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اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد در جهت 

سیاستهای توسعه فرد و اداری و جامعه و بهبود و عملیاتی نمودن 

اقدام به تشکیل کمیته ی  ، ل کشوراهداف کالن سازمان ثبت احوا

پژوهش و برنامه ریزی نموده است. کمیته ی ذکر  تخصصی مطالعات،

شده متشکل از مدیران ستادی دارای تحصیالت عالیه و آشنایی به 

روش پژوهش می باشد که با توجه به نیازسنجی و اولویت بندی در 

طرح  سطح کلی و جزئی نسبت به پذیرش،بررسی، اجرا و ارزیابی

های پژوهشی و تحقیقاتی به مطالعه می پردازند.نهایتا با تشکیل 

طرح های پیشنهادی با توجه جلسات متعدد و حضور اکثریت اعضا ،

 به نیازسنجی ها و اولویت ها مورد بررسی و تصویب می گردد.

تکنولوژی و فناوری و عصر  با توجه به اینکه امروزه عصر علم،

ن در بررسی پدیده های اجتماعی و روشمندی می باشد و همچنی

اداری و برای بهبود کیفیت خدمات و بازدهی و بهره وری بیشتر 

هزینه بر بودن روش های نیروی انسانی و حذف آزمون و خطا ،

پژوهش و تحقیقات و ریشه یابی  سنتی، توجه به امر برنامه ریزی،

این علتهای خطا یک امر مسلم و بدیهی در جامعه کنونی می باشد. 

اداره کل موضوع پژوهش و استفاده کاربردی از نتایج پژوهش را در 

با  اولویت خود قرارداده است و کلیه پژوهشگران و محققان این امر ،

شوق و رغبت در جهت کار پژوهش  نهایت سعی و تالش خود را 

 نموده اند.

 

 مهمترین فعالیتهای کمیته تخصصی پژوهشی  و برنامه ریزی :

 یشنهادی طرح پژوهش تهیه فرم پ -

 آموزشی  –پژوهشی –برگزاری جلسات تخصصی  -

 برگزاری کارگاه مقاله نویسی  -

برگزاری کارگاه آموزشی پروپزال نویسی با همکاری دانشگاه  -

 یاسوج 

ساماندهی و نظارت و معرفی همکاران پژوهشگر به عنوان ناظر  -

 طرح های پژوهشی 

 اجرا هدایت و نظارت بر طرح های پژوهشی در حال  -

 تهیه فرم ارزیابی تحقیق  -

نشست و هم اندیشی درباره چگونگی برگزاری کمیته تخصصی  -

 مقاالت همایش 

 برگزاری جلسات متعدد در مورد نحوه برگزاری همایشها  -

برنامه ریزی و معرفی اعضا جهت شرکت در دوره های اموزشی  -

 مرتبط با تحقیق و پژوهش 

 و فناوری حضور مستمر در نمایشگاه هفته پژوهش  -

 نمایه طرح های پژوهشی در نمایشگاه استان  -

نمایه طرح های پژوهشی در نمایشگاه مرکز اموزش و پژوهش  -

 سازمان ثبت احوال کشور 

 پوستر مقاالت برتر در اداره کل  -

پوستر مقاالت برتر در مرکز اموزش و پژوهش سازمان ثبت  -

 احوال کشور

و پیگیری انتشار در تهیه و ارائه طرح های پژوهشی انجام شده  -

 نشریات داخلی و تخصصی 

تهیه و آماده سازی چکیده و لیست ژوهشهای صورت گرفته و  -

 انتشار آنها بر روی پورتال 

 برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشگاهیان  -
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 پژوهش و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد ساختار تشکیالتی کمیته آموزش،

 سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  گی نام و نام خانواد

مدیر کل و رئیس کمیته مطالعات  سید محمدعلی تقوی 

 ریزی  و پژوهش و برنامه
 کارشناس ارزیابی و عضو کمیته  روح اله سالمی 

کارشناس مسئول امار و جمعیت و  محمد حاتمی کیا 

 دبیر کمیته 
معاون امور اسناد هویتی  چنگیز خسروی 

 کمیته  شهرستان و عضو

معاون توسعه منابع انسانی و عضو  سید صادق الهی نسب 

 کمیته 
مالی و  امور  کارشناس مسئول آمنه جهانبازی

 عضو کمیته 

معاون آمار و فناوری  و عضو  رمضان جاللی 

 کمیته 
 و عضو کمیته  کارگزین   فاطمه علی پور 

معاون امور اسناد هویتی و عضو  سید صمد هاشمی زاده 

 یته کم
کارشناس مسئول اسناد و عضو  زاد لطف آعلی 

 کمیته 

 رئیس اداره حقوقی و عضو کمیته  علی بهور  رئیس اداره حراست و عضو کمیته  صادق خاک نژاد

