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Abstract

The purpose of this study was to recognize the role of vital events announcement in 

the macro-level planning and policy-makings of Kurdistan province. This study was 

conducted in the center of Kurdistan in 2019-2020 based on survey methods, and 

data was collected by self-declared questionnaire. The statistical population included 

all specialists, general managers, deputies and experts in the field of planning and 

development working in organizations of Kurdistan that 354 of them were selected 

by disproportionate classified and accessible methods. The data analyzed in SPSS 

software package. This study while depicting the usefulness of vital event statistics 

in macro-level planning and policy-makings, relying on the results of the One-

sample T-test showed that the observed mean in the components of increasing 

equality, increasing coordination in policy-making and improving policy-making 

programs was statistically significant (Sig=0.000). In other words, the agencies in 

charge of planning in Kurdistan are less than expect to use vital event statistics for 

planning purposes. Also the results of the Friedman test, confirmed the lack of usage 

capacity in the planning of responsible agencies and organizations, especially in 

reducing inequality in society and the existence of coordination in planning. The 

study points out the need for serious attention and use of vital events and statistics 

recorded by the officials in order to plan and make more accurate and systematic 

policies in various cases.
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سطح  هاي ریزي برنامهبررسی نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در 

  1استان کردستان کالن؛ مطالعه موردي در

    

  *سعید خانی
  ی دانشگاه کردستان، و شناس جامعهشناسی، گروه  استادیار جمعیت

  .شناسی، سنندج، ایران پژوهشگر پژوهشکده کردستان

  

  چکیده

و  ها یزير برنامههدف این پژوهش، شناخت نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در 

 بر یهبا تک 1399پژوهش در مرکز استان و در سال . سطح کالن استان کردستان است هاي ريگذا یاستس

 يآور صورت خود اظهاري جمع ساخته به ها از طریق پرسشنامه محقق روش پیمایشی انجام گرفت، و داده

توسعه ریزي و  جامعه آماري شامل تمامی متخصصان، مدیران کل، معاونان و کارشناسان حوزه برنامه. شد

نامتناسب و در  يا نفر از آنان به روش طبقه 354ها و ادارات استان کردستان بوده که  شاغل در سازمان

پژوهش ضمن به . مورد تحلیل قرار گرفت SPSSيافزار دسترس انتخاب شدند، و اطالعات در بسته نرم

، با اتکا بر نتایج ها اريگذ یاستو س ها یزير تصویر کشیدن سودمندي آمارهاي وقایع حیاتی در برنامه

هاي افزایش برابري، افزایش هماهنگی  شده در مؤلفه نشان داد که میانگین مشاهده يا نمونه یکآزمون تی 

). Sig=0.000(گذاري از لحاظ آماري معنادار بوده است  هاي سیاست ها و ارتقاي برنامه گذاري در سیاست

در استان کردستان کمتر از حد مورد انتظار از آمارهاي وقایع  يیزر متولی برنامه يها ، دستگاهیگرد عبارت به

همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن، . اند تحت اختیار خود بهره گرفته هاي یزير منظور برنامه حیاتی به

ش در زمینه کاه یژهو متولی به يها ها و سازمان دستگاه هاي یزير خأل استفاده از ظرفیت این آمارها در برنامه

پژوهش لزوم توجه جدي و . را تأیید کرده است ها یزير نابرابري در جامعه و وجود هماهنگی در برنامه

و  ها یزير شده را از طرف مسئوالن در راستاي برنامه استفاده از وقایع و آمارهاي حیاتی ثبت

  .کند یدر موارد مختلف گوشزد م تر یقمنظم و دق هاي گذاري یاستس

  .سطح کالن هاي گذاري یاست، سیزير وقایع حیاتی، اعالم ثبت، برنامه:کلیدي هاي هواژ

                                                  
 احوال ثبتاداره کل تیو با حما1399است که در سال عنوانهمین با  یطرح پژوهش کیبرگرفته از ر مقاله حاض- ١

  .است دهیرس انجامبه15/08/1398مورخ  97087/1/26با شماره قرارداد کردستان استان 

*        email: s.khani@uok.ac.ir  



  

  

  

  

241   |، خانی... هاي ریزي بررسی نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در برنامه

  مقدمه. 1

اي از  عنوان یک رشته علمی و زیرمجموعه به 1هاي حیاتی آمارها یا وقایع و یا ثبت

شناسی، دربرگیرنده تعدادي از وقایع مهم در زندگی انسانی شامل تولد زنده،  جمعیت

، 4، انحالل قانونی ازدواج3فسخ ازدواج، ازدواج، طالق، 2مرگ، مرگ جنینی

 United Nations Statistics(، و تشخیص هویت است 5فرزندخواندگی، مشروعیت

Division, 2014: 3 ؛Israel, 2005: 1 .(آوري  یک سیستم آمار حیاتی به کل فرایند جمع

با وقوع شماري، یا برآورد غیرمستقیم اطالعات مرتبط  ، تمام6اطالعات از طریق ثبت مدنی

هاي منتخب وقایع و اشخاص درگیر، و گردآوري، تحلیل، ارزیابی، و  وقایع حیاتی، ویژگی

بخش ). Israel, 2005: 1(شود  هاي آماري خالصه گفته می انتشار این اطالعات در شاخص

را ثبت همگانی، مستمر، مداوم و اجباري وقایع ) احوال(آمارهاي سازمان ملل، ثبت مدنی 

وقوع در جمعیت یک کشور بر اساس الزامات آن کشور تعریف کرده لحیاتی در حا

اي از آمارهاي  آمارهاي حیاتی دربرگیرنده مجموعه: کند که همچنین اضافه می. است

هاي مربوط به خود آن وقایع و نیز افراد درگیر  وقایع حیاتی مرتبط با جمعیت شامل ویژگی

آمارهاي ). United Nations Statistics Division, 2014: 65(باشد  در آن وقایع می

شوند، یکی از منابع مهم  هاي ثبت و وقایع حیاتی شناخته می حیاتی که تحت عنوان داده

، و ثبت این آمارها در )146: 1395ویکس، (هاي جمعیتی هستند  اطالعات و داده

  . هاي ثبت است عهده نظامکشورهاي مختلف بر

ها شامل تولد، ازدواج، طالق  ترین آن عمده(حیاتی  در کشور ما، ثبت آمارهاي وقایع

هاي تابعه و داراي چارچوب و قواعد و  احوال کشور و استان بر عهده سازمان ثبت) و مرگ

احوال قابلیت ثبت وقایع حیاتی با یک مبناي  مشخصه سیستم ثبت. قوانین ویژه خود است

                                                  
1. Vital/ Events/ Records Statistics
2. Fetal Death
3. Annulment of Marriage
4. Judicial Separation of Marriage
5. Legitimation
6. Civil Registration
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حال  سطوح مدیریتی و درعین ترین جامع و فراگیر، مداوم، دائمی و اجباري در پایین

احوال را  ها سیستم ثبت این ویژگی. شده است آوري اطمینان از محرمانه بودن اطالعات جمع

آوري  هاي جمع مقایسه با سایر شیوه سازد که قابل به منبعی از آمارهاي حیاتی بدل می

 United Nations(هاي جمعیتی خانوار نیست  ها و پیمایش اطالعات از قبیل سرشماري

Economic Commission for Africa, 2014: 7(  

اي که در زمینه ثبت آمارهاي وقایع حیاتی بیش از همه اهمیت دارد، اعالم  مسئله

اعالم و ثبت دقیق وقایع حیاتی مبناي اساسی ساختار . موقع و ثبت دقیق این وقایع است به

در واقع، . به کل جمعیت استهویتی افراد جامعه و امري اساسی در ارتقاي ارائه خدمات 

از طریق فراهم آوردن اسناد حقوقی حاصل از وقایع حیاتی هر فرد است که حمایت از 

هاي ثبت  این اسناد منبعی معتبر و مستمر و برگرفته از سیستم. یابد ها تحقق می حقوق انسان

کالن و هاي سطح  گذاري ها و سیاست وقایع حیاتی هستند که ترسیم و دنبال کردن رویه

هاي ثبت مدنی و آمارهاي وقایع حیاتی  به بیانی دیگر، سیستم. سازند اي را ممکن می منطقه

هاي  هاي عمومی، تکمیل داده یک منبع اساسی از اطالعات براي طراحی و اجراي سیاست

  . سرشماري و سایر ابزارهاي متعارف گردآوري اطالعات فردي و جمعیتی هستند

مدنیهاي ثبتروي ربوتحلیلهتجزیوبزرگهاي دادهکردنهمطرازعالوه،  به

وها برنامهفعاالنهگسترشواجتماعیالگوهايشناساییقادر بهراها دولتتواند می

ازاستفادهنیز، . کندحال تغییردرهاي جمعیتبهبهترخدمتهدفبازیرساختار

اقتصاديهاي بخشدرانهخالقطور  ثبت مدنی و آمارهاي وقایع حیاتی به هاي سیستم

مترتب بر اطالعاتوريآجمعیکلهزینهخشد وببارتقاءرامدیریتکیفیتتواند می

گذاري عمومی آمارهاي ثبتی حتی به  برخی، در بیان مزایاي سیاست. دکاهش دهرادولت 

ها و  سازي رویه کاربرد این آمارها در کنترل فساد، افزایش برابري، هماهنگ

اند  سازي در جامعه اشاره کرده رسانی فرایندهاي تصمیم ها، و اطالع يگذار سیاست

)Peters, 2016: 4.(  
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با اذعان به موارد فوق و با توجه به بهبود فزاینده و هر روزه آمارهاي ثبتی در کشور، 

ها و  ریزي موقع و ثبت دقیق وقایع حیاتی در برنامه پژوهش حاضر به بررسی نقش اعالم به

هاي سطح کالن استان کردستان پرداخته و پاسخ به این سؤاالت را مدنظر  ريگذا سیاست

موقع و ثبت دقیق وقایع حیاتی چه نقشی در  صورت تئوریک اعالم به به: دارد که

کند؟ و مکانیزم اثرگذاري آن چگونه  هاي کالن سطح استان کردستان ایفا می ریزي برنامه

گذاري استان کردستان تا چه  ریزي و سیاست نامههاي متولی بر ها و دستگاه است؟ سازمان

هاي سطح کالن  گذاري ریزي و سیاست حد از آمارهاي وقایع حیاتی براي برنامه

برداري از آمارهاي وقایع حیاتی  ها در بهره کنند؟ و در کدام زمینه یا زمینه برداري می بهره

