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یپژوهش در جراح

باچه متون مربوط به آمار حیاتیدی
شناسی برگزیده تفسیريکتاب

**رجمینـروه متـو گ*رمالکـعباس میسیدکتردترجمه و تلخیص: 

ی شناسی را تهیه کنیم، چند کتاب را براساس دانش شخصی خود برگزیدیم. تحقیقاز ما خواسته شد این کتابزمانی که 
ا را هبازنگريبه عمل آوردیم و اینها هاي رایج آمار ریاضی براي بازنگري این کتابانجمن آمار آمریکا مؤسسه شاخصکامپیوتري در 

ز چند متن ویژه اهاي زیر مورد استفاده قرار دادیم. هدف، ارائه نگرشی کلی از محتوا، درك موقعیت و نماییبراي کمک به ایجاد نظریه
اننده بالقوه این متون است.مربوط به آمار حیاتی به خو

در یم، دهایم. همچنین به مخاطب مورد نظر نشان میعالوه بر کل مرجع به صفحات ضمائم، جداول و سایر مطالب اشاره کرده
ها، مسائل و مطالب مختلف است چه نوع محاسباتی را همراه با اشکال ویژه آنها اعمال کند.جایی که جداول حاوي مثال

مفید است.ه عنوان نقطه شروع انتخاب جهت کتابخانه یا براي یک دوره مطالعه این فهرست ب

Armitage P, Berry G. Stastistital Methods in Medical Research, 3rd edn. London:

Blakwell Seientific, 1994, PP. 558 + Xi+ Tables 22 + References 14 + Index 26.

هم براي محققان پزشکی بدون داشتن باشد و ه راحتی از جستجوگر گوگل قابل دسترسی میاین کتاب بمخاطب محترم: 
نوان کی، به عاي عالقمند به کاربردهاي پزشها و نیز براي آمارگران حرفهمهارتی خاص در ریاضی لیکن قادر به پیگیري درست فرمول

. )1(تصویر (P. ix)کتابی مفید در نظر گرفته شده است 

چکیده:

مرجع آمار حیاتی و نحوه استفاده از آن است.فصل ذیل راهنماي استفاده از کتاب 
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کتاب مرجع آمار حیاتیـ 1یر تصو

. به ویژه بیابنددرگیر در کارهاي پزشکی یا عالقمند به کاربردهاي پزشکی، نکات جالبی در بازنگري این کتابامیدواریم آمارگران
شناسی و پزشکی فراهم سازد.کتاب ممکن است چهارچوب مفیدي در تدریس به دانشجویان رشته زیست

است.گیرد، تهیه شدهها براساس مطالبی که در دوره آموزش تکمیلی، مورد استفاده قرار میلبسیاري از تفسیرها و مثا

هاوین فصلاعن
ـ حوزه آمار1
ـ احتماالت2
گیريـ نمونه3
ـ استنتاج آماري4
ـ همبستگی و رگرسیون5
ریزي تحقیقات آماريـ برنامه6
ـ مقایسه چندین گروه7
ترـ طراحی تجربه پیشرفته8
مستقیم يهاجزیه و تحلیل بیشتر دادهـ ت9

ـ سنجش چندگانه10
هاـ ویرایش داده11
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بندي شدههاي طبقهـ تجزیه و تحلیل بیشتر داده12
ـ روش توزیع آزاد 13
ـ تجزیه و تحلیل بقاء14
هاي متوالیـ روش15
هاي آماري در اپیدمیولوژيـ روش16
شناختیـ سنجش زیست17
ـ محاسبه آماري18

ها و مشکالتمثال
ست. هیچ شوند، این خود یکی از نقاط قوت کتاب اها از مشکالت واقعی تحقیقات در پزشکی برگزیده میقریب به اتفاق مثال

آید.مشکلی به عنوان یک نقطه ضعف در اهداف مربوط به استفاده در کالس درس به حساب نمی
برخی از ودر مورد محاسبات آماري بوده 18گیرد. فصل فاده قرار نمیاطالعات کامپیوتري با صراحت در کتاب مورد است: محاسبه

کند.هاي عمده آماري را در یک پاراگراف خالصه میبسته
گیرند رار میقهاي اصلی آماري مورد استفاده شود که در استنتاجي میدجدول وجود دارد که شامل جداول استاندار10تعداد : جداول

ترل العات کنبینی خطرات در مطبه ابعاد نمونه براي مقایسه دو نسبت و نیز ابعاد نمونه براي پیشمربوط و همچنین دو جدول ویژه
شده موردي.

