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  بهداشت ي مديران و كارشناسان حوزه يسواد آمار يابيارز
  شيراز يدانشگاه علوم پزشك 

  
  يحسان هيسم ،ياحمد اري يعل ،*يافشان جواد

  
 

  چكيده
تفسير آمار و نمايش آن  ،نظام سالمت، فهم و قدرت پردازش يها گيري گذاري و تصميم با توجه به اهميت آمار و اطالعات در سياست: مقدمه

بهداشت  ي كاركنان حوزه نيبر آن در ب مؤثربرخوردار است، لذا اين بررسي با هدف تعيين سواد آماري و عوامل  ييتوسط كارشناسان از اهميت باال
  .شيراز انجام شد يدانشگاه علوم پزشك

 يآور ابزار جمع. انجام گرفت 1391در سال  يسرشمار به صورتبهداشت،  ي نفر كاركنان حوزه 545 يبود كه بر رو ياز نوع مقطع يفيتوص  مطالعه: ها روش
) Schield( لديش تاندارداز پرسشنامه اس) نمودار و خواندن جدول ريسواد خواندن و تفس نييتع(از آن  ييها قسمت يبرا بود كه ساخته محققها پرسشنامه  داده

  .هاي آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد هاي مطالعه با روش داده. گرفته شد به كارآنها  ييايو پا ييروا تأييدو پس از  دياستفاده گرد
 3/46 ±4/16و  6/41±08/19 بيزنان و مردان به ترت يبرا كل نمرات سواد آماري. سال بود 2/36±2/7در اين مطالعه ميانگين سني افراد : نتايج

 يتعداد واحدها ،يليتحص ي شتهر الت،يسطح تحص ،يسيتسلط به زبان انگل زانيم ت،يكل با جنس ينمرات سواد آمار نيانگيم نيب. ودب 100از 
  ).P >05/0( وجود داشت يرابطه معنادار ،يكار ي عالقه به حوزه زانيو م  درس آمار، تعداد ساعت مطالعه ي گذرانده شده

 يبا برگزار يلذا توجه به بهبود و توسعه مستمر سواد آمار ،است كاركنان نييپا يسواد آمار ي دهنده نشان ينمره سواد آمار نيانگيم: گيري نتيجه
و آنچه كه در  آموزند يدر دانشگاه م ليدر دوران تحص انيكه دانشجو يآمار يها كيموضوعات و تكن نيحذف شكاف ب زيو ن يآموزش يها كارگاه

  .باشد موثر تواند يم رديگ يمورد استفاده قرار م رمحل كا
  

  يمعاونت بهداشت ،كارشناسان بهداشتي ،مديران بهداشتي الت،يتحص ،يسواد آمار: هاي كليدي واژه
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مقدمه  

حفظ سالمت مردم  ايارتقا، بازگرداندن  ينظام سالمت متول
كشور  ييو روستا ياز مناطق شهر يعياست و در سطح وس

شده در قالب نظام  ارائهخدمات . دينما يخدمات م ارائهاقدام به 
و  رانيمد ينظام سالمت را برا رياطالعات سالمت، تصو

                                                 
، گروه آمار، )يشناس تيكارشناس ارشد جمع( يافشان جواد: نويسنده مسؤول *

. ، ايرانرازيش راز،يش يدانشگاه علوم پزشك ،يمعاونت بهداشت
javadiaf@sums.ac.ir 

 يريز برنامهو  ناسيش ، بخش جامعه)يشناس تيجمع ارياستاد( ياحمد اري يعلدكتر 
 هيسم؛ )ahmadi@rose.shirazu.ac.ir(، ايران رازيش راز،يدانشگاه ش ،ياجتماع
دانشگاه علوم  ،ي، گروه آمار، معاونت بهداشت)يكارشناس مدارك پزشك( يحسان
  )somayeh.hassani@yahoo.com. (، ايرانرازيش راز،يش يپزشك

  13/2/93 :، تاريخ پذيرش24/1/93: ، تاريخ اصالحيه4/10/92: تاريخ دريافت مقاله

هدف . سازد يم انينما يو محل يدر سطوح مل گذاران استيس
 قيطر خدمات سالمت از تيرينظام اطالعات سالمت بهبود مد

  ).1(از اطالعات است نهياستفاده به
داده، پردازش،  يآور نظام اطالعات مشتمل بر جمع ي چرخه
. است و استفاده از اطالعات ريتفس ،ارائه ل،يو تحل هيتجز
آنها،  تيفياز ك نانيو اطم ها پردازش داده ياز چگونگ يآگاه

خام به  يها داده ليتبد يمناسب برا ياستفاده از ابزارها
جداول و مناسب  يريگكار به، )ها و نسبت ها زانيم(اطالعات 

كه منجر (از درك كامل اطالعات  نانيكسب اطم ينمودارها برا
زمان، ها، كشف روندها در طول  به خالصه كردن داده

و  هيها، تجز از داده ياديحجم ز انيالگوها در م يجستجو
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و استفاده  ريو امكان تفس) شود يم رهايمتغ نيرابطه ب ليتحل
نظام  ارانتوسط كارشناسان و دست اندرك اطالعاتاز 

  ). 2(است تياهم حائز ارياطالعات سالمت بس
و  هيبا فهم آمار مرتبط است و از زبان پا يآمار سواد
 يها واژه يدانستن معن .كند ياستفاده م يآمار يابزارها
و  صيساده، تشخ يآمار ميآمار، فهم استفاده از عال ياصل
 يبه عنوان سواد آمار توان يداده را م ارائهو  ريتفس ييتوانا
  ). 4و3(كرد فيتعر

