
1395، سال 3، شماره 24نشریه جراحی ایران، دوره 

نویسندة پاسخگـو: دکتر سیدعباس میـرمالکمی، واحد تهـرانپزشکی آزاد اسالاستـادیار گروه جراحی عمـومی، دانشگاه علـوم *
88787561تلفن: ریم سعیـدیان، آ رضائیـان، دکتـر مــدکتـر لیـال پــرورش، دکتـر شقـایق تهـرانی، دکتـر پـوریا حسینـی، دکتـر پانتـه**
Email: SAM@Mirmalek.netر مرعشی،راد، دکتر علـی غالمـرضانژاد، دکتر مهدي کالنتري، دکتر الهـام کنی، دکتر امیـرتیموتـر مـروا طهماسبیدک

دکتر امید میـرمطلبی، دکترعلی ناظمیان
01/06/1395تاریخ وصول: 

96

یپژوهش در جراح

هاي آماري در تحقیقات بالینی، مسیري دو طرفهاستنتاج

**رجمینـروه متـو گ*رمالکـعباس میسیدکتردترجمه و تلخیص: 

مقدمه
گر حیاتیهاي عددي متکی است. بنابراین همکاري مؤثر بین پزشک و آمارنتایج تحقیقات بالینی غالباً به تفسیر آماري داده

وجه تنیاز به تواند مسائل عملی و آماري مهارشدنی را شناسایی نماید کهریزي یک طرح میي است. ارتباط متقابل مراحل برنامهضرور
ست و اه و ویژه آمیز، روشن، گستردتوانند در اجتناب از مسائل مهارنشدنی کمک کنند. نیاز اساسی به این همکاري موفقیتدارند و می

کند.از نظر قوانین پژوهش و موضوعات علمی ایجاد میاي راارتباط دوطرفه
ن به و همچنیهاي عدديآوري دادهپژوهش بالینی غالباً براي دستیابی به نتایج خود، به طراحی و انجام درست مطالعات براي جمع

ت، در ها پرداخهدرستی به این زمینگیرد؛ باید به ها سرچشمه میتفسیر بعدي نتایج، نیاز دارد. موضوعات آماري از هر سه این زمینه
یا تواند در معرض تهدید قرار گیرد. موضوعات آماري ممکن است قابل دركغیر این صورت قابلیت استفاده مجموعه تحقیق می

ر دی پزشک پیچیده باشند و پزشک ممکن است از لحاظ آماري مجرب و آگاه باشد یا نباشد. اگر پیچیدگی مسئله آماري بیش از آمادگ
رسد جریان یافتن مشاوره آمار حیاتی موجب پیشرفت تحقیق شود.برخورد با آن مسئله باشد در این صورت به نظر می

امل بین هایی کشف گردند. تعبرخی از مسائل آماري ممکن است به راحتی روشن نشوند و بنابراین تنها از طریق چنین مشاوره
راي ها بنبهجکنیم، بیشتر علمی است تا تاکتیکی. این فصل قصد دارد به هر دو این میپزشک و مشاور آماري که ما در مورد آن بحث

اي موفق اشاره کند.هاي مشاورهبهبود دیدگاه
توان در ظرف پنج دقیقه به بیان آن پرداخت تمرکز دارد و نه بر روي ارتباط تکامل اي که میاین مقاله نه بر روي تقابل مشاوره

ورزد. به جاي این مطالب ما به ها مطرح شده است، تأکید میگران پزشکی و آمار که در کنار بسیاري از پژوهشیافته بین پژوهش

کند. متخصصین ها، نتایج را ارائه میافزارهاي تحلیل دادهه از نرمنگارش مقاله نیازمند همکاري متخصص آمار است که با استفاد
کنند به علت عدم تماس با بیمار و مشکالت اجرایی به شکلی هاي مختلف حتی آمارگرانی که در حیطه بالینی فعالیت میآمار با گرایش

رگر حیاتی از ابتداي طراحی تحقیق به کاهش فکري پزشک نگارنده مقاله و آماکنند. ارتباط و همریاضی با شرایط برخورد می
کند.اي کمک میکند. این مقاله به شکلی علمی به بهبود این ارتباط مشاورهمشکالت کمک می
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پردازیم، که همه این مطالب موقعیتی که تمامیت تالش تحقیقاتی در آن به تجزیه و تحلیل طرح آماري و تفسیر آماري بستگی دارد می
یاز دارد. ارزش چنین تعهدي همگرایانه آن هم در سطحی گسترده، به موقعیت کم چند هفته نبه تالش جمعی در طول دست