  دچار خأل هستند؟

اهمیت دارد و فواید آمارهاي وقایع ) کتئوری(تنها از جهت دانشی  مطالعه حاضر نه

هاي سطح کالن را آشکار  ریزي ها در برنامه موقع و ثبت دقیق آن ویژه اعالم به حیاتی به

احوال در کار ثبت وقایع حیاتی را  طور خاص هم نقش سازمان ثبت سازد، بلکه به می

عه در سطح استان اندرکاران و متولیان امر توس سازد و به دست تر می پررنگ و برجسته

اجتماعی سطح استان را بر اساس این  -هاي اقتصادي ریزي کند تا برنامه کردستان کمک می

موقع و ثبت دقیق وقایع حیاتی در  نیز، به سازوکار اثرگذاري اعالم به. واقعیات مبتنی کنند

و نیروي در این راستا، بایستی اشاره کرد که جمعیت .هاي سطح کالن پی ببرند ریزي برنامه

طور متقابل متأثر از توسعه است که نیاز  ترین عوامل مؤثر بر توسعه و به انسانی یکی از مهم

  . هنگام دارد به شناخت دقیق و به

، ها گیري تصمیمکلیه  نیاز پیشعنوان جمعیتی بهآمار و اطالعات در دوران کنونی، 

این نقش در عصر . استاهمیت زیادي پیدا کرده ها ریزي برنامهو  ها گذاري سیاست

 هاي بانکو حجم و کیفیت که نظام آماري کشورها اي آشکار است اندازه بهاطالعات 

، رود میبشمارکشورها  یافتگی توسعههاي شاخصترین مهمیکی از  تنها نهها آناطالعاتی 

ا کشورهاجتماعی-هاي توسعه اقتصادي ریزي ها و برنامه گذاري بلکه متقابًال نیز سیاست

آمارهاي  .ممکن نیستجمعیتی هنگام بهبدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و 
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گیري دولت، در  ریزي توسعه ضروري هستند، بلکه براي تصمیم تنها براي برنامه جمعیتی نه

نظر درباره مسائل  صنعت و مشاغل دیگر و همچنین براي افزایش پژوهش و بحث و تبادل

که هزینه انسانی و مادي  رغم این موضوع مهم و درحالی علی.شوند می مهم جامعه استفاده

موقع و دقیق آمارهاي وقایع حیاتی چه در ایران و چه در سایر جوامع  زیادي در ثبت به

هاي  ریزي دیگر مشارکت دارند، استفاده از این آمارها و درك اهمیتی که در برنامه

  .تاقتصادي دارند مغفول مانده اس -اجتماعی

  

  پیشینه پژوهش. 2

) 1: اند در مطالعه خود چهار اصل کلیدي را مورد اشاره و بحث قرار داده 1ابوذر و همکاران

موقع، مداوم و متمایز در زمینه باروري و  گذاران حوزه بهداشت نیازمند آمارهاي به سیاست

مؤثر هاي ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی کارآمد به گونه  سیستم) 2ومیر هستند،  مرگ

سیستم ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی ) 3کنند،  هاي جمعیتی و بهداشتی را تولید می شاخص

اطالعات اسنادي مربوط به افراد شامل هویتی، جایگاه مدنی و روابط خانوادگی را فراهم 

هاي ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی خود را  بسیاري از کشورها سیستم) 4آورند، و  می

هاي اداري و اجرایی خود  تر در راستاي نوسازي سیستم هاي وسیع شعنوان بخشی از تال به

  ). AbouZahr et al., 2019(دهند  انجام می

که سیستم ثبت مدنی اند که؛ زمانی گیري کرده در بررسی خود نتیجه 2میلز و همکاران

براي دولت، با دسترسی به اطالعات . هم براي حکومت و هم براي شهروندان مفید است

ها و اخذ تصمیمات سیاستی آگاهانه  روز شهروندان، اجراي برنامه یع حیاتی معتبر و بهوقا

هاي توسعه  ها و رصد کردن برنامه کننده استفاده صحیح از بودجه شود و تضمین ممکن می

سازد و براي ارائه خدمات عمومی  تر می براي افراد نیز، اثبات هویت شخصی را آسان. است

  ).Mills et al., 2019(ط با ارث یا اعانه و کمک به کودکان مفید است همچون مزایاي مرتب

                                                  
1. AbouZahr, Mathenge, Sejersen & Macfarlane
2. Mills, Lee & Rassekh
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در یک مقاله به کاربردهاي آمارهاي حیاتی براي افراد و کل جامعه در  1دیویشا

هاي بهداشت و تنظیم خانواده،  مواردي چون کاربردهاي فردي، حقوقی و قانونی، برنامه

ریزي و کل جامعه پرداخته است  هگذاري و برنام مطالعه شرایط اجتماعی، سیاست

)Divisha, 2019.(  

در مطالعه خود در سه بخش به تعریف ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی؛  2میلز و همکاران

هاي ثبت مدنی و آمارهاي  اهمیت ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی در بستر ملّی؛ و داللت

 Mills et(اند  ر پرداختههاي حاصله در زمینه اهداف توسعه پایدا حیاتی براي رصد پیشرفت

al., 2017 .(  

کند که ثبت مدنی و آمارهاي وقایع  صورت نظري ادعا می پیترز در مطالعه خود به

هاي  ریزي و هماهنگی عنوان منبع مهم اطالعات در راستاي بهبود برنامه توانند به حیاتی می

ري بکار روند بردا گذاري، و نیز افزایش شفافیت و جلوگیري از فساد و کاله سیاست

)Peters, 2016 .(  

اند؛ اول، توصیه به در  در گزارشی به دو نتیجه و توصیه مهم پرداخته 3آپلند و همکاران

ها در این زمینه رابطه بین ثبت  آن: پیش گرفتن یک رویکرد جامع و یکپارچه براي ثبت موالید

. دانند می 4محور زمینهوالدت و دسترسی به سایر حقوق کودکان و خدمات را امري پیچیده و 

در نهایت، . اند گذاري دانسته ریزي و سیاست دوم، ثبت موالید را یک ابزار مناسب براي برنامه

هاي ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی یک ابزار عمومی مناسب  کنند که سیستم اظهار و تأیید می

  ). Apland et al., 2014(تر جهانی هستند  ها و اجتماع بزرگ براي افراد، حکومت

اند که کشورها و کارگزاران توسعه به  در پژوهش خود نتیجه گرفته 5مهاپاترا و همکاران

  ). Mahapatra, 2007(هاي ثبت مدنی در اولویت قرار دارند  اند که سیستم این درك نرسیده

                                                  
1. Divisha
2. Mills, AbouZahr, Kim, Rassekh & Sarpong
3. Apland, Blitz, Calabia, Fielder, Hamilton, Indika, Lakshman, Lynch & Yarrow
4. Context Specific
5. Mahapatra, Shibuya, Lopez, Coullare, Notzon, Rao & Szreter
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در پژوهش خود به کاربردهاي متنوع ثبت وقایع و آمارهاي حیاتی و نقشی  1موریاما

ا در زندگی شخصی شهروندان و توسعه اجتماعی و اقتصادي کشورها بازي ه که این ثبت

کرده و فهرستی از این کاربردها را مطرح و موردبحث قرار داده است  اند اشاره کرده

)Moriyama, 1993.(  

بررسی هرکدام در مطالعات خود به ) 1390(و محزون ) 1390(پرویش و محسنی 

ها در نظام آماري  و اهمیت آن یهاي ثبت ر دادهبا تأکید ب یتیمنابع آمارهاي جمع

  . اند جمعیت کشور پرداخته

در مطالعه خود ثبت وقایع چهارگانه را داراي کارکردي دوگانه ) 1375(تقوي 

دیگر، دهد و از سوي سو، به نیازهاي روزافزون حقوقی افراد پاسخ می داند؛ از یک می

دیگر،  بیان به. کند ی و خانوادگی تأمین مینیازهاي فزاینده جامعه را به آمارهاي حیات

تنها حافظ منافع افراد در جامعه است، بلکه در اجراي  هاي ثبت وقایع، نه مدارك و پرونده

اي نیز اطالعات بسیار  ها و نهادهاي مختلف در سطح ملی و منطقه وظایف سازمان

  .دهد سودمندي در اختیارشان قرار می

نتیجه رسید که یک سیستم ثبت وقایع کارآمد و پویا  نیز به این) 1365(نجاتیان  

اقتصادي تولید کند و  -هاي اجتماعی ریزي تواند آمارهاي جمعیتی مهمی براي برنامه می

... وتربیت، امنیت اجتماعی، توارث و  هاي تابعیت، تعلیم حال، حقوق افراد در زمینه درعین

  .شمارد را نیز محترم می

صورت نظري بر اهمیت و نقش  گرفته در خارج از کشور به مبسیاري از مطالعات انجا

. اند ها پرداخته گذاري ها و سیاست ریزي هاي ثبت مدنی و آمارهاي حیاتی در برنامه سیستم

ها و اهداف توسعه  ها به ارزیابی این آمارها و اطالعات در دستیابی به مؤلفه برخی از آن

و آمارهاي حیاتی را همچون ابزاري براي بهبود  برخی نیز، ثبت مدنی. اند پایدار پرداخته

شمار  در مطالعات انگشت. اند صورت نظري تشریح و تحلیل کرده مدیریت عمومی جامعه به

                                                  
1. Moriyama
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صورت نظري نقش سیستم ثبت وقایع و آمارهاي حیاتی همراه با مباحث  داخلی هم تنها به

  . صورت گذرا مطرح شده است دیگر به

موقع  صورت نظري به بیان فواید و کاربردهاي ثبت به به طرف، در این مطالعه ازیک

از . شود گذاري پرداخته می هاي عمومی و سیاست ریزي آمارهاي وقایع حیاتی در برنامه

ریزي  هاي متولی برنامه ها و دستگاه برداري سازمان صورت عملی میزان بهره طرف دیگر، به

رو و مکانیزم نقش  حیاتی، موانع پیشِ  گذاري استان کردستان از آمارهاي وقایع و سیاست

  .گیرد هاي سطح کالن مورد بررسی قرار می ریزي موقع این آمارها در برنامه ثبت به

  

