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انتخاب آزمون آماری مناسب به عوامل مهمی مانند تعیین

تحلیل دادهها در فرایند هر پژوهش علمی به ویژه حوزه

نوع متغیر وابسته یا پیامد (کمی یا کیفی) ،تعداد گروههای مورد

علوم پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است .از طرف دیگر،

مقایسه (مقایسه دو گروه یا بیشتر از دو گروه) ،استفاده از

با گسترش روزافزون پزشکی مبتنی بر شواهد ،تصمیمگیری بر
اساس نتایج ارایه شده برای استفاده بالینی یکی از چالشهای
پزشکان محسوب میشود .ارزیابی نتایج عالوه بر تسلط
بیولوژیک بر بیماری یا مسأله موردنظر ،نیازمند داشتن قدرت
تحلیل اطالعات با استفاده از پیشزمینه آماری است .توجه به
نوع آزمون به کار برده شده و قضاوت در مورد آن یکی از
چالشها و نیازهای محققان و به ویژه محققان بالینی میباشد،
اما با توجه به مفاهیم و پیشفرضهای آزمونهای آماری (که
در برخی موارد پیچیده است) ،تالش برای یادگیری و دستیابی
به دانش آمار با استقبال کمی روبهرو شده است (.)2-3
در حال حاضر اشکاالت زیادی در قسمت تحلیل آماری
طرحهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی مشاهده میشود؛
بدین معنی که تناسبی بین اهداف مطالعه و آزمون انتخابی
وجود ندارد .این اشکال حتی در بعضی مقاالت به چاپ رسیده
نیز مشاهده میگردد.
گرچه طیف وسیعی از آزمونها و تحلیلهای آماری در
حوزه علوم پزشکی وجود دارد ،در مقاله حاضر سعی شد
پرکاربردترین و اصولیترین آزمونهای آماری با زبانی ساده و
شیوا بر اساس نوع دادهها و نوع مطالعات برای خوانندگان ارایه
گردد.
با توجه به توضیحات فوق ،در مقاله حاضر ابتدا به عوامل
مهم در انتخاب آزمون پرداخته و سپس توضیح داده شد که
برای پاسخ به چه هدفی از کدام آزمون آماری استفاده شود .در
این مقاله فقط روی اصلیترین آزمونهای آماری تمرکز گردید
و از جزییات متدولوژیک و پیشفرضهای هر کدام از
آزمونها صحبت نشد ،بلکه فقط هدف آن بود که محققین
بتوانند به صورت تقریبی روش آماری صحیحی را برای تحلیل
دادههای خود مشخص نمایند.
عوامل مؤثر برانتخاب آزمون مناسب
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روشهای همسانسازی گروههای مورد مقایسه (به عبارت
دیگر مستقل و یا وابسته بودن مشاهدات) و نرمال بودن توزیع
دادهها بستگی دارد (.)3 ،2
آزمونهای آماری کاربردی

 -2آزمونهای اصلی (مقایسه میانگین و یا نسبت در دو
جامعه) :دو آزمون آماری بسیار کاربردی در حوزه علوم
پزشکی  Independent two-sample tو آزمون  6میباشد
(.)2-6
آزمون  Independent two-sample tبرای مقایسه میانگین
متغیرهای کمی (عددی) در دو گروه مستقل استفاده میشود
( .)2 ،9به عنوان مثال به منظور بررسی ارتباط مصرف آسپیرین
و مدت زمان لخته شدن خون در گروهی از افراد مبتال به
افزایش چربی خون مطالعهای انجام شده است .در طراحی
مطالعه به گروهی از بیماران قرص آسپیرین داده و گروه
دیگری از بیماران به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند که
هیچ درمانی دریافت نکردند .با توجه به اینکه مقایسه متغیر
کمی (مدت زمان لخته) بین دو گروه مستقل (گروه مداخله و
شاهد) انجام میشود ،باید آزمون

