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(دريافت مقاله -09/8/1 :پذيرش مقاله)09/10/00 :

چكيده
يک مقاله علمي به منظور انتقال اطالعات به خواننده نوشته ميشود .بخش نتايج يک مقاله ،هسته اصلي مقاله را تشكيل ميدهد و هدف
آن ،گزارش نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري استفاده شده ميباشد .به داليل متعدد ،مقاالت منتشر شده در مجالت پزشكي از نظر
آماري ضعيف هستند؛ ولي با اين وجود تعداد کمي از مجالت اصول اوليه ارائه نتايج آماري را به نويسندگان شرح ميدهند .با توجه به
اينكه نگارش و ارائه نتايج آماري به اندازه يافتن نتايج آماري اهميت دارد ،هدف اين مقاله ،ارائه يک راهنما براي گزارش نتايج حاصل
از تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از برخي روشهاي آماري متداول ميباشد .در اين مقاله ،اصولي که براي نوشتن نتايج در مجالت و
مقاالت مختلف به آنها اشاره شده است را به دو بخش تقسيم کردهايم .بخش اول ،اصول کلي ساختار بخش نتايج را شامل ميشود و
بخش دوم اصولي است که مربوط به نحوه گزارش آمار توصيفي و استنباطي ميباشد.
واژگان کليدي :مقاله علمي ،نتايج ،تجزيه و تحليل آماري ،نگارش علمي
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دوماهنامه طبّ جنوب

رضايي و همكاران


مقدمه

صورت مختصر اشتباهات کلی رایج در بخش نتایج و

مقاله علمی به منظور انتقال اطالعات به خواننده نوشته

سپس اصول نوشتن بخش نتایج در قالب دو بخش اصول

میشود ( .)1فرآیند نوشتن یک مقاله علمی مشابه گفتن

ساختاری و اصول نحوه گزارش آمار توصیفی و استنباطی

یک داستان است .مانند نوشتن یک داستان خوب ،یک

بیان شده اند .الزم به ذکر است که در اینجا در رابطه با

مقاله علمی نیز باید آغاز (مقدمه) ،وسط (مواد و

نحوه انتخاب روش آماری مناسب بحث نشده است و

روشها) ،پایان (نتایج) و نتیجهگیری و معنا (بحث)

فرض بر این است که محقق با برخی از روشهای آماری

داشته باشد .مقدمه ،موضوع و هدف مطالعه را ارائه

آشنایی دارد.

میدهد ،مواد و روشها به ما میگویند که نویسنده چه
نشان میدهند که چه چیزی مشاهده شده است و بحث،

بخش نتایج ،هسته اصلی مقاله را تشکیل می دهد ( .)5این

چشمانداز داستان را نشان میدهد .فهم روشن از اجزای

بخش عنصر اساسی جهت ارائه سازمان یافته اطالعات

اساسی هر یک از این بخشها چالشی برای ترکیببندی

جمعآوری شده است ( .)2هدف از بخش نتایج در یک

موفق یک مقاله علمی میباشد (.)2

مقاله ،گزارش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استفاده شده

نویسندگان ،اغلب فرآیند نوشتن را به سادگی بهوسیله

بر روی دادهها ست .به بیان سادهتر ،هدف از این بخش،

خواندن مقاالت منتشر شده در مجالت پزشکی یا

ارائه پاسخی برای یک سؤال بر اساس نتایج نظری و

راهنمایی مربیان یاد میگیرند .اگر چه خواندن و نقد

آزمایشگاهی به دست آمده در مطالعه میباشد ( 1و .)6

کردن مقاالت علمی میتواند ابزار ارزشمندی برای

نگارش و ارائه نتایج آماری به اندازه یافتن نتایج آماری

تبدیل شدن به یک نویسنده باشد ،اما نوشتن خوب ،نیاز

اهمیت دارد .چنانچه نویسنده نتواند نتایج را برای خواننده

به فهم اساسی ساختار مقاالت علمی دارد (.)2

به خوبی ارائه دهد ،اگر کشفی صورت گرفته باشد،

به دالیل متعدد ،مقاالت منتشر شده در مجالت پزشکی از

نامعلوم خواهد بود ( .)7حتی گاهی یک ایده عالی که به

نظر آماری ضعیف هستند و حتی گاهی اشتباهاتی دارند

خوبی بررسی شده است ،میتواند بهوسیله یک ارائه

که هنوز تا حد زیادی توسط اغلب خوانندگان مقاالت

ضعیف از بین برود (.)1

پزشکی قابل مشاهده نیستند .با وجود گسترده بودن

بعضی از اشتباهات متداول در بخش نتایج عبارتند از:

اشتباهات آماری ،تعداد کمی از مجالت ،اصول اولیه ارائه

 -عدم ارائه همه اطالعات مهم برای پاسخگویی به

نتایج آماری را به نویسندگان شرح میدهند .بیشتر مجالت

سؤاالت تحقیق.

