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Abstract 
Today, researchers have witnessed common statistical errors in many scientific articles. 

In order to the results of scientific articles to be reliable, they are judged in sports 

management journals before publication; however, in some articles published in these 

journals, various errors are observed, which makes them invalid. Therefore, the purpose 

of this study was to investigate the common statistical and methodological errors of sports 

management research in order to provide appropriate information for other authors of 

sports management articles. For this purpose, content analysis approach used. So, first the 

articles published from 2012 to 2018 in 4 Journals including: Sports Management Studies, 

Journal of Sport Management, contemporary Studies on Sports Management and Applied 

Research in Sports Management were reviewed and common mistakes of researchers were 

obtained. The results of the practical study of the theoretical and basic concepts of sports 

management in the articles published in Persian journals indicate that there are 

fundamental errors in the articles published in the mentioned journals. Among the large 

and small errors found in sports management researches, the common mistakes that 

researchers often make were evaluated in this study. It is hoped that by stating these 

mistakes and paying attention to their correct form, the quality of research, judging and 

publishing articles will increase. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Sport management has evolved into a highly noticeable and respectable area of 

academic discipline during the past three decades (Zhang, 2015). Despite the 

growth in the number and size of the sport management academics, the value of 

research in the field continues to be equivocal in the minds of many scholars who 

question its academic rigor (James, 2018). Today, researchers have witnessed 

common statistical errors in many scientific articles. In order to the results of 

scientific articles to be reliable, they are judged in sports management journals 

before publication ; however, in some articles published in these journals, various 

errors are observed, which makes them invalid. So, the purpose of this study was 

to investigate the common statistical and methodological errors of sports 

management research in order to provide appropriate information for other 

authors of sports management articles. 
 

Materials and Methods: 
This research is type of descriptive research that analyzes the content of sports 

management articles published in Persian publications. For this purpose, all 

articles published in 4 Sports Management Studies, Journal of Sport Management, 

Contemporary Studies on Sports Management and Applied Research in Sports 

Management were reviewed. These journals were selected because they met the 

required standards of the Islamic World Citation Database (ISC). Also, to ensure 

effective research, articles published from 2012 to 2018 were reviewed. This 

course covers the years when all of these publications were available online, and 

the researcher reviewed the online versions of these articles. Then, following the 

research framework of Jordan, Walker and Kenneth Rhino (2011), Kim and Lee 

(2019), the indicators for evaluating and analyzing articles were formed. In these 

articles, the research methods and techniques used in data analysis and inference 

were explored. Finally, the common errors in the Persian articles of sports 

management in the mentioned years were examined. Among the many large and 

small errors in sports management research, the researcher categorized common 

research errors. 
 

Findings: 
Due to the fact that these publications obtained the required standards of the 

Islamic World Citation Database at different times, the articles published in these 

publications from 2012 to 2018, a total of 1188 articles were reviewed. Journal of 

Sport Management in 2009, Sports Management Studies in 2010, contemporary 
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Studies on Sports Management in 2011 and Applied Research in Sports 

Management in 2012 are in the citation database of the Islamic world. Among the 

large and small errors found in sports management research, failure to comply 

with statistical assumptions (Failure to review statistical assumptions can 

significantly undermine the validity of the findings), errors in random sampling 

(One of the most misunderstood is the use of the word random, a random or 

random sample called a randomly selected sample. With the sample size n, n 

individuals from the community have an equal chance of being selected in the 

sample), causal relationship errors (One common mistake that researchers often 

make when using structural equation modeling or regression analysis techniques 

is to interpret the coefficient of the model as the causal effect without creating 

sufficient conditions for the causal relationship), errors related to data collection 

tools (Data collection tools must have good validity and reliability), ensuring the 

correctness of the result of a test based on a significant level (if you take a test at 

the level of 0.05 and the null hypothesis is not rejected (accepted), you cannot 

claim that you are 95% sure of the test result. Because, the number 0.05 is the 

error of the first type, that is, the test is performed in such a way that the 

probability of rejecting the null hypothesis, if the null hypothesis is correct, is 

0.05. Therefore, if the null hypothesis was rejected, there was a relative certainty 

that the opposite hypothesis was correct, but the null hypothesis was not accepted, 

and the degree of confidence in the null hypothesis depends on the probability of 

a second type error, which is usually not known. The cases where the opposite 

hypothesis is compounded do not have a definite value. Therefore, in such a 

situation, there can be no assurance of the correctness of accepting the null 

hypothesis) and bias in publishing (One of the constant concerns is that the 

published texts express only part of the key results of the research or all of it? The 

unpublished part can be systematically deviated from the published part, because 

there are choices in determining what is available for publication) were the most 

important mistakes that sports management researchers made and were evaluated 

in this study. 
 

Conclusion: 

Determining appropriate research methods for researchers often makes it difficult 

for sports management to publish in academic journals. Textbooks for 

Methodology and Statistics provide basic guidelines for research and statistical 
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methods, but are limited to identifying and implementing research methods and 

statistical analysis that are appropriate for accurate academic review. The 

knowledge and experience of the judges can play an important role in formulating, 

developing and providing guidance on the appropriateness of statistical methods. 

Therefore, university professors who work as referees in sports management 

journals can explain practical points to their students. On the other hand, the use 

of statistical methods and inappropriate research leads to achieving incorrect 

results. These misconceptions can not only solve the problem of the sports 

industry, but also cause many problems. For example, if a researcher examines 

the macro-indicators of the country's professional wrestling professional policy 

and makes a mistake in his research, and if the wrestling federation uses the results 

of this research, it is very likely that the federation will not achieve the desired 

results. As another example, if the indicators for selecting coaches for national 

football teams are examined in a research and obtained in an inappropriate way, 

not only can it not help the country's football federation, but if the federation uses 

the results of the research, its problems in selecting a coach The national team will 

increase. In the end, it should be acknowledged that the main focus of the present 

study is to better understand the statistical techniques appropriate for sports 

management research, not to show who and how many researchers or articles are 

making these errors. Also, the researcher does not seek to insult any publication, 

judges or editors of publications and only seeks to improve the quality of sports 

management articles. 
 

Keywords: Methodology,Persian Publications, Statistical Analysis, Sports 

Management. 
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 مقالة پژوهشی 

در   یورزش تیر ی مقاالت مد شناختیو روش ی آمار جیاشتباهات را

 1ی فارس یهاه ینشر
 

 یعبدالملک نیحس

 

سالمت، واحد کرج، دانشگاه آزاد    یو ارتقا   ینیبال  یمراقبت ها   قاتیمرکز تحق  ،یورزش  تیری مد  اریاستاد  .1

 مسئول(  سندهی)نو  رانیکرج ا  ،یاسالم
 

 14/04/1399تاریخ پذیرش:                          02/1399/ 08تاریخ دریافت: 

 چکیده 

آمار امروزه پژوهشگران شاهد   بس  ج یرا   یاشتباهات  برا  یاز مقاالت علم  ی اریدر  آمده در  دستبه  ج ینتا   نکه یا   ی هستند. 

پ  یعلم  یهامقاله باشند،  اتکا  نشر  شیدرخور  در  برخ   حال نی باا  شوند؛یم  یداور  یورزش  تیر یمد   ی هاهی از چاپ   یدر 

شده در  گزارش  ج یاز اعتبار نتا   شودیکه باعث م  شود یمشاهده م  ی فاشتباهات مختل  ها هی نشر  نی شده در اچاپ  یهامقاله

  تی ری مد  یهادر پژوهش  یشناختو روش  ی آمار  جی اشتباهات را  ی پژوهش حاضر با هدف بررس  نی مقاالت کاسته شود؛ بنابرا

با استفاده از    یورزش  ت یر یمقاالت مد  سندگانینو   ری سا  یبرا  یآوردن اطالعات مناسبمنظور فراهمبه  یورزش انجام شد. 

ابتدا مقاله  لیتحل  کردیور مطالعات    ، یورزش  تی ری مد  یهاهی در نشر   1397تا    1391  ی هامنتشرشده از سال  یهامحتوا 

مقاله    1188به تعداد    ،یورزش  تی ری در مد  یکاربرد  یهاو پژوهش  یورزش  ت یر یمعاصر در مد  یهاپژوهش  ،یورزش  ت یر یمد

  ی اهی و پا  یتئور  میمفاه  یکاربرد  یحاصل از بررس  جی رشته به دست آمد. نتا  نی امتداول پژوهشگران    یشد و خطاها  یبررس

شده  چاپ  ی هادر مقاله  ی از وجود اشتباهات اساس  یحاک  ، یفارس  ی هاهی شده در نشردر مقاالت چاپ  ی ورزش  ت ی ریمد   ۀ رشت

  نشدن تی شد، رعا  افتی   ی ورزش  ت یر یمد  یهاهشبزرگ و کوچک که در پژو  یخطاها  انی ذکرشده است. در م  یهاهی در نشر 

ابزار جمع  یخطاها   ، یعلّ  ۀ رابط  یخطاها  ،یتصادف  یر یگخطا در نمونه  ،یآمار  یهافرضشیپ اطالعات،    یآورمربوط به 

بودند که پژوهشگران    ییخطاها  نیترو تعصب در انتشار مهم  یسطح معنادار  بریآزمون مبتن  کی   ۀج ینت  یاز درست  نانیاطم

  ح یاشتباهات و توجه به شکل صح  نی ا  ان ی است با ب   دیشد. ام  یاب یپژوهش ارز   ن یمرتکب شدند و در ا  یورزش  ت یر یمد  ۀحوز

