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   چکیده
با توجه به پیچیده تر شدن طراحی، اجرا و تفسیر نتایج تحقیقات علوم پزشکی و گسترش پزشکی مبتنی بر  :مقدمه   

شواهد، نیاز به دانش آمار زیستی به منظور درك نتایج سایر تحقیقات و طراحی تحقیقات جدید براي اعضاء هیئت علمی و 
نگرش و اطمینان اعضاء هیئت علمی، پزشکان و هدف از مطالعه حاضر مقایسه آگاهی، . پزشکان ضروري می باشد

 . می باشد 1390دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در خصوص آمار زیستی در سال 
داده ها با استفاده از یک پرسش نامه استاندارد که از  بخش اطالعات دموگرافیک، نگرش و  :مواد و روش ها   

مبناي . اطمینان نسبت به آمار زیستی و سواالتی در خصوص آگاهی افراد نسبت به آمار زیستی بود، جمع آوري گردید
و آزمون  vol.16  SPSSتفاده از نرم افزارداده ها با اس. در نظر گرفته شد 20و نمره اطمینان  100نمره نگرش و آگاهی 
  . تجزیه و تحلیل گردیدند X2هاي آنالیز واریانس و 

. درصد  به ترتیب دوره اپیدمیولوژي و آمار زیستی را گذرانده بودند 80درصد و  3/91در مجموع  :یافته هاي پژوهش  
بیش از  نیمی بیان . ضو هیئت علمی بودنددرصد ع 3/21درصد پزشک و  9/31درصد  نمونه ها دانشجوي پزشکی،  8/46

، نگرش 32/1648/24میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی . داشتند که به طور منظم هیچ مجله اي را مطالعه نمی کنند
54/980/62  59/2و اطمینان از درك آمار زیستی70/12 بین میانگین نمره آگاهی، نگرش و اطمینان از درك . بود

 )P<0.05.(اعضاء هیئت علمی، دانشجویان پزشکی و پزشکان اختالف معنی داري وجود داشت آمار زیستی،
میزان آگاهی پزشکان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از پزشکان آمریکایی  :بحث و نتیجه گیري   

گاهی در خصوص آمار زیستی پزشکان کمترین میزان آگاهی و اعضاء هیئت علمی بیشترین میزان آ. بسیار کمتر بود
هاي دروس آمار زیستی، اپیدمیولوژي و آموزش آمار زیستی براي پزشکان، دانشجویان پزشکی و  لتغییر سر فص. داشتند

 .اعضاء هیئت علمی پیشنهاد می گردد
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   مقدمه
تحقیقات پزشکی را به ) EBM(پزشکی مبتنی بر شواهد   

این  مرنتیجه ا). 1(،طور منتقدانه مورد ارزیابی قرار می دهد
است که متخصصین علوم پزشکی بایستی از دانش 
اپیدمیولوژي و آماري الزم جهت مطالعه مقاالت پزشکی 

ج مقاالت، همگام یر نتایتا بتوانند با تفس ،)2(،برخوردار باشند
ماران یبه درمان ب یپزشک يشرفت هاین پیدتریبا جد

با این وجود دانش آماري در بین پزشکان هنوز در . بپردازند
مطالعات زیادي نشان  ). 3-7(،حد ضعیفی باقی مانده است

هایی که آموزش هاي  خصوص آنه داده اند که پزشکان ب
رسمی را در خصوص علوم اپیدمیولوژي و آمار زیستی ندیده 
اند، فهم و درك ضعیفی از آزمون هاي معمول آماري دارند 

ها در درك مقاالت علمی محدود به تفسیري  و توانایی آن
). 8،5،3(،ده یا ترجمه شفاهی از نتایج مطالعات استسا

امروزه تعداد زیادي از پزشکان با مشکالت عدیده اي در این 
زمینه مواجه هستند زیرا آزمون هاي آماري که در متون 