کارشناس مسئول امور حقوقی و  افسانه واعظی

 عضو کمیته
مدیر اداره  شهرستان مرکز  و  علی نقی عباسی 

 عضو کمیته 

رئیس اداره شهرستان به نمایندگی   سیدعیسی جوادی

 از سایر شهرستانها و عضو کمیته 
 معاون امور اداری و عضو کمیته  سید محمد حکیم نژاد 
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 مقاله پژوهش پایه:

 

 بررسی روند تحوالت باروری و سیاستهای جمعیتی در ایران

 3کورش داوری، 2سید محمد علی تقوی، 1محمد حاتمی کیا

 چکیده: 

رجامعه تعداد جمعیت تاثیر بسزائی بر وضعیت اقتصادی آن در ه

چگونگی روند باروری یک جمعیت از اهمیت بیشتری  اما . جامعه دارد

هدف اصلی این مقاله بررسی روند تحوالت باروری در  برخوردار است.

با بهره گیری از اطالعات و  برای رسیدن به این هدف، ایران است.

تحقیق اسنادی و کتابخانه ای استفاده  آمارهای سرشماری از روش

شده است. در ارتباط با روند تحوالت باروری مطالعات متعددی انجام 

شده و نظریات گوناگون ابراز گردیده است. برخی رویکردها به عوامل 

زمینه ای همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی 

طور مستقیم بر سطح تاکید کرده اند و برخی دیگر عواملی را که ب

نظریه گذار .عوامل بالفصل( مد نظر قرار داده اند) باروری اثر گذارند

گذر از تعادل طبیعی یا بیولوژیک بین نرخ های  ،به اجمال ،جمعیتی

والدت و مرگ که مناسب جوامع سنتی و فالحتی است به تعادل 

ارادی یا اقتصادی که مناسب جوامع پس از صنعتی است اشاره می 

ند.  نظریه جریان ثروت بین نسلی کالدول بر تغییر جریان ثروت که ک

تاکید  ،در گذشته از فرزندان به والدین بود و امروزه برعکس شده است

دارد. براساس داده های سرشماری میزان باروری کل در نیمه اول دهه 

فرزند بوده و روند ثابتی داشته است. میزان پایین  2/1ش حدود 3111

در این دوره تا اندازه ای ناشی از اعمال برنامه های تنظیم باروری 

                                                           
 hatami.8002@yahoo.comشناسي كارشناس ارشد جامعه  - 9

  zagros9800@yahoo.comكارشناس ارشد جامعه شناسي  - 8

  ost9098@yahoo.comعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج    - 3

-3131که رژیم گذشته اجرا می کرد. در دوره سه ساله  ،خانواده است

( 1/4) باالترین میزان باروری در استانهای سیستان و بلوچستان 3131

( مشاهده 1/1) ( و کردستان3/1) (، کهگیلویه و بویراحمد1/1)هرمزگان

 ،(1/2)پایین ترین باروری مربوط به استانهای تهرانشده و به عکس 

 .( بوده است2/2)و سمنان (2/3)اصفهان ،(1/2)گیالن

 تحوالت باروری ، سیاستهای جمعیتی، کاهش باروری واژگان کلیدی:

جمعیت همواره یکی از مهمترین جنبه های مقدمه و بیان مسئله: 

. هر ای می باشد اجتماعی در هر جامعهبرنامه ریزی های اقتصادی و 

برنامه ریزی که به این جنبه توجه نکرده یا در برآورد آن دچار خطا 

 .عمالً بخش مهمی از کارایی و کارکرد خود را از دست می دهد ،گردد

مرگ و میر و مهاجرت  ،جمعیت خود از سه مولفه عمده یعنی باروری

عیتی تشکیل می شود که هر کدام از آنها در تعیین ترکیب و روند جم

آشکار است که نقش هرکدام از این عوامل  .نقش بسزایی ایفا می کنند

متفاوت است و این نکته ای  ،در دوره های زمانی و مناطق مختلف

است که باید در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها به طور جدی مورد 

