
  
2003-2004 مقدماتي  ماند؟ چه كسي زنده مي

  چگونه بايد بر اين تمرين كار كرد؟
  . از دو سوال مقدماتي و يك تمرين نهايي تشكيل شده است2003-2004 سال Alympiadتمرين 

 
  نكات كلي

  .ايي قرار است انجام دهيدابتدا همه صورت سوال را بخوانيد تا بفهميد چه كاره -
 .كارها را تا حد ممكن تقسيم كنيد. وقت زيادي بر مسايل مقدماتي مصرف نكنيد -

مسايل مقدماتي را به هم كارهاي انجام شده در به دست آمده از  نتايج قبل از شروع كار روي تمرين نهايي به عنوان يك تيم، -
 .منتقل كرده و بحث كنيد

 .دهيد به همراه استدالل باشد و به روشني بيان كنيد هايي را كه مي ت مشاورهبراي تمرين نهايي، مهم اس -

مطمئن شويد كه از . هايي كه مورد سوال واقع شده، پرداخته است مطمئن شويد نتيجه كار يك مشاوره واقعي است و به همه جنبه -
 .ش نهايي وارد شده استايد در مشاوره بخ ها و جزئياتي كه در مسايل مقدماتي به دست آورده همه ايده

    
  چه چيزهايي بايد تحويل دهيد

حل مسايل مقدماتي . و مستقل از مسايل مقدماتي» مشتري« خوانا و قابل فهم براس -توليد شده در تمرين نهايي-يك مشاوره كامل 
  .تواند به شكل ضميمه اضافه شود مي
  

  ارزيابي
  :د بوددر ارزيابي نتيجه كار، موارد زير مورد اهميت خواه

  خوانا بودن مشاوره مورد اشاره، داليل و جزئيات مسايل -
 )آيا شامل همه چيز هست؟(كامل بودن  -

 استفاده از رياضيات -

 )تواند مد نظر قرار گيرد بينانه است نيز مي اين كه آيا راه حل واقع(هايي كه انتخاب شده است  ها و اساس گزينه كيفيت استدالل -

 عمق كار -

 ...و ) آيا واقعا به شكل يك مشاوره هست؟(طرح، شكل خوانايي، ساختار و  -

  
  ماند؟ چه كسي زنده مي

او در زمينه استفاده از ماده شيميايي جايگزين به جاي هروئين . آرنو اسميت يم متخصص دارو است و تخصص وي در اعتياد به هروئين است
در طول ده سال، او گروهي از معتادان شديد را كه ماده . ن بررسي كندخواهد اثر اين ماده جايگزين را بر عمر معتادا او مي. كند تحقيق مي

گروهي كه او تحت نظر داشت از تعداد ثابتي از افراد در طول اين ده سال تشكيل . كردند، تحت نظر قرار داد شيميايي جايگزين را استفاده مي
  .جا شدند يا به داليل ديگر نيامدند دند، تعدادي جابهتعدادي از معتادان مردند، تعدادي براي قرارهاي بعدي نيام: نشده بود

  

  
  .داد ، اتوبوسي كه متادون رايگان به معتادان هروئين تحويل مي1شكل 

  
هايي از مطالعات دكتر  در جدول زير، داده. شود ماندن بعد از يك دوره زماني، مشخص مي تاثير يك درمان با احتمال زندهدر علم داروشناسي، 

  .ده شده استاسميت آور
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7 10 74 سال اول (4و3]
9 9 57 سال اول (5و4]
11 7 39 سال اول (6و5]
5 3 21 سال اول (7و6]
7 1 13 سال اول (8و7]
1 2 5 سال اول (9و8]
1 1 2 (10و9] سال اول

تعداد معتاداني که از اين مطالعه حذف شدند 
(در طول سال)

تعداد مرگ معتادان شرکت  کننده 
در اين مطالعه (در طول سال)

تعداد معتادان زنده شرکت کننده در
مطالعه (در ابنداي سال)

سال های سپري شده 
بعد از شروع مطالعه

  
  

گويند و به  مي»  ناقصهاي داده«، اكاملهاي ن در آمار به داده. هاي اين مطالعه كامل نيست  از موعد بعضي از معتادان، داده به دليل ترك پيش
   .گوييم شده مي خارجها نداريم  افرادي كه ديگر اطالعاتي از آن
مانند  بيني قابل اعتمادي در مورد درصد معتاداني كه پنج سال زنده مي خواهد پيش  ميهاي ناقص كار كند، او اگرچه دكتر اسميت بايد با داده

  .انجام دهد
  

  1مسئله 
  :برند بسياري از متخصصان روش زير را به كار مي

ها در  ه ماند د زندهحال، درص. كنيدنظر   صرف)به دليلي غير از مردن(اند   از مطالعات خارج شده تا سال مورد نظر و خود آن سالاز افرادي كه«
  ».درصد است42 سال 5در اين مورد احتمال زنده ماندن بعد از . اين دوره زماني را محاسبه كنيد