بیشتر از گذشته پیچیده و پیشرفته  شوند یاستفاده مپزشکی 
آنالیز و ها ممکن است فقط قادر به درك  آن). 9(،تر شده اند

در  ).9(،از مقاالت پژوهشی باشنددرصد  21شرح یافته هاي 
که  2007در سال  و همکاران شیندیو پژوهشی که توسط

در ایاالت متحده آمریکا صورت گرفت میانگین نمرات 
. قرار داشتند 10-90محدوده  بود و دردرصد   1/41 آگاهی

را در  بیشترین آگاهی ،ها رزیدنت هاي مورد مطالعه آن
کور و تفسیر ریسک نسبی داشتند و خصوص مطالعات دو سو

فقط . کمترین نمره مربوط به تفسیر آزمون کاپالن مایر بود
آنان می توانستند رگرسیون چند متغیره را درصد  4/37

آنان می توانستند نتایج درصد  8/58که  تفسیر کنند در حالی
P که دوره رزیدت هایی . را براي یک یافته تفسیر کنند

هاي پیشرفته را گذرانده بودند بهتر از سایرین به سواالت 
طور معنی ه میانگین نمره آگاهی مردان ب .پاسخ داده بودند

هاي سنی و نمره آگاهی  بین گروه. داري بیشتر از زنان بود
رزیدنت هایی که در . آنان ارتباط معنی داري وجود نداشت

ا گذرانده بودند خارج از ایاالت متحده تحصیالت خود ر
در تحقیقی که  ).10(،میانگین نمره آگاهی کمتري داشتند

 روچسترشهر  کینیوکلیمدر مرکز  و همکاران وستتوسط 
تحت عنوان نگرش پزشکان بالینی نسبت به آمار زیستی 

درصد  7/86نفر مورد بررسی قرار گرفتند که  301انجام شد 
ازمند درك آنان بیان نمودند که براي نیازهاي شغلی نی

از آنان  بیان درصد  6/17. صحیح آمار زیستی می باشند
نمودند که دوره هایی که در آمار زیستی گذرانده اند می 

بیان درصد  23. تواند نیازهاي شغلی آنان را رفع نماید

نمودند که می توانند مناسب بودن آزمون هاي آماري که در 
اظهار درصد  28. کار رفته اند را تشخیص دهنده مقاالت ب

. را طراحی نمایند که به تنهایی می توانند تحقیقات داشتند
بیان نمودند که می توانند آنالیزهاي آماري درصد  6/14

را بدون کمک گرفتن از مشاور  خود مربوط به تحقیقات
از پاسخ دهندگان اعتقاد درصد  7/92. آماري انجام دهند

شکی مبتنی بر داشتند که آمار زیستی یک جزء اساسی در پز
اعتقاد داشتند که پزشکی مبتنی بر درصد  88. شواهد است

در تحقیقی که . )2(،شواهد در فعالیت هاي بالینی مهم است
در مورد آمار زیستی و اپیدمیولوژي در موسسات تکمیلی 

استاد و  40نگرش و دانش . شد پزشکی در پاکستان انجام
شکده پزشکی هاي آماري در دان آموز در مورد کارگاهکار

اعتقاد داشتند درصد  45. پاکستان مورد بررسی قرار گرفت
آمار و اپیدمیولوژي باید به آماردان هاي حرفه اي واگذار 

استادان معتقد بودند درصد  58کارآموزان و درصد   86. شود
درصد  86. که آمار باید به صورت کامل تدریس شود

ي آمار ناراضی ها استادان از کارگاهدرصد  33کارآموزان و 
بودند و محققین نتیجه گرفتند که باید در رویکرد تدریس 

در هر مقاله  .)11(،آمار به صورت کارگاه تجدید نظر شود
از چندین آزمون آماري به منظور اثبات  علمی معموالً

در مطالعه اي . سواالت و فرضیات پژوهش استفاده می شود
صورت گرفته،  2007که توسط ویندیش و همکاران در سال 