Independent two-sample t

استفاده گردد.
در آزمونهایی که به مقایسه میانگینها میپردازند (مانند
 Variance analysis ،Paired t ،Independent two-sample tو
 ،)...الزم است توزیع متغیر وابسته (مدت زمان لخته شدن
خون) از توزیع طبیعی یا نرمال پیروی کند .اگر این فرض
برقرار نبود از روشهای دیگری در تحلیل دادهها استفاده
میشود که به نام روشهای ناپارامتری مشهور هستند .این امر
بدین معنی است که برای آزمون

Independent two-sample t

یک آزمون ناپارامتری وجود دارد که وابسته به فرض نرمال

دوره یازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بودن دادهها نیست و این آزمون  Mann-Whitneyمیباشد

معنیدار شود ،میتوان پذیرفت که مردان به دلیل مرد بودنشان

(.)21-26

بیشتر خطر و تصادف میکنند.

از آزمون  6برای مقایسه نسبتها و یا شیوع در دو گروه

برای اینکه دو گروه از نظر عوامل مخدوش کننده همسان

مستقل استفاده میشود .به طور مثال محققی تمایل دارد نسبت

شوند ،روشهای مختلفی وجود دارد .اگر محققی بخواهد دو

افسردگی را در افرادی که امگا 3-مصرف میکنند و گروهی که

روش آموزشی را مقایسه کند ،باید گروهی که آموزش اول را

امگا 3-مصرف نمیکنند با یکدیگر مقایسه کند .با توجه به

دریافت میکند از نظر عوامل مخدوش کننده شبیه گروهی

اینکه افسردگی متغیری کیفی است (افسردگی دارد /ندارد) و

باشد که آموزش دوم را دریافت میکند .یکی از روشهای

دو جامعه (مصرف و عدم مصرف امگا )3-در سؤال پژوهش

کنترل عوامل مخدوش کننده ،استفاده از روش همسانسازی

تعریف شدهاند ،آزمون  6مناسب میباشد .با توجه به اینکه

است .به طور مثال اگر در گروه اول  31درصد دختر هستند،

این آزمون با میانگین سر و کار ندارد ،نرمال بودن توزیع متغیر

در گروه دوم نیز باید همین تعداد دختر انتخاب شود .برای

وابسته مفهومی نداشته و آزمون ناپارامتری معادلی برای آزمون

متوسط نمره آمار دو گروه قبل و بعد از انجام یک مداخله

 6وجود ندارد ،اما پیشنهاد میشود در مواردی که حجم نمونه

آموزشی متوسط نمره آمار دوباره محاسبه خواهد شد .به این

Fisher’s exact

نوع همسانسازی که گروهی از افراد با گروه دیگر همسان

کافی نیست (کمتر از  61نمونه) از آزمون
استفاده گردد (.)23

به هر حال توجه به این نکته ضروری است که گروهها در

میشوند ،همسانسازی گروهی ()Frequency matching
میگویند .چنانچه از همسانسازی گروهی در روش اجرای
6

صورتی قابل مقایسه هستند که از نظر متغیرهای مخدوش

پژوهش استفاده شود ،میتوان از آزمونهای ذکر شده ( ،

کننده ( )Confoundersشبیه باشند .به عنوان مثال ،محققی از

 Independent two-sample tو  )Mann-Whitneyاستفاده کرد.

اعضای هیأت علمی پرسیده است «آیا در سال گذشته تجربه

تفسیر نتایج با انجام همسانسازی گروهی دقیقتر خواهد بود

تصادف داشتهاید؟» (بلی /خیر) .حال او مایل است به بررسی

(.)3 ،2 ،6 ،23

فراوانی وقوع تصادف در خانمها و آقایان بپردازد .روش تحلیل
با توجه به مطالب گفته شده ،آزمون  6میباشد .به فرض آنکه

 -6تعمیم آزمونهای اصلی برای مقایسه بیش از دو گروه
(مقایسه میانگین و یا نسبت در بیش از دو گروه)