 ياجتماع يها دهيپد فيتوص يقابل اعتماد برا يآمار اطالعات
و  يزير در برنامه يعيو به طور وس است يو توسعه ضرور

استفاده  ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع يها يريگ ميتصم
اطالعات  ديعالوه بر تول يمل يموسسات آمار. شود يم

 ديقابل اعتماد، مرتبط، منسجم، به موقع و قابل فهم با يآمار
و  يآمار ياز كاربران آمار، آگاه تيبه حما يا ژهيتوجه و

نفوذ  يآمار يسواد و آگاه شيافزا. نديبنما يسواد آمار
را  يآمار رسم تيداده و مشروع شيرا افزا ياطالعات آمار

قادر  ديبا يفرد با سواد آمار كي). 5(دينما يدر جامعه حفظ م
 ،يعموم يها مقالهاخبار و  يها داده ريبه خواندن و تفس

شده در جداول و نمودارها  داده شيخالصه و نما يها داده
  ). 6(باشد
 تر بيش اساساً يسواد آمار ،)Schield( لديطبق نظر ش بر

شواهد است  ي درباره تر بيشكلمات است تا اعداد و  ي درباره
 نيبه ا) Watson and Kelly( يواتسون و كل). 7(ها تا فرمول

است،  يآمار ميدرك مفاه ازمندينمودند كه آمار ن تأكيدنكته 
و درك در  همف انيب ييكه سواد مستلزم توانا يدر صورت

). 8(است ياضير يها قالب كلمات و نه در قالب فرمول
در زمينه  ييها بسياري از پژوهشگران قرن بيست و يكم، اقدام

محقق ژاپني ) Kimura( مورايك. سواد آماري انجام دادند
 جاديا ايتوانايي استخراج اطالعات كيفي از اطالعات كمي و 

جزء كليدي سواد  را يفيو ك ياز اطالعات كم ديداطالعات ج
 يبرا ييتوانا يرو ويتمركز كار . ه استبيان نمود آماري
اطالعات  نيارتباط ب يو برقرار يانتقاد يابيو ارز ريتفس
را  يآمار ييشش سطح از توانا نهيزم نيا درو بود  يآمار

را در بر  ياز اطالعات آمار ياتيجزئ كينمود كه هر  شنهاديپ
را در بر  ياصل يها از مهارت ياديحجم ز Aسطح . رديگ يم
خواندن عنوان و تم :  است مجموعه ريز 4و شامل  رديگ يم

حداقل و حداكثر (نمودار  يديكل يژگينمودار، خواندن و ياصل
اطالعات  سهي، مقا)ها ارزش نيتفاوت ب ايها در نمودار  ارزش

 Bسطح. روند ساده در نمودارها كيدو نمودار، خواندن  نيب
مهارت  Cمنبع داده بوده و سطح  كيمناسب  يادانستن اجز

در  يجهان يخواندن روندها Dاست، سطح  يمحاسبات آمار
از  يفياستخراج اطالعات ك E، سطح )يزمان يها يسر(نمودار 

 ديجد ياطالعات چند بعد جاديا Fو سطح  است ياطالعات كم
 نيب يها  ارتباط يبه منظور بررس) Kimura( مورايك. است

 Fو A ،D ،Eاز سطوح  يمطالعه مقدمات كي ها، يبند دسته نيا
 ها افتهي. انجام داد 6و  5، 4 يها كالس يآموزان ژاپن در دانش

نشان  Aاز عملكرد دانش آموزان را در سطح  ييسطوح باال
 49از  Dآموزان در سطح  عملكرد دانش ي محدوده. داد

 Eسطح  يو برا 6درصد در كالس  69به  4درصد در كالس 
 Fسطح  يبرا. درصد بود 60درصد به  31محدوده  نيا

درصد در  35 شود، ياز عملكرد مشاهده م يتر بيشكاهش 
  ). 9(6درصد در كالس  41و  4كالس 

به  ي، بررسW.M.Kechالمللي سواد آماري   ي بين پروژه در
و  فيتوص يبرا ييتوانا( يرسم ريآمار غ يكامل بر رو طور
متمركز ) و درصدها در نمودارها و جداول ها زانيم سهيمقا
: يچهار گروه مورد بررس يخطا برا يها زانيمتوسط م. بود

 45(اي داده  حرفه گران لي، تحل)درصد29(معلمان كالج 
 ياضيو معلمان ر) درصد 49(، دانش آموزان كالج )درصد

  ). 10(بود) درصد 55(مدرسه 
 نيحققتوسط م ياديز يها تالش »يسواد كم« فيتعر در

 شيشد كه نما انيب »يسواد كم« ياصل ي انجام و شش جنبه
داده  ريو تفس شينما. هستند ها اول آن يداده اجزا ريو تفس

كه  ليدل نيهستند، به ا يسواد كم يها جنبه نيتر ياساس ديشا
را  تها را درك كرده، اطالعا آن مردم داده ي لهيبوس
در ). 9(سازند يم يساز ميتصم يبرا ييها و مدل يآور جمع
، )Gal(سال توسط گال   افراد بزرگ يسواد آمار يبررس
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مردم مورد توجه قرار  ي روزمره يزندگ يبرا يسواد آمار
 يبرا يدانش ضرور يها هيپا ديداشت كه با دهياو عق. گرفت