مجله معتبر پزشکی  6مقاله علمی از  239در بررسی 
(American Journal of Medicine, Annals of 
Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet, 
and New England Journal of Medicine) 
مجموعه اي از آزمون هاي آماري که مورد استفاده قرار 

 همان ).10(،آمده است 1 شمارهگرفته بودند که در جدول 
طور که در این جدول آمده است تنوع آزمون هاي آماري در 
مقاالت علمی زیاد است و ضروري به نظر می رسد که 

هیئت علمی،  ءپزشکان، اعضا(ن این مقاالتاستفاده کنندگا
از  یستیبا...) پرستاران و ماماها، دانشجویان علوم پزشکی و

 بر بنا .را داشته باشند ج مقاالتیر نتایتفسدانش الزم جهت 
این شناخت توانایی ها و دانش استفاده کنندگان اصلی 

از . مقاالت و مجالت پزشکی امري مهم به نظر می رسد
یولوژي می توانایی ها دانش آمار زیستی و اپیدمجمله این 

ا هدف لذ. نتایج مقاالت دارند ریباشد که نقش مهمی در تفس
، یـسطح دانش و آگاه نییاز این پژوهش کاربردي تع

کان ــمی و پزشــئت علــهی ءضاــاع نانینگرش و اطم
در  1390در سال کی ایالم ــلوم پزشــگاه عــدانش

یاز ــورت نــوان در صــباشد تا بت خصوص آمار زیستی می
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  .یردـورت بگـان صـی آنـاهـش و آگـش دانــزایــجهت افاي ویژه اي در ــرنامه ریزي هــهم بــبراي این گروه م
  

  یامجله معتبر پزشکی دن 6مقاله اصیل پژوهشی در  239آزمون هاي آماري استفاده شده در . 1جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

  
  
  
  

  ها مواد و روش 
است که  یلیتحل-یفیک مطالعه توصیپژوهش حاضر       

ان ید، پزشکان و دانشجوینفر از اسات 47آن  یط
مورد مطالعه قرار  1390در سال ) ینترنیمقطع ا(یپزشک

 یدو بخشنامه  پرسشک یداده ها  يابزار گردآور .گرفتند
سن، جنس، در خصوص  یسواالت يحاوبخش اول  .بود

آمار  ،يولوژیدمیاپ ي، گذراندن دوره هایلیرشته تحص
بعد از فارغ  يها ، تعداد سالیمطالعه مجالت پزشک، یستیز

) یئت علمینترن، پزشک، عضو هیا(یو شغل کنون یلیالتحص
بود که  يشده ا نامه استاندارد پرسشبخش دوم . بود ها آن

استفاده شده  )ویندیش و همکاران(ر مطالعاتیدر سا قبالً
: قسمت است خود شامل سه نامه ن پرسشیا. )10(،بود

 4قسمت دوم شامل ، ینگرش سوال 5شامل قسمت اول 
را  یستیکه اعتماد نمونه ها نسبت به آمار ز بود سوال
که  سوال بود 20شامل  زیو قسمت سوم ن مودن یم یبررس

نامه ها توسط  پرسش .دیسنج یمرا  یزان دانش و آگاهیم
قرار داده شد و از  یپژوهش يار نمونه هایهمکار طرح در اخت

شرکت در  ل جهتیآنان خواسته شد تا در صورت تما
. به محقق بازگشت دهندل و یتکمنامه را  مطالعه، پرسش

 الزم از پرسش ينامه ها، داده ها پرسش يپس از جمع آور
د و با یگرد SPSS د و وارد نرم افزارینامه ها استخراج گرد
ه و یمورد تجز يو ناپارامتر يپارامتر ياستفاده از آزمون ها

 ين نمره نگرش نمونه هاییجهت تع. ل قرار گرفتیتحل
دند و بر یبا هم جمع گرد یطه نگرشیسوال ح 5، یپژوهش