طور معمول و حاوي موضوعاتی است که بهباشدمیهاي مقدماتی در زمینه آمار حیاتی این کتاب جامعتر از اغلب کتاب: اصخموارد 
، هاي متوالیهاي تعمیم یافته خطی، روشدر سطح متوسط یافت شوند، مانند مدلتخصصی هاي آمار حیاتی کتابممکن است در 

هاي طولی.هایی براي دادهو روشBayesianهاي تجربی، روش طرح
ه بمقدماتی توانایی آن در دادن برداشتی کلی و آگاهانه در مورد این موضوعات پیشرفته در سطحییکی از نقاط قوت این کتاب

هاي تخصصی آشنایی داشته باشند.گان است، بدون نیاز به این که آنان با این زمینهخوانند
اي از مطالعهها به عنوان گزیدهاست. گرچه مثالهاي واقعی در سراسر کتابمثالاستفاده راحت از نقطه قوت دیگر این کتاب

در مورد آن انجام شده، ارائه دهند.بدون آن که تصویري بزرگتر از آنچه که مطالعهشوند، لیکن، ارائه می
هاي بکتاسطح باالتري نسبت به بیشتر یکی از نقاط ضعف کتاب این است که علیرغم استفاده کم از ریاضیات، این کتاب در 

مقدماتی آمار حیات به رشته تحریر درآمده است.

Colton T. Statistical in Medicine. Boston: Little Brown. 1974, PP. 352 + Xii + Answers 22 + talbles 9 +
references 5 + Index 12

هارت به داشتن مدارد... و خوانندگان رااصول آماري را براي طبابت پزشکان در حال و آینده اعالم میاین کتابمحترم:مخاطب 
نه یدي نقاداها از سوي نویسنده را با دادهتواند سخنان، تجزیه و تحلیل و تفسیر دکند به نحوي که او میکافی آماري تجهیز می

.(P. Vii)ارزیابی کند 

هاعناوین فصل
، بخش اول اصول بنیاديدر پزشکیـ منطق آماري 1
ـ آمار توصیفی2
ـ احتماالت، بخش دوم استدالل آماري3
ـ استدالل در روش4
ـ استدالل در نسبت5
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یـ رگرسیون و اتصال، بخش سوم آمار در تحقیقات پزشک6
هاي غیرپارامتريـ روش7
ـ تجزیه و تحلیل متوالی8
ـ مطالعات طولی و استفاده از جدول زندگی9

هاي بالینیـ کارآزمایی10
هاي پزشکیـ نظارت11
ـ سفسطه در مناطق عددي12
ـ مطالعه نقادانه متون پزشکی13

برگرفته از تحقیقات پزشکی، اپیدمیولوژیکی و طبابتمثال:
بخش155مسئله مرکب از 60برگرفته از کار طبابت حدود مسائل مطالب:

: انجام نشدهمحاسبه
هاي اندك غیرپارامتریکاي و تست، معمولی و اتصال رتبه2X: جداول استاندارد آماري براي جداول

هابحث در مورد سفسطهموارد خاص:

Daniel WW. Biostatistics: A Foundoton for Analysis in the Heath. 6th edn. New York, Wiloy, 1995, PP
645 + 7-1 Appendiceso 112 + Answers to odd – numbered exercises 18 + Index 4.