 كنندگان كه استفاده النيالتحص دانشگاه و فارغ انيدانشجو
). 11(ابديگسترش  ،هستند در كارشان يبالقوه اطالعات آمار

) Gal(گال  دگاهيمانند د ياز سواد آمار يگريد يها دگاهيد
سواد  و استفاده از داده متمركز است يوجود دارد كه بر رو

و  ها امينقادانه و ارتباط پ يابيارز ر،يتفس ييتوانا يآمار
  ). 12(كشد يم ريرا به تصو ياطالعات آمار

معلمان قبل از خدمتشان و در  يسطح سواد آمار يبررس در
نشان داد  ها افتهي، )Koleza(توسط كلزا  يليسال تحص نياول

به دانش آموزان  رستانيكه اگر چه درس آمار در دوران دب
بود و  نييآنها پا يسطح سواد آمار يول شد يآموزش داده م

در مورد  يسؤالها به گو پاسخدرصد از  40مثال فقط  به طور
 زينمودار ن ريدادند و در مورد تفس حيپاسخ صح يريگ نمونه
  ).13(پاسخ مناسب بودند ارائهدرصد قادر به  1فقط 
نشان داد كه معلمان مدارس ) Godino( نويگود يبررس
 يمحدود اريبس ياز كشورها با علم آمار ياريدر بس ييابتدا

  ).14(شوند يوارد بخش آموزش و پرورش م
 يكاركنان دولت يسواد آمار يابيپژوهش ارز در

، )Reston(توسط رستون  يآمار يها كننده از داده استفاده
در  ها زانيارقام، درصدها و م رينشان داد كه در تفس جينتا

از  كنندگان فهم شركت يابيجداول و نمودارها كه به ارز
در دو  كننده شركت 56 نيب پردازد، يو درصدها م ها زانيم
خود را در  حيپاسخ صح كنندگان درصد از شركت 70 وه،گر

 64 يمشخص نموده بودند ول دانميو نم ريخ ،يقالب بل
پاسخ خود نداشتند و مشخص  يبرا يهيدرصد از آنها توج

مفهوم ساده  كي يبرا ياز افراد حت ياريكه بس شود يم
 ريدر تفس. هستند حيصح ريهمانند درصد، فاقد درك و تفس

درصد از  15در نمودارها، فقط  يزمان يروندها
در استفاده  زيكنندگان پاسخ درست را دادند و آنها ن شركت
 ريدر تفس. نداشتند ينمودارها درك درست ريو تفس

  ).15(درصد بود 63 حيپاسخ صح زين ها نيانگيم
متخصصان  يسواد آمار يدر بررس) Anderson( اندرسون

 يت عددسؤاالنشان داد كه پزشكان در مورد  مان،يزنان و زا
 فيضع) كنند يم يزندگ HIV/AIDSكه با  يتعداد زنان(

مثال  به طور( يآمار ميت با مفاهسؤاالبودند و در مورد 
ها در  پاسخ نيداشتند و بهتر يعملكرد بهتر) وعيبروز و ش

 ليمثال تبد به طور( يعدد يها با ارتباط يتسؤاالمورد 
  ).16(بود) به درصد يفراوان

در نظام سالمت، وجود يك نظام اطالعات  اين كهتوجه به  با
سالمت به روز و كارآمد نقش بسيار مهمي در ارتقاي سالمت 

 نيا ندياندركاران و صاحبان فرا نمايد و دست جامعه ايفا مي
ريزان نظام  كنندگان اطالعات و برنامه استفاده زينظام و ن

 ي حوهآماري كافي در خصوص نسالمت بايد اطالعات 
تفسير و استفاده از آمارهاي  ش،يتجزيه و تحليل، نما

حاضر به منظور تعيين  قيگوناگون داشته باشند، لذا در تحق
دانشگاه علوم  يمعاونت بهداشت ي سواد آماري كاركنان حوزه

 يآمار يسواد عموم يها مهارت ،شيراز يپزشك
نمودارها و خواندن  ري، خواندن و تفس)يآمار يها محاسبه(

 يرهايمتغ تأثيرگرفت و به نقش و  قرار يابيجداول مورد ارز
 يسواد آمار يبر رو يليو تحص يشغل ،يشناخت تيجمع

  .كاركنان پرداخته شد
  

  ها روش
كارشناسان و مديران  يبر رو توصيفي مقطعياين مطالعه 

واحدهاي ستادي معاونت بهداشتي و مراكز بهداشت 
 1391شيراز در سال  يهاي دانشگاه علوم پزشك شهرستان

 يحجم نمونه برابر كل جامعه آمار. انجام شده است
آوري  ابزار جمع. نفر بود 545و به تعداد ) سرشماري(

ه و پرسشنام) سؤال 27( معيتياطالعات شامل پرسشنامه ج
پرسشنامه  .آمار بود يسواد عموم يبررس ساخته محقق
بخش سواد . و سه بخش بود سؤال 35 يدارا ساخته محقق
آمار در مباحث  يبود كه سواد عموم سؤال 19شامل  يآمار

 يها شاخص ،يمركز شيگرا يها مربوط به شاخص
و  ييو روا ييايپا ،نرمال عيها، توز و نسبت ها زانيم ،يپراكندگ

ت دو سؤاال. داد ميرا مورد سنجش قرار  يهمبستگ بيضر
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و ) سؤال 7(نمودار  ريمربوط به خواندن و تفس يبخش بعد
كه از پرسشنامه  بود )سؤال 9(خواندن و فهم جداول 

