
  کار حسابگر بازگشت روش
  

  :توجه

  .نياز دارد Excelی  يا باالتر برنامه ٢٠١٠حسابگر به ويرايش اجرای اين ) ١

ا صفحه تھيه شده است، ممکن است ابعاد صفحه Excelی  چون اين حسابگر در برنامه) ٢ ده ھمسان ب در . ی نمايشگر نباشد ی بازش
دازه ه مناسب نمايشگر  ی صفحه اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر ان رد ک آن را طوری تنظيم ک

يم، . ديده شود ٣٠دست کم تا رديف  n؛ صفحه را طوری تنظيم کنيد که در ستون باشد ار نباش ن ک ه اي ور ب ار مجب ه ھر ب ن ک رای اي ب
ی آن را تنظيم و ذخيره کردو پس از بستن  را برداشت، صفحه را باز و اندازه Read-onlyتوان پيش از باز کردن برنامه، تيک  می

  .زد تيک را Read-onlyصفحه دوباره 

  

اربرد دارد برای مقايسه )Method Validation(  اين حسابگر در ارزشيابی روش م ک ا ھ ايج دو روش ب ه . ی نت روشی ک
  .شود ناميده می" مقياس"شود روش  شود و روشی که روش آزمون با آن مقايسه می ناميده می" آزمون"بناست آزموده شود روش 

ت  بات بازگش تفاده می) Regression(از محاس انی اس ازه زم ه ب ود ک د م ش زرگ باش ی ب ورد بررس ايش م د ی آزم انن
اده می T3ی کوچک مانند کلسيم، پتاسيم و  ھای دارای بازه برای آزمايش( HCGو  ھايگلوکز، کلسترول آزمايش  tتر  توان از آزمون س

  ).استفاده کرد

با ھر  روز، ۵کم  در مدت دست ی مھم بالينی گسترده ھستند نمونه را که در سراسر بازه ۴٠برای انجام مقايسه بايد دست کم 
  .و سپس نتايج حاصل را بررسی کرد )نمونه ۵تا  ۴روز، روزی  ١٠مثال ( سنجيددو روش 

ردن  برای "گزارش"ی  صفحه) ٢ھا،  برای انجام محاسبه" حسابگر"ی  صفحه) ١: اين حسابگر دارای دو صفحه است چاپ ک
  .ی بررسی نتيجه

  ی حسابگر صفحه 

  :شود داده می ی حسابگر دارای اجزايی است که به ترتيب استفاده شرح صفحه

ردن داده )١ دول وارد ک ا ج دول دارای . ھ ن ج تون ۴اي وانس رای عن ف ب ا ، يک ردي ف  ١۵٠و  ھ ردن ردي رای وارد ک ب
 .ستھا داده

تون  ماره Dدر س د ش تون . ی روز را وارد کني پس در س ه Xس نجش نمون ايج حاصل از س اس، و در  نت ا روش مقي ھا ب
 .ش آزمون را وارد کنيدھا با رو نتايج حاصل از سنجش نمونه Yستون

  .روز نمايش داده شده است ۵ی کلسترول در مدت  نمونه ١٠در شکل زير نتايج حاصل از سنجش 

     
 روش مقياس   روش آزمون

روز 
)D(  

شماره 
)n(   X  Y 

1  1  206  219 
   2  244  254 
2  3  203  213 
   4  201  213 
3  5  172  180 
   6  122  130 
4  7  208  216 
   8  166  170 
5  9  206  226 
   10  224  232 
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ازهدو در  ودار بازگشت است، ب االی نم ه ب اس  مستطيلی ک ه روش مقي وط ب ايج مرب ايش داده میو آزمون ی نت . شود نم
ه ھمانطور که گفته شد بايد در پايان کار گسترش داده ه ھم ازه ھا طوری باشد ک ردی م ی ب ر بگي الينی را در ب م ب ثال . ھ م

  :بوده است ٣۵۶تا  ٩٧از  Xبرای اين مثال نتايج 
  
  
  
  
  :شود ، خطاھای سامانمند ثابت و نسبی نمايش داده میبازگشت است زير نمودارمستطيلی که  در
  

Constant SE:  7.830  Proportional SE: 0.221% 
  

ر دسی ميلی ٧.٨٣ارقام باال به اين معناست که اين روش نسبت به روش مقياس حدود  رم ب امانمند ثابت ليتر  گ خطای س
ازه ر ب ن روش در سراس ا اي ی ب نجش جواب دارد؛ يعن دود  ی س ط ح ور متوس ه ط ون ب ای حاصل از روش آزم  ٧.٨ھ

