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 چكيده

كاهش اين خطاها، هاي  آماري، راهگيري  وجو در مباني نظري و عملي آزمون فرضيه، خطاهاي تجربي و تصميم هدف پژوهش حاضر جست
هاي آماري  نتايج نشان داد كه استنباط. ها و اهميت برآورد پارامترهاي جامعه بود تأكيد بر تفاوت بين معناداري آماري با ارزشمندي يافته

ع اول و دوم احتمال خطاهاي نو. گيري آماري نوع اول، آلفا، و نوع دوم، بتا، و اشتباهات تجربي همراه شوند خطاهاي تصميماست با ممكن 
استاندارد طريق انحراف انساني، محيطي و روشي دارند و مقدار آن از هاي  تجربي، ريشهكند، ولي اشتباهات  را پژوهشگر تعيين مي

طريق مقدار ارزشمندي آماره از . شود آلفا معناداري آماره معلوم ميآماره و عدد پي مربوط به مقايسة عدد از . شود معلوم مي
سازد، ولي بروز خطاي  بروز خطاي نوع اول جامعه را از اطالعات مفيد محروم مي. شود مشترك بين متغيرها ارزشيابي ميهاي  واريانس

ها را كاهش  تواند كل اعتبار يافته اشتباهات تجربي شايان مالحظه نيز، كه مي. كند نوع دوم اطالعات غيرمفيد را در ادبيات جاري مي
ارائه ندادن برآورد پارامترهاي جامعه نيز وضعيت متغير مورد نظر را در جامعه مبهم . شود شان داده ميانحراف نطريق مقدار دهد، از 

هاي تجربي،  گيري از پژوهش براي كاهش اشتباهات در تفسير و نتيجه به منظور ارائة پيشنهادهاييپژوهش حاضر تالشي است . گذارد مي
  .د پارامترهاي جامعههاي تجربي و برآور باال بردن ارزشمندي يافته
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 مقدمه

پژوهشي رشتة ما -الگوي سنتي كه در مجالت علمي

در مديريت تربيت بدني و علوم ورزشي عموميت و 

وجو در روابط همبستگي،  مقبوليت پيدا كرده است، جست

يا علت و معلولي، بين متغيرها و رسيدن به معناداري، يا 

توان  هاي فراواني از آنها را مي نمونه. غيرمعناداري آنهاست

 مقالة. هاي مختلف رايج مشاهده كرد گرايش هاي در  مجله

به اعتقاد  ، زيراكند حاضر از چنين سنتي تبعيت نمي

هاي زيادي در اين وادي طلبه بوده است،  نويسنده كه سال

رسيدن به پيش از ) آزمايشي(چنين مقاالت تجربي 

. تري نياز دارند مهم هاي زيرساخت گيري استنباط و نتيجه

اي از اين  پاره در واقع، اين مقاله قدمي است براي ارائة

اعتبار هايي با اطمينان و  ها تا چنين پژوهش زيرساخت

نتايج قابل اعتماد تري به دست گيرند و بيشتر انجام 

شده معيار مناسبي براي  رو، الگوي سنتي ياد ازاين. دهند

حاضر نخواهد بود، زيرا اميدواري  ارزشيابي تخصصي مقالة

در افزايش كيفيت مطالعات تجربي، كه تأثيرات آن به 

است، پژوهشي ما رو به فزوني -تعداد آنها در مجالت علمي

البته، . اولين هدف نويسنده در نگارش آن بوده است

آشنايي كافي با آمارهاي استنباطي و آزمون فرضيه 

  .حاضر است بيشتر از مقالة استفادة نياز پيش

ها و مراكز  منابع زيادي براي توليد دانش در دانشگاه

. شود مديريت تربيت بدني هزينه مي پژوهشي در رشتة

هاي مادي و معنوي  گذاري سرمايههدف پاياني همة اين 

و ) 9،10(دسترسي به اطالعات نابي است كه اعتبار 

 .هاي آنها قابل تأييد باشد يافته)  1،19(ارزشمند بودن 

دو مجموعه ابزار هاي پژوهش و فنون آماري  روش

كه توليد دانش نو را، در محدودة معيني از خطا،  اند علمي

. سازند بدني ممكن ميدر مطالعات تجربي مديريت تربيت 

يكي بدون  ، اصوالًعلت ارتباط تنگاتنگ اين دو با يكديگر به

به بيان ديگر، چنانچه . كند ديگري معنا و كاربرد پيدا نمي

 ريزبه شرح  "پژوهش هاي روش"تعريف اين نويسنده را از 

 رها،يمتغ فياست از توص پژوهش عبارت نديفرا": ميريبپذ

روابط  يوجو جست اي رها،يمتغ نيب يهمبستگ افتني اي

 اساساز آنها برتركيبي  اي رها،يمتغ نيب يمعلولعلت و 

شود كه اصل و  مي مشاهده ،"شده منظم و كنترل ياصول

يك يا تركيبي از يك سو و با  "متغير" ماهيت پژوهش با

 علت و"، و "همبستگي"، "توصيفي" هاي آماري از روش

در واقع، ). 3(تنگاتنگ دارد ديگر، ارتباط  از سوي "معلولي

، بر اساس دانش نو از طرح مسئله، يا سؤال فرايند توليد

و با  شود آغاز ميهاي پژوهش،  روش و ضوابط اصول

گيري از آنها  آماري و تفسير و نتيجه هاي وتحليل تجزيه

  .كند خاتمه پيدا مي

گيري روي نتايج آماري و تعيين انواع و ميزان  تصميم

پذيرد،  در اعالم نتايج كار خود مي ژوهشگرخطاهايي كه پ

 اي است كه تأثيرات پيچيده وبيش مبحث ظريف و كم

هاي پژوهشي و  اشتباه در آن در بعضي گزارش

بخشي از اين . هاي تحصيلي قابل مشاهده است نامه پايان

معكوس بين بعضي معيارهاي  پيچيدگي به رابطة

نه، ميزان براي نمو. شود گيري آماري مربوط مي تصميم

)  α-آلفا(گيري آماري نوع اول  احتمال بروزخطاي تصميم

همچنين، . معكوس دارد رابطة) β-بتا(با نوع دوم آن 

، )انحراف استاندارد(عدد بحراني و اشتباهات تجربي  اندازة

 يابد، يا اينكه ها كاهش مي هر دو، با افزايش تعداد آزمودني

عدد (تمال وقوع آن اح شده با اندازة  عدد مشاهده اندازة

شود،  ، كه در اصطالح سطح معناداري ناميده مي)"Р-پي"

مشاهده با در ضمن مقايسة عدد . مخالف جهت يكديگرند

) پوچ(براي رد كردن يا رد نكردن فرضية صفر عدد بحراني 

). 3(هاي آماري يكسويه و دوسويه تفاوت دارد  در آزمون

توانند منابعي براي  هايي هستند كه مي اينها نمونههمة 

گيري از  ايجاد تناقض ذهني و بروز اشتباه نتيجه

از . تر شوند هاي تجربي در بعضي پژوهشگران جوان فعاليت
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اي از همين  حاضر كمك به كاهش پاره اهداف مقالة