 . ابدی  شی و چاپ مقاالت افزا یها، داورپژوهش تیفیها، کآن
 

 . یفارس یهاهینشر   ،یورزش تی ری مد ،یشناسروش  ،یآمار ی هالیتحلکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
برمی مسیح  میالد  از  قبل  یازدهم  قرن  به  ورزشی  مدیریت  بازیقدمت  که  زمانی  یعنی  های  گردد؛ 

 1980  صورت رسمی این رشتۀ دانشگاهی از اواسط دهۀشده است، اما بهالمپیک باستانی برگزار می

مدیریت »  ( و نشریۀ1985)در سال    1مریکای شمالیو با پیدایش انجمن مدیریت ورزشی آمیالدی  

امروز این    (. از آن زمان تا به2،  1987،  3یافت )پارکس و اوالفسون( هویت  1987سال    )در  2« ورزشی

ای دیگری در این زمینه در اروپا،  های حرفهای در حال گسترش است. انجمن صورت فزایندهرشته به 

اند. شدهاندازی راه تخصصی زیادی در این زمینه  ایهاند. همچنین نشریه تأسیس شدهآسیا و استرالیا 

شروع به گسترش کرد و امروزه   شمسی  1380  در کشور ایران نیز رشتۀ مدیریت ورزشی از اوایل دهۀ

در   رشته  خود    های دانشگاهاین  به  را  زیادی  طرفداران  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  کشور  مختلف 

)عبدالملکی    نیز در این حیطه منتشر شده است  های زیادی است و همچنین نشریه اختصاص داده  

 (.57، 2018،  علیدوست ومیرزازاده 

در ارتباط با آن نیز افزایش پیدا کرده    ها نگرانیدانشگاهی،    رشد این رشتۀروبهزمان با گسترش  هم

.  شودمیمدیریت ورزشی مربوط    ها در حیطۀبه پژوهشدر این حیطه    هانگرانی  ترینمهماست. یکی از  

شود  میمدیریت ورزشی مطرح    های پژوهش  شناختیها در زمینۀ اشتباهات آماری و روشنگرانیاین  

رویز گالوز  و  برنال گارسیا  عبدالملکی، خداداد کاشی،  بین  تفاوت.  (2021،  4)محمدی،  موجود  های 

ورزشی    نظرهای مدیریت  رشتۀ  که  است  این  نتیجۀ  هم  و  نشانه  هم  ورزشی  مدیریت  پژوهشگران 

روند و چگونه به مقصد  میبه کجا    ها که هستند، که آن  کنندمیبیان    هاتفاوتست. این  ای نوپارشته 

شناسی  اساسی خود  های پرسشاین    (. 2020و خدایاری،    5خواهند رسید )عبدالملکی، سهیلی، وارموس

، دیگر  صورت مشابه(. به325،  1999،  6)هال و دنیش   است  داشته نوپا همیشه وجود    ایشته ربرای  

،  9کالسکی ( و اقتصاد )مک1999،  8(، بازاریابی )زیمن1993،  7ففر )  مدیریت پژوهشی مانند  هایزمینه 

دایت  وضعیت کنونی، توسعه و ه  های مهمی دربارۀ ( در همین وضعیت قرار گرفته بودند و سؤال 1998

 
1. North American Society for Sport Management (NASSM) 

2. Journal of Sport Management 

3. Parks & Olafson 

4. Bernal-García & Gálvez-Ruiz 

5. Varmus 

6. Hale & Danish 

7. Pfeffer 

8. Zyman 

9. McCloskey 
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،  3؛ اولریخ 1999،  2؛ السبچ، ساتن و وتن1992،  1داشتند )استلی و زاموتو های حیطۀ کاری خود  پژوهش

2001.) 

 خیر ا  هایسال  طی   علمی   تمقاال   شپذیر  ایبر  معتبر  تمجال  رمعیا   ،تحقیقو    رماآ  علم  پیشرفت  با

کاشی،    نداهشد  ترگیرسخت   تمقاال  بارۀدر  علمی  تمجالو    ستا  دهکر  یتغییرات چشمگیر  )مجد، 

 ی، گیرنمونه  ییندهاافریابیم  درمی  خیرا  لساپنج    تمقاال  بر  وریمر  با.  (2021عبدالملکی و خدایاری،  

  باید می  یمبتد  پژوهشگر  یعنی   اند؛ کرده  یچشمگیر  تغییرات  شناسیروشو    ریماآ  تجزیه و تحلیل 

از    کند  شناساییرا    علمی  هایپژوهشدر    یجرا  یخطاها   کند. در دهۀ   خودداری  ها دادن آن انجامو 

یافته  گذشته   ارتقا  تأملی در حوزۀ دانشگاهی  باال و درخور  ،  4است )ژانگ مدیریت ورزشی به سطح 

2015 ،4 .) 

پژوهشگران میزان زیادی از اشتباهات آماری را در تعداد زیادی از مقاالت علمی حتی در بهترین 

صورت  های ضعیف آماری بسیار گسترده است و به درواقع، مشکل گزارشاند.  ها مشاهده کردهنشریه 

آماری مربوط هستند،  بالقوه، جدی و شناخته پایۀ  به مفاهیم  اشتباهات  بیشتر  اینکه  با  نشده است. 

ها در کاربردن نادرست آنهای آماری و مفاهیم مرتبط از بهتوان با داشتن درکی صحیح از روشمی

های علمی صحیح و درخور  شده در مقالهمنظور اینکه نتایج ارائهتناب ورزید. بههای علمی اجپژوهش

از مقاله های تخصصی داوری میاتکا باشد، مقاالت پیش از چاپ در نشریه  های شوند، اما در برخی 

شود که اشتباهات مختلفی وجود دارد که باعث  پژوهشی مشاهده می-های علمی شده در نشریهچاپ

شود؛ بنابراین الزم است پژوهشگران مبتدی از اشتباهات  شده در مقاالت میر نتایج گزارش کاهش اعتبا

ها، روش پژوهش و نوشتن یک مقالۀ علمی ممکن  ریزی، تجزیه و تحلیل دادهرایجی که در زمان برنامه

رش  است با آن مواجه شوند، آگاهی یابند. این امر مستلزم این است که قبل از شروع پژوهش و نگا

پژوهش و   با فنون روش  باشند و همچنین  بر تمامی مراحل مطالعه تسلط کافی داشته  مقالۀ خود 

توانند در دو زمینه مرتکب اشتباه شوند و هر  مفاهیم آن آشنایی کامل داشته باشند. پژوهشگران می

تباهاتی هستند  شده در متون تأثیر بگذارند: اولین زمینه، اشتوانند بر صحت نتایج گزارش دو زمینه می

ریزی و اجرای مطالعه( و دومین  دهند )مانند اشتباهات در برنامهکه در طول فرایند پژوهش روی می

داده به هنگام تجزیه و تحلیل  پژوهشگر  نتایج مرتکب  زمینه، مواردی هستند که  ارائۀ  ها، تفسیر و 

 (.4،  2019شود )جباری و تلخی، می
 

1. Astley & Zammuto 

2. Elsbach, Sutton & Whetten 

3. Ulrich 

4. Zhang 
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در این زمینه ادامه   هاپژوهشکیفیت  توجه به  ریت ورزشی،  مدی  هایبا وجود رشد تعداد نشریه

کمبود وقت و استانداردها    را دربارۀخود    های نگرانی  پژوهشگران  ، طور ویژه(. به5،  2018،  1دارد )جیمز 

مطرح    هایگزارش برای   حوزۀ  میآماری  در  صنعکنند.  هم انقالب  برای  فشار  و  نیاز  چهارم    تی 

تجزیه و تحلیل مثل  ی  کمّ  های پژوهش  هایروشمتخصصان که به  هم  و  مدیریت ورزشی    پژوهشگران

(. در حال حاضر  144،  2016و جیمز،    2افزایش یافت )تریل   ، مجهز بودندهای بزرگ و انفورماتیک  داده

از همیشه   در    بربیشتر  دانشگاهی  انتشار مجالت  برای  استاندارد  آماری  ایجاد  و  کامل  حوزۀ  درک 

 (. 11، 2007، 3هولدر و کویر  شود )نویل،میکید مدیریت ورزشی تأ 

شبدین برای  پژوهش  این  هدف  روشترتیب  و  آماری  معمول  خطاهای  در  ناسایی  شناختی 

داردها برای فارسی، توسعه و بهبود دقت آماری و ایجاد استان  هاینشریهمدیریت ورزشی  هایپژوهش

پیشنهادهایی ارائۀ  و  آماری  بهبه    گزارش  کیفیت  پژوهشگران  بهبود  و  پیشرفت  چگونگی  منظور 

( 2011)  بدریان  و  ، خوروشی، خادمینژاددر همین راستا خلیقی   در مدیریت ورزشی است.  هاپژوهش

در    ایمطالعهدر   رایج  اشتباهات  بر  عنوان »مروری  کهپژوهشبا  ابراز کردند  بالینی«  از   های  پیش 

نیز مشخص و نوع مطالعه  شود  طور دقیق تدوین  باید پروتکل آن بهمی  پژوهشی  دادن هر پروژۀانجام

های آماری و با استفاده از نظرهای مشاوران روشدر صورت تسلط کامل بر    شود. همچنین هر پژوهشگر

باید مطالعۀ از    آمار  را  زیادبودن قدرت مطالعه و روش  جنبهخود  نمونۀ مناسب،  های داشتن حجم 

ی با عنوان »اشتباهات پژوهش( در  2016)  عربیمهد و  کند. بنیدقت ارزیابی  گیری و دیگر موارد به نمونه 

در   را  هایپژوهشرایج  رشته  این  در  مقاالت  رایج  اشتباهات  حسابداری«  گروه   تجربی  پنج  در 