(پنج به عنوان بنیادي براي تجزیه و تحلیل در علوم بهداشتی براي مخاطبینیچاپ ششم کتاب آمار حیاتی محترم:مخاطب
و ندال شدهست) از جمله دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی، افرادي که جدیداً فارغ التحصینوبت چاپی گذشته نیز جذابیت داشته ا

.(P.Vii)شناسی آماري نیازمندند کسانی که حرفه آنها در زمینه علوم بهداشتی بوده و به کتاب مرجعی در زمینه روش

هاعناوین فصل
اي بر آمار حیاتیـ مقدمه1
ـ آمار توصیفی 2
ايبرخی احتماالت پایهـ مفاهیم 3
ـ توزیع احتماالت 4
هاي مهمـ توزیع برخی نمونه5
ـ تخمین6
ـ آزمایش فرضیه7
ـ تجزیه و تحلیل متغیرها8
ـ رگرسیون خطی ساده و اتصال9

ـ رگرسیون چندگانه و اتصال10
هاي اضافیـ تجزیه و تحلیل برخی تکنیک11
آنهاـ توزیع کاي اسکوار و تجزیه و تحلیل شیوع 12
ـ توزیع آزاد آمار غیرپارامتریک13
ـ آمار حیاتی14
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ر انتهاي هر دمسائل در انتهاي بخش ویژه و همچنین به صورت مرور تمرینات مسئله وجود دارد. 715مجموعاً ها و مسائل:مثال
وتري که در وعه اطالعاتی کامپیمجم20وجود دارند که روش استفاده هااندکی در انتهاي بسیاري از فصلمسائل اند. فصل طرح شده

ه و در شناختی گرفته شدها و مسائل برخی اوقات از متون پزشکی و زیستهاي همراه کتاب آمده است را نشان دهند. مثالدسیک
هاي فرد در انتهاي کتاب آمده است.ها براي تمرینپاسخبرخی موارد مسائل فرضی هستند.

شود. یمدر جلد ششم مشاهده SASداد کتاب استفاده شده است و براي اولین بار بروندر طولMintabداد : از برونمحاسبه
در انتهاي کتاب آمده است.Mintabهاي اي با برخی توصیهافزون بر این ضمیمه

کند.میهاي ویژه اشارهبراي انجام برخی تجزیه و تحلیلMintabهاي ویژه در بعضی موارد نویسنده در خالل متن به توصیه
ز، گیرند نیمیاي آماري مورد استفاده قرارهاي پایهباشند که جداول استانداردي را که در استداللجدول موجود می16: جداول

اند.گیرد. جداول ویژه روش غیرپارامتریک، بیش از سایر متون مقدماتی با جزئیات تشریح شدهدر برمی
وده، بسیار قوي بهاي غیرپارامتریک وره مقدماتی است. کتاب در زمینه روشکتاب حاوي موضوعات متداول در دموارد خاص:

اختصاص ها که به آمار زیستیاپیدمیولوژیک ضعیف است. یکی از فصلهاي مورد استفاده در مطالعات لیکن به نوعی در عرصه روش
گیرد.را در برنمیCoxدل یا مLogrankیافته بسیار خالصه بوده و برخی از موضوعات جالب روز مانند آزمون 

تعداد زیاد تمرین کتاب را به صورت منبعی جذاب براي استفاده در کالس درس در آورده است.

Ingelfinger JA. Moslelle, F, Thiobodean TA,

Abre JH. Biostatistics in Clinical Medicine, 3rd edite, New York Mac

Bnow Hill 1994, PP 360 + xx U + Addition of Problems 4 + tables and ohorts 30 + Index 10.

آید. ما یر آنان ممراقبت از افراد بیمار به کااین کتاب پزشکان را براي درك احتماالت و آمار آماده ساخته و در مخاطب محترم:
زیم.وربر استفاده آنان از این کتاب در مورد مشکالت تشخیصی، درمانی و پیگیري تأکید می

هاعناوین فصل
اي بر احتماالتهاي تشخیصی: مقدمهـ آزمون1
ـ آزمون تشخیصی: تشابهات و مفردات2
هاغربالگري براي سرطان پستان: راهنمایی از الگوریتمـ 3
ـ آیا درمان به بیمار کمک کرده است؟ متغیرهاي بین موضوعی و درون موضوعی4
رهاـ فشار خون و ازدیاد آن: توزیع و متغی5
5Aهایی براي تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیقی: بررسی مجدد بر روي مجموعه اطالعات آزمایشی: ایده
ـ بررسی کارآیی درمان توسط حساب تحلیلی6
چیست؟P-Valuesـ 7
چیست؟Chi-Squareـ 8
ـ رجعت و نظري کوتاه9
9Aسما)فیلتراسیون گلومرولی بر روي کراتینین پالتري به رجهت میزانـ اطالعات (بیشتري در مورد رجعت: نگاه دقیق
9Bاي بر رجعت چندگانهـ مقدمه

