


پزشکی تحقیقات در آن اهمیت و آمار آموزش
٢ نوقابی جباری مهدی ، تلخی٢ نسرین قاسمی١، محیا

آمار گروه ریاضی- مشهد-دانشکده فردوسی ١دانشگاه

زیستی آمار و اپیدمیولوژی بهداشت-گروه دانشکده مشهد- پزشکی علوم ٢دانشگاه

پزشکی به خصوص علوم از بسیاری در آمار علم کاربرد اهمیت به می توان راحتی به مختلف علوم روز افزون پیشرفت به توجه با چکیده:

نتایج که افرادی و سازمان ها پس هستند. برخوردار باالیی کاربرد و اهمیت از پزشکی مطالعات پزشکی، علوم ماهیت به توجه با برد. پی

آمار علم ابتدا همان از که است این مستلزم امر این باشند، داشته اطمینان نتایج این دقت و صحت از باید می برند کار به را تحقیقات این

گرفته کار به است ممکن که نادرست و غلط نتایج آمدن وجود به از تا شود، داده آموزش حیطه این دانشجویان برای کامل و درستی به

نادرستی تفسیرهای و برده کار به اشتباه دلیلی هر به بنا را علم این که هستند نیز پژوهشگرانی آمار، آموزش از جدا گردد. جلوگیری شوند

گردد. ارائه آنها رفع جهت الزم آموزش های و شده شناسایی باید نیز اشتباهات این می دهند. ارائه خود تحقیقات از

خطا منابع آماری، اشتباه های آماری، نتایج پزشکی، آماری،تحقیقات روش های آمار، آموزش کلیدی: واژه های

.62Pxx ،97C70 ،97B10 ،62− 07 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع بندی كد

مقدمه ١

مولکولی، زیست شناسی سم شناسی، در گسترده ای طور به آمار بیستم، قرن در دارد. سابقه سال ٣٠٠ از بیش رشته، یک عنوان به آمار،

طول در باید علوم سایر و پزشکی علوم رشته های دانشجویان است. شده گرفته کار به زیست پزشکی زمینه های سایر و بالینی آزمایش های

آموزش نمایند. کسب خود حوزه تحقیقات در آن صحیح گرفتن کار به و آمار یادگیری زمینه در را الزم مهارت و دانش تحصیل، دوره

علوم کلی، صورت به می گردد. پزشکی حوزه در مطالعات کیفیت بهبود باعث که است مهم بسیار امری علم این از استفاده در محققان

منطق و درک به دست یابی اینکه به توجه با دارند. آماری استنباط به خصوص آماری تحلیل و تجزیه به زیادی بسیار وابستگی تجربی

آماری روش های و مفاهیم از نادرست استفاده نیست. کافی آن تفسیر و استفاده تنها بنابراین است، دشوار داده ها در آماری استنباط

این دیگر، طرف از می رساند. آسیب بشریت و علم به علمی، اخالق نظر از مهم تر، همه از و می گردد هزینه و زمان رفتن دست از باعث

هر در می تواند آن روش های و آمار از نامناسب استفاده شود. علمی تحقیقات به خدشه و محققان سایر شدن گمراه باعث می تواند موضوع

تفسیر و تحلیل داده  ها، پردازش پیش و جمع آوری آزمایش، طراحی جمله از داده ها، تحلیل و تجزیه به مربوط پزشکی تحقیقات از مرحله

talkhin961@mums.ac.ir : تلخی ٢نسرین
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عدم دلیل به بیشتر مطالعات، در نقایص و اشتباهات این و هستند آماری نقص دارای پزشکی متون از ۵٠٪ تقریباً گردد. مشاهده نتایج

می توان می شود، حاصل آمار علم از استفاده با نا اریب و سازگار کارا، برآوردهای اینکه به توجه با می دهد. رخ پژوهشگران آماری دانش

از را علمی مطالعات اجرای به مربوط آموزش های الزم، آماری سواد نداشتن از ناشی اشتباهات به اشاره و آمار آموزش از استفاده با

مهندسی یا علوم حوزه های در پژوهشگران که تحلیل هایی یافت. دست دقیق و معتبر نتایج با مطالعه یک به و فراگرفت آن پایان تا ابتدا

از واقع در نداشته، آماری مبنای می دهند، انجام (DataMining) داده کاوی یا (DataScience) داده علم زیرمجموعه در کامپیوتر

مانند (BigData) بزرگ داده های پردازش می شود. استفاده مربوطه پیش فرض های رعایت بدون مختلف آماری مدل های و روش ها

کلید بلکه نیست، مهم شده اند تعریف چطور بزرگ های داده اینکه هستند. آماری روش های از استفاده نیازمند کوچک اندازه با داده ها

داده ها جمع آوری تنها نه بزرگ های داده عصر در است. داده ها آماری درست تحلیل و تجزیه بزرگ، داده های از ارزشمند اطالعات یافتن