نامیم.کنندگان در برخورد با دو دسته از فعالیت بستگی دارد که ما آن را تقابل علمی و هماهنگی امور میشرکت

تأثیر متقابل علمی
به Mam-whitneyتوانید منبعی براي تست آیا می«رسد شروع شود. مانند مشاوره ممکن است با یک سوال که محدود به نظر می

ظر ست وسیع به نیا سوال ممکن ا» تواند رگرسیون منطقی را در رایانه ما انجام دهدافزاري میکدام بسته نرم« یا » من معرفی کنید؟
»آن نظري بیفکنید؟ما در حال تهیه طرح تحقیقاتی اولیه هستیم، ممکن است به بخش آماري « هاي زیر: برسد مانند مثال

ن آسازي دهممکن است شما را مشاور بنامیم؟ یک نشریه این مقاله را به علت اشکاالت آماري رد کرده است. ممکن است در آما« 
ه یک چیزببه این ترتیب کار مشترك ممکن است، آغاز شود. اما میزان پیشرفت آن بستگی قطعی » براي ارائه مجدد مرا یاري کنید؟

پیش از ه است ون اینکه پزشک و آمارگر سرانجام باید به برخی مشکالت بپردازند. در آغاز، مسئله علمی براي مشاور ناشناختدارد و آ
ها و کننده، مطالب، روشر باید به درستی تحقیق را درك کند، اهداف، سواالت ترغیبـک کند آمارگـاور بتواند کمـاینکه مش

ون است غلط، بداي ارائه کند، این توصیه ممکنها توصیهآمارگر بر اساس فهم نادرست از این ویژگیها را بشناسد؛ اگر گیرياندازه
استفاده و حتی مضر باشد. بنابراین درك متقابل و روشن، مهمترین عنصر در مشاوره است.

دست نیادي ببرك درستی از مسئله ارتباط گام به گام براي موفقیت ضروري است، همانطور که اشاره شد آمارگر بایستی در ابتدا د
ین اید در مورد حاال اجازه بده« اي را درك کرده است، باید این مطلب را با گفتن این عبارت رسد نکتهآورد. هنگامی که به نظر می

به طور کرار شودتبررسی کند. این مرحله ممکن است الزم باشد» ام مطالبی به شما بگویم.نکته و اینکه آیا به درستی آن را درك کرده
له ا از مسئتوانند به بهترین وجهی درك خود رمشابهی پزشک نیاز دارد، اختصاصات اساسی آماري پروژه را درك کند. پژوهشگران می

تفکر ه باشد.با دادن توضیح در مورد آن به یک آمارگر کنترل نمایند. هر یک از دو طرف باید انتظارات باالیی از طرف مقابل داشت
تظار اري به محض آنکه درك شد، تفکري علمی در مقیاس وسیع است. به طور مشابهی آمارگر نیز ممکن است به دلیل موجهی انآم

ینان ازداشته باشد که پزشک بیشترین اطالعاتی را که به درستی درك کرده است براي او روشن کند. روش ارتباط تکراري به اطم
واهد بل قبول خنماید. البته استفاده از زبان تخصصی در مشاوره اسباب زحمتی غیرقاند، کمک میشواینکه، این انتظارات برآورده می

بود. آمارگر خود نباید از آن استفاده نموده و از پزشک نیز چنین انتظاري نداشته باشد.
افانه بری که به طور موشکتواند سریعتر به درك درست یک مفهوم کامالً اختصاصی و سپس یافتن راه حلتعریف جامع مسئله می

یک از بتدا هراروي آن مفهوم به تنهایی متمرکز گشته، منجر شود. این اصول در مورد هر دوي موضوعات آماري و بالینی کاربرد دارد. 
هر آنچه ازتناب دو طرف همکاري باید خود را براي مطالعه در زمینه کاري طرف مقابل مهیا سازد. دوم اینکه هر یک از دو طرف براي اج

ط صورت کنند، باید در برابر تالشی که در حفظ دیگري به وسیله عدم ذکر موضوعات مرتبکه به عنوان عوارض غیرضروري تلقی می
ست، ممکن ارسند یا توضیح آنها دشوار گیرد، محتاط باشند. هرچند در ارتباطات روزمره حذف جزئیاتی که غیرضروري به نظر میمی