توجه قرار گیرد و شرایط حاکم و عوامل تعیین کننده هرکدام به دقت 

توجه به باروری در دوران اخیر بیشتر بوده  ،در این میان .ودبررسی ش

در سطح جهان باروری دست کم از دو جهت مورد بررسی و  .است

پس از یک دوره ی طوالنی باروری  ،تحقیق قرار گرفته است: از طرفی

در کشور های در حال توسعه که عامل رشد انفجاری جمعیت جهان 

کاهش آن را از اواسط نیمه دوم  ،گردیددر اوایل نیمه دوم قرن بیستم 

در پی داشت و باعث برانگیختن مطالعات متعدد در زمینه  ،این قرن

از طرف دیگر در کشورهای توسعه یافته  .علل و عوامل موثر بر آن شد

کاهش باروری را تجربه کرده 21که عمدتاً در دوره های قبل از قرن 

 ،و بعد آن 21والنی در قرن تداوم این کاهش برای دوره های ط ،بودند

منجر به رشد بسیار پایین و گاهی منفی برای این کشورها شد به گونه 

 .ای که در برخی از آنها سیاست های تشویقی مورد توجه قرار گرفت

در ایران هم باروری در سه  ،به موازات این تغییرات در سطح جهان

 بررسی روند تحوالت باروری و سیاستهای جمعیتی در ایران

mailto:شناسی%20hatami.2008@yahoo.com
mailto:09173412022zagros1200@yahoo.com
mailto:ost1012@yahoo.com
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که در سطح دنیا دهه اخیر تغییرات شدیدی را تجربه کرد به گونه ای 

 3111وضعیت باروری از اواسط دهه  چنین وضعیتی بی سابقه بود.

روند افزایشی اندکی را طی نمود و این در حالی بود که در دهه قبل از 

آن به واسطه اجرای برنامه های تنظیم خانواده باروری اندکی کاهش 

بعد از  و به ویژه3111سطح باالی باروری از اواسط دهه  .پیدا کرده بود

اجرای برنامه های تنظیم خانواده به شدت کاهش یافت و به گونه ی 

 یعباس) به زیر سطح جانشینی رسید 3131تعجب آوری در دهه 

زمینه را برای تحقیقات  ،( چنین تغییراتی2111 ،شوازی و دیگران

زیادی در حوزه باروری آماده کرد و جنبه های مختلف آن مورد توجه 

فرهنگی و  ،کاهش باروری در بستر اجتماعی قرار گرفت. شروع

اقتصادی آن زمان بیانگر تحول نسبتاً قابل توجهی است  –اجتماعی 

که در اثر فعالیتهای تنظیم خانواده سالهای قبل از آن صورت گرفته 

به باال بودن سطح باروری در نقاط شهری و  ،با این حال با توجه .بود

 ،توجه باروری در استانهای مختلف همراه با تفاوتهای قابل ،روستایی

کنترل رشد جمعیت و کاهش باروری به سطح پایین در دهه 

تحوالت سیاسی و .مستلزم پیمودن راه پیچیده و در از مدت بود11

شرایطی ایجاد نمود که اثرات 3111اجتماعی در نیمه دوم دهه 

 .به بعد را در محاق قرار داد3141فعالیتهای انجام شده از سالهای 

نخستین اقدام عمل در این مورد توقف برنامه های تنظیم خانواده بعد 

از انقالب بود که بیشتر ریشه در شعارهای قبل و همزمان با انقالب 

داشت که اینگونه فعالیتها را به نوعی برگرفته از سیاستهای دیکته شده 

عدم اعالم سیاست رسمی جمعیت در سالهای اولیه  .غرب می دانست

اسالمی زمینه را برای تعابیر و تفاسیر مختلفی توسط علمای انقالب 

صاحبنظران و سیاستمداران در مورد دیدگاه اسالم نسبت به  ،مذهبی

ناتالیستی شکل یجاد نمود که طی آن ایده های پروتنظیم خانواده ا

و سیاستهای دولتی به ویژه اعمال  ،شروع جنگ عراق و ایران.گرفت

زمینه های اجتماعی و  ،مایحتاج اولیه مردم سیستم کوپنی برای تامین

 ،نتیجه شرایط فوق .سیاسی دیدگاههای پروناتالیستی را تقویت نمود

مطالعات اخیر نشان  .افزایش سطح باروری در سالهای اوایل انقالب بود

می دهد که میزان باروری کل در سالهای اولیه انقالب اسالمی افزایش 

ساستها و  .رسید3111-3111لهای فرزند در سا3یافت و به حدود 

برنامه های توسعه در آن زمان متمرکز بر پی گیری و تحقیق شعارهای 

 ،اجتماعی دوران انقالب مبنی بر کاهش فاصله بین فقیر و غنی

کسترش امکانات و خدمات آموزشی و بهداشتی به روستاها و نقاط 

و پسر ایجاد مدارس و ترغیب شیوه ی دسترسی یکسان دختر  ،محروم

عدم ضرورت اعمال برنامه های  ،به خدمات آموزشی بود. با این حال

اندیشه مسلط دولت و سیاستمداران بود. مطالعات  ،تنظیم خانواده

انجام شده در مورد روند باروری در کشور بیانگر این است که باروری 

و سپس از اواخر  ،به بعد کاهش یافت 3111کل در کشور از سالهای 

عباسی شوازی  )سرعت چشمگیری به خود گرفت3111ه سالهای ده

 –بررسی ویژگیهای بهداشتی"برمبنای داده های  .(3131،3133

کاهش  3/2به حدود 3131میزان باروری در سال  ،"جمعیتی ایران

یافته و بسیاری از نقاط شهری کشور نیز باروری پایین تر از حد 

روری در استانهای بررسی تحوالت با .جانشینی را تجربه نموده اند

ه ، و بویژمختلف کشور نشان داد که روند باروری استان ها وجود داشته

 ی استانها به هم نزدیک شده استدر سالهای اخیر فاصله بارور

 (3133،عباسی شوازی)