پزشکی در "راهنمای نویسندگان" به توضیح یک یا دو
پاراگراف در ارتباط با نحوه گزارش نتایج اکتفا میکنند .از
این رو به نظر میرسد رهنمودهای آماری بتواند به محققان
در آگاهی از اصول مهم آماری در نگارش مقاالت علمی
کمک کنند ( 3و .)4

 -تفسیر و اظهار نظر بر روی نتایج .به عنوان مثال 6" :نفر

از  22بیمار نیاز به لولهگذاری داشتند ،این آمار نشان دهنده
شدت مشکل است ".یا "در بیش از  42درصد از

موشهای تحت درمان ،التهاب کاهش یافت؛ این یافته تا
حد زیادی غیر منتظره بود ".در این دو مثال ،بخش دوم

هدف این مقاله ،ارائه یک راهنما برای گزارش نتایج

جمله (قلم ایتالیک) نوعی تفسیر است و آوردن آن در

حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از بعضی از

بخش نتایج نادرست میباشد.

روشهای آماری متداول میباشد .بدین منظور ابتدا به

 -عدم بررسی کافی روشهای آماری.
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 -جداول و شکلهای نامناسب و نامتعادل.

 -انتخاب زمان مناسب فعل از جنبههای مهم نوشتن

 -جداول و شکلهای با ساختاربندی ضعیف (.)8

یک مقاله خوب است .چون آزمایشها قبل از اینکه

در بخشهای بعدی سعی شده تا با ارائه اصول نوشتن

مقاله نوشته شود ،کامل شدهاند ،بخش نتایج تا حد

بخش نتایج ،راهنمایی برای نویسندگان مقاالت ارائه گردد

زیادی با استفاده از زمان "گذشته" افعال نوشته میشود

که با پیروی از آن نویسندگان بتوانند نتایج پژوهشهای

و در موارد خاص مانند ارجاع به شکلها و جداول از

خود را به شیوه صحیح در مقاالت گزارش دهند.

زمان "حال" استفاده میشود (.)12
 -اطالعات بهدست آمده را باید در آرایشی یکسان با

همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد ،هدف از

کرد تا دنبال کردن مطلب برای خواننده ساده باشد (.)2

نوشتن یک مقاله علمی این است که یک نوشته با

 -تمام اندازهگیریهایی که در بخش مواد و روشها

پاراگرافها و جمالت ساده بنویسیم که بتواند یک

توصیف شدهاند ،باید در بخش نتایج گزارش شوند و

سؤال را توصیف کند و سپس بهطور منطقی و بر اساس

متقابالً ،نباید اطالعاتی در بخش نتایج ارائه شود که

نتایج نظری و آزمایشگاهی پاسخی برای این سؤال ارائه

روش اندازهگیری آن در بخش مواد و روشها توصیف

دهد .بدین منظور نیاز است اصولی را در نوشتن نتایج

نشده باشد ( 2و .)11

رعایت کنیم که به موجب آن اطالعات علمی مقاله

 -بخش نتایج باید در قالب یک الگوی خالصه و بدون

بهوضوح به خواننده انتقال داده شود (.)1

تفسیر باشد .از بحث در مورد اینکه چرا و چگونه

اصولی که برای نوشتن نتایج در مجالت و مقاالت

آزمایش انجام شده است و اشاره به اینکه نتایج خوب

مختلف به آنها اشاره شده است را می توان به دو گروه

است یا بد ،مورد انتظار بوده یا غیر منتظره و جالب بوده

تقسیم کرد :یک گروه ،اصول کلی ساختار بخش نتایج

یا نه ،باید اجتناب شود (.)6

را شامل میشود و گروه دیگر ،اصولی است که مربوط

 -تمامی اطالعات جداول یا نمودارها نباید در متن ذکر

به نحوه گزارش آمار توصیفی و آزمون فرضها (آمار

شوند و تنها اطالعات مهم آنها برای تأکید در متن

استنباطی) میباشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

میآیند (.)2

اصول ساختاري بخش نتايج
برخی از اصول ساختاری که در بخش نتایج بایستی
رعایت شوند ،به طور خالصه عبارتند از:
 نتایج باید با یک ترتیب منطقی در قالب متن ،جدولو نمودار ارائه شوند (.)5
 روشی که برای ارائه انتخاب می شود باید به طورمؤثری پیام را به خواننده انتقال دهد (.)2
 تعداد جداول و شکلها (نمودارها) باید متناسبباشد .تعداد خیلی کم شکلها و جداول ممکن است به
اندازه کافی نتایج را نشان ندهد و تعداد خیلی زیاد آنها
نیز ممکن است نتایج مهم را پنهان کند (.)9
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 بخش نتایج باید سازمان یافته باشد ،بهطوریکهمهمترین نتایج در ابتدا ذکر شوند و به دنبال آن نتایج
ثانویه یا آنالیزهای تعقیبی ارائه شوند (.)12
 در صورت امکان ،یافتهها باید به صورت کمیگزارش شده و با شاخصهای مناسب خطای تصادفی
(مانند فواصل اطمینان) ارائه شوند (.)5
 بخش نتایج بهتر است با توصیف جمعیت موردمطالعه شروع شود (چند نفر در مطالعه شرکت داشتهاند
و مشخصات جمعیتشناختی مانند سن ،جنس و
غیره ،).سپس پیامد اولیه و بدنبال آن سایر پیامدها
توصیف شوند (.)9
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 -چنانچه مطالعه دارای دادههای گمشده و دادههای پرت

