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 نگارطالعاتی مورد نیاز روزنامهمنابع ا

 نگار علم و پژوهشگر دانشگاه کونکوردیا روزنامه –پوریا ناظمی 

 

در دورانی که منابع و بسترهای مختلفی در اطالع رسانی 

نگاران آنچه کار روزنامهرویدادهای علمی و پزشکی وجود دارد، 

کند، استفاده های اطالع رسانی را مشخص میای از سایر جریانحرفه

 درست از منابع است. 

در استفاده از منابع دو نکته کلی را باید در نظر داشت. نخست 

 اعتبار منبع مورد نظر و دوم راستی آزمایی این منابع. 

و تمرکز خود را  ای مانند پزشکی حتی اگر تنها توجهدر حوزه

بر منابع دست اول قرار دهیم باز هم نیاز به راستی آزمایی 

 وجود دارد. 

های دارای تحول سریع، مانند به یاد داشته باشید که در حوزه

های دست اول ما به سرعت و بر ای همچون همه گیری دادهمساله

کند و گاه آوریم تغییر میهایی که به دست میاساس میزان داده

های تخصصی دارای استاندارد باال و بازبینی دقیق حتی ژورنال

های اخیر گزارشی ممکن است اشتباه کنند. همان طور که در ماه

که در ژورنال لنست درباره خواص داروی کلروکویین و هیدروکسی 

کلروکویین منتشر شده بود پس از مدت کوتاهی پس گرفته شد و 

کی از بزرگترین شایعات و همچنین به یاد داشته باشیم که ی

ها در زمینه واکسن و ارتباط آن با اوتیسم، بر مبنای بدفهمی

ای بود که در همین ژورنال منتشر شده بود و بعدها بازپس مقاله

 گرفته شده بود.

نکته قابل توجه دیگر در دوران همه گیری یا هر رویداد دینامیک 

به دلیل تازه و دارای تغییر سریع در حوزه علم این است که 

هایی که لحظه به لحظه تغییر می کند، حتی بودن داستان و داده

معتبر ترین افراد ممکن است نظری متفاوت از اجماع جامعه لمی 

 داشته باشند.

برای مثال در حال حاضر دکتر اسکات اطلس عضو کمیته مقابله 

در کاخ سفید است. این حضور قاعدتا او  19-گیری کرویدبا همه

دهد، اما نظرات او به در رده منابع قابل اعتماد قرار میرا 
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طور عمومی مغایر با نظر جامعه علمی است. او نظراتش مخالف 

دکتر فاوچی و دکتر بروکس است، از تفکر ایمنی عمومی دفاع می 

کند که جامعه پزشکی آن را حطری بزرگ برای مردم ارزیابی می 

ون قرار دادن در چهارچوب های او را بدکند. اگر ما تنها گفته

و فضای مناقشه موجود در جامعه علمی قرار دهیم ممکن است باعث 

 گرماه شدن مخاطب شویم. 

نگاران این دلیلی است که به خصوص در چنین شرایطی به روزنامه

شود تا منابع کارشناسی خود را توسعه دهند تا مبادا توصیه می

بازگو کننده بخشی از نظر با اتکا بر تنها یک منبع که احتماال 

جامعه علمی و یک سوی مناقشه ای معتبر است، تصویر غیر دقیقی 

 از شرایط را به مخاطب انتقال دهیم.

به طور کلی منابعی که ما در گزارشگری با آن ها سر و کار 

داریم به دو دسته کلی منابع دست اول و دست دوم تقسیم بندی 

 می شود. 

 

 شخصی و مستقیم طور به که شودمی گفته اشخاصی به اولیه منابع

 آن درگیر مستقیم طور به هاآن که موضوعی درباره شما به

 دانشمند است ممکن اولیه منبع یک. دهندمی اطالعاتی اندبوده

 که بیماری یا و کندمی کار ایپروژه  روی که باشد محققی یا

 اعتبار افراد این. است گرفته قرار ویژه بالینی درمان یک تحت

همچنین  .دهندمی ارایه که کنندمی ایسوژه ضمیمه را خود

های دارای بازبینی دقیق، در های منتشر شده در ژورنالمقاله

ها با وجودی که منتابع دست رده چنین منابعی هستند. ژورنال

 اول هستند اما منابع اختصاصی برای شما به شمار نمی روند. 

 ماجرا اصل به نسبت دورتر گام کی ثانویه، یا دوم دست منابع

 یا چاپی هایژورنال و هاخبرنامه شامل و دارند قرار

 قرار خبرنگار و اول دست منبع بین که شوندمی الکترونیکی

 .روندنمی شمار به اختصاصی منابعی چنین. است گرفته

 های گزارشعلمی و یافتن سوژه هایداستان برای ممکن منابع برخی

 اولیه منابع
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 نگارانروزنامه ها،همسایه سیاستمداران،: دانشمندان غیر 

 غیره و دیگر

 علمی متخصصان دیگر و دانشمندان با مصاحبه 

 خبری هایکنفرانس 

 های تخصصی دارای بازبینی دقیقژورنال 

 ثانویه منابع 

 دیگر هایرسانه 

 مطبوعاتی هایبیانیه و هاخبرنامه 

 الکترونیکی هایبولتن 

 الکترونیکی بحث تاالرهای و هانشست 

 هاشرکت یاعلمی  هایسازمان سایت وب 

 دهید پوشش خواهیدمی که داستانی نوع اساس بر شما است ممکن

 .کنید پیگیری بیشتری دقت با را خاص منبع یک

 

 سیاستگذاران و تناقض منابع

یکی از موارد چالش برانگیز که شاید در رده موارد خاکستری 

قرار بگیرد گفته ها و ادعاهای مسئوالن سیاسی از نظر اعتبار 

و سیاستگذاران علمی یا اظهار نظر دانشمندانی است که نظرات 

 های شخصی خود را مطرح می کنند.یا دیدگاه

از یک سو، این منابع به دلیل دست اول بودن و اهمیتی که در 

روند. ساختار دارند منابع دست اولی در آ موضوع به شمار می

که وزیر بهداشت، یا رییس ستاد مقابله با همه گیری  زمانی

کند این سخن ارزش زند و ادعایی را مطرح میحرفی می 19-کوید

رود نسبت به ادعاهای دیگر دارای اعتبار خبری دارد و انتظار می

ها باالیی باشد. با این وجود در بسیاری از موارد این گفته

اما فاقد اعتبار علمی  اگرچه موضوعات علمی را پوشش می دهند

های سیاسی یا نقد هستند و به دالیل مختلف از جمله دفاع از طرح

 های موجود مطرح شود. سیاست



 
نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

در این موارد اگرچه باید چنین ادعاهایی را گزارش کرد و 

ها رفت و کسانی را همچنین ضمن ثبت آن ها دوباره به سراغ آن

و پاسخگو نگاه داشت، اند، مسئول که آن ادعاها را مطرح کرده

اما این مساله دلیلی برای نادیده گرفتن وظیفه صحت سنجی 

 نیست. 

برای مثال زمانی که مسئولی ادعا می کند واکسن تازه ای برای 

ساخته شده و در طی چند هفته یا چند ماه  19-بیماری کوید

آینده به بازار عرضه می شود، ضمن گزارش این ادعا، خبرنگار 

رسی صحت چنین ادعایی بپردازد. برای مثال اگر ادعا باید به بر

این است که دانشگاه یا شرکتی موفق به ورود تولید واکسن به 

مرحله نهایی شده است می توان به فهرستی که به طور هفتگی از 

سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر می شود مراجعه کرد تا ببینیم 

یا نه؟ به طور طبیعی  آیا خبری از این واکسن در آن وجود دارد

های پژوهشی برای تولید واکسن باید به اطالع این نهاد همه طرح

 برسند. 

همچنین در ایران برای مثال برای انجام آزمایش بالینی نیاز 

به دریافت مجوزهای آزمون بالینی و مجوز کمیته اخالق 

ها به ای از این دادههای پزشکی وجد دارد. بخش عمدهآزمایش

 آنالین در دسترس هستند. صورت 

توانیم درحالی که گزارش ادعا را مطرح می کنیم به دنبال ما می

منبع ادعا بگردیم و حتی اگر مسئول مورد نظر درباره اسناد 

ادعای خود پاسخ نداد ما به مخاطب خود اطالع دهیم که با وجود 

ای از این خبر باشد، این ادعا در نهادهایی که باید نشانه

 پیدا نشده است.  موردی

نکته فوق العاده مهم در این بین این است که این داده سنجی 

باید دقیق و کامل باشد. ما باید همه منابع در دسترس را 

بررسی کنیم. اینکه برای مثال ما خبر یک رویداد یا اتفاق را 

ایم به این معنی نیست که ادعا اشتباه باشد. تفاوت ما نشنیده

کنند های اجتماعی و کسانی که خبری را بازنشر میبا فعاالن شبکه 

در این است که ما با کمک ابزارهایی که در اختیار داریم و 

آموزش هایی که دیده ایم این توانایی را داریم که بتوانیم 

 حداکثر داده های در دسترس را بررسی کنیم. 
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همان طور که در باال اشاره شد، چه زمانی که با منابع دست اول 

گیری ما یا دست دوم سر و کار داریم در موضوعاتی مانند همه

با مناقشاتی درون جامعه علمی مواجه هستیم که توجه به این 

 مناقشات فوق العاده مهم است. 

ت ما باید برای قرار دادن داستان در چهارچوب خود، باید مناقشا

را به درستی شناسایی کنیم. هر اختالف نظری مناقشه نیست. هر 

مناقشه ای، مناقشه ای معتبر نیست. ما در مواردی با 

مواجه هستیم. جایی که طرفین یک مناقشه ظاهری « مناقشهشبه»

 فاقد وزن و اعتابر یکسان هستند.

برای مثال زمانی که ما درباره گرمایش زمین گزارش می کنیم، 

ه ای عمدتا سیاسی در باره نقش انسان در این پدیده وجود مناقش

دارد. زمانی که هدف ما گزارش از سیاست ها در این زمینه است 

نظر مخالفان نقش انسان درگرمایش زمین مهم است و بخشی از 

مناقشه مورد نظر به شمار می رود. اما زمانی که از نظر ماهیت 

های جهان هم مخالف نقش علمی بحث می کنیم اگر همه سران کشور

انسان در این مساله باشند، این مخالفت جایی در مناقشه علمی 

درصد جامعه علمی به نقش انسان در این  90ندارد. بیش از 

پدیده اعتقاد دارد و بنابراین عمال درون جامعه علمی مناقشه 

 ای در این زمینه وجود ندارد. 

وجه به این مساله در زمینه مساله ای مانند همه گیری نیز ت

مهم است. ما در ماه های اخیر شاهد شبه مناقشه های بسیاری 

ایم. برای مثال نقش درمانی داروی کلروکویین و هیدروکسی بوده

کلروکویین یا برای مثال تاثیر پوشیدن ماسک یا تفکر ایمنی 

جمعی. برخی از این موارد مانند نقش ماسک زمانی در ابتدای 

ای معتبر درون جامعه علمی بود اما با اضافه همه گیری مناقشه 

شدن داده ها و اطالعات از مناقشه علمی خارج شده است. اکنون 

اگر اختالف نظری وجود دارد بین افرادی غیر متخصص و جامعه 

 علمی است که در قالب مناقشه ای واقعی قرار نمی گیرد. 

ی درست نکته مهم در گزارشگری این است که ما تفاوت مناقشه ها

و شبه مناقشه ها را شناسایی کرده و برای پوشش آن ها به سراغ 

 صداها و منابع معتبر برویم. 
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تفکری در بخشی از جامعه رسانه ای وجود دارد که ریشه در امری 

مهم دارد و آن بی طرفی در گزارشگری است. اما گاهی برخی از 

را بد  فعاالن رسانه ای این بی طرفی یا اعتدال در گزارشگری

برداشت می کنند و احساس می کنند حتما باید به هر صدای موجود 

وزن یکسانی بدهند. آنچه به بی طرفی و اعتدال وجود دارد 

گزارشگری بی طرفانه و رعایت اعتدال در میان منابع معتبر 

 است. 

گاه شاهد آن هستیم که روزنامه نگاران بدون رعایت این نکته 

چند وجه یک داستان را با وزن یکسانی گزارش می کنند و رد 

نهایت به مخاطب می گویند قضاوت با شما است. مخاطب نیازی به 

اجازه یا یادآوری ما برای انجام قضاوت نیاز ندارد. اما ما 

ایی، بررسی منابع و قرار نمی توانیم وظیفه خود در راستی آزم

دادن داستان را به بهانه قضاوت مردم از دوش خود برداریم. 

در این صورت تفاوتی میان روزنامه نگاران حرفه ای و فعاالن 

 رسانه ای غیر حرفه ای وجود نخواهد داشت. 

