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        1386138613861386در سال در سال در سال در سال 
  1مرجان عليزاده

  2دكتر خليل ميرزايي

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
آمارهاي حاصل از ثبت رويداد فوت نشان داده كه ديرثبتي اين واقعه از ابتداي تأسيس سازمان ثبت 

يي عوامل مؤثر بر آن به يكي از دغدغه هاي اصلي در سالهاي اخير، شناسا. احوال وجود داشته است

سازمان مبدل گشته و به همين دليل تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته كه اين تحقيق نيز يكي از 

پيشين، در تفكيك عوامل مؤثر بر ثبت  ةتفاوت اصلي اين تحقيق با تحقيقات انجام گرفت. آنهاست

ون سازماني با تأكيد بر نرخ هاي جاري فوت در استانها فوت به عوامل درون سازماني و عوامل بر

  . است

روش بكار رفته در اين تحقيق، توصيفي بوده و جامعه مورد مطالعه، كاركنان ادارات ثبت احوال، 

و دست اندركاران ارگانها و نهادهاي مرتبط با ثبت ) مردم(مراجعه كنندگان به ادارات ثبت احوال 

    ابزار تحقيق  . نه گيري، تصادفي ساده بر اساس زمان بوده استروش نمو. احوال بوده اند

از يكي  .طراحي گرديد) با توجه به پاسخگويان(پرسشنامه هايي بوده كه در سه نوع متفاوت 

از نظر خبرگان ادارات ثبت احوال در كل نمونه،  مهمترين يافته هاي اين تحقيق عبارت بود از اينكه 

نهاي قوي، مهمترين عامل مؤثر بر بهبود ثبت فوت تبليغات، اطالع رساني و استانهاي متوسط و استا

مهمترين يافته ديگر اين بود كه از نظر خبرگان ادارات . دادن آگاهي هاي قانوني به مردم بوده است

ضعف و يا نبود يك سيستم  ،فوتكم ثبتي ثبت احوال در استانهاي ضعيف، مهمترين عامل مؤثر بر 

از نظر دست اندركاران ديگر  .لي قوي بر مراحل مختلف توليد آمار بوده استنظارت و كنتر

نهادهاي مرتبط با ادارات ثبت احوال در كل نمونه و در استانهاي ضعيف و متوسط، مهمترين عامل 

از نظر مؤثر در ثبت فوت همكاري بيمارستانها و خانه هاي بهداشت با ادارات ثبت احوال بوده و  

ن ديگر نهادهاي مرتبط با ادارات ثبت احوال در استانهاي قوي، مهمترين عامل مؤثر دست اندركارا

 .بوده استدر ثبت فوت اطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران 

  

  دير ثبتي فوت، عوامل درون سازماني و برون سازماني، نرخ ثبت جاري فوت ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

                                                 
)سازمان ثبت احوال كشور ،جمعيت شناسي در دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت كارشناس مسئول(ـ  ـ كارشناسي ارشد جمعيت شناسي1  

ـ هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن2  
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ران منابع مختلفي داده هاي جمعيتي را  گردآوري و يا ثبت مي كنند، اين منابع عبارتند اصوالً در اي

  :از

  .سرشماري ها كه توسط مركز آمار ايران انجام مي شودو  آمارگيري نمونه اي  - 1

توسط ) والدت، مرگ و مير، ازدواج و طالق(حياتي قايع چهارگانه و داده هاي ثبتي - 2

 .منتشر مي شود سازمان ثبت احوال جمع آوري و

در ميان اين منابع، داده هاي ثبتي داراي امتيازهاي ويژه اي نظير قابليت اعتماد بيشتر، امكان توليد 

جدول براي محدوده هاي جغرافيايي، فراهم آوردن اطالعات به روز، عدم امكان بروز خطاي نمونه 

تي در مورد وقايع چهارگانه تداوم و نهادينه كردن ثبت اطالعات درست جمعي. هستند... گيري و 

بخصوص والدت و وفات نقشي اساسي در برنامه ريزي هاي بلند مدت و كوتاه مدت اجتماعي،  

  . كه بر پايه تحوالت جمعيتي بنيان شده اند، دارد... اقتصادي، فرهنگي و 

و فرهنگي  با توجه به اهميتي كه ثبت به موقع اين رويدادها در برنامه ريزي هاي اجتماعي، اقتصادي

دارد، در اين تحقيق به دنبال بررسي مسائل و مشكالت ديرثبتي و يا كم ثبتي واقعه فوت در ابعاد 

هستيم تا در اين راستا علل ديرثبتي ) فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي(درون سازماني و برون سازماني 

اقعه در كشور فوتها كشف گردد و از اين طريق در پي راهكارهايي جهت ثبت به موقع اين و

الزم به ذكر است كه نتايج اين تحقيق در واقع انعكاس نظرات پاسخگويان، به سواالت . خواهيم بود

 .مورد نظر پژوهشگر كه در قالب عوامل سازماني و غير سازماني مطرح گرديد، بوده است

        بيان مسئله و اهداف پژوهشبيان مسئله و اهداف پژوهشبيان مسئله و اهداف پژوهشبيان مسئله و اهداف پژوهش

جتماعي، اقتصادي و فرهنگي و با عنايت به اين با توجه به نياز مبرم كشور به برنامه ريزي در ابعاد ا

موضوع كه اساس و بناي اين برنامه ريزي ها، آمارهاي جمعيتي از جمله آمارهاي دقيق در زمينه 

مرگ و مير مي باشد، همانطور كه نتايج تحقيقات و مشاهدات عيني نشان داده است در زمينه ثبت 

شكالتي وجود دارد كه اين موضوع در مرگ و مير در كشور و بخصوص استانهايي خاص م

مخدوش كردن اطالعات جمعيتي و نامطمئن كردن نتايج تحقيقات و ناكارآمد ماندن فرآيندهاي 

از طرفي با وجود اينكه قوانين ثبت احوال . برنامه ريزي هاي دولت نقش بسزا و عمده اي دارد

اين ابزار به درستي از ت ثبت احوال ضمانتهاي اجرايي خاص دارد اما در اكثر قريب به اتفاق ادارا

استفاده نشده و به همين دليل و يا داليل ديگري كه در اين تحقيق به آنها خواهيم پرداخت ثبت 

        وقايع حياتي به خصوص مرگ و ميرهاي اتفاق افتاده بطور دقيق و در زمانهاي قانوني انجام 

        .نمي گيرد
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وجه به اين موضوع بوده كه همواره علل كم ثبتي و يا ديرثبتي اما آنچه در اين ميان مورد نظر است ت

         مردم، ارگانها و نهادهايي كه(اين رويداد از ديد مسئولين سازمان به عوامل خارج از سازمان 

برمي گشته، در صورتي كه به نظر محقق عواملي در درون ) با ثبت احوال همكاري كنند مي بايست

كه مي توانند بر اين كم ثبتي ها و يا ديرثبتي ها اثر مستقيم و با شدت باال  سازمان نيز وجود دارد