پردازش آماری ابزارهای که معنی این به می شوند، روز به زمان هر در نیز داده ها پردازش فناوری و داده ها ذخیره فناوری بلکه است، پویا

بزرگ داده های عصر می یابد. توسعه داده ها و تقاضا تغییر با همراه تدریج به آمار واقعی، تقاضای اساس بر کرد. خواهند تغییر نیز داده ها

مطرح بحث  هایی آمار آموزش اصالح مورد در گذشته دهه چند طی در می کند. ایجاد آماری تحلیل و تجزیه برای زیادی تقاضای شک بدون

بهبود آمار آموزش در را دانشجویان یادگیری می توان ”چگونه بدهند، پاسخ سوال این به تا هستند عالقه مند اساتید از بسیاری است. شده

فاصله آمار یادگیری از همچنان دانشجویان اما است، کرده ایجاد اشتغال در زیاد تقاضای و کاربردی دیدگاه های مدرن آمار چه اگر داد”؟

اساتید بنابراین می سازد. دشوارتر آموزش ها سایر از را آمار آموزش است، ریاضیات بر مبتنی آمار در تئوری  ها بیشتر که آنجا از می گیرند.

باید دانشجویان ”چرا متداول، سؤال به و یابند دست تدریس و آموزش در مشکالت این کردن برطرف برای بهتری راه حل های به باید

ابتدا مقاله این در دهند. پاسخ باشد” کاربردی برنامه های از سرشار آمار است قرار اگر بگیرند یاد ریاضیات طریق از را آماری تئوری های

در روش ها این شد. خواهند معرفی رفته کار به موفق آماری کالس های انواع در که آمار یادگیری و آموزش روش های و توصیه ها از برخی

چندین به این، از پس گردند. دانشجویان توسط آمار یادگیری در انگیزه ایجاد و آماری سواد ارتقاء باعث می توانند آمار یادگیری و تدریس

. شد خواهد اشاره می شوند، مرتکب خود پزشکی مطالعات در راحتی به الزم، آماری سواد و دانش نداشتن با محققان که خطا منبع

آمار آموزش و یادگیری های تکنیک و ها توصیه ٢

مطالعاتی بود. خواهد نیاز مدرن، روش های و نوآوری بر مبتنی موفق آموزش یک به و نمی شود حاصل طبیعی طور به آمار از مفهومی درک

بتوانند دانشجویان تا شود انجام باید که هستند تغییراتی از حاکی شده اند، متمرکز آمار تدریس سنتی روش های مورد در نظر تجدید بر که

یک مانند عالقه، مورد سؤال یک به پرداختن برای باشد. جامعه نیازهای با مرتبط هم و باشد روز به هم که کنند دریافت را آموزش هایی

برخی معرفی به ادامه در دارد. وجود آمار از مفهومی درک و سؤال آن زمینه ی در دانش به نیاز پزشکی، مطالعه یک در تحقیق سؤال

شد. خواهد پرداخته راهکارها

مطالب یافته ساختار یادگیری ٢ . ١

به امر این شود. متمرکز مطالب یافته ساختار یادگیری روی باید یادگیری فعالیت های داد نشان ٢٠٠٠ دهه اواسط و اوایل در تحقیقات

شده اند، آشنا آماری مفاهیم با تازه که دانشجویانی برای می كند. ایجاد آمار از مفهومی درك و می كند كمك گزاره نویسی دانش در دانشجویان

هنگام به مثال، عنوان به می باشد. نیاز مورد شود، انجام گروهی یا فردی صورت به که کامل یا جزئی صورت به شده کار مثال های ارائه
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ساده رایانه ای تمرین های با یا و شده تکمیل کارهای یا شده کار مثال های با است بهتر دانشجویان، به جدید آماری موضوع یک معرفی

دانشجویان به مسائل دیگر حل و یابد کاهش راهنمایی ها عادی، مشکالت و مسئله حل راستای در دانشجویان پیشرفت با و شود شروع

شود. واگذار

نظری مطالب با رابطه در واقعی مثال های ارائه ٢ . ٢

باید کالس هر همچنین و واحدها فصل ها، شود، برنامه ریزی باید درسی دوره های می شود. شروع مناسب برنامه ریزی یک با موثر آموزش

پیچیده موضوع یک است ممکن مثال برای شود. برنامه ریزی شده اند انتخاب کالس همان مختص و دقت با که مثال هایی و مطالب با

٧٪ بیکاری نرخ که می کند ادعا دولت کنید فرض شود. آغاز اخیر مقاله از یا امروز روزنامه خبر یک از مشکلی با فرضیه آزمون مانند

که است واضح شود. پیروز بعدی انتخابات در تا است کرده برآورد کم را رقم این دولت که می کنند ادعا مخالف احزاب که حالی در است،