در نتیجه آزمون مردان بیشتر تصادف کرده باشند ،سؤالی که

فرض بر این است که محققی قصد دارد اثر سه نوع مداخله

پیش میآید این است که آیا مردان به دلیل مرد بودنشان بیشتر

را بر روی کاهش اندازه زخم (میلیمتر) ناشی از سالک بررسی

تصادف میکنند یا عوامل دیگری در میزان تصادف آنان مؤثر

کند .سه گروه که از نظر متوسط اندازه زخم اولیه شبیه بودهاند

است؟ آیا قبول دارید که اگر تعداد ساعات رانندگی افزایش

(با استفاده از همسانسازی گروهی) ،انتخاب شدند .پیشتر

یابد ،احتمال تصادف کردن هم بیشتر میشود؟ و آیا قبول دارید

مشاهده شد که آزمون  Independent two-sample tبه مقایسه

مردان بیش از زنان رانندگی میکنند؟؛ پس شاید تعداد ساعات

میانگین در دو گروه میپردازد .آزمون تعمیم یافتهای که امکان

رانندگی با تصادف کردن ارتباط دارد و نه جنسیت فرد.

مقایسه میانگین در بیش از دو گروه را فراهم میکند ،تحلیل

به بیان دیگر ،اگر دو گروه هیأت علمی مرد و زن انتخاب

واریانس ( )Variance analysisمیباشد ( .)22 ،22البته آزمون

شوند؛ به طوری که متوسط ساعات رانندگیشان در طول هفته

تحلیل واریانس فقط به این فرضیه پاسخ میدهد که آیا میانگین

برابر باشد (و البته از نظر عوامل مخدوش کننده دیگر مثل

در سه جامعه برابر است یا خیر؟ .اگر فرض برابری میانگینها

تعداد سالهای رانندگی و ...هم مثل هم باشند) آیا اگر جنسیت

رد شود ،به آزمونهای تعقیبی مانند  Tukey Post-Hocیا
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 Scheffe Post-Hocنیاز است تا به طور دقیق مشخص شود

میکنند را با یکدیگر مقایسه کند ،آزمون  6پیشنهاد میشود.

اختالف بین کدام گروهها وجود داشته است.

در صورت رد شدن فرض برابری شیوع افسردگی در سه

حال به نظر شما آیا مشکلی پیش میآید اگر گروه  2با 6

گروه ،برای پاسخ به این سؤال که کدام دو گروه تفاوت

سپس  2با  3و در نهایت  6با  3به شکل دو به دو مقایسه

داشتهاند روشهای پیشرفتهای مانند تجزیه کردن جدول به

شوند؟ یعنی سه بار آزمون  Independent two-sample tانجام

جداول کوچکتر و یا مدلهای رگرسیونی وجود دارد ،اما یک

گیرد .پاسخ «بلی» است و به طور قطع باید از تحلیل واریانس

راهحل ساده همان مقایسه گروهها به صورت دو به دو و

استفاده شود .از نظر آماری مقایسههای دو به دو منجر به

 Bonferroni correctionمیباشد.

افزایش خطای نوع اول میشود .اگر فرض برابری میانگینها

 -3معادلهای زوجی تکنیکهای اصلی

رد شده باشد؛ خطای نوع اول یعنی چقدر احتمال دارد که

روش دیگر همسانسازی که دقیقتر و البته مشکلتر است،

میانگینها به طور واقعی برابر بوده و به اشتباه برابری آنها رد

همسانسازی فردی ( )Individual matchingنام دارد .چنانچه

شده باشد .این مقدار به طور معمول برابر با  1/12در نظر

محققی بخواهد دو روش آموزشی را مقایسه کند (جنسیت و

گرفته میشود .وقتی دو یا سه آزمون انجام شد ،این مقدار به

سختکوشی باید کنترل شوند) و دانشجویی با نمره آمار  22و

 1/21و  1/22افزایش مییابد .یک راهحل آن است که مقدار

نمره اپیدمیولوژی  26در گروه آموزش اول قرار گرفت ،باید

خطای نوع اول قابل قبول از ابتدا برابر با  1/12تقسیم بر تعداد

دانشجویی با مشخصات مشابه در گروه دوم قرار گیرد .در واقع

آزمونها در نظر گرفته شود .به طور مثال اگر قرار است پنج

برای هر فرد در گروه اول فردی مشابه در گروه دوم قرار دارد.

