
چراغ پیشرفت را روشن نگه دارید

مقدمه 
امـروزه آمـار به عنـوان مهم تریـن ابـزار برنامه ریـزی بـرای آینـده، 
و  تصمیم گیـری  در  اصلـی  عامـل  و  گذشـته  عملکـرد  ارزیابـی 
مدیریت بوده و دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای اسـت. توسـعه 
کشـوری تـا حـدود زیـادی تابـع  و پیشـرفت هـر سـازمان در هـر 

کشـور اسـت.  نظـام آمـاری موجـود در آن 
و  دقیــق  آمــاری  اطالعــات  نیــز  درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  در 
کــه مبنــای برنامه ریــزی و زیربنــای تحقیقــات و عامــل  درســت 
مســتقیم  ارتبــاط  اســت،  مدیریــت  و  تصمیم گیــری  در  مهــم 
بــا منبــع داده هــا دارد و هــر قــدر ایــن منبــع از درجــه صحــت 
باالتــری برخــوردار باشــد، اطالعــات و شــاخص های به دســت 
ــر  گ ــا ا ــت؛ ام ــری اس ــز دارای ارزش افزون ت ــا نی ــده از آن داده ه آم
گــزارش نشــده  اطالعــات به صــورت صحیــح و دقیــق ثبــت و 
کــه همــان  باشــد، رســیدن بــه اهــداف برنامه هــای ســالمت 

اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه: 
کنند. آمار را تعریف 

نقش آمار صحیح در سیستم بهداشتی را توضیح دهند.
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کـــــــــــــــالن در برنـــــــــــــامه ریــــزی هـــای 
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مــردم  تأمیــن ســالمت  و  بیماری هــا  از  و مراقبــت  پیشــگیری 
اســت بــا مشــکل مواجــه می شــود. 

منابـع جمـع آوری و ثبـت اطالعـات در حـوزه بهداشـت، فرم ها، 
دفاتـر مراقبت هـای بهداشـتی درمانـی، پرونـده خانـوار و زیـج 
خانه هـای  از  اطالعـات  ایـن  آوری  جمـع  کـه  اسـت  حیاتـی 
بـه  داده هـا  سـپس  می شـود،  شـروع  بهـورز  توسـط  بهداشـت 
بهداشـتی درمانی،  مرکـز  بـه  ترتیـب  بـه  آمـاری  فرم هـای  شـکل 
در  و  بهداشـتی  معاونـت  حـوزه  شهرسـتان،  بهداشـت  مرکـز 

می شـود. ارسـال  متبـوع  وزارت  بـه  نهایـت 
حـوزه  آمـاری  داده هـای  و  اطالعـات  همـه  پایـه  کـه  آنجـا  از 
گذاشـته می شـود، اهمیـت  بهداشـت در خانه هـای بهداشـت 
کنتـرل و نظـارت دقیـق بـر  صحـت ایـن آمارهـا و هم چنیـن لـزوم 

گوینـد:  کـه  بـه وضـوح مشـاهده می شـود  ثبـت آن هـا 

کج گر نهد معمار  خشت اول 
کج تا ثّریا می رود دیوار 

تعریف آمار
کلمـه state بـه معنـای حالـت، وضـع  کلمـه آمـار )statistics( از 
کلمـه ریشـه واژه stato بـه  گرفتـه شده اسـت. ایـن  یـا موقعیـت 
کـه در زمـان قدیم منظور از آمـار، اطالعات  معنـای دولـت اسـت 
کشـور داری و سیاسـت  مـورد نیـاز دولت هـا در امـور مربـوط بـه 
کلمـه آمار، هامار، شـمار و شـماره از مصدر  بـوده اسـت. در ایـران 
گرفتـه  برداشـتن  از  و  بـه معنـای حسـاب، شـمارش  اوسـتایی 
در  کـه  اسـت  پارسـی  کامـال  واژه ای  آمـار  بنابرایـن  شده اسـت. 
اسـتفاده  مـورد  متفـاوت  گویش هـای  بـا  مختلـف  دوره هـای 
کـه بـه واسـطه آن،  بـوده اسـت. آمـار روش یـا طریقـه ای اسـت 
حاضـر  عصـر  در  پی می بـرد.  حقیقـی  دنیـای  ماهیـت  بـه  علـم 
بـه همـه اطالعـات و ارقـام از موضوعـات مختلـف در جـداول بـا 
گویـا اطـالق می شـود. مفهـوم  تعریـف مشـخص و طبقه بنـدی 
کـه اصـول و روش جمـع آوری  کلمـه آمـار، علـم آمـار اسـت  دیگـر 
اطالعـات، نمایـش آن هـا، تجزیـه و تحلیـل و اسـتنتاج آمـاری را 

مـورد بحـث قـرار می دهـد.