  .ابهامات است

هاي آماري، همانند هر نوع تحليل و  گيري نتيجه

ذهني يا عملياتي ديگر،  فارغ از اشتباهات تفسيرهاي 

به همين گونه . محيطي، انساني، ابزاري، يا روشي نيستند

طور  ، كه به"وتحليل آماري تجزيه"است كه يكي از معاني 

هاي تحليل واريانس و رگرسيون آماري  نمونه در روش

 آن واريانس كل به دو بخش سازندة گيرد، تجزية انجام مي

ط به اشتباهات و واريانس مربوط به ارتباط واريانس مربو(

شايان ذكر است كه محور . است) خالص بين متغيرها

هاي آماري و  پژوهش بر اين اصل استوار است  اصلي روش

بخش كه بخش اشتباهات تا كمترين مقدار كاهش و 

ارتباط خالص بين متغيرها تا بيشترين مقدار ممكن 

عتبار بيشتر قابل استفاده ها با ا افزايش داده شود تا يافته

منبع اصلي از دو طور كلي، اشتباهات  به ).13(شوند 

آلفا (گيري آماري  تصميمخطاهاي .1: گيرند مي سرچشمه

انساني، محيطي، (اشتباهات تجربي و عملي . 2و) و بتا

اشتباهات تجربي و عملي كه راه را براي ). ابزاري و روشي

اخاللگر، رقيب،  مخل،"اي از متغيرهاي  ورود مجموعه

 طريق ، از كنند هاي پژوهش باز مي به يافته "ناخواسته

مقدار . شوند محاسبه مي) انحراف معيار(انحراف استاندارد 

تر باشد، اشتباهات تجربي و  عددي اين آماره هرچه بزرگ

براي . عملي بيشتري در كار پژوهش وجود داشته است

هاي  و روشكاهش اين نوع اشتباهات راهكارهاي آماري 

توان آنها را دربيشتر منابع  متعددي وجود دارد كه مي

  ).4،3(كرد و آمار پيدا روش پژوهش 

گيري روي تعيين سطح معناداري در  اشتباه تصميم

هاي استنباطي بحث ديگري  گيري از يافته و نتيجه تفسير

در واقع، احتماالت، . است كه ريشه در احتماالت دارد

را نشان  يپژوهشي ها افتهيبه  نانينبودن اطم درصدمقدار

از اين كنندگان با اطالع  دهد تا از يك سو، مصرف يم

هاي تجربي  هاي پژوهش اطمينان نتايج يافته مقدار كمبود

سوي ديگر، و از احتياط بيشتري ارزشيابي كنند  را با

هاي علمي  آنها، يافته پژوهشگران آينده، با كاهش مقدار

 .مديران تربيت بدني قرار دهند تري را در اختيار دقيق

براي كنترل يا كاهش اشتباه روي تعيين سطح 

اطالعي از معنا و  كم. معناداري نيز راهكارهايي وجود دارد

كارهاي   هاي اين اشتباهات و راه مفهوم واقعي ريشه

هاي گزافي  موجود براي كنترل يا كاهش آنها،گاه به قيمت

مونه، نوعي عمل جراحي براي ن.  شود براي جامعه تمام مي

 تواند با احتمال زياد جان بيماران را نجات دهد، كه مي

اشتباهاً از نظر آماري معنادار نبوده است توسط  زيرا

شود، يا نوعي درمان حياتي  پژوهشگر بدون فايده اعالم مي

علت انتخاب معيارهاي نامناسب  فايده و بدون اثر كه به بي

بديهي است . شود مي تأييد اهاًاشتب آمده  دست  معنادار به

كننده را دچار  تكرار هر دو اين اشتباهات جامعةمصرف

  ).2(سازد  ضرر و زيان فراوان مي

 

  روش تحقيق
جزو تحقيقات  و بوده "مروري"تحقيق حاضر از نوع 

آوري اطالعات  روش جمع. تحليلي است-توصيفي

نويسندگان مكتوب منتخبي از  اي و ابزار آن آثار كتابخانه

هاي آماري و  مأخذ در روش عنوان  معتبر است كه به

منظور  به). 7،11،12،13(شوند  پژوهش شناخته مي

منابع  نياز ا ييها بخشمقالة حاضر به اهداف  يدسترس

 يو اشتباهات هيآزمون فرض تياستفاده شده اند كه به ماه

 نيدر هم .باشد يمربوط م كند يم ديكه دقت آن را تهد

اشتباهات  نيشده كه با كاهش ا هياراي ، راهكارهاراستا

قرار  ديمورد تاك كند يم نيرا تضم يعلم يها افتهي تيفيك

در ادامه، نقش آماره در برآورد پارامتر جامعه . گرفته اند

محاسبات آماري   مورد بررسي  قرار گرفته تا هدف اصلي

در روشن كردن چگونگي متغير تحت بررسي در جامعة 
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 با اين ترتيب، تحقيق حاضر رابطة. شود تأمين هدف

وجو  همبستگي، يا علت و معلولي بين متغيرها را جست

بين با متغير معيار، يا  متغير پيش كند و در آن رابطة نمي

. اثر متغير مستقل بر متغير تابع، مورد نظر نبوده است

هاي  حاضر كاوش در ريشه مقالة جاي آن، هدف اصلي به

باه در مطالعات استنباطي و ارائة راهكارهايي براي بروز اشت

مقابله با آنهاست تا چنانچه هدف محقق تجربي يافتن 

همبستگي يا علت و معلولي بين متغيرها مي باشد،  رابطة

در نتيجه، . اين اطالعات را با دقت بيشتري پيدا كند

اطالعات  تر شده و از اشاعة هاي علمي كاربردي يافته

  .بدون فايده ، جلوگيري خواهد شد نادرست ، يا

  