عوامل برون سازماني و درون سازماني بسته به نوع سازمان متنوع بوده و محدوده هاي . داشته باشند

براي مثال، از عوامل برون سازماني مي توان از شرايط . متفاوتي را در سازمان شامل مي شوند

فرهنگي و اقتصادي نام برد و همچنين از مجموعه عوامل درون سازماني مي توان به  اجتماعي،

ساخت سازمان، سياستهاي سازماني، فرايندها و شرايط مادي حاكم بر سازمان ها از جمله سازمان 

   ).1384نوروزي، ( ثبت احوال كشور اشاره كرد 

ذ اطالعات صحيح و دقيق ياري نمايد كه يافته هاي اين تحقيق مي تواند مسئولين سازمان را در اخ

اين امر هم مي تواند اعتماد پژوهشگران و برنامه ريزان را به داده هاي ثبتي ارتقاء دهد و هم در تمام 

  :اهداف كلي اين تحقيق عبارتست از .ادارات اجرايي پايه هاي برنامه ريزي را استحكام بخشد

            

 .بر ديرثبتي و يا كم ثبتي رويداد فوت شناخت عوامل سازماني و غير سازماني مؤثر -1

 .اولويت بندي عوامل مؤثر بر ديرثبتي و يا كم ثبتي مرگ و مير -2

 .بررسي وضعيت ثبت مرگ و مير به تفكيك عوامل تأثير گذار  -3

 .وضعيت مرگ و مير بر اساس مشخصات جمعيت شناختي اعالم كنندگان وفات  -4

 .امل مؤثر بر ثبت به موقع فوت ارائه راهكارها و راهبردهايي در خصوص نقش عو -5

 .دستيابي به راهكارهاي مناسب براي رفع كم ثبتي و يا ديرثبتي مرگ و مير در كشور -6

 .دستيابي به پوشش كامل در ثبت فوت -7

 .دستيابي به آمارهاي صحيح و با دقت باال در رويداد فوت -8

 .دستيابي به نرخ هاي دقيق مرگ و مير -9

  

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

1برآورد رشد جمعيت ميالدي1930از حدود سال 
PGE  شامل جمع آوري دوگانه، تطبيق و

. برآوردهاي آماري مرتبط با اندازه گيري و ارزيابي آمارهاي وقايع حياتي مورد استفاده قرار گرفت

كه از لحاظ تقسيمات كشوري داراي حجم ي ئبراساس اين تكنيك برآوردهاي زيادي از كشورها

                                                 
1- Population Growth Estimation (PGE) 
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تا  ،اين كار به لحاظ اندازه و هدف، از مطالعات آزمايشي محدود. زياد هستند، در دسترس است

كنترلهاي رسمي نظام ثبت وقايع حياتي و مطالعات و بررسي هايي در اندازه هاي بزرگ رشد 

  . متغير است ،جمعيت، باروري و مرگ و مير انجام شده در نمونه هاي تصادفي در سطح ملي

كه در آن سالها بعنوان و اتحاد جماهير شوروي آمريكا، كانادا كشور  3در    PGEتكنيك

كشورهاي توسعه يافته اقتصادي طبقه بندي شده بودند، براي مطالعه پوشش نظام ثبت وقايع حياتي 

  .كانادا سخن مي گوييم كشور در اينجا به طور خالصه از انجام اين تكنيك در .استفاده شده بود

رديد كه براي سنجش كامل بودن ثبت رويداد والدت و انجام گ 1930مطالعه كانادا در اوايل دهه 

اين مطالعه مقدماتي در ارتباط با كامل . وفات در تعداد زيادي از استانهاي اين كشور به اجرا در آمد

و در  بودن ثبت رويداد والدت و وفات بود كه در قالب يك رساله گزارشي تنظيم گرديد

  .كانادا منتشر گرديد 1931سرشماري سال 

در مركز بهداشت سينگور، نزديك كلكته هندوستان انجام  1947ولين مطالعات آسيايي در سال ا

اين مطالعه شامل يك تطبيق دوگانه بين گزارشات  .منتشر گرديدگزارش آن  1949شد كه در سال 

ساله اجراء شده در يك بررسي  2گذشته نگر از تولدهاي زنده و مرگ و ميرها براي يك دوره 

انوار و گزارش هاي رويدادهاي حياتي كه توسط نظام سنتي ثبت وقايع حياتي تهيه همزمان خ

  ).35و   18، ص1974ماركس، ( گرديد، بوده است 

مي توان به دو دسته ي  سيستم هاي  نظام هاي ثبت احوال و آمارهاي حياتي در ديگر كشورها را

كه در  هستندي ينامتمركز، سيستم هاسيستم هاي  .نامتمركز و  سيستم هاي متمركز تقسيم بندي كرد

آنجا دفاتر ثبت منطقه اي طبق مقررات ثبت احوال و تحت نظر مقامات ايالتي، شهرستاني و يا منطقه 

در چنين سيستم هاي مديريتي كشور فاقد دفتر ملي داراي اقتدار بر سيستم هاي . اي اداره مي شوند

دفتر مركزي تدوين آمارهاي حياتي را هماهنگ  با اين وجود يك. ثبت ايالت، استان و منطقه است

كانادا، آرژانتين، : عبارتند ازهستند  كشورهايي كه داراي سيستم هاي نامتمركزبرخي از . مي نمايد

سيستم هاي متمركز ثبت تولد و مرگ به موجب قوانيني به در . مكزيك و اياالت متحده آمريكا

كشور تايلند يكي . ارت كار واگذار گرديده استمراكز خاص دولتي مانند وزارت كشور و يا وز

  . از كشورهايي است كه داراي سيستم متمركز است

 مسئله ديرثبتي و يا كم ثبتي وقايع حياتي كه يكي از دغدغه هاي مهم و جدي سازمان ثبت احوال

مي باشد موضوعي جديد نيست ولي تالش جدي براي رفع معضل ديرثبتي و كم  در حال حاضر

با توجه به آمارها و نرخ هاي حاصل شده از . بر ميگردد 1370شروع آن به اوايل سال قايع ثبتي و

ثبت رويداد  فوت و پايين تر بودن آن از حد استاندارد در نظر گرفته شده براي نرخ آن، نياز به 
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بنابراين سازمان . اجراي طرحي كه بتوان با كمك آن اين معضل را به حداقل رساند، احساس شد

 1374از سال )  UNFPA( 1بت احوال با حمايت مالي دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل متحدث

در برخي استانهاي كشور  "طرح پوشش ثبت به موقع وقايع حياتي  "پروژه اي را تحت عنوان 

شروع كرد و هدف اصلي  آن كاهش دير ثبتي و يا كم ثبتي هاي مشاهده شده در وقايع حياتي 

ت بود كه در سالهاي بعد از آن به مرور بر تعداد استانهايي كه تمايل به بخصوص والدت و فو

بررسي مشكالت  "رحماني در تحقيق خود با نام . اجراي طرح فوق الذكر را نشان دادند، افزوده شد