پرسشنامه  ييروا. انتخاب شد )Schield)()17 لدياستاندارد ش
نفر از  30تعداد  يآن بر رو ييايتوسط متخصصان آمار و پا

ت، سؤاالاز دقت ترجمه  نانياطم يبرا. گرديد تأييدحجم نمونه 
استفاده  يسينفر از افراد متخصص زبان انگل 2از نظرات 

سازه هر  يدرون ييمرتبط با همنوا ييايپا نيعالوه بر ا. ديگرد
مورد ) Cronbach's Alpha(با آزمون  زيدو پرسشنامه ن

 يها شاخص يكرونباخ برا يلفاآ جينتا. سنجش قرار گرفت
نمودار، و خواندن  ريآمار، خواندن و تفس يسواد عموم
به دست آمد كه نشان  87/0، و 72/0، 78/0 بيجداول به ترت

ت، سؤاالبه  يازدهيدر امت. پرسشنامه داشت يباال يياياز پا
نادرست با عدد  يها و پاسخ كيبا عدد  حيصح يها پاسخ

برحسب  ياز سواد آمار طهيح نمره هر. ديصفر مشخص گرد
 صفر يعنيدامنه نمرات از حداقل نمره . ديمحاسبه گرد 100

تمام ( 100تا حداكثر ) نداشت يحيپاسخ صح چيكه ه يفرد(
طبقه  5نمرات در  يفراوان نيهمچن. بود ريمتغ) حيها صح پاسخ

حسب  و بر) 81- 100، 61- 80، 41- 60، 21- 40، 0- 20(
  . شد يدبن مورد سنجش دسته يها طهيح
از هر مركز بهداشت  يها، پرسشگران آزمون ياجرا يبرا

و  هينسبت به توج يا و در جلسه دنديشهرستان انتخاب گرد
و  پرسشنامه به آنها بر اساس تعداد كارشناسان ليتحو

نيروهاي اداري كه درگير آمار  .ديآن مركز اقدام گرد مديران
نيز نيروهاي خدماتي وارد مطالعه و خدمات بهداشت نبودند و 

شركت در مطالعه جلب شد رضايت افراد مطالعه براي . نشدند
پرسشنامه . محرمانه بودن اطالعات به افراد يادآوري شد و

سواد  يها مهارت ي به پرسش درباره يخودسنج ي وهيبه ش
به صورت بسته و در  اه پرسش. كاركنان پرداخت يآمار

 لياز تكم پس. ديگرد يطراح يچهار جواب ايقالب سه 
 ليها، پرسشگران نسبت به تحو نمونه پرسشنامه توسط

  . ها به محقق اقدام نمودند پرسشنامه
. شد ليتحل SPSS-18افزار  با استفاده از نرم ها داده

هاي آماري  گرفته شامل روش به كارهاي آماري  روش

-Tآماري  يها و آزمون) نيانگيم ،يدرصد فراوان( توصيفي

test  وANOVA ها در  تفاوت يآزمون معنادار يبرا. بود
 رهايسطح سنجش متغ اين كه ليبه دل يتيجمع يرهايمتغ
 ليبود، از آزمون تحل 2از  شيب رهايمتغ نيا يها هيو گو ياسم
از آزمون  ها نيانگيم سهيمقا يو برا) ANOVA( انسيوار

  .استفاده شد) T-test( نيانگيتفاوت م
  

  نتايج
 ليو تحل هيشده، تجز ليتكم  پرسشنامه 545مطالعه  نيدر ا
 62تا  22آن  ي سال و دامنه 2/36±2/7ميانگين سني . شد

كنندگان در گروه  از شركت) درصد 48(نفر  262. سال بود
نفر  415و ) درصد 55(نفر زن  300. سال بودند 40تا  30سني

 نده،كن ين درصد شركتتر بيش. بودند تأهلم) درصد 1/76(
بهداشت  ي رشته در التيتحص يدارا) درصد 3/52(نفر  285
) درصد 7/38(نفر  211دانشجو و ) درصد 10(نفر  54. بودند

 نيتر بيش الت،ياز نظر تحص. رابط آمار واحد خود بودند
و از  سانسيدر مقطع ل) درصد 4/71(نفر  389 يدرصد فراوان

مربوط  رنف 284 ،يدرصد فراوان نيتر بيشسمت اداري  نظر
تسلط به  زانياز نظر م. بود) درصد 1/52(به گروه كارشناس 

 زانيها مگو پاسخاز ) درصد 7/60(نفر  331 يسيزبان انگل
  .نمودند يابيرا متوسط ارز يسيتسلط خود به زبان انگل

مختلف  يها فيدرست را به ط يها درصد پاسخ 1 جدول
مار، آ ينمرات سواد عموم يدر بررس. دهد يمطالعه نشان م

كل  يسواد آمار زينمودار و ن ريسواد خواندن و تفس
درصد، در  4/44و  1/50، 9/33 بي، به ترتيفراوان نيتر بيش

 يسواد آمار يو در بررس) 100از ( 41- 60نمرات ي محدوده
درصد و در  9/31 ،يفراوان نيتر بيشخواندن جدول، 

نمرات  يدر بررس. بود) 100از ( 21- 40نمرات  ي محدوده
 81- 100 نيب يدرصد از افراد نمرات 2كل، تنها  يسواد آمار

  .داشتند
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  يآمار مختلف سواد يها طهينمره افراد برحسب ح توزيع فراواني نسبي و مطلق :1 جدول
تعداد(سواد عمومي آمار  طيف نمره