توانست از آن کسب کند  یکه هر فرد م ين نمره ایشتریب
. دیضرب گرد 100د سپس عدد حاصل در عدد یم گردیتقس
در . دست آمده ب 100 ين نمره هر فرد بر مبنایا بر بنا

 4، یستیاز درك آمار ز نانینمره اطممحاسبه خصوص 
هر فرد بر نمره و  دندیطه با هم جمع گردین حیسوال ا

ز ابتدا ین یجهت محاسبه نمره آگاه. به دست آمد 20 يمبنا
که به طور  يبه فرد. دیردح سواالت مشخص گیجواب صح

تعلق  1نمره داده بود  درست پاسخ ح به هر سوالیصح
سپس . داده شد صفرگرفت و در صورت پاسخ اشتباه نمره 

دند و حاصل در یجمع گردهم  به یطه آگاهیسوال ح 20
 يهر فرد بر مبنا ین نمره آگاهیا بر بنا. دیضرب گرد 5عدد 
نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون  . دست آمده ب 100

ن آزمون یابر اساس . اسمیرنوف بررسی شد-کولموگروف

  آزمون آماري  تعداد  درصد
6/91  219  Descriptive statistics  
2/50  120  Simple statistics   
3/29  70  X2 Analysis 
1/20  48  T test  
1/20  48  Kaplan-Meier analysis  
9/15  38  Wilcoxon rank sum test  
8/13  33  Fisher exact test  
8/8  21  Analysis of variance 
7/6  16  Correlation  
6/68  164  Multivariate statistics 
8/26  64  Cox proportional hazards 
6/22  54  Multiple logistic regression 
9/2  7  Multiple liner regression 
9/15  38  Other regression analyses 
1/2  5  Non 

    Other methods, techniques, or strategies 

6/17  42  Intention-to-treat analysis 

3/16  39  Incidence/prevalence 
2/12  29  Relative risk/risk ratio 
8/8  21  Sensitivity analysis 
3/6  15  Sensitivity/specificity 
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ع نرمال برخوردار یاز توز ینان و آگاهینمره نگرش، اطم
هر  يب برایبه ترت P<0.85و  P<0.11 ،P<0.53(بودند 

 يرهایها بر حسب متغ سه آنین جهت مقایا بر بنا )سه
ز یمستقل، آزمون آنال t يمستقل با استفاده از آزمون ها

  . استفاده شد یب همبستگیانس و ضریوار
  پژوهشي  افته های

زن و ) درصد 6/42(یپژوهش يک سوم نمونه هایش از یب   
ک سوم نمونه ها یکمتر از . ها مرد بودند آندرصد  4/57

) درصد 8/46(از آنان یمیک به نینزد، )درصد 7/27(پزشک
ت یاکثر. بودند یئت علمیه ءاعضادرصد  5/25نترن و یا

و ) درصد 3/91(يولوژیدمیاپ یآموزش ينمونه ها دوره ها
از  یمیش از نیب .را گذرانده بودند) درصد 80(یستیآمار ز

ا را مطالعه یدن یچ کدام از مجالت معتبر پزشکینمونه ها ه
 9/8، )درصد 4/24(ک چهارم نمونه هایحدود . کردند ینم

ب یبه ترتدرصد  4/4و درصد  4/4درصد،  9/8درصد، 
، New England Journal of Medicine مجالت

JAMA ،The American journal of Medicine ،
BMJ  وMayo clinic میانگین . کردند یرا مطالعه م

دست ه ب 32/1648/24نمره آگاهی نمونه هاي پژوهشی 
 ءآمد که اختالف معنی داري بین میانگین نمره آگاهی اعضا

، دانشجویان )94/1800/35(هیئت علمی
وجود ) 31/1392/16(و پزشکان) 93/1318/23(پزشکی
کمترین و بیشترین نمره ) 2جدول شماره )(P<0.01(.داشت