صفر فرضیه معرفی برای مثال این کرد؟ حل آمار از استفاده با را اختالف این توان می چگونه دارد. وجود نظر اختالف گروه دو این بین

مثال مانند جوش و جنب پر مقدمه ای با می توانند آمار در مباحث از بسیاری است. مناسب تر خیلی آن ها تئوری بیان از یک، فرضیه و

روند اصلی ترین عنوان به برنامه ریزی رو این از گردد. ارائه تئوری ها تشریح آن از پس کنند، بیان درستی به را اهداف و شوند آغاز فوق

است. تدریس

شناختی بار نظریه ٢ . ٣

یادگیری نظریه، این در است. شناختی بار نظريه است، داشته پزشكی آموزش زمينه در فزاينده ای حمايت كه يادگيری ديدگاه های از يكي

مواجه آمار با بار اولین برای پزشکی دانشجویان که هنگامی می گیرد. صورت دانشجویان شناختی طرح واره های از تدریجی پیشرفت با

و استدالل خود، به دادن توضیح هستند. موردنظر موضوع مورد در ناقصی شناختی طرح واره های دارای معمول طور به آن ها می شوند،

مناسبی میزان دریافت صورت در و کرده کمک یادگیری به که هستند فرایندهایی دیگر همکار برای همکار یک توسط مطالب تشریح

می انجامد. موضوع تفهیم و شدن کامل به آموزش،

یکپارچه منابع آوردن فراهم ۴ . ٢

عنوان به می باشد. دانشجویان به مطالب از یکپارچه منبع یک معرفی یا آوردن فراهم باشد، موثر یادگیری در می تواند که دیگری موضوع

موضوع برای کافی منابع بروند، عقب و جلو وب صفحات بین مشکل، یک حل یا مطلب یک درک برای دانشجویان کنید فرض مثال

منابع ارائه به نیاز بنابراین شد. خواهد یادگیری عدم و موضوع از شدن دور به منجر این شوند، رو به رو نامعتبر منابع با یا و نباشد موجود

دریافت و عملی کارگاه یک در دانشجویان شرکت دیگر، راه حلی عنوان به می باشد. اطالعات نامطلوب دریافت با مقابله برای اختصاصی

یکپارچه سازی به و باشد موثر می تواند و... خاص آماری افزار نرم یا ابزار یک از استفاده چگونگی مبحث، یک مورد در لفظی توضیحات

نماید. کمک موجود منابع
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مفاهیم برخی تصویری آموزش ۵ . ٢

نرمال، توزیع معرفی برای مثال شود. انجام یادگیری و موثر آموزش تا شوند داده توضیح تصویری و بصری صورت به باید مفاهیم برخی

و یوتیوب ظهور با می کند. بسیاری کمک نرمال توزیع شناخت در دانشجویان درک به زنگوله ای شکل همان یا نرمال منحنی کشیدن

است. افزایش حال در تصاعدی بصورت می کنند، شبیه سازی واقعی زندگی بستر در را خاص مفاهیم که فیلم هایی تعداد رسانه ها، سایر

خوب یک کدام و خوب کیفیت دارای فیلم ها کدام که بگیرند یاد نیستند، آشنا مفاهیم با هنوز که دانشجویانی داشت انتظار نمی توان البته،

نیستند). برخوردار مطلوبی کیفیت از که دارند وجود آنالین کامال نیست(مطالب

مطالب محتوای از روشن بیان ۶ . ٢

درسی برنامه یا دوره یک در ارزیابی معیارهای به قابل توجهی حد تا آموزش اثربخشی که می پذیرد تاثیر فرض این از مختلفی مطالعات

آموزشی طراحان و اساتید کنند. تحریک را یادگیری است ممکن برانگیزتر چالش یادگیری فعالیت های و ارزیابی معیارهای دارد. بستگی

در که شود گرفته تصمیم و شود داده قرار پزشکی درسی برنامه چارچوب در آمار باید مثال، عنوان به دارند. موضوع نمودن یکپارچه به نیاز

روشنی پایان باید درسی، برنامه در آمار موضوع کردن کامل برای شود. داده پوشش یادگیری فعالیت هایی، و مطالب چه با و دوره ای چه

داشته کنند، کسب درسی برنامه آن در خاص دوره یک گذراندن از پس و درسی برنامه پایان در دارند انتظار دانشجویان آنچه مورد در

شود. داده توضیح واقعی های مثال با آن کاربرد مبحث، هر ابتدای در دیگر، عبارتی به باشند.