نکته دیگر در گزارش از مناقشات یا رویدادهای علمی توجه به 

 های مختلف است.  حضور و فعالیت فعاالن حوزه

گاهی گروه های فعال یا مدافع یک موضوع به صورت کارزارهای 

سازمانی یافته سعی در القای وجود مناقشه در موضوعات علمی 

دارند. این مورد به طور خاص در سال های قبل در حوزه محیط 

زیست قابل مشاهده است. همچنین در حوزه ای مانند واکسن، 

 تی ارزش علمی رژیم گیاهخواری. محصوالت تراریخته یا ح

ما در این موارد با افرادی مواجه هستیم که صدایی رسا، روشی 

سازمان یافته و از آن مهمتر هدفی مشخص دارند. در بسیاری از 

این موارد این فعاالن در رده منابع ما قرار می گیرند اما 

باید مراقب بود تفاوتی میان ما و آن ها وجود دارد. آن ها 

فی دارند که برایش مبارزه می کنند و تعهدشان به آن هدف و هد

تحقق آن هست. تعهد ما به واقعیت و داده قابل اعتبار سنجی، 

 بهترین حقیقت قابل دسترس در زمان و از آن مهم تر مخاطب است. 

در بسیاری از این موارد این فعاالن سعی می کنند برای وارد 

با انتخاب و اصطالحا داده  کردن اهداف خود در فضای مناظره،

گزینی برخی از اطالعات، توجیهی از علمی بودن یا حمیات جامعه 
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علمی از خود را ایجاد کنند. وظیفه ما است که در هنگام گزارش 

چنین رویدادهایی آن ها را با سخت ترین روش اعتبار سنجی محک 

بزنیم تا مبادا ناخواسته به ابزاری برای تبلیغات گروهی خاص 

 بدل شویم. 

این داستان درباره مواجهه ما با روابط های عمومی نیز صادق 

 است. 

یکی دیگر از مواردی که باید در گزارشگری از علم به آن توجه 

 کرد مساله ترجمه است. 

ما در ایران و در کل کشورهایی که عمدتا مصرف کننده علم 

ستیم. هستند، ناچار به ترجمه از زبانی دیگر به زبان فارسی ه

 اما این تمام داستان ترجمه نیست.

اصوال روزنامه نگاری در بخش بزرگی از عکملگردش وظیفه ترجمه 

 رویداد از زبان متخصصان به زبان مخاطب را بر عهده دارد. 

حتی اگر با مخاطب شما  –زبان گفتگو و فضای گفتگوی متخصصان 

وظیفه با مخاطب متفاوت است و  –با یک زبان رسمی حرف بزنند 

ما است که ترجمه ای میان این دو جهان زبانی را انجام دهیم. 

 این ترجمه شامل مفاهیم و هم اطالعات و اعداد می شود. 

یکی از دالیلی که الزم است به این بخش از ماهیت ترجمه دقت 

 کنیم به مساله ساختارهای انتقال پیام باز می گردد.

و  یلب بحث رمزگذاراست که به طور خاص در قا یمساله ا نیا

  .میکن یبه آن اشاره م امیاز پ ییرمزگشا

را استوارت هال در سال  امیاز پ ییو رمزگشا یرمزگذار هینظر

  .مطرح کرد 1973

شود، ای منتقل میکه در هر بستر رسانه  امیهر پ هینظر نیا مطابق

ای پیش از این انتقال، توسط شخص تولید کننده بر مبنای مجموعه

ها، یعنی چهارچوب دانش فرد، روابط تولید و از پیش ساخت

های فنی رمزگذاری شده و بعد از انتقال به مخاطب از زیرساخت

است، بستر رسانه که ابزار گفتمان معنی داری در آن فرآیند 

شود. مخاطب برای رمزگشایی بار دیگر از سوی مخاطب رمزگشایی می
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های خود )چهارچوب دانش، روابط تولید زیر بر مجموعه زیر ساخت

ساخت های فنی( را به کار می گیرد. اگر این دو ساختار 

رمزگذاری و رمزنگاری به هم نزدیک و مشابه نباشد، امکان درک 

وجود نمی آید و پیام اشتباه درک درست پیام از سوی مخاطب به 

 شده یا اصوال درک نمی شود. 

بخشی از این ساخته های به کار گرفته شده در فرآیند 

رمزگذاری/رمزگشایی چهارچوب دانش است. مجموعه تجربه و دانسته 

های ما که به آن ها اشاره کرده و دانستن آن برای رمزگشایی 

 از پیام ضروری است. 

مثال در زمانی که برای 

فارسی به کسی می گوییم 

مگر می خواهی آپولو هوا :»

این عبارت تنها زمانی « کنی؟

از سوی مخاطب به معنی مورد 

نظر گوینده )که چیزی شبیه 

این بوده که کاری که باید 

انجام بدهی پیچیده نیست و 

وقت و انرژی که برایش می 

گذاری متناسب آن نیست.( 

 شود که آپولو ودرست درک می

داستان آپولو و سفر به ماه در چهارچوب دانش هر دو فرد وجود 

داشته باشد. این به معنی این نیست که دو طرف باید با جزییات 

پروژه آپولو و سفر انسان به ماه آگاه باشند. بلکه کافی است 

بدانند آپولو ماموریت پیچیده فضایی بوده است. اگر به هر 

نباشد، و از آن مهمتر وقتی  دلیلی مخاطب با این مساله آشنا

ای را شنید حتی حاضر به نگاه کردن و پیدا کردن چنین جمله

معنی آپولو یا سوال کردن درباره آن نباشد، او در دریافت 

 مفهوم و پیام ناکام می ماند. 

این یکی از دالیلی است که به طور مکرر در فرآیند رسانه توصیه 

طب خاص خود را تصور و می شود که قبل از تولید محتوا مخا

تعریف کنید تا بتوانید تا حد امکان شرایط و قالب و ساختار 

دانش او را بشناسید و پیام خود را بر اساس ساختار رمزگشایی 

 او رمزگذاری کنید. 
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بخشی دیگر از داستان ترجمه ترجمه اعداد و آمار سات. در حوزه 

د و تفاوت ای مانند اطالعات پزشکی عدم توجه به معنی اعدا

 مفاهیم آماری است. 

متن زیر نوشته لوییس کوپ، نویسنده کتاب اخبار و ارقام شاید 

 این موضوع را بهتر توضیح دهد.

 

یک پزشک گزارشی از یک روش درمانی امید بخش را منتشر می » 

کند. آیا ادعای او قابل باور است یا اینکه این ادعا بر 

دشه دیگر بنا شده است؟ یک مبنای داده های مغرضانه یا قابل خ

متخصص محیط زیست بیان می کند که ضایعات محیطی عامل افزایش 

میزان احتمال ابتال به سرطان است اما صاحبان صنایع این ادعا 

 را رد میکنند. کدام یک درست می گوید؟

کارشناسان به طور دایم نظرشان را درباره اینکه ما چه چیزهایی 

بمانیم تغییر می دهند. گروه دیگری  را باید بخوریم تا سالم

از کارشناسان درباره اینکه چه بالیی بر سر دایناسورها آمده 

است به مجادله مشغولند. در این بین شما باید کدام مطالعه 

 علمی را قبول کنید؟

الزم نیست نگران مواجهه با علم آمار باشید. یک روزنامه نگار 

ص و دانش حرفه ای در خوب بودن الزاما به معنی داشتن تخص

زمینه ریاضیات نیست. بلکه نیازمند برخورداری از شک گرایی 

سالم و معقول و توانایی پرسیدن سوال های درست درباره مسایلی 

است که ممکن است بر مطالعات، تحقیقات  و دیگر ادعاها تاثیر 

گذاشته باشد. برای اینکه بتوانید حقایق احتمالی را از مطالب 

دون ارزش تفکیک کنید باید پاسخ های پرسش های زیر زاید و ب

 را به دست آورید:

آیا یک تحقیق به پایان رسیده است و یا نتایج اعالم  .1

شده ادعایی بر مبنای تنها مشاهدات و آزمایش های محدود 

است؟ اگر یک مطالعه به طور کامل به پایان رسیده است، 

 چگونه طراحی و اجرا شده است؟ 

یک تحقیق کدام ها هستند؟ آیا مطالعه به اعداد مهم  .2

اندازه کافی بزرگ بوده است )مثال تعداد بیمار هایی که 
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مورد بررسی قرار گرفته اند یا آزمایش هایی که انجام 

شده یا هر چیز دیگر مرتبطی( که بتوان بر مبنای آن به 

نتایج قابل قبولی رسید؟ آیا نتایج از نظر آماری راضی 

بارت از نظر آماری قابل قبول به این معنی کننده هستند؟ ع

است که آیا بر طبق استانداردهای علمی نتایج تنها بر 

 مبنای شانس و تصادف قابل توجیه نباشد.

آیا توضیح و تفسیرهای دیگری برای توجیه نتایج به  .3

 دست آمده وجود دارد؟ 

آیا هر نوع پیش داوری و یا دیدگاه تعصب آمیزی به  .4

ر عمدی بر نتایج تحقیقات تاثیر گذاشته طور عمدی یا غی

 است؟ 

آیا نتایج و یافته ها از سوی دیگر کارشناسان بررسی  .5

شده است؟ و چقدر و چگونه این نتایج با دانسته ها و  

 باورهای علمی آن حوزه مطابقت دارد و با آن سازگار است؟ 

 اصول تحقیق کاوشگرانه 

آوریم باید با برای اینکه پاسخ این پرسش ها را به دست 

 پنج اصل تحلیل علمی آشنا باشیم:

 قطعیت برخی عدم قطعیت ها  .1

کارشناسان به طور دایم نظرشان درباره اینکه چه چیزهایی 

باید بخوریم تا سالم بمانیم و حتی در باره اینکه در 

هنگام بیماری چه کارهایی باید انجام بدهیم تغییر می 

ز داروها و روش های کند. هرروزه اعتبار تعداد بسیاری ا

درمانی، در پی انتشار نتایج تحقیقاتی که کارآمدی و یا 

ایمنی آنها را زیر سوال می برد، مورد پرسش قرار می 

گیرد. حتی شکل و ساختار کلی جهان ما )یا اگر دقیق تر 

بگوییم آنچه که اخترشناسان فکر می کنند شکل عالم است( 

 ی کند.از یک تحقیق به تحقیق دیگر تغییر م

برخی از افراد ممکن است این موارد و سایر افت و خیزهای 

رایج در علم را مایه بدنامی بدانند. اما واقعیت این 

است که این اتفاق ها بخش طبیعی از فرآیند علم به شمار 

 می رود و این همان اتفاقی است که باید رخ بدهد. 
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ز نظر علم به این مساله نگاه می کند که یک نتیجه گیری ا

احتمال آماری تا چه حد درست است. نتیجه گیری ها بر 

مبنای مدارک مستحکم بنا می شوند، بدون اینکه در انتظار 

رسیدن به یک نتیجه قطعی و برهان قاطع باشد. پیچیدگی 

های طبیعت و فرایند تحقیقاتی می تواند باعث بروز عدم 

 قطعیتی مشخص در نتایج شود.

ین مساله عبور کرده و به پیش اما علم می تواند از ا

برود. چرا که داستان علم همواره در حال توسعه و تکامل 

است. سفری پیوسته است که در طول آن امکان تصحیح اشتباه 

ها وجود دارد. در حوزه های مختلف علم، از پزشکی تا 

ستاره شناسی و از زمین شناسی گرفته تا روان شناسی نتایج 

د آزمون دوباره قرار می گیرند، قبلی به طور دایم مور

 اصالح می شوند و در مواردی در صورت لزوم رد می شوند. 

ما باید این مساله را به ادیتورها و مدیران خبر و 

همچنین به خوانندگان و بینندگانمان توضیح دهیم. الزم 

نیست درباره وجود برخی از عدم قطعیت ها در علم کار خاصی 

جامعه این نکته را متوجه شود که انجام داد به شرطی که 

چرا تقریبا همیشه بهترین و قاطع ترین جمله ای که یک 

این ها »دانشمند بیان می کند چیزی شبیه به این است که 

بهترین مدارک و شواهد ما هستند و نتایج بسیار بسیار 

محتمل است که درست باشد لطفا نتایج کارهای ما را در 

 « .ال کنیدطول بررسی های بیشتر دنب

در حالیکه به جزییات خواهیم پرداخت به یاد داشته باشید 

 که همیشه همه تحقیقات در یک سطح قرار ندارند.