  مالحظات نظري. 3

این پژوهش متکی بر مباحث نظري و مطالعاتی است که نقش و سودمندي آمارهاي وقـایع  

ــردي و حکــومتی   هداشــتی، آموزشــی و هــاي ب گــذاري سیاســت(حیــاتی را در دو ســطح ف

مباحث نظري که در سطح فردي نقش و تأثیر مثبت اعالم و ثبت . کنند مطرح می) اجتماعی

کنند که ثبت مـدنی و آمارهـاي    دهند، ادعا می آمارهاي وقایع حیاتی را مورد توجه قرار می

ویـت  دیگر، این آمارهـا ه  عبارت به. ها هستند وقایع حیاتی مؤید حقوق فردي و قانونی انسان

یـا بـه بهبـود    . کننـد  ها و کشور و سایر شـهروندان را تعیـین مـی    حقوقی افراد و رابطه بین آن

کارایی و عدالت سیستم قضـایی از طریـق جلـوگیري از جعـل هویـت و پرهیـز از کارهـاي        

از طـرف دیگـر، آمارهـاي ثبـت وقـایع حیـاتی       . کنند برداري کمک می کارانه و کاله فریب

ی از قبیل خدمات آموزشی، بهداشتی و انتقال پولی و مالی را براي دسترسی به خدمات دولت

انـدازه هتا بدنساز قادر میراها دولتطور متقابل،  به. آورند فرد فرد اعضاي جامعه فراهم می

 United؛ Divisha, 2019(نماینـد ریـزي  برنامـه مـردم آینـده وفعلـی نیازهـاي برايکافی

Nations Economic Commission for Africa, 2014 ؛Israel, 2005.(  

نقش و تأثیر مثبت اعالم و ثبت آمارهاي وقـایع حیـاتی را در سـطح    مباحث نظري که 

هـاي   ها و برنامـه  دهند، به چند گزاره مهم یا سیاست حکومتی و اجرایی مورد توجه قرار می

این آمارهـا،  ) الف: اي مبتنی بر اعالم و ثبت آمارهاي حیاتی به شرح زیر اشاره دارند توسعه
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کنند تا  ها به دولت کمک می آن. گردانند اداره امور حاکمیتی و عمومی جامعه را آسان می

هـاي مبتنـی بـر شـواهد واقعـی و ارائـه خـدمات بـه جمعیـت را بـه اجـرا             ها و برنامـه  سیاست

هاي اجرایی مرتبط با خدمات بهداشت عمومی؛ شـناخت رونـد    ارتقاي برنامه) درآورند، ب

هاي در معرض ریسک و مداخالت مورد نیاز را آشکار  ومیر، تهدیدها و گروه لل مرگو ع

هاي بهداشتی و وضعیت پیشرفت یا عدم آن و وضـعیت   همچنین، محاسبه شاخص. کنند می

هـاي آماروهـاي ثبـت    سیسـتم درگـذاري  سرمایه) کنند، ج سالمت جمعیت را مشخص می

در  جـویی  صـرفه موجب ،منابعتخصیصوري رهبهافزایشوخدماتهدفبهبودباحیاتی

ثبت و آمارهاي حیاتی فهرستی دقیـق و   هاي سیستم) منابع پولی و مالی دولت خواهد شد، د

و بـدین ترتیـب بـر افـزایش رونـد       کننـد  مـی دادن فـراهم  رأي  از افـراد حـائز شـرایط    روز به

گیـري  انـدازه قـت د بـه آمارهاي حیاتی ) ، هکنند میحاکمیت دموکراتیک در جامعه کمک 

. کننـد  مـی پویاي جمعیت و در نتیجـه رصـد کـردن تغییـرات جمعیتـی کمـک        هاي شاخص

هـاي  ریسـک گیـري  اندازهاجتماعی،  -انسانی توسعه اقتصادي هاي جنبههمچنین، به ارزیابی 

امــور بیمــه و تــأمین اجتمــاعی و  منظــور بــهجنســیت و ســنین خــاص  برحســبومیــر مــرگ

آمارهــاي وقــایع حیــاتی بــا فــراهم آوردن ) ، ونماینــد مــیجمعیتــی کمــک هــاي بینــی پــیش

  .نمایند میبه رصد کردن اهداف توسعه پایدار جامعه کمک  اطمینان قابلو  پایه اطالعات

 هـاي  شـاخص گیـري  اندازهالزم براي  هاي دادهبا وجود آمارهاي حیاتی منظم و دقیق، 

کـان، ارتقـاي بهداشـت    کود ومیـر  مـرگ دسترسی به تحصیالت ابتـدایی همگـانی، کـاهش    

) ، زگردد میپذیر امکانقابل بازگشت  هاي بیماريو سایر  وي آي اچمادران و کاهش شیوع 

آمارهـاي وقـایع حیـاتی مبنـایی     ) و ح. سـازند  مـی پذیر امکانآمارهاي حیاتی توسعه برابر را 

؛ Cobos et al., 2018؛ Divisha, 2019(آورنـد  مـی بـراي هویـت ملـی جمعیـت فـراهم      

Peters, 2016 ؛World Health Organization, 2015 ؛United Nations Economic 

Commission for Africa, 2014.(  

ثبت و آمارهاي وقایع حیـاتی در   هاي سیستماز ادبیات بر نقش مثبت و مهم  اي پارهدر 

و فسـاد در جامعـه، افـزایش همـاهنگی در      بـرداري  کـاله خصوص افزایش شفافیت، کنتـرل  
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 ,.Rasella et al؛ Peters, 2016(اذعـان شـده اسـت    ... و اقدامات اجرایی و  ها ریزيبرنامه

نقـش و  برخی از مباحـث نظـري نیـز بـر     ). Setel et al., 2007؛ Teichman, 2008؛ 2010

این مباحـث  . کنند تأثیر مثبت اعالم و ثبت آمارهاي وقایع حیاتی در سطح فرا ملّی توجه می

هــاي  وري کمــک المللــی، و بهــره هــاي بــین ویق همکــاريدر ایــن خصــوص ترغیــب و تشــ

ــین ــی   ب ــته م ــروري را برجس ــع ض ــی در مواق ــد  الملل  United Nations Economic(کنن

Commission for Africa, 2014 .(  

در پژوهش حاضر، از تمامی مباحث نظـري فـوق و دیگـر مطالعـات نظـري و تجربـی       

اگرچــه . کمــک گرفتــه شــده اســت اي و روشـی  مـرتبط بــا موضــوع از لحــاظ نظــري، داده 

و  هـا  دولـت ثبـت مـدنی و آمارهـاي حیـاتی بـراي هـر دوي        هاي سیستمکاربردهاي اساسی 

کاربردهـاي اطالعـات   ر روي آن دسته از و اساسی هستند، در این پژوهش ب شهروندان مهم

بـراي   تري خالقانهطور بهکه  تأکید شده استو آمارهاي حیاتی، ثبت  هاي سیستمحاصل از 

کـالن مـورد اسـتفاده قـرار      سـطح  هاي ریزي برنامهبهبود و ارتقاي مدیریت بخش عمومی یا 

  .گیرند می

فواید و کاربردهاي ثبت و در پاسخ به سؤال اول، یعنی چگونگی يبند جمعدر 

سطح کالن  گذاري یاستسعمومی و  هاي یزير برنامهآمارهاي وقایع حیاتی در  موقع به

 ها دادهشان داد؛ مطابق با این شکل، ن1شکل شماتیک در  صورت بهآن را  توان یمجامعه، 

حوزه سالمت و  گذاران یاستسبراي  توانند یمو آمارهاي ثبت وقایع حیاتی در درجه اول 

شده یکتفک، مستمر و موقع بهبه آمارهاي ها آننیاز تولید آمار کنند، یعنی  بهداشت

مدنی  يها ثبتکارآمد  هاي یستمسمچنین، ه .را مرتفع سازند یروم مرگباروري و  برحسب

يها شاخصمؤثر آمارهاي پایه براي احصاء  يا گونه بهتوانند یمو آمارهاي وقایع حیاتی 

  .آورندو بهداشتی را فراهم  جمعیت شناختی

ارائه آمارهاي منجر به  تواند یم، تر یینپاتولید آمارهاي بهداشتی و جمعیتی در سطحی 

تمامی کارکردهاي چهارگانه و . حاضر و مستمر گردد صورت هببهداشتی و جمعیتی 

، شودیمو آمارهاي ثبت وقایع حیاتی که در نمودار فوق مشاهده  ها دادهزیرکارکردهاي 
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در سطح کالن یعنی افزایش  يگذار استیسو يزیر برنامهبراي پنج بعد در نهایت  توانندیم

و  برداري کالهمرانی مطلوب، جلوگیري از برابري، افزایش شفافیت و فراهم شدن بستر حک

براي  يگذار استیسيها برنامه، و ارتقاي هايگذار استیسفساد، افزایش هماهنگی در 

  .مفید و مؤثر واقع شوندجامعه 

  

  

  

  

  

و  اه ریزي برنامهو آمارهاي ثبت وقایع حیاتی در  ها فواید و کاربردهاي داده -1شکل 

  سطح کالن هاي گذاري سیاست

و آمارهاي ثبت وقایع حیاتی ها داده

 گذاران سیاستتولید آمار براي 

بهداشت و سالمتحوزه 

تولید آمارهاي پایه براي 

شناختی جمعیتهاي شاخص

اسناد  کننده فراهم

هویتی افراد

نوسازي 

اداريهاي سیستم

حمایت از 

کودکان، زنان 

و مادران

اداره امور حقوقی 

 هاي پروندهو 

کیفري

ارائه خدمات 

دولتی

ارائه اسناد مدنی، 

سجلی و هویتی

ارائه خدمات عمومی 

شبهداشت و آموز

ارائه 

آمارهاي 

بهداشتی و 

جمعیتی 

 صورت به

مستمر

ارائه آمارها و 

 اي دادهمنابع 

در حوزه 

اپیدمیولوژیک 

ها حوزهو سایر 

سنجش و 

رصد 

کردن 

و  ها برنامه

اهداف 

توسعه

افزایش برابري 

در جامعه

سطح کالن هاي گذاري سیاستو  ها ریزي هبرنامکمک به 

افزایش شفافیت 

و حکمرانی 

مطلوب

جلوگیري از 

و  برداري کاله

فساد

افزایش 

هماهنگی در 

ه گذاري سیاست

ا

ارتقاي 

هاي برنامه

گذاري سیاست
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  شناسی روش. 4

 1399تحلیلی است و در سال -پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، کمی و از نوع توصیفی

