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ســواد آمــاری برتصمیــم گیریهــا بــا اســتفاده از آماربه
عنــوان ســند و مــدرک متمرکــز شــده اســت .همانگونــه کــه
ســواد خوانــدن و نوشــتن بــر اســتفاده از کلمــات متمرکــز شــده
اســت.
ســواد آمــاری بــه مــا کمــک میکنــد تــا دادههــای
زندگــی خــود را بــه اطالعاتــی قابــل اعتمــاد و درســت تبدیــل
کنیــم و توســط آن برنامــه ریــزی صحیحــی در زندگــی داشــته
باشــیم .بــا ســواد آمــاری کســی اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده
صحیــح اطالعــات پیرامــون خــود بتوانــد اطالعــات صحیــح را
از نادرســت تشــخیص دهــد .بــا ســواد آمــاری کســی اســت
کــه بــا ترفندهــای جمــع آوری تجزیــه و تحلیــل اطالعــات
آمــاری آشــنایی داشــته و بــه راحتــی تحــت تأثیــر اطالعــات
نادرســت قــرار نگیــرد .اهمیــت لیــن مطلــب تــا آنجاســت کــه
در حــال حاضــر در کشــورهای توســع یافتــه داشــتن ســواد
آمــاری مهمتــر از ســواد خوانــدن و نوشــتن تلقــی شــده و علــم
آمــار را در رده بیســت تحــول اول زنــدگ بشــر در هــزاره قبــل
از قــرار داده اســت .ســؤال اینجاســت ســواد آمــاری مــا تــا چــه
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در عصــر کنونــي مديريــت اطالعــات ســامت ،نقشــي
مدارک پـزشـکی بیمارسـتانها؛
بررسـی مشکالت  hisدر بخش
تعييــن کننــده در ارتقــاء ســامت جامعــه دارد .مديــران فعــال در بـرگزاری جلـسه
ايــن حــوزه بــا بکارگيــري سيســتمهاي نويــن آمــاري ،توســعه
سياســتهاي ســامت ،شناســايي نيازهــاي اطالعاتــي جــاري و
بـرنامههای عملیـاتی
آينــده و بــا توليــد محصــول خــود ،کــه اطالعــات بــا کيفيــت و
بــه موقــع اســت ،بــه ســاير مديــران متکــي بــه دانــش ،در تصميــم
الکترونیکی کردن آمار بیمارستانها از طریق his
گيــري کمــک مــينماينــد.
الکترونیکی کردن فعالیتهای مرتبط با تسهیالت
متخصصيــن امــر ،بایســتی بــا تکيــه بــر دانــش روز،
بــا بهــره گيــري از سيســتمهاي نويــن آمــاري در جهــت جمــع
راه اندازی و تکمیل فرمهای آماری در معاونتهای دانشگاه
آوري ،ذخيــره ،پــردازش و انتشــار اطالعــات بــر اســاس
اولويتهــاي مديــران تــاش نماينــد.
از آنجايــي کــه فعاليتهــاي دســت انــدرکاران توليــد
داده هــاي آمــاري در تصميــم ســازي و تصميــم گيــري مديــران
تأثيــر بســزايي دارد ،انتظــار مــي رود کــه مديــران در ســطوح
مختلــف اعــم از معاونتهــا ،بيمارســتانها ،شــبکههــاي بهداشــت
و درمــان نيــز ،در ارتقــاء کيفيــت اســتفاده از اطالعــات توليــد
شــده کوشــا باشــند .اينجانــب از تمامــي کســاني کــه در جمــع
آوري ،ثبــت ،بازيابــي و انتشــار ايــن مجموعــه تــاش نمــودهاند،
تشــکر مــينمايــم.
اسامی همکاران این شامره
دکترحسام الدین کامل زاده
			
دکرت حسام الدین کامل زاده مدیر محرتم آمار و فناوری اطالعات
مدیر آمار و فناوری اطالعات
		
معاون اداره آمار
نرجس میرابوطالبی
کارشناس آمار
حکیمه رودگر
کارشناس آمار
نگین بنار