، موانع اصالحات ثبت 1373سال در  "نظام سنتي ثبت احوال در ايران با هدف تحول و  نوآوري 

  :يع حياتي را در سه گروه جامع مورد مطالعه قرار داده استاحوال و آمار وقا

  .مشكالت نسبتاً سخت و حل نشدني در رابطه با جغرافيا و فرهنگ) الف

مسائل و مشكالتي كه قابل حل هستند ولي احتياج به بودجه و كمك هاي فني اعم از داخلي و ) ب 

  .خارجي دارند

  . مشكالتي كه سريعاً قابل رفع هستند) ج

،  سعي 1377در سال  "علل و عوامل كم ثبتي و دير ثبتي"بداهللا صابري در مقاله اي تحت عنوان ع

كرده مسائل و مشكالتي را كه به نوعي در ديرثبتي و يا كم ثبتي وقايع دخالت دارند ترسيم كند كه 

  :از جمله  مي توان به موارد زير اشاره كرد

 .ياتيعدم الزام قانوني در ثبت به موقع وقايع ح -

 .عدم موفقيت در ايجاد انگيزه -

 .عدم آگاهي از اثرات سوء كم ثبتي يا ديرثبتي -

 .وجود ايالت و عشاير -

 ....موقعيت جغرافيايي كشور و وجود نقاط دور افتاده  -

در اين مقاله راهكارهايي كه به نظر نويسنده تا حدودي باعث رفع موانع ياد شده، مي گردند 

  :عبارتند از

مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به ثبت وقايع حياتي، نام و نام  اصالح قوانين، .1

 .خانوادگي

  .وجود مديريت متمركز و ايجاد ارتباط بين آنها از طريق شبكه رايانه اي .2

 ....تعيين تكليف اتباع بيگانه  .3

                                                 
 1-United Nations Population Fund 
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توسط دفتر آمار و  "بررسي علل كم ثبتي و دير ثبتي فوت "، طرحي با عنوان 1380در آذر ماه سال 

اطالعات جمعيتي سازمان، در ادارات ثبت احوال كشور اجرا گرديد كه پاسخگويان آن مردم و يا 

  :اهم نتايج تحقيق ذكر شده عبارتند از . به عبارتي مراجعه كنندگان به ادارات ثبت احوال بودند

تأثير آموزش در سطوح متوسطه و عالي افزايش قابل مالحظه اي در ميزان ثبت رويداد  -

 .مهلت قانوني ايجاد مي كند مرگ در

نتايج بررسي، حاكي از وجود كم ثبتي قابل مالحظه اي در ثبت گروه سني خردساالن  -

 .است

درصد از حجم نمونه نبود گواهي فوت اعالم شده است و اين نشان مي  5/47حدود در  -

 .دهد كه پوشش خدمات درماني كمتر از حد انتظار است

       گروه اعالم كنندگان و پاسخگويان را تشكيل  فرزندان فوت شدگان، عمده ترين -

 .درصد بالغ مي شود 5/40مي دهند كه به 

درصد مراجعه كنندگان يكي از نيازهاي اداري را دليل مراجعه خود براي  36حدود  -

 .ثبت رويداد  قيد نموده اند

درصد  48عدم آگاهي از قانون ثبت احوال، كه علت ديرثبتي و كم ثبتي حدود  -

دادها قيد شده است ضرورت اطالع رساني دولت به مردم در زمينه رويداد را روي

 ....مشخص مي سازد

 "طرح ديگري با حمايت مالي صندوق جمعيت ملل متحد، تحت عنوان  1384در آبان ماه سال 

از نگاه دست اندركاران ) فوت و مواليد(اولويت ها و حدود عوامل مؤثر بر كم ثبتي و ديرثبتي 

استانهاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بوير (در دوگروه مورد   "بت احوالخبره ث

اجراء ) شي از حوزه ستادياستانهاي آذربايجان شرقي، قزوين، سمنان، و بخ(و گروه گواه ) احمد

  :تايج مهم اين طرح عبارتست ازبرخي از ن. گرديد

تضعيف عوامل مؤثر بر كم  تصميم مديريت در سطوح مختلف سازماني براي تقويت و -

  .ثبتي و ديرثبتي به محروميت استان ربطي ندارد

تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت به موقع آمارها  -

 .را بهبود بخشد

مي تواند كم ثبتي و ديرثبتي ) براي مردم(در دسترس بودن ادارات و مراكز ثبت احوال  -

 .اهش دهدكرا 
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...) تشويق، جريمه و ( اعالم به موقع وقايع حياتي توسط مردم نياز به ضمانت اجرايي  -

 .دارد

 .با بهبود وضعيت معيشتي كاركنان ادارات ثبت احوال، ثبت وقايع حياتي بهتر مي شود -

رتبه  "نيز طرح ديگري با حمايت مالي صندوق جمعيت ملل متحد با نام  1386در شهريور ماه سال 

مل تأخير در ثبت والدت و فوت و عوامل عدم ثبت فوت از نظر ميزان تأثير در بندي عوا

با هدف شناسايي هر چه بهتر عوامل تأخير در اعالم والدت و فوت و نيز عدم  "شهرستانهاي كشور

اعالم فوت از سوي مردم از يك طرف و از سوي سازمان ثبت احوال كشور از طرف ديگر و 

مهم ترين نتايج . شهرستان كشور اجرا گرديد 176ظر اهميت تأثير در سپس رتبه بندي آنها از ن

حاصل شده از اجراي طرح فوق و عوامل مؤثر بر ثبت رويداد فوت به ترتيب اولويت به قرار زير 

 :است

  .نبود ضمانت اجرايي مؤثر در اجراي قوانين ثبت احوال -

 .نبود گورستان داراي متولي -

 .ت اعالم كنندگان فوتپايين بودن سطح سواد و تحصيال -

 .كمبود امكانات و اعتبارات مالي -

 )....گواهي فوت(نبود احساس نياز به ثبت فوت  -
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        فرضيه هاي پژوهشفرضيه هاي پژوهشفرضيه هاي پژوهشفرضيه هاي پژوهش

) 3و عوامل غير سازماني 12عوامل سازماني(در اين پژوهش با توجه به عوامل مؤثر در ثبت فوت 

  .  ها اشاره مي شودفرضيه هاي بسياري براي محقق مطرح شده است كه در زير به اهم آن

 .بين فاصله ادارات ثبت احوال از محل سكونت مردم با  ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 1

                                                 
  : ثبت احوال را مي توان به شرح زير مطرح كرد در يك جمع بندي كلي در اين تحقيق، عوامل شناخته شده در درون سازمان ـ1

 .ـ فاصله ادارات ثبت احوال از محل سكونت مردم

 .ـ تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم

 .ـ كافي نبودن قوانين

 .ـ مدارك و مستندات الزم براي ثبت فوت

 .ـ توسعه و تعميم شماره ملي

 .وال به مراجع ذيربطـ مراجعه منظم مأمور ثبت اح

 ).تشويق و تنبيه( ـ ضمانت اجرايي 

 .ـ وجود سيستم كنترلي و نظارت علمي و قوي

 .ـ وجود چك ليست كامل براي مراجعه مأمور ثبت احوال

  