مفاهیم مراتبی سلسله آموزش ٢ . ٧

انتظار نمی توان مثال، عنوان به کرد. حرکت پیچیده تر مفاهیم سمت به ساده مفاهیم از و شده ارائه مراتب سلسله با باید آماری مفاهیم

میانگین (مانند شده اند پایه گذاری آن اساس بر که مفاهیمی درک بدون پیرسون همبستگی ضریب از صحیحی درک دانشجویان داشت

را اساسی تر مفاهیم این دانشجویان که زمانی تا دیگر، عبارت به باشند. داشته استاندارد سازی) و کواریانس استاندارد، انحراف حسابی،

چندگانه و ساده خطی رگرسیون در مثال یا بچرخند. مفاهیم این حول پیرسون، همبستگی ضریب یادگیری از قبل باید باشند، نکرده درک

شوند. درک درستی به دیگر موارد و رگرسیون ضرایب انواع همبستگی، انواع زیربنایی، پذیره های همه باید ابتدا

آنالین آموزشی دوره های ٢ . ٨

کاربران اختیار در رایگان و آنالین بصورت می شود ارائه جهان یک درجه دانشگاه های در که باال کیفیت با آموزشی دوره های از بسیاری

یادگیری و پذیرش به مایل که جهان در فردی هر برای هزینه کمترین با باال کیفیت با آموزشی منابع که طوری به می شود، داده قرار

گذاشت. خواهد سنتی آموزش بر زیادی تأثیر ، بزرگ داده های بر مبتنی آموزش توسعه ایده های و آموزش نوع این می شود. فراهم است

بزرگ و باز آنالین دوره معنای به و شده گرفته MassiveOpenOnlineCourseعبارت کلمات اول حروف از MOOC کلمه

خارجی و داخلی تدریس زمینه های در Coursera, Udacity, edXمانند آنالین آموزش سیستم های سایر و MOOC ظهور است.

سنتی تدریس شیوه در تغییر حال در که می شود تربیت و تعلیم و یادگیری در انقالب یک ایجاد باعث و است شده تبدیل داغ موضوعی به

پیشرفت دنبال به و بوده روز به باید نیز آماری آموزش و بود نخواهد کالس به محدود دیگر دانش کسب بزرگ، داده های عصر در است.

کنند. درک و بررسی آموخته اند قبال که را مطالبی تا است مناسب دانشجویان برای تدریس شیوه نوع این باشد. اصالحات در
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ریاضی های فرمول از کمتر استفاده ٢ . ٩

از بیش بیان دهند، توسعه آمار از را خود مفهومی درک تا است دانشجویان به کمک پزشکی، زمینه یک در آمار آموزش از هدف که آنجا از

کافی آنها تحقیقات برای علم این تئوری اندازه به بیان بنابراین دارد. نگه دور هدف و مبحث اصل از را را دانشجو است ممکن آنها اندازه

آنها رابطه و مفاهیم این از فرد درک است ممکن حسابی میانگین یا استاندارد انحراف برای اساسی فرمول های بیان مثال عنوان است.به

گردد. مفهومی فهم یعنی واقعی هدف از شدن منحرف باعث است ممکن پیشرفته تر ریاضیات و فرمول ها بیان اما کند تسهیل را هم با

دانشجویان به پروژه واگذاری ٢ . ١٠

دروه های در گرایش به مربوط کوچک پژوهش های و تحقیقات کردن واگذار دیگر، رشته های در آمار صحیح آموزش برای آسان راه یک

و تجزیه با می توانند دانشجویان ترتیب این به است. و...) عروق و قلب آناتومی، درمورد تحقیقات پزشکی در مثال عنوان آموزش(به

عالوه آورند. دست به موضوع یک مورد در را خود دانش است، جالب و آشنا آنها برای که زمینه ای در آماری اطالعات گزارش و تحلیل

کند. کمک کند، می ارائه را آماری اطالعات که بزرگتر مقاالت یا پایان نامه نوشتن توانایی در را دانشجویان می تواند رویکرد این این، بر

اشتباه تصورات دادن قرار بحث مورد ٢ . ١١

می تصورات این رفع برای شود. گرفته واحد نتیجه سپس و گذاشته بحث به و مطرح دانشجویان ذهن در اشتباه تصورات است بهتر

درمورد و شده کار این به تشویق دانشجویان که شود طراحی گونه ای به باید حاکم محیط البته کرد. برگزار پاسخ و پرسش جلسات توان

ذهن از آماری مفاهیم مورد در ابهامات برخی رفع به منجر امر این بپردازند. گفتگو و بحث به را مفاهیم و مطالب از خود برداشت های

شوند. درک تر راحت بعدی مطالب تا شد خواهد دانشجویان

آمار رشته پژوهشگران با ارتباط برقرای و مشارکت ٢ . ١٢

یادگیری در کنند. همکاری گذاری ایده ها اشتراک به در و نمایند مشورت مسائل حل برای یکدیگر با باید دانشجویان بهتر، یادگیری جهت