تواند به ایجاد زحمت در همکاري علمی منجر شود.نجامد، با این وجود انجام این امر میاست به آرامش بیا
تفاوت الزم است درك هر دو طرف از مسئله اختصاصی باشد و ارزش مطالعه ممکن است به جزئیات آن بازگردد. به عنوان مثال

ن تحقیق سخ این سواالت دارد. چگونه بیماران براي ایآوري مطالب روایی بستگی به پابین یک کارآزمایی بالینی تصادفی و جمع
کند، یما بررسی اند؟ چگونه تصمیم گرفته شده که کدام بیمار درمان را دریافت کند؟ آیا فردي که موقعیت بعد از درمان رانتخاب شده

داند؟داند بیمار چه درمانی را دریافت کرده است؟ آیا بیمار نیز این مطالب را میمی
گیري یک پدیده مشابه ممکن است، بررسی امکانات یک گیري نیز اساسی است. در اندازهاختصاصی در مورد روند اندازهدانشی

مطالعه از روزي به روز دیگر متفاوت باشد، ضروري است دانسته شود چه مشاهداتی در کدام روز انجام شده و یا مشاهده با کدام قطعه 
ها است و ها واقعاً ترکیبی از سایر سنجشگیريننده یا تکنسین صورت گرفته است. برخی از اندازهکاز دستگاه و توسط کدام مصاحبه

ریزي تحقیق مشارکت داشته باشد، درك او از گوناگونی ترکیبات بستگی به گوناگونی اجزاء آن دارد. اگر مشاوره آماري در طرح
قیق را بدهد. بنابراین ارتباط وسیع، اختصاصی و مکرر براي مشاوره جزئیات ممکن است امکان طراحی مؤثرتر و کارآمدتري از تح

تواند در مشارکت دیگري از تواند به موقعیت این همکاري کمک نماید. به عنوان مثال این امر میاساسی است. محاسبات اضافی نیز می
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ید واقع شود. پزشک ممکن است از آمارگر در اي مناسب، مفطرفین در اجالس سایر همکاران و پرداختن به موضوع تحقیق در مرحله
جلسه اعضاء دعوت به عمل آورد یا خودش براي شرکت در جلسه دانشجویان دعوت شود. غالباً نظریات جدید و انتقادهاي سازنده از 

آید.این جلسات آمارگران بدست می
ی تحقیقاتري به درك کامل، از طریق دیدن ماشیننماید. آمارگر ممکن است با سرعت بیشتغالباً مشارکت با مشاهده پیشرفت می

و طور مشابهی پزشک پیگیري مراحل ویرایش اطالعاتدر عمل و نگریستن به روش تشخیص و دیدن روند گزارشات دست یابد. به
دهد، بدست آورد. محاسبات آماري را بر عهده دارد و ممکن است آگاهی کاملی از آنچه انجام می

مگی هاولیه، اي ممکن است به طور قابل توجهی کار را پیش ببرند، سواالت، تقاضاها، اطالعات و طرح تحقیقاتیارتباطات مکاتبه
ران مجرب توانند با مشارکت همکاشوند و میها تضعیف حافظه نمیگرایش به دستیابی به تخصیص در شکل نوشتاري دارند. یادداشت

هاي دیشهها ممکن است به شکل مفیدي در ثبت مرحله جاري، انگیرند. این یادداشتکننده مورد بحث قرار کننده و ارسالدریافت
کار کنندگان، ماهیت موضوعی که به شکل اضطراري نیاز به حل شدن دارد و یا جزئیات طرح تحقیقاتی اولیه که نیاز بهشرکت
گاه آت باشد، یادداشت ممکن است روش ترجیحی ارتباطااي دارد، مورد استفاده قرار گیرند. باید نسبت به موقعیتی که در آنمشاوره

بود.
ود به این شد ارائه توانبر باید اجتناب ورزید. این توصیه براي یک طبابت خوب نیز میارتباط ممکن است زمان ببرد، اما از راه میان

رتیب که ترسند به این موازي در مراحل بعدي به یکدیگر میصورت که شرح حال دقیق قبل از تجویز درمان باید گرفته شود. خطوط
بیم راه ینان یاتجزیه و تحلیل (یا درمان) به وسیله درك کامل (یا شرح حال) تغییر نخواهد کرد. در این مورد ماحصل این است که اطم

ره دارند.دیدگاه مشابهی در مورد نقش مشاو(Zahn, Boan)ایم. بوئن و زان درست را در پیش گرفته

