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 مقدمه
صورت کارآزمایی یا   بههایی که  تمایل دارند در پژوهشبیشتر پژوهشگران 

گوناگون های  به روشموجود را  روابط بین متغیرهای دهند، ای انجام می مشاهده
و  P با استناد به مقدار ،ها در گزارش یافتهبیان کنند. آنان درصدد هستند که 

در پژوهش شده   های یافت خواننده را به پذیرش رابطه، درصد 95اطمینان  هفاصل
های مثبت  با یافته یتمایل دارند مقاالتنیز مجالت از سوی دیگر، . سازندمتقاعد 

های  گرایش نویسندگان برای گزارش یافته نمایند و به همین دلیل،را منتشر 
همیشه به دار  معنیفتن ارتباط آماری که یا  حالی در شود؛ میبیشتر هم دار  یمعن

گوناگونی عوامل ممکن است  واقع، حقیقی نیست. در هرابطنوعی معنای یافتن 
عکس وجود  یا بر و دنواقعی بین متغیرها شو غیر هرابطنوعی  گیری شکلباعث 
چه نکاتی را در باید بدانند پژوهشگران  ،. بنابراینسازندای حقیقی را پنهان  رابطه

گیری  های خود را از نتیجه  نظر گیرند تا یافته ها در تحلیل داده و  و تجزیهطراحی 
 .نمایندواقعی مصون  غیر

 قدرهر  ؛ چرا کهحجم نمونه است ،مهم در این زمینهنکات یکی از 
احتمال یافتن نتایج مثبت و وجود داشته باشد، های بیشتری در مطالعه  نمونه

  هیچ عامل توجیه ،در واقع ویابد  ایش میافز (ضعیف)هرچند دار  روابط معنی
این وضعیت هم آن است مقابل  هیافت. نقطتوان  این رابطه نمیای برای  کننده

و این  کشف نمود کم هبه دلیل حجم نمونرا حقیقی  های کامالً رابطهکه نتوان 
قبول   اگر قدرت آماری قابلیعنی  ؛موضوع به قدرت آماری مطالعه بستگی دارد

فقدان رابطه آماری را به نداشتن  توان می ،گرفتن سایر عوامل نظر با در ،باشد
 تفاوت یا فقدان رابطه بین متغیرها نسبت داد. 

حجم باشد؛ چرا که مناسب  هحجم نمونباید برای پیشگیری از این خطا، 
که   طوری  به ؛دهد ثیر قرار میأت  تحتنیز ها را  و تفسیر یافته Pنمونه، مقدار 

را  05/0مقادیر کمتر از ، Pها بر مبنای مقدار  تحلیل داده و پژوهشگران در تفسیر
تنهایی   که این استناد به  حالی در ؛دهند گیری قرار می تنها مبنای تفسیر و نتیجه

 نیست. کافی  بین متغیرها  مثبتروابط  هگیری دربار برای قضاوت و نتیجه
باید با این  ،اطمینانه یا فاصل Pگیری بر مبنای  فرایند تفسیر و نتیجه

است.  «واقعی واقعی یا غیر»، «دار معنی»همراه شود که آیا این تفاوت پرسش 
 گذاشته «ثیرأت»مداخله که توان ادعا کرد  در صورتی میپرسش، در پاسخ به این 

خطاهای احتمالی با  ثیر و تفاوتأوجود داشته است که این ت «تفاوت و رابطه»یا 
 ها مطرح است  در این زمینه چند احتمال برای تفسیر نادرست یافتهمرتبط نباشد. 