و مشترک صورت به دانشجویان مشکالت حل و داده ها آنالیز و آماری مفاهیم در کاوش و تأمل آماری، افزارهای نرم با کار و مطالب

این در نمایند. معرفی کنند، می یادگیری و دانش ایجاد به قادر را دانشجویان که فعالیت هایی اساتید کنند. همکاری یکدیگر با گروهی

توضیحات و مشورت با تا گیرند قرار اطالعات درتبادل آمارشناسان و پژوهشگران با دانشجویان و یافته گسترش ارتباطات این اگر میان

شرکت با می تواند ارتباطات این گیرد. انجام آسان و صحیح صورت به دانشجویان برای آماری تحلیل های و مفاهیم درک پژوهشگران این

پذیرد. انجام و... تحقیقاتی سمینارهای مقدماتی، آمار سخنرانی های در دانشجویان کردن

یادگیری در تکنولوژی از استفاده ٢ . ١٣

مورد چند به زیر در می بخشد. بهبود را یادگیری نوعی به و شده مطالب آموزش در تسریع باعث آمار آمورزش در تکنولوژی از استفاده

انجام برای حساب ماشین و کامپیوتر از استفاده و محاسبات روی تمرکز کاهش -١ می کنیم. بیان را تکنولوژی از استفاده مزایای از

مفاهیم درک روی بر تمرکز برای بیشتری وقت دانشجویان و شود انجام محاسبات باالیی دقت با و اندک زمان در می شود باعث محاسبات

از استفاده همچنین و ها فرمول در اعداد دستکاری اطالعات، ورود روی کمتر توجه و موجود ماکروهای از استفاده -٢ کنند. صرف
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دانشجویان ترغیب برای می گردد. زمان در جویی صرفه باعث می کنند، استفاده آموزشی و کوچک داده های مجموعه از فقط که تمرین هایی

به را موجود هدف و وضعیت از نمایشی بتوانند داده ها تا کرد، استفاده کالس در تکنولوژی و فناوری از باید داده ها، عمیق تر بررسی به

شبیه طراحی و مشاهده به آسان دسترسی -٣ دهند. قرار توجه مورد را مرتبط مفهومی موضوعات بتواند دانشجو تا دهند نشان دانشجو

آماری مفاهیم و تصادفی فرآیندهای مطالعه در دانشجویان توانایی تقویت در مهمی نقش می تواند آموزشی ابزار یک عنوان به سازی ها

درک شد. خواهند تثبیت ذهن در اطمینان فاصله و برداری نمونه توزیع مانند انتزاعی مفاهیم ، سازی هایی شبیه چنین با باشد. داشته

بر تکیه با مقایسه در می کنند مشاهده که رفتاری و تکرارها) تعداد و نمونه (اندازه پارامترها کنترل تکرارها، این انجام با دانشجویان

موجود منابع از استفاده و شده سازی شبیه های برنامه آماری، افزارهای نرم با کار ۴-آموزش بود. خواهد باال بسیار نظری، مطالب صرفا

کنند. درک بهتر و کشف را آماری مفاهیم دهد می امکان دانشجویان به کالس، در آنالین بصورت

تحقیقات در خطا اصلی منابع ٣

علم زمینه در پژوهشگران بیشتر که تحقیقات در آماری رایج خطاهای و اشتباه ها از سری یک به بخش این در شد اشاره که همانطور

داد. خواهیم قرار پژوهشگران پیش روی راهکارهایی اشتباه ها این تکرار عدم برای و کرد خواهیم اشاره می شوند مرتکب را آنها پزشکی

جامعه توصیف ٣ . ١

می باشد. اهمیت حائز بسیار قبول مورد نتایج حصول برای آن صحیح تعیین که می آید شمار به تحقیق در اولیه مباحث از یکی آماری جامعه

صورت این در باشد. شده تعریف آن واحدهای در خاص مشترک ویژگی یک حداقل و مکان زمان، نظر از باید محقق مطالعه مورد جامعه

این غیر در پذیرفت. خواهد صورت آسانی به گرفت، خواهند قرار تحلیل و تجزیه مورد که متغیرهایی تعیین و آماری واحدهای انتخاب

مزیت شد. خواهد آماری واحدهای ناهمگونی افزایش به منجر و شد خواهند مشکل دچار نمونه واحدهای انتخاب در محققان صورت

است. مطالعه مورد متغیرهای شدن، مشخص وضوح به آماری جامعه دقیق تعریف دیگر خوب

نمونه گیری طرح ٣ . ٢

تحقیق دوره جامعه، خصوصیات مطالعه، موضوع باید آن در که می شود انتخاب پژوهش نوع با متناسب نمونه گیری روش تحقیقات، در

یک در می تواند نمونه گیری روش یک از بیش کند. می بیان را نمونه گیری اهمیت نوعی به ،که شود گرفته نظر در مشاهدات تهیه هزینه و