مقایسه صورت گیرد از ابتدا مقدار خطای نوع اول یا سطح

مشاهده میگردد که هرچه متغیرهایی که باید همسان شوند

معنیداری برابر با  1/12در نظر گرفته شود و این بدان معنی

افزایش یابد ،کار سختتر میشود.

است که  P = 1/16و یا  P = 1/13را دیگر نباید معنیدار تلقی

یک حالت خاص همسانسازی فردی آن است که فرد

Bonferroni correction

خودش یک بار در گروه اول و یک بار در گروه دوم قرار گیرد

کرد .این روش تصحیح را روش
میگویند.

(هر فرد دو بار مورد مطالعه قرار گیرد) .این روش مقایسه قبل

حال فرض بر آن است که با چارچوبی مشابه آزمون

و بعد ( )Before-afterنامیده میشود .به طور مثال به کل

 ANOVAتوزیع دادهها نرمال نباشد ،در این صورت از چه

دانشجویان تا میانترم با روش اول و سپس تا پایان ترم با

آزمونی استفاده میشود؟ آزمون  Kruskal-Wallisبرای این

روش دوم آموزش داده شود .سپس متوسط نمرات میانترم و

منظور بسیار مناسب است ( .)22 ،26با توجه به اینکه آزمون

پایان ترم مقایسه گردد .به طور طبیعی باید مطمئن باشیم

 Kruskal-Wallisآزمون تعقیبی ندارد ،برای پیدا کردن اینکه

آموزش اول روی نمره پایان ترم تأثیری نداشته است .اگر در

کدام گروهها با هم تفاوت دارند باید گروهها با استفاده از

مطالعهای امکان مقایسه قبل و بعد وجود داشته باشد با توجه به

روش  Mann-Whitneyدو به دو مقایسه و نتایج با استفاده از

آنکه افراد با خودشان مقایسه میشوند به طور خودکار

روش  Bonferroni correctionتصحیح شوند.

همسانسازی فردی از نظر همه مخدوش کنندههای احتمالی

از آزمون  6میتوان برای مقایسه اختالف نسبت صفت

صورت گرفته است.

کیفی در بیش از دو جامعه استفاده کرد .به عنوان مثال اگر

چنانچه از همسانسازی فردی و یا طراحی قبل و بعد

محققی بخواهد شیوع افسردگی (دارد /ندارد) در سه گروه از

استفاده شود ،آزمونهای گروه اصلی قابل استفاده نیست .در

افراد که به ترتیب  2/2 ،1/2و  6/2گرم در روز امگا 3-مصرف

خانواده اصلی الزم است گروهها مستقل از هم باشند ،اما در
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

اینجا گروهها شبیه به هم انتخاب میشوند .این شباهت و یا

طول زمان تغییری کرده است؟ آیا سه هفته بعد از آن نمره

وابستگی بین نمونهها روی انتخاب آزمون تأثیر دارد .در این

نسبت به قبل از آموزش باالتر میرود؟ و یا آموزش فقط تأثیر

حالت به جای آزمون  Independent two-sampleاز آزمون

کوتاه مدتی دارد و در مدت سه هفته عملکرد فرد مثل قبل از

 Paired tو به جای آزمون  6از آزمون  McNemarاستفاده

آموزش میباشد؟
این بدان معنی است که در یک گروه سه بار اندازهگیری

میشود (.)22 ،26
اگر متغیر وابسته کمی باشد ،باید از آزمون  Paired tاستفاده

انجام میشود .پس باید تکنیک  Paired tبه شکلی تعمیم داده

شود .چنانچه مطالعهای به بررسی ارتباط مصرف آسپیرین و

شود که امکان مقایسه در بیش از دو مقطع زمانی فراهم گردد.