( 32درصد) دارای ژنوتیپ  CTو  12مورد ( 12درصد)

باشد ،ارائه توضیحات کافی در مورد نحوه برخورد با آنها

دارای ژنوتیپ  TTبودند" (.)14

ضروری است (.)5
به یک فرضیه مرتبط باشد (.)6

مقدار میانگین نباید بدون اندازه تغییرات ذکر شود.

 -بعد از بازگویی هر فرضیه در بخش نتایج ،بایستی ذکر

انحراف استاندارد( 2انحراف معیار) ،جذر واریانس

شود که آیا نتایج آن را حمایت میکنند یا خیر و دادهها و

نمونهای ،شاخصی است که نحوه پراکندگی (تغییرات)

آمارههایی که این نتیجه را نشان میدهد ،بیان شوند (.)6

دادههای نمونهای حول میانگینشان را توصیف میکند

 -روشهای آماری بکار رفته باید با جزئیات کافی به

و خطای استاندارد ،3اگر از جامعه چندین بار

نحوی شرح داده شوند که یک خواننده آگاه و دارای

نمونهگیری با جایگذاری به حجم یکسان ( )nانتخاب

دسترسی به اطالعات اولیه بتواند صحت نتایج گزارش

و در هر بار آماره مورد ادعا (مثالً میانگین) محاسبه شود

شده را مشخص کند (.)13

پس از  nبار تکرار این عمل ،نمونه جدیدی به حجمn

 -هنگام گزارش تفاوت معنیدار بین دو شرط ،بایستی

(شامل  nتا مقدار نمونه از آماره مورد نظر ،مثالً  nتا

جهت تفاوت (کمتر /بیشتر /باالتر /پایینتر) حتماً مشخص

میانگین نمونهای) به دست میآید؛ حال اگر برای این

شود (.)6

نمونه جدید انحراف استاندارد محاسبه شود ،نتیجه برابر

گزارش آمار توصيفي
اطالعات توصیفی کافی از دادهها ،به خصوص متغیرهایی
که برای آنالیزهای آماری بعدی مورد استفاده قرار
میگیرند ،بایستی با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و
درصد ،میانگین و انحراف معیار ،میانه و محدوده میان
چارکی ،نسبت و غیره) ارائه شوند .بدین منظور میتوان
از روشهای گرافیکی مانند :نمودار پراکنش ،1هیستوگرام
و غیره استفاده کرد.
نحوه گزارش فراواني
اطالعات فراوانی باید بهصورت خالصه با اندازه مناسب

خطای استاندارد آماره مورد ادعا (مثالً خطای استاندارد
میانگین نمونه) خواهد بود ( .)15شیوههای درست
گزارش میانگین و انحراف معیار در قالب یک مثال در
زیر نشان داده شده است.
مثال:
گزارش درست " :1میانگین سن افراد شرکت کننده در فاز
اول مطالعه  42/5سال با انحراف معیار  11/4بود" (.)16
گزارش درست  :0میانگین (انحراف معیار) سن افراد
شرکت کننده در فاز اول مطالعه ( 42/5)11/4سال بود.
گزارش درست  :1میانگین و انحراف معیار سن افراد
شرکت کننده در فاز اول مطالعه  42/5±11/4سال بود.

(مانند :درصدها و نسبتها) در متن قرار گیرند .مثال زیر
نمونهای از شیوه گزارش درست فراوانی میباشد.

نحوه گزارش اطالعات جداول و شكلها

مثال" :از  132بیمار مبتال به سرطان کولورکتال به ترتیب

اگر خالصه آماری بهصورت گرافیکی یا در جدول ارائه

 78نفر ( 62درصد) دارای ژنوتیپ  42 ،CCنفر

شده باشد ،میتوان نتیجه را بهصورت خالصه در متن

Scatter Plot
)Standard Deviation (SD
)3 Standard Error (SE
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قرار داد .مثالهای زیر نمونههایی از شیوه گزارش

مثال " :0در جدول ( )1مقایسه کمی عوامل خطرساز

درست اطالعات جداول و شکلها میباشند.