رویــداد «روز جهانــی آمــار»  ۲۰اکتبــر ســال  ،۲۰۱۵پنــج
ســال پــس از اولیــن روز جهانــی آمــار بــا شــعار «داده بهتــر،
زندگــی بهتــر» برگــزار شد.باشــیم .بــا ســواد آمــاری کســی
اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده صحیــح اطالعــات پیرامــون
خــود بتوانــد اطالعــات صحیــح را از نادرســت تشــخیص دهد.
بــا ســواد آمــاری کســی اســت کــه بــا ترفندهــای جمــع آوری
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات آمــاری آشــنایی داشــته و بــه
راحتــی تحــت تأثیــر اطالعــات نادرســت قــرار نگیــرد .اهمیــت
لیــن مطلــب تــا آنجاســت کــه در حــال حاضــر در کشــورهای
توســع یافتــه داشــتن ســواد آمــاری مهمتــر از ســواد خوانــدن
و نوشــتن تلقــی شــده و علــم آمــار را در رده بیســت تحــول
اول زنــدگ بشــر در هــزاره قبــل از قــرار داده اســت .ســؤال
اینجاســت ســواد آمــاری مــا تــا چــه انــدازه اســت؟

ســیستم اطالعـات مدیـریت
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روز جــهانی آمــــار

روز جهانــی آمــار بــرای اولیــنبــار در  ۲۰اکتبــر
ســال  ۲۰۱۰در سراســر جهــان جشــن گرفتــه شــد .ایــن روز
توســط کمیســیون آمــار ســازمان ملــل متحــد ( )UNSDتعیین
و نامگــذاری شــده اســت .بیــش از  ۱۰۳کشــور و حداقــل ۴۰
ســازمان منطقــهای و بینالمللــی روز جهانــی آمــار  ۲۰۱۰را
جشــن گرفتنــد UNSD .بــه تصویــب رســاند کــه ایــن رویداد
هــر  ۵ســال یکبــار برگــزار گــردد بــه طــوری کــه دومیــن

سیســتم اطالعــات مدیریــت ( 1)MISیکــی از انــواع
سیســتمهای اطالعــات کامپیوتــری اســت کــه هــدف آن تأمیــن
نیازهــای اطالعاتــی مدیــران ســازمان (بــه خصــوص مدیــران
میانــی) اســت .ایــن سیســتم اطالعــات ،سیســتم یکپارچه جهت
پشــتیبانی از عملیــات مدیریــت و تصمیــم گیــری اســتMIS .
از دهــه 1960شــکل گرفــت و بــر اســاس کاربــرد سیســتمهای
اطالعــات بــرای تولیــد گزارشــات مدیریــت نکمیــل
گردیــد .گزارشــات اولیــه بــه طــور دورهای مثــ ً
ا روزانــه،
هفتگــی ،ماهیانــه یــا ســالیانه منظــم مــی شــدند .گزارشــات
و خروجیهــای ایــن سیســتم از طریــق شــبیه ســازی مبتنــی بــر
مدلهــای ریاضــی ارائــه مــی شــود .خروجیهــا و گزارشــها بــه
شــکل جــدول یــا نمــودار در اختیــار مدیــران قــرار مــیگیــرد.
بــرای نمونــه ،سیســتم پــردازش تراکنــش ،اطالعــات روزانــه
ســازمان را تولیــد میکنــد و  MISبازاریابــی از ایــن اطالعــات،
1- Management information system

گزارشــات هفتگــی و ماهانــه برحســب نــوع محصــول،
مشــتری یــا فروشــنده تولیــد مــیکنــد .بنابرایــن میتــوان از
 MISبــرای کنتــرل ،پایــش و برنامــه ریــزی اســتفاده کــرد.

فرابــر ،ابــزار هوشــمندی کســب و کار
ســازمانها ،بــر اســاس مــدل زیــر مــی باشــد:
جمــع آوری اطالعــات از ســطوح پاییــن
سازمان و واحدها و ادارات پراکنده؛
ایجــاد انبــار داده هــای متمرکــز و یکپارچــه
آمــار و اطالعــات ســازمان؛
تجمیــع اطالعــات و آمــار از پایــگاه اطالعاتــی
مکانیــزه؛
سیســتمهای
تولیــد گزارشــات متنــوع مدیریتــی و در
اختیــار قــرار دادن آنهــا بــرای مدیــران ارشــد،
مدیــران میانــی و کارشناســان ،جهــت بهــره
بــرد ا ر ی .