از روش  ،با توجه به هدف مطالعه حاضر :روش شناسی تحقیق

رد نیاز از طریق اسنادی و کتابخانه ای استفاده می شود. داده های مو

تنایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور و همچنین اسناد 

مرتبط با موضوع جمع آوری شده است و تجزیه و تحلیل آنها بر اساس 

 شاخص های جمعیتی و اقتصادی صورت می گیرد.

  :پیشینه تحقیق و چارچوب نظری

نظریه جریان ثروت بین : نظریه جریان ثروت بین نسلی کالدول

نسلی کالدول بر تغییر جریان ثروت که در گذشته از فرزندان به 

در این تغییر  .تاکید دارد ،والدین بود و امروزه برعکس شده است
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مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی و اقتصادی و سکوالریزه  ،جریان ثروت

شدن جامعه تحت تاثیر ارزش های فرد گرایانه نوع غربی به همراه 

 .قتصادی و عاطفی نقش مهمی بازی می کنندهسته ای شدن روابط ا

جایگاه تصمیم گیری زادو ولد در خانواده های هسته ای و کم اوالد به 

زوجین واگذار می شود که برای مراقبت کودکانشان هزینه های زیادی 

با افزایش چنین هزینه هایی بعد خانواده کاهش می  .متحمل می شوند

( با استفاده از نظریات صرفاً 3111) (. ایسترلین3132 ،کالدول) یابد

تعداد فرزندان متولد شده زنده را که در طول دوران باروری  ،اقتصادی

 ،رخ خواهد داد به دو دسته عوامل نسبت می دهد: تقاضا برای فرزند

منابع و عالیق خانواده  ،هزینه ،که خود از عواملی چون میزان در آمد

ه متاثر از عوامل زیستی و ک ،اثر می پذیرد و ظرفیت تولید فرزند

وی بیان می دارد که هرگاه ظرفیت تولید از تقاضا برای  .فرهنگی است

فرزند بیشتر باشد انگیزه والدین برای داشتن فرزند اضافی وجود خواهد 

والدین از  ،اگر ظرفیت تولید کمتر از تقاضا باشد ،داشت و برعکس

 .روش های پیشگیری استفاده خواهند نمود

نظریه انتقال جمعیتی کاهش مرگ و میر و : انتقال جمعیتینظریه 

 .موالید را با توجه به توسعه اقتصادی و نوسازی جامعه تبیین می شود

فرانک و نوتشتاین از مهمتر ین پیشقدمان این نظریه به شمار می 

مرگ و میر  ،بر طبق این نظریه در یک اقتصاد کشاورزی معیشتی.رود

زاد و ولد  ،بواسطه این مرگ و میر باال.ار دارددر باالترین حد خود قر

زاد و  ،برای حفظ و تعادل بین موالید و مرگ و میر .باال نیز وجود دارد

ولد زیاد توسط سنن و عقاید اجتماعی مورد حمایت قرا ر می 

هزینه پایین تربیت  ،ارزش اقتصادی فرزندان در اقتصاد کشاورزی.گیرد

و تحصیل فرزندان از عواملی هستند که  فرزندان و هزینه پایین آموزش

با  "فریدمن"( 3133،32 ،)جهان فر.سنن و عقاید را تقویت می کنند

ضرورت نوسازی  ،اشاره به تجربه کشورهای آسیایی جنوب شرقی

وی به  .الگوی غربی را برای کاهش باروری مورد تردید قرار می دهد

ایل جلوگیری از موقعیت باالی زنان و افزایش سریع استفاده از وس

حاملگی در کنار توسعه اقتصادی در حد متوسط در تایلند و کاهش 

باروری در تایوان بدون تغییر در شکل سنتی خانواده و نگرش موجود 

به نظر وی آشنایی با ایده کنترل باروری .نسبت به زنان اشاره می کند

و در دسترس بودن وسایل جلوگیری از حاملگی نقش مهمی در کاهش 

تایوان و تایلند ایفا کرده  ،کره ،اندونزی ،اروری در کشور های چینب

تئوری اشاعه باروری بر نقش اشاعه ایده ها و نرم های نوین .اند

اجتماعی در ارتباط با ترجیحات بعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از 

طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی تعامل اجتماعی بعنوان عامل 

، کللند و 3131نودل و اندوال ) باروری تاکید دارداصلی تغییرات 

 (. 3133ویلسون 

تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی روند تحوالت باروری در ایران      

، دفتری و دیگران 3133میرزایی ) و علل موثر بر آن پرداخته اند

، عباسی شوازی و 2111، هودفر و اسدپور 3113، الدیر فوالدی 3111

مطالعات بر  یافته های این (3111، آقاجانیان و مهریار 2112دیگران 

(، نوع جهت 3131معینی و پایدارفر ) نیزاسیوننقش عواملی نظیر مدر

هودفر و ) گیری علمای مذهبی در قبال برنامه های تنظیم خانواده

تقاضا برای فرزند کمتر بواسطه کاهش مرگ و میر  ،(2111اسدپور 

( تاکید 3111آقاجانیان و مهریار ) قالبنوزادان در دوران قبل از ان

اگر چه مطالعات مذکور تالشی ارزشمند برای درک برخی از  .کرده اند

اما تاکنون سهم نسبی  ،علل تحوالت باروری در ایران تلقی می شوند

عوامل زیر بنایی کاهش باروری در ایران کمتر مورد پرسش قرار گرفته 

قانع کننده داده  ت پاسخی شفاف وو حتی کمتر از آن به اینگونه سواال

 .نشده است

جمعیت جهان به صورت : ایران تغییرات جمعیت در جهان و

های گذشته  اما میزان این افزایش در دوران .مداوم با افزایش روبروست

در حد خیلی  ،به علت تاثیر بسزایی عوامل تهدید کننده سالمتی انسان

طق جهان از نظر رشد تقریباً تمامی منا .کمی قرار داشته است

بعد از انقالب صنعتی در  .جمعیتی در وضعیت مشابهی قرار داشتند
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افزایش  .رشد جمعیت افزایش یافت ،به علت کاهش تعداد مرگها ،اروپا

جمعیت به همراه گسترش نظام صنعتی دگرگونیهای مهمی را در 

زندگی اقتصادی و اجتماعی انسانها به وجود آورد. تغییرات جمعیتی 

رشد  .ر ایران مطابق الگوی کشورهای در حال توسعه بوده استد

بعد از پشت سرگذاشتن  ،سال اخیر311جمعیتی در حال افزایش ملی 

با  .در حال کاهش می باشد ،(3111 -3111در فاصله  )نقطه اوج خود

آنکه کاهش رشد باالی جمعیتی موجبات تغییرات مطلوب در عوامل 

اما تبعات  ،را فراهم می سازد جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی

جمعیت  .ناخوشایند رشد باالی جمعیتی تا مدتها اثر گذار خواهد بود

در حدود  3111در سال  ،در حدود دو میلیارد نفر3121جهان در سال 

در سال  ،درحدود چهار میلیارد نفر3131در سال  ،سه میلیارد نفر

بر شش میلیارد  بالغ 2111در حدود پنج میلیارد نفر و در سال 3133

براساس پیش بینی سطح متوسط سازمان ملل، جمعیت  .نفر بوده است

به  2111به حدود هشت میلیارد نفر ودر سال 2121جهان در سال 

 (21: 3133 ،محمودیان )بیش از نه میلیارد نفر افزایش خواهد یافت

مرگ میر باال علت اصلی رشد پایین جمعیت دنیا قبل از سال 

قحطیها و حوادث طبیعی از  ،جنگها ،اپیدمیها.بوده است3111

 .مهمترین عامالن این مرگ و میر باال بوده اند

نظام اداری کشـور بستر تحقق اهـداف عالیه نظام جمهـوری اسالمی 

است و بدون تردیـد اصالح نظام اداری، پیش زمینه تحقق اهداف 

توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی نظام است. از سوی دیگر 

و تحول سازمانی درگرو استفاده صحیح از نیروی انسانی بعنوان 

مهمترین سرمایه سازمان است و بدیهی است تا بازنگری جامعی در 

همه زمینه های مربوط به نیروی انسانی از جمله قوانین و مقررات 

تحول در نظام اداری میسر نخواهد بود. براین اساس  ،صورت نپذیرد

مات کشوری بعنوان یکی از بنیان های اصلی تحول قانون مدیریت خد

فصل به تصویب مجلس  31، در 3131در نظام اداری کشور در مهرماه 

که در واقع به کارکردهای  32الی  1فصول رسید. در این تحقیق صرفاً 

 مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.    -منابع انسانی اشاره دارند 