 شود. که در ادامه بیان می

بیشتر در  . این مشکلاست پژوهشوجود سوگرایی در اولین احتمال، 
از حد ممکن باید تا دارد و گوناگونی سوگرایی انواع دهد.  رخ میطراحی مطالعه 

صورت وقوع، در مرحله طراحی و اجرای مطالعه آن  بروز آن جلوگیری نمود و در

ها  تحلیل داده و  تجزیه هدر مرحلها  برخی از سوگراییرا برطرف کرد. البته 
 . ها را کنترل کرد توان آن آماری می ههای پیشرفت شود و با روش شناسایی می

( Selection bias) انتخاب نمونه هدر مرحل ،های عمده سوگراییاز جمله 
کل افراد جامعه  هتحقیق، در واقع نمایند هکه انتخاب نموناشد؛ بدین معنی ب می

اطالعات  سوگرایی ،نوع دیگرتأثیرگذار است. پذیری نتایج  نباشد و این بر تعمیم
(Information biasاست و )  آوری اطالعات  که امکان جمع دهد رخ میزمانی

های  ها با ابزارها و روش و یا اطالعات نمونه نباشدممکن تحقیق  هکافی از نمون
اطالعات به طور ناقص یا نادرست آوری گردد. در این حالت،  مختلفی جمع

عوامل مربوط به  دیگر، گیرد. نوع قرار میتفسیر مبنای و شود  میآوری  جمع
های مطالعه تحت  است. در این وضعیت، یافته (Confounder bias) مخدوشگر

گیرد که این متغیرهای اضافی، رابطه بین دو  ای متعددی قرار میتأثیر متغیره
با  در تالش هستند تاپژوهشگران اند. بیشتر  متغیر اصلی را تشدید یا تعدیل کرده

ها  و اثر آننمایند سازی، عوامل مخدوشگر را کنترل  تخصیص تصادفی و همسان
عوامل سازی  و خنثی کردن  توان برای کنترل راهکار را می. این سازندرا خنثی 

که عوامل مخدوشگر کرد باید توجه  انجام داد، اماشده   مخدوشگر شناخته
 .کنند خدشه وارد میگیری  نتیجهبه ناشناخته همچنان وجود دارند و 

بودن  بررسی کرد، تصادفی در تفسیر نتایج آن را  بایدکه بعدی احتمال 
 هو حجم نمون گوناگونهای  مونهبا نآمده است. اگر چنین باشد،  دست   یافته به
محسوب  «خطای تصادفی»آید. این خطا،  میدست   یج متفاوتی بها، نتمختلف

شود. حتی در صورتی  و با حجم نمونه کافی، اثر خطای تصادفی کمتر می شود می
که محقق کنترل الزم را برای جلوگیری از سوگیری و خطای تصادفی انجام 

تفاوت فقط آمده   دست  به هیافتدهد، باز هم این احتمال وجود خواهد داشت که 
 ارزشمند نباشد.ی دهد و مقدار تفاوت به لحاظ بالین دار آماری را نشان  معنی

داری بالینی  داری آماری و معنی الزم است پژوهشگر به تفاوت بین معنی ،بنابراین
 .گیری به آن بپردازد و در بحث و نتیجهنماید توجه 

 

 گيري نتيجه
بر  را فقط های مثبت یافتهدر مطالعه حاضر این موضوع بررسی شد که نباید 

های  یافته هدربار کرد؛ چرا کهگیری  نتیجهتفسیر و مبنای یک شاخص آماری 
 یافته ناشی از خطای تصادفی وجود دارد. اول این که چند وضعیت همیشه مثبت 
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یافته به  است و سوم، ناشی از خطای سیستماتیک یا سوگرایییافته  است؛ دوم،
یافته در اثر خطای تصادفی و اگر دهد.  میحقیقی را نشان  ای رابطه طور قطع

 یبر مبنای رابطه یا اثر آنباشد، تفسیر مهم ر بالینی نظ و ازنباشد سیستماتیک 
 شود.  حقیقی انجام می

کنترل یا حذف کرد، در مطالعه توان  را نمیخطاها  ههمبا این که  ،در نهایت
ها و بیان   تفسیر علمی یافته مربوط بهبا رعایت اصول و قواعد باید پژوهشگران 

خوانندگان ی به مطالعه، نتایج معتبرها در  پذیری یافته های تعمیم  محدودیت
 .دهندگزارش 
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