 )19=سؤال
سواد خواندن و تفسير نمودار

 )7=تعداد سؤال(
تعداد (سواد خواندن جدول 

  )9= سؤال 
  سواد آماري كل 

  )35= تعداد سؤال (
20  - 0  )8/13(%75 )9/13(%76 )5/12(%68  )0/9(%49  
40 - 21  )7/29(%162 )1/21(%115 )0/32(%174  )3/30(%165  
60– 41  )9/33(%185 )1/50(%273 )4/28(%155  )2/44(%241  
80 - 61  )1/17(%93 )7/9(%53 )1/21(%115  )1/14(%77  
100  - 81  )3/5(%29 )8/4(%26 )9/5(%32  )0/2(%11  

  2%) 4/0(  1%) 2/0( 2%)4/0( 1%)2/0(  موارد بي پاسخ
  

هاي ريمتغ كيكل به تفك ينمرات سواد آمار نيانگيم 2جدول 
 يمعنادارسطح و  ANOVAآزمون  جيو نتا مورد بررسي

 نيجدول باالتر نيبر اساس اطالعات ا. دهد ينشان مرا 
با  واحدهاي مورد پژوهشكل در  ينمره سواد آمار نيانگيم

و در  يپزشك يليرشته تحص سانس،يفوق ل التيسطح تحص
 يدر افراد نيهمچن. بود يسيبه زبان انگل اديافراد با تسلط ز

نمرات  نيانگيبود، م اديز شانيكار ي عالقه به حوزه زانيكه م
تعداد ساعات  شيبا افزا. باالتر بود يمعنادار به طور زين

مطالعه در هفته و تعداد واحد درس آمار گذرانده شده، 
. )>01/0P( افتي يم شيكل افزا ينمرات سواد آمار نيانگيم

 يها شركت در كارگاه دادكل با تع يرابطه سواد آمار

و مدت زمان  انيگو پاسخسن  ،يسمت ادار ،يآموزش
ارتباط  يول) P <05/0( از دانشگاه معنادار نبود يالتحصيل فارغ

از دانشگاه فقط با سطح سواد  يالتحصيل فارغمدت زمان 
با نمرات سواد  يواحد كار نيهمچن. آمار معنادار بود يعموم
  .)>001/0P(را نشان داد يكل ارتباط معنادار يآمار
واحدهاي جنس  ريكه تنها متغ دهد ينشان م 3جدول  جينتا

كل داشته  يبا سواد آمار يرابطه معنادار مورد پژوهش
برخوردار  يسواد باالتر نيانگيكه مردان از م ياست، به طور

رابط آمار واحد بودن و دانشجو بودن . )>01/0P(بودند 
  ).P <05/0( را نشان نداد يرابطه معنادار

 

  ي مورد بررسيهاريمتغ كيبه تفك) 100از (كل  ينمرات سواد آمار نيانگيم سهيمقا : 2جدول
 F P  آماري كل سواد  ميانگين و انحراف معيار نمره  متغير

 *** 7/7  5/39±8/16 فوق ديپلم  سطح تحصيالت

  4/42±2/17 ليسانس
  53±3/19 فوق ليسانس

  2/50±1/21 دكترا
 ** 2/4  1/41±6/17 كم  تسلط به زبان انگليسي

  6/44±1/18 متوسط
  4/51±7/18 زياد

 *** 7/5  6/51±7/20 )پزشك، دندانپزشك(دكترا  رشته تحصيلي

  8/48±2/17 آمار- مدارك پزشكي
  8/34±3/19 پرستاري- مامايي
  2/49±22 تغذيه

  3/47±4/17 روانشناسي
  3/44±9/15 بهداشت
  39±3/18 ساير

 N.s 4/0  3/42±18 سال30يا مساويتركم گروه سني

  6/43±3/19 سال40تا31
  3/44±17 سال40تر ازبيش
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 N.s 5/1  3/47±5/23 رييس شبكه، معاون بهداشتي سمت اداري

  43±19 كارشناس مسؤول
  2/44±7/16 كارشناس

  6/39±4/17  كاردان
 ** 4/4  8/39±2/16 صفر ساعت  مطالعه در هفته تعداد كل ساعت

  9/39±5/17 ساعت4تا1
  4/46±6/15 ساعت8تا5
  6/44±4/17 ساعت12تا9

  5/47±1/18 ترساعت و بيش13
 *** 2/12  4/38±4/19 واحد2يا مساويتركم  تعداد واحد درس آمار گذرانده شده 

  44±8/15 واحد4تا3
  8/49±6/17 واحد6تا5

  9/52±1/18 واحد6تر ازبيش
 N.s 2/2  1/42±19 صفر كارگاه  هاي آمار گذرانده شدهتعداد كارگاه

  2/44±4/16 كارگاه1
  1/46±2/17 كارگاه3تا2
  8/47±5/16 تركارگاه و بيش 4

  ** 01/3  38±18 كم  ي كاري ميزان عالقه به حوزه
  43±7/17 متوسط

  4/45±8/17 زياد
  2/30±2/21 بدون عالقه

 N.s 9/1  5/46±7/16 سال3يا مساويتركم  از دانشگاه يالتحصيلفارغمدت زمان

  42±4/19 سال7تا4
  3/41±4/17 سال12تا8

  7/45±4/18 سال20تا13
  2/43±5/16 سال به باال21

 *** 05/4  5/44±5/17 آمار واحد كاري

  2/42±2/18 شبكهمديريت
  8/49±8/16 غيرواگيري واگير وهابيماري
  2/41±19/ خانواده، مدارس و تغذيهسالمت
  8/40±2/16 ايمحيط و حرفهبهداشت
  2/44±7/18 ساير