ـ درمان آنژین پایدار: تفسیر جداول حیاتی10
ـ بررسی گزارش کارآزمایی بالینی11
ـ بکارگیري کارآزمایی بالینی12
اپیدمیولوژیکیـ بررسی گزارش مطالعه 13
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آوري اطالعات از چندین تحقیقق: جمعـ استفاده از متاآنالیز براي سنتز تحقی14

152ست. شکی بوده اها براساس اطالعات برگرفته شده از مطالعات تحقیقاتی پزها و تمرینتقریباً تمام مثالها:ها و تمرینمثال
بخش وجود دارد.216مسئله مرکب از 

)P(½ =دواسمی 2Xبا اعتبار محدود: PoissonFی با اعتبار محدود ـدواسمی، دواسمtـ جداول طبیعی 1ها:جداول و نقشه

ـ ارقام تصادفی جداول اعتبار دواسمی.2
باشد.دهنده رجعت محاسبه شده از نوشته می: نشانمحاسبه

شود. هر فصل حاوي یک مشکل بالینی با شرح جزئیات و روش کمی است که به تفسیر و راه حل منتهی میموارد خاص:

Pagan M, Gauvreau K. Principles of Biostatistics.

Belmont, California: Wadsworth 1993.

PP. 481 + ix + tables 20 + dataset 10 + Solutins to selected exercise, 8 + inda 3.

ز ااستفاده ابآمار حیاتی و ایی بر مطالعه دمهـاین کتاب براي دانشجویان علوم بهداشتی نگاشته شده است و مقمخاطب محترم:
نشجویانی که اتی براي داـوانین آمار حیـق.(P vii)کند زارشات و مطالب را ارائه میـهاي عددي جهت استخراج اطالعات از گتکنیک

ده ـشکورد نیاز دانـهاي مرار و براساس دورهـقدف مورد بررسی ـوان هـق را بیاموزند به عنـهاي نوین تحقیند روشهستمایل
ر آن دکی هاروارد نیز ـهاي پزشاز شاغلین رشته بهداشت از سایر رشتهی هاروارد قرار گرفته است. عده زیادي ومـبهداشت عم

شرکت دارند.

هاعناوین فصل
ـ مقدمه1
ـ ارائه اطالعات2
ـ معیارهاي خالصه عددي3
ـ میزان و به استاندارد درآوردن4
ـ جداول حیاتی5
ـ احتماالت6
توزیع نظري احتماالتـ 7
هاي میانهـ توزیع نمونه8
ـ دوره زمانی اطمینان9

ـ آزمون فرضیه10
ه دو میانهـ مقایس11
رهاـلیل متغیحـ تجزیه و ت12
ریکـهاي غیرپارامتـ روش13
هاـ استدالل بر روي نسبت14
ـ جداول حوادث15
2×2ـ جداول چندگانه 16
ـ اتصال17
ـ رگرسیون خطی ساده18
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ـ رگرسیون چندگانه19
ون منطقیــ رگرسی20
ـ تجزیه و تحلیل بقاء21
گیريـ تئوري نمونه22

م یي مفاهمثال براهت ارائهجگوید: در سراسر متن از اطالعات برگرفته از مطالعات انتشار یافته نویسنده میها:ها و مسئلهمثال
ئق بلی و عالقهاي هستند... براي خاتمه کتاب زمینههاي واقعی نه تنها پرمفهوم، بلکه جالب نیز آمار حیاتی استفاده کردیم. داده

را ورد بحثهایی در زمینه بهداشت عمومی و تحقیقات بالینی برگزیدیم که مفاهیم مدانشجویان را راهنماي خود قرار داده و مثال
خابی راه حل هاي انتاز تمرینهاي چندگانه است. براي نیمی تمرین وجود دارند که برخی از آنها داراي بخش113بهتر روشن سازند. 