قلبی عروقی مشاهده میشود .از میان متغیرهای کمی،

مثال " :1شکل ( )1رابطه بین کسر جذبی و شعاع تومور

نمایه توده بدنی ،کلسترول توتال LDL ،کلسترول،

را برای دو رادیونوکلید  I131و  Y92نشان میدهد .این

تریگلیسیرید ،قند خون ناشتا و فشار خون سیستولی

شکل نشان میدهد که مقدار نهایی کسر جذبی برای

در افراد دیابتی از نظر آماری به طور معنادار بیشتر از

توزیع حجمی ،یک است" (.)17

گروه کنترل (افراد سالم) بوده است" (.)18

جدول  )1مقايسه متغيرهاي کمي عوامل خطرساز قلبي عروقي در افراد ديابتي و
طبيعي در جمعيت شمال خليجفارس ()18
افراد سالم ()1109

افراد ديابتي ()190

P.value

27/14±5/22

28/21±6/33

2/219

کلسترول توتال

223/13±46/22

236/64±53/53

>2/2221

کلسترول HDL

44/93±39/22

43/29±12/44

2/627

نمایه توده بدنی

کلسترول LDL

116/94±51/34

141/57±97/96

>2/2221

تری گلیسیرید

166/63±122/76

215/32±111/84

>2/2221

قندخون ناشتا

82/69±13/27

194/55±76/26

>2/2221

فشار خون سیستول

125/26±38/62

135/33±22/42

2/222

فشار خون دیاستول

82/37±37/48

81/12±12/33

2/827

نحوه گزارش آزمون فرضها

خطای نوع اول (آلفا) که جهت بررسی معنی داری

به طور کلی برای گزارش یک آزمون فرض مراحل

آماری استفاده خواهد شد ،معلوم می شود (به عنوان

زیر باید طی شوند:

مثال ) α=2/25 :و در آخر رد یا قبول فرضیه با

ابتدا فرضیه مورد بررسی توضیح داده می شود .سپس

مشخص کردن مقدار آماره آزمون ،مقدار p-value

نام آزمونی که برای بررسی فرضیه استفاده شده است

(ترجیحاً مقدار دقیق  ) p-valueو یک حدود اطمینان

(با بیان یک طرفه یا دوطرفه بودن آن) و منطبق بودن

(فاصله اطمینان  95درصد) مشخص می شود (.)4

فرضیات اساسی آزمون با داده ها بیان می شوند .سطح
http://bpums.ac.ir
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گزارش درست :نتایج حاصل از بررسی نشان داد که

نحوه گزارش آزمون همبستگي
نتیجه یک آزمون همبستگی به شکل های مختلف

تعداد

قابل گزارش است .مثال های زیر نمونه هایی از

(میانگین=  16/58و انحراف معیار=  )2/22در مقایسه با

گزارش صحیح آزمون همبستگی را نشان می دهند.

گروه کنترل (میانگین= 27/28و انحراف معیار= )2/91از

در هر دو مثال r ،برابر با مقدار آماره همبستگی و ،N

لحاظ آماری به طور معناداری کمتر بوده است

تعداد افراد می باشد.

( p-value>2/25و .)t)32( =2/232

مثال " :1بر اساس آنالیز همبستگی پیرسون ،همبستگی
معناداری از نظر آماری میان لگاریتم MDA-LDL

اکسید

شده

و

سن

نیامد

بهدست

مثال " :0بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین میزان
تحصیالت و درآمد ساالنه همبستگی معنیدار آماری
وجود داشت ( p-value>2/221و  N=32و ،)r=2/65
به گونهای که درآمد ساالنه باالتر با تحصیالت بیشتر
مرتبط بود.)22( ".
مثال " :1در مطالعه  382زن یائسه شهر بوشهر ،بر اساس
آزمون همبستگی پیرسون ،آدیپوسیتوکین با قند خون
ناشتا رابطه معنیدار معکوس ( p-value>2/2221و
 ،)r=-2/21اما با کلسترول  HDLرابطه مستقیم داشت"
( p-value>2/2221و .)21( ، )r=2/278
آزمون

T

براي

گروههاي

مثال 0
گزارش نادرست" :تفاوت معناداری از نظر سن بین
گروه درمان و کنترل وجود داشت (.)23( ،")p=2/246
گزارش درست :میانگین سن گروه درمان
( )8/9±4/9بیشتر از گروه کنترل ( )6/4±4/6بود که
این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p-=2/246

 valueو .)t)58( =2
آزمون

T

براي

گروه هاي

وابسته

( )Paired-Samples T Test
یکی از موارد مهمی که در گزارش این آزمون باید به
آن توجه شود ،بیان جهت (کمتر /بیشتر /باال /پایین)
تفاوت میانگین ها می باشد .برای واضح تر شدن
موضوع در ادامه یک نمونه گزارش نادرست از نتیجه

مستقل

()Independent-Samples T Test
برای گزارش نتیجه آزمون  ،tعالوه بر اندازه  ،pمقدار
آماره آزمون بههمراه درجه آزادی و جهت تفاوت
میانگینها نیز باید ذکر شوند .مثالهایی که در ادامه بیان

به دست آمده به همراه شیوه های درست گزارش آن
نتیجه ذکر شده است .در گزارش:
( = t)dfمقدار آماره آزمون و  = dfدرجه آزادی.
مثال :در مطالعه ای تأثیر دو نوع تمرین هوازی در دو

شدهاند ،نمونههایی از گزارش نادرست نتیجه آزمون  tبه

شرایط متفاوت دمایی (بهار و زمستان) بر روی

همراه گزارش درست آنها میباشند .در گزارشها:

شاخص های مقاومت راه های هوایی و برونکواسپاسم

( =t)dfمقدار آماره آزمون و  =dfدرجه آزادی.