در که است نمونه گیری روش همان از استفاده می شوند، مرتکب محققان که رایجی اشتباه های از یکی گیرد. قرار استفاده مورد مطالعه

حاصل نتایج صورت این در نباشد، مناسب حاضر تحقیق داده های برای نمونه گیری روش این اگر است. شده استفاده مشابه مطالعات

و تعیین است، اهمیت حائز که بعدی موضوع شد. خواهد نادرست تفسیرهای به منجر مستقیم غیر و بود خواهد اریبی دارای نمونه از

واحدها آوری جمع واحدها، انتخاب در اشتباه ها ترین رایج از است. نمونه از آماری واحدهای خروج و ورود مالک های واضح تعریف

نشان خوبی به را جامعه ویژگی که داشت خواهیم نمونه ای ما صورت این در بنابراین ندیده اند، را الزم آموزش که است محققانی توسط

دو غیرتصادفی و تصادفی نمونه گیری های شوند. بیان واضح طور به باید نمونه انتخاب معیار های رو این از نیست. جامعه گویای و نداده

بررسی مورد تحقیق مورد جامع و پژوهش نوع با متناسب باید پس گیرند. می قرار استفاده مورد تحقیقات در که است نمونه گیری نوع

تعداد افزایش با شده اند. اشتباه دچار آن انتخاب در پژوهشگران که شده مشاهده ها تحقیق بیشتر در که کرد. انتخاب را یکی و گرفته قرار
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مطالعات برای مناسب نمونه حجم داد. خواهد نشان بهتر را جامعه وضعیت و بود خواهد جامعه از بهتری نماینده نمونه نمونه، در افراد

داشتن با فقط محققان از برخی اما پذیرد. صورت آزمون توان و داری معنی سطح و معین خطای یک با قبلی، مطالعات به توجه با باید

دیگر نکته می دهند. ارجاع منابع به و کرده تعیین نمونه حجم ... و میانگین معیار معیار،خطای انحراف ، نسبت میانگین مانند اطالعاتی

پس می گیرند. نظر در کمتری نمونه حجم نتایج به زودتر چه هر یابی دست برای محققان موارد بعضی در که است این نمونه حجم تعیین در

باید نمونه حجم تعیین و نمونه گیری نوع نمونه، انتخاب معیارهای نمونه گیری، روش باید نمونه گیری طرح در شده ارائه مطالب به توجه با

است. زیاد بسیار محققین توسط خطا احتمال موارد این در چون شوند بررسی بیشتری دقت با

متغیرها درمورد اطالعت کسب و مطالعه طراحی ٣ . ٣

شد. خواهند برآورد پایین دقت با نتایج كنند، انتخاب نادرست را مطالعه طرح پژوهشگران اگر مطالعه، طرح اهمیت به توجه با

مطالعات هستند. پزشکی تحقیقات در هزینه بر اما ممکن طرح قدرتمندترین کنترل گروه دارای شده تصادفی بالینی کارآزمایی های

نتایج از نباید لذا هستند زمان همان مختص مقطعی مطالعات نتایج اینکه به توجه با هستند. ارزان و سریع بسیار اما وقت گیر مشاهده ای

قرار مطالعه مورد قبلی پژوهش های در که متغییر هایی باید تحقیق شروع از قبل کرد. استفاده دیگر زمانی مقاطع در تصمیم گیری برای آن

متغییرها آن بین معلولی و علت رابطه یک اینکه مگر گردد، اجتناب اصلی پژوهش موارد با بودن ارتباط در از تا شوند شناسایی گرفته اند

مصرف با معموال که کشیدن سیگار به عادت باید ریه، سرطان و الکل مصرف بین رابطه بررسی در مثال عنوان به باشد. داشته وجود

بگیرد. قرار استفاده مورد کننده مخدوش عامل یک عنوان به می شود، استفاده الکل

داده ها پردازش پیش و آوری جمع ۴ . ٣

اطالعات این تحلیل از که نتایجی صورت این در که گردند اندازه گیری نامناسبی ابزار های با متغیر ها است ممکن پژوهش ها برخی در

به گردد. محقق ادعاهای جای به نا پذیرش یا رد باعت است ممکن حتی بود. خواهد ناخوشایند یا و بوده کننده گمراه می آید دست به

بندی طبقه سیگاری غیر و سیگاری به را افراد ، بیماری یک روی بر سیگار مصرف تأثیر بررسی حین در پژوهشگران از برخی مثال عنوان

نمی شود. مشاهده می کشد سیگار عدد چند روز در فرد اینکه یا کشیده طول چقدر موضوع این اینکه مانند مواردی حالت این در می کنند.