  هاي تحقيق  نتايج و يافته
 :يپژوهش يها هيدر برابر فرض يآمار يها هيفرض

هاي پژوهشي مطالعات تجربي  سؤاالت و فرضيه

هاي نظري پژوهشگرند كه در مقدمات گزارش  حدس

 خودي  به ها اين فرضيه. شوند صورت مفهومي نوشته مي به

گيري و آزمايش نيستند و فقط در قالب  اندازه  قابل خود 

هاي آماري كه  فرضيه. شوند هاي آماري آزمايش مي فرضيه

اند، به  ها نشان داده شده با حروف و عالئم التين در كتاب

 فرضية"بعضي آنها را . اند هاي متفاوت در ادبيات آمده نام

 "صفر فرضية"اي ديگر آنها را  و عده "يك فرضية "و "پوچ

توجه است كه اين  شايان. اند ناميده "مقابل فرضية"و 

هاي آماري كامپيوتري براي  هاي آماري در بسته فرضيه

اند و نيازي  تعيين ردي و قبولي فرضية پوچ جاسازي شده

هاي پژوهشي توسط محقق  به نوشتن آنها در گزارش

آماري  از بين دو نوع فرضية مهم ديگر اينكه نكتة. نيست

از آنجا . شود پوچ آزمايش مي ه شد، تنها فرضيةكه نام برد

كه اين دو فرضيه در خالف جهت يكديگر قرار دارند، با 

پوچ وضعيت ردي يا قبولي،  تعيين شدن وضعيت فرضية

  ).3،8،22(شود  مقابل از آن استنباط مي فرضية

مادي جهان از ديدگاه  وجودي امور منطق و فلسفة

يا وجود دارد يا : يستآزمون فرضيه از دو حالت خارج ن

همين نيز تابع هاي آماري  آزمون فرضيه كار. وجود ندارد

هاي آماري اثر، يا همبستگي،  فرضيه ؛ يعنيدو حالت است

براي نمونه، . شود شود يا نمي مي بين متغيرها يا تأييد

شود، كه بين  توان قبول كرد و به تجربه هم ثابت مي مي

عملكرد ورزشي با ساختار  قد و وزن رابطه وجود دارد، ولي

ارتباط است، يا اينكه نوعي  كف اقيانوس با احتمال زياد بي

دهد يا  تمرينات ورزشي آمادگي جسماني را تغيير مي

  .تأثيري بر آن ندارد

يا ارتباط همبستگي  بر مبناي اين منطق و واقعيت، اثر

نبودن اثر يا ارتباط را در . يا وجود دارد يا وجود ندارد

يا فرضية يك، مار با فرضية پوچ و بودن آن را با مبحث آ

پوچ  فرضية در شرايطي كه ). 21(دهند  ميمقابل، نشان 

شدني است كه در تكرارهاي خيلي   اثبات صحيح باشد،

هاي  هاي اثر يا ارتباط همبستگي در نمونه زياد، اندازه

. آيند دست نمي تصادفي هم تعداد دقيقاً مساوي و مشابه به

توزيع "شود كه  ها توزيعي ساخته مي اين تفاوت از حاصل

صحيح فرضية آماري در شرايطي كه اين  پوچ فرضية

هايي كه  از آنجا كه اين توزيع از تفاوت. نام دارد "است

اند ساخته شده است، به آن توزيع  همگي تصادفي بوده

تمام اعداد بحراني كه ). 4،7،20(شود  احتماالت گفته مي

گيرند،  اثر يا ارتباط همبستگي قرار مي مالك رد يا قبول

  از چنين توزيعي كه به اين صورت به... و   t ,F ,rمانند

اين . شوند خود آنها ساخته شده است، استخراج مي وسيلة

 "تعداد  هاي تصادفي هم توزيع نمونه"به ها كه  توزيع

هاي متفاوت  اند، همه انواع نمونه با تعداد آزمودني معروف

يكسويه و  هاي براي آزمون "درجات آزادي"به نام  را كه

شوند  شوند، شامل مي دوسويه محاسبه و تبديل مي

توان  هاي آمار مي هاي آنها را در پايان بيشتر كتاب جدول(

  ). ديد
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فرضية پوچ (مقابل صحيح است  در شرايطي كه فرضية

 مواردي كه اثر يا رابطة ديگر از همة ، بار )غلط است

شود  وجود دارد، برحسب مورد، توزيعي ساخته ميواقعي 

 مقابل در شرايطي كه فرضية فرضية توزيع"كه به آن 

به اين ترتيب، در طبيعت  .گويند مي "مقابل صحيح است

صورتي كه خداوند آفريده است، براي همة اثرها و  و به

مواردي كه  ؛ يعني ها فقط دو نوع توزيع وجود دارد ارتباط

مقابل  ح است، و مواردي كه فرضيةپوچ صحي فرضية

هستند  "توزيع احتماالت"توزيع اول از نوع . صحيح است

براي تعيين احتمال وقوع يك شاخص  به همين منظور و

يا همبستگي، توزيع  شده، اختالف آماري محاسبه

  ).1شكل (رود  كار مي احتماالت مربوطه براي آن به

  

  
دانيم هر توزيع احتماالت كه از تعداد بسيار زياد  مي

آيد، شكل طبيعي  دست مي و فراواني آنها به آمارة معين

توان بين درصدهاي  رو در اين توزيع مي دارد و ازاين

زيرمنحني، كه جمع آنها صددرصد يا يك است، با 

ها براي يافتن احتمال  محور ايكس سازندة آمارة هاي ارزش

با در  ؛ يعنيها ارتباط برقرار كرد وقوع هر يك از اين ارزش

براي . دست آورد از آنها ديگري را بهدست داشتن يكي 

كه  "زد"مورد نظر عدد استاندارد  نمونه، چنانچه آمارة

 "زد"ها قرار دارد باشد، براي هر عدد  روي محور ايكس

توان حجم زيرمنحني را به دو مقدار احتمال بيشتر و  مي

كمتراز آن تقسيم كرد، يا اينكه مشخص كرد بين دو عدد 

م زيرمنحني احتماالت قرار چند درصد از حج "زد"

، يا درصدهاي )احتمال وقوع آنها چه مقدار است( گيرد مي

براي مثال، . هستند تر از آنها چه مقدار يا پايين باالتر

درصد از فضاي زيرمنحني طبيعي بين  68دانيم كه  مي

از مقياس ) معيار(مثبت و منفي يك انحراف استاندارد 

درصد هم از  16بيشتر و  درصد از آن 16قرار دارد،  "زد"

ها نيز وضعيت دقيقاً به  انواع آماره براي ساير. آن كمترند

عنوان نمونه آورده  فقط به "زد"همين صورت است و آمارة 

دانيم  تعريف مي از سوي ديگر، براساس ).16،6(شده است 

نهايت  نهايت تا مثبت بي هر منحني احتماالت از منهاي بي

گاه  هاي منحني هيچ يعني دامنهدارد، ) كشيدگي(ادامه 

به اين ). رسد به صفر نمي( كنند ها را قطع نمي محور ايكس

صورت است كه در توزيع احتماالت مربوط به صحيح 

پوچ، هيچ موردي، حتي اگر بسيار استثنايي  بودن فرضية

تواند از آن خارج و به توزيع  هم باشد، نمي) بزرگ(

معناي آن اين . دمنتقل شو "مقابل صحيح است فرضية"

از همبستگي اثر يا گونه  است كه در هيچ شرايطي هيچ

براي حل اين مشكل، . آماري پيدا نخواهد شدنظر 

پذيرد و  خطر پنج يا يك درصد اشتباه را مي پژوهشگر

گيرد چنانچه احتمال وقوع اين مورد استثنايي  تصميم مي

 درصد كي اي پنج فقط "است حيصح پوچفرض " عيتوز در

نادر و  مورد كي عنوان  بهبود، آن را ) رحسب موردب(

 فرضية كند كه يريگ جهينتخارج و  عيتوز نياز ا ابيكم

اثر يا رابطه، برحسب مورد، وجود (پوچ براي آن غلط است 

پذيرفتن خطر اشتباه به ميزان پنج يا يك "معناي ). دارد
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اين است كه اگر همين تجربه صد مرتبه تكرار  "درصد