 2161-1561:  ن رشد برحسب قارهاد جمعیت و میزابرآورد تعد

 سال
 قاره ها

1651 1751 1351 1351 1991 2111 2151 

 1338 791 619 221 95 95 111 آفریقا

 5858 8672 8161 1899 719 179 881 آسیا

 739 519 111 167 88 11 12 آمریکای التین

 159 811 238 172 26 1 1 شمالی آمریکای

 661 717 722 513 266 111 111 اروپا

 51 81 26 18 2 2 2 اقیانوسه

 9193 6157 5255 2519 1171 723 515 جهان
 

 درصد رشد تقریبی ساالنه :

 سال
 قاره ها

1651-
1751 

1751-
1351 

1351-
1951 

1951-
1991 

1991-
2111 

2111-
2151 

 72/1 19/2 57/2 31/1 1 -%5 آفریقا

 75/1 19/1 11/2 62/1 15/1 87/1 آسیا

 31/1 65/1 12/2 62/1 11/1 -%9 آمریکای التین

 76/1 11/1 21/1 39/1 26/8 1 آمریکای شمالی

 -13/1 17/1 69/1 72/1 61/1 81/1 اروپا

 96/1 76/1 78/1 37/1 1 1 اقیانوسه

 31/1 12/1 31/1 77/1 17/1 29/1 جهان
 carr-saunders 1986 united nations zool , popnlion  reference bureau2111 منبع :

از نیمه دوم قرن  ،همانطور که در جدول های باال نشان داده شده است

میالدی در نتیجه کاهش مرگ و میر رشد جمعیت دنیا افزایش 33

شدت این افزایش نیز شتاب  ،به موازات افزایش رشد جمعیت .یافت

رشد 3111تا 3111شدت افزایش جمعیت جهان طی سالهای  .گرفت

با کاهش عمومی میزان 3111بعد از  .درصد را نشان می دهد311

 .از میزان رشد جمعیت کاسته شد ،باروری در سرتا سر جهان

می توان به دو دسته  ،کشورهای جهان را از نظر تغییرات جمعیتی

 ،عمده تقسیم کرد: کشور های توسعه یافته یا صنعتی که عمدتاً اروپا

کشورهای در اقیانوسه و ژاپن را در بر می گیرد و  ،آمریکای شمالی
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 :  3133،)محمودیان .حال توسعه که شامل بقیه کشورهای جهان است

رشد  ،( کشورهای توسعه یافته به علت کاهش زودتر مرگ و میر21

در نتیجه کاهش  ،همچنین .باالی جمعیتی را زودتر تجربه کردند

زودتر میزان باروری که در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی اتفاق 