آوري اطالعات عالوه بر اسناد و منابع موجود، مشتمل بر یک  تکنیک جمع. انجام گرفت

دبیات تحقیق پرسشنامه از ا. هاي مشخص بوده است ساخته و داراي جواب پرسشنامه محقق

احوال استان  کارگیري نهایی، هم به اطالع کارشناسان ثبت شده و پیش از به استخراج

ها اخذ گردید، و هم در میدان از منظر اعتبار و پایایی مورد  رسانده شده و نظر آن

  .آزمایی قرار گرفت راستی

قلمرو . تآوري اطالعات نیز، خود اظهاري بوده اس رویکرد مورد استفاده براي جمع 

مکانی پژوهش، از نظر موضوعی کل استان کردستان است، اما اطالعات تحقیق در 

آوري  گذاري مرکز استان جمع ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه سازمان

طور مستقیم و غیرمستقیم با اداره  هاي اجرایی که به ها و دستگاه فهرست این سازمان. گردید

: اند از برند عبارت ها و اطالعات ثبتی بهره می ن در ارتباط بوده و از دادهاحوال استا کل ثبت

، بهزیستی، تأمین وپرورش آموزشدانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی، ادارات کل 

و امالك، بیمه خدمات  اسناد ثبتاحوال،  اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت

  .يزیر برنامهآموزي و مدیریت و  ي دانشها درمانی، استانداري، و سازمان

ریزي  جامعه آماري شامل تمامی متخصصان، مدیران کل و کارشناسان حوزه برنامه

با توجه به در دسترس نبودن این اطالعات در مراجع . ها و ادارات مذکور است سازمان

 9973بر با برا 1390آماري جدید، تعداد این افراد بر اساس سالنامه آماري استان در سال 

براي تعیین حجم ). 1390ریزي استان کردستان،  سازمان مدیریت و برنامه(نفر بوده است 

بر اساس ). Krijcie & Morgan, 1970(نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد 

گیري، سازمان یا اداره دخیل در  واحد نمونه. نفر تعیین شد 372این جدول، حجم نمونه 

نفر  372اي بوده است؛ در مرحله اول،  ها چندمرحله یزي، و شیوه انتخاب نمونهر امور برنامه

نمونه در نظر گرفته  31نمونه نامتناسب با حجم جمعیت تخصیص یافت و براي هر اداره، 

ها و ادارات هدف با هماهنگی اداره کل  در مرحله دوم، پس از تعیین سازمان. شد
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ها و نیز فراهم نمودن مسیر و زمان مراجعه، از  آن احوال و انجام مکاتبات الزم با ثبت

هاي بهداشتی کرونا، با در دست داشتن  خواسته شد ضمن رعایت پروتکل 1پرسشگران

نامه به حوزه ریاست هرکدام از آن ادارات مراجعه کرده و پس از ارائه توضیحات،  معرفی

ی که مایل به همکاري باشند، به از ایشان اجازه تکمیل پرسشنامه را بگیرند و با افراد مختلف

آوري اطالعات نیز  بخشی از فرایند جمع. شکل در دسترس توزیع پرسشنامه را شروع کنند

  .آوري گردید جمع 3و در قالب گوگل فرم 2رسان واتساپ در بستر اینترنت و از طریق پیام

در این مطالعه، تمرکز اصلی بر روي تحلیل نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در 

هاي سطح کالن استان به لحاظ نظري و ترسیم نقشه یا  گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

هاي سطح کالن بوده  ریزي موقع آمارهاي وقایع حیاتی در برنامه مکانیسم اثرگذاري ثبت به

طورکلی عبارت از یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با  ریزي به برنامه. است

نهاد، معین و مشخص توسط یک  اهدافسري یکدستیابی به  منظوربهبوده که  یکدیگر

وزارت صنعت، معدن و تجارت، (گیرد  میانجام  مدت معینبراي یک  سازمان و یا دولت

ریزي مجموعه اقدامات و تدابیري است که در  در این پژوهش، منظور از برنامه .)1: 1393

اجتماعی با کمک  - توسعه اقتصاديها و اهداف  سطح کالن جامعه براي نیل به برنامه

 4(هاي افزایش برابري  این مفهوم با مؤلفه. شود هاي ثبتی وقایع حیاتی اخذ می آمارها و داده

، افزایش )گویه 9(و فساد  برداري کاله، جلوگیري از )گویه 8(، افزایش شفافیت )گویه

) گویه 6(ي گذار استیسي ها برنامه، و ارتقاي )گویه 8(هايگذار استیسهماهنگی در 

  .سنجیده شده است

براي تعیین . براي بررسی اعتبار پرسشنامه، از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی استفاده شد

اعتبار عاملی سؤاالت . احوال استان استفاده گردید اعتبار محتوا از اظهارنظر کارشناسان ثبت

                                                  
و خانم ساغر  یشناس جامعهرشته  ارشدیکارشناسآموخته دانشینی آقاي سید اسرافیل حس عهدهبرپرسشگري طرح . 1

این  صدر سعهاز همکاري و  لهیوس نیبد. دانشگاه تهران بوده است یشناس تیجمعارشدیکارشناسعباسی دانشجوي 

.گرددیمعزیزان صمیمانه قدردانی 

2. WhatsApp
3. Google Form
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پاسخگوي  50بین بیش از  در 2مایر اُلکین -و با شاخص کیزر 1نیز از طریق تحلیل عاملی

باشد تا بیانگر مناسب  70/0مقدار این شاخص بایستی بیش از . گیري شد تصادفی اندازه

اگر . استفاده گردید 4نیز، از آزمون آلفاي کرونباخ 3براي بررسی پایایی. ها باشد بودن داده

ست توان گفت پایایی آن پرسشنامه مناسب ا باشد می 70/0ضریب این آزمون حداقل 

تجزیه  روشبه، مقدار و عناصر آزمون تحلیل عاملی 1در جدول ). 322: 1388میرزایی، (

هاي  مؤلفههاي  یهگویب براي به ترتو مقدار آزمون آلفاي کرونباخ ي اصلیها مؤلفه

  . گزارش شده استها مؤلفهو نیز کل این  هاي سطح کالن گذاري ریزي و سیاست برنامه

افزایش «مؤلفه  جز بهشود، مقادیر شاخص در همه موارد  یمکه مشاهده  طور همان

است و این نتایج حاکی از مناسب بودن سؤاالت پرسشنامه از نظر  70/0بیشتر از » برابري

در نهایت، پس از گردآوري و  .باشد یمیري، و همچنین از نظر پایایی گ اندازهاعتبار و دقت 

مورد  22نسخه  SPSSافزار  ري شده و در نرمهاي اولیه، اطالعات پرسشنامه کُدگذا پردازش

  .تحلیل قرار گرفت
  

  هاي متغیر پژوهش یهگومایر اُلکین و آلفاي کرونباخ  -مقادیر شاخص کیزر -1جدول 

و  ریزي برنامههاي مؤلفه

  سطح کالنهاي گذاري سیاست

شاخص 

مایر  - کیزر

  اُلکین

آزمون 

  بارتلت
  معناداري

مقدار 

  آلفا

تعداد 

  گویه

تعداد 

  اسخگوپ

  64  4  3/118000/069/0  64/0  افزایش برابري

64  8  73/0  000/0  70/07/170  افزایش شفافیت

64  9  77/0  000/0  9/202  72/0  و فساد برداري جلوگیري از کاله

افزایش هماهنگی در 

  ها گذاري سیاست

83/0  4/316  000/0  90/0  8  64

64  6  000/088/0  79/05/198  گذاري سیاستهاي ارتقاي برنامه

  64  35  94/0  000/0  73/09/2315  ها کل مؤلفه

                                                  
1. Factor Analysis
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)
3. Internal Stability
4. Cronbach's Alpha
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  ها یافته. 5

  هاي جمعیتی پاسخگویان ویژگی -5-1

و ) درصـد  7/42(درصد از پاسخگویان داراي مدرك تحصـیلی لیسـانس    3/78در مجموع، 

برحسب پست یا رده سـازمانی، کارشناسـان و کارمنـدان    . بودند) درصد 6/35(لیسانس  فوق

درصد  58رفته نزدیک به  هم درصد و روي 22و  9/35ترتیب با اختصاص ارات بهدفتري اد

 5/16بیشترین، و بازرسـان، اسـتادان دانشـگاه و معاونـان ادارات در مجمـوع بـا نزدیـک بـه         

درصـد از پاسـخگویان هـم     12حـدود  . هاي شغلی را داشـتند  ها یا رده درصد کمترین پست

درصد نیز پست یا رده سازمانی خود را مشخص  5/13د مدیرکل یا رئیس اداره بوده و حدو

هـاي   برحسب سـال . سال بود 16میانگین سابقه کار پاسخگویان کمی بیشتر از . نکرده بودند

درصد از افراد داراي  49شده نیز، نتایج حاکی از آن بود که  بندي صورت گروه سابقه کار به

رشته تحصیلی پاسخگویان هـم نشـان داد کـه    نتایج مرتبط با . سال هستند 18تا  7سابقه کار 

هـاي مختلـف مـدیریت، علـوم اجتمـاعی، علـوم        هـا و گـرایش   ها در رشـته  درصد از آن 63

  .اند ریاضی و کامپیوتر، و علوم اقتصادي تحصیل کرده

  

  هاي مهم توصیف گویه -5-2

هـاي نقـش    ، میانگین توزیع درصدي نظر پاسخگویان درباره گویـه 2در جدول شماره 

گذاري سـطح کـالن    ریزي و سیاست هاي برنامه عالم ثبت وقایع حیاتی در هرکدام از مؤلفها

ــت ــده اس ــه . آم ــه «در مؤلف ــري در جامع ــزایش براب ــه»اف ــدود  ، ب ــد از  50طــورکلی ح درص

» بینابین«درصد آن را  22و » بسیار کم«یا » کم«پاسخگویان نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی را 

 5/11حـدود  . انـد  دانسـته » بسـیار زیـاد  «یـا  » زیاد«درصد آن را  5/16اند و تنها  توصیف کرده