در کشیدن سیگار میزان گیری اندازه برای سال - بسته صورت به متغییرها باشند بیشتری و دقیقتر اطالعات حاوی مشاهدات اینکه برای

در بود). خواهد ۶∗١٠
٢٠ = مشاهده٣ مقدار است کشیده روز در سیگار ١٠ و سال ۶ که شخصی برای مثال عنوان (به می شود گرفته نظر

اعتماد قابل نظر از دقیق و کامل طور به باید منبع شدن مشخص از پس شوند، مشخص داده ها منبع باید اول ها، داده آوری گرد مرحله

و قلم تعریف شده. گردآوری دیگری گروه توسط که ثبتی ای داده های از استفاده رایج، خطاهای از یکی مرحله این در شود. بررسی بودن

شده آماری قلم با شاخص آن از متفاوت برداشت های باعث نباشد، معین شناسنامه یک با کامل و جامع صورت به اگر آماری، متغیر های

ممکن مواردی در نمی باشند. الزم دقت و صحت دارای بنابراین داشته، متفاوت دامنه مختلف، افراد توسط شده ثبت داده های لذا و است،

شده سنجیده متفاوتی های مقیاس در آنهار است ممکن یا نکنند پیدا گذشته های تحقیق در را خود نظر مورد دقیق متغییر محققان است

یا نکرده کسب را پیشامد مطالعه پایان از قبل آزمودنی ها از برخی كه است این مطالعات در خطا منابع متداول ترین از دیگر یکی باشند.

مرحله در یا و شود خارج مطالعه از موردنظر پیشامد جز دیگری علت به فرد یا و باشد رفته دست از یا گمشده مطالعه مدت طول در فرد

های داده اصطالح به که داشت وجود هایی داده چنین تحقیق های داده مجوعه در اگر نشود. کسب آنها درمورد اطالعاتی آوری، جمع

تحقیق از مرحله چه در که شود قید باید باشند شده ارزیابی اگر یا آورد دست به آنها مورد در اطالعاتی باید شوند، می نامیده شده سانسور
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به مقیاس نظر از داده ها اینکه به توجه با شود. می تحقیق آن شروع در مطالعه قدرت کاهش باعث موارد این گذاشتن کنار اند. شده حذف

نسبتی و فاصله ای مقیاس دو از دارند تمایل غیرآماری پژوهشگران می شوند، بندی تقسیم اسمی و ترتیبی فاصله ای، نسبتی، دسته چهار

آن ها هستند فاصله ای یا نسبتی مقیاس دارای متغیرها اینکه با پژوهشگران از برخی نمایند. استفاده شان ریاضی ویژگی های دلیل به

اندازه گیری در دقت سطح کاهش باعث اندازه گیری نوع در تغییر این که می پردازند، تحلیل و تجزیه به و تبدیل اسمی مقیاس های به را

مقایسه جای به مثال، عنوان به شد. خواهد پژوهش از نادرست تفسیر به منجر نهایتا و اطالعات رفتن دست از باعث و شده متغیرها

طبقه باال - متوسط - پایین صورت به داده ها اگر کلسترول، کاهش برای دارو از استفاده از بعد و درقبل آمده دست به کلسترول مقادیر

حاصل نادرست گیری های نتیجه آن دنبال به و شد خواهد کلسترول تغییرات گرفتن نادیده و اطالعات رفتن دست از باعث شوند بندی

شد. خواهد

تحلیل و تجزیه روش و اجرا ۵ . ٣

آماری، تحلیل روش همان از استفاده سدد در شود، یافت مشابه پژوهشی اگر که است این هستند روبه رو آن با محققان که خطاهایی از

مجموعه و پژوهش برای مناسب آماریی، روش است. شده استفاده شده، یافت درموارد که دارند خود پژوهش در را هایی آزمون و روشها

نادرست انتخاب همچنین باشد. متناسب نظری توزیع و تغییرپذیری ها، داده ها،مقیاس داده تعداد مانند آماری معیارهای با که است داده

دانش پایه بر و نمی گیرند مشاوره آماری متخصص اشخاص از محققان که می افتد اتفاق زمانی آماری محاسبه روش و آماری نرم افزار های

از نادرست تحلیل باعث مواقع از بسیاری در نیز خطا این که می کنند. اکتفا گذشته متون در موجود روش های به یا و علم این از خود اندک

تصور P-مقدار آوردن دست به با و می کنند استفاده بوده آسانتر آن ها برای که آماری روش های از محققان اوقات گاهی می شود. پژوهش

بقا تحلیل و تجزیه در نمایی رگرسیون برای مثال برای می کنند. اعمال را خود تفسیرهای و نظرها و بوده درست آنها محاسبات که می کنند

-خطی لوگ مدل از بعضی و گیرند می کار به و داده نمایش (λ( t
z ) = λeβz) صورت به متناسب مخاطره مدل از افزارها نرم از برخی

بعضی در بنابراین .(β̂∗ = β̂)می شوند مشخص هم مخالف عالمت های با آنها نتایج که می کنند. استفاده (log(T ) = −α+ β∗z)