فرابر در یک نگاه قابلیتهای زیر را در
اختیار کاربران خود قرار میدهد:
مدیــران ارشــد ســازمان :مدیــران در هــر زمــان
و در هــر مــکان بــه گزارشــات مــورد نظــر خــود در
قالــب جــداول و نمودارهــای گرافیکی و داشــبوردهای
مدیریتــی دسترســی مــییابنــد.
واحــد متولــی آمــار ســازمان :ایــن واحــد
میتوانــد بصــورت دائــم نظــام آمــاری ســازمان را
توســعه داده و نیازهــای جدیــد آمــاری و اطالعاتــی
مدیــران را پوشــش دهــد.
رابطیــن آمــاری :ایــن رابطیــن آمــاری میتواننــد بــا
ایجــاد حقــوق دسترســی و فرمهــای ورود اطالعــات،
ورود یــا آمــار و اطالعــات را بــه خــود تولیــد
 Importکننــدگان ایــن اطالعــات واگــذار نماینــد و
زمــان انتقــال اطالعــات را از ســطوح پاییــن ســازمان بــه
حداقــل رســانده و همزمــان دقــت آن را نیــز افزایــش
دهنــد.
تجمیــع اطالعــات و آمــار از سیســتمهای
مکانیــزه :فرابــر امــکان دریافــت اطالعــات از طریــق
قالــب اســتانداردرا فراهــم مــی نمایــد .بــا اســتفاده
 XMLاز ایــن قابلیــت ،آمــار و اطالعــات بصــورت
مکانیــزه از سیســتمهای عملیاتــی و نــرم افزارهــای
مختلــف ســازمان دریافــت و در یــک انبــار داده
متمرکــز ( )DWجهــت اســتفاده و بهــره بــرداری
مدیــران و ذینفعــان نظــام آمــاری ســازمان قــرار
میگیــرد.
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اجــرا می شــود .فرابــر امــکان اســتقرار در مدلهای
ویژگـیهای عمومی نرم افـزار فـرابـر
زیــر را دارا میباشــد:
تحت وب بودن
بــا توجــه بــه مزایــای متعــدد نــرم افزارهــای  -مــدل مســتقل (بــرای اســتقرار نظــام آمــاری در یــک
تحــت وب از قبیــلِ نگهــداری و پشــتیبانی آســانتر نــرم سازمان)؛
افــزار در ســازمان مشــتری ،امــکان دسترســی بــه برنامــه  -مــدل سلســله مراتبــی) بــرای اســتقرار نظــام آمــاری
ازهــر مــکان و در هــر زمــان ،عــدم نیــاز بــه نصــب در سازمانهای مادر تخصصی)؛
برنامــه بــرروی کامپیوترهــای کاربــران و ...طراحــی  -مــدل توزیــع شــده) بــرای ســازمانهای بــزرگ و
ا تحــت وب انجــام کشوری)؛
و پیــاده ســازی ابــزار فرابــر کام ـ ً
پذیرفتــه اســت.
پشتیبانی از تغییرات و پویایی ساختارها:
ابزاری بودن
در ســازمانهای بــزرگ و کوچــک همــواره
الزمــه اســتقرار نظــام جامــع آمــار واطالعــات در
نیازهــای آمــاری و اطالعاتــی مدیــران و کارشناســان
ســازمانها ،بکارگیــری ابزارهــای قدرتمنــد ،جهــت
در حــال تغییــر و بهبــود مــی باشــد .نــرم افــزار فرابــر
پیــاده ســازی نیازهــای خــاص هــر ســازمان بــا توجــه
ِ
مختلــف
امــکان اعمــال انــواع تغییــرات در ســطوح
بــه دغدغــه هــا ،نقــاط قــوت و ضعــف و همچنیــن
ســاختاری ،محتوایــی ،کاربــری و  ...را دارا میباشــد.
فرصتهــا و تهدیدهــای ســازمانها میباشــد .فرابــر بــا
ظرفیتهای فنی:
قابلیــت ابــزاری بــودن ،امــکان پیــاده ســازی و اجــرای
ســرویس گــرا از یــک ســو و رعایــت
انــواع نیازهــا و ســناریوهای تجمیــع و تلفیــق داده هــا،
اســتانداردهای ثابــت و تعریــف شــده از ســوی دیگــر
جهــت تســهیل فراینــد ســاماندهی نظــام جامــع آمــار و
و  Multi layerپیــاده ســازی بــا ترکیــب معمــاری
اطالعــات را دارا میباشــد.
چنــد الیــه همچنیــن پشــتیبانی از آخریــن تکنولوژیهــا
امکان استقرار مدلهای مختلف سازمانی
جهــت تبــادل اطالعــات و مدیریــت حجــم بــاالی
(مستقل  -سلسله مراتبی  -توزیع شده)
داده هــا ،فرابــر را بــه مجموعــه ای کامـ ً
ا پویــا و قابــل
امکانــات طراحــی و پیــاده ســازی ابــزار فرابــر گســترش مبــدل ســاخته اســت.
از آغــاز تــا بــه امــروز ،همــواره براســاس آخریــن امنیت باال:
متدولوژیهــای روز انجــام شــده اســت .ایــن دیــدگاه
امنیــت دادههــای رد و بــدل و ذخیــره شــده
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در طراحــی و پیــاده ســازی ،منجــر بــه ایجــاد امکانــات در فرابــر در تمــام مراحــل طراحــی و پیــاده ســازی
گســترده جهــت اســتقرار نظــام جامــع آمــار و اطالعات ایــن ابــزار ،مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه
در مقیاســهای مختلــف گردیــده اســت .در هنــگام بــه ماهیــت مبتنــی کلیــه  encryptبــر ِ
وب ابــزار
اســتقرار فرابــر درســازمانهای کوچــک و بــزرگ بــا فرابــر و اســتقرار آن در یکــی از بســترهای اینترنــت،
اســتفاده از مدلهــای مختلــف اســتقرار فرابــر و طبــق اینترانــت و یــا اکســترانت ،کلیــه تمهیــدات الزم از
آنالیزهــای انجــام گرفتــه در مــورد هــر ســازمان ،قبیــل کدگــذاری هــا کنتــرل دقیــق حقــوق دسترســی
اســتراتژی خــاص مربــوط بــه ســازمان ،انتخــاب و و ...بــا اســتفاده از آخریــن متدهــای موجــود ،انجــام