کردند:دسته  اندازه  -1  بندی  به  مربوط  متغیرها،  اشتباهات  به  -2گیری  مدل  اشتباهات  کارگیری 

باهات مربوط به انتخاب اشت  - 4تابلویی،    های دادهولیه در تحلیل  ا  هایآزمون   اجرانشدن  - 3رگرسیون،  

نتایج    پژوهشگران ابراز کردنداشتباهات مربوط به محتوا و نگارش مقاله. همچنین    - 5  روش پژوهش و

، زمانی مفید خواهد بود که با روشی  شودمیحاصل از هر پژوهش علمی که در قالب مقاله منتشر  

شده انجام  منطقی  و  افروزیزادهعظیم  باشد.  صحیح  و  صفار  شجیع،  عنوان پژوهشی  (  2017)  ،  با 

پژوهشی« با هدف بررسی  - »تحلیل محتوا و روند مقاالت مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی

انجام دادند.    1392تا    1380  هایسال پژوهشی داخل کشور از  -شده در نشریات علمیمقالۀ چاپ  710

عالوه   استرفتار سازمانی مربوط   به حوزۀاز مقاالت مدیریت ورزشی    رصدد  45حدود    نتایج نشان داد

 
1. James 

2. Trail  

3. Nevill, Holder & Cooper 



 179                                                                 ...مقاالت یشناختو روش یآمار جیاشتباهات را: عبدالملکی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

از کل مقاالت    درصد  66مجموع حدود  ورزشی و مطالعات مدیریت ورزشی درمدیریت    ، نشریۀبر این

حاکی از افزایش    شده بررسیهای  حیطه . تحلیل روند مقاالت مدیریت ورزشی در  دهندمیرا پوشش  

در   نرمروش کمیت  پژوهش،  استاستفادهافزارهای  های  غیره  و  آن    شده  صعودی  روند   ای آیندهو 

( در  2019)زکی زاده    و  ، حیدری، اللهیاریعبدالملکی  .شودمیامیدبخش را برای این رشته متصور  

وضعیت   جنبه دربارۀ   16های کشور«  دانشگاهمدیریت ورزشی در    هایپژوهش  پژوهشی با عنوان »آیندۀ 

که تفاوت بین اهمیت و موفقیت دستیابی به   های مدیریت ورزشی ارائه کردند پژوهشحال حاضر  در 

  11یاد ارزیابی شدند. همچنین  با موفقیت کم و میزان اهمیت ز  ها جنبهاین    ها سنجش شد. همۀآن 

تاکتیک برای   12ادامه    دردست آمد که  ه  مدیریت ورزشی ب  هایپژوهشآل  مؤثر بر آیندۀ ایده  حوزۀ

به موارد زیر    توانمیآل  های دستیابی به آیندۀ ایدهتاکتیک. از  ه استآل معرفی شدتحقق آیندۀ ایده

های توسط دانشجویان مقطع دکتری، افزایش کیفیت  پژوهش  شدناشاره کرد: افزایش آمادگی انجام

تنوع بیشتر   ، انتشار مطالعات مدیریت ورزشی  شده، افزایش استانداردهای مورد نیاز برایمطالعات انجام

( در پژوهشی با 2019علمی )نشریات(. جباری و تلخی )  هایخروجی  پژوهشی و توسعۀدر موضوعات  

در   پژوهشگرانکه  پرداختند  اشتباهات رایج آماری  به معرفی برخی  عنوان »اشتباهات رایج آماری«  

با    ایمقاله( در  2019)  1همچنین کیم و لی ند.  شوتحلیل و نوشتن مقاالت علمی دچار می  تجزیه و

های مدیریت ورزشی« با بررسی چهار نشریۀ  پژوهشی  ختشنانوان »اشتباهات رایج آماری و روشع 

ها را به پژوهشاین    شناختیرزشی، اشتباهات رایج آماری و روشمدیریت ودر حوزۀ  المللی  معتبر بین

باهات بعد از تجزیه اشتباهات قبل از تجزیه و تحلیل، اشتباهات حین تجزیه و تحلیل و اشت  سه دستۀ

عنوان »مسائل اساسی    ی با پژوهش( در  2019)  2بوین و ژانگبندی کردند. همچنین  و تحلیل طبقه 

های ویژه دربارۀ  شمارهدادن  های مدیریت ورزشی« ذکر کردند قرارپژوهششناختی در  آماری و روش

تواند به میمدیریت ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی  حوزۀ  ی  شناختستاوردهای آماری و روشد

تا لحظۀ نگارش مقالۀ  .  های حوزۀ مدیریت ورزشی کمکی چشمگیر کندپژوهششناسی  بهبود روش

یافت نشد که در زمینۀ پژوهشی    های نشریهشده در  چاپمقاالت  در  رایج  آماری    اشتباهات  حاضر، 

پژوهشی جامع دربارۀ اشتباهات    دادنبنابراین انجام  انجام شده باشد؛   حوزۀ مدیریت ورزشی  انفارسی زب 

 ، ضروری است.دارند پژوهشگران جوان که قصد نگارش مقاله برای آماری 

 

 

 
1. Keem & Lee 

2. Byon & Zhang 
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 روش پژوهش
شده  محتوای مقاالت مدیریت ورزشی چاپ که به تحلیل بودتوصیفی  هایپژوهشاین پژوهش از نوع 

پژوهشی  -در چهار نشریۀ علمی شده  منظور تمامی مقاالت چاپپرداخته است. بدیندر نشریات فارسی  

های  پژوهشمعاصر در مدیریت ورزشی و    هایپژوهشمدیریت ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی،  

استانداردهای    های ذکرشده این بود که دلیل انتخاب نشریه.  کاربردی در مدیریت ورزشی بررسی شدند

اسالم جهان  استنادی  پایگاه  نیاز  برآورد  1مورد  از  کنندمی  هرا  اطمینان  برای  همچنین  وجود . 

منتشرمقاله،  مؤثر  هایپژوهش سالهای  از  شد  1397تا    1391  های شده  به  ندبررسی  دوره  این   .

آنالین در دسترس  شده بهرهای ذکاست که تمامی نشریه مربوط    هاییسال ازاینبوده صورت  رو  اند؛ 

حاضر مطالعۀ  کردنسخه  پژوهشگر  بررسی  را  مقاالت  این  آنالین  سپس  های  چارچوب   براساس. 

ارزیابی و تحلیل    هایشاخص(  2019کیم و لی )  ( و2011)  2جردن، واکلر و کنت راینو   هایپژوهش

رفته در تجزیه  کارهای بهتکنیکو   پژوهش   هایروش، بخش شدهرگرفت. در مقاالت ذک مقاالت شکل 

مدیریت ورزشی در  حوزۀ خطاهای متداول در مقاالت فارسی ها کاوش شد و دادهو تحلیل و استنتاج 

های  پژوهش. در میان تعداد زیادی از خطاهای بزرگ و کوچک که در  های یادشده بررسی شدسال

 بندی کرد. ها را دستهپژوهشل در خطاهای معمو حوزۀ مدیریت ورزشی موجود است، پژوهشگر
 

 نتایج 
پایگاه استنادی جهان اسالم    پژوهشگر مطالعۀ حاضر ابتدا مجالت مدیریت ورزشی تأییدشده از سوی

: مدیریت ورزشی، مطالعات مدیریت  ها عبارت بودند ازلیل محتوا انتخاب کرد. این نشریه تحمنظور  را به 

ورزشی. به دلیل    کاربردی در مدیریت  هایپژوهششی و  معاصر در مدیریت ورز  هایپژوهشورزشی،  

متفاوتی استانداردهای مورد نیاز پایگاه استنادی جهان اسالم را به    هایزماندر    هااینکه این نشریه 

مقاله    1188به تعداد    1397تا    1391  های از سال  ها ، مقاالت منتشرشده در این نشریهدست آوردند

از این  شده در هر سال و  عداد مقاالت چاپبررسی شدند. شکل شمارۀ یک ت  پیوستن هریک  زمان 

 . دهدمیبه پایگاه استنادی جهان اسالم را نشان  ها نشریه 

 
1. ISC 

2. Jordan, Walker, Kent & Inoue  
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 های مدیریت ورزشی در پایگاه استناد جهان اسالم زمان قرارگرفتن نام هریک از نشریه -1 شکل

Figure 1- When the Name of Each Sports Management Journals was Included in 

the Islamic World Citation Database 

مطالعات    نشریۀ،  1388مدیریت ورزشی در سال    شود که نشریۀمیمشاهده  شمارۀ یک  شکل  در  

 نشریۀ و    1390معاصر در مدیریت ورزشی در سال    هایپژوهش  نشریۀ،  1389مدیریت ورزشی در سال  

  . گرفتنددر پایگاه استنادی جهان اسالم قرار    1391دیریت ورزشی در سال  کاربردی در م   هایپژوهش

 . شودمشاهده میرا  هادر هریک از این نشریه شدهدر جدول شمارۀ یک تعداد مقاالت چاپ
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 های مدیریت ورزشی به تفکیک سالشده در نشریههای چاپتعداد مقاله -1 جدول
Table 1- Number of Articles Published in Sports Management Journals by Year 

نشریه  عنوان
Journal Name 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
مجموع 
Sum 

 Sportمدیریت ورزشی 

Management 
42 41 41 60 60 49 47 340 

های معاصر در  پژوهش

 مدیریت ورزشی

Contemporary 

Studies on Sports 

Management 

22 19 16 15 15 14 17 118 

 مطالعات مدیریت ورزشی

Sports Management 

Studies 
52 60 69 83 67 70 71 472 

های کاربردی در  پژوهش

 مدیریت ورزشی

Applied Research 

in Sports 

Management 

30 42 40 36 39 42 29 258 

 

