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  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب
  

آن  و كاربرد مياز مفاه حيو درك صح يياز آن منوط به آشنا حيانجام پژوهش و استفاده صح يبرا يساسا يعلم آمار دانش
 )Standard Error( استاندارد ي) و خطااري(انحراف مع )Standard Deviation( انحراف استاندارد يآمار ميمفاه ).1است(
از آنها دچار  حيدر خصوص استفاده صح يوم پزشكعل نياز محقق ياريهستند كه بس يميمفاه در زمره )اريمع ي(خطا

اكثر مجالت  بس كه نيهم صدو شاخ نيا زيتما تياهم ). از4تا2(رنديگ مي هم به كار يبه جا ابهام شده و آنها را اشتباهاً
 ني. بنابرادانند مي دو شاخص نيا قيمنوط به مشخص نمودن دق را يو چاپ مقاله ارسال رشيپذ يارهاياز مع يكيمعتبر 

  رسد. مي به نظر يدو شاخص ضرور نيا حيذكر چند نكته در خصوص تفاوت و نحوه كاربرد صح
حول اي  نمونه يها ) دادهراتيي(تغ ياست كه نحوه پراكندگ يشاخص ،يا نمونه انسيجذر وار ):SD(استاندارد انحراف

  ).5است( يالزام هي نمونها براي توصيف داده قيارائه آن در تحق .كند يم فيشان را توص نيانگيم
  

ix اطالعات مشاهده :i ام xميانگين مشاهدات : n=  نمونهحجم 
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نمونه به  جينتا ميتعم يهدف اصل بلكه ستي) نيفينمونه (آمار توص يها داده فيتوص پژوهشگر صرفاً يهدف اصل اما
برخوردار باشند به  يكاف )Reliability( اعتبار نتايج نمونه از الزم است امر نيا ي. برااست )ي(آمار استنباط هدف عهامج

 نيانگيم يي مانندها آمارهمثالً نتايج ( به جز آن نمونه به تصادف از همان جامعه انتخاب و يگرياگر نمونه د گريدعبارت 
نمونه قبل تفاوت  جيبا نتا آمده به دست جينتا ستيبا مي محاسبه شود )دعامورد ااي  آماره سايرو  وعيدرصد ش اي

  ).6(گيرد مي بررسي اين موضوع از طريق محاسبه شاخص خطاي استاندارد صورت نداشته باشد يچندان
و در هر  تخاب) انn( كسانيبه حجم  يگذار يبا جا يريگ بار نمونه نياگر از جامعه چند :)SEاستاندارد( يخطا
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تا مقدار  n شامل( nبه حجم  يديعمل، نمونه جد نيبار تكرار ا n) محاسبه شود پس از نيانگيممثالً ( ادعارآماره مورد با
 اريانحراف مع اين نمونه جديد يرااگر ب حال ديآ مي دسته ب اي) تا ميانگين نمونه nمثالً آماره مورد نظر  نمونه از

براي  خواهد بود. اماخطاي استاندارد ميانگين نمونه) مثالً ( ماره مورد ادعاآاستاندارد  يبرابر خطا جهيمحاسبه شود نت
ساده  توان از فرمول مي ،كننده خستهزمان بر و روش  اجراي اين يبه جا يك آماره آوردن انحراف استاندارد به دست

   ).5حاسبه نمود(شاخص را م نيا به راحتي نمونه بر جذر حجم نمونه يها داده اريانحراف مع ميتقس با ريز
SDSE

n


  
  

  :  SEو  SD تفاوت
•SD اما  (آمارتوصيفي) ها ي براي توصيف دادهشاخصSE (آمار استنباطي) راجع به  استنباط براي انجام يشاخص

  ).7است(ها  داده
• SD مفهوم اما  يدارا ييبه تنهاSE 7شود( مي ائهار نانيفاقد مفهوم و در قالب فاصله اطم ييبه تنها.(  
• SD فاصله بين ( يچارك انينرمال از دامنه مريغ يها جامعه يبرا و نرمال ارائه داراي توزيع يها جامعه يفقط برا

  ).5شود( مي استفاده )اول و سوم چارك
• SD مونه ثابت اما حجم ن شيبا افزاSE 3(ابدي مي حجم نمونه كاهش شيبا افزا.(  
 ها داده و مناسب جلوه دادن خواننده بيباعث فر SD ياز آن به جا است و استفاده SDتر از  همواره كوچك SEمقدار  •

  ).8شود( مي
x فرمتنكته آخر اين است كه در صورت گزارش انحراف معيار همراه ميانگين ( SD(  حتما قيد شود كه عدد ذكر

 عبارتخواننده در تشخيص آن با ممكن است  زيرا ميانگين انحراف معيار است شده پس از
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( از نگارش صحيح  حتي بهتر است دچار ابهام شود(SD)x  با ذكر آن كه عدد قيد شده

  .)9(استفاده شود در پرانتز انحراف معيار است،
در جاي مناسب  را SEو  SD هاي شاخص ،نكات ارائه شده ضمن توجه به نويسندگان محترم اين كهسخن  خالصه
با  . اميد استش نمايندرا نيز گزار SEبراي رفع شبهات مقدار  كار برده و در صورت انجام پژوهش تحليلي بهخويش 

 ديكاهش تول از اين رهگذر شاهد يمجالت آموزش پزشك مقاالت تيفيعالوه بر باالبردن ك مذكور ينكات آمار تيرعا
  باشيم. سالمت نظام يها سطح پژوهش يارتقاو در نتيجه  نظام سالمت يها نهيهز كاهش هدر رفت ،تيفيك يمقاالت ب
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