در تأييد اثر  پنج بار، يا يك بار، تصميم پژوهشگرشود، در 

بدين صورت تصميمي كه . تواند اشتباه باشد يا رابطه مي

آماري روي نتايج آن گرفته  پس از آزمايش يك فرضية

ممكن است به يكي از دو صورت زير با اشتباه  شود، مي

  .همراه شود) خطا(

 :يآمار يريگ ميتصم اشتباهات

 صحيح باشد، ولي) پوچ فرضية( H0 ممكن است) الف

گيري محقق روي نتايج آزمون به اشتباه اين باشد  تصميم

اين را ).دست آيد  به P≤αيعني، (كه بايد آن را رد كرد 

 .دهند نشان مي αنامند و با عالمت  مي1اشتباه نوع اول

گيري  تصميم غلط باشد، ولي H0ممكن است ) ب

باشد كه بايد آن را  محقق روي نتايج آزمون به اشتباه اين

اين را اشتباه نوع ). دست آيد  به P> αيعني، (قبول كرد 

  .دهند نشان مي βنامند و با عالمت  مي2دوم

گيري و تفسير نتايج بايد فقط بر  تصميم: توضيح مهم

گونه معيار  صورت پذيرد، زيرا هيچ )فرضيةپوچ( H0مبناي 

وجود ) H1(مقابل  رياضي يا آماري براي ارزشيابي فرضية

رو اين فرضيه اصوالً قابل آزمايش و تفسير  ندارد، ازاين

كردن نيست و نبايد نتايج را بر مبناي آن تفسير و 

 مقابل هميشه براساس فرضية البته. گيري كرد نتيجه

از . شود مي "استنباط"آيد  دست مي به H0 اي كه از نتيجه

 "استنباطي" هاي آزمون فرضية داليل مهمي كه به روش

 مقابل از روي فرضية گويند نيز همين استنباط فرضية مي

در ضمن، دليل ديگر استنباطي بودن آزمون . پوچ است

هاي  فرضيه نيز اين است كه اطالعات جامعه از روي يافته

  ).12( شود آن استنباط مي نمونة

، در توزيع احتماالت αكنندة احتمال  تعيين نقطة

اي از مرز اعداد  طه، نق3صحيح بوده است H0مواردي كه 

                                                           
1.Type One Error 
2. Type Two Error 

  .نگارنده مراجعه شود "مقدمات آمار استنباطي"درسي  به جزوة.  3

دهد كه چنانچه عدد  ها نشان مي X روحم را رويبحراني 

 تر از آن شود، با آن مساوي يا بزرگ) تجربي(شده   مشاهده

رابطه يا اختالف كه (رد خواهد شد ) H0(فرضيةپوچ 

كنندة  تعيين نقطة ).است از نظر آماري معنادار وجود دارد

غلط بوده  H0، در توزيع احتماالت مواردي كه βاحتمال 

هاي  Xاي از مرز اعداد بحراني را روي محور  است، نقطه

شده   دهد كه چنانچه عدد مشاهده اين توزيع نشان مي

) H0(پوچ  فرضية دست آيد، تر از آن به كوچك) تجربي(

  ).رابطه يا اختالف وجود ندارد(قبول خواهد شد 

همان جنس و  از دو هر αو  Рتوضيح مهم ديگر اينكه 

براي  مقياس احتماالت هستند كه مقدار اولي را كامپيوتر

دهد، و مقدار دومي را  شده خود مي  عدد محاسبه

عدد بحراني را (پژوهشگر براي تعيين سطح معناداري 

عنوان معيار ردي، يا قبولي،  هايش به يافته) كند تعيين مي

اي پژوهشي ه در گزارش. سازد فرضية پوچ مشخص مي

مرحلة طراحي  بر عدد آلفا، كه در  عالوه هميشه بايد

پوچ  رد يا قبول فرضية عنوان معيار  به توسط پژوهشگر

شده هم،   محاسبه مربوط به آمارة Pشود، عدد  تعيين مي

شود  دهد، ارائه دست مي كه كامپيوتر در پايان محاسبات به

تعيين كرد پژوهش را  تا بتوان با مقايسة آنها نتيجة

)17،16،8.(  

  

 :يآمار يريگ ميتصماشتباهات  كاهش

دنبال  آماري به واضح است كه در آزمايش يك فرضية

شكل . تصميمي هستيم كه با كمترين اشتباه همراه باشد

 كه اشتباهات نوع اول و دوم از نظر مقدار دهد نشان مي 1

 اينك، با توجه به رابطة. معكوس دارند با يكديگر رابطة

يادشده، اين  گيري معكوس بين دو نوع خطاهاي تصميم

يك از اين دو نوع  شود كه تأكيد روي كدام سؤال مطرح مي

به اين صورت است كه چنانچه . تر خواهد بود خطا مناسب

 β، مقدار )آنها را كوچك بگيريم(بگذاريم  αتأكيد را روي 
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هيچ .1دهد كه  اين موضوع نشان مي. افزايش خواهد يافت

 گيري پژوهشگر تة پژوهشي فارغ از خطاي تصميمياف

احتمال بروز يكي از انواع خطاهاي .2 نيست، و

گيري را فقط به قيمت افزايش احتمال خطاي نوع  تصميم

  ).17(توان كاهش داد  ديگر مي

 ترين بايد كوچك βو  αدر آزمون آماري خيلي خوب 

ب البته با توجه به مطال. مقدارهاي ممكن را دارا باشند

كه حجم نمونه ثابت بماند، به  كم تا زماني شده، دست گفته

كاربردي  چون نتيجة .توان دست يافت چنين آزموني نمي

تر از خطاي نوع دوم است،  بروز خطاي نوع اول مهم

رو روش عملي مناسب به اين ترتيب است كه  ازاين

سطح قابل "ميزان خطاي نوع اول را از قبل در  پژوهشگر

براي چنين  كند ن و سپس، سعي ميتعيي "اغماض

خطاي نوع اول آزموني را انتخاب كند كه در  مقداري از

ترين مقدار ممكن را  خطاي نوع دوم كوچك آن مقدار

هاي آماري پارامتري  مثالً استفاده از روش(داشته باشد 

 "سطح قابل اغماض" تعيين ...).پارامتري و جاي غير به

آماري نيست و  مسئلةبراي احتمال خطاي نوع اول، يك 

 مقدار آن با توجه به اهميت كاربردي كه رد كردن فرضية

معموالً، سطح احتماالت كوچكي . شود پوچ دارد، معين مي

هاي آماري براي  را در انجام آزمون 01/0يا  05/0مانند 

با توجه به تعبيري كه از . گيرند كار مي اين نوع خطا به

خطاي نوع اول  ه مقدارآوريم، اينك دست مي به "احتمال"

آزمون  100به اين معناست كه در هر  باشد، 05/0با  برابر

خطاي (كنيم  پوچ را به غلط رد مي فرضية بار 5مستقل، 

اشتباه   به يا ارتباطي را تأثير ؛ يعني)گيري نوع اول تصميم

گيريم كه در اصل  كار مي اي را به يافته(كنيم  مي تأييد

  ).غلط است

هركدام منحني توزيع  β و α هاي نقطه توضيح اينكه

يا سطح (احتماالت مربوط به خود را به دو قسمت 

در توزيع احتماالت مربوط به . كنند تقسيم مي) احتماالت

 رد فرضية) احتمال( ناحية α "پوچ صحيح است فرضية"