دسته از کشورها زودتر از مناطق دیگر با کاهش میزان رشد این  ،افتاد

در حال حاضر میزان رشد جمعیت در این  .جمعیت مواجه شدند

 .کشورها حتی پایین تر از دوره ی قبل از کاهش مرگ و میر است

اشاعه دیرتر عوامل زمینه ساز مرگ و میر پایین به کشورهای در حال 

یت در این مناطق را تا نیمه دوم افزایش قابل توجه رشد جمع ،توسعه

باال بودن میزان باروری و عدم کاهش آن  .قرن بیستم به تعویق انداخت

باعث پایداری و باالتر بودن میزان ،تا مدتها بعد از کاهش مرگ و میر

 .رشد جمعیت در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته شد

ها هنوز دارای رشدی این کشور ،علیرغم کاهش قابل توجه مرگ و میر

به همین جهت است  .به مراتب باالتر از دوره مرگ و میر باال هستند

که سهم جمعیتی این دسته از کشورها در جهان افزایش یافته است و 

 .افزایش بیشتر این سهم در آینده را میسر می کند ،تداوم رشد باالتر

 .بوده است دارای کمترین میزان رشد جمعیت ،در بین قاره ها، اروپا

این رشد پایین جمعیت ناشی از باروری پایین جمعیت های اروپایی و 

و اوایل 31هم ناشی از مهاجر فرستی عمده ای بود که در اواخر قرن 

اتفاده افتاد. آفریقا در حال حاضر دارای باالترین میزان رشد 21قرن 

ا و با توجه به باال بودن میزان باروری در آفریق .جمعیت در دنیاست

انتظار می رود که آفریقا رشد  ،احتمال عدم کاهش آن در کوتاه مدت

در نتیجه  .حفظ کند2111جمعیتی نسبتاً باالی خود را حداقل تا سال 

بیشترین درصد .سهم جمعیتی افریقا در حال افزایش خواهد بود

در حال حاضر در حدود  .جمعیت جهان در قاره آسیا سکونت دارند

هان در آسیا متمرکز شده اند. از این جمعیت در درصد از جمعیت ج11

درصد در کشور هند ساکن 23درصد درکشور چین و 14حدود 

حجم جمعیت فعلی درقاره آمریکا  عمدتا ً نتیجه مهاجرت .هستند

به علت مهاجرت  ،جمعیت آمریکای شمالی .اروپائیان به آن قاره است

باالترین میزان رشد 3311-3311در فاصله سالهای  ،وسیع از قاره اروپا

بعد از آن از میزان رشد آن کاسته شده و در حال  .را دارا بوده است

 .حاضر بعد از اروپا دارای کمترین رشد قاره ای می باشد

با توجه به برآورد  .ایران یکی از کشورهای پرجمعیت دنیاست   

ایران در حال حاضر هجدهمین کشور پر جمعیت  ،سازمان ملل

در 3231جمعیت ایران در سال  ،اس برآوردهای موجودبراس .دنیاست

با 3111-3111جمعیت ایران در فاصله  .میلیون نفر بوده است1حدود 

 .درصدی بیشترین میزان رشد خود را تجربه کرده است1/1میزان رشد 

بعد از آن به علت کاهش باروری از میزان رشد جمعیت کاسته شد و 

 .ثبت شده است3131-3111درصد برای دوره ی 1/3یک میزان 

با توجه  .درصد برآورد شده است2/3میزان کنونی رشد جمعیت ایران 

به ادامه کاهش باروری و کاهش رشد جمعیت و با فرض متوسط رشد 

به 2111جمعیت ایران در سال  ،سال آینده11در صدی در فاصله 3/1

 .میلیون نفر خواهد رسید11حدود 

یکی از مولفه های تحوالت باروری تحوالت باروری در ایران: 

سیاستهای جمعیتی در دنیا به  ،جمعیتی در هر کشور است و از این رو

کاهش  .طور عمده حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می شود

، بیانگر تحول به نسبت 3111نسبی سطح باروری در ایران در دهه 

های قبل از که در اثر فعالیتهای تنظیم خانواده سال .قابل توجهی است

مطالعات انجام شده در مورد سطح و روند  .آن صورت گرفته بود

بیانگر این است که میزان باروری کل در دهه  ،باروری در ایران

فرزند بود که با اندکی کاهش در نیمه اول این دهه به  3حدود 3111

 (33: 3133، ) امانی .کاهش یافت3111فرزند در سال 1/1حدود 
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 زن ایرانیفرزند آوری 

میانگین نرخ رشد  دهه
مرکب نرخ باروری 

 زنان

باالترین نرخ باروری 
 زنان

پایین ترین نرخ باروری 
 زنان

 رقم سال رقم سال

11 3/1- 11 9/6 19 1/6 

51 2/1- 59 5/6 58 2/6 

61 8/8- 61 5/6 69 9/1 

71 6/7- 71 5/1 79 2/2 

31 1/1- 31 1/2 36 9/1 
 "اقتصاد ایران"ت منبع : واحد تحقیقا

یکی از مهمترین مولفه ها و : تحلیلی بر آمار ثبت رویداد والدت

آمارهای ثبت واقعه والدت ،ابزارهای پیش بینی و محاسبات جمعیتی

آمارهای ثبتی این رویداد در کنار آمار ثبتی رویداد وفات می  .است

ت تواند در دوره های زمانی متعدد به عنوان اصلی ترین مشخصه تحوال

داده های ثبتی واقعه والدت در  .جمعیتی در هر ناحیه به شمار آید

محاسبه برخی از سنجه ها و شاخص های جمعیتی از جمله میزان 

میزان باروری بر حسب گروه های  ،میزان باروری عمومی ،خام موالید

نسبت شهری و روستایی  ،نسبت جنسی در بدو تولد ،سنی مادران

بنابراین دقت  .لی و محلی قابل استفاده می باشد.. در سطوح م.موالید و

در ثبت واقعه حیاتی والدت و ارتقاء کیفیت داده های مربوط به رویداد 

عالوه بر آنکه امکان محاسبه دقیق میزان ها و شاخص های فوق و 

تجزیه و تحلیل صحیح را برای محققین علوم مختلف و پژوهشگران 

برای سیاستگذاری و برنامه ریزی  زمینه های الزم را ،فراهم می کند

  .های کارآمد در کشور در سطوح ملی و استانی فراهم می نماید

 3113آمارهای موالید ثبت شده کشور  نشان می دهد در سال 

واقعه والدت به ثبت رسیده که این تعداد نسبت به 3423131تعداد

روند تغییرات ثبت  .درصد رشد داشته است1/2نزدیک به ،3111سال

(در جدول ذیل آورده 3133-3113رویداد والدت در پنج سال اخیر )