 احتمال، توان و اعداد بزرگ .2

تحقیقی درباره »شاید شما هم این داستان را شنیده باشید: 

موش صورت گرفت. نتایج آزمایش  3تاثیر یک داروی جدید برروی 

سی و سه درصد موش ها در اثر استفاده از این  نشان داد که 

درصد درمان شدند و یک سوم موش ها هم  33دارو ازبین رفتند، 

این لطیفه قدیمی به ما یادآوری می کند که « تغییری نکردند

اعداد تا چه حد برای ارزیابی یک تحقیق و مطالعه مفید و 

 کارآمد هستند.
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زشکی بیشتر باشد، نتیجه هرچقدر تعداد بیماران در یک مطالعه پ

مطالعه دقیق تر است. هرچقدر درصد موفقیت یک روش درمانی 

باالتر باشد بهتر است.  هر چقدر یک هواشناس مشاهدات بیشتری 

را انجام دهد پیش بینی او از اینکه هفته آینده آیا باران 

خواهد آمد یا نه دقیق تر است. در اینجا به این بحث می 

اعداد بر احتمال آماری درست بودن یک مساله پردازیم که چطور 

 تاثیر می گذارند.

)احتمال(، یک عبارت عددی رایج و پذیرفته شده به شمار  Pارزش 

از فرمولی به دست می آید که در آن  Pمی رود. مقدار ارزش 

تعداد بیماران یا رویدادهای مورد مشاهده در یک تحقیق را در 

یا کمتر  0.05در یک تحقیق معادل  Pنظر می گیرد. اگر ارزش 

باشد آن تحقیق را از نظر آماری چشمگیر و قابل توجه در نظر 

می گیرند. این عبارت به این معنی خواهد بود که امکان و 

احتمال اینکه نتایج به دست آمده در یک تحقیق تنها بر اساس 

درصد یا کمتر از آن است . هرچقدر ارزش  5شانس و تصادف باشد 

P  پایین تر باشد به این معنی است که احتمال اینکه تصادف محض

و یا شانس به تنهایی مسوول وقوع نتایج به دست آمده باشد 

 کمتر است. 

به عبارت دیگر، هرچقدر تعداد بیماران در یک تحقیق ) یا هر 

 Pچیز دیگری که مورد آزمایش است( بیشتر باشد مقدار ارزش 
 قابل اعتماد تر است. 

ینجا دومفهوم مرتبط با یکدیگر وجود دارند. یکی از آنها در ا

توان نامیده می شود. این نشان دهنده احتمال پیدا کردن چیزی 

در زمینه مربوط به تحقیق است . برای مثال اگر بخواهیم میزان 

افزایش ابتال به  سرطان در میان کارگرانی که در معرض یک ماده 

نیم هرچقدر تعداد مشاهدات ما شیمیایی مشخص هستند را بررسی ک

یا افرادی که مورد بررسی قرار می دهیم بیشتر باشد توانِ 

یافتن یک تاثیر بیشتر می شود. شاید یک داروی جدید دارای اثر 

جانبی بسیار نادر ولی خطرناکی باشد. چنین اثری تا زمانی که 

دارو وارد بازار نشود و دهها هزار و گاهی میلیون ها نفر آن 

 استفاده نکنند، خود را آشکار نمی کند. را

دومین عامل مرتبط چیزی است که آن را قدرت آماری می نامیم. 

درصدی یک  10اگر به نظر برسد که آلودگی خاصی باعث افزایش 

نوع بیماری نسبت به مقدار معمول می شود، در این صورت ممکن 
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ط معنی است این ارتباط به طور کلی  معنی دار باشد و یا ارتبا

داری وجود نداشته باشد.  اما اگر یک اتفاق باعث شود که مثال 

برابر شود )نظیر خطر ابتال به  10خطر ابتال به یک بیماری 

سرطان ریه در اثر استعمال دخانیات( در این صورت به احتمال 

بسیاری باالیی اتفاقی در حال رخ دادن است و رابطه معنا داری 

 در این بین وجود دارد. 

البته الزم نیست نویسندگان علمی خودشان دست به کار محاسبات 

ریاضیاتی شوند بلکه فقط الزم است از محققان بخواهید: 

 اعدادشان را به شما نشان دهند.

سوال اساسی که باید بپرسید این است که آیا همه نتایج تحقیق 

 شما بر مبنای یافته های قابل قبول و چشمگیر آماری است ؟ 

 .ینگونه نبود هوشیار باشید و به مخاطبتان هشدار دهیداگر ا

در این تحقیق چقدر است  Pسوال دیگر این است که مقدار ارزش 

و یا به عبارت دیگر چقدر احتمال دارد نتایج به دست آمده 

تنها بر اساس شانس و تصادف رخ داده باشند؟ آیا دامنه تحقیق 

ندازه کافی بزرگ و تعداد مشاهدات و جامعه آماری شما به ا

بوده است که اگر عامل دیگری در آن میان نقش داشته را پیدا 

کند؟ آیا دالیل آماری دیگری وجود دارد که بتواند نتایج شما 

را به چالش کشیده و مورد پرسش قرار دهد؟ آیا تحقیق بزرگتری 

 را برای مرحله بعدی طراحی کرده اید؟ 

فته از نظر آماری چشمگیر اما به یاد داشته باشید اینکه یک یا

و قابل قبول باشد و و توان آن کافی باشد و بقیه مسایل آماری 

در آن رعایت شده باشد الزاما به این معنی نیست که یافته ها 

الزاما درست و یا مهم هستند. به همین دلیل لیست پرسش ها و 

 احتیاط های ما ادامه خواهد داشت.

 

 آیا توضیح دیگری وجود دارد؟ .3

مزمانی و همراه بودن دو رویداد با یکدیگر الزاما به معنی ه

این نیست که آنها علت و معلول یکدیگرند. آواز صبح گاهی خروس 

دلیل طلوع آفتاب نیست. ویروسی که درون بدن یک بیمار پیدا 

می شود شاید نقشی در بیماری آن فرد نداشته باشد، یک ترکیب 

امل بیماری همه گیر در شیمایی در ذخیره آب یک شهر شاید ع

آنجا نباشد. برای اینکه ارتباط ِعلی و معلولی میان دو رویداد 
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پیدا کرد باید مطالعات دقیق و جزیی و آزمایشگاهی صورت 

 بپذیرد.

یک مورد تاریخی را در این مورد مرور کنید: چند دانشمند )و 

بسیاری از گزارشگران خبری( به این موضوع مشکوک شدند که 

اسیون کوکان ممکن است باعث ایجاد اوتیسم در آنها شود. واکسین

اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این مساله یک تصادف 

است و واکسیناسیون علت بروز اوتیسم نیست. تنها ارتباط بین 

دو موضوع این بود که  اوتیسم در کودکان در همان سنی آغاز 

انجام داد. مشکل می شود که باید عمده واکسیناسیون ها را 

اینجا بود که برخی از والدین که نگران ارتباط اوتیسم با 

واکسیناسیون شده بودند در انجام این واکسیناسیون دچار تعلل 

شدند و در نتیجه به دلیل هشداری اشتباه تعداد بسیار زیادی 

از کودکان در معرض ابتال به فلج اطفال و بسیاری از دیگر 

رار گرفتند. مشکلی که در این گزارش ها بیماری های خطرناک ق

وجود داشت این بود که در باره تعداد کودکانی که پیش از در 

دسترس قرار گرفتن واکسیناسیون ها دچار اوتیسم شده بودند 

 سکوت کرده بود.

در مطالعات علمی همچنین باید بازه زمانی را در نظر گرفت 

ها باید در بازه برای مثال در مسایل مربوط به اقلیم، داده 

زمانی چندین ساله مورد بررسی قرار گیرد و نباید رویداد جوی 

خاصی که ممکن است نتیجه یک چرخه آب و هوایی عادی باشد را 

بدون تحقیق به آن ربط داد. یک درمان جدید ممکن است نوعی از 

سرطان را برای مدتی غیر فعال کند اما تنها گذر زمان است که 

ا این روش می تواند بیماری را به طور کامل مشخص می کند آی

 درمان کرده و یا حتی باعث افزایش عمر بیماران شود.

برخی از بیمارانی که در یک مطالعه پزشکی شرکت می کنند ممکن 

است به دلیل طوالنی بودن دوره مطالعه از ادامه مشارکت در آن 

را  انصراف دهند. اگر آنها به این دلیل که نتیجه ای مناسب

از درمان نگرفته اند ، مطالعه را ترک کنند این مساله می 

تواند باعث ایجاد سردرگرمی و اشتباه در اعداد و نتایج عددی 

مطالعه شود. یک محقق ممکن است در حین بررسی کارگرانی که در 

معرض یک ماده شیمایی خطرناک کار می کنند متوجه شود افراد 

م کارگران از سالمت باالتری مورد آزمایش او نسبت به به عمو

برخوردارند. اما این نباید باعث شود شما رای به بی گناهی 
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آن ماده شیمایی دهید. این احتمال وجود دارد که کارگران برای 

 اینکه بتوانند شغل خود را حفظ کنند تظاهر به سالمت می کنند. 

باید انتظار تفاوت های عادی در نتایج تحقیق را داشت. انسان 

ها موجوداتی پیچیده هستند و ممکن است حتی یک نفر در زندگی 

روزانه اش تفاوت های زیست شناختی از خود بروز دهد، این 

مساله در بین جامعه و گروهی از مردم بیشتر می شود. مطالعات 

مشابه هم ممکن است نتایجی با تفاوت های کوچک داشته باشند و 

اوتی را به دست آورند که در موارد خاصی حتی نتایج بسیار متف

 به دلیل این تفاوت ها و یا دیگر محدودیت های تحقیق است.

این فهرست را می توان به همین ترتیب ادامه داد اما پرسیدن 

سوال های مشخصی می تواند شما را از گمراه شدن نجات دهد. از 

محقق )و البته از خودتان( بپرسید: آیا می توان به توضیح و 

تفسیر جایگزینی برای نتایج و اعداد یک تحقیق فکر کرد؟ آیا 

که بتواند نتایج را تضمین  طول دوره تحقیق به قدری بوده است

 کند؟ 

در علم واژه تعصب یا غرض ورزی می تواند علت نادیده گرفتن 

احتمالی برخی از تفسیرهای جایگزین را توجیه کند. اما 

نویسنده های علمی باید به بررسی احتمال وقوع انواع دیگری 

 از وجود نفع شخصی و غرض ورزی نیز بپردازند.

سانی و یا چه سازمانی حمایت مالی از محققان بپرسید چه ک

تحقیق شما را بر عهده داشته است؟ بسیاری از دانشمندان صادق 

ممکن است از سوی سازمان ها و موسساتی حمایت مالی شوند که 

در موردموضوعی که مورد تحقیق قرار گرفته داری سود هستند. 

 شما باید در باره چنین ارتباط هایی سوال کنید و مخاطبان خود

 را در جریان آنها قرار دهید.

 سلسله مراتب تحقیقات .4

مسایل مالی، هزینه ها و بسیاری دالیل دیگر باعث می شوند تا  

همه تحقیقات به صورت یکسان طراحی و اجرا نشوند. در نتیجه و 

به دلیل تفاوت نوع طراحی و اجرای تحقیقات مختلف، شما می 

ی داشته باشید. در توانید به برخی از تحقیقات اعتماد بیشتر

تحقیقات زیست شناسی و  پزشکی، مطالعات آزمایشگاهی و مرحله 

موش  3آزمایش روی حیوانات )حتی آنهایی که برروی بیش از 

انجام شده است( باید با دقت ویژه ای مورد بررسی قرار گیرد. 
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این مراحل آزمایش های غیر انسانی می توانند سرنخ های مهمی 

انسانی در اختیار شما قرار دهند. بسیاری  در زمینه مطالعات

از تحقیقات پزشکی و اپیدومیو لوژیکی گذشته گرا هستند. آنها 

به گذشته نگاه می کنند و آمارهای قدیمی و یا خاطرات افراد 

را مورد بررسی قرار می دهند. این روش در اغلب موارد ضروری 

که حافظه اما در بسیاری از مواقع غیر قابل اعتماد است. چرا

افراد در طول زمان دچار ضعف می شود و خاطرات کمرنگ می شوند 

و داده های گذشته نیز نا کامل و غیر دقیق )برای مطالعه 

دقیقی که در زمان حاضر صورت می گیرد( است. بهترین شرایط در 

یک مطالعه معطوف به گذشته این است که نتایج آن با یک جامعه 

طوالنی ) گاهی برای چند دهه( تحت  آماری جدید که برای مدتی

 بررسی قرار می گیرند تکمیل و تایید شود. 