  

  :در اين تحقيق عبارتند از) برون سازماني(عوامل غير سازماني ـ 2

        عوامل اجتماعيعوامل اجتماعيعوامل اجتماعيعوامل اجتماعي

  ـ وجود نقاط روستايي پراكنده1

  بازماندهـ وجود 2

  ـ ايجاد گورستانهاي محصور و متمركز و داراي متولي3

  ـ شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري4

  ـ نيروي انتظامي5

  ـ پزشكان، بيمارستانها، خانه هاي بهداشت و پزشكي قانوني6

  ـ شرايط آب و هوايي منطقه7

  ـ رسانه هاي محلي8

        عوامل فرهنگي عوامل فرهنگي عوامل فرهنگي عوامل فرهنگي 

  دساالنـ فوت افراد سالخورده و خر1

  ـ فوت زنان2

  ـ سطح سواد بازماندگان3

  ـ بحران و تالمات روحي بازماندگان4

  ـ نداشتن گواهي دفن5

  ـ عدم آگاهي مردم از قوانين6

  ـ جنس اعالم كننده7

  ـ دسترسي به شناسنامه متوفي8

        عوامل اقتصاديعوامل اقتصاديعوامل اقتصاديعوامل اقتصادي

  ـ نياز به گواهي انحصار وراثت1

  ـ منابع بازماندگان2
  ي از شناسنامه متوفيـ سوء استفاده اقتصاد3

  ـ مصرف هزينه براي ثبت فوت4
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بين تهيه مدارك و مستندات الزم براي ثبت فوت توسط بستگان متوفي وثبت فوت  - 2

 .ارتباط وجود دارد

 .بين وجود بازمانده براي متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 3

 .تألمات روحي بازماندگان و ثبت فوت متوفي ارتباط وجود داردبين وجود بحران و  - 4

 .بين داشتن گواهي دفن و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 5

و ثبت فوت ارتباط وجود ) روز مهلت قانوني 10( بين  آگاهي مردم از قانون ثبت فوت  - 6

 .دارد

ط وجود بين نياز به گواهي انحصار وراثت توسط بازماندگان و ثبت فوت متوفي ارتبا - 7

 .دارد

 .بين دسترسي داشتن به شناسنامه متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 8

 .بين جنسيت متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 9

و ثبت فوت ارتباط وجود ) در حومه اداره ثبت احوال باشد يا خير( بين محل وقوع فوت  - 10

  .دارد

 .وت ارتباط وجود داردبين مصرف هزينه قابل توجه براي رسيدن به اداره و ثبت ف - 11

 .بين جنسيت اعالم كنندگان و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 12

 .بين سطح سواد بازماندگان و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 13

 .و ثبت فوت ارتباط وجود دارد بين عدم دسترسي مردم به ادارات ثبت احوال  - 14

 .بين سن متوفي و ثبت فوت ارتباط وجود دارد - 15

        روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش

ا توجه به ماهيت و اهداف آن، از نظر هدف، پژوهشي كاربردي و يا به عبارت ديگر اين تحقيق ب

  . كاربسته و از نظر مسير، توصيفي مي باشد

در اين تحقيق ما به دنبال ارتباط عواملي هستيم كه شايد هر كدام از آنها به تنهايي و يا به همراه چند 

ميرهايي كه در كشور اتفاق مي افتد، مؤثر  عامل ديگر به نوعي بر تأخير و يا عدم ثبت مرگ و

به عنوان مثال در پي آن هستيم كه بدانيم آيا عامل تحصيالت اعالم كننده واقعه فوت با ثبت . باشند

به موقع و يا تأخير در ثبت فوت ارتباط دارد يا خير؟ و يا اينكه آيا جنس متوفي بر ثبت فوت از 

از آنجا كه اعالم و  ثبت رويداد وفات توسط مردم . د يا خيرلحاظ ديرثبتي و يا كم ثبتي تأثير دار

يك پديده ي غير قابل دستكاري است و يا به عبارت ديگر هيچگونه دستكاري آزمايشي در آن 

        . صورت نمي گيرد مي توان اين پژوهش را يك پژوهش توصيفي قلمدادكرد
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        جامعه پژوهشجامعه پژوهشجامعه پژوهشجامعه پژوهش

ثري كه شناسايي شده اند و آنها را در دو گروه جامعه پژوهش در اين تحقيق با توجه به عوامل مؤ

  : جامع درون سارماني و برون سازماني دسته بندي كرده ايم، عبارتند از

منظور كاركناني هستند كه در امر ثبت : خبرگان و دست اندركاران ادارات ثبت احوال - 1

ي واقعه فوت داراي تجربه و تخصص هستند و در بهبود وضعيت آن همكاري و تالش م

مديران ادارات كل و معاونين، روساي ادارات، معاونين ادارات، : كنند كه عبارتند از

  كارشناسان خبره ادارات 

منظور افرادي هستند : مردم و يا به عبارت ديگر مراجعه كنندگان به ادارات ثبت احوال - 2

 .ده اندكه براي اعالم و ثبت فوت بستگان و يا آشنايان به ادارات ثبت احوال مراجعه نمو

دست اندركاران ارگانها، سازمانها، ادارات و يا نهادهايي كه طبق قانون مي بايست با  - 3

خانه هاي بهداشت، استانداري : ادارات ثبت احوال همكاري و تعامل داشته باشند مانند

 ...ها، فرمانداري ها، شهرداريها، نيروي انتظامي، شوراها، دهياريها و 

جام شده است و از سال مذكور يك مقطع زماني انتخاب گرديد كه ان 1386اين پژوهش در سال 

  .در روش نمونه گيري توضيح داده خواهد شد

        نمونه و روش نمونه گيرينمونه و روش نمونه گيرينمونه و روش نمونه گيرينمونه و روش نمونه گيري

بدين ترتيب كه هفته اي . روش نمونه گيري در اين پژوهش تصادفي ساده بر اساس زمان بوده است

و در طول يك هفته، همه ادارات ثبت ) 1386هفته اول تير ماه سال (از سال به تصادف انتخاب شده 

الزم به يادآوري است . احوال موظف به تكميل پرسشنامه هاي ارسالي از سوي سازمان گرديدند

 5پس از آن . كه پرسشنامه ها  توسط سه گروه پاسخگو كه قبالً به آنها اشاره شد، تكميل گرديد

استانهاي انتخاب شده . انتخاب گرديد) هبه قيد قرع( استان در سطح كشور به صورت تصادفي ساده 

كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، اردبيل، مركزي و خراسان جنوبي و جالب توجه  :به ترتيب عبارتند از

براي استانهاي  1385و قابل ذكر است كه پس از محاسبه و بررسي نرخ ثبت جاري فوت در سال 

با  .روه قوي، متوسط و ضعيف قرار گرفتندكشور معلوم گرديد كه استانهاي انتخاب شده در سه گ