 Injection Queryاطالعــات محرمانــه،
جلوگیــری از انــواع شــده تــا احتمــال ســوء اســتفاده و
نفــوذ را بــه حداقــل برســاند.
بدون ریسک
آزمــوده توســط تعــداد زیــادی از ســازمانهای
دولتــی و خصوصــی فرابــر ،مجموعــه ای از نــرم
افزارهــا و خدمــات یکپارچــه در حــوزه هوشــمندی
کســب و کاراســت کــه راهکارهــای هوشــمندی
ســازمان را در اختیــار مدیــران وکارشناســان قــرار مــی
دهــد .تجربــه یــک دهــه تیــم اجرایــی فرابــر در بیش از
ســیصد و یــازده ســازمانهای دولتــی و خصوصــی ،تیــم
اجرایــی فرابــر را قــادر ســاخته اســت تــا بــا اســتفاده از
کادرتخصصــی خــود بــا ورود بــه هــر ســازمان جدیــد
و شناســایی نیازهــای تحلیلــی آن ســازمان ،هوشــمندی
کســب و کار را بــا کیفیــت و ســرعت مناســب پیــاده
ســازی نمایــد .فرابــر ،صرفـاً یــک سیســتم نــرم افــزاری
و یــا صرفــاً یــک ره یافــت مدیریتــی نیســت ،بلکــه
یــک معمــاری و مجموعــهای از فرایندهــا ،فناوریهــا و
ابزارهــای مــورد نیــاز جهــت بهبــود تصمیــم گیریهــا از
طریــق»درک حقایــق» و «رفتارهــای منطبــق بــر حقایق»
مــیباشــد.
پـیشنـهاد طـرح پــژوهش
جهــت تهیــه طــرح پژوهشــی بایســتی مراحــل
ذیــل بــه درســتی طــی شــود.
الف) مراحل آغازین
 -1اولیــن مرحلــه پژوهــش ،احســاس وجــود یــک
مشــکل اســت.
 -2مشــخص کــردن دامنــههایــی کــه پژوهشــگر
مایــل اســت در آن گســتره ،پژوهــش نمایــد.
 -3چگونــه موضوعــی مناســب انتخــاب نمایــد و
در کجــا آن را جســتجوکند.در ایــن مــوارد الزم اســت