استاندارد طالیی برای تحقیقات کلینیکی )که با زیر نظر گرفتن 

رفتار بیماران سر و کار دارد( تحقیقی است که به مطالع دوسر 

معروف است. )در این روش بیماران به طور تصادفی به دو  1کور

ی شوند یک گروه تحت درمان با دارو یا روش درمان گروه تقسیم م

جدید قرار می گیرند و گروه دیگر یا گروه شاهد، با دارو نما 

ها مورد درمان قرار می گیرند. منظور از کوری در این اصطالح 

این است که نه محققان و نه بیماران تا زمانی که مدت مطالعه 

روه قرار داشته به پایان می رسد، نمی دانند که در کدام گ

اند. این امر باعث می شود تا امید و یا انتظار از نتایج 

تحقیق کمرنگ شود. از آنجایی که بیماران به طور تصادفی در 

دو گروه شاهد و تحت درمان قرار گرفته اند این امکان از بین 

بیماری که شرایط  –حتی به طور ناخودآگاه  –می رود که محققان 

 گروه بیماران تحت درمان قرار دهد.بهتری دارد را در 

با وجود این تحقیقاتی با دقت کمتر هم ممکن است مهم و حتی 

گاه گاهی ضروری باشند. اما به یاد داشته باشید که نتایج یک 

 تحقیق دقیق شایسته اعتماد بیشتری است. 

از محققان در هر زمینه علمی که فعال هستند، بپرسید: چرا این 

را به این شکل طراحی کرده اید؟مردم وقتی مطالعه و تحقیق 

نتایج مطالعه شما را می بینند چه احتیاط ها و هشدارهایی را 

باید در ذهن خود در نظر بگیرند. و اینکه آیا مطالعه دقیق 

 تری در این زمینه مورد نیاز خواهد بود؟

                                                           
1 Double-Blind 
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 قدرت بازبینی های متخصصان  .5

ژورنال های دارای شما می توانید به تحقیقاتی که نتایج آن در 

داوری و بازبینی دقیق منتشر شده است، امتیاز مثبتی را نسبت 

به دیگر تحقیقات بدهید. این به این معنی است که این تحقیق 

از سوی گروهی از متخصصان آن رشته مورد بازبینی و بررسی دقیق 

قرار گرفته است. اما این به معنی تضمین نهایی صحت آن مطالعه 

ینی کنندگان هم انسان هستند. بسیاری از داستان نیست. بازب

های خوب ممکن است پیش از آنکه در نشریات دارای بازبینی 

کارشناسان چاپ شوند از دل نشست های علمی نشات بگیرند و حتی 

ممکن است دانشمندانی که خود تحقیق را آغاز کردند منبع شما 

 برای بسیاری از داستان های مهم باشند. 

ن مواردی البته الزم است که با دقت بیشتری آنها را در چنی 

بررسی کرده و نتایج آن را با کارشناسان و محققان دیگری مرور 

 کنید.

از محققان بپرسید که چه کسانی با نتیجه تحقیق شما مخالف 

هستند و چرا؟ چگونه نتیجه تحقیق شما با یافته های علمی 

گیرد؟ مسولیت ارایه پیشین و دانش موجود در تطابق قرار می 

برهان و استدالل بر عهده دانشمندان و محققانی است که می 

خواهند یک باور پذیرفته شده علمی را تغییر دهند. و علم 

همیشه از تحقیقاتی که برای تایید یا بررسی یافته های قبلی 

صورت می گیرد استقبال می کند. نویسنده های علمی باید به 

 بهترین مطالعات باشنددنیال اجماع در میان 

در کتاب ارقام و اخبار، نویسندگان این توصیه را به مخاطبان 

گزارشگران خردمند اغلب از کلماتی مانند ممکن :»ارایه کردند 

است و شواهد حکایت از آن دارد استفاده می کنند و به ندرت 

 «واژه ای مانند قطعا را  به کار می برند

های موجود در تحقیق را نیز به با این کار عدم قطعیت یافته 

مخطاطبان انتقال می دهید. همیشه احتیاط های الزم را انجام 

دهید و به یک کار اعتباری اضافی و بیش از آنچه در اصل دارد، 

 اختصاص ندهید.

 

 پول و میانگین
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همیشه درباره هزینه ها سوال کنید. نوشتن در باره یک طرح 

ن مسیر یک سیارکی که ممکن آینده نگرانه در باره منحرف کرد

است به زمین برخورد کند جذاب است اما چنین طرحی چقدر هزینه 

بر می دارد؟ آیا ما می توانیم هزینه آن را تقبل کنیم؟ مردم 

همواره می خواهند از قیمت و هزینه یک روش درمانی جدید خبر 

دارد شوند. درباره قیمت ها بپرسید و سوال کنید که آیا یک 

و یا یک روش درمانی جدید آن قدر گران خواهد بود که یافته 

عموم مردم نتوانند از آن استفاده کنند؟ اگر محققان برآوردی 

از هزینه ای طرح نداشته باشند، این هم یک خبر به شمار می 

 رود.

اجازه ندهید واژه میانگین شما را گمراه کند. یک نفر ممکن 

یم متر دارد هم غرق شود است در دریاچه ای که عمق متوسط یک ون

متر باشد. ممکن است میانگین زمانی  4اگر عمق آب در میانه آن 

ساعت در  3که افراد مورد بررسی در یک تحقیق ورزش می کنند 

هفته باشد و این در شرایطی است که عمده افراد آن مجموعه اصال 

ورزش نمی کنند و تعداد اندکی ورزشکار حرفه ای هستند که ساعت 

درروز به تمرینات ورزشی می پردازند. بررسی کنید که پشت ها 

سر عدد میانگین چه اعدادی نهفته است؟ در یک گزارش رادیویی 

گفته می شود شما بیشتر عمر خواهید کرد اگر به طور معقولی 

ورزش کنید و رژیم مناسبی داشته باشید در حالیکه تنها مدرکی 

ته است افرادی هستند که در این باره مورد استناد قرار گرف

 که عمر بیشتری از مقدار عمر متوسط داشته اند.

 نسبت ها و خطرات

نسبت ها گاهی سردرگم کننده هستند. سعی کنید از چنین سردرگمی 

اجتناب کنید. یک بار روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را با 

نرخ سوانح هوایی به باالترین حد خود »این تیتر منتشر کرد  که 

این داستان مانند خیلی های دیگر « سال گذشته رسیده است 13در 

از واژه نرخ و نسبت سواستفاده کرده بود. اصالحیه ای که باید 

هزار  100چاپ می شد این بود که تعداد سوانح هوایی در هر 

پرواز که در حقیقت نرخ واقعی است )نرخ واقعی هر چیزی را 

بیان کرد( سال به سال باید به شکل تعدادی از یک مقدار مشخص 

کاهش یافته بود. تیتر این خبر از نظر تکنیکی درست می بود 

اگر به این شکل نوشته می شد که تعداد سوانح هوایی به بیشترین 

سال گذشته رسیده است و کلمه نرخ را از ابتدای  13حد خود در 

آن حذف می کرد. اما در این مورد و بسیاری از موارد دیگر ، 
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ی کنم بیان نرخ درست یک رویداد منصفانه ترین روش من فکر م

برای امکان قضاوت در باره یک موضوع باشد. برخی از مواقع 

ممکن است کسی به تعداد مرگ و میر به ازای انتشار یک ُتن از 

یک ماده خاص در هوا اشاره کند و یا به بیان این بپردازد که 

ه بوده اند چند هزار نفری که در معرض این ماد10به ازای هر 

نفر از بین رفته اند. شخصی دیگری ممکن است مرگ و میر ساالنه 

ساله در اثر این ماده را  10و یا  مجموع تلفات در یک بازه 

بیان کند. انتخاب های زیادی وجود دارد که با انتخاب هر یک 

از انها می توانید یک اتفاق را بهتر و یا بدتر از واقعیت 

شوید تصویری که شما از یک وضعیت رسم می  جلوه دهید. مطمئن

کنید تصویری کامل و منصفانه باشد. زمانی که این  موضوعات 

را بررسی می کنید دقت کافی و توجه باالیی را به تفاوت میان 

دو موضوع خطر نسبی و خطر مطلق مبذول کنید. خطر نسبی معیاری 

است. برای برای بیان افزایش خطر توسعه یک بیماری یا نارسایی 

مثال در نظر بگیرید که یک مطالعه به این نتیجه می رسد که 

افرادی که در معرض یک ماده شیمیایی قرار گرفته اند دوبرابر 

بیشتر از افرادی که در معرض آن نبوده اند، در خطر ابتال به 

نوع خاصی از سرطان قرار دارند. در اینجا میزان خطر نسبی ، 

ه تاثیرات کلی همه مردم صحبت می کنیم است. اما وقتی دربار 2

حتی افزایش بسیار زیادی در خطر ابتال به  یک بیماری نادر به 

اندازه افزایش جزیی خطر ابتال به یک بیماری همه گیر مهم 

نیست. عبارت و پارامتر خطر مطلق این مساله را در نظر می 

بتال( گیرد و به این شکل محاسبه می شود که تعداد موارد )مثال ا

هزار نفر در مدت یک سال. محاسبه خطر نسبی برای درک   xدر بین 

و کشف یک تهدید و خطر مهم است و محاسبه خطر مطلق یا قطعی 

برای دیدن اینکه آیا سالمت عمومی یا سیستم سالمت مورد اثر 

واقع می شود دارای اهمیت است. خوشه های مختلف را با دقت و 

می شنوید تعداد بسیار زیادی از احتیاط بررسی کنید. وقتی 

ابتال به نوعی از سرطان در یک خوشه مشخص، در یک محله یا شهر 

مشاهده شده است احتماال باید بررسی های بیشتری انجام شود اما 

نباید وحشت زده شد و مردم را وحشت زده کرد. با توجه به تنوع 

دف محض جوامعی که در یک کشور زندگی می کنند تنها بر اساس تصا

ممکن است برخی از این جوامع )گروه های نژادی و ...( شاهد 

تعداد بیشتری از گونه ای از سرطان )یا نارسایی هنگام تولد 

و یا هر مساله دیگری( در بین اعضایشان باشند.  این قانون 

احتماالت کوچک است. بنابراین مسولیت و نقش هرچیزی را در جای 
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پرسید چطور آنها می دانند یک خودش قرار دهید.ممکن است ب

مساله باعث ایجاد مشکل نمی شود؟  علم نمی تواند چیزی را به 

طور معکوس اثبات کند. اگر کسی ادعا می کند که یک پدیده باعث 

به وجود آمدن آسیب و بحرانی است )مثال یک ماده باعث ایجاد 

ش نوعی بیماری می شود( وظیف ومسولیت خود او است که برای ادعای

 دلیل بیاورد.

 مخاطرات بالقوه در نظرسنجی ها

نظرسنجی ها پیشاپیش سیاست گزاری ها پیش می روند. نظرسنجی 

ها کمک می کنند که بفهمیم مردم برای اینکه سالمت بمانند چه 

کارهایی می کنند )و یا چه کارهایی نمی کنند( و اینکه آیا 

وش های فضایی مردم فکر می کنند الزم است بودجه بیشتری صرف کا

یا هرچیز دیگری شود یا نه؟ اما برای اینکه این نظرسنجی ها 

معتبر باشند، نتایج باید مرحله تحلیل علمی را پشت سر 

بگذارند. افرادی که مورد پرسش قرار می گیرند یا جامعه آماری 

مورد نظر  باید به طور تصادفی از بین افراد جامعه ای که می 

مطلع شویم انتخاب شده باشند. )برای  خواهیم از دیدگاه آنها

مثال جامعه افرادی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند یا 

دختران دبیرستانی که سیگار می کشند( دقت کنید: برنامه های 

تلوزیونی ممکن است از بینندگان خود بخواهند در یک نظر سنجی 

ه می اما تنها بینندگان آن برنامه هستند ک 2تلفنی شرکت کنند

دانند امکان شرکت در این نظر سنجی را دارند و از بین آنها 

تنها بینندگان پر و پا قرص برنامه هستند که تماس گرفته  یا 

در نظر سنجی شرکت می کنند. این نمونه آماری یک نمونه تصادفی 

نیست و در نتیجه این نوع نظرسنجی ها نظرسنجی علمی به شمار 

 نمی رود.