 6 كشور  ، ميزان خام مرگ و مير1385هاي سرشماري سال  هاي غيرمستقيم و داده استفاده از روش

كه در اين ) 2010، آنالين، 1388تحوالت جمعيت ايران در دهه اخير،  (نفر بوده است  درهزار

در  5تا  4ار نفر، در استانهاي متوسط بين در هز 4تحقيق نرخ فوت جاري استانهاي ضعيف كمتر از 

  . در هزار نفر در نظر گرفته شده است 5هزار نفر و در استانهاي قوي بيشتر از 
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        يافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيق

در پرسشنامه هايي كه توسط مديران، روساي ادارت و خبرگان ثبت احوال تكميل گرديد، گويه 

به ) موافق و كامالً موافق(مي شود  4بيشتر از رقم  هايي را كه ميانگين امتيازات داده شده به آنها

  :ترتيب بيشترين ميانگين كسب شده مي توان در زير نام برد
  .تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد •

   .افزايش مي دهد اطالع رساني از محل وقوع فوت توسط شوراها و دهياري ها دقت ثبت وقايع را •

جعه منظم مأمور ثبت احوال به مراجع ذيربط در كاهش كم ثبتي و تسريع ثبت فوت مؤثر مرا •

  . است

مهمترين راه جلوگيري از كم ثبتي فوت، ايجاد گورستانهاي متمركز، محصور و داراي متولي  •

   .است

    .دارد....) جريمه و تشويق، (اعالم به موقع وقايع حياتي توسط مردم، نياز به ضمانت اجرايي  •

مي تواند كم ثبتي و ديرثبتي فوت را ) براي مردم(در دسترس بودن ادارات و مراكز ثبت احوال  •

  .كاهش دهد

   .بحران و تألمات روحي بازماندگان متوفي از داليل تأخير گزارش و ثبت فوت است •

   .نياز به گواهي انحصار وراثت دليل مهمي براي اعالم فوت است •

  .طقه از قوانين مربوط به تأخير يا عدم ثبت فوت آگاهي كافي ندارندمردم من •

اولويت اول حاصل شده از اظهار نظر مديران، روساي ادارات و خبرگان ثبت احوال در  5

  :سه سطح ضعيف، متوسط و قوي به ترتيب، به شرح زير بوده است
        استانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيف    

از ) بر مراحل مختلف توليد آمار(و قويضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي  •

 .مشكالت ثبت وقايع حياتي است

 .تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد •

 .فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود •

 .فوت افراد سالخورده با دقت اعالم نمي شود •

 .اط شهري ديرثبتي و كم ثبتي فوت وجود دارددر نقاط روستايي بيشتر از نق •

        استانهاي متوسطاستانهاي متوسطاستانهاي متوسطاستانهاي متوسط    

 .تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد •

 .فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود •

از  )بر مراحل مختلف توليد آمار(ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي •

 .مشكالت ثبت وقايع حياتي است
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مراجعه منظم مأمور ثبت احوال به مراجع ذيربط در كاهش كم ثبتي و تسريع ثبت فوت مؤثر  •

 .است

مي تواند كم ثبتي و ديرثبتي فوت را ) براي مردم(در دسترس بودن ادارات و مراكز ثبت احوال  •

 .كاهش دهد

        استانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوي    

 .اهي هاي قانوني به مردم مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشدتبليغات، اطالع رساني و دادن آگ •

 .فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود •

 .فوت افراد سالخورده با دقت اعالم نمي شود •

از ) بر مراحل مختلف توليد آمار( ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي  •

 .مشكالت ثبت وقايع حياتي است

  .ايي بيشتر از نقاط شهري ديرثبتي و كم ثبتي فوت وجود دارددر نقاط روست •

نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به نقش تبليغات و اطالع رساني و دادن آگاهي هاي قانوني به  "همانگونه كه در نتايج باال مشاهده مي شود 

در سطوح مختلف استانها از اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده است همچنانكه در گزارش  "مردممردممردممردم

در اين تحقيق مشخص گرديد كه . گويه رتبه اول را به خود اختصاص داده استكل استانها نيز اين 

به عنوان مثال در استانهاي سطح  .گويه ها در سطوح مختلف داراي رتبه هاي متفاوتي بوده اند

در رتبه سوم ولي در استانهاي  "فوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شودفوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شودفوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شودفوت زنان كمتر از فوت مردان ثبت مي شود "ضعيف اين گويه كه 

اولويت اول نبوده  5وم جاي گرفته است و در استانهاي سطح متوسط جزء سطح قوي در رتبه د

بر مراحل مختلف بر مراحل مختلف بر مراحل مختلف بر مراحل مختلف ((((ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي ضعف و يا نبود يك سيستم نظارت و كنترلي علمي و قوي     "و يا اين گويه كه . است

، در استانهاي در استانهاي سطح ضعيف در رتبه اول  "از مشكالت ثبت وقايع حياتي استاز مشكالت ثبت وقايع حياتي استاز مشكالت ثبت وقايع حياتي استاز مشكالت ثبت وقايع حياتي است) ) ) ) توليد آمارتوليد آمارتوليد آمارتوليد آمار

 .  رتبه سوم و در استانهاي سطح قوي در رتبه چهارم قرار گرفته استسطح متوسط در 

در پرسشنامه هايي كه توسط دست اندركاران نهادها و ارگانهاي مرتبط با ادارات ثبت احوال 

زياد و (بوده  4تكميل گرديد، گويه هايي را كه ميانگين امتيازات داده شده به آنها بيشتر از رقم 

  :به ترتيب بيشترين ميانگين كسب شده مي توان در زير نام برد) خيلي زياد
 . در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 . اطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران اهميت دارد •

 .بهبود ثبت وقايع روستايي و عشايري اهميت شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 . ادارات ثبت احوال

 . رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي مردم براي ثبت فوت تأثير گذار باشند •

 . اهميت پزشكان در ثبت و كيفيت گزارش فوت •



  

  

  

  

  

  

  33                 1386ي و مطالعه نقش عوامل سازماني و غير سازماني بر پوشش ثبتي مرگ و مير در سال ارزياب

به موقع آمارها در سطح منطقه اهميت آمارها را براي بخش هاي مختلف مشخص مي  انتشار •

 . نمايد

 . پزشكي قانوني مي تواند در اعالم وقايع فوت تأثير گذار باشد •

 .نقش ساير سازمانها و نهادهاي محلي در بهبود ثبت وقايع حياتي داراي اهميت خاص است •

اندركاران نهادها و ارگانهاي مرتبط با ادارات ثبت  اولويت اول حاصل شده از اظهار نظر دست 5

  :احوال در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي به ترتيب به شرح زير بوده است
        

        استانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيفاستانهاي ضعيف

 .در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 .داطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران اهميت دار •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 .ادارات ثبت احوال