نمونه هاي مورد درصد  6/10. بود 60و  صفربه ترتیب 
ارتباط معنی . مطالعه به هیچ سوالی پاسخ صحیح نداده بودند

داري بین جنس و گذراندن دوره اپیدمیولوژي با نگرش و 
بین گذراندن . آگاهی نمونه هاي مورد مطالعه وجود نداشت

دوره آمار زیستی با آگاهی ارتباط معنی داري وجود 
از نمونه ) درصد 7/2(فقط یک نفر) 2جدول شماره (.داشت

هاي پژوهشی توانسته بود، سوال مربوط به آزمون کاپالن 
را تفسیر  CI%95و  COX یون خطرات نسبیمایر و رگرس

 ین آگاهیشتریب. نماید و جواب درست را انتخاب نماید
 و هم یو کم ی، اسمیبیترت يرهایمتغ ییسامربوط به شنا

در مجموع . بود يشاهد-ص مطالعه موردین تشخیچن
که ارتباط دست آمد ه ب 54/980/62میانگین نمره نگرش 

ان یکه دانشجو يطوره با شغل نمونه ها داشت ب يدار یمعن
نگرش  یئت علمیه ءن نگرش و اعضایتر فیضع یپزشک
که مجالت معتبر  یکسان )3جدول شماره (.داشتند يبهتر

علوم پزشکی را مطالعه می کردند در مقایسه با سایرین 
ن اختالف یاما ا. نگرش بهتري نسبت به آمار زیستی داشتند

درصد  7/34) 2جدول شماره .(دار نبود یمعن ياز لحاظ آمار
درصد  17فقط . فق بودنداآمار زیستی مو ربا یادگیري ببیشت

داشتند که اصطالحات آماري نمونه هاي پژوهشی اظهار 
 83 و درك می کنند موجود در مقاالت پزشکی را کامالً

متن  رن اصطالحات دیدر برخورد با اان داشتند که یبدرصد 
ک سوم یش از یب. دارند یمشکل اساس یپزشک يها

به  يد داشتند که از اطالعات آماریتاک) درصد 34(آنان
 یاستفاده م یپزشک يدر مراقبت ها يریم گیهنگام تصم

  Pآنان تصور می کردند که می تواننددرصد  60 حدود. کنند
 7/46(از نمونه ها یمیکمتر از ن. را به درستی تفسیر نمایند

 يآمار يج روش هایتوانند نتا یابراز داشتند که م) درصد
دود ــح. ندیاــر نمیــق را تفسیقــک تحیاستفاده شده در 

 يتند که براــان داشیب) درصد 5/74(سه چهارم نمونه ها
در خصوص آمار  یج مقاالت الزم است مطالبیدرك نتا

 یپژوهش ينان نمونه هاین نمره اطمیانگیم. بدانند یستیز
 یبود که ارتباط معن 59/270/12 یستینسبت به آمار ز

جدول (.داشت BMJو  JAMAبا مطالعه دو مجله  يدار
ن یرا ب يدار یانس اختالف معنیز واریآزمون آنال )2شماره 

در  )3جدول شماره (.نشان دادنان نمونه ها یشغل و اطم
جنس، گذراندن ر یرها نظیر متغیکه در خصوص سا یحال

مشاهده  ین ارتباطیچن يولوژیدمیو اپ یستیدوره آمار ز
  . دینگرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               4 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2457-fa.html


  93ششم، دي  شماره ،دوم ستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله
 

178 
 

 ارتباط بین مطالعه مستمر مجالت پزشکی با نگرش و آگاهی نمونه هاي مورد مطالعه .2جدول شماره 
   P  آگاهی   P  اطمینان   P  نگرش  مجله  

JAMA 30/7 بلی00/68 26/0 70/200/16 006/0 90/1150/42 01/0  
 65/932/62 39/239/12 74/1579/22 خیر