*** =P-value<0.001, ** = P-value <0.01, * = P-value <0.05, N.s = not significant 
  

) 100از (كل  ينمرات سواد آمار و انحراف معيار نيانگيم :3جدول 
  بررسيي مورد ها ريمتغ كيبه تفك

 t p ميانگين و انحراف معيارمتغير

    6/41±08/19  زن  جنس
4/3 

** 
 3/46±4/16  مرد

  3/1 45±17  بلي  رابط آمار واحد بودن
 

n.s 8/42±4/18  خير 

  دانشجو بودن
 3/47±5/15  بلي

6/1 n.s 2/43±4/18  خير  
0.01<,** = P-value N.s = not significant  

  
  بحث

كاركنان  يسطح سواد آمار يابيحاضر به ارزدر پژوهش 
 يدر محورها رازيش يبهداشت دانشگاه علوم پزشك ي حوزه

نمودار و سواد  ريآمار، سواد خواندن و تفس يسواد عموم
  .خواندن جدول پرداخته شد

 نييپا يسواد آمار ي دهنده پژوهش نشان نيا يها افتهي
 بونيتوسط الئوپا لنديدر تا كه يا در مطالعه. كاركنان بود
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)Laopaiboon (يدانش آمار يابيانجام گرفت، به ارز 
پزشك مورد  365 يبررس نيدر ا. پزشكان پرداخته شد
 جيدرصد بود و نتا 40پاسخ كل  زانيم. آزمون قرار گرفتند

 هيپا ميدر خصوص مفاه ينشان داد كه پزشكان از دانش كاف
 شود، ياستفاده م يدر مجالت پزشك كه عموماً يآمار

 يمشخص به طور نيمتخصص نيهمچن. برخوردار نبودند
 ينيمتخصص و بال انينشجواز دا يباالتر ي نمره انهيم

 ،است حاضر همگام مطالعه جيبا نتا ها اين يافتهكه ) 18(داشتند
نمرات  نيانگيباالتر، م التيكه افراد با سطح تحص يبه طور
 نيكل نشان دادند و همچن يرا در مورد سواد آمار يتر بيش

به . كل نداشت يبا سواد آمار يدانشجو بودن ارتباط معنادار
گذرانده  يواحدها الت،يسطح تحص شيبا افزا ديآ ينظر م

 يو از طرف ابدي يم شيشده درس آمار و كاربرد آن افزا
 يكار ي تجربه نالتحصيال فارغبا  سهيدر مقا انيدانشجو

  . آمار دارنددر خصوص استفاده از  يتر كم
گذرانده شده در  يها حاضر نشان داد كه تعداد كارگاه مطالعه

كل رابطه  ينمرات سواد آمار نيانگيسال گذشته با م 3
آمار،  يدر مورد سواد عموم يول دهد يمعناداري را نشان نم

 يارتباط معنادار است، به طور نينمودار ا ريخواندن و تفس
 ورحض يتر بيش يها كه در كارگاه يكنندگان شركت كه

 يسواد عموم نهيدر زم يتر بيشنمرات  نيانگيداشتند، از م
 يدر بررس. نمودار برخوردار بودند ريآمار، خواندن و تفس

 يبر رو) Laopaiboon( بونيانجام شده توسط الئوپا
 لند،يتا) Srinagarind( نديناگاريسر مارستانيپزشكان در ب

 انهيمرا گذرانده بودند  يآمار يها كه كارگاه ييهاگو پاسخ
بودند،   ها را نگذرانده كارگاه نيكه ا ياز افراد ينمره باالتر

 يها كارگاه يهدف از برگزار اين كهبا توجه به ). 18(داشتند
 توان يم ،است كنندگان شركت يسطح علم يارتقا يآموزش

 شيافزا يكارگاه، سواد آمار يانتظار داشت كه پس از برگزار
جه حاصل نشود ممكن است به ينت نيكه ا يو در صورت ابدي
 يآموزش يها كارگاه يبرگزار يها وهينامناسب بودن ش ليدل

  .باشد
نمرات  نيانگيبا م يليمطالعه حاضر، رشته تحص جيطبق نتا بر

كه  يرا نشان داد، به طور يكل ارتباط معنادار يسواد آمار
 يكنندگان با مدرك دكترا كل، شركت يسواد آمار يدر بررس

. كل برخوردار بودند يسواد آمار زانيم نياز باالتر ،يپزشك
غلط مفاهيم  ككه به منظور ارزيابي شيوع در يا در مطالعه

احتمال در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك توسط 
انجام گرفت، ارتباط آماري معناداري بين ميزان شيوع  يعيرف

با رشته تحصيلي دانشجويان  احتمالمفاهيم درك غلط 
 يليتحص يها رشتهافراد با  ديآ يبه نظر م). 19(مشاهده شد

تفاوت  لياحتماال به دل زيمتفاوت، برحسب نوع شغل خود و ن
 يسطح سواد آمار دنتوان يم يپژوهش يدر انجام كارها

  .داشته باشند يمتفاوت
نمرات سواد  نيانگيم نيمطالعه در بررسي ارتباط ب نيا در

ميانگين نمرات سواد  نيب يتفاوت معنادار ت،يبا جنس يآمار
كه مردان از  يوجود داشت، به طور تيكل با جنس يآمار

در . نسبت به زنان برخوردار بودند ينمرات باالتر نيانگيم
در  مانيزنان و زا نيمتخصص يسواد آمار يمل يبررس

