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 -1اســتادیار اپیدمیولــوژی ،مرکــز تحقیقــات بهــره بــرداری از دانــش ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -2دانشــیار اپیدمیولــوژی ،مرکــز تحقیقــات بهــره بــرداری از دانــش ســامت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -3دانشــجوی دکتــرای تخصصــی اپیدمیولوژی،گــروه اپیدمیولــوژی ،دانشــکده بهداشــت و ایمنــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران
*نویســنده مســئول :تهــران ،ولنجــک ،میــدان دانشــجو ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،دانشــکده بهداشــت و ایمنــی ،گــروه اپیدمیولــوژی ،شــماره موبایــل ،09143061877 :فاکــس:
02122431993
پست الكترونيكar.zemestani@gmail.com :

چکیده

دریافت 96/8/23 :پذیرش97/1/28 :

مقدمــه :همبســتگی شــدید میــان نــرخ مــرگ مــادران در یــک جامعــه و شــاخصهای توســعه یافتگــی باع ـث شــده کــه شــاخص
مــرگ مــادر بــه عنــوان یکــی از نشــانگرهای توســعهیافتگی در جامعــه درنظرگرفتــه شــود .یکــی از مشــکالت موجــود در دادههــای
حاصــل از منابــع ثبــت دادههــای مــرگ مــادر ،کــم گزارشدهــی یــا بــه طــور کلــی کمشــماری اســت کــه ناشــی از نــادر بــودن
رخــداد در جامعــه هــدف و گوناگونــی منابــع اطالعاتــی بــرای انــدازه گیــری مــرگ مــادر میباشــد.
روش کار :در مطالعــه حاضــر ،از روش تحلیــل صید-بازصیــد ســه منبعــی اســتفاده شــد .ایــن روش میتوانــد مقــدار کــم گزارشدهــی
منابــع مختلــف جم ـعآوری دادههــا را محاســبه کنــد .حجــم نمونــه مطالعــه حاضــر شــامل همــه مــوارد مــرگ مــادر بــود کــه در
فاصل ـهی ســالهای  1389تــا  1393در نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادر ،ســازمان ثبــت احــوال کشــور یــا نظــام ثبــت مــرگ
کشــوری ثبــت و گــزارش شــده اســت .مدلهــای لگاریتــم خطــی ،روش رویکــرد پوشــش نمون ـهای و اســتفاده از مقــدار معیارهــای
اطالعاتــی  Akaikeمــدل هــای بــرآورد جمعیــت بــه روش صید-بــاز صیــد میباشــند کــه در مطالعــه حاضــر اســتفاده شــد.

یافتههــا :میــزان مــرگ مــادران از ســال  89تــا  93بــه ترتیــب  24/53 ،23/99 ،25/90 ،29 / 19و  22 / 81در یکصــد هــزار تولــد زنــده
بــرآورد شــد .همچنیــن ،میــزان پوشــش ســه منبــع در فاصلــه ســالهای  89تــا  93بــه ترتیــب  80 ،82 ،83 ،73و  83درصــد تخمیــن زده شــد.
نتیجهگیــری :در نهایــت ،نتایــج مطالعــه حاضــر مشــخص میکنــد کــه بــا اســتفاده از ســه منبــع و کاربــرد روش صید-بازصیــد میتــوان
در مقایســه بــا اســتفاده از هریــک از منابــع بــه تنهایــی ،تخمیــن یــا بــرآورد بهتــری از تعــداد مــوارد مــرگ مــادری بهدســت آورد.
گلواژگان :صید-بازصید ،میزان پوشش ،میزان حساسیت ،مرگ مادر

مقدمه

از ابتــدای ســال  2015تــا پایــان ســال  2016حــدود 300,000
مــورد مــرگ مــادر در طــول بــارداری یــا  42روز پــس از آن بــه
علــل مرتبــط بــا بــارداری ،تشــدید شــده در بــارداری ،یــا بــه
ســبب مراقبتهــای ارائهشــده طــی بــارداری رخ داده اســت.
ایــن نــوع مــرگ کــه در مــدت بــارداری یــا فاصلــه کوتاهــی
پــس از آن رخ میدهــد ،بــار زیــادی را بــه جامعــه و خانــواده
هــا تحمیــل میکنــد .بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی
بهداشــت ،مــرگ مــادر یــک رخــداد ناگــوار غیرقابــل قبــول
اســت ،زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه  99درصــد مــرگ و میــر
مــادران در جهــان در کشــورهای در حــال توســعه رخ میدهــد،
میتــوان چنیــن نتیجهگیــری کــرد کــه ســهم زیــادی از ایــن
مرگهــا بــه عللــی قابلتغییــر رخ میدهنــد .همبســتگی شــدید
میــان میــزان مــرگ مــادران در یــک جامعــه و شــاخصهای
توســعه یافتگــی باعــث شــده کــه شــاخص مــرگ مــادر ,یــک
شــاخص مهــم بهداشــتی ،بــه عنــوان یکــی از نشــانگرهای
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توســعهیافتگی در جامعــه در نظــر گرفتــه شــود( .)1بــر ایــن
اســاس ،ســازمان ملــل متحــد یکــی از  8آرمــان هــزاره را بهبــود
ســامت مــادران تعییــن کــرده ( )1MDG5و یکــی دیگــر از ایــن
آرمانهــا مربــوط بــه ســامت کــودکان اســت ( )MDG4کــه
بــه طــور مســتقیم بــا ســامت مــادران در ارتبــاط میباشــد(.)2
در ایــران ،تالشهــای زیــادی در دهههــای اخیــر بــه منظــور
کاهــش نــرخ مــرگ مــادران انجــام شــده کــه ایــن تالشهــا،
دســتاوردهای مهمــی نیــز درپــی داشــته اســت( .)3بــرای توصیــف
وضعیــت موجــود مــرگ مــادر در کشــور و ارزیابــی سیاس ـتهای
بـهکار رفتــه بــرای بهبــود وضعیــت ایــن شــاخص ،دادههــای مربوط
بــه شــاخص مــرگ مــادر از منابــع مختلفــی ماننــد نظامهــای ثبــت
ملــی و منطقــه ای ،پیمایشهــا و سرشــماریها جمــع آوری
میگــردد .عمــده اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت مــرگ مــادر
در کشــور از نظــام هــای ثبــت روزانــه بهدســت میآیــد کــه
Millennium Development Goals
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برآورد شاخص مرگ مادر در ایران در فاصلهی سالهای  89تا  93با روش صید-بازصید
()Capture-Recapture
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روش کار