افرادی که از آنها سوال می شود بیشتر باشد هرچقدر تعداد 

 3مقدار خطای ناشی از محدودیت نمونه ها که آن را حاشیه خطا

                                                           
نمونه معروف چنین نظرسنجی هایی در ایران نظرسنجی اس ام اسی برنامه نود است که البته با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان و در نتیجه باال  2

با وجود ه آماری دقیق گرفت، شاید نزدیک باشد. بودن تعداد نمونه آماری آن . نتیجه آماری ارایه شده در آن به نتیجه ای که می توان از یک جامع

سری داداین نکته مورد بحث در این بخش در باره ان نیز صدق می کند و نمی توان نتایج آن را به طور عام به جامعه ت  
3 Margin of error:  این مفهوم بیان کننده خطای تحلیل نظرسنجی است که در اثر کوچک بودن تعداد نمونه آماری نسبت به کل اعضا جامعه به

وجود می آید. روش محاسبه آن پیچیده تر از اهداف این کتاب است اما می توانید با استفاده از ماشین حساب های آنالین نظیر 

http://americanresearchgroup.com/moe.html 

http://americanresearchgroup.com/moe.html
http://americanresearchgroup.com/moe.html
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می نامند، کاهش می یابد. این خطا را  معموال به این شکل بیان 

درصد  3می کنند که نتیجه مثال دارای حاشیه خطای مثبت یا منفی 

مورد از  19ای است. معنی این گفته این خواهد بود که به از

مورد )این یک مقدار قابل توجه آماری است( نتیجه نظر سنجی  20

. البته به شرطی که بقیه 4درصد درست است 3با دقتی معادل 

 موارد در نظر سنجی درست انجام شده باشد.

سوال های نظر سنجی باید به گونه ای دقیق و شفاف طراحی شده 

سخ خاصی تشویق نکند. باشد که پاسخگویان را به سمت دادن پا

به همین دلیل از محققان بخواهید که سوال های نظرسنجی ها را 

در اختیارتان بگذارند. همچنین از آنها بپرسید چه شخص یا 

سازمانی هزینه این نظرسنجی را تقبل کرده است؟ به یاد داشته 

باشید نظر سنجی ها اگر دقیق و درست انجام شوند تنها تصویری 

دم را تنها در یک زمان مشخص بیان می کنند و از خواست مر

 نتایج آن می تواند روز به روز تغییر کند؟

نکته آخر در باره نظرسنجی ها و همه انواع تحقیقات علمی 

اینکه: به عدد ها با دقت نگاه کنید، به یاد داشته باشید که 

هر چه نمونه ها بزرگتر باشند بهتر است. از خودتان بپرسید 

فسیر و توضیح جایگزینی برای نتایج نظرسنجی یا آیا هیچ ت

نتایج تحقیقات وجود دارد . هر نوع تضاد منافع و نفع شخصی 

را در نظر بگیرید و همیشه در ذهنتان حک کنید که وجود مقداری 

 «عدم قطعیت، الزم و قطعی است.

 

                                                           
ه های آماری مقدار نظری این خطا را با وارد کردن تعداد اعضا جامعه و تعداد نمونه آماری محاسبه کنید. دقت کنید که این خطا با افزایش تعداد نمون

نسبت خطی و مستقیم نیستکاهش می یابد اما این   

درصد مطلوب باشد ) که در اکثر موارد چنین دقتی کفایت می کند و راضی  95یا  20از  19منظور این عبارت این است که اگر برای ما دقتی معادل 4 

خص شود براساس نتایج یک نظر درصد دارند. یعنی برای مثال اگر مش 3درصد خطایی معادل  95کننده است( در این صورت نتایج اعالم شده با دقت 

درصد است یعنی با دقتی معادل 3به یکی از گزینه های انتخاباتی متمایل هستند و حاشیه خطای  این نتایج   95درصد مردم  با دقتی معادل  50سنجی 

ماری باشند در این صورت برای دقت تعداد یک نمونه آ  nدرصد افراد جامعه به آن گزینه رای خواهند داد. اگر  53درصد تا  47درصد ، بین  95

 درصد میزان خطای حاشیه به شکل تقریبی از روابط زیر به دست می آید 90درصد و  95درصد،  99های 

Margin of error at 99% confidence  

Margin of error at 95% confidence  

Margin of error at 90% confidence  

 



 
نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

بیایید به نقل از هانس ون مانن، به مرور برخی از رایج ترین 

 ردازیم که در مورد آمار با آن ها سر و کار داریم. اصطالحاتی بپ

 : اعداد

چقدر است؟ چه تعداد سلول خونی  5اندازه و ابعاد یک کرم غبار

در یک رگ انسان وجود دارد؟ مساحت یک زمین مسابقه فوتبال 

 له ماه با ما چقدر است؟ صچقدر است؟ فا

که به این تنها راهی است انداز قرار دهید. اعداد را در چشم

ها را در اختیار بگیرید، ابعاد و اهمیت توانید آنکمک آن می

ها معنی بدهید. اعداد چیزهای مختلف را درک کنید و به آن

ها موجوداتی مجرد هستند ) و به همین دلیل کار کردن با آن

ها رابرای مخاطبانتان معنی دار ساده است( اما برای اینکه آن

حالت خارج کنید. به قول کلیشه ای  ها را از اینباید آنکنید 

 ها بعد انسانی بدهید.رایج در این باره به آن

هکتار چقدر است برای  735/0درک اینکه  اندازه باغی به مساحت 

همه مشکل است اما اگر به جای آن بگویید باغی به اندازه یک 

تواند آن را در ذهن خود مجسم کند. زمین فوتبال، هر کسی می

میلی متر است بنابراین در  125/0کرم غبار در حدود طول یک 

ای که در تر از نقطهسطحی به مساحت یک میلی مترمربع )کوچک

کرم غبار  64و یا  8در  8توانیم آید( میانتهای این جمله می

را جای دهیم. همیشه در هر داستانی مناسب است که این اعداد 

زبان آدمیزاد بدل  های خوب بههای خوب و مقایسهرا با مثال

حال به این دلیل هم مهم است که کنیم. اما این کار درعین

ها را درک کنیم. تنها به این روش است که بتوانیم ابعاد آن

شوید آیا مثالً هزار برابر چیزی واقعًا خیلی بزرگ یا متوجه می

 خیلی کوچک است.

 اعداد را بررسی کنید. 

دی است. ما به راحتی برای مدت یک هزار برابر معموالً مقدار زیا

 12کنیم )این مدت اندکی کمتر از یک میلیون ثانیه زندگی می

روز است(  اما هزار برابر آن و یک میلیارد ثانیه معادل با 

به یاد  -هزار سال است   32برابر آن معادل با  1000سال و  32

هزار سال پیش زمانی بود آخرین نئاندرتال  32داشته باشید که 

های اعداد دقت کنید. ها از بین رفتند. همچنین به تفاوت نام

صفر  12به همراه  1ها )واژه تریلیون در فرهنگ آنگلوساکسون

در مقابل آن( معادل بیلیون اروپایی است و بیلیون )میلیارد( 

                                                           
5 dust mite 
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صفر در مقابل یک( در اروپا به شکل هزار  9ها )آنگلوساکسون

 شود. میلیون گفته می

شته باشید که اغلب اعداد بزرگ شاید بر اساس به یاد دا

شده باشند مثاًل تعداد های مکانی و یا موقعیتی ساختهتخمین

ها در یک راهپیمایی سیاسی، یا تعداد دخترانی که کنندهشرکت

های تلویزیونی شوند و یا تعداد بینندههر سال ربوده می

ت که این مسابقات المپیک. یک سوال خوب در این موارد این اس

دانند؟ ها این تعداد را میاند و از کجا آناعداد از کجا آمده

پذیر است؟ و آیا این اعداد در این آیا اصوالً دانستن آن امکان

 چهارچوب خاص زیاد یا ناچیز به شمار می روند؟
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 درصدها

ای به شمار می روند. یک درصد به درصدها به نسبت مساله ساده

 80درصد  8ار مشخص است. بدین ترتیب مثالً معنی یک صدم یک مقد

کیلوگرم و اگر ما تعداد گاوهای یک گاوداری  4/6کیلوگرم یعنی 

 40راس افزایش دهیم یعنی شاهد افزایشی  70راس به  50را از 

 ایم.درصدی بوده

باره بدانید این است که همه افراد اولین چیزی که باید دراین

یعنی چه. یک مطالعه نشان داده  درصد دقیقاً  40دانند معنی نمی

است در آلمان که این مساله تنها برای اندکی بیش از نصف 

چیزی که درک فوری است. درصد مردم( قابل 54جمعیت )در حدود 

برای ما ساده به شمار می رود الزامًا برای مخاطب ما ساده 

 نیست.

 البته درصدها هم به ندرت این قدر ساده هستند. ما صورت کسر

کنیم و نتیجه را در قالب یک عدد را بر مخرج کسر تقسیم می

کنیم و در این بین ممکن است یک جایی برخی از اطالعات بیان می

گوید که داروهای ضد افسردگی گم شوند. یک دانشمند به ما می

درصد  40منجر به بروز مسایل طبیعی در ماهیت رفتار جنسی در 

کننده کند که آیا یک مصرفمیموارد شده است. اما این مشخص ن

ها مشکالتی کنندهدرصد مصرف 40درصد مشکل بیشتر داشته است یا  40

 اند؟ را تجربه کرده

 چهارچوب

همانند اعداد، در مواجهه با درصدها نیز نخستین گام باید 

درصد  8درک باشد ها در چهارچوبی منطقی و قابلقرار دادن آن

تواند معانی زیادی داشته باشد )برای مثال در مورد افزایش می

پوشی وزن شما( یا ممکن است تنها یک نوسان کوچک و قابل چشم

درصد  40ول یا فشارخون(. حتی باشد )مثالً در مورد میزان کلستر

تواند زمانی که خطر اولیه کاهش خطر مثاًل حمله قبلی می

معنی باشد. شاید العاده پایین بوده است به طور کامل بیفوق

به نظر چنین عددی تأثیرگذار باشد اما این به معنی جالب بودن 

یا از نظر کلینیکی مرتبط بودن آن نیست. هرچقدر  بازه  –

معنی تغییرات طبیعی بیشتر باشد تغییرات اندک درصد بی نوسان و

 تر است

 نقطه درصد

 (Percent Point-pp)  گاهی اوقات دو مفهوم درصد و نقطه درصد

شود. اگر سال گذشته نرخ عمدًا یا سهوًا باهم اشتباه گرفته می

درصد بوده باشد آیا افزایش نرخ  6درصد و امسال  8/4بیکاری 
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تر یا به طور ساده 0.25 = 4.8 / (4.8 – 6.0)ت با بیکاری معادل اس

 = 4.8 – 6.0درصد است؟ یا اینکه این مقدار برابر است با 25

توانیم از هر دو استفاده کنیم اما برای اینکه درصد؟ ما می 1.2

از اشتباه و گیج کردن دیگران پرهیز کنیم اقتصاددان ها از 

برند. در این مورد خاص مورد دوم با  اصطالح نقطه درصد نام می 

دهد از مفهوم نقطه درصد به جای درصد استفاده دولت ترجیح می

کنند از درصد به جای نقطه درصد استفاده کنید و مخالفان سعی می

های غیر از اینکه داده –باره وجود ندارد کنند. قانونی دراین

ها ها را بررسی کنید. ممکن است دولتاولیه را درخواست و آن

رای آنکه عملکرد متفاوتی را نشان بدهند یا وضعیت را بهتر ب

ها حتی تعریف بیکاری و از آنچه واقعًا هست توصیف کنند. آن

تورم را تغییر دهند و در این موارد نیز ممکن است از این دو 

مفهوم به جای هم استفاده کنند. گاهی سوال های تند و تیزی 

پرده یک آمار دسترسی پیدا باید پرسید تا بتوان به اعداد پشت 

 کرد.

 

دهد. در مثال تفاضل دو درصد را نشان می  pp*. نقطه درصد یا 

درصد بیکاری به معنی افزایش  8/4درصد بیکاری و  6باال تفاوت 

گوییم درصد بیکاری درصدی نقطه درصد است اما زمانی که می 2/1

یکاری درصد افزایش یافته است به این معنی است که مقدار ب 25

درصد مقداری که در سال قبل بوده است بیشتر شده  25به اندازه 

  است. 