مدت زمان لخته شدن خون در گروهی از افراد مبتال به

این

تکراری

هایپرلیپیدمی انجام و مدت زمان لخته شدن خون قبل و بعد از

( )Repeated measures of varianceنام دارد ( .)2 ،9 ،23مثال

Paired t

ذکر شده سادهترین حالت است که تنها تغییر در طول زمان

استفاده گردد .برای بررسی متغیرهای غیر نرمال در دو گروه

اندازهگیری میشود ،اما باید توجه داشت که روش آماری با

وابسته (قبل -بعد) از آزمونی ناپارامتری به نام آزمون

افزایش تعداد گروهها و همچنین متغیرهای مورد بررسی

 Willcoxonاستفاده میشود (.)22 ،23

پیچیدهتر شده و باید از آزمونهای دیگری استفاده کرد .معادل

مصرف آسپیرین اندازهگیری شود ،باید از آزمون

در صورتی که نوع مطالعه قبل -بعد و متغیر وابسته از نوع
کیفی باشد ،از آزمون  McNemarبرای مقایسه قبل و بعد از

آزمون

آنالیز

واریانس

با

دادههای

ناپارامتری روش تحلیل واریانس با دادههای تکراری آزمون
 Friedmanمیباشد (.)2 ،21 ،22 ،26

مداخله و متغیر وابسته استفاده میشود .برای مثال محققی به

در صورتی که متغیر وابسته اندازهگیری شده در طول زمان

مقایسه افسردگی (دارد /ندارد) در یک گروه از افراد قبل و بعد

کیفی باشد ،باید آزمون  McNemarرا توسعه داد که نتیجه آن

از مصرف امگا 3-میپردازد.

آزمون  )Generalized estimation equation( GEEاست

تعمیم آزمونهای زوجی برای اندازهگیریهای بیش از دو
بار در طول زمان

( .)22به طور مثال اگر شدت افسردگی گروهی از بیماران
(خفیف /شدید) قبل از مصرف دارو و سپس دو و شش ماه

در قسمت قبل در مورد آزمونهای مناسب وقتی متغیر

بعد از مصرف دارو تعیین شود تا ببینیم آیا شیوع افسردگی

وابسته دو بار در طول زمان اندازهگیری شده باشد (به طور

شدید در طول زمان کم شده است یا نه ،از این آزمون استفاده

معمول قبل و بعد ازا نجام یک مداخله) صحبت شد .حال اگر

میشود .البته آزمون  GEEبرای متغیرهای غیر کیفی نیز

بخواهیم اندازهگیری را بیش از دو بار انجام دهیم چطور؟ مثالً

کاربردهایی دارد که خارج از بحث این مقاله است.

محققی مایل است تأثیر یک روش تقویت حافظه را نشان دهد.
نمره نمونههای مورد مطالعه قبل از آموزش و سپس بالفاصله

خالصهای از آزمونها همراه با مثالهای کاربردی به اختصار
در جدول  2و شکل ارایه شده است.

بعد از آموزش و در نهایت سه هفته بعد از آموزش اندازهگیری
شده است .محقق میخواهد بداند آیا متوسط نمره حافظه در
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D: Repeated measurement
of variances
(ناپارامتري  :كوكران)
GEE
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افزایش تعداد گروه ها

 :Bآزمون ANOVA

همراه با

(ناپارامتري:كروسكال-والیس)

افزایش دفعات اندازه

كاي-اسكوئر

گیری

شکل قبل-بعد

افزایش دفعات اندازه گیری به

مقایسه در بیش از دو گروه

مقایسه در بیش از دو گروه

 :Cتي زوجي

مقایسه یک گروه به شکل

(ناپارامتري :ویلكاكسون)

قبل-بعد

مک نمار

 :Aتي مستقل

شروع

(ناپارامتري  :من ویتني)
كاي-اسكوئر

شكل  :3چگونگي انتخاب آزمون آماري مناسب براي مطالعات حوزه علوم پزشكي :A ،بررسي پیامد در دو گروه مستقل :B ،بررسي پیامد در بیش از دو گروه،
 :Cبررسي پیامد در یک گروه قبل و بعد از مداخله و  :Dبررسي پیامد با بیش از دو بار اندازهگیري
جدول  :2مثالهای کاربردی با توجه به نوع آزمون در زمینه فیزیولوژی ،بهداشت و پزشکی بالینی
گروه آزمون

اصلی

نوع آزمون

کاربرد

Independent t
(Mann-

مقایسه اختالف میانگین در دو

)Whitney

6

زوجی (قبل-

Paired t

بعد)