در مطالعــه حاضــر ،از روش تحلیــل صید-بازصیــد 2اســتفاده شــد.
صید-بــاز صیــد روشــی مناســب بــرای بــرآورد نــرخ مــرگ بــه
هنــگام غیرفعــال بــودن سیســتم گزارشدهــی اســت .ایــن روش
میتوانــد مقــدار کــم گزارشدهــی منابــع مختلــف جمــعآوری
دادههــا را محاســبه کنــد .همچنیــن ،بــرای بررســی روند شــاخصها
یــا ارزیابــی اثــر مداخــات نیــز میتــوان از ایــن روش اســتفاده
کــرد .صید-بازصیــد ،روشــی مفیــد و کمهزینــه جهــت ارزیابــی
گزارشهــای ناکامــل اســت( .)5اســتفاده از ایــن روش باعــث
میشــود کــه ارزیابــی گزارشهــای ناکامــل ســاالنه آســانتر
شــود و نیــز میتوانــد جهــت تعییــن ضعــف گزارشهــا در سیســتم
هــای مراقبــت و تفســیر قابلیــت اعتمــاد دادههــا بـهکار بــرده شــود.
ایــن روش بهمنظــور بــرآورد تعــداد کل وقایــع یــا انــدازهی جمعیت،
بهکمــک درهــم آمیختــن چندیــن منبــع اطالعاتــی ،ب ـهکار بــرده
میشــود و روش شناختهشــدهای جهــت بــرآورد انــدازه جمعیــت
بــا اســتفاده از دو یــا چنــد منبــع اطالعاتــی ناکامــل اســت .در روش
صید-بازصیــد ،اســتفاده از ســه منبــع یــا بیشــتر ،باعــث صحــت
مطالعــه و کاهــش مشــکالت مربــوط بــه وابســتگی کــم یــا
وابســتگی زیــاد میشــود ،زیــرا وابســتگی منابــع را میتــوان بــا
اســتفاده از مدلســازی مرتفــع کــرد و کــم بــرآورد شــدن دادههــا
را تصحیــح نمــود( .)4بــه عنــوان پیشفرضهــای تحلیــل صیــد
بازصیــد ،بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی مــوارد مــرگ مادر شــانس
ظاهرشــدن در هــر یــک از منابــع را داشــته باشــند .بــه عــاوه ،الزم
اســت منابــع مــورد اســتفاده پوشــش جغرافيايــي مشــابهی داشــته و
تعاريــف يكســاني بــراي مــوارد ب ـهكار بــرده باشــند(.)6
حجــم نمونــه مطالعــه حاضــر شــامل همــه مــوارد مــرگ مــادر
بــود در فاصل ـهی ســالهای  1389تــا  1393در نظــام کشــوری
Capture – recapture
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در منبــع شــماره « ،1نــام و نامخانوادگــی» بهصــورت یــک متغیــر
در بانــک داده 4آمــده بــود .بــا توجــه بــه کمبــود تعــداد متغیرهــای
مفیــد و یکتــا در ایــن منبــع و اینکــه در ایــن منبــع متغیــر «تاریــخ
تولــد» و «کــد ملــی» نیــز وجــود نداشــت ،بــرای تکتــک افــراد در
تمامــی ســالهای تحــت مطالعــه ،ایــن متغیــر در منبــع شــماره  1بــه
دو متغیــر «نــام» و «نامخانوادگــی» تبدیــل شــد.

یافتــن و حــذف مــوارد تکــراری :در ایــن مرحلــه ،دادههــا از
نظــر مــوارد تکــراری مــورد بررســی قرارگرفتنــد .ایــن مرحلــه
شــامل انتخــاب متغیرهــا و اولویتبنــدی آنهــا بــرای یافتــن
مــوارد تکــراری و در نهایــت ،یافتــن مــوارد برحســب متغیرهــای
اولویتبنــدی شــده در هــر یــک از منابــع بــود .بــرای
یکسانســازی تصمیمگیــری پیرامــون مــوارد تکــراری در هــر
ســه منبــع ،پــس از چنــد بررســی اولیــه ،مــورد تکــراری ،مــوردی
تعریــف شــد کــه حداقــل در  4متغیــر از  5متغیــر ســطح اول
مشــترک باشــد و یــا ســه متغیــر از  5متغیــر ســطح اول و یــک
Microsoft Excel
Data base

بهار  ،98دوره بیستودوم ،شماره اول ،پیاپی 84

3
4

Downloaded from hakim.hbi.ir at 14:18 IRST on Tuesday October 22nd 2019

مهمتریــن آنهــا ســازمان ثبــت احــوال ،نظــام ملــی ثبــت مــرگ و
نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری اســت .بــا توجــه بــه اهداف
جداگانـهی ایــن منابــع ثبــت داده و شــرایط ثبــت دادههــا ،هــر یــک
از ایــن منابــع دادهای درجاتــی از عــدم اطمینــان را دارنــد و ممکــن
اســت دادههــای مربــوط بــه گروههایــی از جامعــه در هیــچ یــک از
ایــن ســه منبــع مشــاهده نشــود(.)4
در مطالعــه حاضــر ،تــاش شــد کــه بــا توجــه بــه
ویژگیهــای کاربــردی روش صید-بــاز صیــد و بــا اســتفاده از
ســه منبــع دادههــای مــرگ مــادر شــامل ثبــت احــوال ،نظــام
ملــی ثبــت مــرگ و نظــام کشــوری مراقبــت مــرگ مــادری در
ایــران ،بــرآورد مناســبی از نــرخ مــرگ مــادر در کشــور بهعمــل
آمــده ،میــزان حساســیت هــر یــک از ســه منبــع در شناســایی
مــوارد مــرگ مــادر محاســبه شــود .یکــی از مشــکالت موجــود
در دادههــای حاصــل از منابــع ثبــت دادههــای مــرگ مــادر ،کــم
گزارشدهــی ،یــا بــه طــور کلــی کمشــماری اســت کــه ناشــی
از نــادر بــودن رخــداد در جامعــه هــدف و گوناگونــی منابــع
اطالعاتــی بــرای انــدازه گیــری مــرگ مــادر میباشــد.