آمار و برنامه ریزی
کـه در سـازمان انجـام  آمـار زیربنـای تمـام حرکت هایـی اسـت 
کـه آمـار قابـل اطمینـان در سـازمان وجود  می شـود و درصورتـی 
نداشـته باشـد، برنامه ریزی با مشـکل روبه رو شـده و امکانات 
کارگرفتـه نخواهـد شـد. بـه بیـان  موجـود در مسـیر درسـت بـه 

حـال،  گذشـته،  عملکـرد  ارزیابـی  ابـزار  مهم تریـن  آمـار،  دیگـر، 
برنامـه ریـزی بـرای آینـده و یکـی از عوامـل اصلـی سیاسـتگذاری 
کـه  و مدیریـت در هـر سـازمانی محسـوب می شـود، مقولـه ای 
کـه دنیای جدید  ارزش آن روزبـه روز بیشـتر می شـود. به طـوری 
را جهـان آمـار و احتمـاالت نـام نهـاده انـد. در تبییـن نقـش و 
که آمـار همچون چراغی اسـت برای  گفتـه می شـود  وظیفـه آمـار 
روشـن کردن نقـاط تاریـك تصمیم گیـری صریـح و بی ابهـام فـرد 
تصمیم گیرنـده. از سـوی دیگـر، برنامه ریـزی متکـی بـر آمارهـای 
صحیـح، درسـت و بهنـگام، یکـی از رمـوز موفقیـت و پیشـرفت 

اسـت.  سـازمان ها 
نتایـج تهیـه و تولیـد آمـار، جامعـه را قادر می سـازد تـا به قضاوت 
کـه در مـورد مسـأله مشـخصی نسـبت به مقطـع زمانی  بنشـیند 

معیـن پیشـرفت، توقـف یا عقب رفتگـی حاصل شده اسـت.
از  آمــار  و  اطالعــات  تهیــه  برنامه ریــزی  فرآینــد  در  اول  قــدم 
کشــور در همــه بخش هــای  همــه امکانــات بالقــوه و بالفعــل 
کشــور اســت. بــدون وجــود  فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
اطالعــات صحیــح و جامــع و بــه دنبــال آن تحلیلــی علمــی از این 
کار تهیــه برنامــه  امــری  اطالعــات، حرکــت در راه برنامه ریــزی و 
کــه یــك نابینــا  محــال و غیرممکــن اســت و ماننــد حرکتــی اســت 

در جــاده ای پــر از چالــه و چــاه و دســت انداز دارد. 
اهمیــت آمــار در همــه امــور برنامه ریــزی اعــم از سیاســتگذاری، 
تعییــن اهــداف، خــط و مشــی ها، هدایــت امــور اجرایــی و در 
نهایــت ارزیابــی موفقیــت یــا عــدم موفقیــت آن هــا بــه قــدری زیاد 
کارآمــد و مؤثــر در تولیــد و عرضــه آمــار  کــه ایجــاد یــک نظــام  اســت 
از الزام هــای اولیــه و ضــروری در برنامه ریــزی اســت. بــه همیــن 
بهداشــت  حــوزه  در  آمــاری  نظــام  اهــداف  مهم تریــن  دلیــل 
شــناخت مشــکالت و تنگناهــای نظــام تولیــد آمــار، تشــخیص 
ــت  ــع جه ــزی جام ــت، برنامه ری ــاری بهداش ــای آم ــق نیازه دقی
تهیــه و تولیــد اطالعــات آمــاری صحیح مــورد نیاز و اطالع رســانی 
تولیــدات آمــاری بــه مدیــران و مســؤوالن جهــت برنامه ریــزی 
مطلــوب بــرای رســیدن بــه اهــداف برنامه هــای ســالمت اســت. 
پایــه و مبنــای همــه ایــن اهــداف در دســت داشــتن داده هــای 
کــه آمــار قابــل اطمینــان  صحیــح و دقیــق اســت. در صورتــی 
ــات موجــود در مســیر  در ســازمان وجــود نداشــته باشــد، امکان
گرفتــه خواهــد شــد و مشــکالت احتمالــی قابــل  کار  نادرســت بــه 
پیش بینــی نخواهــد بــود و مدیــران نخواهنــد توانســت بــرای 