بررسی شد .در این مطالعه بر روی  35دانش آموز
پسر ورزشکار شهر اهواز ،ابتدا آزمون هوازی با

مثال 1

شدت پایین (آزمون بالک) و پس از یک هفته دوباره

گزارش نادرست" :نتایج حاصل از بررسی نشان داد که

آزمون با شدت باال (آزمون استراند) اجرا شد .بخشی

تعداد گلومرولهای کلیه در گروه آزمایش اختالف

از نتیجه که با استفاده از آزمون  tبرای گروه های

معناداری با گروه کنترل داشته است (.)22( ،")p>2/25

وابسته به مقایسه میانگین شاخص ها قبل از اجرای

http://bpums.ac.ir
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آزمون ها و بعد از اجرای آزمون ها پرداخته ،بصورت

در آزمون بالک از پیش آزمون تا پس آزمون اختالف

زیر گزارش شد :گزارش نادرست" :از جدول ()2

معناداری را نشان نمی دهد" (.)24

مشاهده می شود که ظرفیت حیاتی اجباری ()FVC
جدول  ) 0مقايسه نتايج شاخص هاي ريوي در شرايط پيش آزمون و پس آزمون فصل زمستان ()09
ميانگين و انحراف معيار

متغير

معني داري

فصل زمستان (محیط سرد)

FVC
آزمون بالک (شدت

4/67 ±2/56

4/49 ±2/25

-2/18

NS

FEVI

پایین)

4/16 ±2/52

3/77 ±2/47

-2/39

*

FEVI/FVC

2/89

2/84

-2/25

*

FVC
آزمون استراند (شدت

4/67 ±2/56

4/42 ±2/35

-2/25

*

FEVI

باال)

4/16 ±2/52

4/42 ±2/35

-2/71

*

FEVI/FVC

2/89

2/78

-2/11

*

معنی دار NS ،معنی دار نیست .سطح معنی داری .P>2/25

گزارش درست  :1از جدول ( )2مشاهده می شود که

و مخرج ارائه شود .همچنین چنانچه با انجام آنالیز

میانگین ظرفیت حیاتی اجباری ( )FVCدر آزمون

واریانس تأثیر متغیر معنا دار باشد ،حتماً باید بدنبال

بالک از پیش آزمون تا پس آزمون اختالف معناداری

آن آنالیز تعقیبی ( ) Post Hocبرای یافتن جفت

از نظر آماری نداشته است ( p-value<2/25و

گروه هایی که اختالف میانگین معنادار دارند ،انجام و

.)t)33(=1/24

نتیجه اش گزارش شود .مثالی که در ادامه بیان شده

گزارش درست  :0میانگین ظرفیت حیاتی اجباری

است ،نمونه ای از گزارش نادرست آنالیز واریانس

( ) FVCپیش آزمون بالک ( )4/67±2/56اختالف

تک عاملی و آنالیز تعقیبی به همراه شیوه های گزارش

معناداری از نظر آماری با میانگین ظرفیت حیاتی

درست آن می باشد .در گزارشها:

اجباری پس آزمون بالک ( )4/49±2/25نداشت

( = F)df1 ،df2مقدار آماره آزمون =df1 ،درجه

( p-value<2/25و .)t)33(=1/24
گزارش درست  :1میانگین ظرفیت حیاتی اجباری
( ) FVCپس آزمون بالک به اندازه  2/18بیشتر از
میانگین ظرفیت حیاتی اجباری پیش آزمون بالک بود
که این میزان اختالف از نظر آماری معنادار نبوده
است ( p-value<2/25و .)t)33(=1/24
نحوه گزارش آزمون  Fبراي آناليز واريانس تک
متغيره ( )One way ANOVA
برای گزارش آزمون ( Fآنالیز واریانس) ،نیاز است
مقدار  pو آماره آزمون به همراه درجه آزادی صورت

http://bpums.ac.ir

آزادی صورت و  = df2درجه آزادی مخرج.
مثال  :1در مطالعه ای ،برای مقایسه میانگین اختالل
عملکرد زانو در سه گروه (نقاط حقیقی فشار
درمانی ،گروه نقاط غیرحقیقی و گروه شاهد) از
آزمون آنالیز واریانس تک متغیره استفاده و نتیجه
آن بصورت زیر گزارش شده است (جدول :)2
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جدول  )0مقايسه ميانگين اختالل عملكرد زانو در سه گروه فشار درماني حقيقي ،غير حقيقي و شاهد
در مفصل زانو ()09
تعداد