درصد از  17زن و  نيدرصد از متخصص 25متحده،  االتيا
به  يمرد اظهار داشتند كه آموزش سواد آمار نيمتخصص
  ).16(بوده است يآنها ناكاف
دانش  يبر رو) Martinez( نزيكه توسط مارت يا در مطالعه

 تيجنس نيمتحده انجام گرفت، در ارتباط ب االتيآموزان در ا
مورد كه  كيبه جز در  ،يت آمارسؤاالبه  ييگو پاسخ زانيو م

 يها شركت در دوره يو تجارب قبل تيجنس نيب يارتباط
مشاهده  يو آمار وجود داشت، ارتباط ياضير يآموزش

. است پژوهش حاضر جيخالف نتا قيتحق نيا جينتا. )20(نشد
متخصصان  يسواد آمار يدر بررس) Anderson(آندرسون 
متحده نشان داد كه متخصصان زنان و  االتيا مانيزنان و زا

 يعملكرد بهتر يت مفهومسؤاالتر بودند، در  كه جوان يمانيزا
 يپزشك ارسممكن است نشان دهد كه مد جينتا نيا. داشتند

اند،  خود را بهبود داده يآمار يها دو دهه گذشته آموزش يط
تر  باشد كه متخصصان جوان نيآن ا لياگر چه ممكن است دل

 جيهمگام با نتا قيتحق نيا جينتا .)16(اند دهيآموزش د يبه تازگ
نمرات  نيانگيم نيب يمعنادار ي و رابطه نيست مطالعه حاضر
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كنندگان،  شركت يدر هر سه سطح با گروه سن يسواد آمار
در  رييآن را عدم تغ لياز دال يكيبتوان  ديشا. مشاهده نشد

به روز شدن  ايآموزش آمار در دو دهه گذشته و  ي وهيش
و همگام شدن آنها با كارشناسان  تر يميكارشناسان قد

  .تر دانست جوان
 ينمرات سواد آمار نيتر بيش، )Schield( لديمطالعه ش در
بود  يسيآنها انگل ياست كه زبان مادرزاد ييهاگو پاسخ يبرا

 يمربوط به افراد) درصد 48(نمره  نيتر نييو پا) درصد 57(
در  ).7(بودند يسيزبان انگل يريادگياست كه هنوز در حال 

 وزلندين انآموز دانش نيدر ب) Merriman( مانيمر ي مطالعه
و سواد  يسيانگل ييتوانا نيب ميمستق يخط يهمبستگ كي

 حاضر قيتحق جيبا نتا خوان همكه ) 21(مشاهده شد يآمار
 نيانگيبا م يسيتسلط به زبان انگل ريو در ارتباط متغ است

را  يآزمون تفاوت معنادار جينتا ،ينمرات سواد آمار
و آمار  يقاتيتحق رانجام امو اين كهبا توجه به . داد نشان 

دارد، لذا قابل انتظار است كه  يسيبا زبان انگل يارتباط تنگاتنگ
 ياز سواد آمار يسيبه زبان انگل تر بيشافراد با تسلط 

  .برخوردار باشند زين يتر بيش
 يآموزش يها ، تعداد دوره)Martinez( نزيمطالعه مارت در

آموزان به عنوان  گذرانده شده توسط دانش ياضير آمار و
در ). 20(در نظر گرفته شده است يبر سواد آمار مؤثرعوامل 

 سانسيل انيدانشجو يبر رو) Barb wade( ديمطالعه بارب و
 قيآمار، روش تحق( يدرس ي دوره 4در  كه يعلوم اجتماع

 ي ورهبا گذراندن د قيآمار، روش تحق ي بدون گذراندن دوره
نشان داد  جيدر لبنان انجام گرفت، نتا) آمار، گروه كنترل

 ياستدالل و سواد آمار ،ينمره در سطوح تفكر آمار نيباالتر
درس  ازين شيبا پ قيكالس روش تحق انيمربوط به دانشجو

 زين) critical(حساس  يت آمارسؤاالآمار بود و در سطح 
درس  ازين شيبا پ قيكالس روش تحق نيب يتفاوت معنادار

تفاوت  نيهمچن. مشاهده شد ييآمار و كالس آمار به تنها
درس آمار و  ازين شيبا پ قيكالس روش تحق نيب يمعنادار

درس آمار مشاهده  ازين شيبدون پ قيكالس روش تحق
 ضرمطالعه حا جيمطالعات ذكر شده با نتا جينتا). 22(نشد

گذرانده شده درس  يكه تعداد واحدها يبه طورهمگام است 
را  يارتباط معنادار ينمرات سواد كل آمار نيانگيآمار با م
و قابل قبول است و با  يارتباط به نظر منطق نيا. داد ينشان م

 رود يآمار انتظار م ي گذرانده شده يها تعداد دوره شيافزا
  .ابدي شيافزا زين يسطح سواد آمار

از دانشگاه  يحصيلالت فارغمدت زمان  ريارتباط متغ يبررس در
نتايج آزمون تفاوت معناداري  ،ينمرات سواد آمار نيانگيبا م

كه  يآمار نشان داد، به طور يرا فقط در مورد سواد عموم
 يليالتحص از زمان فارغ يتر كم يها هرچه سال

 تر بيشآمار آنها  يكنندگان گذشته باشد، سواد عموم شركت
ها درست باشد  ارتباط نيا زين تيدر واقع ديآ يبه نظر م. است