  .اند اطالعی کرده درصد نیز در این خصوص اظهار بی

درصد از پاسخگویان نقش اعـالم ثبـت    5/44، حدود )افزایش شفافیت(در مؤلفه دوم 

ر اي د هـاي منطقـه   وقایع حیاتی در افزایش شـفافیت در زمینـه تحـوالت جمعیتـی، نـابرابري     
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هـاي نظـام سـالمت و بهداشـت، شـفافیت در زمینـه        ومیـر، نارسـایی   حوزه سـالمت و مـرگ  

ارائـه   خواست و نیازهاي مردم، و نظارت بر اقدامات دولت و افزایش کیفیت خـدمات قابـل  

درصـد آن   5/29، و »بینـابین «درصد آن را  21، »بسیار زیاد«یا » زیاد«به شهروندان جامعه را 

درصـد نیـز در ایـن خصـوص اظهـار       5حـدود  . انـد  توصـیف کـرده  » مبسـیار کـ  «یا » کم«را 

درصد از پاسـخگویان نقـش اعـالم ثبـت وقـایع       5/39در مؤلفه بعدي، . اند اطالعی کرده بی

درصد آن را  22، حدود »بسیار زیاد«یا » زیاد«برداري را  حیاتی در جلوگیري از فساد و کاله

 6حـدود  . انـد  ارزیـابی کـرده  » بسیار کـم «یا » مک«درصد آن را  5/32، و نزدیک به »بینابین«

  .اند اطالعی کرده درصد نیز اظهار بی

ــه  ــت «در مؤلف ــاهنگی در سیاس ــزایش هم ــذاري اف ــا گ ــه  »ه ــک ب ــد از  35، نزدی درص

درصـد آن را   5/25، حدود »بسیار کم«و » کم«پاسخگویان نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی را 

درصـد   6. انـد  ارزیابی کـرده » بسیار زیاد«یا » زیاد«را درصد آن  5/33، و نزدیک به »بینابین«

 40، نزدیک به »گذاري هاي سیاست ارتقاي برنامه«و در مؤلفه . اند اطالعی کرده نیز اظهار بی

درصد  26، حدود »بسیار کم«و » کم«درصد از پاسخگویان نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی را 

درصـد نیـز در    5. انـد  ارزیابی کرده» بسیار زیاد«یا » زیاد«درصد آن را  29، و »بینابین«آن را 

  .اند اطالعی کرده این خصوص اظهار بی

  

هاي نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در  یهگومیانگین توزیع درصدي نظر پاسخگویان درباره  -2جدول 

  گذاري ریزي و سیاست هاي برنامه مؤلفه

هاي  نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در مؤلفه

  گذاري سطح کالن ي و سیاستریز برنامه

  (%)ها میانگین پاسخ

  بسیارزیاد  زیاد  بینابین  کم  بسیار کم  اطالع بی

  2/5  3/11  0/22  0/29  8/20  7/11  افزایش برابري در جامعه

  0/15  6/29  0/21  0/19  3/10  1/5  افزایش شفافیت در جامعه

  8/14  7/24  2/22  8/20  6/11  9/5  برداري و فساد جلوگیري از کاله

  9/10  5/22  7/25  3/23  6/11  0/6  ها گذاري افزایش هماهنگی در ساسیت

  1/9  0/20  2/26  9/25  8/13  0/5  گذاري هاي سیاست ارتقاي برنامه

  0/11  6/21  5/23  6/23  6/13  7/6  میانگین کل
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گونه گفت که با وجود  توان این ، می2در مجموع با توجه به سطر پایانی جدول شماره 

هاي سطح کـالن، بـدون    گذاري ها و سیاست ریزي ت وقایع حیاتی در برنامهاهمیت اعالم ثب

درصـد از آنـان در    2/37درصد توزیـع پاسـخگویان در طیـف بینـابین،      5/23در نظر گرفتن 

وضوح حاکی از خأل نقـش ایـن    اند که به درصد در طیف زیاد قرار گرفته 6/32طیف کم و 

  .ریزي جامعه است ها در نظام برنامه ثبت

  

  هاي تحلیلی یافته -5-3

هاي  ریزي موقع آمارهاي وقایع حیاتی در برنامه ، فواید و کاربردهاي ثبت به1در شکل 

در ادامـه بـه ایـن سـؤال     . گذاري در قالب مدلی شماتیک نشـان داده شـد   عمومی و سیاست

سـتان  گذاري ا ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه سازمان«: شود که پاسخ داده می

هـاي سـطح    گذاري ریزي و سیاست کردستان تا چه حد از آمارهاي وقایع حیاتی براي برنامه

اي بهـره   نمونـه براي پاسخ به ایـن سـؤال، از آزمـون تـی یـک     . »کنند؟ برداري می کالن بهره

هاي هر شاخص با هم ترکیب گردید سپس بـا   ابتدا نمرات یا مقادیر تمامی گویه. گرفته شد

مقـدار  (هاي ایجاد شده و تعیین میانگین مـورد انتظـار    اي شاخص فاصله شبه توجه به خصلت

نتـایج ایـن   . هـا، از آزمـون میـانگین یـک گروهـی اسـتفاده شـد        بسته به تعداد گویه) آزمون

  .شود ، انعکاس یافته است و به ترتیب تحلیل می3آزمون در جدول شماره 

شده و با توجه به نمـره  ویه تشکیلاز ترکیب چهار گ» افزایش برابري«متغیر یا شاخص 

، و بسـیار  4، زیـاد کُـد   3، بینابین کُـد  2، کم کُد 1بسیار کم کُد (ها  هاي پاسخ دهی به مقوله

. اسـت  12و  20، 4، حداقل و حداکثر نمره و نیز میانگین مورد انتظار بـه ترتیـب   )5زیاد کُد 

شـده بـراي    ین مشـاهده شـود، میـانگ   جـدول مشـاهده مـی    1طور که در ردیـف شـماره    همان

 36/3انـدازه   بـه ) 12= مقـدار آزمـون  (، و از رقم مورد انتظار 38/8» افزایش برابري«شاخص 

 353و با درجـه آزادي   -53/16مقدار تی نیز، ). -36/3= اختالف میانگین(تر است  کوچک

 95دیگـر، بـا اطمینـان بـیش از      عبـارت  به. دار است تر از یک درصد معنی در سطح کوچک

ریـزي و   هاي متولی برنامـه  ها و دستگاه زعم پاسخگویان، سازمان توان گفت که به صد میدر
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منظـور   گذاري استان کردستان کمتر از حد مورد انتظار از آمارهاي وقایع حیـاتی بـه   سیاست

  .کنند برداري می افزایش برابري امکانات و خدمات در جامعه بهره

این شاخص از ترکیـب هشـت گویـه    . است» افزایش شفافیت«متغیر یا شاخص بعدي، 

ها کـه ذکـر شـد، حـداقل و حـداکثر       هاي پاسخ دهی به مقولهشده و با توجه به نمره حاصل

 2طـور کـه در ردیـف     همـان . اسـت  24و  40، 8نمره و نیز میانگین مورد انتظـار بـه ترتیـب    

، و از 38/24» افـزایش شـفافیت  «شده براي شاخص  شود، میانگین مشاهده جدول مشاهده می

= اخـتالف میـانگین  (تـر اسـت    بـزرگ  38/0انـدازه   بـه ) 24= مقدار آزمون(رقم مورد انتظار 

اگرچـه  . دار نیست از لحاظ آماري معنی 353و با درجه آزادي  05/1مقدار تی نیز، ). 381/0

زعـم پاسـخگویان،    تـوان گفـت کـه بـه     دار نبـوده اسـت، امـا مـی     نتیجه آزمون آماري معنـی 

گذاري استان کردستان تـا حـدودي از    ریزي و سیاست هاي متولی برنامه دستگاهها و  سازمان

  .کنند منظور افزایش شفافیت در جامعه استفاده می آمارهاي وقایع حیاتی به

بـرداري و   جلـوگیري از کـاله  «جدول، نتایج مربوط به متغیـر یـا شـاخص     3در ردیف 

دهـی بـه   آمده و با توجه بـه نمـره   این شاخص از ترکیب نُه گویه بدست. آمده است» فساد

 27و  45، 9ها، حداقل و حداکثر نمره و نیز میانگین مورد انتظار بـه ترتیـب    هاي پاسخ مقوله

، و از رقـم مـورد انتظـار    32/26شـده بـراي ایـن شـاخص      طبق نتایج، میانگین مشـاهده . است

مقـدار تـی   ). -67/0= اختالف میانگین(تر است  کوچک 67/0اندازه  به) 27= مقدار آزمون(

اگرچـه نتیجـه آزمـون    . دار نیسـت  از لحاظ آمـاري معنـی   353و با درجه آزادي  -59/1نیز، 

هـا و   زعـم پاسـخگویان، سـازمان    تـوان گفـت کـه بـه     دار نبـوده اسـت، امـا مـی     آماري معنی

گـذاري اسـتان کردسـتان در حـد مـورد انتظـار از        ریزي و سیاسـت  هاي متولی برنامه دستگاه

بـرداري یـا دیگـر عوامـل فسـاد همچـون        منظور جلوگیري از کـاله  قایع حیاتی بهآمارهاي و

  .کنند در جامعه استفاده نمی... جعل، رانت و 

اسـت کـه در ردیـف چهـارم     » هـا  گـذاري  افزایش همـاهنگی در سیاسـت  «متغیر بعدي 

 شده و با توجه به نمره دهی به این متغیر از ترکیب هشت گویه حاصل. آمده است 3جدول 

 24و  40، 8ها، حداقل و حداکثر نمره و نیز میانگین مورد انتظار بـه ترتیـب    هاي پاسخ مقوله
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، و از رقم مـورد  35/22شده براي این شاخص  شود، میانگین مشاهده طور که می همان. است

). -64/1= اخـتالف میـانگین  (تـر اسـت    کوچـک  64/1انـدازه   بـه ) 24= مقدار آزمون(انتظار 

دار  تـر از یـک درصـد معنـی     در سطح کوچک 353و با درجه آزادي  -08/4مقدار تی نیز، 

زعـم پاسـخگویان،    توان گفت کـه بـه   درصد می 95دیگر، با اطمینان بیش از  عبارت به. است