ه شده است.ئارا
رائه ااند که همچنین بر روي دیسکی که همراه هر جلد از کتاب اتی در ضمیمه کتاب فهرست شدهمجموعه اطالع12: محاسبه

ه باي خاصبدون اشارههایی مشتمل بر متغیرهاي اختصاصی هستند،حاوي ستونها اند. اکثر این مجموعهشود، ضبط شدهمی
ایی که ود. دورهشها با استفاده از این اطالعات بدست آورده میاند. بعضی از تمرینمطالعاتی که این اطالعات از آنها برگرفته شده

ها در متن از آن الباشد و این بسته آماري است که براي نشان دادن نتایج برخی از مثمیStataکتاب از آن منشاء گرفته با استفاده از 
حاسبه مهاي هاي آماري در دسترس قرار گیرند. در تکنیکتوانند توسط بستهاطالعاتی میهاي استفاده شده است. هرچند مجموعه

آماري هیچگونه راهنمایی ارائه نشده است. 

هاي غیرپارامتریک وجود دارند.ها و آزمونهاي استاندارد شاخصآزموندول شامل ج6ـجداول
در انتهاي هر فصل بخشی جهت استفاده بیشتر وجود دارد که حاوي چند مثال اضافی جهت بحث است.موارد خاص:

Rosner B. Fundamentals of Biostatistics, 4th edn.

Belmont, Califorua: Wandsworth, 1955, PP. 631 + xi + tables 27 + answers to selected problems 5 + Flow
chart: Method of Biostatistical inference 5 + index 7 + index of applications 4.

ی و سایر هاي پزشکالتحصیالن جدید که به رشتهدانشجویان و فارغمقدماتی آمار جداول را براي نمن این متمخاطب محترم:
اتی کافی است. هاي یک یا دو ترم در رشته حیب براي کالسمطالب این کتا. (Piii)ام نوشتهمندند هاي مربوط به بهداشت عالقهرشته

هاي دیگر نیز با توجه به زمان انتخاب کرد.توان مطالب مناسب را در فصلمی

هاعناوین فصل
ـ بررسی کلی1
ـ آمار توصیفی2
ـ احتماالت 3
ـ توزیع جداگانه احتماالت 4
ـ توزیع مداوم احتماالت 5
ـ تخمین 6
اي نمونه1استنتاج ـ آزمون فرضیه:7
اينمونه2ـ آزمون فرضیه: استنتاج 8
ـ استنتاج چندگانه9

بندي شدهـ آزمون فرضیه: اطالعات طبقه10
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هاي رگرسیون و اتصالـ روش11
غیرپارامتریکهاي ـ روش12
ـ آزمون فرضیه: اطالعات مربوط به فرد و زمان13

رگزیده ن مربوطه بوــتهاي مورد استفاده در این کتاب یا براساس موارد کنونی در مرینـها و تممثالر ـاکثها:ها و مسئلهمثال
ه ا مواجده پزشکی هاروارد با آنهـات پزشکی که در جریان تجزیه و تحلیل مطالعاتی خود در دانشکـشده یا براساس مسائل تحقیق

.(Piii)ام شده
900موعاً اند. مجربوط به مسائل تحقیقات جاري پزشکی برگرفته شدههاي ممند از مثالهر یک از مفاهیم جدید به شکلی نظام

ا به عنوان رتوانند آن مسئله اضافی نیز در راهنماي مطالعه که کتابی جنبی بوده و دانشجویان می700مسئله در متن وجود دارد و 
ت.مسئله در انتهاي کتاب حل شده اس300کتاب مکمل خریداري نمایند، آمده است. حدود 

کی هاي پزشها و مسئلهها در کتاب راهنماي مطالعه ارائه شده است. شاخصی به وسیله فهرست مثالحل کامل همه مسئله
شود.میعمومی از طریق شاخص کاربردها در متن ارائه 