 

 ها میانگین

سکه.  9سکه دارد و سومی  5سکه دارد، پسر دومی  4ای پسربچه

سکه دارند.  6 = 3 / (9 + 5 + 4)ها به طور میانگین هر یک از آن

 + 4)ها برابر شود میانگین درآمد آن اگر درآمد کودک سوم دو

شود و این در شرایطی است که دو نفر سکه می 9 = 3 / (18 + 5

 اند.دیگر چیزی بیشتر از قبل در آمد نداشته

های متعدد و متفاوتی برای میانگین بعضی از مردم از واژه

کنند و مثالً ممکن است از مفهوم متوسط برای بیان استفاده می

میانگین مفهوم  این مفهوم  استفاده کنند. همانند مفهوم درصد،

تواند گمراه کننده ای است و همانند درصد این سادگی میساده

سکه دریافت  2100ها سکه و رییس آن 100کارگر  19باشد. اگر 
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 20 = 200 / (x 100 + 2100 19)کند همه این افراد به طور متوسط 

ای نیست که اتحادیه کنند اما این آن زاویهسکه دریافت می

 کند.وع نگاه میکارگری به موض

 میانه 

عدد بود اما  6ها های آندر مثال مربوط به پسرها، میانگین سکه

ها یا فرزندی سکه نداشتند. اگر اغلب خانواده 6ها همه آن

داشتند ما تعداد زیادی خانه متناسب نداشتند و یا دو فرزند می

داشتیم. تقریبًا همه مردمی که روی با یک خانواده متوسط نمی

کنند دارای تعداد پاهایی بیش از تعداد متوسط ین زندگی میزم

پای یک انسان هستند. دو تا از آن پسرها کمتر از میانگین 

خواهیم به دارایی دارند. ما با فکر کردن به میانگین گاهی می

ارزش میانی فکر کنیم اما این همیشه درست نیست. برخی از 

مانند سطح درآمد در بسیاری  –ها بسیار نامتوازن است توزیع

معنی است. و در این موارد مفهوم میانگین اغلب بی –از کشورها 

که ارزش  –دهند از مفهوم میانه ها ترجیح میدر اینجا آماردان

میانی است که نیمی از جمعیت مثالً دارایی کمتر از آن و نیمی 

ال استفاده کنند برای مث –دیگر دارایی باالتر از آن دارند 

است چه قبل و چه بعد از آنکه پسر سوم شانس  5پسرها میانه 

بیشتری نصیبش شود بنابراین مفهوم میانه کمتر تحت تأثیر 

ای قرار دارد. در شرکتی که مثال زدیم میانه های کرانهارزش

 سکه است. 100درآمد 

تواند خیلی غلط انداز باشد و احتمال زیادی دارد میانگین می

توجه را فریب دهد. انگار و یا بیگاران سهلنکه روزنامه

ها به این موضوع اعتراض دارند که میانگین  درآمد نشانآتش

ها به طور چشمگیری در سال گذشته کاهش پیدا کرده است و در آن

تواند خواست جبران آن را دارند اما در این بین یک نفر می

ست که در سال تحقیق کند که این ماجرا از آنجایی نشأت گرفته ا

ها چون اند و آنشده نشان جدید استخدامگذشته تعداد زیادی آتش

اند این امر باعث در ابتدای استخدامشان حداقل حقوق را داشته

 شده است تا میانگین حقوق پایین بیاید. 

بسیاری از کشورهای غربی، میانگین سنی که مادران نخستین  در

باال رفته است و این مساله در آورند فرزند خود را به دنیا می

تعداد بیشتر مادران سالخورده »تیترهای خبری خود را به شکل : 

دهد. اما آیا علت باال رفتن میانگین سن ، خود را نشان می« تر

ها در سن باالتری نخستین بچه تولد نخستین نوزاد این است که آن
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جوانان دار شدن نوآورند و یا اینکه آمار بچهرا به دنیا می

کاهش پیدا کرده است؟ یا ترکیبی از هر دو مورد رخ داده است؟ 

ها را با هم دانشمندان برای بیان این تغییر کدام یک از سال

کنند؟ کنند و چرا دقیقًا این دو سال را انتخاب میمقایسه می

ها معمواًل تغییرات طبیعی  را زیر سایه خود قرار میانگین

این اتفاق خوبی است اما گاهی اوقات با های دهند. بعضی وقتمی

تغییرات موجود در  –شود این کار اطالعات زیادی دور ریخته می

ها  بسیار بیش از میانه یا میانگین ها و پراکندگی آننمونه

توجه باشند. البته دانشمندان راهی ابداع کردند توانند جالبمی

راف و یا ها از انحها غلبه کنند: آنکه به این محدودیت

کنند که عدد دیگری پراکندگی مختص این تغییرات استفاده می

 است.

 پراکندگی 
سکه داشتند که میانگین آن نفری  9و  5، 4پسرهای مثال قبل، 

 7و  5،6دختر به ترتیب   3شد. حال در نظر بگیرید سکه می 6

ها نیز همان سکه داشته باشند. در این مورد میانگین دارایی آن

ها در بین پسرها بیشتر است. اما پراکندگی توزیع سکهسکه  6

های پسرها نسبت تفاوت بیشتری در دارایی سکه –از دخترها است 

 به دخترها وجود دارد.

ها از عبارتی به نام آمار دان ها برای توصیف این ویژگی توزیع

های علمی کنند. در اکثر مقالهانحراف معیار استفاده می

ای کنند دادهها وجود دارند که مثالً بیان میدههایی از داجدول

سال بوده  5 (SD)سال و انحراف معیار  65مانند سن با میانگین 

نگارها این است که بدانند در  است. نکته مهم برای روزنامه

برابر انحراف  4ای به طول ها در  بازهای از دادهبخش عمده

 x 5 = 20 4ی که زدیم گیرند.  یعنی در این مثالمعیار قرار می

تا  55سال. بنابراین اغلب بیمارها در این بررسی سنی میان 

نامتقارن  ،اند. این موضوع حتی در زمانی که توزیعسال داشته 75

نیز باشد مصداق دارد. برای مثال این مساله غیرعادی نیست که 

این عبارت  g/d, SD 15 g/d 15جایی ببینید نوشته شده است الکل: 

بر قانون غیر دقیقی و سرانگشتی که  به این معنی است که بنا

شده در این گروه بین منفی گرم در ما داریم میزان الکل مصرف

تواند روزی گرم در روز متغیر است. اما هیچ کس نمی 45روز تا 

توزیع ناپیوسته و بین گرم الکل بنوشد به همین دلیل  15منفی 

گرم در روز قرار دارد.  اغلب مردم مقدار  60گرم در روز تا  0

نوشند. با نوشند ولی تعداد اندکی مقدار زیادی میکمی الکل می
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ها کار سختی نیست که روی داده اندکی کار آماری بیشتر بر

ها در آن تحقیق بیش از کنندهمحاسبه کنیم چه درصدی از مشارکت

ما در مورد  اند. این روند رانوشیدنی در روز می نوشیده 5

 15بینیم. برای مثال، میانه تحقیقات مربوط به سیگار نیز می

سیگار در روز. نکته  25نخ سیگار در روز با انحراف معیار 

باره باید در نظر داشته باشید این است بسیار مهمی که دراین

که بررسی این مساله ممکن است به شما نشان دهد گروهی که در 

تعادل نیست. )به یاد داشته باشید این حال بررسی آن هستید م

 اند(اعداد برای توزیع نرمال به دست آمده

درصد جمعیت  95توانید درباره تایی می 4با انحراف معیار 

)دارای توزیع نرمال( اظهارنظر کنید. )به این معنی که اگر 

ضرب کنید و در دو طرف میانه پخش کنید،  4انحراف معیار را در 

گیرد( اگر های شما را در خود میرصد نمونهد 95این بازه 

درصد جمعیت اطالعاتی به دست آورید  99بخواهید درباره وضعیت 

درصد  99برابر انحراف معیار استفاده کنید )  6باید از 

های شما در فاصله میانه منهای سه برابر انحراف معیار نمونه

تنها  تا میانه + سه برابر انحراف معیار قرار دارد( و اگر

های اطراف میانه تمرکز داشته باشید این ضریب بر دو سوم نمونه

ها در فاصله میانه منهای رسد ) یعنی دو سوم نمونهبه دو می

 انحراف معیار تا میانه + انحراف معیار قرار دارند( 

برخی اوقات به جای انحراف معیار از پارامتر دیگری به نام 

 شود: واریانس مربع انحراف معیار است. واریانس استفاده می

ها مورد طبیعی است که در استفاده از انحراف معیار و تقریب

ها استفاده کنید نظر مشکالتی وجود دارد اما اگر با دقت از آن

ند. اگر درصد تغییرات را بر شوبه ابزارهای قدرتمندی بدل می

ای از معنی قبول اولیهانحراف معیار تقسیم کنید برداشت قابل

 آورید. نتایج به دست می

 15با انحراف معیار  100برای مثال ضریب هوشی در یک کشور 

درصد افزایش  5رسد. این یعنی می 105است. سال بعد این عدد به 

این تفاوت درصد را بر . حال 100از  105برای رسیدن به عدد 

برابر انحراف  0.33 = 5/15 به عدد کنیمانحراف معیار تقسیم می

نامند. در این مثال عدد می  z-scoreرسیم. این عدد را معیار می

z  0.33   .در علوم  –شده است و این نتیجه چندان بدی نیست

باشد نتیجه را دارای  تأثیر  z-score  0.2انسانی معموالً اگر 

تأثیری قوی  0.8معمولی و متوسط و  0.5کنند. ضعیف ارزیابی می

سانتی متر قدشان افزایش  6است.  کودکان در هر سال حدود 
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یابد که یک برابر انحراف معیار است و در نتیجه اثری قوی می

 و مشهود به شمار می رود. 

 ها نرخ

ها عالقه مندند. خطرات مرتبط، نسبت ها و نسبتدانشمندان به نرخ

ومیر... خبرنگار بیچاره خطر نسبت شانس، نرخ استانداردشده مرگ

ها باید چه کند؟ بار دیگر همانند مواردی که درباره با این نام

هایی با باال بگیرید و داده میانگین و درصدها دیدیم سرتان را

کنید و سعی که تحقیق بر مبنای آن بنا شده است را درخواست 

 انداز قرار دهید. ها را در چشمکنید آن

  (Relative Risk)خطر نسبی 

بیایید با یک مثال از جهان واقعی شروع کنیم. استفاده از 

شود استاتین ها )گروهی از داروهای کاهنده فشارخون(  باعث می

درصد کاهش پیدا  50سال بعدی تا  4خطر ابتال حمله قلبی در طول 

است. از   0.5خطر نسبی حمله قلبی در مقابل دارونماها  –کند 

 4ها دارو نما داده شده بود برای مدت میان افرادی که به آن

ها دچار حمله قلبی شدند اما در گروهی که درصد آن 3سال حدود 

در صد کاهش یافت .   1.5استاتین دریافت کردند این آمار به 

دارو نما گرفته بودند  به عبارت دیگر از بین هزار نفری که

هایی که داروی اصلی نفر دچار حمله قلبی شدند و از بین آن 30

نفر. بدین ترتیب برای اینکه جلوی  15را دریافت کرده بودند 

نفر گرفته شود باید به هزار نفر استاتین داده  15سکته آن 

سال دچار  4عدد درمان الزم برای اینکه شخصی در طی  –شد می

بهترین راه برای بیان این مساله است.  67 = 1000/15سکته نشود

اند نفری که تحت این درمان قرارگرفته 67این است که اگر شما 

ها تنها یک نفر در اثر این دارو خطر انتخاب کنید و از بین آن

نفر تنها  66ابتال به سکته را پشت سر گذاشته است و بقیه 

فاوتی از نظر خطر ابتال کنند و تاثرات جنبی دارو را تجربه می

 به حمله قلب را تجربه نخواهند کرد.

 (Hazard ratioنسبت خطر )

های خطر از نظر مفهوم و هدف معادل خطر نسبی هستند )اگر نسبت

درصد باشند( به  10خطرها چندان بزرگ نباشند و مثالً در حدود 

شوند طور معمول خطرها با توجه به همه متغیرها اصالح می

کنند یا ین محققان مثالً زنان را با مردان مقایسه نمیبنابرا

کنند یا سال مقایسه نمی 20سال را با زنان زیر  50زنان باالی 

کنند. اما به ها مقایسه نمیها را با غیر سیگاریمثالً سیگاری
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اجتماعی برای اصالح و جبران کردن  –طور خاص، شرایط اقتصادی 

که موقعی که درون یک مقاله را دشوار هستند. و این چیزی است 

کنید باید به آن نگاه کنید. ممکن است یک مقاله از بررسی می

نظر آماری کامالً منطقی و درست به نظر آید اما اگر این مقاله 

دارانه طراحی شده باشد تفسیر آن بسیار مشکل به نوعی جانب

 خواهد بود. 