گذاري استان کردسـتان کمتـر از حـد     ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه سازمان

هـا و   ریـزي  منظـور افـزایش همـاهنگی در برنامـه     همورد انتظـار از آمارهـاي وقـایع حیـاتی بـ     

  .کنند هاي جامعه استفاده می گذاري سیاست

» گذاري هاي سیاست ارتقاي برنامه«، نتایج مربوط به شاخص 3در ردیف پنجم جدول 

شده و با توجه به نمره دهی به  این متغیر یا شاخص از ترکیب شش گویه حاصل. آمده است

 18و  30، 6قل و حداکثر نمره و نیز میانگین مورد انتظار بـه ترتیـب   ها، حدا هاي پاسخ مقوله

، و از رقم مـورد  20/16شده براي این شاخص  شود، میانگین مشاهده طور که می همان. است

). -79/1= اخـتالف میـانگین  (تـر اسـت    کوچـک  79/1انـدازه   بـه ) 18= مقدار آزمون(انتظار 

دار  تـر از یـک درصـد معنـی     در سطح کوچک 353و با درجه آزادي  -65/5مقدار تی نیز، 

زعـم پاسـخگویان،    توان گفت کـه بـه   درصد می 95دیگر، با اطمینان بیش از  عبارت به. است

گذاري استان کردسـتان کمتـر از حـد     ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه سازمان

گـذاري در جامعـه    اي سیاسـت ه منظور ارتقاي برنامه مورد انتظار از آمارهاي وقایع حیاتی به

  .کنند استفاده می
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و  یزير برنامهيها نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در شاخصيا یک نمونهتی  يها آماره-3جدول

  سطح کالن گذاري یاستس

و  ریزي برنامههاي شاخص

  سطح کالنهاي گذاري سیاست

  يا یک نمونهتی  يها آماره

تعداد 

  ها گویه
  میانگین

انحراف 

  ندارداستا

ر مقدا

  تی

درجه 

  آزادي
  داري معنی

اختالف 

  میانگین

  -36/3  000/0  353  -53/16  83/3  38/8  4  افزایش برابري - 1

  381/0  291/0  353  05/1  78/6  38/24  8  افزایش شفافیت - 2

  -672/0  112/0  353  -59/1  95/7  32/26  9  وفسادبرداري جلوگیري از کاله - 3

افزایش هماهنگی در  - 4

  ها ريگذا سیاست

8  35/22  60/7  08/4-  353  000/0  64/1-  

  -79/1  000/0  353  -65/5  98/5  20/16  6  گذاري سیاستهاي برنامهارتقاي- 5

  -10/7  000/0  353  -82/4  68/27  89/97  35  ها کل شاخص

  

ریزي و  هاي برنامه ، نتیجه آزمون مجموع شاخص3در نهایت در ردیف پایانی جدول 

هاي  گویه شاخص 35این شاخص کلی از ترکیب . مده استگذاري سطح کالن آ سیاست

ها، حداقل و حداکثر نمره و نیز  هاي پاسخ شده و با توجه به نمره دهی به مقوله فرعی حاصل

شود، میانگین  طور که می همان. است 105و  175، 35میانگین مورد انتظار به ترتیب 

اندازه  به) 105= مقدار آزمون(تظار ، و از رقم مورد ان89/97شده براي این شاخص  مشاهده

و با درجه آزادي  -82/4مقدار تی نیز، ). -10/7= اختالف میانگین(تر است  کوچک 10/7

  . دار است تر از یک درصد معنی در سطح کوچک 353

توان  درصد می 95دیگر، در پاسخ به سؤال دوم پژوهش با اطمینان بیش از  عبارت به

گذاري  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه سازمان زعم پاسخگویان، گفت که به

ها و  ریزي منظور برنامه استان کردستان کمتر از حد مورد انتظار از آمارهاي وقایع حیاتی به

لذا این نتیجه، لزوم توجه جدي و . کنند گذاري سطح کالن در جامعه استفاده می سیاست

ها و  ریزي شده از طرف مسئوالن در راستاي برنامه استفاده از وقایع و آمارهاي حیاتی ثبت

  .طلبد هاي دچار خأل را می ویژه در مؤلفه تر به هاي منظم و دقیق گذاري سیاست
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ریزي و  هاي متولی برنامه ها و دستگاه سازمان«سؤال سوم پژوهش این است که 

از آمارهاي وقایع  برداري ها در بهره گذاري استان کردستان در کدام زمینه یا زمینه سیاست

. اي فریدمن استفاده شد براي پاسخ به این سؤال، از آزمون رتبه. »حیاتی دچار خأل هستند؟

گرفته  ها یا متغیرها به تفکیک انجام براي تمامی شاخص 5و  4نتایج این آزمون در جداول 

  :شود و به ترتیب تحلیل می

افزایش «هاي متغیر  راي گویهاي فریدمن ب ، نتایج آزمون رتبه4در قسمت اول جدول 

حاکی است که گویه سوم و اول کمترین میانگین را دارا بوده و ما را به این نتیجه » برابري

گذاري استان کردستان  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه رساند که سازمان می

توزیع برابر «و » یها و مناطق محروم استان با کمک اطالعات ثبت توجه ویژه به جمعیت«در 

اي در مناطق مختلف استان اعم از روستا  خدمات دولتی همچون اعتبارات عمرانی و بودجه

با خأل روبرو بوده و یا در حد مطلوب و مناسب عمل » اطالعات ثبتیو شهر با استفاده از 

آن دو هرچند نتایج مربوط به دو گویه دوم و چهارم کمی بهتر است، اما میانگین . اند نکرده

لذا، در راستاي افزایش برابري توزیع . گویه هم تنها کمی باالتر از حد متوسط بوده است

امکانات و خدمات در جامعه، توجه و اهتمام جدي به دو مورد سوم و اول الزم و 

  .تر است ضروري
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  و شفافیت متغیرهاي افزایش برابري هاي یهگوفریدمن براي  يا رتبهعناصر آزمون  -4جدول 

فه
ؤل

م
  

  ها گویه

به
رت

ن 
گی

یان
م

  

ی
 خ

ار
قد

م
 

دو
  

ي
زاد

ه آ
ج

در
  

ی
عن

م
 

ي
ار

د
  

ي
بر

را
ش ب

زای
اف

  

توزیع برابر خدمات دولتی همچون اعتبارات عمرانی و  - 1

با  در مناطق مختلف استان اعم از روستا و شهر اي بودجه

  .استفاده از اطالعات ثبتی

43/2  

40/20  3  000/0  

هاي مالی در مناطق  کمکو  حمایتی هاي توزیع برابر برنامه - 2

  .مختلف استان اعم از روستا و شهر با استفاده از اطالعات ثبتی
69/2  

و مناطق محروم استان با کمک  ها توجه ویژه به جمعیت - 3

  .اطالعات ثبتی
33/2  

اقشاري که شاهد تالش مأموران براي ثبت وقایع جمعیتی  - 4

  .ام پردازند بوده ینمبه ثبت وقایع حیاتی خود  موقع به
55/2  

ت
افی

شف
ش 

زای
اف

  

ثبت وقایع حیاتی به شفافیت بیشتر در زمینه تحوالت  - 1

  .جمعیتی استان کمک کرده است
22/4  

97/272  7  000/0  

هاي ثبت وقایع حیاتی به شفافیت بیشتر در زمینه نابرابري - 2

  .استان کمک کرده استدر حوزه سالمت  اي منطقه
96/3  

به شناخت  ومیر زمینه تعداد و علل مرگدر بت وقایع ث - 3

  .در استان کمک کرده استنظام سالمت  هاي نارسایی
16/4  

ثبت وقایع حیاتی تصویري از انعکاس خواست و نیازهاي  - 4

 ریزان برنامهو  گیرندگان واقعی مردم استان است و به تصمیم

  .کندنهاد کمک می مردمهاي سازمانبخش دولتی و حتی 

60/4  

ملموس شدن جامعه گفت ثبت وقایع حیاتی شبیه  توان می - 5

  .براي دولت، و بالعکس اقدامات دولت براي جامعه است
70/4  

استانی با کمک اطالعات ثبتی و آگاهی یافتن ریزان برنامه - 6

از وقایع جمعیتی به انجام مدیریت مؤثر پرداخته یا 

  .پردازند می

39/3  

عموم  ظرفیت تواند شفافیت و دقت در اطالعات ثبتی می- 7

  .جامعه براي نظارت بر اقدامات دولت را افزایش دهد
46/5  

کیفیت این آمارها و در  تواند شفافیت در اطالعات ثبتی می - 8

  .به شهروندان را افزایش دهد شده ارائهنتیجه، کیفیت خدمات 
51/5  
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افزایش «هاي متغیر  اي فریدمن براي گویه زمون رتبه، نتایج آ4در قسمت دوم جدول 

هاي چهارم، پنجم،  هاي این متغیر، یعنی گویه چهار مورد از گویه. آمده است» شفافیت

آل در مورد نقش ثبت وقایع حیاتی در افزایش  هفتم و هشتم توصیفی آرمانی یا ایده

واقعی یا عملکردي در  شفافیت در جامعه، و چهار گویه اول، دوم، سوم و ششم توصیفی

آل باال و از  با توجه به نتایج، میانگین چهار گویه وضعیت ایده. آورند این زمینه را فراهم می

کننده وضعیت واقعی نقش  متغیر است، اما میانگین چهار گویه توصیف 60/4تا  51/5

این اطالعات . تمتغیر اس 22/4تا  39/3تر و از  آمارهاي ثبتی در افزایش شفافیت نسبتاً پایین

آل و واقعی آمارهاي ثبتی در افزایش شفافیت در  گویاي وجود شکاف در زمینه نقش ایده

  . باشند جامعه می

گذاري  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه دیگر، مسئوالن سازمان عبارت به

دانند اما  اال میاستان کردستان اهمیت آمارهاي ثبتی و وقایع حیاتی در افزایش شفافیت را و

توان نتیجه  هاي نسبتاً پایین بدست آمده در چهار گویه بعدي، می با توجه به رتبه میانگین

ریزان استانی با کمک اطالعات ثبتی و آگاهی یافتن از وقایع و  گرفت که در عمل، برنامه

اتی کمتر به پردازند، با استفاده از ثبت وقایع حی تغییرات جمعیتی کمتر به انجام مدیریت می