ی در ھر % ٠.٢٢١عدد . ليتر بيش از روش مقياس خواھد بود گرم بر دسی ميلی بيانگر خطای سامانمند نسبی است؛ يعن
دک . ياس خواھد بودبيش از روش مق% ٠.٢٢غلظت، به طور متوسط حدود  يار ان اثير خطای نسبی بس با اين حساب ت

 . ليتر خواھد بود که بسيار ناچيز است گرم بر دسی ميلی ٠.۴۴تنھا حدود  ٢٠٠خواھد بود مثال در سطح 

 
 : شود نمايش داده میبا اعداد و ارقام ی بررسی  نتيجهدر قسمت ميانی  )۴

 

              

n:  40  D:  18 
              

Y = BX + A  

Y =  1.0022  X  +  7.8300 
r2:  0.996 

ی خط  توان از معادله می
برای حساب کردن ناميزانی 

 .استفاده کرد
  

  .نمايش داده شده است Dو  nھا و نيز تعداد روزھا به ترتيب در مقابل حروف  تعداد نمونه اين قسمت،در باالی 

ه ی خط  در خط بعدی معادل ادی کل رای ي ده است بازگشت ب ايش داده ش ه .آوری نم ابگر معادل ن حس ر  در اي رايش ب ی گ
  .شود حساب می" ی خطی بازگشت ساده"اساس محاسبات 

ايش داده شده است در خط سوم معادله ن بررسی نم دد . ی خط حاصل از اي امانمند نسبی ) A( ٧.٨٣ع ان خطای س ھم
ال  Xضريب . است انی ) B(است  ١.٠٠٢٢که در اين مث دار آرم زان انحراف خط بازگشت از مق انگر مي درجه  ۴۵بي
  : کرد و به درصد بيان کرد ١برای حساب کردن درصد خطای سامانمند نسبی بايد اين ضريب را منھای . است

1.0022 – 1 = 0.0022 

0.002 x 100 = 0.22% 

X Range:97   to  356 

Y Range:102to  369 



  

به از معادلهشرط اين که بتوان . نمايش داده شده است "r2"در خط آخر ضريب ھمبستگی  رای محاس ی  ی خط بازگشت ب
يش از ) bias(ناميزانی  ن شرط . باشد ٠.٩٧۵استفاده کرد آن است که ضريب ھمبستگی ب ال چون اي ن مث ورد اي در م

هت می"ی  برقرار است، در زير شکل جمله رد وان از معادل تفاده ک اميزانی اس رای حساب کردن ن ايش داده " .ی خط ب نم
  .شده است

ايش داده می ..."توان  نمی"ی  باشد، جمله ٠.٩٧۵ھمبستگی کمتر از اگر ضريب  ه  نم ه ب ن است ک ای آن اي ه معن شود ک
ل  ه"دلي تالف نتيج ان اخ ا نوس ه ب ه در مقايس م نمون داد ک ه" ھا تع د از معادل ردن  نباي اب ک رای حس ده ب ايش داده ش ی نم

ده بر. ناميزانی استفاده کرد د در روزھای آين ه داد ودر اين صورت باي ر رسی را ادام ازه ب داد و ب ا  تع زود ت ايج اف ی نت
  .  ی حاصل قابل استفاده باشد شود و معادله ٠.٩٧۵ضريب ھمبستگی بيش از 

ايگزين " سطح تصميم"ی ناميزانی، بايد  برای محاسبه )۵ ه Xمورد نظر را ج رد و  در معادل را حساب  Yی خط بازگشت ک
ر دسی ميلی ٢۴٠و  ٢٠٠در مورد کلسترول سطوح تصميم عبارت است از . کرد رم ب ن عددھا در . ليتر گ ا گذاشتن اي ب

 :شود اعداد زير حساب شده و نمايش داده می، "گيری ھای تصميم سطح"جدول 

  
Xc  Yc  %Bias 

  

طح
س

 
ميم
ص
ی ت

ھا
 

ری
گي

 

200  208.2729 4.13644 

240  248.3614 3.48394 

        

        

  

ه نتيجه با مراجه به جدول باال ديده می امی ک ه ھنگ ا روش مرجع طور   شود ک ی  است نتيجه ٢٠٠" متوسط"سنجش ب
ن روش آزمون  ٢٠٨سنجش با روش مورد بررسی به طور متوسط  ر اي ا ب اميزان است% ۴.١است و بن در سطح . ن

ه طور متوسط ٢۴٠تصميم  اس ب ه روش مقي ايی ک ی ج ه می ٢۴٠، يعن د نتيج ه طور  خوان ون ب ا روش آزم ی سنجش ب
دار ناميزانیبرای قضاوت کلی چون . ناميزان است% ٣.۵است و  ٢۴٨متوسط  م نزديک است می مق ه ھ ا ب وان از  ھ ت