ه تحقیق وسیعی های اصلی نیاز ببرخی از اوقات پیدا کردن داده

نظیر  –دارد به خصوص زمانی که سودها و خطرهای مواد غذایی 

و حتی مواردی مانند  تماشای  –قهوه، چای، لبنیات، گوشت قرمز 

توجهی همراه های بدنی با  خطر نسبی قابلتلویزیون و فعالیت

باشد و بعد از محاسبات متعدد مشخص شود که کاهش خطر مطلق و 

رغم خطر نسبی باال( بسیار پایین و رد )و علیواقعی در این موا

 ناچیز است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odds ratioنسبت شانس یا ترجیح 

نگاران است و  هایی که پیش پای روزنامهها و دامیکی از تله

الزم است اینجا درباره آن صحبت شود نسبت شانس است. نسبت شانس 

کنند اما این خطرناک را معموالً به عنوان خطرهای نسبی تفسیر می

درصد  10است )مگر اینکه خطرها خیلی بزرگ نباشند و مثالً در حد 

آیند، کودکی که در یک کشور به دنیا می 100باشند( برای هر 

مورد پسر هستند. نسبت جنسیتی )شانس اینکه فرزند شما پسر  52

باشد در برابر اینکه فرزندتان دختر باشد( برابر است با 

است و  49به  51. در کشور دیگری این نسبت 1.08 = 52/48

 رسد. حال نسبت شانس میان اینمی 1.04بنابراین این نسبت به 

توانیم بگوییم در این است. پس آیا می 1.04 = 1.08/1.04دو 

درصد بیشتر است؟ نه: خطر نسبی در اینجا  4شرایط تولد پسرها 
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ها را شانس بله 1.02 = (51/100)/(52/100)درصد است :  2تنها 

درباره   گیرد اما خطرشمارد و در نظر میدر مقابل خیر می

ابر همه امکانات )اعم از مثبت های  بله یا مثبت  در برگزینه

کند. دانشمندان از نسبت شانس آزادانه در و منفی( صحبت می

کنند اما این نسبتی نیست هایشان استفاده میتحقیقات و صحبت

 ها مورد استفاده قرار گیرد. ها و یا از سوی رسانهکه در رسانه

 مثال دیگری را در نظر  بگیرید:  ژن موثری در آسم کشف شده

درصد  51کودکان که این ژن را دارند »است. بر اساس خبرها: 

خطر بیشتری برای ابتال به آسم در مقایسه با کسانی دارند که 

شود، با خواندن مقاله پژوهشی اصلی مشخص می«. این ژن را ندراند

درصد همه کودکانی که این ژن را دارند مبتال به آسم هستند  62

درصد ابتال به آسم به چشم  52ند و کسانی که این ژن را ندار

است  1.51 = (52/48)/(62/38)خورد. نسبت شانس در این مورد می

است.   (PP) نقطه درصد 10اما تفاوت مطلق میان دو گروه تنها 

این ژن موضوع جالبی است اما پاسخ قطعی برای جلوگیری از آسم 

یا  ها به چشم مساله صفر و یککودکان نیست. اغلب مردم به ژن

کنند به همین دلیل این موارد جایی مرتبط و غیر مرتبط نگاه می

نگاران باید نهایت دقت را انجام است که دانشمندان و روزنامه

 دهند. 

البته نباید گفت کوچک بودن خطرهای قطعی در این موارد همیشه 

مشخص شد که  1995. در سال ها استبه معنی نادیده گرفتن آن

های از بارداری نسل سوم دو برابر بیش از قرص گیریهای پیشقرص

ها نسل دوم باعث ایجاد ترومبوسی یا ایجاد لخته خون در رگ

و   3/10,000در برابر  6/10,000شود تفاوت بسیار اندک بود می

ها هم پدیده نادری است. اما از اصوالً ایجاد لخته خونی در رگ

کنند ها استفاده میآنجایی که تعداد زیادی از زنان از این قرص

 توان آن را عاملی موثر در نظر گرفت. کماکان می

مانند همیشه اعداد و آمار مهم هستند اما درک واقعی از یک 

ها مهم تر است و مانند همیشه سعی کنید مردم تحقیق از آن

ها با چه خطرهایی واقعی را در ذهن داشته باشید و اینکه آن

 روبرو هستند. 

 شانس

اگر فقط قرار باشد یک چیز مردم عادی را با آمار دان ها 

دانند که شانس، متمایز کند، آن شانس است. آمار دان ها می

عامل تصادفی و رندم نقش بسیار بزرگی در زندگی همه ما و در 

توان به آن فکر کرد بازی همه روندها و رویدادهایی که می
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ا دو بار پشت سر هم آزمایی رکند. اگر کسی یک مسابقه بختمی

اما آمار   –تواند به سرخط خبرها بدل شود ببرد این اتفاق می

دانند با توجه به تعدد همه التاری هایی که در جهان دان ها می

در حال رخ دادن است این اتفاق در نهایت در جایی و در مکانی 

کنیم که زمانی در خواب رخ خواهد دارد. ما افرادی را مالقات می

ها را داشتیم به ها را دیده بودیم و رویای مالقات با آنآن

آید و اینکه چه دنیای کوچکی است. اما نظرمان شگفتی غریبی می

گویند ما هر شب خواب بسیاری از افراد آمار دان ها به شما می

بینیم و اگر این اتفاق برای شما بیفتد چندان هم تصادف را می

 غیرمترقبه و عجیبی نیست. 

آن گذشته مردم همیشه عالقه دارند دنبال الگوهایی بگردند. از 

حتی اگر چنین الگوهایی وجود نداشته باشند. این روش عجیب و 

ما در ماه صورت و یا  در پشت  –غیرعادی عملکرد مغز ما است 

چیز که سه بار پشت سر  بینیم و هرها ببری پنهان، را میبوته

کنیم. به خصوص این زیابی میهم رخ بدهد را رویدادی چشمگیر ار

شود که بتوانیم یک ارتباط مستقیم ظاهری اتفاق زمانی تشدید می

را تشخیص دهیم: اگر تعداد بروز سرطان خون در نزدیکی یک 

نیروگاه تولید برق باال باشد سرخط ها ممکن است تبدیل به این 

حتی اگر «. نیروگاه باعث افزایش سرطان خون شده است»شوند که 

نقص شیر و خط بیندازید احتمال یک سکه سالم و کامل و بی با

اما  –بار پشت سر هم شیر یا خط بیاید بعید نیست.  7اینکه 

توانید طبیعی بودن این را برای مخاطب خود اثبات کنید؟  آیا می

کند و بالفاصله یک تیم فوتبال یک تمرین دهنده جدید استخدام می

هم می برند. چه کسی باید اعتبار پس از آن سه بازی را پشت سر 

 ها را صاحب شود، تمرین دهنده جدید یا شانس؟ این پیروزی

شاید کسی بگوید علم، تالشی برای جدا کردن رخ دادهای واقعی 

با رخ دادهای تصادفی و شانسی و متمایز کردن ارتباطات شانسی 

از ارتباطات واقعی است. و در این مورد تمرین دهنده برای 

ه موفق باشد باید کاری بهتر از اتکا به شانس انجام دهد. اینک

به طور عمومی منصفانه است بگوییم هر جمله و گفته و یا گزاره 

دالنه ای در باره شانس و تصادف اشتباه است. نه تنها مردم ساده

گیرند که هیچ عادی قدرت شانس را کمتر از واقعیت در نظر می

 آمدن با آن ندارند. روش ذاتی برای مقابله و کنار 

دوست دارند همین داستان درباره خطرها هم وجود دارد. مردم

ها توانند کنترلی بر آنها آشنا هستند و میخطرهایی که با آن

داشته باشند  را دست کم بگیرند. )مثل رانندگی ماشین(. اما 
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ها ناآشنا هستند و ها میزان و جایگاه خطرهایی که با آنآن

کنند ها ندراند را بیش از اندازه بزرگنمایی میآن کنترلی بر

محیطی( همانند دهند ) مثالً خطرات زیستو به آن واکنش نشان می

ها بهترین کار این است که این خطرها مورد درصدها و میانگین

فهم باشد. را به زبانی ترجمه کنید که برای مردم آشنا  و قابل

است بگویید به اندازه  50ر به جای اینکه شانس این اتفاق یک د

بازی است یا به جای شانس در آوردن یک ورق خاص از یک دسته ورق

توانید اینکه بگویید امکان یک اتفاقی  یک در ده هزار است می

آن را با میزان خطر آسیب دیدن در یک سانحه رانندگی یا صاعقه 

 زدگی مقایسه کنید. 

  



 
نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

 همبستگی در مقابل رابطه 

دامی که پیش پای ما قرار دارد این است که همبستگی ترین بزرگ

دو رویداد را معادل علیت در نظر بگیریم. هر بار که یک گره 

ها شود، در آنجا پلیس هم حضور دارد اما پلیسترافیکی ایجاد می

باره توان دراینمعموالً عامل و علت مساله و مشکل نیستند. می

آیند هم اشتباه از آب درمیهای مشابه که به همان اندازه مثال

زده خواهید شد از اینکه ببینید به محض مطرح کرد. اما شگفت

اینکه مسایل به اندازه مثال باال بدیهی نباشد نتایج اشتباه 

 ای که به دست خواهد آمد چقدر پذیرفتنی است.کنندهو گمراه

تری دارند در نوشتن بیش از توانایی کودکانی که پاهای بزرگ

تری دارند. البته علت این امر به نی است که پاهای کوچککودکا

اندازه کفش و تأثیر آن در نوشتن ربطی ندارد بلکه به این 

تری دلیل است که کودکانی با سن  باالتر اندازه پاهای بزرگ

اند. های نوشتن بیشتری را در مدرسه پشت سر گذاشتهدارند و درس

حال سر درد داشته و درعیناگر شما با لباس به رختخواب بروید 

باشید این به معنی آن نیست که این دو مساله به هم ربط دارند 

 ها به عامل سومی وابسته هستند. بلکه هر دو آن

تواند به طور کامل تصادفی باشد. بستگی دو چیز با یکدیگر می

کند تعداد دزدان طور که دمای جهانی افزایش پیدا می همان

توان به سادگی ه است. این چیزی است که میدریایی هم زیاد شد

عدم ارتباط آن را مشاهده کرد اما درباره تعداد هاریکن ها، 

شده و جمعیت های شنای فروختهها  ،تعداد لباستعداد ماشین

 های چطور؟ مارمولک

یک مورد ویژه عامل خطر در پزشکی است. فشارخون باال و کلسترول 

های قلبی به شمار می روند. به یباال عوامل خطری برای بیمار

شود که غذاهای سالم تری همین دلیل به مردم توصیه فراوانی می

را بخورند. اما کلسترول باال عامل بیماری قلبی نیست. داستان 

این است که در گروهی از مردم که کلسترول باالتری دارند تعداد 

که از  گیرند. بسیاری از افرادافراد بیشتری بیماری قلبی می

 اند. های نرمالی داشتهمیرند کلسترولبیماری قلبی می

آیا راه رفتن با عصا عامل خطری برای افتادن افراد به شمار 

کنند و سقوط می رود؟ تعداد افرادی که از عصا استفاده می

کنند و کنند بیشتر از افرادی است که از عصا استفاده نمیمی

کنید( در نظر گرفتن اینکه  کنند )به مساله سن توجهسقوط می

چه چیزی عامل خطر است و در این مورد دور کردن عامل خطر فرضی 

 کند. تر می)عصا( فقط شرایط را پیچیده
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های تلفن همراه درباره ارتباط دکلمثال: نگاهی به این مقاله 

 و تولد کودکان بیندازید

-http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/dec/17/mobile
rate-birth-masts-phone 

دهد این مقاله که در روزنامه گاردین منتشر شده است توضیح می

های گارها ممکن است نتایج غلطی از دادهنکه چطور گاهی روزنامه

 درستی استخراج کنند.

  

http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/dec/17/mobile-phone-masts-birth-rate
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/dec/17/mobile-phone-masts-birth-rate
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  Significanceمعنا یا   

)قطعیت آماری(  Significanceدار بودن  یا این روزها واژها معنی

ای جادویی در علم به شمار می رود. روزگاری نه چندان دور کلمه

کرد اما اکنون همه چیز باید هیچ کس به این مفهوم فکر نمی

دار است تا حتی فرصت انتشار در مشخص شود تا چه حدی معنی

های علمی را پیدا کند. با این وجود گاهی خود دانشمندان ژورنال

دانند منظورشان از اینکه یک نتیجه باید چشمگیر ینیز دقیقاً نم

دار باشد چیست؟ این یکی از مفاهیم پیچیده آماری و یا معنی

 در علم به شمار می رود. 

دار بودن و چشمگیری  روشی در علم است که به کمک آن معنی

شوند. اگر های تصادفی جدا و متمایز مینتایج واقعی از یافته

یری انجام داد منظورش در واقع این است که دانشمندی کشف چشمگ

خواهید اگر شما حرف مرا قبول ندارید پس به چه طریق دیگری می

نتایج این آزمایش و بررسی را توضیح دهید؟ در پاسخ این پرسش، 

دانشمند دیگری ممکن است بگوید درست می گویی ممکن است حق با 

ها و احتماالت  نهتو باشد و یا اینکه کار خوبی است اما آیا گزی

 ای؟ الف، ب، پ و ت را نیز بررسی کرده

 هاآزمودن فرضیه

داری به معنی مدرن کلمه درباره مقایسه دو های معنیآزمون

هایی برای اینکه تعیین کنیم کدام فرضیه است و انجام آزمایش

یک درست است. فرضیه من این است که خواننده این متن از متوسط 

با انحراف معیار  100ش تر باشد )میانگین جمعیت جهان باهو

این فرضیه به خودی خود  در مقایسه با فرضیات  تهی و  ( 15

ها ها و بررسیارزش دیگر فرقی ندارد. اما اگر نتایج آزمایشبی

تواند تنها بر گیری نمیبه طور مشخصی نشان دهد که این نتیجه

دار من معنیگیری اثر شانس به وجود آمده باشد آنگاه نتیجه

است. توجه کنید که باید هر دو فرضیه را قبل از آنکه هر 

بندی کرده باشیم و بر سر این آزمایشی را انجام دهیم صورت

توان شانس محض موضوع به توافق رسیده باشیم که چه چیزی را می

نامید. یک فضای مشخص و منصفانه برای آزمایش ترتیب داده و 

ها نگاه کنیم توانیم به دادهما نمی سپس آزمون را آغاز کنیم.