در . شود نگری باز پژوهشگران توسط باید مختلف برنامه های و افزارها نرم محاسبات نحوه و نتایج بودن متفاوت دلیل به نتایج مواقع

بودن ناکافی ایراد این علت می کنند تصور و بوده نگران مشابه مطالعات نتایج با خود نتایج بودن متفاوت از پژوهشگران مواقع بعضی

از دارند متفاوت نتایج که را آنهایی از برخی یا و دهند افزایش نظر مورد نتیجه به رسیدن تا را افراد تعداد است ممکن و بود نمونه تعداد

انتخاب انتظاراتشان دلیل به را آزمون نوع محققان که است این شوند مرتکب است ممکن که دیگری اشتباه یک و کنند. خارج نمونه

کنند. استفاده دیگری آزمون از که هستند این تالش در محققان صفر فرضیه قبول صورت در می کنند.

تفسیر ۶ . ٣

ادبیات چون یا داشت می توان اعداد از نتیجه ای و برداشت چه نمی دانند اینکه دلیل به پژوهشگران می شود، مشاهده پژوهش ها از برخی در

کار به را آماری کننده گمراه عبارات بنابراین می کنند. ذکر فقط معانی و تفسیر بدون را آمده دست به اعداد ندارند، تفسیر برای را الزم

پژوهشگران از بسیاری مثال عنوان به گردد. بازبینی آمارشناس یک توسط نتایج باید مطالعات انتشار از قبل دلیل همین به می برند.

یا یک برای اگر وابسته، گروه های مقایسه در می کنند. گزارش اشتباه و نمی دانند را استاندارد خطای و استاندارد انحراف بین تفاوت

با را تحلیل و تجزیه آماری نرم افزارهای از بعضی که را موضوع این پژوهشگران از برخی باشد، داشته وجود گمشده مشاهده متغیر، چند

می گیرند. درنظر را داده ها مجموعه کل توصیفی آمار وابسته گروه های تفسیر در و نکرده درک می دهند، انجام گمشده داده های از استفاده



٩ پزشکی تحقیقات در آن اهمیت و آمار آموزش

y از بزرگتر x میانگین اما نیست معنادار آماری نظر از نتایج ” چون عبارت هایی از معنادار، نتایج آوردن دست به با محققان از برخی

ممکن شود تکرار یکسان نمونه و شرایط با مطالعه اگر که صورتی در هست متناقض آزمون نتیجه با عبارت این می کنند، استفاده است”

شود. حاصل ٠٬٠۵ از بزرگتر −مقدار اما شود کوچکتر x میانگین است

نتیجه گیری و بحث ۴

علوم به خصوص رشته ها، سایر در رایج اشتباهات برخی همچنین و آمار آموزش و یادگیری بر موثر راهکارهای برخی حاضر پژوهش در

برخی در آمار آموزش جهت راهکارها این شدند. معرفی پزشکی تحقیقات در خطاها شدن کمتر و آماری سواد ارتقای هدف با پزشکی

شد. خواهد محقق دانشجویان و اساتید بین تعامل و همکاری با رویکرد ها این می رسد نظر به لذا و رفته اند کار  به آماری موفق کالس های

که گونه ای به دهند، ارائه را دانشجویان برای مناسب آموزشی برنامه هر باید دانشگاه ها در آموزشی کادر شده، ارائه مطالب در دقت با

بزرگتری استعدادهای و بخشند بهبود را آموزشی کیفیت آورند، دست به عینی تری و مؤثرتر صورت به را تدریس بازخورد بتوانند اساتید

که می شود پیشنهاد باشد، هدف عنوان به مختلف زمینه های تقاضای کردن برآورده و خدمت در بیشتر باید آمار علم دهند. پرورش را

و اهمیت به توجه با دیگر، طرف از باشند. آموزشی روش های اصالح در پیشرفت دنبال به و یابد تغییر دانشگاه ها در آمار آموزش شیوه

دانسته تحقیق بخش ضروری ترین جزو را آماری مباحث و آمار علم باید دانشجویان پزشکی، علوم حوزه در تحقیقات نتایج بودن حیاتی

و آوری جمع مطالعه، طراحی در دارد امکان که را اشتباهاتی و کرده درک خوبی به را مفاهیم و جزئیات بگیرند. درنظر مراحل تمام در و

تحقیقاتی تیم در آمار کارشناس یک وجود حال، این با گیرند. فرا خوبی به شوند، مرتکب تفسیر، و تحلیل و تجزیه داده ها، پیش پردازش

دقت حداکثر از حاصل نتایج تا شود مشورت آمارشناس با تحقیق شروع از قبل حتی تحقیق، مراحل تمام در باید و است ضروری آن ها

باشند. برخوردار الزم
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