  62/28مطالعات مدیریت ورزشی،    از مقاالت در نشریۀدرصد    73/39  شود،میکه مالحظه  طورهمان

 9/ 93کاربردی و    هایپژوهش  نشریۀدرصد در    72/21مطالعات مدیریت ورزشی،    نشریۀدرصد در  

 های معاصر در مدیریت ورزشی چاپ شدند.  پژوهش نشریۀدرصد در 

 شناختیخطاهای آماری و روش 

 ریآما هایفرضنشدن پیشرعایت

،  ها دادهبودن توزیع  یعیاز قبیل طب  ها داده  هایی دربارۀفرضپیش  های آماری بر پایۀروش بسیاری از  

 تأثیر   ها بر اعتبار یافته  تواند میآماری    های اند. نقض مفروضشدهبنا    بودنها و خطیواریانسبرابرای  

حاضر پژوهش  از  فراتر  موضوع  این  دربارۀ  نیست.  بگذارد.  اینجا  این  پی  در  نقض  های  فرضامدهای 

)تاباچینک و   است شدهتوضیح داده  که در بیشتر کتب آماری کامالً شودزیربنایی توضیحاتی ذکر می

صحیح   نشدنانجامهاست و  ها بخش ضروری تجزیه و تحلیل دادهفرضپیش(. بررسی این  2013فیلد،  

 علمی است.  هایها تهدید جدی برای اعتبار پژوهشآن 

بررسیدر   مقاالت  از  زیادی  پیششدهتعداد  این  ارزیابی  نتایج  های  داده  دربارۀمهم    هایفرض، 

 (. نشده است )جدول شمارۀ دوگزارش شده استفاده
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 های آماریفرضاشتباهات مربوط به پیش -2  جدول
Table 2 - Errors Related to Statistical Assumptions 

 

مدیریت  

 Sportورزشی

Management 

های پژوهش

معاصر در مدیریت 

 ورزشی

contemporary 

Studies on 

Sports 

Management 

مطالعات  

 مدیریت ورزشی

Sports 

Management 

Studies 

های پژوهش

کاربردی در  

 مدیریت ورزشی

Applied 

Research in 

Sports 

Management 

 Sumمجموع

 فراوانی 
درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 

اشتباهات  

 هافرضپیش

Errors 

Related to 

Statistical 

Assumptions 

122 35.88 53 44.91 207 43.85 127 49.22 209 42.84 

مجموع  

 Sumمقاالت 
340 100 118 100 472 100 258 100 1188 100 

 

ها را ضعیف کند؛  یافتهتوجهی اعتبار    طور درخورتواند بهمیآماری    هایفرضنشدن پیشبررسی 

طور ها بهفرض این است که متغیرها و تمام ترکیب خطی آنپیش   ه،متغیربودن چندبرای مثال، طبیعی

های رگرسیون روشفرض اساسی بسیاری از متغیره پیش بودن چندباشند. طبیعی شدهطبیعی توزیع 

ندرت ، این فرض بهحالدهد؛ بااینمیقرار    تأثیر های آن را تحتآزمون متغیره است و نتایج آماری  چند

 شود.شی آزمایش و گزارش میدر ادبیات مدیریت ورز

  هایآزمونرا بررسی کرده بودند، از    ها دادهبودن توزیع  دیگر، برخی از مقاالتی که طبیعی  از طرف

اسمیرنوف  بودند. در این مقاالتمناسب استفاده نکرده   شده و  استفاده   Z  1  از آزمون کولموگروف 

ونه  که دو نم  رود میکار  ه  در مواقعی باین درحالی است که این آزمون    شده است؛گزارش  نتایج آن  

ارزیابی  واقع، این آزمون به  در .مبین آن دو نمونه را با هم مقایسه کنی  ۀداشته باشیم و بخواهیم انداز

 . پردازدمیمستقل  ۀدر دو نمون ایرتبهقوارگی متغیرهای هم

 
1. Kolmogorov-Smirnov Z 
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توزیع  طبیعی پیشداده بودن  آزفرض مدلها، همچنین  و  مون حداقل سازی معادالت ساختاری 

ها همواره داده بودن توزیع  ها به متغیرهای طبیعیآزمون این    دادنیافته است و انجاممربعات تعمیم

مدیریت ورزشی صورت گرفته   هایپژوهشبیشتر برآوردهایی که در این زمینه در    ،لحانیاز دارد؛ بااین

ز  . فرض تخمین حداکثر احتمال در تعدادی ااستمربوط    1به تخمین فرض حداکثر احتمال است،  

حالی است که این فرض    این در  مقاالت مدیریت ورزشی نقض شده یا غیرواقعی گزارش شده است؛

به پیشمعموالً  طبیعیصورت  چندفرض  که  بودن  زمانی  است.  شده  پذیرفته  سازی  مدلاز  متغیره 

میانگین ریشۀ و   𝑥2  شده با تخمین حداکثر احتمال استفاده شده باشد، مقادیر بندیمتغیرهای طبقه

، شاخص  2نشده شدن تمایل دارند و شاخص برازش هنجارزدهات به بیش از حد تخمین مربع  باقیماندۀ

؛  1987،  5)بابوکس، فرگوسن و یروسکوگ  شوندمیکاسته    4ای مقایسهو شاخص برازش    3برازش نیکویی  

؛ هاتکینسون و 1997،    7مارکوس و  ، آکی، فلمینگ، هرشبرگر  گرین؛  1995،  6وست، فینچ و کارن

ای  (.1998،  8اولموس  بر  پارامتر تخمین عالوه  استاندارد بر ن مشخص شده است که  زده و خطاهای 

شده برای تخمین مدل استفاده  بندی مشاهدههای طبقهداده  از  احتمال، زمانی که  بیشترینی  مبنا

 (.1987؛ بابوکس و همکاران، 1985، 9شود، اساساً منفی است )ماتن و کپالن

پیش  است  الزم  بررسی  فرضبنابراین  آنشوند  ها  نتایج  شو  ها و  طبیعیگزارش  توزیع  ند.  بودن 

مان توسط  زتوانند هممیهستند که    هاییفرضها پیشدادهبودن  ها و خطیواریانس، برابری  ها داده

 10اس اسپیاس از طریق اجرای غربالگری اولیه با استفاده از رگرسیون  ها ماندهبررسی پراکندگی باقی

هم اگر  شوند.  فرضیه ارزیابی  سنگشوند  تأیید   ها ۀ  نمودار  شکل  ا  فاصلۀ  11ریزه،  مستطیل  زیادی  ز 

بودن شوند. طبیعیمیو نمرات در مرکز آن متمرکز    شبیه خواهد شد مستطیل  یعنی به    نخواهد داشت

تواند از طریق بررسی هیستوگرام و خالصۀ آمار توصیفی ارزیابی  میشده نیز توزیع متغیرهای مشاهده

 د.شو

 
1. Maximum Likelihood 

2. Non-Normed Fit Index 

3. Goodness of Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Babakus, Ferguson & Jöreskog 

6. West, Finch & Curran 

7. Green, Akey, Fleming, Hershberger & Marquis 

8. Hutchinson & Olmos 

9. West, Finch & Curran 

10. SPSS   

11. Scatterplot 
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متغیره  بودن توزیع چندیبودن توزیع چندمتغیره وجود دارد. طبیعرای ارزیابی طبیعیب  هاییروش

 ( بررسی کرد. 1985) 3ماردیا  چندمتغیرۀ 2و کشیدگی  1با استفاده از چولگی  توانمیرا 

 گیری تصادفی خطا در نمونه

داده تحلیل  و  تجزیه  از  پیش  سوءتفاهماشتباهات  شامل  از  ها  پژوهشگر  سوءتعبیرهای  یا  ها 

شود.  ها به استفاده از واژۀ »تصادفی« مربوط میتفاهمسوء شود. یکی از بیشترین  اصطالحات آماری می

،  nصورت تصادفی انتخاب شود. با حجم نمونۀ  شود که بهای گفته مینمونۀ تصادفی یا اتفاقی به نمونه

n    فرد از جامعه شانس مساوی دارند که در نمونه انتخاب شوند. پژوهشگران اغلب به اشتباه فرض

حال، نویسندگان باید  گیری تصادفی نمایانگر جامعه است؛ بااینآمده از نمونه تدسکنند که نتایج بهمی

عبارت »ممکن است در آمار استنباطی درست باشد« را درک کنند. این اصطالحات بیشتر از استنباط  

نمایندگی جامعه نیست؛ بلکه به حذف تعصب سیستماتیک با دادن شانس برابر به همۀ افراد داللت 

گیری تصادفی  تر از نمونه ر تمرین انتخاب شوند. درحقیقتف چیدمان تصادفی عموماً ضروری دارد تا د

معموالً  ،  های تصادفی واقعی اگر ناممکن نباشندگیری( اشاره کرده است که نمونه2012)  4است. هاول

طالعۀ  غیرعملی هستند؛ »جایی که انتخاب تصادفی مربوط به جامعۀ منبع ماست و برای تعمیم نتایج م

های مختلف  عنوان گروهها زمانی که بهما به کل جمعیت بسیار مهم است، چیدمان تصادفی نمونه

اند، برای یکپارچگی آزمایشی ما اساسی است. در اینجا ما دربارۀ آنچه اعتبار درونی خوانده  انتخاب شده

 (. 3، 2012کنیم« )هاول،  شود صحبت میمی

باید اطمینان پیدا    پژوهشگران، اصل مهم این است که  کندمی( ادعا  2012که هاول )طورهمان

