژوهشهای کشاورزی

 استفاده از داوران و ناظرانی که مهارت بیشتری در زمینههای آماری وروش تحقیق دارند.
 کاهش محدودیتهای دسترسی نرمافزاری مجلهها برای جلوگیری ازدادهسازی
 استفاده از نرمافزارهای تقلبیاب و کپی در تحلیل و بررسی پژوهشهایکشاورزی

تشویق و ایجاد انگیزه در بین محققان حوزه کشاورزی
به استفاده توأمان از روشهای کمی و کیفی (روشهای
ترکیبی)

 ارائه درسهای روش تحقیق ،آمار و رایانه توسط استادان متخصﺺ و باتجربهدر روشهای کیفی و ترکیبی
 -برگزاری کارگاههای آموزشی نرمافزارهای آماری برای تحلیلهای کیفی

ایجاد قوانین و مقررات الزم االجرا برای مقابله
سختگیرانه با هرگونه تخلف در داده پردازیهای آماری

 مطالبه دادههای پژوهش از پژوهشگران توسط مجلهها (امروزه ،بسیاری ازمجلهها بهویژه مجلههای داخلی تأکید زیادی بر این موضوع ندارند).
 ارائه شفاف و تذکر پیوسته آئین نامههای مربوط به تخلفهای پژوهشی بهپژوهشگران
 اجرای دقیق ،پیگیر و بدون مالحظه قوانین مبارزه با تخلفهای آماری ازجانب مجلهها و متولیان پژوهشهای کشاورزی

تشویق مجلههای پژوهشی به چاپ مقالههای کیفی و
ترکیبی به منظور جلوگیری از افراط در دادهپردازیها /
دادهسازیهای آماری صوری

 ایجاد سهمیه برای مقالههای کیفی و ترکیبی در هر شماره از یک مجلهعلمی  -پژوهشی کشاورزی
 ایجاد ساز و کار تشویقی به منظور ترغیب پژوهشگران ،استادان ودانشجویان به انجام پژوهشهای کیفی به دور از هر گونه دغدغه چاپ مقاله

فراهم آوردن زمینههای اعتباری و مالی برای گردآوری
مناسب و دقیق دادههای آماری مورد نیاز در
پژوهشهای کشاورزی

 اختصاص اعتباری و مالی الزم برای انجام پایاننامهها و رسالههایدانشجویی و نظارت بر حسن انجام هزینههای مربوط به گردآوری دادهها از
جانب استادان و ناظران آنها
 لحاظ کردن قسمتی از بودجه ﻃرحهای پژوهشی برای نظارت بر دادهپردازیآماری آنها
 اختصاص کارمزد کافی به داوران تخصصی و با تجربه از جانب مجلههایپژوهشی کشاورزی

تکلیف قرار دادن و موظف کردن استادان ،ناظران
ﻃرحهای پژوهشی ،سردبیران مجلهها و ...به نظارت
دقیق بر گردآوری دادهها و دادهپردازیهای آماری

 انتخاب ترکیب مناسب استادان با تجربه جهت راهنمایی و مشاوره و نظارتبر انجام پایاننامهها و رسالهها
 انتخاب یک داور تخصصی آماری افزون بر داوران دیگر در نظارت بر مقالههااز جانب سردیبران نشریههای پژوهشی کشاورزی
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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.
Index Terms: statistification, agricultural research, Delphi, SWOT.
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