مراقبــت مــرگ مــادر ،ســازمان ثبــت و احــوال کشــور یــا نظــام
ثبــت مــرگ کشــوری ثبــت و گــزارش شــده اســت.
بــه منظــور تجزیــهو تحلیــل دادههــا ،همــهی دادههــای
دریافــت شــده از منابــع مختلــف و در ســالهای گوناگــون بــه
نرمافــزار اکســل 3منتقــل گردیــد و بــا ارزیابــی متغیرهــا ،مراحــل
آمادهســازی دادههــا انجــام شــد .ابتــدا ،دادههــای منبــع  3کــه
بــه تفکیــک اســتان بــود ،بهصــورت کشــوری و برحســب ســال
تفکیــک شــد .ســپس ،متغیرهــای مربــوط بــه هــر یــک از منابــع
اطالعاتــی مــورد بررســی قرارگرفــت و متغیرهایــی کــه کیفیــت
الزم را نداشــتند و از نظــر مراحــل مختلــف آنالیــز از کاربــرد
مهمــی برخــوردار نبودنــد ،از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند.
بررســی کیفیــت دادههــا :دادههــای متغیرهــای مختلــف
مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا ارزش آنهــا از نظــر مطالعــه تعیین
شــود و اصالحــات الزم در صــورت نیــاز انجــام شــود .در منبــع
شــماره دو ،از ســال  91تــا  93متغیــر نــام و نامخانوادگــی مخدوش
شــدهبود .بــه ایــن ترتیــب کــه بســیاری از مــوارد نامهــای مربــوط
بــه مــردان در قســمت نــام مــورد مــرگ اســتفاده شــدهبود و در
بعضــی از مــوارد ،بــه جــای نــام متوفــی تنهــا از الفاظــی ماننــد
«نــوزاد»« ،پســر» یــا «دختــر» اســتفاده شــده بــود .بــا بررســی
تاریخهــای فــوت و تولــد مشــخص شــد کــه بعضــی از ایــن
دادههــا در واقــع مربــوط بــه مــرگ نــوزادی بــوده و مشــخص
نیســت آیــا مــرگ مــادری هــم رخ داده یــا خیــر .همچنیــن ،در
ایــن مــوارد متغیــر «نامخانوادگــی» ،در واقــع نامخانودگــی پــدر
نــوزاد بــود کــه در مــورد یافتــن مــوارد مــرگ مــادر عمــا کمکــی
نمیکــرد .در بعضــی مــوارد نیــز متغیــر «نــام مــادر» ثبــت شــده
بــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه بــرای مــوارد «مــرگ مــادر»
معمــوال متغیــر «نــام مــادر» ثبــت نمیشــود ،بــا درنظرگرفتــن
ایــن احتمــال کــه ایــن مــوارد نیــز ممکــن بــود مربــوط بــه
«مــرگ نــوزادی» باشــد ،تاریــخ تولــد بررســی گردیــد.

برآورد شاخص مرگ مادر در ایران در فاصلهی سالهای  89تا...
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موارد مشترک

مــوارد مشــترک بــر اســاس ترکیبــات مختلــف منابــع سـهگانه
انجــام شــد تــا جــدول زیــر تکمیــل گــردد .ایــن مرحلــه شــامل
بررســی مــوارد مشــترک ســه ترکیــب دوتایــی و یــک ترکیــب
ســهتایی بــود.
.1ترکیبهای دوتایی
هــر ترکیبــی از منابــع ،حداقــل در ســه مرحلــه توســط دو نفــر
بررســی شــد.
• •مرحلــه اول ،مرتبکــردن دادههــا برحســب «نــام»،
«نامخانوادگــی» و «اســتان فــوت»
• •مرحلــه دوم ،مرتبکــردن دادههــا برحســب «نامخانوادگــی»،
«نــام» و «اســتان فوت»
• •مرحلــه ســوم ،مرتبکــردن دادههــا برحســب «اســتان
فــوت»« ،نــام» و «نــام خانوادگــی»
بــرای مــواردی کــه متغیــر «کــد ملــی» داشــتند ،یــک مرحلــه
نیــز مرتبســازی بــر حســب کــد ملــی صــورت گرفــت.
در مــواردی کــه یــک مــورد مشــکوک بــه مشــترک بــودن
بــود ،ابتــدا نزدیکــی متغیــر «تاریــخ مــرگ» و ســپس نزدیکــی
«تاریــخ تولــد» بررســی شد(شــکل .)1

شکل  -1نمودار ون نحوه ترکیبهای دوتایی و سهتایی منابع ثبت مرگ مادر در کشور
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متغیــر از ســه متغیــر ســطح دوم آن مشــترک باشــد .بــا توجــه بــه
اینکــه نــوع و کیفیــت متغیرهــای مختلــف در منابــع گوناگــون
متفــاوت بــود ،پیــش از آغــاز یافتــن مــوارد مشــترک ،متغیرهــا
از نظــر اشــتراک میــان مــوارد مــرگ و کیفیــت تکمیــل مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد و بــرای هــر یــک از منابــع ،از متغیرهــای
مختلــف بــا ســطوح (اهمیــت) متفــاوت اســتفاده شــد.
یافتــن مــوارد تکــراری بــرای هــر یــک از منابــع در هــر
ســال ،توســط دو نفــر بهصــورت جداگانــه انجــام شــد .مــوارد در
صورتــی تکــراری در نظــر گرفتــه شــدند کــه )1 :از  5متغیــر اول،
 4مــورد مشــابه بــود؛  )2از  5متغیــر اول 3 ،متغیــر و حداقــل 1
متغیــر از متغیرهــای ســطح دوم نیــز مشــابه بــود.
در مــواردی کــه مقادیــر هــر یــک از متغیرهــای مــورد بررســی
وجــود نداشــت(گم شــده ،)5متغیرهــای مشــترک دیگــری
(باتوجهبــه دردســترس بــودن) مــورد بررســی قرارگرفــت.
در نهایــت ،درصــورت نبــود متغیــر مناســب اضافــی ،قضــاوت
از طریــق بررســی متغیرهــای موجــود و تفســیر آنهــا انجــام
شــد(مانند نزدیکــی جغرافیایــی محلهــای ثبــت و محــل
ســکونت و یــا تظاهــرات علــت مــرگ)؛ بهعنــوان مثــال،
آیــا محــل ثبــت مــرگ ،ســکونت یــا مــرگ در یــک اســتان
میباشــد؟ آیــا متغیرهــای مربــوط بــه تاریــخ هــر یــک از مــوارد
به هم نزدیک هستند؟ و . ...
درصــورت واضــح نبــودن قضــاوت پیرامــون تکــراری بــودن،
مــورد در دو منبــع دیگــر نیز جســتجو گردیــد و متناظربــودن مورد،
دلیــل قاطعــی بــر عــدم تکــراری بــودن آن در نظــر گرفتــه شــد.
پــس از بررســی هــر یــک از منابــع در هــر ســال بهمنظــور
یافتــن مــوارد تکــراری و ثبــت آنهــا ،در مرحلــه بعــد مــوارد
تکــراری در هــر منبــع بــرای ســالهای مختلــف مــورد بررســی
شــد .در ایــن مرحلــه ،متغیرهــای تمــام ســالها ( 89تــا )93
بــرای هــر منبــع بــه شــکل یکســان درآمــد و ســه بانــک داده

بــرای هــر ســه منبــع اطالعاتــی بــرای مــدت مطالعــه تشــکیل
گردیــد .در هــر یــک از ایــن منابــع ،متغیرهــای اولویــتدار
مجــددا تعییــن شــد و بــر اســاس آنهــا ،مــوارد تکــراری میــان
ســالها بررســی گردیــد.
ترکیــب دادههــا :در ایــن مرحلــه ،دادههــا بــر اســاس
ســال و منبــع اطالعاتــی بــا هــم ترکیــب شــدند .بدیــن منظــور،
متغیرهــای مشــترک و قابــل مقایســه میــان منابــع مختلــف در
هــر ســال انتخــاب شــدند .انتخــاب بــر اســاس مشــترک بــودن
و داشــتن حداقــل اطالعــات بــرای هــر متغیــر انجــام گرفــت.
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.2ترکیبهای سهتایی
ایــن مرحلــه شــامل فهرس ـتکردن تمــام اســامی بــرای هــر
ســال بــا اســتفاده از هــر ســه منبــع و تعییــن مــوارد مشــاهده
شــده در هــر منبــع بــود (شــکل شــماره .)2

در ایــن مرحلــه ،تمامــی مــوارد یکتــا در هــر منبــع فهرســت
گردیــد و ب ـهازای هــر منبــع ،یــک متغیــر صفــر و یــک بــرای
هــر مــورد تشــکیل شــد.