مقابل صحيح  فرضية"پوچ و در توزيع احتماالت مربوط به 

مقابل را تعيين  فرضية رد كردن) احتمال( ناحية β "است

هاي  توجه است كه يكي از راه شايان). 1شكل (كنند  مي

، در آزمون آماري افزايش β ويژه  ، و بهαكاهش همزمان 

واضح است كه افزايش حجم نمونه . است) N(حجم نمونه 

باال و وقت و انرژي زيادتر همراه است كه  با صرف هزينة

 براي كاهش مقدار مقرون به صرفه نيست، ولي راه مؤثري

در ضمن، معيار رد . آيد مي حساب  خطاي نوع دوم به

 كه كامپيوتر از محاسبات خود دربارة Pمقايسه  H0كردن 

دهد و در توزيع  دست مي احتمال وقوع عدد مشاهده به

گيرد و از همان جنس و مقياس  قرار مي αاحتماالت 

 αتر از  مساوي يا كوچك Pباشد؛ يعني اگر  است، مي

پوچ صحيح  فرضية"شده در همان توزيع احتماالت  تعيين

توجه است  شايان. رد خواهد شد H0دست آمد، به "است

هركدام، يك عدد بحراني مشخص را روي محور  αو  Pكه 

X ها در توزيع احتماالتα )پوچ در آن  توزيعي كه فرضية

عنوان  را پژوهشگر به αكنند كه  مشخص مي) صحيح است

پوچ  يري براي رد كردن و رد نكردن فرضيةگ معيار تصميم

دهد،  دست مي را، كه كامپيوتر به Pكند، ولي  تعيين مي

ها، يا بزرگي ارتباط همبستگي  مقدار اختالف ميانگين

حال، اين برداشت . سازد ، مشخص مي)عدد مشاهده(

دست آيد،  به تر كوچك Pممكن است ايجاد شود كه هرچه 

ميانگين گروه تجربي از  صلةفا(شدت تأثير متغير مستقل 

. ، يا ميزان ارتباط، بيشتر بوده است)ميانگين گروه كنترل

فقط ميزان احتمال خطاي نوع اول را  P يا αمقدار 

سازد و ربطي به ميزان تأثير يا شدت متغير  مشخص مي

 ميزان رابطة). 13(مستقل يا ميزان همبستگي ندارد 

 از طريقهمبستگي، يا شدت تأثير متغير مستقل، 

كه ... و  ESو  2ωيا  rهاي آماري ديگري مانند  شاخص

سازند، قابل بررسي  آماره را مشخص مي "ارزشمندي"
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شايان توجه است كه تنها در انواع ). 1(هستند 

هاي  همبستگي فرضيه هاي علت و معلولي يا رابطة پژوهش

  .شوند آماري تدوين و به آزمايش گذارده مي

  

 :يتجرب اشتباهات كاهش

گر  منابع اصلي اشتباهات تجربي را متغيرهاي اخالل

يا ) ذاتي-اي زمينه(از انواع انساني ) مخل، مزاحم، رقيب(

هايي مانند انگيزش زياد،  نمونه. دهند محيطي تشكيل مي

، تمركز )جسمي، رواني يا فني(ميلي، آمادگي  خستگي، بي

اقتصادي، هوش و -اجتماعي-ذهني، مالحظات سياسي

. اند از انواع متغيرهاي مخل انساني غيرذاتي... واستعداد 

دستة ديگر متغيرهاي مخل انساني مانند نژاد و جنسيت 

در كنار آنها، . اند از نوع متغيرهاي مخل انساني ذاتي

گيري پيچيده يا  اندازه متغيرهاي مخل محيطي مانند ابزار

دماي محيط، زمان و  غيرمعتبر، سروصدا، شلوغي يا درجة

آوري اطالعات  دقتي و عجله در جمع گيري، بي ندازهمكان ا

  . قرار دارد... خام اوليه، و

 گر را، به نسبت احاطة متغيرهاي اخالل پژوهشگر

شناسد يا از وجود آنها  علمي كه روي موضوع دارد، يا مي

 در صورت شناخت، آنها را از طريق. اطالع است بي

 بيني و پيشهاي مناسب آماري يا از طريق راهكارها  روش

هاي پژوهش و آمار وجود  روش زمينة هايي كه در روش

دركارهاي پژوهشي . كند دارد، در حد امكان، كنترل مي

گري هم وجود دارند كه در سطح  هميشه متغيرهاي اخالل

در . اند مانده  باقي علم روز، يا آگاهي پژوهشگر، ناشناخته

هاي  ع روشاين صورت تنها راه كنترل آنها استفاده از انوا

انتخاب تصادفي، كه خود درجات متفاوتي از كيفيت 

  ).5(تصادفي بودن را دارند، است 

كه پژوهشگر متغيرهاي مخل پژوهش خود  صورتي در

هاي  را تشخيص دهد، براي كنترل بخشي ازآنها روش

علم آمار وجود دارد كه تحليل كوواريانس يك  متعددي در

دانيم شاخص آماري اين  مي. شدة آن است شناخته نمونة

متغيرهاي مخل همان انحراف استاندارد است كه محاسبة 

آن در بخش آمارهاي توصيفي كار پژوهشي بسيار متداولي 

بر آنكه ميزان عددي اشتباهات   اين شاخص، عالوه. است

كند،  برداري را معين مي تجربي، يا ميزان خطاي نمونه

با )  Error Term( "شاخص اشتباهات"عنوان   به عمالً

هاي آماري براي  فرمول قرار گرفتن در مخرج بيشتر

هاي توصيفي و استنباطي، يا  ميزان عددي آماره محاسبة

هاي رگرسيوني يا  بيني هاي تغييرات در پيش برآورد دامنه

كننده دارد،  ها، نقش تعيين پارامترهاي جامعه از روي آماره

. آيد مي حساب بهكه اين نيز نوعي كنترل متغيرهاي مخل 

هاي آماري  افزايش تعداد آزمودني و استفاده از روش

هاي آماري مؤثر  جاي غيرپارامتريك راه پارامتريك به

  ).    4(ديگري براي كنترل متغيرهاي مخل هستند 

نيز راهكارهاي ديگري  "هاي پژوهش روش"در مبحث 

براي كنترل بخش ديگري از متغيرهاي مخل كه پژوهشگر 

مشابه،  مقايسة هاي انتخاب گروه. سد وجود داردشنا مي

هاي مشابه،  ها با استفاده از جفت گروه سازي همسان

به  ( هاي متعدد گيري اندازهاستفاده از فقط يك گروه در 

هاي  ، تقسيم گروه به زيرگروه)كوواريانس توجه شود

هاي ديگري براي كنترل اين نوع  راه... نزديك به يكديگر و

  .خل هستندمتغيرهاي م

اند كه پژوهشگر  آخرين دسته، متغيرهاي مخلي

علت تنگناهاي اجرايي يا امكانات علم  شناسد، ولي به مي

در اين . تواند كاري براي كنترل آنها انجام دهد روز نمي

هاي خود،  صورت، به وجود و اثر احتمالي آنها در يافته

 .كند عنوان يك پژوهشگر مسئول، صادقانه اعتراف مي به

را كه  "هاي پژوهش محدوديت"اين اعترافات همان بخش 

نويسد،  در فصل اول گزارش خود مي معموالً پژوهشگر

  .دهد تشكيل مي
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 "قلمرو، مرز، يا محدودة"ها،  محدوديت: توجه