N En J M  43/10 بلی00/64 64/0  96/145/13 27/0 02/1427/27 52/0  
 38/944/62 74/247/12 05/1761/23 خیر

American 
Journal  

  80/1200/63 96/0  83/600/13 81/0 14/1400/35 18/0 بلی

 38/979/62 00/267/12 31/1648/23 خیر

BMJ  65/5 بلی00/72  16/0  70/050/15 02/0 07/1201/35 000/0  
 51/940/62 58/257/12 53/1600/24 خیر

مطالعه مجالت 
   پزشکی

  73/910/61 12/0  97/120/12 09/0 35/1600/30 05/0 بلی
 79/855/65   27/350/13 60/1503/21 خیر

 
  ارتباط بین برخی عوامل مرتبط با نگرش، اطمینان و آگاهی نمونه هاي مورد مطالعه .3جدول شماره 

   P  آگاهی   P  اطمینان   P  نگرش  
  02/1096/62 89/0  95/262/12 82/0 52/1511/26 42/0  مرد  جنس 

 10/960/62 09/280/12 50/1725/22  زن

  42/884/65 01/0  78/230/11 05/0 31/1392/16 01/0  پزشک عمومی  شغل
 06/1054/58 87/100/13 93/1318/23  اینترن

 34/633/67 08/366/13 94/1800/35  هیئت علمی

گذراندن دوره 
  اپیدمیولوژي

  72/900/62 11/0  54/261/12 92/0 17/1628/24 41/0  بلی

 00/400/70 30/375/12  96/1725/31  خیر

گذراندن دوره آمار 
  زیستی

  53/922/62 62/0  31/272/12 55/0 62/165/27 03/0  بلی

 02/1144/14 ظ 77/1000/64 04/222/13  خیر

  
  و نتیجه گیري بحث

باشد  یم یلیتحل-یفیک پژوهش توصیمطالعه حاضر      
، پزشکان و یئت علمیه ءنفر از اعضا 47آن  یکه ط

زان ین مییعت با هدف ینترنیدر مقطع ا یان پزشکیدانشجو
مورد  یستینان آنان نسبت به آمار زی، نگرش و اطمیآگاه

 بود یمتوسط در حد نسبتاً زان نگرشیم. مطالعه قرار گرفتند
بود که  یفیو ضع نییدر حد پا نان آنانیو اطم یآگاه یلو

، گذراندن یپزشک مطالعه مجالت معتبر با يدار یارتباط معن
ئت ینترن، پزشک، هیا(نمونه هاو شغل  یستیآمار زدوره 

مورد  ينمونه ها ین کل نمره آگاهیانگیم .داشت) یعلم
 60تا  صفرن یبما  ينمره ابود که  32/1648/24 مطالعه

ار یبس شیندیو سه با مطالعهیکه در مقارا کسب نموده بودند 
و  شیندیوپژوهش در  ین نمره آگاهیانگیم. ن تر بودییپا

کا که در ایاالت متحده آمری 2007در سال  ،)10(،همکاران
قرار  10-90محدوده بود و در درصد  1/41صورت گرفته 

شتر بود که یمردان از زنان ب ین نمره آگاهیانگیم. داشتند
با  یسن يها ن گروهیب. می باشدش یندیومشابه با مطالعه 

مشاهده  يدار یدر دو مطالعه ارتباط معن ینمره آگاه
نمونه  یزان آگاهیبا م یستین گذراندن دوره آمار زیب. دینگرد

وجود داشت که مشابه با پژوهش  يدار یها ارتباط معن
نمونه ها  یبا آگاه ین مطالعه مجالت پزشکیب. بودش یندیو
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که در پژوهش  یوجود داشت در حال يدار یارتباط معن
حاضر کمترین در مطالعه . دار نبود ین ارتباط معنیاش یندیو