نتایج   که  آن آنپژوهش  کنند  که  است  چیزی  آن  بیانگر  مد ها  چیدمان ها  طریق  از  است.  نظرشان 

می کردهاندازتوان  تصادفی  فراهم  مطمئن  نشگیری  سردبیران  و  داوران  همچنین  به ر.  باید  یات 

پژوهشگران  گیری تصادفی چیزی جز جانمایی مناسب نیست. اگر خوانندگان یادآوری کنند که نمونه

مثال به )برای  کنند  درک  را  استنباطی  آمار  جامعۀ درستی  خصوصیات  دربارۀ  چیزی  استنباط   ،

آن از  »آماره« میچه  »پارامترها«  نمونه  دربارۀ خصوصیات  بهدانیم(ما  کنیم  د  توانیممیراحتی  ،  رک 

این است که گرفتن    آنچه باید به آن اشاره کردصادفی وجود دارد.  گیری تهمیشه احتمال خطای نمونه 

های مدیریت ورزشی بسیار متداول  پژوهشنمونه از بخشی از جامعه و تعمیم آن به کل جامعه در  

 
1. Skewness 

2. Kurtosis 

3. Mardia 

4. Howell 
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شود، اما در بعضی  میو اگر آگاهانه انجام شود، تخلف محسوب    است. این کار اغلب نادرست است

گرفتن    ،مثالعنواندادن پژوهش آماری مدنظر است؛ بهارد، بلکه تنها راه انجامتنها ایراد ندها نهموقعیت

که در    هایی تیمفوتبال استان خوزستان برای بیان وفاداری هواداران تمامی   هایتیمنمونه از هواداران  

کل   ۀگر، گرفتن نمونه از کارکنان ادارلیگ برتر کشور حضور دارند، کار درستی نیست. یا در مثالی دی

ورزشی کشور کار درستی   هایسازمانورزش و جوانان استان تهران برای برآورد رضایت شغلی کارکنان  

آموزان پایۀ ابتدایی  ا گرفتن نمونه از دانشام  تایج آن را به کل کشور تعمیم داد، ن  تواننمینیست و  

ن  رشهکالن بررسی  و  سرمایۀتبریز  در  بدنی  فعالیت  در  شرکت  آنا  قش  را  اجتماعی  به مین  توان 

چنین   دادنانجام  ،واقعهای آینده نیز تعمیم داد. درسال شهرها در  آموزان پایۀ ابتدایی سایر کالندانش

 امکان همین تعمیم اخیر باشد.  تواند میی فقط پژوهش

های  سالمدیریت ورزشی فارسی بین    در جدول شمارۀ سه همۀ مقاالت منتشرشده در چهار نشریۀ

گیری تصادفی و میزان های نمونهتکنیکو فراوانی استفاده از  تجزیه و تحلیل شدند    1397تا    1391

درصد از  49/82مقاله برابر با  980گیری تصادفی در هریک گزارش شده است. تکنیک نمونه خطا در 

  ، اندگرفتهگیری تصادفی را به کار  حال از این تعداد که تکنیک نمونهها استفاده شد؛ بااینپژوهشکل 

به مقالۀ    مثال  درستی استفاده شده است )برایبه گیری  ها تکنیک نمونه مقاله درصد از    31/25  در  تنها

ها  مقالهدرصد از    69/74  در  در مقابل  عه کنید(.مراج(  2016قانع، میرزازاده، عظیم زاده و عبدالملکی )

 .انجام شده استو تفسیر نادرست این روش نادرست روش نمونه گیری 
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 گیری تصادفی اشتباهات مربوط به نمونه -3 جدول
Table 3 - Errors Related to Random Sampling 

 

مدیریت  

 Sportورزشی

Management 

های معاصر  پژوهش

در مدیریت  

 ورزشی

Contemporary 

Studies on 

Sports 

Management 

مطالعات مدیریت  

 Sports ورزشی

Management 

Studies 

های  پژوهش

کاربردی در  

 مدیریت ورزشی

Applied 

Research in 

Sports 

Management 

 Sumمجموع 

 فراوانی 
درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 

گیری  نمونه

 تصادفی

Random 

Sampling 

295 86.76 88 74.57 405 85.80 192 74.41 980 82.49 

اشتباه  

 Errorگیرینمونه

in Random 

Sampling 

213 72.70 49 55.68 326 80.49 144 75.00 732 74.69 

مجموع  

 Sumمقاالت 
340 100 118 100 472 100 258 100 1188 100 

 

زیر  می  پژوهشگران موارد  بهتوانند  ررا  تا  عنوان  بگیرند  نظر  در  کلی  طراحی  هنمودهای  هنگام 

کاهش احتمال میزان    شایان ذکر است که دربارۀ  گیری را به حداقل برسانند.پژوهش خطای نمونه

  هانمونه نکردن از استفادهبردن خطا، کنیم، نه حذف خطا. تنها راه ازبینمیخطای سیستماتیک بحث 

 اند از:رهنمودها عبارت ( است.و بررسی کل جمعیت )سرشماری

در نتیجه    ،تر شود( بزرگ : هرچه حجم نمونه )تا حد مطلوبکافی نمونه استفاده کنید  اندازۀاز    -1

یابد.  احتمالی یک نمونه از جمعیت واقعی کاهش می  هایشود و انحرافتر میبه کل جمعیت نزدیک

های پیشرفته آماری در طراحی کیب تکنیکتوانایی تر  ر توان آماری وهای کوچک ممکن است بنمونه 

شود. عالوه فواصل اطمینان در پارامترها تخمین زده می  منفی بگذارد و افزایش در اندازۀ  مطالعه تأثیر

  ؛یابدنمونه، احتمال بروز خطای سیستماتیک در مطالعه کاهش می  ، با افزایش مناسب اندازۀبر این

پژوهشگران اندازۀ  بنابراین  ترتیب هرچه خطای  من  افزایش  این  به  باشند؛  باید در نظر داشته  را  ونه 

اما باید   ، یابدافزایش می های جمعیت را بیان کندویژگی ری کاهش یابد، احتمال اینکه نمونهگینمونه 
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به همراه دارد. این تصور نادرست  نیز  بسیار زیاد مشکالتی را    کرد که استفاده از حجم نمونۀتوجه  

باید درنظر داشت که .  شودفزایش بسیار زیاد حجم نمونه، نتایج بهتری حاصل میوجود دارد که با ا

   هایی با حجم بسیار زیاد، تضمینی برای اتخاذ تصمیم منطبق بر واقعیت وجود ندارد. در نمونه 

  ن کارها در آمار است؛برانگیزتریحل ساده برای تعیین اندازۀ کافی نمونه یکی از چالشارائۀ یک راه 

  خطا، هزینه و زمان بستگی دارد.  به عوامل مختلفی شامل اندازۀ جمعیت، فواصل اطمینان، حاشیۀزیرا  

دستورالعمل  زیر  فهرست  کاربردیدر  لنسارائه  های  سوی  از  است2001)  1شده  شده  ذکر  که   ( 

 : ها استفاده کنندآناز  توانندپژوهشگران می

 نمونۀ مطالعات مشابه استفاده کنید؛ از حجم  •

کرجسی و   جدول    مثالً استفاده کنید )  ، دسترس هستند  نمونه که موجود و در  جداول اندازۀاز   •

 ؛مورگان(

 ؛کوکران( مثالً فرمول اندازۀ نمونۀاز فرمول استفاده کنید ) •

 R  ،NCCافزار برای تعیین حجم نمونه استفاده کنید )برای مثال، نرم افزارهای آماری  از نرم  •

& PASS  یاG-Power .) 

که واحدهای جامعه  تر باشد، با فرض اینهمگنشده: هرچه نمونه  بندیاجرای یک پروتکل طبقه  -2

نمایندۀ نمونههمگن هستند، گرفتن   باشد    ای که  بااین  تر خواهدآسانکل جامعه  واقع  حال، دربود؛ 

معموالً و    جامعه  است  اگر    تواندمیناهمگن  شود.  تقسیم  طبقه  نام  به  همگن  بخش  چندین  به 

بهطبقهبتوانند    پژوهشگران و  کنند  مشخص  را  زیرنمونۀها  تصادفی  کنند،  طبقه   طور  انتخاب  را  ها 

گیری کاهش کند و خطای نمونهمیافزایش پیدا    ،درستی نشان دهیماحتمال اینکه بتوانیم جامعه را به 

 . یابدمی

افتادن  دامپژوهشگران و همچنین سردبیران و داوران باید از بهباید به این نکته توجه داشت که  

رای تعمیم اطالعات نمونه به  گیری تصادفی بآل و تأکید بیش از حد بر نمونهدر نمونۀ کامل و ایده

به عبارت دیگر تمرکز بیشتر بر کاهش خطاهای سیستماتیک نمونه از   جامعۀ هدف، جلوگیری کنند؛

 شده مفید خواهد بود. دقت طراحیپژوهش بهطریق 

 علّی  رابطة

بر  های آماری مبتنیروش استفاده از    ،مدیریت ورزشی فارسی  های پژوهشدر    های اخیرسالدر   

آماری مستلزم رعایت    هایروشفاده از این  علّی افزایش یافته است، اما باید در نظر داشت که است  رابطۀ

 
1. Lenth 
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ازملزومات آن لحاظ مفهوم »معنااینهاست؛  آماریرو  است؛  داری  موارد « ضروری  از  یکی  تنها  این 

که   است  بااینمیبسیاری  کند؛  برقرار  را  علّی  رابطۀ  شرایط  که  تواند  رایج  اشتباهات  از  یکی  حال 

یا تحلیل رگرسیون  1سازی معادالت ساختاریمدل  هایتکنیکاغلب هنگام استفاده از    پژوهشگران