شود، نيستند، زيرا  پژوهش، كه در بعضي ادبيات ديده مي

آن  " ةاهداف ويژ" طريق مطالعه از  قلمرو، مرز و محدودة

  .اند هاي بسيار متفاوتي اين دو مقوله. شوندبايد تعيين 

  
 يهايريگ جهينت در  ᵣو مقدار  ، 2µو 1µاختالف  ، α  ،β ،N اثر
 :يپژوهش

- α )اشتباه نوع اول :(H0 )صحيح ) پوچ فرضية

ها، يا همبستگي  است، يعني در اصل اختالفي بين ميانگين

را با اين  پوچ بين متغيرها، وجود ندارد، ولي ما فرضية

ديگر، اختالف   عبارت  به. كنيم مقدار احتمال اشتباه رد مي

 پذيريم و مي اشتباهاً يا ارتباطي را كه در واقع وجود ندارد،

 .كنيم مي تأييد

- β )اشتباه نوع دوم :(H0 )غلط ) پوچ فرضية

ارتباط بين  ها، يا است، يعني در اصل اختالف ميانگين

پوچ را با اين مقدار  فرضيةمتغيرها، حقيقي است، ولي ما 

ديگر، اختالف، يا   عبارت به. كنيم احتمال اشتباه قبول مي

 پذيريم و تأييد نمي اي را كه در واقع وجود دارد رابطه

  .كنيم نمي

هاي علمي همراه با اشتباه  با اين ترتيب، يافته -

گيري آماري نوع اول نوعي قوانين علمي را توصيه  تصميم

در مقابل، . اثرند فايده و بي مورد، بي بي كنند كه در اصل مي

گيري نوع دوم  هاي علمي همراه با اشتباه تصميم يافته

توانند براي رفع  كه در اصل مي انواعي از قوانين علمي  را

 مسائل و مشكالت انسان مفيد قابل استفاده و مؤثر باشند،

 .كنند غيرقابل توصيه اعالم مي

- α د و مالك آن كن را خود پژوهشگر تعيين مي

حياتي يا مهم بودن (اهميتي است كه كاربرد نتايج دارد 

شود  مي تر تر شود، عدد بحراني بزرگ كوچك αهرچه ). آن

) يك جدول اعداد بحراني اين را نشان خواهد داد مشاهدة(

شود؛ يعني شدت  مي تر مشكل H0رد كردن  رو و ازاين

ها، بايد خيلي بزرگ  همبستگي، يا اختالف بين ميانگين

 tتري از  شده ارزش بزرگ  محاسبه tباشد تا براي مثال 

 .پوچ رد شود فرضية رو دست آورد و ازاين بحراني به

: نيز بستگي دارد Nبه  αبر   عالوه H0رد كردن  -

بحراني  t تر باشد، بزرگ) سازد درجةآزادي را مي( Nهرچه 

تر خواهد  آسان H0رد كردن  رو شود و ازاين مي تر كوچك

ها، يا  اختالف كمتري بين ميانگين عبارت ديگر،  به .شد

 شايان. رد شود H0مقدار همبستگي كمتري، الزم است تا 

 αميزان احتمال اشتباه  توجه است كه تصميم دربارة

گرفته ) β(بدون توجه به ميزان احتمال اشتباه نوع دوم 

 .شود مي

بحث طوالني و مفصلي دارد كه  βعمل و اثر  -

. جزئيات آن در اينجا خارج از موضوع است طرح همة

 :مختصر كاربردي از آن اين است كه

 βمقدار عددي ) α=05/0(در يك آلفاي معين  -

و اختالف واقعي ) ها در گروه تجربي تعداد آزمودني( Nرا 

 )هاي مورد مقايسه گروه هاي ميانگين(  2µو  1µبين 

 .كنند معين مي

معين در گروه تجربي،  Nو αدر يك  -

 هاي با افزايش اختالف واقعي بين ميانگين βمقداراحتمال 

، β-1يعني (كند  هاي كنترل و تجربي كاهش پيدا مي گروه

متغير  كه احتمال توانايي آزمون در پيدا كردن تأثير

واقعاً وجود  كه مستقل، يا همبستگي بين متغيرها هنگامي

  ).يابد ، نام دارد، افزايش ميدارند

مقدار احتمال يك آزمون ) β-1(توانايي آزمون  -

كه آن اثر يا  هنگامي آماري در يافتن اثر يا همبستگي،

 . دهد همبستگي واقعاً وجود دارد، را نشان مي

 "توانايي آزمون آماري"اصطالح  به اين احتمال در

)Power of the Test( به آن بعضي منابع . شود گفته مي

اينجانب مبهم است، هم  ، كه از نظر"توان آزمون"

  :شود براي افزايش آن توصيه مي. اند گفته
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 تعداد اعضاي نمونه افزايش داده شود؛ .1

 افزايش داده شود؛ αمقدار احتمال   .2

 شدت متغير مستقل زياد شود؛ .3

آمارهاي  جاي هر كجا كه ممكن است، به .4

 ).      15( استفاده شودمشابه پارامتري  غيرپارامتري از انواع

به ) يكسويه(يكطرفه ) مقابل فرضية(اگر حكم  -

 شود عمالً نصف مي α تبديل شود،) دوسويه(دوطرفه 

ا لذشود و  بزرگ مي β رو ، ازاين)شود مي تر كوچك(

شود، زيرا  واقعي زياد مي احتمال نديدن اختالف يا رابطة

β-1 14(يابد  كاهش مي.( 

هاي تجربي و  ميانگينهرچه اختالف بين  -

 يا دو گروه تجربي، زيادتر شود، احتمال رد كردن كنترل،

H0، يابد، يعني  وقتي واقعاً غلط است، افزايش ميβ 

يا  توانايي آزمون در تأييد اثر رو شود و ازاين مي تر كوچك

  .كند همبستگي واقعي افزايش پيدا مي

 Nها و  در يك اختالف معين بين ميانگين -

. افزايش خواهد يافت αبا كاهش مقدار  β رمعين، مقدا

كوچك (گيرانه باشد  خيلي سخت α كه بنابراين، درصورتي

، )β(، احتمال نديدن يك اختالف يا ارتباط واقعي )باشد

 شايان طور حتي اگر اين اختالف يا همبستگي به

دليل آن اين . يابد هم بزرگ باشد، افزايش مي اي مالحظه

) β(كوچك شدن آلفا افزايش و است كه عدد بحراني با 

رد كردن  رو ازاين كند؛ هم به همين دليل افزايش پيدا مي

H0  احتمال يافتن اثر متغير مستقل  شود و مي تر مشكل

تواند وجود داشته باشد،  يا همبستگي بين متغيرها كه مي

 .شود كم مي

، كه موجب كاهش ميزان Nافزايش  با -

 ، كه در همة)استانداردانحراف (اشتباهات تجربي 

شود، توانايي آزمون  هاي آماري وجود دارد، مي محاسبه

)β-1 (پوچ غيرصحيح  در رد كردن فرضية) احتمال پيدا

افزايش ) كه واقعاً وجود دارد كردن تأثير يا رابطه هنگامي

هاي منحني توزيع گروه  تر شدن دامنه يابد، زيرا با جمع مي

استاندارد كه شاخص  علت كاهش انحراف  به(تجربي 

اين  سهم كمتري از دامنة) پراكندگي اين گروه است

دهد، وارد بخش  را تشكيل مي "بتا"توزيع، كه احتمال 

رو احتمال مربوط  شود و ازاين مي "آلفا"احتمال   مربوط به

كند و اختالف يا  افزايش پيدا مي "توانايي آزمون"به 

 دار و تأييدهمبستگي مورد مطالعه از نظر آماري معنا

 ).1شكل ( شود مي

ارتباط  ها، يا در هر مطالعه اختالف بين ميانگين -

) β(همبستگي، در حد آلفاي معين، ميزان اشتباه نوع دوم 

تر شود،  كوچك Nكند، يعني هرچه  تعيين مي Nرا فقط 

رو احتمال نديدن اختالف  ازاين. شود مي تر بزرگ βارزش 

 .و برعكس يابد يا ارتباط واقعي افزايش مي

 :در مقابل ارزشمند بودن آن آمارهمعنادار بودن 

شده فقط   معنادار بودن آماري يك شاخص محاسبه

درصد  5 ، يا1 گوياي اين است كه با احتمال اشتباه آلفاي

اين . همبستگي يا تأثير متغير مستقل وجود دارد رابطة

صرفاً آماري است و ارزش كاربردي اين  گيري نتيجه

آماري  ارزش واقعي يك يافتة. دهد دست نمي را بهها  يافته

از نظر كاربردي مقدار واريانس خالص و بدون اشتباه 

شده  متغير تابع است كه تحت تأثير متغير مستقل حاصل

در مورد همبستگي نيز عبارت است از مقدار (است 

واريانس خالص و بدون خطا كه متغيرهاي تحت بررسي بر 

اشتراك دارند و به نام ضريب اند و در آن  هم منطبق

براي محاسبة هر يك از اين ). تعيين مشهور است

براي ). 1،19(هاي آماري ويژه وجود دارد  روش ها واريانس

نمونه، واريانس خالص ارتباط بين متغيرهاي تحت بررسي 

توان دوم ضريب (در همبستگي را ضريب تعيين 

 زةكه به اندا بدين معنا. سازد مشخص مي) همبستگي

شده دو متغير واقعاً با يكديگر   ضريب تعيين محاسبه

آن تعريف  تواند ديگري را به اندازة ارتباط دارند و يكي مي
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 هاي علت و معلولي، در طرح رابطة در مقولة. كند