 .پزشكي قانوني مي تواند در اعالم وقايع فوت تأثير گذار باشد •

انتشار به موقع آمارها در سطح منطقه اهميت آمارها را براي بخش هاي مختلف مشخص مي  •

 .نمايد

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    يييياستانهااستانهااستانهااستانها

 .در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 .اهميت شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در بهبود ثبت وقايع روستايي و عشايري •

 .اهميت پزشكان در ثبت و كيفيت گزارش فوت •

 .رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي مردم براي ثبت فوت تأثير گذار باشند •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 .ادارات ثبت احوال

        استانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوياستانهاي قوي

 .اطالع رساني در خصوص آمارهاي مربوط به فوت براي دست اندركاران اهميت دارد •

 .در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي بهداشت اثر گذارند •

 .وراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در بهبود ثبت وقايع روستايي و عشايرياهميت ش •

 .رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي مردم براي ثبت فوت تأثير گذار باشند •

با ...) شهرداري،مراكز درماني و خانه هاي بهداشت،(وجود رابطه قانونمند بين بخش هاي مختلف •

 .ادارات ثبت احوال

در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي در بهبود ثبت فوت بيمارستانها و خانه هاي     "در يافته هاي باال مالحظه مي گردد گويه  همانگونه

در اولويت اول و يا دوم قرار  ،در سطوح در نظر گرفته شده در اين تحقيق "بهداشت اثر گذارندبهداشت اثر گذارندبهداشت اثر گذارندبهداشت اثر گذارند
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اين بدان معني است كه از نگاه دست اندركاران بيروني كه در واقع در ديگر نهادها و . گرفته است

يا ارگانها شاغل هستند اما به نوعي با ادارات ثبت احوال نيز ارتباط دارند، بيمارستانها و يا خانه هاي 

اما در . بهداشت در بهبود و ارتقاء كيفيت ثبت مرگ و مير مي توانند بيشترين تأثير را داشته باشند

يروني در سطوح ياد مورد اين پرسشنامه نيز همچنانكه مالحظه مي شود نظرات دست اندركاران ب

اولويت اول قرار گرفته اند اما  5شده در اين تحقيق، متفاوت بوده و اگرچه گويه هاي مشتركي در 

بين بخش بين بخش بين بخش بين بخش وجود رابطه قانونمند وجود رابطه قانونمند وجود رابطه قانونمند وجود رابطه قانونمند وان مثال نبه ع. اولويت نيز متفاوت بوده است 5جاي گيري در همين 

در استانهاي ضعيف  دارات ثبت احوالدارات ثبت احوالدارات ثبت احوالدارات ثبت احوالبا ابا ابا ابا ا...) ...) ...) ...) شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،شهرداري،مراكز درماني و  خانه هاي بهداشت،((((هاي مختلف هاي مختلف هاي مختلف هاي مختلف 

  . در اولويت سوم ولي در استانهاي متوسط و قوي در اولويت پنجم قرار گرفته است
انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي انجام شد هم براي كل استانهاي منتخب و هم براي آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها آزمونهايي كه براي همبستگي و يا استقالل متغيرها 

. . . . ول الف ـ نتايج آن آورده شده استول الف ـ نتايج آن آورده شده استول الف ـ نتايج آن آورده شده استول الف ـ نتايج آن آورده شده استاستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جداستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جداستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جداستانهاي در سه سطح ضعيف، متوسط و قوي انجام گرديد كه در جد

فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با فرضيه وجود ارتباط بين متغير وابسته با     6666فرضيه ي مورد نظر تنها در فرضيه ي مورد نظر تنها در فرضيه ي مورد نظر تنها در فرضيه ي مورد نظر تنها در     15151515د كه از د كه از د كه از د كه از ووووشششش    درجدول مشاهده ميدرجدول مشاهده ميدرجدول مشاهده ميدرجدول مشاهده مي

        ....فرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده استفرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده استفرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده استفرضيه، فرض استقالل متغيرهاي وابسته و مستقل پذيرفته شده است    9999متغيرهاي مستقل پذيرفته و در متغيرهاي مستقل پذيرفته و در متغيرهاي مستقل پذيرفته و در متغيرهاي مستقل پذيرفته و در 

        در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها در كل نمونه و در سه سطح تعيين شده در نمونه ها )  )  )  )  فرض استقاللفرض استقاللفرض استقاللفرض استقالل((((    H0وضعيت قبولي و يا رد فرضيه وضعيت قبولي و يا رد فرضيه وضعيت قبولي و يا رد فرضيه وضعيت قبولي و يا رد فرضيه         - - - -     الفالفالفالفجدول جدول جدول جدول 

        كل نمونهكل نمونهكل نمونهكل نمونه        فرضيه هافرضيه هافرضيه هافرضيه ها

        استانهاي سطح ضعيفاستانهاي سطح ضعيفاستانهاي سطح ضعيفاستانهاي سطح ضعيف

كهگيلويه و بوير كهگيلويه و بوير كهگيلويه و بوير كهگيلويه و بوير     - - - - ايالمايالمايالمايالم((((

        ))))احمداحمداحمداحمد

استانهاي سطح  استانهاي سطح  استانهاي سطح  استانهاي سطح  

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

        ))))مركزيمركزيمركزيمركزي    –اردبيل اردبيل اردبيل اردبيل ((((

        استانهاياستانهاياستانهاياستانهاي

        سطح قويسطح قويسطح قويسطح قوي

        ))))خراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبيخراسان جنوبي((((

 قبول  قبول  رد قبول  ت متوفيارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با جنسي  -1

 قبول  رد قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با فاصله محل سكونت اعالم كننده تا اداره ثبت احوال -2

  رد قبول قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با در حومه بودن محل وقوع فوت با اداره ثبت احوال -3

 قبول قبول قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با مصرف هزينه براي رسيدن به ثبت احوال براي ثبت فوت -4

 قبول قبول قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با وجود تألمات روحي بازماندگان -5

 قبول رد قبول  رد  ارج از آن با وجود بازمانده براي متوفيارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خ -6

 قبول رد  رد رد  روز 10ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با داشتن اطالع از قانون ثبت فوت در  -7

 قبول رد قبول رد  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با انحصار واثت -8

 رد قبول قبول رد  در مهلت قانوني يا خارج از آن با در دسترس بودن شناسنامه متوفيارتباط ثبت فوت  -9

 قبول قبول قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با دريافت گواهي دفن -10

 قبول قبول قبول قبول  فوتارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با تهيه مدارك مورد نياز براي اعالم و ثبت  -11

 قبول قبول قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با عدم دسترسي مردم به ادارات ثبت احوال -12

  رد قبول قبول رد  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با جنسيت اعالم كننده -13

  رد قبول قبول رد  خارج از آن با تحصيالت اعالم كنندهارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا  -14

 قبول قبول قبول قبول  ارتباط ثبت فوت در مهلت قانوني يا خارج از آن با سن متوفي -15

  



  

  

  

  

  

  

  35                 1386ي و مطالعه نقش عوامل سازماني و غير سازماني بر پوشش ثبتي مرگ و مير در سال ارزياب