گروه

پس آزمون

پيش آزمون

t

*p-value
2/221
2/221
2/77

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

نقاط حقیقی

14

36/27

12/55

16/79

9/18

12/12

نقاط غیر حقیقی

14

36/43

9/44

26/93

9/26

4/73

21

32/22

12/26

32/48

12/27

-2/29

شاهد
F
**p-value

* آزمون  tزوج

**

1/282

11/382

2/348

2/221

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

عملکرد زانو بعد از مداخله در سه گروه نشان داد که بین

نقاط غیرحقیقی ( )p-value=2/226و گروه نقاط حقیقی
و گروه شاهد ( )p-value>2/221اختالف معناداری

گروههای نقاط حقیقی فشار درمانی ،نقاط غیرحقیقی و

داشته است ،به گونهای که میانگین اختالل عملکرد زانو

وجود

بعد از مداخله در گروه نقاط حقیقی  12/14واحد نسبت

شاهد

معناداری

دارد (.)P>2/221

به گروه نقاط غیرحقیقی و  15/69واحد نسبت به گروه

آزمون تعقیبی شفه جهت پیگیری اختالف بین گروهها

شاهد به طور معنادار کاهش یافته بود .ولی اختالف

استفاده شد که نتایج این آزمون نشان میدهد ،اختالل

میانگین اختالل عملکرد زانو بعد از مداخله بین گروه نقاط

عملکرد زانو بعد از مداخله بین گروه نقاط حقیقی و گروه

غیرحقیقی و گروه شاهد از نظر آماری معنادار نبود

نقاط غیرحقیقی ( )P=2/226و بین گروه نقاط حقیقی و

(.)p-value=2/252

گروه شاهد ( )P>2/221اختالف معناداری دارد ،در حالی

گزارش درست  :0نتایج تحلیل واریانس یک طرفه

که بین گروههای نقاط غیرحقیقی و شاهد از نظر اختالل

عملکرد زانو بعد از مداخله در سه گروه نشان داد که بین

عملکرد زانو بعد از مداخله اختالف معناداری مشاهده نشد

گروههای نقاط حقیقی فشار درمانی ،نقاط غیرحقیقی و

( .)P=2/252به بیان دیگر مداخله انجام یافته توانسته است

شاهد اختالف معناداری وجود داشته است (p-=2/221

میانگین اختالل عملکرد زانو بعد از مداخله در گروه نقاط

 valueو .)F)52،2(=11/38

حقیقی را  12/14واحد نسبت به گروه نقاط غیرحقیقی

آزمون تعقیبی شفه جهت پیگیری اختالف بین گروهها

کاهش دهد" (.)25

استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد ،میانگین اختالل

گزارش درست  :1نتایج تحلیل واریانس یک طرفه

عملکرد زانو بعد از مداخله در گروه نقاط حقیقی

عملکرد زانو بعد از مداخله در سه گروه نشان داد که بین

( )16/79±9/18به طور معنادار کمتر از گروه نقاط غیر

گروههای نقاط حقیقی فشار درمانی ،نقاط غیرحقیقی و

حقیقی ( )p-value=2/226( )26/93±9/26و گروه شاهد

شاهد اختالف معنادار آماری وجود داشته است
( p-value=2/221و .)F)52،2(=11/38

( )p-value>2/221( )32/48±12/27بوده است ،ولی
میانگین اختالل عملکرد زانو در گروه نقاط غیرحقیقی با

آزمون تعقیبی شفه جهت پیگیری اختالف بین گروهها

گروه

استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد ،میانگین اختالل

(.)p-value=2/252

عملکرد زانو بعد از مداخله بین گروه نقاط حقیقی و گروه
http://bpums.ac.ir
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بوده است ،ولی میانگین اختالل عملکرد زانو در گروه

کرد ( .)26مثالهای زیر نمونهای از گزارش درست آزمون

نقاط غیرحقیقی با گروه شاهد اختالف معناداری نداشت

کای دو میباشد .در گزارشها =χ2)df( :مقدار آماره آزمون،

(.)p-value=2/252

 =dfدرجه آزادی =N ،تعداد افراد نمونه و  =χ2trendآماره
آزمون کای دو روند با یک درجه آزادی.

نحوه گزارش آزمون کاي دو ( )Chi-Squareمستقل

مثال  :1در مطالعه بررسی ارتباط حجم تخمدان با تعداد

برای گزارش آزمون کای دو نیاز است آماره آزمون ،درجه

فولیکولهای آنترال و  FSHروز سوم قاعدگی در بیماران

آزادی و مقدار  Pحتماً ذکر شوند .توجه شود که ،در

نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری امید

صورتی که ابعاد سطر یا ستون جدول توافقی بزرگتر از

خلیجفارس بوشهر ،با انجام آزمون کای دو و آزمون دقیق

معنادار باشد ،نیاز است از آزمون های تعقیبی برای مقایسه

فولیکولهای آنترال و حجم تخمدان بررسی شد و نتیجه

دو به دوی گروهها استفاده شود تا عامل اختالف مشخص

زیر بهدست آمد:

شود .برای این منظور میتوان از آزمون کایدو با انتخاب

گزارش درست" :ارتباط معناداری بین سطح  FSHکمتر

دو به دوی گروههایی که هدف مقایسه صرف آن دو گروه

و بیشتر از  12واحد بینالمللی در میلیلیتر و تعداد

است ،عامل اختالف را جستجو کرد (الزم به ذکر است در

فولیکولهای آنترال کمتر و بیشتر از  5وجود داشت؛ به

این مورد نیز نیاز است برای تصحیح نرخ خطا از یکی از

طوری که  41نفر ( 122درصد) با سطح  FSHطبیعی

روشهای بونفرونی یا هوچبرگ استفاده شود ).و یا از

دارای تعداد فولیکولهای آنترال طبیعی بودند و تمامی 19

اطالعات کمکی برای تعیین جهت یا ماهیت رابطه شامل

نفر با  FSHغیر طبیعی تعداد فولیکول آنترال کمتر از 5

نسبتها یا درصدهای محاسبه شده در هر یک از خانههای

داشتند

جدول ،و در حالت بهتر ماندههای استاندارد شده 4استفاده

(p-value=2/2221

و

")χ2=27/83

(جدول .)27( ،)8

جدول  )8ارتباط بين سطح سرمي  FSHبا سطوح حجم تخمدان و تعداد فوليكول آنترال در زنان نابارور مراجعه کننده به کلينيک
ناباروري اميد خليجفارس بوشهر)09( 1101-
سطح سرمي FSH
متغير

حجم تخمدان ()cc
تعداد فولیکولهای آنترال

کمتر از ( 5غیر طبیعی)
 5و بیشتر (طبیعی)
کمتر از ( 5غیر طبیعی)
 5و بیشتر (طبیعی)

کمتر و مساوي ( 10طبيعي)

بيشتر از ( 10غير طبيعي)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)32/52(18

)69/52(119

)122(41

)2(2

)32/52(17

)69/52(119

)122(41

)2(2

Χ

0

p-value

27/83

2/2221

4/73

2/221

مثال  :0فراوانی مرگهای ناشی از سرطان کولون در

مرحله سرطان و مرگ ناشی از سرطان کولورکتال یا

مراحل  3 ،2 ،1و  4سرطان کولورکتال در جدول زیر

بررسی اختالف نسبت مرگ میان مراحل مختلف سرطان

خالصه شدهاند (جدول  .)11هدف ،بررسی رابطه بین

میباشد (.)26

Standard Residuals
http://bpums.ac.ir
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جدول  )11فراواني مرگ افراد مبتال به سرطان کولون بر حسب مرحله
پاتولوزيک تومور ()01
مرحله پاتولوژيک
تومور

ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان کولون

فراواني کل

فراواني مرگ و مير

فراواني افراد زنده

I

16

68

84

II

73

274

347

III

94

239

333

IV
فراوانی کل

55

43

98

238

624

862

سرطان و مرگ ناشی از سرطان کولورکتال رابطة

(،)p-value>2/221

معنیداری وجود داشت ( p-value>221و ،)χ2)3(=52/4

( )p-value>2/221و بین مراحل  3و p->2/221( 4

بهطوری که بر اساس نتایج بدست آمده بر اساس

 )valueاختالف معناداری در نسبت مرگ و میر وجود

بین

مراحل

2

و

4

داشت" (جدول .)26( ،)14

جدول  )19نتايج مقايسه دو به دوي مراحل سرطان کولورکتال در نسبت مرگ و مير به همراه تصحيح بونفروني و هوچبرگ ()01
Χ)1(0

P-Value

Bonferoni P-Value

Hochberg P-Value

مراحل  1و2

2/15

2/686

1/222

1/222

مراحل  1و3

2/91

2/288

2/528

2/442

مراحل  1و4

26/13

>2/221

>2/221

>2/221

مقايسه مراحل

مراحل  2و3

4/74

2/229

2/174

2/116

مراحل  2و4

45/91

>2/221

>2/221

>2/221

مراحل  3و4

26/25

>2/221

>2/221

>2/221

گزارش درست " :0بر اساس آزمون کای دو ،بین مرحله

نحوه گزارش نسبت شانس ( )Odds Ratioو

سرطان و مرگ ناشی از سرطان کولورکتال رابطة

خطرنسبي ()Relative Risk

معنیداری وجود داشت ( p-value>2/221و

خطر یا ریسک در مطالعات اپیدمیولوژیک عبارت است

 .)χ2)3(=52/4درصد مرگ ناشی از سرطان کولون در

از احتمال وقوع یک صفت (مواجهه یا بیماری) در

مراحل  3 ،2 ،1و  4سرطان به ترتیب برابر 28/2 ،21 ،19

گروهی از افراد که در معرض خطر وقوع آن قرار دارند.