()Willcoxon
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گروه با یک بار اندازهگیری

مقایسه اختالف نسبت در دو
گروه با یک بار اندازهگیری

مثال کاربردی
پزشکی بالینی

بهداشت

مقایسه اندازه زخم سالک در

بررسی تأثیر میزان درامد خانوار

دختران و پسران دبستانی شهر

ابتال به تب کریمه کنگو (بلی/

کرمان

خیر)

مقایسه شیوع سندرم متابولیک
در زنان و مردان باالی 31
سال

مقایسه اختالف میانگین در دو

مقایسه اندازه زخم سالک قبل

گروه با یک بار اندازهگیری به

و بعد از مصرف عصاره

صورت قبل و بعد از مداخله

آلوئهورا

مقایسه شیوع آنمی در زنان
سنین باروری شاغل و خانهدار

فیزیولوژی

بررسی تأثیر مکمل روی بر
قد کودکان
مقایسه شیوع نارسایی دریچه
میترال در منطقه  2و  6شهر
کرمان
بررسی کاهش کلسترول در

مقایسه معدل دانشآموزان قبل

یک گروه از مبتالیان به

و بعد از تغییر روش آموزشی

کمکاری تیروئید قبل و بعد از
آموزش حرکات هوازی

دوره یازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
مقایسه اختالف نسبت در دو

McNemar

گروه با یک بار اندازه گیری
به صورت قبل و بعد از
مداخله

گسترده (بیش

مقایسه میزان مراجعه برای
ماموگرافی در کارکنان

مقایسه شدت افسردگی در

معاونت های دانشگاه علوم

کارکنان زندان کرمان قبل و بعد

پزشکی قبل و بعد از کالس

از بهبود محیط کار

های آموزشی

(–Kruskal

مقایسه اختالف میانگین در

بررسی اثربخشی استفاده از

)Wallis

بیش از دو گروه با یک بار

پوششهای مختلف بر کاهش

ANOVA

اندازهگیری

درماتیت تماسی

مقایسه میانگین تعداد تصادفات
رانندگی در فصلهای مختلف

شیوع لیشمانیوز در دانش
آموزان مدارس ابتدایی منطقه
 2بم قبل و بعد از تجویز
واکسن

مقایسه میزان هموگلوبین در
دختران شهرستانهای استان
اصفهان

از دو گروه)

6

مقایسه اختالف نسبت در بیش
از دو گروه با یک بار
اندازهگیری

بیش از دو
گروه و

Repeated
measures of

مقایسه اختالف میانگین در

variances

بیش از دو گروه با بیش از

()Friedman

یک بار اندازهگیری

بیش از یک

مردان راننده ،معلم و کارگر

شهر کرمان ،زاهدان و یزد

مقایسه اندازه زخم سالک در

بررسی میزان اکسیژن

افراد  29-31 ،21-22و -31

بیولوژیکی موردنیاز ()BOD

 32ساله در هفتههای  2 ،3و

در  6تصفیهخانه تهران ،یک ماه

 26پس از کرایوتراپی

و یک سال پس از بهسازی

مقایسه شیوع افسردگی قبل از

بار
اندازهگیری

مقایسه شیوع افسردگی در

مقایسه شیوع پوکی استخوان در

GEE

مقایسه اختالف نسبت در بیش

زایمان و سه و نه ماه پس از

از دو گروه و با بیش از یک

زایمان در روستای

بار اندازه گیری
علی آباد

مقایسه شیوع کمکاری
تیروئید در شهرستانهای
کرمان ،رفسنجان و بافت
اثربخشی مصرف روزانه
چای سبز بر :BMI
کارآزمایی بالینی تصادفی
شده (مقایسه با گروه شاهد
در هفتههای  3،6و )2

مقایسه میزان مصرف شیر در
کارکنان بخش رادیولوژی

مقایسه میزان بیماری های

بیمارستان های دانشگاه علوم

تنفسی در کارکنان کارخانه

پزشکی کرمان(سه بیمارستان)

سیمان قبل و بعد از یک و

 2 ،3 ،6هفته پس از اطالع

سه سال استفاده از ماسک

رسانی

BOD: Biochemical oxygen demand; BMI: Body mass index; GEE: Generalized estimation equation

محققین باید توجه داشته باشند که در بیشتر پژوهشها
ممکن است بیش از یک آزمون استفاده شود .ضمن اینکه
قالبهای ذکر شده در مقاله حاضر در شرایط خاص قابل تغییر
بوده و میتوان با توجه به سؤال پژوهش از آنها استفاده کرد.