آزمون، مقدار خالص اثر متغير مستقل بر  آزمون و پس پيش

درصد افزايش، كه نسبت ميانگين  محاسبة تابع از طريق

در . آيد دست مي آزمون است، به زايش بر ميانگين پيشاف

مجذور  دو گروه مستقل محاسبة هاي تجربي مقايسة طرح

خود را دارد، تفاوت  ، كه راه محاسباتي ويژة) 2ѽ(امگا 

دست   واقعي دو گروه را روي متغير تابع مورد نظر به

به اين معنا، كه چنانچه در شرايط معين همان . دهد مي

وجود   به "ب"اتفاق بيفتد، متغير  "الف"غير مت تجربة

 ).3( خواهد آمد

مقدار مجذور امگا براي انواع تحليل واريانس هم از 

اند و تحليل  خودشان قابل محاسبه ويژة هاي فرمول طريق

توجه است  شايان. و تفسير آنها هم به همين صورت است

 آيد، دست مي در مواردي كه شاخص آماري معنادار به

) Meaningfulness(شاخص ارزشمندي  محاسبة

كند و اطالعات  مربوط به آن ضرورت بيشتر پيدا مي

ها  اين شاخص. دهد دست مي تري را به تكميلي كاربردي

از آنها  بر آنچه گفتيم، يكي ديگر عالوه. انواع متفاوت دارند

 اندازة. است) Effect Size-ES( " اندازة اثر " محاسبة

هاي تجربي و كنترل  ختالف بين ميانگيناثر از تقسيم ا

بر انحراف استاندارد گروه كنترل به مقياس اعداد   تقسيم

  5/0كم، تا  2/0مقدار آن تا . آيد دست مي  استاندارد به

  ).18(بزرگ است  8/0متوسط و تا 

 شود كه با يافتن معناداري يا غيرمعناداري مالحظه مي

 دست مفيد بهدو به يك اندازه اطالعات  چون هر(

 رسد، بلكه تنها كار پژوهشگر به پايان نمي ، نه)دهند مي

 رساني براي او آغاز جديدي از اطالع فصل و مرحلة

 كه)  2η( اتا  مجذور براي نمونه، محاسبة. شود مي

 در(همبستگي بين يك متغير اسمي و يك متغير كمي 

 هاي دهد، يا آزمون دست مي را به) انواع تحليل واريانس

 هاي معنادار شدن در تحليل تعقيبي، براي يافتن ريشه

 ، اطالعات ارزشمند...و) دو خي(واريانس، مجذوركاي 

 هاي اضافي از همان دسته ديگري هستند كه بدون هزينه

 اند و كار پژوهشگر را كامل اطالعات خام قابل استخراج

 تنوع و وسعت اطالعات پژوهشگر دربارة ترديد بي. كنند مي

 هاي آمار كاربردي امكان انتخاب بيشتري را، و روشابزار 

 تر اهداف تنها در محاسبات آماري، بلكه در تدوين جامع  نه

  ).19(آورد  اش فراهم مي مطالعه يژةو

  

 :در مقابل پارامتر آماره

 هاي عامل مهم ديگري كه در افزايش ارزش يافته

 هاي حاصل از آماره دارد، تعميم آماري نقش چشمگيري

 يك نمونة. مربوطه است نمونه به پارامترهاي جامعة

 در اي اي، يا نقطه شدة آن برآورد دامنه  متداول و شناخته

 كه اشتباه استاندارد ميانگين صفر باشد، ميانگين صورتي

 محاسبه در اين .جامعه از روي ميانگين نمونه است

 ضرب اشتباه با حاصل ±ميانگين نمونه با عالمت جبري 

 آلفايي كه 2/1 مربوط به) Z(رد ميانگين درعدد استاندا

 پژوهشگر براي احتمال خطاي آماري نوع اول خود انتخاب

 zهاي تبديل احتماالت به عدد  جدول از ( كند مي

 مورد شود تا دامنة جمع و تفريق مي) شود استخراج مي

 بدين معنا كه چنانچه ميانگين مورد دست آيد؛  نظر به

 در نمونه پيداشده متفاوت است، باجامعه با آنچه  نظر

 .شده در اين دامنه قرار خواهد گرفت  آلفاي تعيين احتمال

 بديهي است چنانچه اشتباهات صفر باشد، ميانگين جامعه

 البته چنين رويدادي. با ميانگين نمونه خواهد شد برابر

 بسيار نادر است و اين مطلب فقط براي توضيح بيشتر بيان

 بسيار ارزشمند است كه از اين نظراين اطالعات . شد

 يافته استنباطي، كه تعميم پژوهشگر را به هدف نهايي آمار

  .رساند مي هدف است، از نمونه به جامعة

اي پارامترهاي جامعه به ميانگين ختم  برآورد دامنه

هاي  اي كه از محاسبه آماره در واقع، براي هرگونه. شود نمي
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دست  و معلولي بهتوصيفي، همبستگي يا روابط علت 

توان به همين صورت براي پارامترهاي جامعه  مي آيد، مي

كافي است پژوهشگر در . دست آورد  به اي برآوردهاي دامنه

آن را از كامپيوتر خود  مورد آن آگاه باشد و محاسبة

براي تحليل و تفسير آنها هم مانند ميانگين كه . بخواهد

ين برآورد همين در اهميت ا. شود شرح داده شد، عمل مي

هاي پژوهش در جامعه كاربرد پيدا  بس كه چنانچه نتيجه

. اي صرف آن شده است بيهوده هاي نكند، زحمت و هزينه

 "اس-اس-پي-اس"افزارهاي ذكر است كه در نرم شايان

اي براي هر شاخص آماري، معموالً  اين برآوردهاي دامنه

ده ها، براي آلفا پنج و يك درصد دا در انتهاي جدول

 ).22( شود مي

 

 :پژوهش گزارش

. نقطة پاياني هر پژوهش انتشار نتايج آن است

و روزامدتر  تر رايجنامة تحصيلي و مقاله انواع  پايان

انتشارات هستند كه معموالً منبع ساير پژوهشگران نيز 

تركيب و ساختارهاي متفاوتي براي رساله و . گيرند قرار مي

طور متداول  شود كه به هاي تحصيلي مشاهده مي نامه پايان

هر يك . اصلي آنها داراي يك ساختار پنج فصلي است بدنة

ي منطقي از اين پنج فصل يك هدف كلي و يك محتوا

در فصل . دارد كه بايد در طول تدوين پيوسته رعايت شود

شود،  نوشته مي "مقدمه و معرفي"اول كه تحت عنوان 

. دهد مي پژوهشگر طرح كلي و اهداف كار خود را ارائه

، منتخبي از آنچه را "پژوهش پيشينة "فصل دوم، به نام 

كه ساير پژوهشگران دربارة پژوهش در دست اجرا در 

در فصل سوم، با نام . كند اند، معرفي مي ه پيدا كردهگذشت

كند كه طرح كلي و  ، پژوهشگر معين مي"شناسي روش"