        راهكارها و پيشنهاداتراهكارها و پيشنهاداتراهكارها و پيشنهاداتراهكارها و پيشنهادات

        درون سازمانيدرون سازمانيدرون سازمانيدرون سازماني    

با توجه به اجماع نظر مديران، معاونين، روسا و كارشناسان خبره ادارات ثبت احوال و  - 1

در اين تحقيق كه بيانگر وجود ارتباط بين  7آن با تأكيد بر فرضيه شماره  عالوه بر

متغيرهاي ثبت فوت متوفي در مهلت قانوني با اطالع داشتن مردم از قانون ثبت فوت در 

روز بود، مي توان نتيجه گرفت كه تبليغات، اطالع رساني و دادن آگاهي به مردم مي  10

يافته هاي تحقيق نشان داد . اين واقعه را ارتقاء بخشد تواند ثبت فوت را بهبود و  پوشش

) سطوح ضعيف و متوسط(در هزار نفر بوده  5كه در استانهايي كه نرخ فوتشان كمتر از 

اين عامل كه به عنوان يكي از عوامل دروني سازمان شناخته شد، عاملي بسيار تأثير گذار 

طالع رساني وسيعي از قوانين ثبت پيشنهاد مي شود تبليغات و ا. بر ثبت فوت مي باشد

فوت به مردم در مناطق مختلف كشور علي الخصوص استانهايي كه نرخ فوت آنها كمتر 

رسانه : اين آگاهي بخشي مي تواند از طريق. در هزار نفر حاصل شده، صورت گيرد 5از 

از ها، جرايد، مطبوعات، صدا و سيماي مراكز استانها و شبكه هاي سراسري، مساجد، نم

جماعات،  شوراها و دهياريها، خانه هاي بهداشت، بيمارستانها، چاپ و انتشار آگهي 

در اينجا اشاره مي شود كه از نگاه دست اندر كاران . هاي تبليغاتي، پوستر و بنر باشد

بيروني سازمان نيز رسانه هاي محلي مي توانند در آگاهي بخشي مردم براي ثبت فوت 

 .تأثير گذار باشند

 ،وجه به جمع بندي صورت گرفته از اظهار نظر دست اندركاران دروني سازمانبا ت - 2

مشاهده مي شود كه دومين اولويت متعلق به جلب همكاري دهياريها و يا شوراها براي 

همچنين به نظر دست اندركاران بيروني . اعالم فوتهاي واقع شده در منطقه مي باشد

هاي مرتبط با ثبت احوال هستند، بيمارستانها و سازمان كه كاركنان ديگر نهادها و ارگان

در اين تحقيق مشاهده . خانه هاي بهداشت نقش مؤثري در بهبود ثبت فوت دارند

كه نقش شوراها، دهياريها و مسئولين امور عشايري در بهبود ثبت فوت اهميت گرديد

نتيجه گرفت  بنابراين مي توان. ويژه اي داشته و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است

بيمارستانها، خانه هاي بهداشت، شوراها، دهياريها و ( كه جلب همكاري اين نهادها 

و ديگر نهادها مانند شهرداريها، نيروي انتظامي، پزشكي قانوني   ) مسئولين امور عشايري

براي جلب همكاري اين ارگانها پيشنهاد مي . مي تواند ثبت فوت را بهبود بخشد... و 

مشتركي با حضور مدير كل ثبت احوال استانها و معاونين آنها و مسئولين و  شود جلسات
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يا نمايندگان اين نهادها به منظور آموزش و ايجاد حساسيت در ارتباط با ثبت وقايع 

اين جلسات مي تواند به صورت . حياتي علي الخصوص ثبت واقعه فوت صورت پذيرد

اي هر سه ماه يكبار انجام گرفته و در آن سمينار و يا همايش هاي يكروزه و در دوره ه

عالوه بر . دعوت بعمل آورد... از روساي ادارات ثبت احوال، بهورزان، پزشكان و

پيشنهادات فوق، ايجاد رابطه قانونمند بين نهادهاي ياد شده با ادارات ثبت احوال نيز مي 

 .تواند پوشش ثبت فوت را بهبود بخشد

يران، روسا و خبرگان ادارات ثبت احوال مورد توجه بوده يكي از مسائلي كه از نگاه مد - 3

و در ميان ديگر گويه ها رتبه سوم را به خود اختصاص داده، مراجعه منظم مأمور ثبت 

اين عامل كه به عنوان عامل درون سازماني شناسايي . احوال به مراجع ذيربط بوده است

با توجه . فوت در نظر گرفته شود گرديده، مي تواند به عنوان عاملي مؤثر در بهبود ثبت

به اين يافته مي توان پيشنهاد نمود، برنامه زمانبندي شده اي توسط روسا و مسئولين 

ادارات براي اعزام مأمور به بيمارستانها، گورستانها و نقاط روستايي تهيه گردد و 

ي شده، تهيه عالوه بر تهيه برنامه زمان بند. الزاماتي براي اجراي آن در نظر گرفته شود

چك ليستي كامل از نهادهايي كه در برنامه پيش بيني شده و نكاتي كه مي بايست مورد 

در همين راستا پيشنهاد مي شود مديران، . بازبيني قرار گيرد، الزامي بنظر مي رسد

معاونين و روساي ادارات ثبت احوال نظارت دقيق و كنترل مستمري بر آمارهاي ثبت 

 .درصدهاي حاصل از ثبت داشته باشندفوت و يا نرخها و 

پنجمين اولويت حاصل از اجماع نظر خبرگان ثبت احوال مربوط به ايجاد  ضمانت هاي  - 4

فوت توسط مردم بوده رويداد به منظور اعالم و ثبت به موقع ) تشويق و تنبيه(اجرايي 

ن مربوط سال پيش بوده و قواني 90از آنجا كه قانون ثبت احوال حدوداً مربوط به. است

به تصويب مجلس وقت رسيده و اصالحيه مربوط به آن در  1355به ثبت فوت در سال 

حساسيتي كه در حال حاضر نسبت به  هتهيه و تصويب گرديد، و با توجه ب 1363سال 

پوشش ثبت فوت وجود دارد، پيشنهاد مي شود كه براي قوانيني كه در حال حاضر براي 

در مواردي (مانند تشويق و ترغيب مردم اجرايي  ثبت فوت موجود است، ضمانت هاي

به عنوان مثال عدم (و يا تنبيه ) كه در مهلت قانوني اقدام به ثبت فوت مي شود

در مورد بعضي از مناطق خاص . مؤثر ايجاد شود) برخورداري از برخي امكانات دولتي

ايري كشور جغرافيايي مانند استانهاي پهناور، مرزي و يا مناطق صعب العبور و عش
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ايجاد   پيشنهاد مي شود قوانين موجود بازنگري و بطور خاص براي آنها قوانين جديد

 .شود

يكي از عوامل دروني سازمان كه در نظر خبرگان ثبت احوال در رتبه ششم قرار گرفته و  - 5