ومیر استان پرداخته  اي در حوزه سالمت و مرگ هاي منطقه شفافیت در خصوص نابرابري

ومیر کمتر به شناخت  ویژه در زمینه تعداد و علل مرگ شده است، و ثبت وقایع حیاتی به

  .هاي نظام سالمت و بهداشت در استان کمک کرده است نارسایی

هاي متغیر  اي فریدمن براي گویه به، نتایج آزمون رت5در قسمت اول جدول 

ها نسبتاً باال  ، حاکی است که در پنج مورد، میانگین رتبه»برداري و فساد جلوگیري از کاله«

، 09/6ها  هاي سوم، پنجم، ششم، دوم و اول به ترتیب میانگین رتبه براي مثال در گویه. است

ها و  گفت که در سازمان توان اساس، میبر این. باشد می 02/5و  37/5، 60/5، 93/5

گذاري استان کردستان با استفاده از ظرفیت  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه دستگاه

خوبی  برداري و فساد در جامعه به آمارهاي وقایع حیاتی و ثبتی در زمینه جلوگیري از کاله

  .استفاده شده است
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هاي تولد و فوت  ور گواهییعنی با استفاده از این اطالعات و اسناد هویتی و نیز با صد

روز از تخلف و فریب در امور بانکی، معامالت، و سایر مؤسسات دولتی و  به شکل آنی و به

هاي  هاي مالی مانند مقرري خصوصی جلوگیري شده، تداوم ارائه خدمات و حمایت

شده و نهایتاً از تضییع حقوق دیگران  شدگان متوقف بازنشستگی یا یارانه نقدي به فوت

هاي نُهم، هفتم،  وجود، در برخی موارد همچون گویه بااین. آمده است عمل وگیري بهجل

ها و  توان نتیجه گرفت که کاربست داده تر بوده و می ها پایین چهارم و هشتم میانگین رتبه

وقایع ثبتی در زمینه جلوگیري از اخذ رشوه و سایر تخلفات اداري، تشخیص افراد واجد 

هاي دولتی، و تسهیل امور اجرایی و قانونی شهروندان  و حمایت شرایط دریافت خدمات

  .تر بوده است ضعیف

افزایش «هاي متغیر  اي فریدمن براي گویه ، نتایج آزمون رتبه5در قسمت دوم جدول 

ها  ها میانگین رتبه دهد که در چهار مورد از گویه نشان می» ها گذاري هماهنگی در سیاست

هاي چهارم، هشتم، ششم و پنجم به ترتیب میانگین  ثال در گویهبراي م. نسبتًا باال است

ها و  توان گفت که در سازمان بدین ترتیب می. است 73/4و  5، 45/5، 52/5ها  رتبه

گذاري استان کردستان با استفاده از ظرفیت  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه دستگاه

ها  گذاري افزایش هماهنگی در سیاستهاي  آمارهاي وقایع حیاتی و ثبتی در برخی از جنبه

یعنی با وقوف بر اطالعات و اسناد هویتی شهروندان . خوبی استفاده شده است در جامعه به

هاي حاوي  همواره ارائه خدمات به آنان آسان بوده و شهروندان مجبور به تکمیل فُرم

  . اند اي نبوده مشخصات شناسنامه

هاي اول، دوم، هفتم و  واردي همچون گویهبا وجود نقاط مثبت ذکرشده، اما در م

ها و وقایع ثبتی  توان نتیجه گرفت که کاربست داده تر بوده و می ها پایین سوم میانگین رتبه

ها، شناخت نیازهاي  گذاري ها و سیاست ریزي کاري در برنامه در زمینه جلوگیري از موازي

ریزي در خصوص تأمین  رنامهها، و ب هاي مورد احتیاج آن شهروندان و خدمات و هزینه

هاي  ها و دستگاه تر بوده و لذا سازمان نیازهاي آموزشی، بهداشتی و فراغتی کودکان ضعیف

  .اند ها در حد مطلوب و مناسب عمل نکرده گذاري در این جنبه ریزي و سیاست متولی برنامه
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  شهاي سایر متغیرهاي پژوه فریدمن براي گویه يا رتبهعناصر آزمون  -5جدول 
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و فریب  برداري جلوگیري از کالهدر هویتی افراد اسناد - 1

  .مؤثرند در معامالت
02/5  

11/318  8  000/0  

برخورداري از کارت ملی براي دریافت خدمات  - 2

ز تضییع حقوق دیگران مؤثر عمومی و دولتی و جلوگیري ا

  .بوده است

37/5  

با داشتن اسناد هویتی، انجام امور بانکی آسان، و از  - 3

  .تخلف جلوگیري شده است
09/6  

با مختلف مدیریتی  هاي در بخشحدس زد که  توان می - 4

کمک اطالعات دقیق ثبتی، افراد واجد شرایط دریافت 

  .ده استمشخص شدولتی  هاي خدمات و حمایت

35/4  

ها،  آنبودن  روز والدت و فوت و بهیصدور گواه- 5

است  سساتؤماین اطالعات را که مورد نیاز نیانتقال آنال

  .کند فراهم کرده و از تخلف جلوگیري می

93/5  

، از تداوم ها فوتهنگام و گزارش بهبا ثبت دقیق - 6

نشستگی باز هاي مقرريمالی مانند  هاي حمایتخدمات و 

  .جلوگیري شده استشدگان فوتیا یارانه نقدي به 

60/5  

، منجر به افزایش شدگان فوتمالی از  هاي قطع حمایت - 7

هاي سازماندر وجوه مالی دولت و سایر  انداز پس

  .دهنده خدمات مالی شده است ارائه

16/4  

با کمک اطالعات ثبتی، امور اجرایی و قانونی  - 8

  .ان شده استشهروندان آس
79/4  

با وقوف بر اطالعات هویتی کارمندان و شهروندان - 9

جلوگیري از اخذ در زمینه  توانند می، توانسته یا ها کنترل آن

  .رشوه یا سایر تخلفات اداري آنان اقدام کنند

68/3  
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گ

همواره به ، با دسترسی به مجموعه اطالعات ثبتی افراد - 1

در استان اهتمام شده و از ها ریزي هماهنگی در برنامه
33/3  57/335  7  000/0  
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  .است آمده عمل کاري جلوگیري به موازي

خدمات را در زمینه  مدیران اطالع از اسناد هویتی افراد، - 2

یاري داده و از ها آنبه شهروندان و شناخت نیازهاي 

  .آورده است عملهبجلوگیري  کاري کمیا  کاري دوباره

86/3  

با استفاده از اطالعات ثبتی، ارزیابی بهتري درباره  - 3

  .است آمده عمل بهخدمات مورد ارائه شهروندان  هاي هزینه
20/4  

ارائه همواره  با وقوف بر اطالعات ثبتی شهروندان،- 4

  .آسان بوده استخدمات 
52/5  

ه خدمات به با وقوف بر اطالعات هویتی، ارائ - 5

  .شهروندان بهتر انجام گرفته است
73/4  

نظام یکپارچه اسناد هویتی و اطالعات ثبتی در وجود - 6

خودکار  طور بهاز اطالعات را  اي استان، توانسته است پاره

  .قرار دهد گذار سیاستدر اختیار نهادهاي 

00/5  

در  ریزي با شناخت دقیق از تعداد کودکان، برنامه - 7

... آموزشی، بهداشتی، فراغتی و خصوص تأمین نیازهاي 

  .انجام گرفته است خوبی آنان به

91/3  

در  ،یکپارچه اسناد هویتیستمیبدون وجود سگهگاه  - 8

مجبور به تکمیل شهروندان ها و ادارات مختلف،  سازمان

  .شوند مربوط به مشخصات خود میيتکرار هاي فرم

45/5  
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و اجراي  ها ریزي بهبود برنامههاي ثبتی،  با کمک داده- 1

  .صورت گرفته است ها طرحدقیق 
27/3  

57/142  5  000/0  

 زمانیصورت سري اطالعات بهبا کمک اطالعات ثبتی، - 2

  .مفید است آینده هاي برنامهموجود بوده و براي رصد 
73/3  

ها، ارائه  ترونیکی شدن آنو الک با کمک اطالعات ثبتی- 3

  .سریع اطالعات جمعیتی مقدور است
27/4  

هاي اداري  هویتی، هزینهبا دسترسی سریع به اطالعات - 4

  .تر شده است کم
48/3  
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، تصویري مداوم و مستمر از با کمک اطالعات ثبتی- 5

خدمات و  روزآوري تغییرات جمعیتی فراهم آمده و به به

  .کمک کرده استهماهنگ  يها برنامهاجراي 

29/3  

 هاي ، به اجراي مؤثر برنامهبا دسترسی به اطالعات ثبتی- 6

  .دولتی در خصوص نیازهاي شهروندان کمک شده است
97/2  

  

ارتقاي «هاي متغیر  اي فریدمن براي گویه ، نتایج آزمون رتبه5در قسمت سوم جدول 

غیراز گویه  ها، به جه به میانگین رتبه گویهبا تو. آمده است» گذاري هاي سیاست برنامه

این نتایج حکایت از آن . ها نسبتاً پایین بوده است در تمامی موارد دیگر میانگین 3شماره 

گذاري استان کردستان در  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه دارند که سازمان

هاي شهروندان یا از اطالعات و هاي دولتی در خصوص نیاز اجراي مؤثر و کارآمد برنامه

ها در زمینه بهبود  اند، آن آمارهاي ثبتی بهره نگرفته یا به این آمارها دسترسی نداشته

اند،  هاي عمومی از این آمارها و اطالعات کمکی نگرفته ها و اجراي دقیق طرح ریزي برنامه

اي اداري کمتر ه همچنین با وجود دسترسی به اطالعات هویتی افراد، مشکالت و هزینه

زمانی موجود بوده، اما صورت سري نشده و نیز اگرچه اطالعات و آمارهاي وقایع حیاتی به

گذاري در گذشته و آینده چندان مورد استفاده قرار  هاي سیاست براي رصد کردن برنامه

  .ها وجود نداشته است اي براي استفاده از آن نگرفته یا اراده

  