کــه ابتــدا عنــوان آزمایشــی پژوهــش خــود را
تعییــن نماید.عنــوان را مــیتــوان بــا الهــام از مــوارد
چهــار گانــه زیــر تدویــن نمــود:
وجود مشکلی در محیط کار؛
بررسی متون؛
سفارش فردی یا سازمانی برای انجام پژوهش؛
الهام از اندیشه اندیشمندان و صاحبنظران.
ب) نشریات علمی
تقریبـاً در کلیــه زمینــههــای علمــی و تخصصی
نشــریات ادواری بــه صــورت ماهانــه ،فصلــی ،دو
شــماره در ســال و ســاالنه منتشــر مــی شــودکه حــاوی
مقــاالت علمــی و تخصصــی برگرفتــه از پژوهشــهای
علمــی مــی باشــد.
ج) منابع الکترونیک
ای ــن ش ــبکه جهان ــی اط ــاع رس ــانی ب ــا ابع ــاد
مترقـــی و پویـــای آن مـــی توانـــد بـــه بهتریـــن وجـــه
شـــما را در دسترســـی منابـــع علمـــی و تخصصـــی
مـــورد نظرتـــان یـــاری نمایـــد .بـــه عنـــوان مثـــال ،
ب ــرای دسترس ــی ب ــه مق ــاالت علم ــی در زمین ــه عل ــوم
پزشــکی کافــی اســت بــه وب ســایتwww.bmn. :
 comیـــا در زمینـــههـــای مختلـــف علـــوم بـــه وب
ســـایت www.findarticle.com :و یـــا بـــرای
کســـب اطالعـــات در هـــر مـــورد بـــه وب ســـایت:
 www.answers.comمراجعه نمایید.
ح) شیوه بررسی متون
در بررســی هــر منبــع  ،شــما منحصــرا ً بــه مطالبــی
نیــاز داریــد کــه پاســخگوی شــش ســوال زیــر باشــد:
 چگونه ()How		
 کی ()Who چرا ()Why ِکی ()When کجا ()Where -چه ()What
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 -2درصــورت نیــاز مــی توانیــد چنــد فیــش از
یــک منبــع بنــا بــه ضــرورت تهیــه نماییــد.
 -3روی کارت کاتالــوگ اطالعــات مربــوط بــه هــر
منبــع را بــه صــورت زیــر بنویســید:
 بــرای کتــاب :نــام خانوادگــی نویســنده ،نــامنویســنده .عنــوان کتــاب ،نــام ناشــر ،محــل انتشــار،
تاریــخ انتشــار
 بــرای مقالــه :نــام خانوادگــی نویســنده ،نــامنویســنده «عنــوان مقالــه» ،نــام نشــریه،دوره (شــماره)
تاریــخ انتشــار ،صفحــه شــروع و صفحــه پایــان مقالــه.
 بــرای پایــان نامــه :نــام خانوادگــی ،نــام ،عنــوانرســاله ،رشــته ،نــام دانشــگاه ،محــل دانشــگاه ،تاریــخ
دفــاع.
د) انتخاب نهایی موضوع پژوهش
پــس از بررســی دقیــق متــون مربــوط مــی
توانیــد بــا توجــه بــه معیارهــای زیــر ،موضــوع پژوهــش
خــود را تدویــن نماییــد.
 -1اولویت موضوع؛
 -2کاربرد داشتن؛
 -3اجتناب از دوباره کاری؛
 -4نو بودن موضوع؛
 -5قابلیت اجرا؛
 -6معقول بودن ؛
 -7آشــنایی علمــی پژوهشــگر بــا موضــوع مــورد
پژوهــش؛
 -8عالقمندی پژوهشگر؛
 -9بررسی منابع و متون مورد عالقه؛
 -10دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی و در دســترس
بــودن اطالعــات؛
 -11حمایــت ســازمانها و نهادهــا از انجــام طرحهای
پژوهشــی؛

 -12توجـــه بـــه مزیـــت رقابتـــی و موقعیـــت
خودتـــان.
ر) تدوین پیشنهاد پژوهش
اهـــم ابعـــادی را کـــه در پیشـــنهاد پژوهـــش
باید گنجانید ،شامل موارد زیر است:
 -1عنوان؛
 -2چارچوب مفهومی؛
 -3بیان مسئله؛
 -4اهمیت موضوع؛
 -5وجوه تمایز؛
 -6اهداف؛
 -7سواالت /فرضیات؛
 -8روش پژوهش؛
 -9دامنه پژوهش؛
 -10امکانات؛
 -11محدودیتها؛
 -12مرور بر پژوهشهای مربوط؛
 -13مفاهیم و واژه؛
 -14فصول آزمایشی؛
 -15زمان الزم؛
 -16اعتبارات؛
 -17مراجع.

