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  یپژوهش در جراح

 دار است، یعنی چه؟معنی )Statistical Significance(از نظر آماري 

   *رمالکـعباس میسید کترد: رجمه و تلخیص و بازنگاريت

  
  
  
  
  

  
  مقدمه

و به  ها قابل توجیه نیستگر بیان کند؛ تصادفی بودن نتایج حاصل از دادهدار بودن از نظر آماري وقتی است که تحلیلمعنی
. شودمی) P )P-value احتمال ها منجر به دستیابی به مقداري ازاین آزمون. کندهاي آماري نتایج را ارزیابی میوسیله آزمون فرض

دار بودن نتایج پنج درصد یا کمتر حاکی از معنی Pمقدار . کند که چه میزان شانس و تصادف عامل نتایج بوده استتعیین می Pمقدار 
  .ري استاز نظر آما

  به بیان دیگر؛
 .دار از نظر آماري یعنی رابطه بین دو چیز یا چند متغیر به دلیلی غیر از تصادف استمعنی - 

ر حاکی از تصادفی بودن ـرض صفـف. دـباششواهدي در مورد محتمل بودن فرض صفر می حاکی ازدار از نظر آماري معنی - 
 .نتایج است

 .شوددار بودن نتایج از نظر آماري استفاده میمعنی هاي جایگزین، براي بیاناز آزمون فرض - 

  
  

  :چکیده
براي مطالعه . ها پیش نیاز مطالب دیگرندبرخی واژه. ها و درك مفاهیم آماري ابزار ابتدایی براي مطالعه و نگارش مقاله استواژه

فرض  ،P (P-Value)ان و تعاریف مقدار نشریه جامعه جراح هاي قبلیدار بودن به شمارهاز نظر آماري معنی ذیل درباره نوشتار مختصر
 .صفر و فرض جایگزین مراجعه کنید
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  دار بودن از نظر آماريدرك معنی
چنانچه . داندها را فقط به علت تصادف و شانس میفرض صفر است که نتایج حاصل از داده تعییندار بودن از نظر آماري معنی

ها با فرض صفر واند فقط به علت تصادف حاصل شود و دادهتنتایج نمی) یا کمتر% 5(به شکل قابل توجهی کوچک باشد  Pمقدار 
  .شودمی رد هادادهناسازگار است و در این شرایط تصادفی بودن فرض صفر با توجه به 

  سازگار ) شوددرحالی که اثبات نمی(ها با فرض صفر بزرگ باشد، نتایج ناشی از تصادف است و داده Pهنگامی که 
   .شودگر فرض صفر رد نمیبه عبارت دی .شودتلقی می

  نکته
هاي جدید، واکسن و نتایج مؤثر بودن و ابزار محققین به ارائه محصوالت هاي دارودار بودن اغلب در کارآزماییاز نظر آماري معنی

  . رودها به کار میجدید توسط شرکت

   مثال
با  Iوارض دیابت نوع ـاهش قابل توجهی در عکند که کگزارش می) Novo Nordisk(شرکت پیشگام در تولید داروهاي دیابت 

هفته کارآزمایی بالینی تصادفی در بیماران مبتال به دیابت و نتایج  26بررسی شامل . ده استـولین جدید مشاهده شـمصرف انس
ش قابل ـها از نظر آماري کاهکند که دادهگذاران ابراز میهاي نظارتی و سرمایهبوده است و به سازمان% 5ر از ـکمت Pدار ـحاکی از مق

  . دهدنشان می Iوارض دیابت نوع ـاي در عمالحظه

  لوسوال متدا
  شود؟دار بودن چگونه تعیین میاز نظر آماري معنی

تواند ناشی از تصادف و بارت دیگر آیا نتایج میبه ع. شودها استفاده میدار بودن دادههاي آماري براي تعیین معنیاز آزمون فرض
دار تلقی شدن رد براي از نظر آماري معنی. اهمیت آماري تعیین فرض صفر است که نتایج فقط ناشی از تصادف است. شانس باشد

  .فرض صفر مورد نیاز است

  کاربرد اهمیت آماري
ها شود و گزارش اهمیت آماري میزان موفقیت شرکتستفاده میها ااغلب براي ارزیابی محصوالت جدید دارویی، وسایل و واکسن

والت ـدار بودن محصها به شدت تحت تأثیر از نظر آماري معنیکند و قیمت سهام این شرکتدر ارائه محصوالت جدید را ارائه می
  .جدید است

  