ن در متمجموعه اطالعاتی همراه کتاب است که براي حل مسائل کامپیوتري موجود 200: یک دیسک اطالعاتی حاوي محاسبه
در Mintabو هم در طرح ASCIIهاي اطالعاتی هم در مجموعه است) مجموعه150گیرد (که تعداد آنها مورد استفاده قرار می

شیوه اند.براي نشان دادن روش در جریان کتاب، ارائه شدهSPSSو ,MintabSASداد کامپیوتري دسترسند. افزون بر این برون
ها ارائه نشده است.گی استفاده از این بستهآموزشی خاصی در مورد چگون

رود، میروزمره به کارهاي آماري هاي استاندارد را که جهت استداللجدول در کتاب وجود دارد که اکثر توزیع15: جداول
راه با همPoissionو Binominalهاي هاي دقیق اطمینان براي توزیعدیتدهند. عالوه بر این، چند جدول ویژه با محدوپوشش می

هاي مجزاي شناسایی ارائه شده است.جداولی براي روش
کامل موارد به طورهاي اطالعات در برخی ها است، مجموعهها و مسئلهمورد ویژه کتاب کیفیت و کمیت مثالموارد خاص:

ه از کي علمی هایر انتخابی. سئوالهایی از چند متغبراساس مجموعه اطالعات برگرفته از مطالعات واقعی قرار دارد تا براساس مثال
- ه روششوند نیز جذابیت خاص خود را دارند. همچنین یک نمودار گردشی وجود دارد که کلیهاي اطالعاتی مطرح میطریق مجموعه

ي در مارآهاي هاي روشسازد. یک مطالعه موردي براي نشان دادن تفاوتشده در کتاب را یکنواخت میارائه هاي استاندارد آماري 
تاب ان یک کتواند به عنوان متنی مقدماتی مورد استفاده قرار گیرد، هم به عنوکتاب مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب هم می

لیل جزیه و تحتاي، طرح متقاطع، هاي مختلف، ضریب اتصال بین ردهدر زمینهمرجع. برخی از موضوعات ویژه شامل توان و ابعاد نمونه 
باشد.هاي مجزاي شناسایی میبه میزان تالقی و روشاطالعات مربوط 

Woolson RF. Statistical Methods for the Analysis of Biomedical Data New York. John Wiley & Sons, 1987.
PP. 646 + xx + tables 43 + index st.

وتابی غنی سازد که مایلند کزشکی را برآورده میدو دسته مخاطب دارد. ابتدا کتاب نیاز محققان پاین کتاب مخاطب محترم:
ه مار حیاتی بتی در آبه عنوان کتابی مرجع براي یک توالی مقدمابنیادي را مرجع قرار دهند تا کتابی مقدماتی در آمار حیاتی را. ثانیاً 

ره فوق ی که دور حیاتی براي دانشجویانهاي آماویژه به طور عمده در آمار و آمار حیاتی. این کتاب به عنوان کتاب مرجع در برنامه
گذرانند، مناسب است.لیسانس را می

هاعناوین فصل
ـ مقدمه1
ـ آمار توصیفی2
اي احتماالت ـ مفاهیم پایه3
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هاتوزیع احتماالت و توزیع نمونهگیري، براي استدالل آماري، نمونهـ عرصه بعدي احتماالت 4
دهابررو کارضیه مالحظات کلیهاي زمانی اطمینان و آزمون فـ دوره5
Rankو آزمون tگروه: آزمون دوـ مقایسه 6

مقایسه دو گروه: کاي اسکوار و روند مربوطهـ 7
ـ آزمون غیروابسته و محاسبه همراهی دو متغیر تصادفی8
Leastـ روش رگرسیون 9 – Square شناخت یک متغیر از دیگري :

هازیه و تحلیل واریانس براي مقایسه گروهمشاهده: تجـ مقایسه بیش از دو گروه 10
هاـ مقایسه بیش از دو گروه مشاهده: تجزیه و تحلیل میزان واریانس براي مقایسه گروه11
ـ مقایسه بیش از دو گروه مشاهده: کاي اسکوار و روندهاي مربوطه12
ه بین یک بیماري و یک ویژگیـ موضوعات خاص براي تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیکی و اطالعات بالینی. مطالع13
هاي حیاتیه منحنیسـ آزمون و مقای14