مدلهــای بــرآورد انــدازهی جمعیــت بــا روش صیــد-
میکننــد .روش پوشــش نمونــه ای ،بــر مبنــای اصولــی
بازصید
اســتوار اســت کــه میــزان اطالعــات همپوشــانی و همچنیــن،
6
وابســتگی میــان اطالعــات منابــع را تعییــن میکنــد .ایــن روش
مــدل لگاریتــم خطــی در جــداول توافقــی :
توســط  Chaoو  Tsayبــرای مــوارد ســه منبعــی پیشــنهاد شــده
هنگامیکــه دادههــا حداقــل از ســه منبــع در دســترس باشــند،
اســت( .)7نتایــج ایــن روش در ســه حالــت نمایــش داده میشــود:
مــدل لگاریتــم خطــی یکــی از پیشــرفتهای اصلــی روش
مــدل مســتقل ،مــدل بــا درنظرگرفتــن برهــم کنشهــای بــرآورد
صید-بازصیــد ،معرفــی روشهــای لگاریتــم خطــی بــرای
شــده و ســوم ،مــدل اشــباع .بــا توجــه بــه عدماطمینــان از
کنتــرل اثــر وابســتگی میــان منابــع میباشــد .روش بــرآورد
مســتقلبودن منابــع جمــعآوری داده در ســه مطالعــه ،از مــدل
بــر اســاس مــدل لگاریتــم خطــی 7شــامل بــرازش مدلهــای
موارد
مادران و
باشــد#.درتایی
ترکیب سه
نمودار ون
شکلخان2ه-
شده مطالعــه
#ـده) در
تخمینشـ
ـای بــرآورد
برهمکنشهـ
مرگگرفتــن
ثبت(در نظــر
حالــتمنابع دوم
مشــاهده؛شــده می
هــای
متعــدد بــرای
حاضــر اســتفاده شــد.
ســه منبعــی ،از میــان  8مدلــی کــه توســط روش لگاریتــم
اســتفاده از مقــدار  AICوزن داده شــده :در این روش
خطــی بــرآورد میشــود ،مدلــی کــه کمتریــن  8AICرا داشــته
12
بــه جــای انتخــاب یــک مــدل بــرای بــرآورد ،مقادیــر باقیمانــده
باشــد و در عیــن حــال دارای حــدود اطمینــان پــرت 9نباشــد،
همــه مدلهــای بــرآورد شــده ( 8مــدل روش لگاریتــم خطــی)
انتخــاب میگــردد .بــرای بهدســت آوردن برآوردهــای پایدارتــر
در بــرآورد نهایــی تاثیــر داده میشــود .نتایــج ایــن روش معمــوال
در ایــن روش ،از تصحیــح  Chapmanاســتفاده شــد کــه در آن
پارامترهــای مشــابه بــا ناپایــداری بیشــتری نســبت بــه روش
بــه ترکیبــات دو منبعــی کــه در منبــع دیگــر نباشــند ،عــدد 1
انتخــاب یــک مــدل ارائــه میکننــد .همچنیــن ،پیشــنهادکنندگان
اضافــه گردیــد .انتخــاب مــدل مناســب بــا اســتفاده از آمارهــای
ایــن روش تاکیــد دارنــد کــه بــا توجــه بــه روش میانگینگیــری
انحــراف 10ماننــد  AICانجــام شــد .ســپس ،مــدل انتخابشــده
در ایــن رویکــرد ،نتایــج آن بایــد بــا احتیــاط تفســیر شــود(.)8
روی خانههــای مشــاهده نشــده (نامعلــوم) جــدول اجــرا گردیــد
تــا تعــداد مــوارد گــم شــده پیشبینــی شــود.
نتایج
روش رویکــرد پوشــش نمونــه :11ایــن روش وابســتگی
بــرآورد مــرگ مــادر در فاصلــهی ســالهای  89تــا  93بــه
میــان منابــع را نیــز در نظــر میگیــرد .بــرای نظامهــای
ترتیــب  389 ،369 ،386 ،443و  384مــورد بــود .نتایــج بــرآورد
ثبــت چندگانــه ،اطالعاتــی کــه در فهرســت همپوشــانی دارنــد،
مــوارد واقعــی مــرگ مــادر بــر اســاس روش لگاریتــم خطــی
اطالعــات الزم بــرای تعییــن انــدازه اصلــی جمعیــت را فراهــم
و حــدود اطمینــان آن ،بــر اســاس روش  SCAو مفروضــات
Log-linear Models in Contingency Tables
مختلــف آن و بــر اســاس روش میانگیــن وزنــی در جــدول 1
Log Linear
)Akaike’s Information Criterion (AIC
ارائ ـه شــده اســت.
6
7
8

Wide
Deviance
11
)Sample Coverage Approach(SCA
9

10

Residual

12
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شکل  -2نمودار ون؛ ترکیب سهتایی منابع ثبت مرگ مادران و موارد تخمینشده

برآورد شاخص مرگ مادر در ایران در فاصلهی سالهای  89تا...

56

جدول  -1برآورد تعداد موارد مرگ مادر و حدود اطمینان آن در فاصلهی سالهای  89تا  93بر اساس روشهای log linear ، SCAو میانگین وزنی

)Weighted AIC (Log linear

)Log linear(Selected Model

Sample coverage approach

435

403

437

374

443

370

398

89

367

362

378

348

386

341

358

90

344

342

362

327

369

323

341

91

355

374

398

355

389

343

361

92

353

353

375

336

384

330

350

93

میــزان مــرگ مــادران از ســال  89تــا  93بــه ترتیــب
 24/53 ،23/99 ، 25/90 ، 29 / 19و  22 / 81در یکصــد هــزار تولــد
زنــده بــرآورد شــد .نتایــج بــرآورد شــاخص واقعــی مــرگ مــادر بــر

اســاس روش لگاریتــم خطــی و حــدود اطمینــان آن ،بــر اســاس
روش  SCAو مفروضــات مختلــف آن و بــر اســاس روش میانگیــن
وزنــی در جــدول  2ارائــهشــده اســت.