، )درصد 1/2(کاپالن مایر ينمره مربوط به تفسیر آزمون ها
 1/2(CI%95و ) درصد COX)1/2 یون خطرات نسبیرگرس
 يرهایمتغ یین نمره مربوط به شناسایشتریبود و ب) درصد

ش یندیکه در مطالعه و یدر حال. وسته بودیو پ ی، اسمیبیترت
دوسو کور ص هدف مطالعه ین نمره مربوط به تشخیشتریب

کاپالن  ين نمره مربوط به تفسیر آزمون هایو کمتر بود
ون یو رگرس) درصد 9/11(CI%95، )درصد 5/10(مایر

که  نیرغم ا یعل. بود) درصد COX)13 یخطرات نسب
زان یسه با مطالعه حاضر به میدر مقا ییکایآمر يدنت هایرز
و  CI%95کاپالن مایر،  يدر خصوص آزمون ها يشتریب

در داشتند اما  یآگاه COX یخطرات نسبون یرگرس
 یآگاهدو مطالعه  ينمونه هااز آن است که  یحاک مجموع

مره نن کل یانگیم. ها دارند نسبت به آن یفیضعار یبس
حدود . بود 54/980/62مورد مطالعه  ينگرش نمونه ها

 يفهم متن ها يابراز داشتند که برا) درصد 5/74(سه چهارم
اد یدر خصوص آمار  يادیز يزهایمقاالت الزم است که چ

. بوددرصد  95ش یندیوزان در مطالعه ین میرند که ایبگ
که  یشتر آمار موافق بودند در حالیب يریادگیبا درصد  7/34

گزارش نموده است درصد  77زان را ین میاش یندیومطالعه 
 ينمونه هاعدم عالقه ف و یاز نگرش ضع ین حاکیکه ا

سه با پزشکان و یدر مقا نسبت به آمار مورد مطالعه ما
ش از سه چهارم نمونه یب. است ییکایآمر يها دنتیرز
موجود در مقاالت  يدر فهم اصطالحات آمار) درصد 83(ها

شتر از مطالعه یبدرصد  8شدند که  یدچار مشکل م یپزشک
به آمار  بیان داشتند که اصالًدرصد  9/14فقط  .بودش یندیو

اعتماد ندارم زیرا به آسانی می توان با آمار دروغ گفت که 
بود این میزان در مطالعه ش یندیومشابه مطالعه  کامالً

نان ین نمره اطمیانگیم .)10(،بوددرصد   15ش یندیو
59/270/12 با مطالعه مجالت  يدار یکه ارتباط معن

JAMA  وBMJ ن نمره یا .ن شغل نمونه داشتیچن و هم
 و بود ینییکه در حد پااست  4/11 ،)10(،شیندیدر مطالعه و

به درصد   8/12فقط .  دارد یخوان با مطالعه حاضر هم
 .مطمئن بودند جه داده شده کامالًیک نتی يبرا      Pریتفس

و  یآگاه یمتوسط ول نگرش نمونه ها در حد نسبتاً    
 یدرصد کم. ف بودیضع یستینان آنان نسبت به آمار زیاطم

. کردند یا را مطالعه میدن یاز نمونه ها مجالت معتبر پزشک
نان یو اطم یبا آگاه ین مطالعه مجالت علوم پزشکیب

در خصوص  هن رابطیاما اوجود داشت  يدار یارتباط معن
نان نمونه ها ی، نگرش و اطمیآگاه. دینگرش مشاهده نگرد

گذراندن . شغل نمونه ها مرتبط بودبا  يدار یطور معنه ب
 ین آگاهیشتریب. مرتبط بود یفقط با آگاه یستیدوره آمار ز
و  ی، کمیبیترت يرهایمتغ ییمربوط به شناسانمونه ها 

ر آزمون کاپالن یمربوط به تفسز ین ین آگاهیو کمتر یاسم
. بود COX یون خطرات نسبیو رگرس CI%95ر یمایر، تفس