  يریگ جهینتبحث و . 6

صورت کلی و در یکایک  احوال کشور به رغم اینکه در کشور ما در سازمانی بنام ثبتعلی

تر در هرکدام از  احوال استان و در سطحی پایین ها در قالب اداره کل ثبت استان

و سایر رویدادهاي فرعی مرتبط ) وقایع حیاتی چهارگانه(احوال  ها، امر خطیر ثبت شهرستان

ها و آمارهاي وقایع  بها از داده اي عظیم و گران شده و مجموعه بتصورت روزانه ث ها به با آن
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هاي ثبت از  رغم اینکه آمارهاي وقایع حیاتی و داده شود، و علی حیاتی ثبت و تولید می

گرفته، داراي  هاي انجام احوال مطابق با بنیان نظري این پژوهش و سایر پژوهش طرف ثبت

روز، مستمر، در دسترس و نسبتاً  یل تولید آمارهاي بهها، فواید و کارکردهایی از قب ویژگی

شناسی هستند،  گذاران حوزه سالمت و بهداشت، و پژوهشگران جمعیت جامع براي سیاست

موجب آن هم  آورند تا به و نیز، مدارك و اسناد هویتی، حقوقی و مدنی افراد را فراهم می

تر عمل کنند و  داري خود موفقهاي ا هاي مدرن در راستاي نظم بخشیدن به سیستم دولت

هم به ارائه خدمات تحت شمول خود به افراد از قبیل اعطاي هویت، تابعیت، سیستم 

، و هم حمایت از حقوق )مانند شرکت در انتخابات(هاي مدنی  شناسایی، و مشارکت

و پذیر احتمالی در جامعه، هدایت و انجام امور قضایی  عنوان اقشار آسیب کودکان و زنان به

حقوقی، و ارائه خدمات عمومی مربوط به آموزش و بهداشت بپردازند، اما مطابق با نتایج 

گذاري استان  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه ها و دستگاه این پژوهش، مسئوالن سازمان

بخش در  کردستان از آمارهاي وقایع حیاتی و اطالعات ثبتی به نحو مطلوب و رضایت

افزایش هماهنگی در «، »افزایش برابري«ویژه در سه زمینه  ا بهه ریزي راستاي برنامه

بهره نگرفته و » گذاري هاي سیاست ارتقاي برنامه«، و »ها گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

به پیوندهاي وسیع این آمارها و اطالعات با سایر ] در جامعه ما هم[، 1هیل-مطابق با نظر کار

  ). Carr-Hill, 2013(شودینمدي توجهی ي توسعه اجتماعی و اقتصاها جنبه

 ,Peters(گرفته  رغم انطباق با مباحث نظري مطالعات انجام هاي این مطالعه علی یافته

و گرفتن ) Setel et al., 2007؛ Teichman, 2008؛ Rasella et al., 2010؛ 2016

که بیان  ها، مؤید این گزاره کلیدي مطالعه مهاپاترا و همکارانش است رهنمود از آن

هاي ثبت مدنی در اولویت  اند که سیستم کارگزاران توسعه به این درك نرسیده«: اند کرده

هاي پژوهش و مباحث نظري  لذا با توجه یافته). Mahapatra et al., 2007(» قرار دارند

در  هاي توسعه موجود هاي قبلی، الزم است متولیان امر براي توزیع برابر حداقل پژوهش

شده پیش  هاي خود را با اهتمام به وقایع و آمارهاي حیاتی ثبت ها و سیاست رنامهاستان، ب

                                                  
1. Carr-Hill
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هاي  ها و ارتقاي برنامه ریزي ببرند و نیز، در راستاي افزایش هماهنگی در برنامه

  .کاري پرهیز نمایند شده از موازي گذاري، با اتکاي بر وقایع و آمارهاي حیاتی ثبت سیاست

آل و واقعی آمارهاي ثبتی  ، نشان داد که در زمینه نقش ایدهنتایج این پژوهش همچنین

ها و  دیگر، مسئوالن سازمان عبارت به. در افزایش شفافیت در جامعه شکاف وجود دارد

گذاري استان کردستان اهمیت آمارهاي ثبتی و  ریزي و سیاست هاي متولی برنامه دستگاه

افتد که با  اما در عمل، کمتر اتفاق می دانند وقایع حیاتی در افزایش شفافیت را واال می

کمک اطالعات ثبتی و آگاهی یافتن از وقایع و تغییرات جمعیتی به انجام مدیریت 

هاي  بپردازند، یا با استفاده از ثبت وقایع حیاتی کمتر به شفافیت در خصوص نابرابري

یع حیاتی ومیر استان پرداخته شده است، و ثبت وقا اي در حوزه سالمت و مرگ منطقه

هاي نظام سالمت و  ومیر کمتر به شناخت نارسایی ویژه در زمینه تعداد و علل مرگ به

  .بهداشت در استان کمک کرده است

ریزي و  هاي متولی برنامه ها و دستگاه دهد که سازمان بنابراین، این نتایج نشان می 

ع حیاتی در زمینه هاي عملی ظرفیت آمارهاي وقای گذاري استان کردستان در جنبه سیاست

. اند افزایش شفافیت در جامعه با خأل روبرو بوده و یا در حد مطلوب و مناسب عمل نکرده

ها و وقایع ثبتی در زمینه جلوگیري از  همچنین نتایج گویاي آن بوده است که کاربست داده

اخذ رشوه و سایر تخلفات اداري، تشخیص افراد واجد شرایط دریافت خدمات و 

ها  ي دولتی، و تسهیل امور اجرایی و قانونی شهروندان ضعیف بوده و لذا سازمانها حمایت

ها نیز در حد مطلوب و  گذاري در این جنبه ریزي و سیاست هاي متولی برنامه و دستگاه

طور خالصه، این پژوهش ضمن اذعان و اقرار به فواید و  به.اند مناسب عمل نکرده

قایع حیاتی، خأل استفاده از این آمارها و اطالعات و کارکردهاي بسیار باالي آمارهاي و

ویژه در زمینه کاهش  هاي متولی به ها و سازمان هاي دستگاه ریزي ها را در برنامه ظرفیت آن

  .کند ها تأیید می ریزي نابرابري در جامعه و وجود هماهنگی در برنامه
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در آسیا و  اي همنطقدر این زمینه، وقوف و اتکا بر راهکارهاي چارچوب اقدام 

این . )UNESCAP, 2015(مهمی مبادرت نموده ضروري است هاي توصیهکه به 1اقیانوسیه

تعهد سیاسی در باالترین سطح یک جامعه، مشارکت : از اند عبارتهاي سیاستی  این توصیه

و جامعه با این توجیه که نفع این آمارها براي خود آنان و  ها خانوادهو مداخله عموم افراد، 

مختلف هم از نظر اجرایی و  هاي بخشارائه بهتر خدمات عمومی است، هماهنگی  جهت

، متناسب با روز به، وجود یک چارچوب قانونی ها دادههم از نظر اصطالحات و مفاهیم و 

و منابع الزم و  ها زیرساخت، وجود المللی بینهدف و هماهنگ با استانداردهاي رایج 

و هم  تر مطمئناعی مانند ثبت الکترونیک که هم کافی، اتخاذ رویکردهاي نو و ابد

 ویژه بهاست، و در نهایت، تولید، به اشتراك گذاشتن و انتشار آمارهاي حیاتی  تر هزینه کم

  .و کاربران و محققان فردي ها سازمان، ها دستگاهبراي 

  :گردد پیشنهادهاي زیر ارائه میعالوه منتج از نتایج پژوهش،  به

ها و  سازي دقیق در مؤلفههاي آتی با شاخص ردد در پژوهشگ اول، پیشنهاد می

ها و  هاي سطح کالن، ارتباط دقیق بین این مؤلفه گذاري ها و سیاست ریزي اجزاي برنامه

کارگیري این  هاي ثبت وقایع حیاتی مشخص گردد تا در جاهایی که الزم است به داده

به بررسی علل و عوامل مؤثر بر  همچنین، .صورت عملی میسر گردد آمارها و اطالعات به

ها  ریزي شکاف وضعیت آرمانی و عملکردي نقش اعالم ثبت وقایع حیاتی در برنامه

  .پرداخته شود

البته با در نظر (ریزي کشور  ها و ادارات دخیل در امر برنامه تمامی سازمان بهدوم، 

بتی و آمارهاي گردد با کمک اطالعات ث پیشنهاد می) گرفتن شرایط هر استان و منطقه

  :وقایع حیاتی

  .هاي مختلف رصد کنند وقایع و تغییرات جمعیتی را برحسب زیرگروه -1

ومیر را مورد رصد و  اي و محلی در حوزه سالمت و مرگ هاي منطقه نابرابري -2

  .بازبینی قرار دهند

                                                  
1. The Regional Action Framework in Asia and the Pacific
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ها را فراهم  بر اطالعات هویتی کارمندان و کنترل آنشهروندان زمینه وقوف  -3

د تا بدین طریق زمینه جلوگیري از اخذ رشوه یا سایر تخلفات اداري آنان را به وجود آورن

  .آورند

هاي مختلف  هاي دولتی در بخش افراد واجد شرایط دریافت خدمات و حمایت -4

  .مدیریتی را شناسایی و در کانون توجه قرار دهند

هاي مختلف اهتمام ها در حوزه گذاري ها و سیاست ریزي به هماهنگی در برنامه -5

  .عمل آیدکاري و تکرار کارها جلوگیري به شده تا از موازي

شده به شهروندان را رصد و کنترل  با دسترسی به اسناد هویتی افراد، خدمات ارائه -6

  .عمل آیدکاري جلوگیري به کاري یا کم ها، از دوباره کنند تا ضمن شناخت نیازهاي آن

شده یا مورد نیاز براي  هاي خدمات ارائه در مورد هزینه هاي دقیق و بهتري ارزیابی -7

  .عمل آورندشهروندان به

و با وقوف بر اطالعات هویتی افراد، ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان واجد  -8

  .تر انجام دهند شرایط را بهتر و مناسب

کمک  هاي دولتی در خصوص نیازهاي شهروندان به اجراي مؤثر و کارآمد برنامه -9

  .ها فراهم گردد ها و کاهش نارضایتی کنند تا زمینه رفع نابرابري

هاي  تصویري مداوم و مستمر از تغییرات جمعیتی و اجتماعی در استان و بخش -10و 

هاي  روزآوري خدمات و اجراي برنامه مختلف آن فراهم آورند و از این طریق در به

  .هماهنگ کمک کنند
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