جدول  -2برآورد شاخص میزان مرگ مادری( MMRدر یکصدهزار تولد زنده) و حدود اطمینان آن در فاصلهی سالهای  89تا  93بر اساس روشهایlog
 linear ، SCAو میانگین وزنی

Weighted
AIC (Log
)linear

Log linear(Selected
)Model

شاخص
مشاهدهشده بر
اساس اطالعات
هر سه منبع

شاخص
گزارش
شده

تعداد
تولد زنده

31/90

29/56

32/05

27/43

32/49

27/14

29/19

24/72

22/15

1363542

89

26/55

26/19

27/35

25/18

27/93

24/67

25/90

23/37

21/49

1382229

90

24/20

24/06

25/46

23/00

25/96

22/72

23/99

21/24

19/55

1421689

91

24/12

25/41

27/04

24/12

26/43

23/30

24/53

21/95

19/77

1471834

92

23/01

23/01

24/44

21/90

25/03

21/51

22/81

20/27

18/97

1534362

93

Sample coverage approach

نقطهای

تصحیح
Chao

درنظرگرفتن
همبستگی

فرض
استقالل

بیشترین

کمترین

نقطه ای

همچنیــن ،میــزان پوشــش ســه منبــع در فاصلـهی ســالهای
 89تــا  93بــه ترتیــب  80 ،82 ،83 ،73و  83درصــد تخمیــن
زدهشــد .میــزان حساســیت ثبــت منابــع بــرای  5ســال 80
درصــد محاســبه گردیــد .نتایــج بــرآورد حساســیت منبــع( 1نظــام

سال

مراقبــت مــرگ مــادر) بــرای شناســایی مــوارد مــرگ مــادر بــر
اســاس روش لگاریتــم خطــی و حــدود اطمینــان آن ،بــر
اســاس روش  SCAو مفروضــات مختلــف آن و بــر اســاس روش
میانگیــن وزنــی در جــدول  3ارائــه شــده اســت.

جدول  -3برآورد حساسیت منبع ( 1نظام مراقبت مرگ مادر) برای شناسایی موارد مرگ مادر و حدود اطمینان آن در فاصلهی سالهای  89تا  93بر اساس
روشهای log linear ، SCAو میانگین وزنی

Weighted AIC
)(Log linear

Sample coverage approach

Log linear(Selected
)Model
کمترین

نقطهای

تعداد موارد
گزارششده پس از
تصحیح

تعداد موارد
گزارششده

سال

0/65

0/78

0/73

289

302

89

0/87

0/83

296

297

90

0/82

278

278

91

290

291

92

289

291

93

نقطهای

بیشترین

کمترین

0/66

0/72

0/66

0/77

0/81

0/82

0/78

0/85

0/77

0/81

0/81

0/77

0/85

0/75

0/86

0/82

0/78

0/73

0/82

0/75

0/85

0/80

0/82

0/82

0/77

0/86

0/75

0/88

0/83

0/78

0/79

0/74

0/83

0/73

0/85

0/80

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

نقطه ای بیشترین

میانگین حساسیت
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نقطهای

تصحیح Chao

درنظرگرفتن
همبستگی

فرض
استقالل

بیشترین

کمترین

نقطهای

سال

آیت احمدی و همكاران
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شکل  -3روند برآوردشده و گزارششده نرخ مرگ و میر مادری در ایران
در فاصلهی سالهای  89تا 93

بحث

اطالعــات مــرگ و میــر مــادران در ایــران در ســه منبــع
«نظــام مراقبــت مــرگ مــادر»« ،نظــام ثبــت مــرگ» و
«اطالعــات ســازمان ثبــت احــوال» جمــعآوری میشــود.
منبــع  1بهصــورت تخصصــی بــه ثبــت اطالعــات مربــوط
بــه مــرگ مــادر میپــردازد ،لــذا انتظــار مــیرود کــه ایــن
منبــع دارای بیشتریــن تعــداد ثبــت مــرگ باشــد (کمتریــن
منفــی کاذب) ،بیشتریــن مــوارد واقعــی را ثبــت کــرده باشــد
(کمتریــن مثبــت کاذب) و کاملتریــن و بــا کیفیتتریــن
منبــع اطالعاتــی از نظــر متغیرهــای شناســایی مــوارد مــرگ
و همچنیــن ســایر متغیرهــای تاثیرگــذار باشــد .بــا بررســی
دادههــای مــرگ مــادر در فاصل ـهی ســالهای  89تــا  93در
مطالعــه حاضــر ،بیشتریــن تعــداد مــرگ ثبــت شــده در ایــن
منبــع ،اطالعاتــی بــود ( %56.22کل دادههــا) .بــر ایــن اســاس
میتــوان برداشــت کــرد کــه کمتریــن تعــداد منفــی کاذب
متعلــق بــه ایــن منبــع باشــد .مشــخصهی دوم در مطالعــه
حاضــر بهصــورت سیســتماتیک بررســی نشــد ،امــا بــر
اســاس تعــداد مــوارد تکــراری یافــت شــده و همچنیــن رونــد
جمــعآوری دادههــا و پیگیــری هــای مربوطــه ،میتــوان
چنیــن انتظــار داشــت کــه نســبت مثبــت کاذب در مــوارد
Ven Diagram

13
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نحــوه ترکیبهــای دوتایــی و ســهتایی منابــع ثبــت مــرگ
13
مــادر در کشــور در شــکلهای  1و  2بهصــورت نمــودار ون
نشــان داده شــده اســت .ایــن شــکلها و خانههــای خالــی آن
نشــاندهنده مــوارد مشــترک بهصــورت دو ب ـهدو میــان منابــع
و میــان هــر ســه منبــع ثبــت میباشــد و بیانگــر ایــن مطلــب
اســت کــه جهــت بــرآورد مــوارد گمشــده و تعــداد کل مــوارد
مــرگ مــادر در کشــور در فاصلــهی ســالهای  89تــا ،93
بایــد خانههــای خالــی شــمارش شــوند .همچنیــن ،شــکل 3
بــه تفکیــک رونــد میــزان مــرگ و میــر بــرآورد شــده و میــزان
مــرگ و میــر گزارششــده مــادران در کشــور و فاصلــهی
ســالهای  89تــا  93را نشــان میدهــد.