هايي و  اهداف پژوهش خود را با استفاده از چه ابزار و روش

فصل چهارم، . در مورد كدام جامعه به اجرا درخواهد آورد

، نتايج اجراي پژوهش را "هاي آماري يافته"تحت عنوان 

در . شود هاي آماري شامل مي وتحليل تجزيه صورت  به

نام دارد، پژوهشگر  "گيري بحث و نتيجه"فصل پنجم، كه 

طور نظري تحليل و تفسير  هاي آماري خود را به يافته

هاي علمي از آنها  كند و براي رسيدن به نظريه مي

  ).2( آورد عمل مي  به گيري نتيجه

طقي پيروي هر فصل بايد از يك تركيب و محتواي من

جامع  مقدمة: ترتيب منطقي فصل اول عبارت است از. كند

براي معرفي پژوهش و جلب نظر خواننده، مباني و 

هاي پژوهشي، بيان مسئله، ضرورت  زيربناي نظري فرضيه

هاي پژوهش، اهداف و  و اهميت استفاده از هر يك از يافته

ها،  فرض دنبال آنهاست، پيش سؤاالتي كه پژوهشگر به

ها و  ها، و تعريف مفهومي و نظري واژه دوديتمح

.  1: شود فصل دوم از سه قسمت تشكيل مي. اصطالحات

توضيح هدف و روش گردآوري ادبيات پژوهشي در چند 

 بدنة.2 سطر براي هدايت فكر خواننده در حين مطالعه؛

. شده  ارائه هاي گيري از پژوهش نتيجه.3اصلي ادبيات، و 

معرفي محتواي فصل : است از محتواي فصل سوم عبارت

هدف،  در چند سطر، شرح روش و طرح پژوهش، جامعة

گيري، تعريف عملياتي متغيرها، ابزار  نمونه و روش نمونه

گيري، روش  گيري، اعتبار و پايايي ابزار اندازه اندازه

كار گرفته  هاي آماري كه به آوري اطالعات خام، روش جمع

ند سطر معرفي فصل چهارم، پس از چ. خواهند شد

رديف  شمارة هاي آماري را براساس محتواي فصل يافته

در فصل پنجم، پس از چند . گيرد اهداف ويژه دربرمي

هاي مهم  اي از يافته سطر معرفي محتواي فصل خالصه

پژوهش كه پژوهشگر در نظر دارد آنها را تفسير و 

پس ازآن . شود مي گيري كند، از نظر يادآوري، ارائه نتيجه

 ها، در چارچوب يافته "گيري بحث و نتيجه"مبحث  در

در دست اجرا، اهداف ويژه،  اي پژوهشي مطالعة فرضيه

هاي پژوهش،  مباني نظري، ادبيات پيشينه و محدوديت

هاي موجود،  هاي جديد يا تكميل نظريه براي توليد نظريه
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در ادامه، . گيرند گيري قرار مي نتيجه مورد بحث و

هاي پژوهش، با استناد به  ته از يافتههاي برخاس پيشنهاد

منظور  هاي بيشتر به هر يافته، و پيشنهاد براي پژوهش

  .تكميل اطالعات موجود آورده خواهد شد

نوع دوم انتشار نتايج پژوهشي كه مورد نظر است، 

هاي مستخرج از رساله و  بدنة اصلي مقاله. است "مقاله"

در . شود كيل مينامة تحصيلي معموالً از سه بخش تش پايان

هاي  اي از فصل خالصه "مقدمه"بخش اول، تحت عنوان 

بخش دوم، تحت عنوان . شود اول و دوم رساله نوشته مي

شود، و در نهايت  فصل سوم را شامل مي "شناسي روش"

هاي چهارم و  در بخش سوم منتخب مورد نظر از فصل

ع هايي كه از ساير انوا مقاله. شود مي پنجم ادغام و ارائه

شود، كم وبيش از همين الگو پيروي  پژوهش تهيه مي

 ).2(كنند مي

 

  گيري بحث و نتيجه
توجه است كه احتمال ديدن يك اختالف  شايان .1

طور  به H0به اين مفهوم نيست كه ) H0رد كردن (واقعي 

باوجوداين، بيشتر محققان، . مطلق صحيح يا غلط است

به يك حد  كه هاي واقعاً كوچك، هنگامي حتي براي نمونه

رسند، تمايل دارند  دار بودن مورد نظر نمي معنا

ارتباط، وجود ندارد، يا  گيري كنند كه اختالف يا نتيجه

پوچ را صحيح قبول  فرضية رو توجه نيست و ازاين شايان

گذشت، مشاهده  β با توجه به بحثي كه دربارة. كنند مي

توان  مي البته. ضمانت كافي ندارد گيري شود اين نتيجه مي

: در نظر گرفت H0دومعياري را براي قبول  يك ضابطة

 بيشتر از مثالً) ارتباط احتمال اختالف يا( αيعني چنانچه 

) ارتباط همبستگي احتمال عدم اتفاق اختالف( βو  05/0

 .قبول شود H0 بود، 05/0كمتر از 

شود تا  در قوانين علمي موجب مي αوجود  .2

جامعه از موارد يا اطالعاتي استفاده كند كه اصوالً در حد 

تأثير  احتمال مربوطه مناسب يا صحيح نيستند، يعني

 اند كه عمالً شده  روش، دارو، يا تمرينات ورزشي توصيه

  .اند ه اثر يا غيرقابل استفاد بي

شود تا  در قوانين علمي موجب مي βوجود  .3

برايش مفيد يا قابل  معه از موارد يا اطالعاتي كه عمالًجا

 اند، در حد احتمال مربوطه محروم بماند، يعني استفاده

اند  توانسته تأثير روش، دارو يا تمرينات ورزشي كه مي

برايش مفيد يا قابل استفاده باشند، رد شده و توصيه 

  .اند نشده

نين ها و قوا در يافته βو  αبه اين ترتيب، وجود  .4

سازد؛ وقت،  علمي هركدام جامعه را از يك سو متضرر مي

شده  بهره  كم عمالً شده، پول و انرژي كه صرف يافتن آنها

  .شود محدود مي ها علم در آن زمينه رشد و توسعة و دامنة

با توجه به ارتباط معكوس بين آلفا و بتا،  .5

علمي خالص و بدون  يافتة گونه شود كه هيچ مشاهده مي

هاي  گيري و كاربرد يافته نتيجه رو نيست و ازاين اشتباه

  .احتياط و دورانديشي صورت پذيرد علمي بايد با

رسد كه  هنگامي يك كار پژوهشي به تكامل مي .6

هاي معناداري، ارزشمندي يافته، و  بررسي بر  عالوه

ارائه  گيرد، اي كه اين يافته در جامعه هدف قرار مي دامنه

 .شود

هاي علمي پس از  نانچه يافتهدر نهايت اينكه، چ .7

هاي علمي،  هاي مختلف مانند گزارش صورت توليد به

 كننده مصرف سخنراني، مقاله، و پوستر در اختيار جامعة

 .قرار نگيرد، سودي از آنها حاصل نخواهد شد
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