هماهنگی امور
شوند. رود مشکالت معینی ظاهرهنگامی که دو یا چند نفر در انجام کاري مشارکت دارند، ممکن است همچنان که کار پیش می

جذاب گردکنندگان مشتاق در طراحی متقابل وتواند بسیاري از این مسائل را مرتفع سازد به خصوص زمانی که شرکتدوراندیشی می
رسند.تر به نظر میباشند. هنگامی که همکاران و شرکاء قبالً با هم کار کرده باشند، مشکالت کمتر و کوچکهم آمده

ر ابتدايهایی معین و احراز موافقت در دادن پاسخ به این سواالت ددر یک همکاري بین پزشک و آمارگر ممکن است، طرح سوال
گیري از و بهره: جدول زمانی، منابع، تصمیم به قدردانی در برابر همکاري در نگارشکار مفید باشد. موضوعات شایان توجه عبارتند از

باشد.اطالعات می

سیاري از توان به آن رسید؟ اکثر پزشکان و ببرنامه زمانی در یک طرح چیست، آیا موعد مقرر وجود دارد و میجدول زمانی: 
زنند. خمین میته که باید تخمین زده و زمان موجود را پیش از آنچه که باید آمارگران زمان الزم براي تکمیل پروژه را کمتر از آنچ

ود شزده میبرد. اگر حدساطالعات باید قبل از آن که یک گزارش بتواند نوشته شود، گردآوري شوند و هریک از این مراحل زمان می
چه وتصاص داد یرند چه میزان باید به هر مرحله زمانی اخکنندگان در پروژه باید تصمیم بگرود، شرکتکه کار با مراحل خود پیش می

نترل صحت کیانه و کسی مسئول تکمیل این امر است. اطالعات قبل از آنکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، نیاز دارند براي ورود به را
قابل قبول ايدودهژه از طریق تهیه پاسخ در محو اعتبار آنها، آماده شوند، عموماً پزشک باید در مرحله اول و سوم این عملیات، به وی

براي اطالعات و کنترل ارقامی که خارج از این محدوده هستند، شرکت جوید.

هاي دراز مدت : همه منابع (بودجه، رایانه، زمان و نیروي انسانی) کافی است؟ و یا برخی تغییرات الزم است؟ بسیاري از پروژهمنابع
هاي محاسباتی ها، دارند. باید شخصی که براي استفاده آماري از بستهاي براي برخی موقعیتنه تنها مشاورهنیاز به همکاري آماري و 

تواند به انجام برسد. به هاي توصیه شده به وسیله آمارگر میآموزش دیده است، در ابتداي کار شناسایی شود، بنابراین تجزیه و تحلیل
هاي مناسب را براي تحقیقی ویژه انجام دهند وتوانند تجزیه و تحلیلنمیهاي محاسباتی استاندارد ندرت بسته

هاي آماري براي اي جدید نوشته شود. به هرحال بستههاي رایج براي منظورهاي خاص باید مورد استفاده قرارگیرند یا برنامهبرنامه
کنند. بنابراین و بسیاري از موارد تخصصی را ارائه میهاي استاندارد ها و گرافیکهاي کوچک امروزي کلیه تجزیه و تحلیلرایانه

شوند این امر نیاز به مقدار زیادي هاي آماري به دقت بر روي آنچه باید انجام دهیم چه چیزي از نتایج بسازیم، متمرکز میورودي
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افزاري و ساختار سازمانی براي تولید رمافزاري، نورودي آماري دارد. افزون بر این آمارگر باید مطمئن باشد که لوازم و ضروریات سخت
هاي معتبر و به موقع در دسترسند.اطالعات و تجزیه و تحلیل

اي ینهماري هزآاگر موضوعات مالی در رابطه با کار بوجود بیاید، روشن کردن این مسائل امري حیاتی است، آیا باید براي مشاوره 
ها، اطالعات ورودي و خدمات اداري تأمین بودجه شود؟ اسبات هزینهریزي، محپرداخت شود؟ چگونه باید خدمات برنامه

در فیت باالگیري شود. ورودي آماري با کیدیر یا زود باید در مورد حق نشر و تألیف تصمیمقدردانی از همکاران در نگارش:
مکن استاولیه در مورد حق تألیف مطراحی و مرحله تجزیه و تحلیل پروژه به اندازه مشارکت علمی گروه پزشکی مهم است. مباحث

ا به ییانجامد، بکنندگان بتواند مورد ارزیابی قرارگیرد گیري تا زمانی که مشارکت شرکتبه توافق در مورد به تعویق انداختن تصمیم
گیري موقت در مورد تغییرات منجر شود.تصمیم

و -ئه توصیه در صورت ارا-اش گیرد. آمارگر باید براي توصیهاگر بحث حق تألیف مطرح نیست، قدردانی باید در دستور کار قرار 
نی اهرگونه قدردتواند غیرمنصفانه باشد.برقراري مسئولیت و اعتبار مربوطه مورد قدردانی قرار گیرد. قدردانی وسیع یا غیر کافی می

باید مورد بازنگري قرار گرفته و مورد پذیرش آمارگر باشد.