 تأثیر عنوان  اد شرایط کافی برای رابطۀ علّی، ضریب مدل را به، این است که بدون ایجشوندمیمرتکب  

باید بیان کنند ممکن    پژوهشگرانکه    شودمیکه از این امر حمایت    هاستکنند. مدتمیعلّیت تفسیر  

بین متغیرها از نظر تئوری و تجربی با شرایط اساسی    چند رابطۀاست یک رابطه وجود داشته باشد، هر

ر محتاط باشند.  آماری بسیا  هایفرضیه تأییدباید در    پژوهشگرانعلّی حمایت نشده باشد.   رای رابطۀب

آنان چنین از  اثبات شد«؛ دهندگزارش می   برخی  نویسندگان  ام  : »فرضیه  این شکل  میا  به  توانند 

کنند«. ذکر این نکته  می  تأیید یا »شواهد این فرضیه را    گزارش دهند: »شواهد با فرضیه سازگار است«

خی  کردن هستیم. برتأییددادن یا  دنبال نشان، بلکه بهکردن نیستیمدنبال اثباتاهمیت دارد که ما به

 ی معادالت ساختاری به شرح زیر است: سازمدل اشتباهات متداول دیگر در زمینۀ

بهمدلکاربرد    -1 ساختاری  معادالت  به سازی  آماری  بازی  آزمون  عنوان  در  جای  هنوز  نظریه: 

پژوهشبسیاری   می  ها از  که  مشاهده  الگوی سامدلاز    پژوهشگرشود  بدون  ساختاری  معادالت  زی 

می استفاده  قوی  روش  نظری  این  زمانی  با   پژوهشگرکه    شوداستفاده  باید  کند.  نظری  الگوی 

اختیار دارد و می  یهااستدالل بهرهکافی در  با  از دالیل قوی و  استفاده  با  از گزاره تواند  های  گیری 

به عبارت دیگر    ؛از الگوی نظری خود دفاع کندی فتجربی کا ۀبا پشتوان  هاها و پژوهشحاصل از نظریه 

ت  رویکرد  که  است  زمانی  عمدتاً  تکنیک  این  اصلی  اکتشافیأ کاربرد  تا  است  مدنظر  ؛  ییدی 

معنایی برای برازش گاه از بعد نظری بی  پایان و های بیخدمت بررسی  بهصورت این روش  درغیراین 

داده با  بودها  الگو  نکتخواهد  اگر    ۀ.  اینکه  شاید  هنوز  دیگر  است،  نشده  حاصل  قوی  نظری  الگوی 

 ۀاگر تبیین نظری پدیدبرای مثال،    ؛الگوسازی معادالت ساختاری روش مناسبی برای استفاده نیست

ی یا کیفی برای شناخت فاکتشا  هایپژوهشدادن  نیست، شاید انجام  کردنیکامل و دفاع  شدهمطالعه

 د؛ تر باشبهتر پدیده مناسب

:  ها بدون معنای نظریبا داده مدلآماری برای بهبود برازش  مدلاعمال اصالحات مختلف در  -2

  مدلتغییری در    هر  هستند کهمند  ها عالقهخود با داده  مدلبه برازش    قدریبه  پژوهشگراناز    برخی

های  سناریانس بین واریاواری حاصل شود. اقداماتی مانند درنظرگرفتن کُتا برازش آم  کنندایجاد می

یرهای  یا افزودن روابط جدید بین برخی متغگیری  های اندازهمدلگیری در  خطای متغیرهای اندازه

 
1. Structural Equation Modeling 
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نظری است، سازی معادالت ساختاری آزمون یک الگوی  مدلکه هدف  مکنون از این جمله است. ازآنجا

ها شود، اما  دهبا دا  مدل موجب افزایش و حتی مقبولیت برازش    مدلشده به  لحتی اگر تغییرات اعما

  لزوماً، برازش آماری بهتر  ایجاد نکند   شدهبررسی  ۀ تری از پدیدآن تغییرات از منظر نظری تبیین کامل

سازی نظری که  مدلاست تا مسیری برای بهبود    یفعالیت آماری ارزشمندخاصی ندارد و تنها    ۀفاید

زمانی مفید است که   مدلرو اعمال تغییرات در اجزای یک  ایناز  ؛ستهاپژوهشهدف اصلی این نوع  

 کند؛حاصل    پژوهشگرتری برای  ها، از جهت نظری نیز تبیین قوی با داده  مدلبر بهبود در برازش  عالوه

ت ساختاری تکنیکی آماری است سازی معادال: مدلهای رقیبمدل   ۀاز مقایس  نکردناستفاده  -3

ممکن    ها پژوهشدر برخی    بنابراین  ؛باشد   شدنیآزمون  تواندیمن  نظری ورودی به آ  مدلگونه  و هر

اولیه،    مدلبر  است عالوه به  شوند  پیشنهاد  نیزنظری دیگری    هایمدلنظری  رقیب  که    مدلنوعی 

  ،شودسازی« یاد میمدلراهبرد رقابتی به  »سازی که از آن با نام  مدلنظری اولیه باشند. این راهبرد  

های نظری  تبیین  پژوهشست که ممکن است بتوان با استفاده از متغیرهای اصلی یک  بر این مبنا

از پیشنهاد  روابط بین متغیر  متفاوتی  را در قالب   روازاینکرد؛  ها  روابط نظری مختلفی  بتوان  شاید 

ر میزان برازش  ها از نظبین آن، ه با استفاده از معادالت ساختاریهای نظری متنوعی ارائه کرد کمدل

 کرد؛ ها انتخاب بهتری با داده

بین تمایزقائل  -4 و    های مدل  نشدن  گیری  برخی    های مدلاندازه  هنوز    پژوهشگرانساختاری: 

از یکدیگر   توانندنمی اندازه گیری و ساختاری را    هایمدل  سازی ندارند و گاهیاطالعات مناسبی از مدل

دهند.   اتشخیص  که    دیبا  زمینه  نیدر  اندازه  کیگفت  م  یریگمدل  سنجه  انیروابط  و    یهاسازه 

مختلف را مشخص    یهاسازه  انیروابط م   یمدل ساختار  کیکه  یحالدر  دهد؛ یم   حشر( آن را  هاسؤال )

  تواند یارتباط م  نیو جهت ا  کندیها را مشخص م ها و سنجهسازه  انیارتباط م  یریگ. مدل اندازهکند یم

به  )اندازهسنجهسمت  از سازه  بهاز سنجه  ای(  یانعکاس  یریگها  )اندازهها  ( یبیترک  یریگسمت سازه 

باید   باشد.  مدل  پژوهشگران  اجرای  از  برقبل  را  خود  مدل  نوع  نظری  سازی  مبانی  پژوهش  اساس 

 درستی انتخاب کنند؛ به

خوبی  گر را بهبرخی از پژوهشگران مفاهیم نقش میانجی و نقش تعدیل:  2گر و تعدیل  1نقش میانجی -5

مستقیم  صورت غیرمتغیر میانجی به.  برند کار نمیصورت درست به اند و در مقاالت خود بهنکردهدرک 

اثر   دیگر  متغیر  دو  بین  ارتباط  تاتام.  گذاردمیدر  و  اندرسون  بابین،  بلک،  هیر،  گفتۀ    (،2010)  3با 

 
1. Mediation 

2. Moderation 

3. Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham 
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یا سازه بین دو سازۀهنگامی که  » ایجاد  کند میمرتبط دیگر دخالت    یک متغیر سوم  اثر میانجی   ،

 شود« )شکل شمارۀ دو(؛ می

 

 

 

 

 

 
 اثر متغیر میانجی  -2شکل 

Figure 2 - The Effect of the Mediating Variable 
 

تأثیر  زا  زا و درونبین متغیرهای مکنون برون   تواند بر رابطۀمی، متغیر سوم  یتعدیلگر  در نقش  اما

این  شود که  میکننده گفته  »به این دلیل تعدیل  (،2010هیر و همکاران )به گفتۀ  بگذارد.  مستقیم  

 ل یا سازه( قدرت یا حتی جهت رابطۀکننده )یک متغیر مستقدهد که تعدیلمیوضعیت زمانی رخ  

 شمارۀ سه(؛  « )شکلبین دو ساختار را در مدل تغییر دهد
 

 

 

 

 

 

 
 کننده اثر متغیر تعدیل -3شکل 

Figure 3- The Effect of the Moderating Variable 
 

  پژوهشگران دربارۀاندازه گیری و ساختاری: برخی    هایمدلگزارش نادرست برای هریک از    -6

را باید گزارش دهند، اطالعات    هاییشاخصگیری و ساختاری چه  های اندازهمدلاینکه برای هریک از  

برای تمامی   ندارند و  ارائه    هایگزارش  هامدلدرستی  چنین نیست و  دهند که درواقع  مییکسانی 

برای   ؛ارائه شود  شدهافزار استفادهبراساس نرم  گزارش مختص به آن مدل  هامدلبرای هریک از    بایدمی

 متغیر

1 

 متغیر

3 

 متغیر

2 

 متغیر

3 

 متغیر

1 

 متغیر

2 
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شمارۀ   جدول  در  شاخصمثال،  شدهچهار  ذکر  از    اندهایی  هریک  در  نرممدلکه  براساس  افزار ها 

 باید گزارش شوند.  1اسالپی
 ها باید گزارش شوند هایی که در مدلشاخص -4 جدول

Table 4. Indicators to be Reported in the Models 

 مدل معادالت ساختاری

Structural 

Equation 

Modeling 

 گیری ترکیبیمدل اندازه

Combined 

Measurement 

Model 

 گیری انعکاسیمدل اندازه

Reflective 

Measurement 

Model 

 