هم انتخاب شوند ،همان آزمونهای سادهای که در قسمتهای
قبل ارایه گردید برای تحلیل دادهها کفایت میکند.
چنانچه محقق در زمان طراحی مطالعه همسانسازی را
انجام نداده باشد ،راهحل چیست؟ در روشهایی که تا اینجا به

آزمونهای چند متغیره

آن پرداخته شد تنها ارتباط یک متغیر مستقل با یک متغیر

فرض کنید محققی مایل است دو روش جراحی قلب را

وابسته بررسی گردید .اگر دو گروه از نظر متغیرهای مخدوش

مقایسه کند و به مقایسه درصد فوت بیماران در دو روش

کننده شبیه به هم انتخاب نشوند ،باید خود آن متغیرها به عنوان

بپردازد .متغیر فوت متغیر وابسته و متغیر نوع درمان متغیر

متغیرهای مستقل وارد تحلیل شوند .به عبارت دیگر باید تأثیر

مستقل نامیده شد .احتمال دارد متغیرهایی مانند سن بیمار،

همزمان چندین متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته بررسی

مصرف سیگار و سابقه بیماری قلبی بتواند روی فوت بیمار

گردد.

تأثیرگذار باشد .اگر دو گروه درمانی از نظر این عوامل شبیه به

گروهی از تکنیکهای آماری که در آن به بررسی نقش
چندین متغیر مستقل روی یک متغیر وابسته پرداخته میشود،
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گروه تکنیکهای چند متغیره رگرسیونی مینامند (.)22 ،29

هم آزمون  Covariance analysisو هم تحلیل واریانس دو

اگر متغیر وابسته کمی باشد ،نوع رگرسیون خطی است .توجه

طرفه جزء گروه مدلهای رگرسیونی خطی محسوب میشوند.

به این نکته ضروری به نظر میرسد که اگر فقط یک متغیر

هدف از مدلهای رگرسیونی ،بررسی تأثیر همزمان نقش

مستقل وجود داشته باشد نیز از رگرسیون تک متغیره استفاده

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میباشد.