ثبــت شــده در ایــن منبــع نزدیــک بــه صفــر باشــد .در مــورد
مشــخصهی ســوم بــه وضــوح نواقصــی وجــود دارد .تعــداد
متغیرهــای شناســایی مــوارد کــم و بعضــا فاقــد کیفیــت الزم
بــود .متغیرهــای مربــوط بــه عوامــل دیگــر ،عمــا کیفیــت
اســتفادهی بســیار پایینــی داشــتند .در مــورد منبــع  2نیــز ایــن
نواقــص دیــده شــد ،امــا از نظــر متغیرهــای شناســایی مــوارد،
کیفیــت دادههــا کمتــر از منبــع  1نبــود ،هرچنــد بــه نظــر
میرســید مــوارد مثبــت کاذب در آن بیشــتر باشــد .در مــورد
منبــع  ،3کیفیــت متغیرهــای شناســایی بــه مراتــب بهتــر از
دو منبــع دیگــر بــود.
در مطالعــه حاضــر ،مقادیــر بــرآورد شــاخص مــرگ مــادر
در ســال  89برابــر  ،29/19ســال  90برابــر  ،25/9ســال
 91برابــر  ،23/99ســال  92برابــر  24/53و در ســال 93
برابــر  22/81در یکصدهــزار تولــد زنــده بــرآورد شــد .ایــن
مقادیــر از نظــر شــاخصهای آمــاری و منطــق برآوردهــا بــه
عنــوان نزدیکتریــن مقادیــر بــه واقعیــت انتخــاب شــدند.
مقادیــر برآوردشــده بــه دنبــال اســتفاده از مــدل لگاریتــم
خطــی بهدســت آمــد کــه شناختهشــد هترین مــدل بــرآورد
جمعیــت پنهــان در روش صید-بازصیــد اســت .بــر اســاس
معیــار  ،AICانتخــاب برآوردهــا یکــی از  8مــدل برآوردشــده
از میــان مد لهایــی بــود کــه حــدود اطمینــان بســیار پــرت
نداشــتند .روشهــای دیگــری ماننــد میانگینگیــری ســاده
از مد لهــا و میانگیــن وزنــی بــر اســاس  AICنیــز در
مطالعــات مختلــف پیشــنهاد شــد هاند کــه بهتــر بــودن
برآوردهــای آ نهــا در مطالعــات شبیهســازی شــده بــزرگ
تاییــد نشــده اســت(.)7
انتخــاب مــدل در مدلهــای لــگ خطــی ممکــن اســت
دشــوار باشــد ،زیــرا دو مدلــی کــه بــه یــک انــدازه بــرازش
شــدهاند ممکــن اســت برآوردهایــی کامــا متفــاوت ارائــه
دهنــد .برآوردهــای مناســب بــرای خانههــای مشاهدهشــده،
لزومــا بــرآورد مناســب بــرای شــمارش خانههــای مشــاهده
نشــده در جــدول نیســت .همچنیــن ،وجــود ناهمگونــی در
دادههــا ممکــن اســت منجــر بــه غیرقابلاعتمادشــدن نتیجــه
بــرآورد گــردد .بــا افزایــش تعــداد منابــع ،تعــداد مدلهــا نیــز
بــه ســرعت زیــاد میشــود و بنابرایــن ،انتخــاب مــدل مناســب
دشــوارتر میگــردد .از طــرف دیگــر ،در رویکــرد پوشــش
نمونــهای نیــاز بــه انتخــاب مــدل و یــا مقایســهی مدلهــا
نیســت ،بنابرایــن بهدنبــال افزایــش منابــع و فهرســتها
مشــکالت اضافــی پیــش نمیآیــد .در کاربــرد مدلهــای
لگاریتــم خطــی بــرای دادههــای ســه منبعــی یــا بیشــتر،
پرســش اصلــی پیرامــون انتخــاب مــدل اســت .در مــدل ســه
منبعــی ،تعــداد  8مــدل لــگ خطــی وجــود دارد کــه هــر کــدام
بــرآورد متفاوتــی را ارائــه میدهنــد .در مطالعــات انجــام شــده
بــا بیــش از ســه منبــع ،تعــداد مدلهــای برآوردشــده بســیار
زیادتــر میشــود(.)9 ,7
برخــی از مدلهــا و برآوردهــای مربــوط بــه آنهــا ،آشــکارا
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از بقیــهی مدلهــا بهتــر میباشــند .از نظــر شــاخصهای
برازندگــی مــدل ،بهتریــن مــدل برازششــده ،مــدل اشــباع
اســت (مدلــی کــه درجــه آزادی آن صفــر و راههــای
برهمکنــش آن ،تعــداد مــدل منهــای یــک میباشــد) .بــا
ایــن وجــود ،مــدل اشــباع ،پیچیدهتریــن مــدل و معمــوال
دارای پهنتریــن فاصلــه اطمینــان بــرای انــدازه بــرآورد،
در مقایســه بــا ســایر مدلهــا اســت( .)10مشــکل دیگــر،
بهویــژه در دادههایــی کــه خانههــای جــداول آنهــا صفــر
یــا پراکنــده اســت ،مســالهی تعدیــل «نمونههــای کوچــک»
اســت .یکــی از روشهــای کمکــردن اثــر ایــن مشــکل،
تعدیــل  Chapmanاســت کــه تعدیــل نمونههــای کوچــک
را بــرای روش دو منبعــی پیشــنهاد کــرده کــه امــروزه در
ســطح وســیعی بهکارمیرونــد .اگــر دو منبــع  Bو  Cوجــود
داشــته باشــد ،و  aتعــداد مــوارد مشــترک باشــد b ،تعــداد
مــواردی باشــد کــه در منبــع  Bهســت ولــی در منبــع C
وجــود نــدارد و  cتعــداد مــواردی باشــد کــه در منبــع C
هســت ولــی در منبــع  Bوجــود نــدارد ،در ایــن مــورد چنیــن
پیشــنهاد شــده کــه تعــداد مــوارد مشاهدهنشــده  Xبهجــای
اســتفاده از فرمــول حداکثــر درســت نمایــی(  ،)bc/aاز فرمــول
 bc/a+1بــرآورد شــود .در شــرایط مختلــف و متنــوع ،ایــن
روش ،روشــی بهینــه اســت( .)11بــا اســتفاده از ایــن روش و
نیــز شبیهســازی در مقیــاس بــزرگ بــرای ســه منبــع روش،
Hookو  Regalنشــان دادنــد کــه در مواردیکــه تعــداد منابــع
ســه یــا بیشتــر باشــد ،اســتفاده از روش تعدیــل Chapman
میتوانــد بهتریــن تعدیــل در میــان انــواع روشهــای ممکــن
باشــد کــه بــا اضافــه کــردن عــدد  1بــه هــر خانـهای کــه در
مخــرج کســر فرمــول بــرآورد خانههــای مشــاهده نشــده در
مــدل اشــباع قــرار میگیرنــد ،بهدســت میآیــد(.)9
مشــکل روش انتخــاب یــک مــدل از میــان مدلهــای
لگاریتــم خطــی ایــن اســت کــه بــا انتخــاب و
تصمیمگیــری بــر مینــای یــک مــدل واحــد ،موضــوع عــدم
قطعیــت مــدل را نادیــده گرفتــه میشــود .البتــه ایــن مشــکل
در اکثــر روشهــای مبتنــی بــر مدلســازی ،ماننــد ســایر
بســطهای مدلهــای رگرســیونی ،نیــز دیــده میشــود و
عمومــا بهعنــوان نقطــه ضعــف عمومــی مدلهــای آمــاری
مطــرح میگــردد( .)12از طــرف دیگــر ،اســتفاده از شــاخص
هــای آمــاری ماننــد  AICبــرای انتخــاب مــدل ،معمــوال
منجــر بــه اســتفاده از مــدل اشــباع میشــود .مــدل اشــباع
بهطــور معمــول برآوردهــا را بــا فاصلــه اطمینــان عریــض
انجــام میدهــد؛ بهویــژه هنگامــی کــه مــدل دارای
خانههــای حســاس و پراکنــده باشــد ،باعــث ناپایــداری
زیــاد در برآوردهــای اشباعشــده میشــود .بهعــاوه،
بهطــور متناقضــی محققیــن نبایــد از مــدل اشــباعی(یا در
حقیقــت هــر مــدل دیگــری) کــه معیارهــای اطالعاتــی  14آن