و یک نقطه برجسته را در جایی از آن انتخاب کنیم و بگوییم: 

توانیم به طور نمی توجهی است. همیندار و قابلاین یافته معنی

ها نگاه کنیم و سپس فرضیه خود را بنا کنیم. خوب. همه داده

ر از بقیه داری باهوش تهای این درس به طور معنیآیا خواننده

 IQها آزمون مردم جهان هستند؟ بیایید فرض کنیم تعدادی از آن
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و با انحراف  105ها آن IQبدهند و مشخص شود میانه امتیاز 

به طور مشخص برخی از افراد امتیاز باال  –امتیاز است  2معیار 

اند برخی امتیاز پایین تر از میانگین به عالوه خطای تری گرفته

طور پراکندگی  ز در این میان وجود دارد همینگیری نیاندازه

 95که  خورد. دوباره از آنجاییدر توزیع امتیازها به چشم می

برابری انحراف معیار از میانه قرار  4فاصله  درصد توزیع در

انتظار  – 109تا  101در اینجا بین امتیاز  -داشته باشند 

 2.5) و  101های ما امتیازشان زیر درصد خواننده 2.5داریم 

کمتر از  –. این درصد بسیار اندکی است )باشد 109درصد باالی 

آنکه بتوان  آن را به عنوان نتیجه شانس در نظر گرفت. 

داری های ما به طور معنیگیریم که  خوانندهبنابراین نتیجه می

 دارای ضریب هوشی بیشتری از بقیه مردم هستند. 

به جای آن استفاده  zتوانیم از عدد درباره این موضوع می

امتیازی بین میانگین مورد انتظار و نتیجه  5کنیم: ما تفاوتی 

) حاصل تقسیم این تفاوت  zآوریم. بنابراین عدد خود به دست می

  z. 2.5یا  2تقسیم بر  5بر انحراف معیار( برابر است با 

دار درصدی معنی 5( در یک سطح 2) یا کمتر از منفی  2تر از بزرگ

 شود. یفرض م

درصد را در نشریات و  5های پزشکی عمومًا سطح اکثر مقاله

دهند. اما این تنها یک تحقیقات خود مورد استفاده قرار می

قرارداد تاکتیکی است. اگر ما بیشتر به نتایج خود اطمینان 

 zدرصد را با عدد  1داشته باشیم ممکن است تصمیم بگیریم سطح 

گر اگر این قدر بخواهیم دقیق در نظر بگیریم از سوی دی 2.6

کنیم که ایده ما به طور کلی به باشیم این خطر را قبول می

که تفاوت واقعی دلیل تفاوت در این عدد کنار زده شود درحالی

بینی کرده بود ای که فرضیه ما پیشوجود دارد اما نه به اندازه

. 

 اندازه نمونه 

انحراف معیار  یکی از عوامل پیچیده در این میان این است:

ها های ما تنها به توزیع امتیاز آنمیانگین ضریب هوشی خواننده

بستگی ندارد بلکه به تعداد افرادی که تست را پشت سر 

اند نیز وابسته است. اگر افراد بیشتری را مورد آزمون گذاشته

حال شود. اما این درعینگیری ما دقیق تر میقرار دهیم اندازه

توان با افزایش تعداد که هر آزمونی را می به این معنی است

دار تر کرد ها صورت گرفته است معنیروی آن افرادی که آزمون بر
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طور برعکس،  و همین -ها(  ها، الکترون)مثالً تعداد بیماران، موش

ها ممکن است تنها به این مساله مهمی است و بسیاری از تفاوت

 وند. دلیل کوچک بودن اندازه نمونه مفقود ش

برخی از اوقات ما نیاز داریم که گروه بزرگی را مورد آزمون 

های ظریف را آشکار کنیم. اما برخی از قرار دهیم تا تفاوت

و  –ها معنی خاصی نداشته باشد اوقات ممکن است این تفاوت

کنند. گیری میدانشمندان گاهی تنها نویزها را اندازه

کنند کنند که فکر میمیشناس از پیش تعیین دانشمندان وظیفه

ها است و آنگاه کدام یک از تاثیرها مورد توجه حداقلی آن

کنند تا تنها عوامل اندازه نمونه مورد نظر خود را طراحی می

ها در آن موثر باشد. بدین ترتیب از اینکه مورد نظر آن

های زیادی را مورد بررسی قرار بدهند صرفه نظر می و نمونه

کنند. به جای اینکه زینه زیاد خودداری میهمچنین از صرف ه

دار است بهتر است نشان دهید های ما معنیتنها بگویید یافته

درصد قرار دارند: این نوع بیان اندکی  95بازه اطمینان  که در

ما تخمین نقطه ضریب  IQاطالعات بیشتری همراه دارد. برای مثال 

درصد در بازه  95را بین خوانندگانمان با اطمینان  105هوشی 

به دست آوردیم. به زبان عادی این یعنی : ما  109تا  101

در گروه نمونه خوانندگانمان میانه   105فهمیدیم ضریب هوشی 

 19عضوی که از نمونه انتخاب کنید  20است و مطمئنیم از هر 

دارند. از آنجایی که  109تا  101ها ضریب هوشی بین مورد آن

پیدا کردیم دربردارنده  109تا  101 اطمینانی که ما در بازه

 دار است. نیست پس این یافته معنی 100عدد خارج از فرضیه 
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 برخی از مشکالت دیگر 

ترین راه برای اینکه به آمار مورد نظرتان دست پیدا کنید راحت

در واقع همان روشی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار 

گیرد:به نیمه گفته نشده داستان توجه کنید. به عبارتی ما می

کنیم. همه چیز درباره چهارچوب یک دایره را در اینجا کامل می

ها گفته ها باید درباره آنچه به آننگارها نه تناست. روزنامه

ها شود دقت کنند و مواظب باشند بلکه باید مواظب آنچه به آنمی

 گفته نشده است هم باشند. 

درصد  40کرد به مثال داروهای ضد افسردگی برگردیم که بیان می

کنندگان از مشکالت جنسی رنج می برند. سوال استفاده

توان در این مرحله پرسید این است که چند ای که میهوشمندانه

کنند نفر و یا چند درصد از کسانی که از این داروها مصرف نمی

ها چنین مشکالتی درصد آن 30ر اند؟ اگبا  این مشکالت جنسی مواجه

دارند، آن وقت مساله کامالً  متفاوت خواهد بود چون استفاده 

از این داروها خطر بروز مشکل در زمینه ارتباط جنسی را تنها 

 درصد افزایش خواهد داد.  10

همیشه بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم گروه ناظر را 

یا کنترلی وجود نداشته باشد  اگر گروه ناظری –نظر بگیریم  در

خوانیم که قرص ای میشده علمی نیست. ما در مقالهکار انجام

شود )یا حمله قلبی ساعت می 24جدیدی باعث کاهش خشونت در طی 

یا خطر ابتال به سرطان( اما این کاهش و یا برزو این رفتار 

اند چقدر بوده است؟ در جمعیتی که این قرص را دریافت نکرده

کند چه ر یک ژن خطر ابتال به یک بیماری را دو برابر میاگ

تعدادی از کودکانی که این بیماری را دارند از آن ژن 

ها فاقد این ژن هستند؟ آیا این برخوردارند؟ و چند نفر از آن

به صد است؟ اگر چنین است آن وقت  1به صد در مقابل  2نسبت 

ده است. اگر این توان ادعا کرد که ژن این بیماری کشف شنمی

 باشد چطور؟  14در برابر  7نسبت 

این هم مشکل دیگری است. اگر نوعی ناتوانی جنسی ناچیز باشد 

( شاید 91به  1به صد افزایش ده درصدی آن ) یعنی تبدیل  1مثالً 

تحمل و قبول باشد. اما اگر تناوب آن بیشتر باشد ممکن قابل

 Base. نرخ پایه یا است منجر به از بین رفتن یک رابطه بشود

Rate   بسیار مهم است و در مسایل دیگر نیز اهمیت خود را نشان

دهد: مسایلی که نادرند پیدا کردنشان دشوار است. حتی اگر می

مثبت از  –ها نادر هم نباشد شاید یک تست بیشتر غلط تعداد آن

مثبت چرا که تعداد بیشتری افراد سالم  –آب دربیایید تا درست 
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گیری وزن افراد برای ارند. به طور مشابه آزمون اندازهوجود د

پیدا کردن تروریست ها در هواپیما ممکن نیست. چرا که در 

گناهان را جدا خواهید نتیجه شما تعداد افراد بیشتری از بی

کرد تا مظنونین را. پیدا کردن یک سوزن در یک انبار کاه 

ید سوزنی پیدا توانغیرممکن است نه به این دلیل که شما نمی

کنید آن را کنید بلکه به این دلیل که شما دایم فکر می

 اید . پیداکرده

های تمرینی از سوی مدرسانشان مورد خلبانانی در هنگام آزمایش

اند و بالفاصله عملکردشان کاهش یافته است. تشویق قرار گرفته

به همین دلیل مدرسان تشویق کردن شاگردان را متوقف کردند و 

گردان اندکی بد تر عمل کردند. اتفاقی که در واقعیت افتاده شا

ها همیشه داشتند بهترین توانایی خود بود  این بود  که خلبان

ها خوب بودند و تنها اندکی دادند در حالت اول آنرا بروز می

ها باز هم خوب بودند شانسی آورده بودند و در حالت دوم آنخوش

تر بودند و به همین دلیل نتیجه  اما این بار اندکی کم شانس

خواهم به دیدن دکتری بروم آن هم زمانی که بدتر شد. من می

من   –تحمل شده باشد ام غیرقابلشکایتم از بیماری و ناراحتی

وضعیتم  بد است و در این شرایط وضعیتم  بدتر از حالت معمول 

ن روز اندازد و فردای آها میاند. دکتر فقط نگاهی به آنهم شده

کنم. وضعیت من هیچ تغییری نکرده است فقط من احساس بهتری می

نوسان ناراحتی به جای دیگری منتقل شده است. مقامات در 

کنند این کنند و فکر میها دوربین نصب میترین چهارراهخطرناک

ها بازیکنان شود پسرها فوتبالیستها میسنجش باعث کاهش تصادف

 نه به خوبی پدرانشان.  خوبی هستند ولی معموالً 

های برخی از بهترین آمار دان ها خود را درگیر چنین بررسی

نامند. دلیل اند. چیزی که آن را رگرسیون به میانه میکرده

کنند اصلی که همه تحقیقات جدید پزشکی از دارونما استفاده می

همین است : همه افراد به خاطر رگرسیون به میانه از اینکه 

کنند. اما آیا کنند احساس بهتری پیدا میت میقرص دریاف

شوند؟ خورند واقعًا بهتر میهای واقعی را میبیمارانی که قرص

همیشه این مساله را در نظر داشته باشد به خصوص زمانی که 

افراد ) یا صنعت ( در بدترین شرایط خود هستند و از نتایج 

 رند. ترین سود را می بها( بیشیک درمان ) یا حمایت

 نتیجه 

بریم. شاید هیچ این مطلب را با اخطار دیگری به پایان می

ها و فرضیات پنهان ای از علوم به اندازه آمار از دشواریحوزه
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توان رسد که به سادگی میها مملو نباشد. به نظر میو دام

اشتباهی را مرتکب شد. بنابراین حتی با فرض اینکه شما این 

ل به یک آمار دان آماتور اید سعی نکنید تبدیدرس را گذرانده

کنید به یک آمار دان متخصص زنگ بزنید. شوید. زمانی که شک می

ها دوست شناسید سعی کنید با یکی از آنکسی را نمیو اگر هیچ

شوید که بتوانید هر زمانی که نیاز داشتید با او تماس بگیرید. 

کننده آمار دان ها بنا بر تجربه من یکی از موثرترین و کمک

 رین افراد در میان دانشمندان هستند. ت
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