نین برخی ازرفته شده و همچـی برگـشناختی زندگی واقعات پزشکی زیستـها از اطالعاري از مثالـبسیها:لهـها و مسئمثال
ارد.دکه بعضی از آنها چندین بخش مسئله وجود دارد 114سازد. تر میها. نقل قول از تحقیق اولیه پیگیري را سادهمسئله

SASورد مگرافی در ابه رگرسیون با پاررسد، فصل مربوط دهد که به نظر نسخه چاپی می: نویسنده جداولی را نشان میمحاسبه

یه فصول بقابد. یرسد. فصل تجزیه و تحلیل واریانس با بیش از نیمی از صفحه در مورد نرم افزار آماري خاتمه میبه پایان میBMDPو 
کنند.هاي خالصه مشابهی ارائه مینیز بحث

، نمودارF، توزیع2txو جداول زمان، Binominalو Poissonجدول حاوي اعداد تصادفی توزیع 16: ضمائم داراي جداول
هاي غیرپارامتریک مختلف است.و جداولی براي روشBinominalاطمینان محدودیت 

ي مختلف،هااند. افزون بر توصیف متنی از روشیک و غیرپارامتریک به طور موازي ارائه شدههاي پارامترآزمونموارد خاص:
د. در بخشکنها اشاره میها و مقایسهباطنتع اطالعات، اسکند که همراه روشی است که به نونویسنده نکات برجسته را ارائه می

- طه ارائه میهایی در پی مطالب مربوکند. سپس جدول همراه، مثالمیگیري ارائهرا همراه قوانین تصمیممختلفی هاي آزمون فرضیه

دهند.هاي متفاوتی را نشان میهاي اضافی برخی اوقات رویکردها و موقعیتمثال،کند
X. در محدوده اطمینان (n-1)سازد آگاه میtما را نسبت به تعیین درجه آزادي توزیع Richard G. Cornellریچارد. جی کورنل 

n√/s)1-(n2α–1t±دهنده درجه آزادي است بلکه نشان،ضریب نیست)121P.(.

Zar JH. Biostatistical Analysis 3rd. edn. Uppe, Saddle River, New Tersey: Prentice Hall, 1996. PP.
662 + x + appendixes 205 + answer 11 + Refrences 19 + Index 21

انیاً ز ندارد. ثدانش مقدماتی در مورد آمار نیاکه به استکتاب به عنوان کتاب مقدماتی مرجع مورد استفادهاین مخاطب محترم:
جزیه و تهاي آماري که به عملکرد یک کتاب مرجع در برگیرنده تنوع کافی در مفاهیم و روندها براي اغناي بخش وسیعی از نظام

توان از آن استفاده کرد.ها پس از آموزش رسمی نیز میتتحلیل آماري نیاز دارد را دارا است و حتی مد

هاعناوین فصل
ـ مقدمه1
هاها و نمونهـ جمعیت2
گیري گرایش مرکزيـ اندازه3
گیري پراکندگی و متغیرهاـ اندازه4
ـ احتماالت5
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ـ توزیع عادي6
ايـ فرضیه یک نمونه7
ايـ فرضیه دو نمونه8
ههاي جفت شدـ فرضیه با نمونه9

ـ فرضیه چندگانه تجزیه و تحلیل واریانس10
ـ مقایسه چندگانه11
فاکتور2ـ تجزیه و تحلیل واریانس با 12
ـ انتقال اطالعات 13
ـ تجزیه و تحلیل واریانس چند روشه، عامل14
ـ تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی واریانس15
ـ رگرسیون خطی ساده16
ـ مقایسه رجعت خطی ساده کسري17
صال خطی سادهـ ات18
ـ رگرسیون و اتصال چندگانه19
Polynomialـ رگرسیون 20