مورد مطالعه  ي، نگرش نمونه هاین آگاهیب يتفاوت آشکار
با پیچیده شدن  . دیمشاهده گرد ییکایآمر يدنت هایبا رز

طراحی و نتیجه گیري از کار آزمایی هاي بالینی و افزایش 
به  يشتریاستفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد، پزشکان نیاز ب

 با گسترش. افزایش دانش خود در زمینه آمار زیستی دارند
 ،مطالعات یشدن طراحده تر یچیو پ یقات علوم پزشکیتحق

 یشتر میب يشرفته آماریپ ياز به استفاده از آزمون هاین
شرفته یپ يآزمون ها که از یج مطالعاتیر نتایتفس. شود
ر یباشد اما غ یار مشکل میکنند بس یاستفاده م يآمار

ان از ی، پزشکان و دانشجویئت علمیه ءاعضا. ستیممکن ن
 یمطالعات استفاده من یهستند که از ا ین کسانیعمده تر

ر یالزم جهت تفس یاز دانش و آگاه یستین بایا بر بنا. کنند
ن مطالعه و یج ایبر اساس نتا. ن مطالعات برخوردار باشندیا

نسبت به  یدرمان-یشگاهن قشر دانیا یمطالعات مشابه آگاه
 يبازآموز يدوره ها يبرگزار. باشد یف میضع یستیآمار ز

 ،پزشکان يبرا يولوژیدمیو اپ یستیآمار زق، یروش تحق
در سر فصل ها و  ين بازنگریچن و هم یئت علمیه ءاعضا

 یشنهاد میپ يولوژیدمیو اپ یستیطرح درس دروس آمار ز
   .گردد

  سپاسگزاري 
 معاونت محترم از که دانند می الزم خود بر محققین    

 مروت طاهري دکتر آقاي جناب تحقیقات و فناوري دانشگاه
 کمیته مسئولین طرح و مالی منابع تامین خاطر به کالنی

  .قدردانی نمایند و تشکر تحقیقات
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Abstract 
Introduction: Given the more complicating 
of the designing of researches, implement-
tation and interpretation of medical research 
and developing of evidence-based medicine 
amended the knowledge of biostatistics in 
order to understand the results of other rese-
arches and designing new research for fac-
ulty members and physician. This study ai-
med to compare the knowledge, attitude 
and confidence of faculty members, physic-
cian and medical students towards biostat-
istics at the Ilam University of Medical 
Sciences in 2011.  
 
Material & Methods: Data was collected 
using a standard questionnaire that contain-
ed the parts, demographic data, attitude and 
confidence to biostatistics and questions ab-
out knowledge of participants towards bio-
statistics. The base of attitude and knowle-
dge score was considered 100 and that of 
the confidence score was 20. Data were an-
alyzed using SPSS 16 and ANOVA and χ2 
test.  
 
Finding: Overall, 91.3% and 80% had pas- 

sed epidemiology and biostatistics courses, 
respectively. 46.8% of the participants were 
medical students, 31.9% physicians and 
21.3% faculty members. More than half of 
them stated that they did not read any jou-
rnals regularly. Mean score of knowledge, 
attitude and confidence to biostatistics of 
participants were 24.4816.32, 62.809.54 
and 12.702.59, respectively. There was a 
significant difference between the mean 
score, attitude and confidence of faculty 
members, medical students and physicians 
toward biostatistics (P<0.05).  
 
Discussion & Conclusion:  The knowledge 
of physician and medical students was lo-
wer than those of American ones. Physi-
cians had the lowest level and faculty mem-
ber highest level of knowledge to biostat-
istics. Changing in the season of biostat-
istics and epidemiology courses and traini-
ng biostatistics for physician, medical stud-
ents and faculty members is recommended. 
 

Keywords: Knowledge, attitude, confi-
dence, biostatistics, Ilam 
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