 (R²)  ضرایب تعیین

 (Q²) بینیضرایب پیش

اندازه و معناداری ضرایب  

 Bمسیر

 f ²اثر   ۀانداز

 q²اثر   ۀانداز

 روایی همگرا 

 ها هماهنگی بین شاخص

 بیرونی  ی هامعناداری و وزن

پایداری درونی )آلفای  

کرونباخ، پایایی مرکب  

(cr) ) 

روایی همگرا )میانگین  

واریانس به استخراج شده  

(AVE )) 

 روایی تفکیکی

 Indicators هاشاخص

 

پنج،  جدول  براساس   آنمقاله    826از  شمارۀ  در  یا  ها  که  رگرسیون  تحلیل  و  تجزیه  روش  از 

مقاله(   386درصد از مقاالت )  46/ 73در  ،  استفاده شده بود  سازی معادالت ساختاریمدل  های تکنیک 

 استنباط نادرست مشاهده شد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. PLS 
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 اشتباهات مربوط به رابطة علّی -5 جدول
Table 5 - Mistakes Related to Causal Relationship 

 

مدیریت  

 Sportورزشی

Management 

های معاصر  پژوهش

در مدیریت  

 ورزشی

Contemporary 

Studies on 

Sports 

Management 

مطالعات مدیریت  

 Sports ورزشی

Management 

Studies 

های  پژوهش

کاربردی در  

 مدیریت ورزشی

Applied 

Research in 

Sports 

Management 

 Sumمجموع 

 فراوانی 
درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 

مقاالت رگرسیون و  

سازی معادالت  مدل

 Regressionساختاری

and Structural 

Equation 

Modeling Papers 

248 72.94 96 81.35 287 60.80 213 82.55 826 69.52 

 اشتباهات رابطۀ علّی

Causal 

Relationship 

Errors 

92 37.09 57 59.37 112 39.02 125 58.68 386 46.73 

 Sum 340 100 118 100 472 100 258 100 1188 100مجموع مقاالت

 

ثیرات علّی  هایی را برای تأ استراتژی ( معیارها و 2009) 2پیرل ( و1965) 1هیل پژوهشگرانی نظیر 

یا تحلیل   سازی معادالت ساختاریمدل کاربردی هنگام استفاده از  هایپژوهشدر علوم اجتماعی و  

برقراری   شده در زمینۀ( سه پیشنهاد توافق2014)  3. مورگان و وینشیپانددادهرگرسیون پیشنهاد  

  - 3  استفاده از متغیرهای خارجی و   -2  شرایط متغیرها،   -1  ارائه دادند:در تحلیل رگرسیون    اثرات علّی

طرفی  مکانیسمایجاد   از  جداگانه.  و  جامع  دستورالع2017)  4پیترزی  شش  از (  استفاده  برای  مل 

 
1. Hill 

2. Pearl 

3. Morgan & Winship 

4. Pieters 
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ارائه داد:  مدل از  جهت  - 1سازی معادالت ساختاری  قبلی،    های پژوهشدهی )قدرت شواهد حاصل 

متغیرهای    تأثیرنامنظمی )  -3،  قابلیت اطمینان )ثبات مبتنی بر اقدامات مکرر(  -2؛  نظریه و استدالل(

آماری برای شناسایی   ت )قدرتقدر  -5مشخصه )تمایز تجربی و نظری(،    -4،  (هاگروهبدون نظارت بر  

 .میانجیگری - 6اثرات فرضی( و 

د که  ست که هیچ تکنیک آماری وجود ندارمهم این اها،  دستورالعمل و    هاتوصیه   نظر از همۀصرف

های رویهاین واقعیت آگاه باشیم که    تفاقی را از نظر آماری اثبات کند؛ به عبارت دیگر باید بهارتباط ا

آمار   اطمینان در  نبودکه همیشه    دهندمی  ارائهبه ما  ها را  دادهپشتیبانی    دربارۀآماری فقط اطالعات  

 (.2007استنباطی وجود دارد )نویل و همکاران، 

 ها دادهآوری  ابزار جمع

ها برای یا ترکیبی از اینریت ورزشی از پرسشنامه و مصاحبه  مدی   ها در حوزۀپژوهشبسیاری از  

ابزارهای جمعمیاستفاده    هادادهآوری  جمع  مناسب  هادادهآوری  کنند.  پایایی  و  روایی  داشته   باید 

 اند از:شده در این زمینه در مقاالت فارسی عبارتبرخی از اشتباهات مشاهدهد.  نباش

محقق  -1 از  پرسشنامۀ  برخی  اذع   پژوهشگرانساخته:  خود  مقاالت  پرسشنامۀ  در  که  دارند  ان 

ست که ساخت پرسشنامه مستلزم رعایت  ا  حالی است؛ این در  ساخته  ها محققنکاررفته در مطالعۀ آبه

ها لحاظ نشده است. برای ساخت پرسشنامه باید مراحل روایی  که در مقاالت آن  استاستانداردهایی  

 و پایایی سازه بررسی و مشخص شود؛  صوری و محتوایی و روایی

شده  مدیریت ورزشی گزارش    های حوزۀوهشپژشده: در برخی از  لاستاندارد تعدی  پرسشنامۀ  -2

تعدیل استاندارد  پرسشنامۀ  از  نوع  است که  این  برای  که  باید متذکر شد  است.  استفاده شده  یافته 

 ساخته انجام شود؛د روایی و پایایی مانند پرسشنامۀ محققنیز بای هاپرسشنامه

،  است  استفاده شده  ها دادهآوری  جمع عنوان ابزار  برخی از مقاالتی که از مصاحبه به مصاحبه: در    -3

ت که مصاحبه، خود  این در حالی اس  اند؛بردهعنوان یک روش آماری نام  پژوهشگران از مصاحبه به

شامل روش    کنند میکه از این ابزار استفاده    هایی روشست. برخی از  هادادهآوری  ابزاری برای جمع 

 . شودمی  غیرهبنیاد و ای، تئوری دادهزمینهدلفی، تحلیل 

 ها ذکر شده است. دادهآوری شمارۀ شش اشتباهات مربوط به ابزار جمع جدول در 
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 اشتباهات مربوط به ابزار پژوهش -6 جدول
Table 6- Mistakes Related to Research Tools 

 

مدیریت  

 Sportورزشی

Management 

های  پژوهش

معاصر در مدیریت  

 ورزشی

contemporary 

Studies on 

Sports 

Management 

مطالعات مدیریت  

 Sports ورزشی

Management 

Studies 

های  پژوهش

کاربردی در  

 مدیریت ورزشی

Applied 

Research in 

Sports 

Management 

 Sumمجموع 

 فراوانی 
درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی 

درصد  

 فراوانی 

اشتباهات  

ابزار  

 پژوهش

Research 

Tool 

Errors 

71 20.88 66 55.93 104 22.03 149 57.75 390 32.82 

مجموع  

 مقاالت 
340 100 118 100 472 100 258 100 1188 100 

 

که روایی و  استفاده کنند  استانداردی    هایپرسشنامهاز    شود پژوهشگران تاحدامکانمیپیشنهاد  

طور کامل اجرا حتماً مراحل ساخت پرسشنامه را به   ،صورتاینتأیید شده باشد؛ درغیر   هاپایایی آن

پژوهش انتخاب شود  با توجه به هدف    پژوهش مناسب روش  کنند. همچنین پیش از اجرای مصاحبه  

   .ها اقدام شودمصاحبه و اجرای  هاسؤال به طراحی پژوهش مدنظر اساس روش و بر

 : شوند که باید مدنظر قرار گیرندادامه سایر خطاهایی ذکر میدر 

شده همیشگی این است که متون منتشر  های : یکی از نگرانیبرخی مقاالت  تعصب در انتشار  -1

نشده یا تمام آن را؟ قسمت منتشر  د نکنشده را بیان میهای انجامتنها بخشی از نتایج کلیدی پژوهش

از قسمت  به  تواندمی اینطور سیستماتیک  تعیین  زیرا در  برای منتشرشده جدا شود؛  که چه چیزی 

وجود  شود. احتمال بیشتری  ناشی می  هست. انتخاب از منابع گوناگون  هاییانتشار وجود دارد، انتخاب

بررسی کردهپژوهشدارد   را  آماری  معناداری  پژوهش  اند هایی که  با  مقایسه  معندر  اداری  هایی که 

برای   (؛2013گیسل، وبلیامسون و کریفام،  )دوان،    اند، چاپ و منتشر شوند آماری را گزارش نکرده

ها گزارش شده است در مقایسه پسندند که معناداری آماری در آنمقاالتی را بیشتر می  مثال داوران

های یافته  ،وجود دارد. در مواردی که چنین گزینشی  ها بررسی نشده استبا مقاالتی که این امر در آن
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دهند  نشان می را ییا پیشینۀ موضوع، شواهد درخور توجهاساس ادبیات بر گیری و نتیجه  پژوهشگران

 (. 2009، 1هدگس و ولنتاین   )کوپر، وجود دارد  برخی مقاالت تعصب در انتشارمبنی بر اینکه 

( همکاران  و  مقاالت  2009کوپر  انتشار  تعصب  ارزیابی  اهمیت  بر  کرده(  آنتأکید  ها  اند. 