ه ق و تجزیق در مورد اعمال ترتیبی در ارتباط با استفاده فوري از اطالعات تحقیـدستیابی به توافاده از اطالعات:ـاستف
تاب کقاله یا هاي آماري در شروع کار امري خردمندانه است. ممکن است یکی از طرفین، زمانی مایل به استفاده از مطالب در متحلیل

ه گامی باید برداشت؟ مرجعی باشد. در صورت پیش آمدن یک چنین موقعیتی چ
ه دارید درکشوند، بلکه این است ها به مشکل ختم میساز این نیست که همه راهپیام این بحث در مورد موضوعات بالقوه مسئله

رح ان در طکنندگتـرار داده و در مورد آنها به توافق رسید. مشارکـداي کار مراحل اساسی در تکمیل تحقیق را مورد بررسی قـابت
ن مورد اي که تاکنووهـت کنند، مسائل مبرم را در اسرع وقت حل کنند و در مورد مشکالت بالقـق صحبـد در مورد منطق تحقیبای

الً یی که قبهان است برخی از کج فهمیـرك که ممکـت نتایج این مباحث در یک یادداشت مشتـاند، آگاه باشند. ثبرفتهـبحث قرار نگ
له ـمن جـاي کاري با گفتـات فضـده است. برخی اوقـرات این روش قبالً دیده شـ، مفید است. مضاند را روشن کندص نشدهـمشخ

حق توجهی ق تحقیق، مستـسازي یک یادداشت در مورد منطکان آمادهـراید، اما امـگبه سردي می»بگذارید این مطلب را بنویسم« 
صریح است.

مزایاي مشاوره آماري
نند، آغاز کجاب میکنند که یک برخورد درست آماري را ایاین که تحقیقات بالینی غالباً مسائلی ارائه میما این بحث را با مشاهده

ر مرحله دکند. ارتباط متقابل بین پزشک و آمارگر کردیم. البته همکاري با یک متخصص آمار حیاتی به حل چنین مشکالتی کمک می
کمک ناپذیرلبهغپذیر که نیاز به توجه دارند و در اجتناب از بروز مشکالت اري غلبهتواند مشکالت علمی و آمریزي پروژه میبرنامه

لناکرامر آوري شد، ممکن است براي توجه به مسائل آماري دیر شده باشد. هکنند را شناسایی کند. پس از اینکه اطالعات جمعمی
(Helena Kraemer)کند که:به عنوان یک همکار اشاره می

ره) بیان ري، طراحی ضعیف و غیـگیام شود ممکن است اهداف به نتیجه نرسند (تورش نمونهـانجPost Hocدر مرحله اگر مشاوره
حققین ت کنیم؛ خوب است که مـم یا در الپوشانی مسائل شرکـتوانیم جادو کنیر است. ما نمیـریح این مطلب مسئولیت آمارگـص

لت عاي به الهـشود که مقاي است، هنگامی اولین مشاوره انجام میشکل ویژههاي ما را بشناسند. این مدودیتـپیشاپیش مح
توان کرد.شناسی ضعیفش رد شده باشد و دیگر کاري نمیروش

ی اوقات ر این برخریزي شده باشد کمتر احتمال دارد نقایض آماري داشته باشد، افزون باي که در پرتو مشاوره آماري برنامهمطالعه
ینه با ا بدون هزتواند با هزینه کم و یبعضی اوقات دامنه یک مطالعه می.رون به صرفه بوده و زمان و هزینه را حفظ کندتواند مقمی

زینهههاي آماري در آزمایش، گسترش یابد. در واقع یک مطالعه خوب بیش از یک مطالعه ضعیف استفاده از الگوهاي مشابه طرح
گیرد.کننده در مطالعه، همکارانش و دانشجویان تعلق میبه هر دو طرف شرکتبرد. سرانجام مزایاي خردمندانه می