را بهعنــوان مــدل بهینــه پیشــنهاد میکنــد ،اســتفاده کننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در نتایــج مطالعــه مــا ،شــاخص AIC
مــدل اشــباع صفــر بــود و مــدل اشــباع ،حــدود اطمینــان
بســیار پــرت داشــت ،بــا چشمپوشــی از مــدل اشــباع ،از
مدلــی کــه دارای کمتریــن  AICبــود اســتفاده شــد .در
مطالعــات دیگــر از روشهایــی ماننــد میانگینگیــری از
بــرآورده هــا نیــز اســتفاده شــده اســت( .)14 ,13بــا توجــه بــه
عدمتقــارن شــدید در برآوردهــای ایــن مطالعــه ،اســتفاده از
روش میانگینگیــری منطقــی بــه نظــر نرســید.
بــرای شناســایی ســایر مــواردی کــه در هیچیــک از منابــع
شناســایی نشــدهاند ،ممکــن اســت نیــاز بــه رویکردهــای
شناســایی جمعیــت هــای پنهــان و رویکردهــای کیفــی باشــد.
بــر ایــن اســاس ،میتــوان گروههــا و طبقاتــی از جمعیــت
را شناســایی نمــود کــه بــا احتمــال کمتــری در هریــک از
منابــع ثبــت شــده ،یــا بــه طــور کلــی بــا احتمــال کمتــر ثبــت
میشــوند ،15و در عینحــال جــزء جمعیــت پنهــان گــروه هــدف
نیــز محســوب میشــوند (.)15
نکتــه مهــم دیگــر کــه در بــرآورد مــوارد مــرگ مــادر
وجــود دارد ،احتمــال وجــود مــواردی بهصــورت مثبــت
کاذب  16اســت کــه بهعنــوان مــرگ مــادر ثبــت شــدهاند.
روش صید-بازصیــد در واقــع جهــت بــرآورد مــوارد ثبــت
نشــده یــا منفــی کاذب  17طراحــی شــده و مبنــای آن بــا ایــن
مفهــوم همــراه اســت کــه مــوارد مثبــت کاذب نزدیــک بــه
صفــر اســت( .)16هرچنــد مســئله مثبــت کاذب و مشــکالت
مربــوط بــه آن در مــواردی و بــه نــدرت وجــود دارد ،امــا
بیشــتر بــه مــواردی اشــاره دارد کــه حداقــل دو مــورد مســتقل
دســتکم در دو منبــع ،بــه اشــتباه یــک مــورد یکســان در نظــر
گرفتــه شــود ،نــه اینکــه مــورد بهطــور کامــل اشــتباه ثبــت
شــده باشــد( .)17امــا هنگامــی کــه مطالعــات بــرای بــرآورد
جمعیتهــای پنهــان انســانی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت،
مســاله مــوارد مثبــت کاذب و تشــخیص اشــتباه بهصــورت
جدیتــری مطــرح شــد( .)14هــر چنــد بــا توجــه بــه رویکــرد
شناســایی مــوارد ،در خصــوص مــوارد ثبتشــده در «نظــام
مراقبــت مــرگ مــادر» بهنــدرت ممکــن اســت مــورد مثبــت
کاذب اتفــاق بیافتــد ،امــا در مــورد دو منبــع دیگــر (نظــام
ثبــت مــرگ و ثبــت احــوال کشــوری) کــه مــوارد مــرگ مــادر
را بــه صــورت تخصصــی جمــعآوری نمیکننــد ،نمیتــوان
بهصــورت قاطــع اظهارنظــر کــرد .بــا توجــه بــه احتمــال
وجــود چنیــن مــواردی ،احتمــال وجــود مــوارد غیریکســان
در ســه منبــع افزایــش پیــدا کــرده ،منجــر بــه برآوردهــای
متــورم  18در مدلهــا شــد .مطالعــات دیگــر نیــز اثــر مــوارد
مثبــت کاذب را بیشــتر ایجــاد بیشبــرآورد  19جمعیــت پنهــان
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نتیجهگیری و پیشنهادها

همانطــور کــه در مقایســهی مطالعــات مذکــور نیــز
مشــاهده شــد ،میتــوان گفــت میــزان صیــد یــا همــان میــزان
ثبــت مــوارد در جوامــع مختلــف بــا توجــه بــه ویژگیهــای
جمعیــت مــورد مطالعــه متفــاوت اســت .بــا توجــه بــه مفیــد
بــودن تحلیــل صید-بازصیــد و بــا عنایــت بــه لــزوم تکــراری
نبــودن مــوارد ،ضــروری اســت در طراحــی نرمافزارهــای
ثبــت مــرگ و میــر ،امــکان عــدم ثبــت مــوارد تکــراری یــا
تکرارگیــری فراهــم آیــد.
پیشنهاد میشود:
  ـ تدویــن پروتکلهــای تضمیــن کیفیــت و کنتــرل کیفیــت در
اولویــت اجــرا قرارگیــرد ،زیــرا بــه نظــر میرســد در حــال
حاضــر بخــش قابلتوجهــی از هزینـهی ثبــت دادههــا در هــر
ســه منبــع ،اســتفاده عملــی کمــی دارد.
Case

20

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

پیــش از انجــام ایــن تحقیــق در مــورد اهمیــت موضــوع
مــرگ مــادر و اینکــه شــاخص مــرگ مــادری از جملــه
نشــانگرهای مهــم بهداشــتی اســت ،آگاهــی داشــتیم ،امــا
از مســالهی کمشــماری ایــن مــوارد در ایــران اطالعاتــی
نداشــتیم .مطالعــه حاضــر باعــث شــد کــه دانــش مــا نســبت بــه
وجــود کمشــماری در ثبــت مــوارد مــرگ مــادری و همچنیــن
اهمیــت ثبــت دقیــق مــوارد مــرگ مــادری بیشــتر شــود .لــذا،
بــا گزارشدهــی نتایــج مطالعــه حاضــر بــه سیاســتگذاران
و مدیــران نظــام ســامت کشــور ،میتــوان آنهــا را در
پیشبینــی منابــع مالــی مربوطــه و همچنیــن ،هزینهکــرد
بهینــه آنهــا در جهــت ارتقــای نظــام ثبــت مــرگ و میــر در
کشــور راهنمایــی و کمــک نمــود.