و  56/1درصد به دست آمدند که یک روند افزایشی

خطر نسبی عبارت است از نسبت خطر وقوع آن صفت

معنادار از نظر آماری در میزان مرگ ناشی از سرطان

در دو گروه .به عنوان مثال در یک مطالعه همگروهی

کولون را با افزایش رتبه متغیر مرحله سرطان کولون نشان

خطر نسبی عبارت است از نسبت خطر وقوع بیماری

و

در افرادی که مواجهه داشتهاند به خطر وقوع بیماری در

میدهد

(p-value>2/221

.)26( ")χ2trend=36/6

و

N=862

افرادی که مواجهه نداشتهاند .محاسبه نسبت خطر تنها
در مطالعات همگروهی امکانپذیر است و در مطالعات

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 18:31 +0430 on Monday June 25th 2018

گزارش درست " :1بر اساس آزمون کای دو ،بین مرحله

تصحیحهای بونفرونی و هوچبرگ ،بین مراحل  1و 4
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مورد -شاهدی که امکان محاسبه خطر وجود ندارد،

میزان دقت مانند فاصله اطمینان 6برای برآورد بیان گردد.

خطر نسبی نیز قابل محاسبه نیست.

مثالهای زیر نمونهای از شیوه صحیح گزارش نسبت

شانس بنا به تعریف عبارت است از احتمال وقوع یک

شانس و خطر نسبی را نشان میدهند .توجه شود که:OR ،

صفت (مواجهه یا بیماری) به احتمال عدم وقوع آن .نسبت

نسبت شانس :RR ،نسبت خطر و  95CIدرصد :فاصله

شانس یکی از شاخصهای اندازهگیری همبستگی 5است

اطمینان  95درصد میباشد.

که هم در مطالعات همگروهی و هم در مطالعات مورد-
مطالعه همگروهی عبارت است از شانس بیمار شدن در

گزارش درست" :با توجه به مقادیر بهدست آمده در

گروه مواجهه به شانس بیمار شدن در گروه عدم مواجهه

جدول ( ،)1شانس ابتال به بیماری در افراد با ژنوتیپ

و در مطالعه مورد -شاهدی عبارت است از شانس مواجهه

 95CI: 1/41-7/17( GGدرصد)  3/2برابر افراد با

در گروه بیماران به شانس مواجهه در گروه شاهد (.)25

ژنوتیپ  AAبوده است".)28( ،

برای گزارش نسبت شانس و خطر نسبی نیاز است مقادیر
صورت و مخرج شاخص مورد نظر مشخص باشد و یک
جدول  )1بررسي ژنوتيپ مشاهده شده ژن  HSP70-2و نتيجه آزمون )08( Odds-Ratio
ژنوتپ

تعداد بيمار ()%

تعداد کنترل ()%

% 09CI Odds-Ratio

P-Value

AA

(58)49/15

(74)62/65

(1/22)Ref

AG

(35)29/66

(38)31/15

(1/2)2/66-2/28

2/58

GG

(25)21/19

(12)8/22

(3/2)1/41-7/17

2/225

دیابت بارداری  1/79برابر زنان غیر مبتال به دیابت

مثال :0
گزارش درست " :بر اساس نتایج حاصل از مطالعه،

بود

بارداری

(95CI:1/37-2/22

و

درصد

( ،)p-value=2/226جدول.)29( ،")2

خطر ابتال به افسردگی پس از زایمان در افراد مبتال به

جدول  ) 0بررسي وضعيت افسردگي پس از زايمان در دو گروه مبتال به ديابت بارداري و کنترل ()00
افسردگي پس از زايمان

گروه غير مبتال

گروه مبتال
تعداد

درصد

تعداد

درصد

ندارد (کمتر از)12

69

65/7

127

82/9

دارد (بیشتر مساوی )12

36

34/3

32

19/1

نتيجه آزمون کاي دو
P=2/226
RR=1/79
CI=1/37-2/22

در این نسخه از مقاله ما به ارائه اصول مهم آماری در

نسخههای بعدی نحوه گزارش صحیح نتایج حاصل از

نگارش مقاله علمی و شیوه صحیح گزارش نتایج حاصل

آزمونهای آماری پیشرفته ارائه خواهد شد.

از آزمونهای آماری متداول و مقدماتی پرداختیم .در
Measure of association
)Confidence Interval (CI

6
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تضاد منافع

این مقاله از طرف هیچ سازمان یا مؤسسهای حمایت

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

.مالی نداشته است

.نشده است
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Abstract
A scientific article is written to convey information to the reader. The results section is the core component
of an article and its objective is to report the findings obtained from statistical analyses for testing
hypotheses. For multiple reasons, articles published in medical journals are statistically poor; however, few
biomedical journals describe the basics of statistical results presentation to authors. As regards, the writing
and presentation of statistical results are as important as statistical results finding. The objective of present
article is providing an instruction for reporting the results obtained from data analyses by using some
common statistical methods. This article contains two parts: general principles about the structure of results
section and basic principles related to how to report descriptive and analytical statistics.
Key words: Scientific article, results, statistical analysis, scientific writing
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