 اند از: اند که عبارتپیشنهادهایی برای حل مسائل احتمالی در رابطه با تعصب ذکر کرده

 نتشرنشده را با مطالعات منتشرشده مقایسه کنند؛ باید اثرات مطالعات م پژوهشگران -الف

 ند؛ طور کامل و جامع بررسی کنرا به پیشینه یا  ادبیات ن باید داوران و سردبیرا -ب

 طور قاطع از هرگونه دروغ جلوگیری کند؛ ها باید تصمیمی اتخاذ کنند که بهآن -پ

ها را در و انتشار آناست نتایج ناچیز    الزممحققان  دار نیست،  اگرچه نتیجه از نظر آماری معنا  -ت

   نظر بگیرند؛ 

اشند و  ه بطور خاص باید از مشکالت تعصب آگاهی داشتپژوهشگران، داوران و سردبیران به  -ث

نتیجه و همچنین مطالعات   بستن استانداردهای عینی در مطالعات بدونکارتمام تالش خود را برای به

 با نتیجۀ درخور توجه کنند.

(: اگر آزمونی آماری  P-valueبر سطح معناداری )اطمینان از درستی نتیجۀ یک آزمون مبتنی   -2

توانید ادعا کنید به نتیجۀ نشود )پذیرفته شود(، نمیانجام دهید و فرضیۀ صفر رد    05/0را در سطح  

ای انجام  گونهخطای نوع اول است؛ یعنی آزمون به  05/0درصد اطمینان دارید؛ زیرا عدد    95آزمون  

باشد،   فرضیۀ صفر در صورتی که فرضیۀ صفر درست  ردکردن  احتمال  است که  است؛    05/0شده 

ن نسبی به درستی فرضیۀ مقابل وجود داشت، ولی فرضیه شد، اطمینابنابراین اگر فرضیۀ صفر رد می

صفر رد نشده است )پذیرفته شده است( و میزان اطمینان به درستی فرضیۀ صفر به احتمال خطای  

مقدار   است،  مرکب  مقابل  فرضیۀ  که  مواردی  در  و  نیست  معلوم  معموالً  که  دارد  بستگی  دوم  نوع 

توان داشت. درستی پذیرش فرضیۀ صفر اطمینان نمی مشخصی ندارد؛ بنابراین در چنین حالتی به  

شود، اگرچه اطمینان نسبی به درستی فرضیۀ مقابل وجود دارد،  حتی زمانی که فرضیۀ صفر رد می

درصد است؛ زیرا احتمال درستی فرضیۀ مقابل روی  95توان گفت احتمال درستی فرضیۀ مقابل نمی

تمال رد فرضیۀ صفر روی فضای متغیر تصادفی  که احشود؛ درصورتی{ تعریف میH1, H0فضای }

شود و این دو فضای احتمال کامالً متفاوت هستند. درواقع، اگر پژوهشگر  ( تعریف میXشده )مشاهده

کنند، باید از ها چقدر از فرضیۀ صفر یا فرضیۀ مقابل پشتیبانی میدنبال این باشد که ببیند دادهبه

 (.2012، 2ند )سالیوان و فنین های استنباط شواهدی استفاده کروش

 
1. Cooper, Hedges & Valentine 

2. Sullivan & Feinn 
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پیشنهاد می پژوهشگران  به  این  بر  مقادیر خاص  عالوه  با  را همراه  آماری  معناداری  شود سطح 

انجمن  دستبه توسط  مجله  گزارشگری  استانداردهای  با  مطابق  موضوع  این  دهند؛  گزارش  آمده 

(، نه   = 4/0pداشته باشند )  pباید مقداری خاص از  pاست؛ برای مثال، مقادیر  1شناسی آمریکا روان 

 .p  (05/0 P <)عنوان مقادیر عمومی به
 

 گیریبحث و نتیجه 
برخی    ئۀبررسی خطاهای آماری متداول در مقاالت فارسی مدیریت ورزشی و ارابا هدف    پژوهش این  

های اخیر  . در سالشودمیی  کمّ  هایپژوهشکه باعث افزایش کیفیت  انجام شد  مفید    هایتوصیه از  

تبدیل شده است )ژانگ،    مشخص و معتبر  ایای دانشگاهی به حوزهعنوان رشته مدیریت ورزشی به

پژوهش در این زمینه اغلب چالش ارزش  دربارۀ  رغم افزایش دانشگاهیان مدیریت ورزشی،  (. به2015

تضعیف شده است   ،برندمی  سؤالنی که ماهیت دانشگاهی آن را زیر  دانشمنداوجود دارد و توسط  

آماری وجود    هایگزارش هایی درباره دقت و استانداردهای مربوط به  خصوص نگرانی(. به 2018)جیمز،  

و    کنند میمدیریت ورزشی کمک  حوزۀ    هایپژوهشبه    این دستاز    هاییبررسیو    ها پژوهشدارد.  

مقاالت در نشریات معتبر مدیریت و  استانداردهای آماری برای انتشار    ارۀهای بیشتری دربراهنمایی

 . دهندمیارائه مدیریت ورزشی 

برای    پژوهش   هایروش تعیین   انتشارحوزۀ    پژوهشگرانمناسب  ورزشی  در    مدیریت  مقاالت 

می  نشریات دشوار  اغلب  را  کتابکنددانشگاهی  روش.  درسی  دستورالعملهای  آمار  و  های شناسی 

به    ایپایه ارائه    پژوهش  هایروش مربوط  را  آمار  اما  دهندمیو  کتا،  اجرای  ها  باین  و  به شناسایی 

بررسی  هستندمحدود    ایآماری  هایتحلیلو    پژوهش   هایروش برای  دانشگاهی  که  دقیق  های 

تجربۀمناسب و  دانش  مهمی    اند.  نقش  ارائۀداوران  و  توسعه  تدوین،  دربارۀ  راهنمایی  در  هایی 

مدیریت    هاینشریه عنوان داور در  های آماری دارد؛ بنابراین اساتید دانشگاه که بهروش بودن  مناسب

همکاری   خود    توانندمی  کنندمیورزشی  دانشجویان  برای  را  کاربردی  دهندنکات  طرفی  شرح  از   .

از   به    آماری  هایروشاستفاده  نادرست  نامناسب  مینتایج  نهشومنجر  نادرست  نتایج  این  تنها  د. 

عث ایجاد مشکالت زیادی خواهند شد؛ برای مشکلی از صنعت ورزش را حل کنند، بلکه با   توانندنمی

ای رشته کشتی کشور را بررسی  حرفهگذاری ورزش های کالن سیاستشاخص ، اگر پژوهشگریمثال

استفاده کند، به    پژوهشتایج این  خود دچار اشتباه شود و اگر فدراسیون کشتی از ن  پژوهشو در    کند

فدراس این  زیاد  بسیار  رسید؛احتمال  نخواهد  مطلوبی  نتایج  به  اگر    یون  دیگر،  مثالی  عنوان  به 

 
1. American Psychological Association (APA) 
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دست    هو به روش نامناسب بشود  ی بررسی  پژوهشملی فوتبال در    هایتیمانتخاب مربیان    هایشاخص

  پژوهش ند، بلکه اگر این فدراسیون از نتایج  به فدراسیون فوتبال کشور کمکی ک  تواندنمیتنها نهد، آی

 استفاده کند، مشکالتش در انتخاب مربی تیم ملی بیشتر خواهد شد.  یادشده 

های  پژوهشدر    پژوهشگران، باعث گمراهی  ها پژوهشاین گونه    تعمیم نتایج نادرست در   همچنین

 پژوهشگرانشده چشمگیرتر خواهد بود. معموالً  های جدید ارائهروش. این گمراهی در  شودمی  دیگر

آنکه درستی یا نادرستی  مشاهده کنند، بدون    ایمقالهجدیدی را در    پژوهشمدیریت ورزشی اگر روش  

و این   دهندمیخود را انجام    پژوهشقبلی طرح    آن روش را بررسی کنند، به همان شیوۀ پژوهشگر

پژوهش اول شوند؛  دچار همان اشتباه    ایزنجیره   صورتهای زیادی بهپژوهششود  میباعث  وضوع  م

 . اندنکردهشده را بررسی زیرا صحت اطالعات ارائه 

هایی  توصیه و    حوزۀ مدیریت ورزشی شناسایی شدخطاهای آماری متداول در    حاضر  پژوهشدر  

بود برای بههای این پژوهش  یافتهبنابراین    ارائه شد؛ی  کمّ  هایپژوهشبرای توسعه و بهبود کیفیت  

فرصتی برای  پژوهش  این  ها مفید است. امید است  توصیهگرفتن خطاها و  های آینده با درنظرپژوهش

اشتباه ها نادیده بگیرند یا بهکه ممکن است آن ای  از بروز خطاهای آماریدانشگاهیان فراهم کند تا  

ی نیست و  جامعبررسی  این مطالعه  .  االت را بهبود دهدو کیفیت کلی مق، جلوگیری کند  درک کنند

 دهد. نمی ارائهمطالعات مدیریت ورزشی را شناختی و آماری همۀ های روشروزرسانیتمام به

آماری مناسب    هایتکنیکدرک بهتر    در پایان باید اذعان کرد که تمرکز اصلی مطالعۀ حاضر بر

عداد پژوهشگر  که چه کسی و چه تدادن این، نه برای نشاناستبوده   مدیریت ورزشی    های حوزۀپژوهش

انجام   را  پژوهش،  میاین خطاها  این  در  دارد. همچنین  وجود  این خطاها  مقاالتی  چه  در  یا  دهند 

دنبال  سردبیران نشریات نبوده است و نیست و تنها به   صدد اهانت به هیچ نشریه، داوران وپژوهشگر در

 .بوده استمدیریت ورزشی  هایمقالهبهبود کیفیت 
 

 قدردانی شکر و ت
 .نمایم از همه کسانی که به هر نحوی در انجام این پژوهش نقش داشتند کمال تشکر و قدردانی را می
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