تشکر و قدردانی

ایـــن طـــرح بـــا حمایـــت مالـــی موسســـه ملـــی تحقیقات
Timeliness
Specificity
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دانســتهاند( .)14بــا توجــه بــه احتمــال بــاالی وجــود مــوارد
مثبــت کاذب در منابــع دادههــای مــورد اســتفاده در مطالعــه
حاضــر ،احتمــال بیشبــرآورد مقادیــر برآوردشــده بســیار
بــاال اســت(.)18
هــدف مطالعــه حاضــر شناســایی تعــداد مــوارد منفــی کاذب،
پــس از تجمیــع اطالعــات هــر ســه منبــع بــوده کــه رونــد
اجــرا و نتایــج آن در ادامــه آمــده اســت .نتیجــه دیگــری کــه
توجــه بــه آن الزم بــه نظــر میرســد ،تعــداد مــواردی اســت
کــه در منبــع 1ثبــت نشــده ،امــا در منابــع  2و  3بهعنــوان
مــورد مــرگ مــادر ثبــت شــدهاند ( 137مــورد طــی  5ســال).
ایــن مــوارد دو دســته هســتند :اول ،مــواردی کــه بــه اشــتباه
بهعنــوان مــورد مــرگ ثبــت شــدهاند (مــوارد مثبــت کاذب)،
کــه وجــود ایــن مــوارد تعــداد مــوارد ثبــت شــده مرگ مــادر را
بــه طــور غیرواقعــی زیــاد نشــان میدهــد و نیــز برآوردهــای
مبتنــی بــر روشهــای آمــاری ،ماننــد آنچــه در ایــن مطالعــه
اســتفاده شــد ،را دچــار ســوگرایی میکنــد (وجــود چنیــن
مــواردی معمــوال برآوردهــا را بــزرگ میکنــد) .بررســی
وجــود ایــن مــوارد و علــل ثبــت آنهــا بــه عنــوان مــورد
مــرگ مــادر در منابــع  2و  3میتوانــد بعضــی از نقــاط
ضعــف رونــد ثبــت مــوارد در ایــن دو منبــع را نمایــان کنــد.
دســته دوم مــواردی هســتند کــه بهصــورت درســت در ایــن
دو منبــع ثبــت شــدهاند .ایــن گــروه ،بخشــی از مــوارد منفــی
کاذب منبــع  1را شــامل میشــوند کــه عمــا و بــا اســتفاده
از سیســتم جــاری قابلشناســایی هســتند .هرچنــد وجــود
چنیــن مــواردی الزم ـهی انجــام برخــی برآوردهــای آمــاری،
ماننــد روش صید-بازصیــد مطالعــه حاضــر ،مــی باشــد ،امــا
بههرحــال نشــاندهندهی نوعــی نقــص در سیســتم ثبــت
مــوارد منبــع  1اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .ایــن
مــوارد میتوانــد گــروه «مــورد»  20بــرای یــک مطالعــهی
مورد-شــاهدی باشــد.

  ـنکتــه دیگــر ،هماهنگــی میــان منابــع ثبــت داده بــرای تجمیــع
اطالعــات اســت کــه حتمــا بایــد جــزء اولویتهــای کاری
ســه منبــع مــورد مطالعــه باشــد.
  ـبــا توجــه بــه هــدف ثبــت دادههــای مــرگ مــادر در دو منبــع
دیگــر ،الزم اســت ســازوکار اســتفاده بهموقــع (توجــه بــه
شــاخص زمــان انتظــار مناســب 21در نظــام مراقبــت) نیــز
مــورد توجــه قرارگیــرد تــا نظــام ثبــت دادههــای مــرگ مــادر
توانایــی ارزیابــی بهموقــع بــرای شناســایی تغییــرات روندهــا،
برنامههــا و مداخــات مربوطــه را داشــته باشــد.
  ـبــا توجــه بــه ضــرورت دسترســی مســتمر بــه داده هــای ثبــت
مــرگ و میــر مــادران ،پیشــنهاد میگــردد برنامــهای تحــت
وب ،جهــت پیوســتگی دادههــا و جلوگیــری از ثبــت مــوارد
تکــراری طراحــی گــردد و کلیــه مراکــز ثبــت مــرگ و میــر،
مــوارد مــرگ مــادران را در آن برنامــه وارد نماینــد.
  ـجهــت جلوگیــری از ثبــت مــوارد تکــراری و بیششــماری
پیشــنهاد میگــردد مــوارد مــرگ مــادران بــا مشــخصات
کامــل و تــا حــد امــکان بــا ثبــت کــد ملــی افــراد همــراه
باشــد.
  ـمیــزان حساســیت بهدســت آمــده بــرای هریــک از منابــع
اگرچــه دارای محــدوده زمانــی اســت ،امــا میتوانــد بهعنــوان
یــک تخمیــن اولیــه از میــزان کمشــماری در ســطح کشــور
ب ـهکار رود.
  ـبــر ایــن اســاس ،یکــی از اولویتهــای بهبــود کیفیــت
دادههــای ثبــت در مــورد مــرگ مــادر ،میتوانــد محاســبه
ویژگــی 22منابــع تکمیلــی (نظــام ثبــت مــرگ و ثبــت احــوال
کشــوری) باشــد.
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اطالعــات و آمــار نظــام شــبکه معاونــت بهداشــت وزارت
 درمــان و آمــوزش پزشــكي و کارشناســان مربوطــه،بهداشــت
و همچنیــن رییــس و کارشناســان محتــرم ســازمان ثبــت و
.احــوال کشــور تشــکر و قدردانــی مــی نماینــد
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ســامت جمهــــوری اســــامی ایــــران بــــا کــد اخــاق
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 محققیــن از زحمــــات رییــس و.بــه تصویــب رســیده اســت
کارشناســان محتــرم اداره ســامت مــادران و مدیــر گــروه
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Abstract
Background:

Due to a strong correlation between maternal mortality rate (MMR) and developmental
indicators, MMR is regarded as a development index in communities. One of the deficiencies in the MMR data
registries is the under-reporting due to the rare incidence of maternal mortality in the target population and the
diversity of information resources.

Methods:

This study used a three-source capture-recapture method to estimate the MMR. This method
can be used to calculate the under-reporting of different data registries. The sample size included all maternal
mortality cases registered between 2010 and 2014 in the National Maternal Survey System, National
Organization for Civil Registration, and National Death Registration System. Population estimation models
including log-linear models, sample coverage approach (SCA), and the Akaike’s information criterion (AIC)
were employed by the capture-recapture method.

Results: The MMR was estimated to be 22.15, 21.49, 19.55, 19.77, and 18.97 per 100000 live births from

2010 to 2014, respectively. The coverage rate of the three sources of data was estimated at 73%, 83%, 82%,
80%, and 83% between 2010 and 2014, respectively.

Conclusions:

The results of the study indicate that the capture-recapture method using three sources of
data can be utilized to estimate the MMR with higher validity than using only one data source.
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