  
  :گويد يك روش ديگر مي. ماندن وجود دارد هاي زياد ديگري براي محاسبه احتمال زنده روش

مكمل اين آن، احتمال . ل مرگ بعد از پنج سال را محاسبه كنيد احتمامانده هاي باقي در داده. ها را حذف كنيد شده شما بايد همه خارج«
  » درصد است21 سال است و در اين مورد 5ماندن بعد از  زنده

  
در ضمن . ماندن مربوطه را محاسبه كنيد و به جواب خود ضميمه كنيد احتمال زنده. توان به كار برد ارائه كنيد حداقل دو روش ديگر كه مي

  .تر قابل اعتماد است و چرا  به نظر شما بيشمشخص كنيد كدام روش
  

  2مسئله 
  .كنيم شده نگاه مي هاي يك مجموعه غير ناقص يا همان مجموعه بدون خارج ، ما به داده1هاي مسئله  براي درك بهتر از اطمينان به روش

27 120 (1و0]
18 93 (2و1]
21 75 (3و2]
9 54 (4و3]
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چندمبن سالي که مطالعه
شروع شده

تعداد بيماران زنده شرکت کننده در
(در ابتداي سال) مطالعه

تعداد بيماران مرده شرکت کننده 
در مطالعه (در طول سال)

  
  .ي ارائه نتايج استفاده نماييدروش مناسبي برا. را محاسبه كنيد... ماندن بعد از يك سال، دو سال و  احتمال زنده) الف



توانيم آن را  دانيم اما مي هاي ناقص، ما جواب دقيق را هرگز نمي براي داده. دانيم ماندن را مي هاي غيرناقص، ما احتمال دقيق زنده براي داده
  . بريد ها به كار مي شده ميزان قابليت اطمينان به تخمين، بستگي به روشي دارد كه شما در برخورد با تعداد خارج. تخمين بزنيم

  .كنيم ماندن را بررسي مي ها بر احتمال زنده شده شده، ما اثر برخوردهاي مختلف با خارج هاي غيرناقص داده براي داده
  
ه داده هر مجموع. اين كار را به سه روش مختلف انجام دهيد. هايي ناقص مبدل شود ه كاري كنيد تا به داد هاي غيرناقص باال را دست داده) ب

توضيح دهيد كه چگونه و . تعداد بيماران خارج شده را در هر سال را طراحي كنيد.  مريض در ابتداي مطالعات شروع شود120ناقصي بايد با 
  .چرا شما اين روش را برگزيديد

  
.  سال را محاسبه نماييد5ن بعد از  را براي هر يك از اين سه دسته داده به كار ببريد و احتمال زنده ماند1هاي ذكر شده در مسئله  روش) ج

  .براي اختالفات بين اين نتايج توضيحي ارائه كنيد.  مقايسه كنيد2نتايج را با نتايج حاصل از بخش الف مسئله 
  
 چرا بله  نظر دهيد؟ توضيح دهيد1هاي ارائه شده در مسئله  تر در مورد قابليت اطمينان به روش توانيد به صورت دقيق آيا شما ميتاكنون، ) د

  .يا چرا نه
  
   نهاييمرينت

در يك بيمارستان ) پردازد هاي زنان مي اي از فيزيولوژي و داروسازي كه به بيماري شاخه (Gynaecologistدكتر جزين اوسترهوف يك 
بيني  بتواند يك پيشاو قصد دارد . كنند كنند بررسي مي او باروري زناني را كه قرص ضدباروري را براي مدت زياد مصرف مي. دانشگاه است

  .شود، داشته باشد دار شدن، بسته به مدت زماني كه قرص ترك مي قابل اعتماد از در مورد احتمال بچه
هاي  داند با داده داند كه اين بر نتيجه تاثير دارد اما نمي  او مي.رو است او در ضمن به داليل مختلف با بيماران خارج شده از تحقيقات نيز روبه

  . ندناقص چه ك
ها و جزئياتي كه از  مطمئن شويد همه ايده. ايد استفاده كنيد و يك مشاوره به دكتر اوسترهوف بدهيد  آموخته2 و 1هاي  از آنچه از مسئله

  .ايد در تمرين نهايي شركت داده شده است  آموخته2 و 1مسايل 
ني كه جزين اوسترهوف ممكن است در اين مطالعات به دست هاي بيمارا هاي داده همچنين از حداقل يك مثال با جزئيات كامل از مجموعه

  .آورده باشد به گزارش خود اضافه كنيد
مزايا و . دار شدن بعد از مدت معيني به كار ببرد را در نظر بگيريد تواند براي يافتن احتمال بچه هاي مختلفي كه او مي در مشاوره خود، روش

  .يان كنيدايد را ب هايي كه استفاده كرده معايب روش
  

  .دقت كنيد كه اين گزارش بايستي مستقل از مسايل قبلي قابل فهم باشد
  
     

  
  
  
  