باشد،  يالتحصيل فارغتا زمان  يتر كم يو هرچه فاصله زمان
 يبررس. ماند يم يفرد باق  در حافظه يتر بيش يمطالب درس

نشان داد كه متخصصان زنان و  زين) Anderson(آندرسون 
 تر كم يالتحصيل فارغآنها تا  يتر كه فاصله زمان جوان مانيزا

  ).16(داشتند يآمار عملكرد بهتر يت مفهومسؤاالبود در 
قابـل   يا مطالعـه  تـر  كـم مطالعـه كـه در    نينقطه قوت ا نيتر مهم

 يمتعـدد  ينـ ييتب يرهـا يمتغ تـأثير اسـت كـه    نيمشاهده است ا
ــايشــامل متغ ــيجمع يره ــايمتغ ،يت ــه شــرا  يره ــوط ب  طيمرب

مـورد   يسـواد آمـار   يبر رو يليتحص يها يژگيو و يسازمان
يكي از نقاط ضعف پژوهش اين است  .سنجش قرار گرفته است

كه متكي بر پاسخگويان دانشـگاه علـوم پزشـكي شـيراز اسـت      
بنابراين در تعميم نتايج دقت بيشتري بايد صورت گيـرد و نيـاز   

  .ي ديگر نيز انجام گيردها دانشگاهاست كه اين مطالعه در 

  
  گيري نتيجه

حوزه  شناسان و مديرانكار يسواد آمار تيوضع جينتا
 توان ينشان داد كه م با برخي عوامل را ارتباط آنو بهداشت 

 تيتقو يبرا ييكارها پژوهش راه نيا جيبا توجه به نتا
  . داد ارائهآنان  يسواد آمار يها مهارت
گذرانده شده بر  يها تعداد كارگاه تأثيرتوجه به عدم  نيهمچن
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 يها وهيدر ش رييضرورت تغ انگريب تواند يكل م يسواد آمار
 ي باشد، اما با توجه به رابطه و مديران كاركنان يآموزش
نمودار  ريآمار و سواد خواندن و تفس يسواد عموم يمعنادار
مطالعات  گردد يم شنهاديگذرانده شده، پ يها كارگاه ادبا تعد
عالقه به  زانيم. رديخصوص انجام گ نيدر ا يتر بيش
 يبر سواد آمار گذارتأثير يرهاياز متغ زين يكار ي حوزه

قرار  نيمسؤولو  رانياست كه ضرورت دارد مورد توجه مد
 شيبا افزا زيتعداد ساعات مطالعه در هفته ن شيافزا. رديگ
 قيكل در ارتباط است كه از طر ينمرات سواد آمار نيانگيم

 صيو تخص يرحضوريغ يآموزش يها كارگاه يبرگزار
به مطالعه در نسبت  را و مديران كاركنان توان يم از،يامت

  . نمود قيتشو يراداريساعات غ
و  كارشناسان يسواد آمار يابيحاضر ضمن ارز پژوهش
نقاط قوت و ضعف  ياديسالمت تا حدود ز ي حوزه مديران

نظام اطالعات سالمت را آشكار نموده است و استفاده از 
 يها دانشگاهدر سطح  تواند يفرصت م كيآن به عنوان  جينتا

تري را در اين هاي جامع كه پژوهش مطرح شود يعلوم پزشك
 مديران و ريبايستي در به كارگي ها دانشگاهلذا . طلبد زمينه مي

  .را مورد توجه قرار دهد يي سواد آمار كارشناسان مؤلفه
  

  قدرداني
دانشگاه علوم  يمعاونت بهداشت يمال تيبا حما قيتحق نيا

 دهيبه انجام رس يتحت عنوان طرح پژوهش رازيش يپزشك
 نيا بيكه با تصو يمعاونت بهداشت قاتياز مركز تحق. است

هموار نمودند، تشكر  يبررس نيانجام ا يطرح راه را برا
 دانند يمقاله بر خود الزم م نيا سندگانينو نيهمچن. يمينما يم

كارشناس  نيو همچن يمعاونت بهداشت نيمسؤول هيتا از كل
كارشناس  ،ياديهراب صم يمحترم گروه آمار جناب آقا

 هيو كل يروزيشبكه سركار خانم زهرا ف تيريمحترم مد
و  ريآمار مراكز بهداشت شهرستان تقد مسؤولكارشناسان 

   .دنيتشكر نما
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Abstract 
 
Introduction: Regarding the significance of statistics in policy and decision making in health care system, the 
capability to read, understand, and interpret statistics and data is considered very important. Hence, this 
investigation aims at determining the statistical literacy of staff working in health deputy of Shiraz University of 
Medical Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 545 employees of health deputy in year 2012 
using census. Data were collected via a researcher made questionnaire in which some part of Shield’s questionnaire 
(different aspects of statistical literacy such as reading, interpreting graphs and understanding tables) were utilized 
after confirmation of reliability and validity. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. 
Results: The mean age of respondents was 36.2±7.2 years old. The statistical literacy scores were 41.6±19.08 for 
female staff and 46.3±16.4 for male staff out of a hundred. There were significant relationships between scores of 
statistical literacy and gender of respondents, English language skills, level of education, field of study, credits of 
statistics courses passed in university, study hours, and the extent of interest in job field (P <0.05). 
Conclusion: Participants’ mean score indicates low level of statistical literacy among staff. As a result, the 
organization should execute effective workshops to promote statistical literacy and compensate for the gap between 
statistical topics and techniques that are previously taught through education years and what is currently necessary 
to know at work. 
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