البته اگر اختالف ناميزانی در سطوح تصميم زياد باشد . است% ٣.٨ھا ميانگين گرفت و گفت که ناميزانی اين روش  آن
رد بلکه بايد برای ھر سطح جداگانه تصميم استفاده کردنبايد از ميانگين  ب .گيری ک ر جدول س انگين در زي اميزانی مي ز ن

  :شود رنگ نمايش داده می

  

Average Bias (%):  3.81019 

  

ا  برای اين کار در اولين روز وارد کردن داده. ھای جديد صفحه را ذخيره کرد در طول بررسی بايد ھر روز پس از وارد کردن داده ھ
  .کردو در نشانی مورد نظر ذخيره ) مثال کلسترول(ی حسابگر را با نام مربوط  توان صفحه می

  ی گزارش صفحه 
رد تايپ را .. به بررسی مانند آناليت، روش مقياس و ط توان اطالعات مربو ی گزارش می با مراجعه به صفحه و سپس از آن چاپ ک

  .گرفت



ه ٢و  ١ھای  صفحه. شود می A4ی  صفحه ۵کل گزارش  داد نمون ا چنانچه تع ر از  حتما بايد حتما چاپ شود؛ ام ده کمت ايش ش ھای آزم
ه جلوگيری از چاپ صفحهبرای . ھای ديگر الزم نيست تا باشد چاپ صفحه ۶٨ ا گزين يش  Print Previewی  ھای اضافی بايد ابتدا ب پ

  .ا که الزم است چاپ شود معلوم کردھايی ر نمايش گرفت و پيش از فرمان چاپ تعداد صفحه

  

 ھای پرت بررسی داده 

د،  با نتيجهھا  ی داده ھنگام وارد کردن روزانهاگر  ته باش اس داش ا روش مقي دای روبرو شويم که اختالف چشمگيری ب ه  باي الی ک در ح
ه  ن ک ا اي ين اختالف فاحشی واقعی است ي ھنوز آن نمونه برای سنجش قابل استفاده است آن را دوباره آزمايش کنيم تا ببينيم که آيا چن

  .بوده استناشی از اشتباھاتی مانند جابجايی نمونه يا اشتباه تايپی 

دناشی ا هبسيار مھم است زيرا چنانچ  بردن به علت ناھمخوانی  پی اجور داده آن ز اشتباھات سھوی باشد باي دار  ی ن رد و مق را حذف ک
رد ايگزين ک ود يک داده.درست آن را ج د  وج تباه باش ه ناشی از اش اجور ک ون(ی ن کال روش آزم ه اش اثير نادرست  می) و ن د ت توان

  .چشمگيری برمحاسبات داشته باشد و برآورد بسيار نادرستی از ناميزانی به دست دھد

امانه ی پرت داده اما اگر ه دقت  ناشی از عملکرد س د ب رد ی سنجش باشد باي رای برطرف کردن آن علت آن را بررسی ک و راھی ب
ثال . يافت ين نتيجه ممکن است بررسیم ه چن د ک ان دھ های  ھا نش داخل می ناشی از مداخل ه در روش آزمون ت د ک د  گری باش ثال (کن م

ا  دارو از تداخل آن توان آيا در آينده می ررسی کرد که بايد بدر اين صورت ). مصرف يک داروی خاص رد ي در آزمايش جلوگيری ک
اند  يا شايد بررسی. گيری قطع کرد يا نه توان مصرف آن دارو را به مدت الزم پيش از نمونه مثال آيا می. نه ھا ما را به اين نتيجه برس

ين ی ناجوری  که بروز اشکالی که قابل رفع است سبب چنين نتيجه رد و ھمچن د آن اشکال را برطرف ک شده است؛ در آن صورت باي
همطمئن شد که در آينده و ھنگامی که بناست از اين روش  اران برای سنجش نمون تفاده شود ھای بيم د  ،اس ان اشکالی رخ نخواھ ا چن ي

  .ی پايش کيفيت قابل شناسايی خواھد بود ی سامانه به وسيله اين که در صورت رخداد داد يا

د بررسی  اھی ممکن است علت بروز دادهگ وارد باي ن م د؛ در اي ھای پرت شناخته نشود يا شناخته شود اما راھی برای اصالح آن نباش
ن .را ادامه نداد و روش مورد بررسی را مردود اعالم کرد ه سرجمع اي ار داده ک ادگی از کن ه س د ب د ھر  نباي رت گذشت و نباي ھای پ

  .حذف کرد ی پرتی را بدون بررسی داده

  

  

  با احترام، 

  ١٧/٩/٩٢ –حسن بيات 