هاـ بررسی مناسبت بودن اندازه21
جداول احتماالتـ 22
متغیرهاي دوگانهر در موردـ مطالبی بیشت23
ـ آزمون روند تصادفی24
ـ توزیع چرخشی آمار توصیفی25
ـ توزیع چرخشی آزمون فرضیه26

ه آماري است نقصدشان دادن اصولو بودهها تخیلی ها و تمرینگوید اطالعات موجود در مثالویسنده مینها:ها و مسئلهمثال
شناختی.اصول زیست

شناختی است و نه پزشکی.هاي زیستها نمایانگر نظامبخش وجود دارد. این تمرین293تمرین مرکب از 159حدود 
رد اي در موحاوي توصیهAي نشان دادن مطالب عرضه شده است. ضمائم، اي براهاي چاپی رایانه: به ندرت نسخهمحاسبه

باشد.و درجه آزادي همراه با تجزیه و تحلیل واریانس میFمقایسه مناسب نسبت 
با ها همراهها و آزمونهاي غیرپارامتریک شامل ترتیبهاي معمول شاخص به اضافه آزمونجدول حاوي آزمون41: جداول

باشد.شده در دایره میاطالعات توزیع
- ش دائرهدهد. قدرت کتاب در پوشهاي آماري ارائه میه اطالعات تاریخی زیادي در مورد مخترعین تکنیکدنویسنموارد خاص:

وان تطالب میباشد. از جمله این مشود، میهاي مقدماتی دیده میالمعارف گونه موضوعات بسیاري شامل مطالبی که به ندرت در کتاب
به روند تصادفی، نحوه هدایت تجزیه و تحلیل واریانس و توزیع چرخشی اشاره کرد.هاي مربوطزمونبه آ

تفسیر
سیله وا را به مخواهند میکنند، بلکه از پیشکسوتان آمار آمریکا نویسندگان فصلی ابتدایی در آمار را در این کتاب انتخاب نمی

نند. توانند براي محققان جراحی مفید باشد، راهنمایی کهاي آماري که میهاي مرجع در دسترس در زمینه روشطیفی از کتاب
اده است.یابد که مطالعه آن سهاي مرجع موجود در زمینه آمار حیاتی را میخواننده فصلی از انتقاد خردمندانه در مورد کتاب
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نی آمار هاي کنوؤسسه آمار ریاضی و شاخصبازنگري اطالعات گردآوري شده از انجمن آمارگران آمریکا، ماین فصل که براساس 
شتر عات بیتهیه شده است، به محقق امکان انتخاب کتابی مبتنی بر سطح دانش و نیازهاي خود و یافتن این مطلب که براي کسب اطال

دهد.به چه منابعی مراجعه کند را می
است. این (Ingelfinger)الینی نگارش اینگل فینگر هاي مرجع، کتاب آمار حیاتی در پزشکی بکتاب مورد عالقه من در بین کتاب

الینی بشناسی که یک جراح محقق در بررسی اطالعات از اطالعاتی که به خوبی نشان داده شده است و روشاي کتاب شعاع گسترده
یات رح جزئشک مسئله با این کتاب براي خواننده دوست داشتنی بوده و هر فصل آن حاوي حداقل یکند.به آن نیاز دارد را ارائه می

دهد.شناسی آمار حیاتی را نشان میاست که کاربرد روش
ن نکته کند که حوزه آمار حیاتی نظامی است که به خوبی تثبیت شده است و ایبه ما یادآوري می(Mcpeek)پروفسور مک پیک 

ه ما6س از پتواند به اندازه آمارگري که د، میشناسی آماري دارکند که جراحی که اطالعات نسبی در زمینه روشرا خاطر نشان می
انگونه رفه همطاي دو آموزش جراحی تالش کند یک آپاندکتومی را انجام دهد، خطرناك باشد. او کار با یک آمارگر را به عنوان مشاوره

و چیل (Olak)وصیه اوالك عملی جراحی و تهاي ها با مثالکند. این فصلقرار گرفته، توصیه می(Moses)که مورد تأکید موزز 
(Chill)شناسی آمار حیاتی باشند.کنند که کاربري آگاه و همکاري مؤثر، در روشمراه هستند و به خواننده کمک میه