میشود .به بیان دیگر Independent two-sample ،و تحلیل
واریانس هم نوعی رگرسیون خطی تک متغیره محسوب
میشوند .در حالتی که متغیر وابسته کیفی دو حالته باشد (مثل
نتیجه درمان جراحی به صورت فوت یا زنده مانده بیمار) آن را
رگرسیون لجستیک ( )Logistic regressionمینامند که خارج
از این بحث میباشد (.)22 ،61
بسته به متغیرهای مستقل موجود در مدل رگرسیون خطی،
اسامی اختصاصیتری هم برای آن در نظر گرفته شده است
( .)62پیشتر مثالی مطرح شد با این مضمون که محققی مایل
است اثر سه نوع مداخله (متغیر مستقل) را بر روی کاهش
اندازه زخم (متغیر وابسته) ناشی از سالک بررسی کند .اگر سه
گروه از نظر متوسط مساحت زخم اولیه شبیه انتخاب نشوند
باید خود متغیر زخم اولیه را وارد تحلیل کرد .یعنی به جای
آزمون تحلیل واریانس از نوعی آزمون رگرسیونی استفاده نمود
که یک متغیر کمی را هم وارد فرایند تحلیل کرده باشد .چنین
آزمونی ،تحلیل کواریانس ( )Covariance analysisنام دارد.
دقت شود که متغیر وابسته از نوع کمی (مساحت بعد از
دریافت دارو) و دو متغیر مستقل یکی کیفی (نوع درمان) و
دیگری مخدوش کننده کمی (اندازه زخم اولیه) است.
محققی میخواهد تأثیر سه روش آموزشی را بر روی نمره
دانشجویان مقایسه کند .سه گروه از دانشجویان پرستاری
انتخاب میشوند .در یک گروه استاد درس میدهد ،در گروه
دوم دانشجویان درس را ارایه میکنند و در روش سوم کالس
به صورت پرسش و پاسخ برگزار میشود .برای مقایسه نمرات
پایان ترم در سه گروه از تحلیل واریانس استفاده گردید .حال
اگر متغیر جنسیت دانشجو هم در تحلیل وارد شود ،از تحلیل
واریانس دو طرفه استفاده میشود .در اینجا متغیر وابسته از
نوع کمی و دو متغیر مستقل از نوع کیفی بود.
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بحث و نتیجهگیری
همانگونه که برای همه محققین واضح است ،علم آمار یکی
از ارکان تحقیق میباشد و عدم آگاهی از مفاهیم آماری بر روی
نتیجهگیری نهایی محقق به شدت اثر میگذارد .این امر در
مطالعات حوزه علوم پزشکی به علت ارتباط نتایج مطالعات بر
سالمت افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که
نتایج حاصل از پژوهش در بیشتر موارد وجود یا عدم وجود
رابطه در زمینه سببشناسی بیماری یا مشکالت بهداشتی،
پیشگیری ،تشخیص و درمان را ثابت میکند و در صورت
تعمیم این نتایج اشتباه به جامعه هدف گاه خساراتی غیر قابل
جبران بر افراد جامعه وارد خواهد شد.
گرچه مفاهیم و تفسیر نتایج آماری به ویژه آمار زیستی به
نسبت دشوار و گاه پیچیده است ،اما دانستن برخی مفاهیم و
آزمونها به صورت کلی میتواند محقق را در رسیدن به پاسخ
سؤال پژوهش یاری دهد و از تفسیر نادرست نتایج پیشگیری
کند .در مقاله حاضر تالش شد با زبانی ساده و شیوا و فارغ از
بحثهای تخصصی و پیچیده ،روند انتخاب آزمونهای آماری
در هنگام نگارش پروپوزال و همچنین درک بهتر و تفسیر
صحیح بخش آزمونهای آماری مقاالت توسط محققین تسهیل
گردد .الزم به ذکر است گرچه انتخاب آزمون در ابتدای
پژوهش از اهمیت ویژهای برخوردار است ،اما در طول اجرای
تحقیق و بسته به نوع تحقیق ممکن است آزمونهای مختلفی
در تحلیل نتایج نهایی استفاده شود.
با وجود اینکه دانستن آزمونها در روند خواندن و ارزیابی
مقاالت بسیار کمک کننده میباشد ،اما حضور متخصص آمار
زیستی و اپیدمیولوژی در هنگام طراحی (تخمین حجم نمونه و
تعیین و بحث در خصوص متغیرهای مرتبط با هدف پژوهش،

دوره یازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

) در تیم تحقیق ضروری میباشد و باعث حرکت پژوهش...و

 اجرا (تکامل روشهای،)...طراحی بانک اطالعات و

.در راستای پاسخ به سؤال مورد نظر محقق خواهد شد

جمعآوری دادهها) و تحلیل نتایج پژوهش (ارایه و انجام روش
 تفسیر نتایج و آماده کردن این بخش برای چاپ،تحلیل مناسب
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Background & Objective: The main purpose of medical researches is to answer a research question
or to solve a problem to promote the health of a society. The first objective is to answer the research
question correctly with minimal errors. The second objective is the publication of the results in order
to generalize them to a population and use in a wider dimension. To achieve these objectives, using
biostatistics is necessary. Despite the importance of biostatistics in medical research, researchers have
limited understanding of it or due to its complications they refrain from its use. Statistics help the
researcher in different levels of research including writing a proposal and interpretation of other
papers. Moreover, biostatisticians and epidemiologists also play a very important role in the
preparation of manuscripts for publication. The present article has eloquently described the most
important statistical tests in medical research with applied examples.
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