کننــد. آن هــا چاره اندیشــی 
برنامه ریــزی در  کــه  بــر می آیــد  نیــز چنیــن  روایــات  و  آیــات  از 
وقت شناســی،  اســت.  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  اســالم 
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برنامه ریــزی و تنظیــم امــور در آفرینــش مــورد توجــه آفریــدگار 
متعــال بــوده اســت و آیــات و نشــانه های آن را می تــوان بــا تأمــل 
کریــم یافــت. امــام علــی  گــون جهــان و قــرآن  گونا در پدیده هــای 
کــه در آن علــم آینده و  )ع( در وصــف قــرآن می فرماینــد: »بدانیــد 
گذشــته و دوای درد شــما و مایــه نظــم و ســامان دهی  ســخن از 
میــان شــما اســت«. هم چنیــن می فرماینــد: »بقــای مناصــب 
گــرو تدبیر وچاره اندیشــی در امور اســت  )حکمرانــی دولت هــا( در 
کارهــا، ســبب دور مانــدن از پشــیمانی  و تدبیــر قبــل از انجــام 
و  دقیــق  برنامه ریــزی  گــرو  در  زندگــی  پایــداری  و  می شــود« 
کــه  وســیله رســیدن بــه آن، مدیریــت صحیــح اســت و می دانیــم 
گــرو در دست داشــتن اطالعــات دقیــق  مدیریــت صحیــح نیــز در 
کــه برنامه هــای مدیــران در  وصحیــح و بهنــگام اســت و از آنجــا 
نظــام بهداشــت بــا ســالمت افــراد جامعــه ارتبــاط مســتقیم دارد 
کــه توســط پــردازش  و هم چنیــن پایــه و مبنــای همــه اطالعاتــی 
آن هــا، مدیــران می تواننــد در راســتای ارتقــای ســطح ســالمت 
کاهــش بــار بیماری هــا و انجــام مداخله هــای  افــراد جامعــه و 
در  کــه  اســت  داده هایــی  بردارنــد،  قــدم  بهنــگام  و  مناســب 
می شــود،  جمــع آوری  بهــورزان  توســط  بهداشــت  خانه هــای 
کار و تــالش بهــورزان و هم چنیــن لــزوم دقــت و نظــارت  اهمیــت 

بــر ثبــت صحیــح و دقیــق اطالعــات قابــل مالحظــه اســت.
کامـل  کـه منجـر بـه برنامه ریـزی  چـه بسـا اطالعـات صحیحـی 
و دقیـق شـده و باعـث می شـود، مدیـران بـه اهدافـی همچـون 
کاهـش  کـودکان،  کاهـش مـرگ و میـر نـوزادان، مـادران بـاردار و 
بـه شـکل  اطالعـات  ایـن  گـر  ا و... دسـت یابند.  بیماری هـا  بـار 
گمراه کننده بوده و می تواند  گزارش شـوند بسـیار  اشـتباه ثبت و 
مدیـران را بـه سـوی انجـام مداخله هایـی بـرای رفـع مشـکالت 
کـه نـه تنهـا نتیجـه مثبتـی در بر نـدارد؛ بلکه  کاذب سـوق دهنـد 
انـرژی، هزینـه و. .. می شـود و مسـؤوالن  اتـالف وقـت،  باعـث 
آن هـا  رفـع  بـرای  تـالش  و  واقعـی  مشـکالت  بـه  پرداختـن  از  را 

باز مـی دارد.

نتیجه گیری
در  عملکـرد  ارتقـای  اصلـی  محـور  برنامه ریـزی  و  صحیـح  آمـار 
آمـار  بـدون  برنامـه،  اجـرای  و  بخـش بهداشـت اسـت. تدویـن 
اهـداف مهـم  از  را  ممکـن نیسـت و حتـی می توانـد مسـؤوالن 
گذشـته و پیش بینـی آینـده  خـود دور سـازد. علـم آمـار ارزیابـی 
اسـت و مدیـران بـرای سیاسـتگذاری و اعمـال مدیریت صحیح 
کـه از صحـت آن هـا اطمینـان دارنـد، نیازمندنـد  بـه داده هایـی 
کـه قابـل  کـه ایـن مهـم بـدون برخـورداری از آمارهـا و اطالعاتـی 

اعتمـاد باشـند، امکان پذیـر نیسـت و در واقـع بهرمنـدی از آمـار 
دقیـق شـرط اولیـه و مهم تریـن ابـزار بـرای دسـتیابی بـه اهـداف 
هـر سـازمانی از جملـه بهداشـت اسـت. پـس سـازماندهی آمـار و 
کاهش خطا و اشـتباه  اطالعـات و ثبـت دقیـق و صحیـح آن هـا و 
در جمـع آوری اطالعـات از اهمیـت بنیـادی بـر خـوردار اسـت.

پیشنهادها 
گرامـی  کار بهـورزان  بـا توجـه بـه مطالـب عنـوان شـده و اهمیـت 
کارشناسـان آمـار بـرای برگـزاری دوره هـای  پیشـنهاد می شـود از 
مسـتمر بـاز آمـوزی در زمینـه بیـان اهمیـت جمـع آوری، ثبـت و 
ارسـال صحیـح آمـار، نحـوه محاسـبه دقیـق و علمی شـاخص ها 
دعـوت بـه عمـل آیـد و هم چنیـن نشسـت سـاالنه ای بـرای ارایـه 
از اطالعـات  بـا اسـتفاده  کـه مدیـران  نتایـج برنامه ریزی هایـی 
ارسال شـده بهورزان از خانه های بهداشـت به دسـت آورده اند، 
کـه نتایـج فعالیـت جمعـی بـه  برگـزار شـود. بدیهـی اسـت زمانـی  
بـرای ادامـه تـالش همـه  ارایـه شـود، مشـوقی  شـکل ملمـوس 

دسـت اندرکاران خواهـد بـود.
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