مي تواند پوشش ثبت اين واقعه را بهبود ببخشد، دسترسي مردم به ادارات ثبت احوال 

ين فرضيه  با دو سؤال متفاوت از مردم پرسيده شد كه پس از آزمون، در هر ا. بوده است

اما با توجه به نظر خبرگان . دو فرض استقالل متغير ها پذيرفته و فرضيه محقق رد گرديد

ثبت احوال پيشنهاد مي گردد براي ارتقاء كيفيت آمارهاي مرگ و مير و پوشش هر چه 

رساني به مردم، نمايندگي ثبت احوال در بيمارستانها، بيشتر اين واقعه و به منظور خدمت 

سپردن . گورستانها، مراكز بخشها و در بعضي مناطق روستايي و عشايري ايجاد گردد

بخشي از فعاليتهاي حقوقي و سجلي به بخش خصوصي و ايجاد دفاتر خدمات 

وقايع نيز مي تواند كمك بسزائي در امر بهبود پوشش ثبت ) 10+ مانند پليس (سجلي

 .حياتي نمايد

ن ديگر نهادها و ارگانها، انتشار به موقع ااجماع نظرات دست اندركار بهبا توجه  - 6

آمارهاي فوت به مسئولين و دست اندركاران بيروني سازمان نقش مؤثري در بهبود ثبت 

 شاخصهايدر اين خصوص پيشنهاد مي شود آمارها و . واقعه فوت مي تواند داشته باشد

اين رويداد در دوره هاي زماني ماهانه، فصلي و ساليانه در نسخ كاغذي و  حاصل از ثبت

دومين پيشنهاد در اين خصوص، . يا الكترونيكي به اطالع مسئولين استاني رسانده شود

برپايي نمايشگاه و يا شركت در نمايشگاههايي است كه توسط ارگانها و سازمانهاي 

) ثبت اين واقعه و ديگر فعاليتهاي سازمانبه منظور به نمايش گذاشتن روند (مرتبط 

كه در حال حاضر هايي الزم به يادآوري است كه يكي از بهترين روش. برگزار مي شود

براي اطالع رساني در مورد آمارهاي ثبتي سازمان ثبت احوال موجود است، ايجاد 

  .مي باشد پورتال براي  ادارات كل ثبت احوال استانها و استفاده از امكانات اينترنتي
 

   اهكارهاي برون سازمانياهكارهاي برون سازمانياهكارهاي برون سازمانياهكارهاي برون سازمانيرررر

، فرضيه هايي كه بيانگر وجود ارتباط ميان وجود بازمانده و همانطور كه مشاهده گرديد - 1

اين . يا نياز به گواهي انحصار وراثت با ثبت در مهلت قانوني فوت بود، پذيرفته شد

ادي شناسايي عوامل جزء عوامل بيروني سازمان بوده و در گروه عوامل اجتماعي و اقتص

پيشنهاد مي شود در خصوص شناسايي فوتهايي كه در آنها متوفي بازمانده اي . گرديدند

بديهي . ندارد از رابطيني كه توسط ادارات ثبت احوال تعيين مي شوند استفاده گردد
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اين افراد مي تواند بر  براياست كه آموزش الزم به رابطين و برقراري حق الزحمه 

در خصوص انحصار وراثت و انجام . اعالم فوتها تأثير گذار باشدكيفيت شناسايي و 

مراحل آن، پيشنهاد مي شود كه ابتدا با آگاهي بخشي قانوني و تبليغات در خصوص 

ثبت فوت در مهلت قانوني به مردم آموزش الزم داده شود و پس از آن اجراي 

تهاي تنبيهي براي وراث، يكي از سياس. سياستهاي تنبيهي براي ديرثبتي فوت الزامي گردد

 .مي تواند به عنوان مثال افزايش درصد حق دولت از اموال متوفي باشد

يكي از فرضيه هاي محقق كه پس از آزمون، پذيرفته شد عبارت بود از وجود ارتباط  - 2

بر اساس يافته . ميان جنسيت اعالم كنندگان رويداد فوت با ثبت فوت در مهلت قانوني

اين فرضيه . درصد فوتها توسط مردان، اعالم و به ثبت رسيده است  81هاي اين تحقيق 

در اين زمينه به اهميت نقش مردان در . در استانهاي سطح قوي نيز پذيرفته شده است

در اين خصوص . توسط آنها پي بردفعاليتهاي اجتماعي و انجام كارهاي قانوني مي توان 

نگ سازي مناسب، زنان را به انجام پيشنهاد مي شود با دادن آگاهي هاي الزم و فره

فعاليتهاي اجتماعي و كارهاي قانوني تشويق و ترغيب نموده و از مشاركت و همكاري 

 .آنها سود جست

از ديگر فرضيه هايي كه براي محقق مطرح و پذيرفته شد، وجود ارتباط ميان تحصيالت  - 3

ت ديگر عامل تحصيالت به عبار. اعالم كنندگان با ثبت در مهلت قانوني اين رويداد بود

كه يكي از عوامل بيروني سازمان و جزء عوامل فرهنگي شناسايي گرديد بر ثبت فوت 

در اين راستا دادن آموزش هاي عمومي . در مهلت قانوني و يا خارج از آن تأثير دارد

الزم از طريق برنامه هاي تلويزيوني و يا شبكه هاي سراسري راديويي و ارتقاء سطح 

 . نگ مردم به وسيله تبليغات و اطالع رساني پيشنهاد مي شودعمومي فره

يكي از راههاي شناسايي، اعالم و ثبت فوت در مناطق شهري و روستايي، محصور  - 4

نمودن گورستانها در شهرها توسط شهرداريها، در بخشها توسط بخشداريها و در 

راي گورستانها در روستاها توسط دهياريها و همچنين تعيين و معرفي متولي و مسئول ب

نقاط شهري و روستايي توسط شهرداريها، بخشداريها و دهياريها مي باشد كه از نگاه 

. خبرگان ثبت احوال داراي اهميت ويژه بوده چنان كه در رتبه چهارم قرار گرفته است

در اين راستا تأكيد به متولي گورستانها به عدم كفن و دفن متوفياتي كه فاقد گواهي 

 . د نيز پيشنهاد مي شوددفن هستن
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راهكارهايي كه ارائه گرديد عالوه بر اينكه از يافته هاي تحقيقات پيشين استفاده گرديد، تجربيات 

با توجه به نقش مديريت و جايگاه مهم آن در . شخصي و حرفه اي محقق را نيز شامل مي شود

أثير را بر ثبت به موقع فوتهاي ادارات كل ثبت احوال در استانهاي كشور، آنچه مي تواند بيشترين ت

واقع شده در مناطق مختلف استانها داشته باشد، نظارت مدير كل استان و معاونين وي بر روند 

آمارهاي وقايع حياتي استان و نرخهاي حاصل از آنها و همچنين ارتباط و تعامل ايشان با مسئولين 

  .   مي باشد...) علوم پزشكي استانها و اعم از استانداران، شهرداران، روساي دانشگاه (  استاني
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