چنانچه در این جدول مالحظه می شود رشد ساالنه ثبت  .شده است

درصد متغیر  1/2تا  3/.رویداد والدت در کشور طی پنج سال اخیر بین

 .بوده است

 
 1331-1331ثبت والدت کشور طی سالهای 

 ه سال قبل درصد تغیر نسبت ب تعداد رویداد سال

1837 1811166 1 

1833 1813516 8.7 

1839 1868512 1.1 

1891 1832229 1.1 

1891 1121639 2.9 

در جدول ذیل درصد والدت های ثبت شده در : الگوی باروری کشور

به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهری و روستایی  3113سال 

ود مادران گروه همانگونه که مالحظه می ش .نشان داده شده است

درصد دارا 1/12ساله بیشترین سهم وقوع والدتها را با  21تا21سنی 

بوده اند که این رقم در نقاطق شهری کشور متعلق به مادران گروه 

درصد و در مناطق روستایی متعلق به 1/11ساله با 21تا  21سنی 

 .درصد بوده است 3/23ساله با 24تا  21مادران گروه سنی

بت شده به تفكیك گروه سنی مادران در نقاط شهری و درصد والدت ث

 روستایی کل کشور

 نقاط روستایی  نقاط شهری  کل اسناد جاری گروه سنی مادران

15-19 7.9 7 11.7 

21-21 26 25.8 23.7 

25-29 82.8 88.8 23.5 

81-81 21.9 22.6 19 

85-89 9.1 9.1 9.1 

11-11 2 1.9 2.2 

15-19 1.1 1.1 1.2 
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در دیگر کشورهای دنیا نیز ثبت  :نگاهی به آمارهای بین المللی

دوق جمعیت کودکان صن .واقعه والدت از اهمیت باالیی برخوردار است

والدت را مهم برمی شمارد و حق ثبت تولد کودک را  سازمان ملل ثبت

منشور  3در بند اول شماره  ،به عنوان اولین شناخت قانونی کودک

تولد کودک باید بالفاصه پس از تولد " برشمرده است. حقوق کودکان

ثبت شود و از زمان تولد حق دارد که برای او نامی گذاشته شود و 

و عدم ثبت تولد می تواند عواقب منفی از جمله  "ملیت او تعیین گردد

دریافت خدمات دیگر اجتماعی داشته ،تحصیل،مشکالت هویتی

که 2131-2131سال های باشد.براساس نرخ رشد جمعیت جهان در 

بیشترین نرخ رشد را 23/2قاره آفریقا با نرخ ،در جدول ذیر ارائه گردیده

در بین قاره ها دارا می باشد.همچنین این قاره در نرخ والدت با رقم 

کمترین مقدار این میزان باالترین نرخ والدت را داراست.در هزار نیز 14

 .متعلق به قاره اروپا است

 2111-2116های جمعیتی در ایران، جهان و قاره ها منتخبی از شاخص

 نرخ جانشینی  نرخ باروری  نرخ والدت  نرخ رشد جمعیت  قاره ها 

 1.16 2.15 19.2 1.1 جهان

 1.71 1.87 81 2.27 آفریقا

 1.18 2.15 17.8 1.16 اقیانوسه 

 1.12 2.16 17.3 1.17 آمریکا

 1.95 2.13 17.5 1.99 آسیا

 1.76 1.59 11.3 1.11 اروپا

 1.71 1.59 13.7 1.11 ایران 

 

 

 

 

 

 

در نیمه دهه  ،میزان باروری کل برای ایران: میزانهای باروری کل

براساس  .(3113،فرزند برآورد شده است )میرزائی1/3حدود  ،3141

حدود  3111باروری کل در نیمه اول دهه  داده های سرشماری میزان

میزان پایین باروری در این  .ته استفرزند بوده و روند ثابتی داش2/1

با این . دوره تا اندازه ای ناشی از اعمال برنامه های تنظیم خانواده است

به علت امکان دوری  "روش فرزندان خود"حال باید در نظر داشت که 

میزانهای باروری را تا  ،فرزندان از والدین در سنین باالتر از ده سالگی

با فرض اینکه  ،آنچه مسلم است.ده استاندازه ای کمتر برآورده کر

واقعی برای سالهای روش فرزندان خود میزانهای باروری را کمتر از حد 

میزان باروری برآورد شده نیز  ،برآورده کرده باشد3111اول دهه 

و  ،به ویژه در روستاها ،در این دوره از طرفی سطح سواد .باالست

و آگاهی آنها  ،ی قرار داشتمهمتر از آن سواد دختران در میزان پایین

ازدواج دختران و پسران  .در زمینه برنامه های تنظیم خانواده اندک بود

به دلیل باال بودن  ،مهمتر از آن .نیز در سنین پایینی صورت می گرفت

در هزار( برنامه های 331میزان مرگ و میر نوزادان درآن دوره )حدود 

ین و خانواده ها از آن تنظیم خانواده متقاضی کافی نداشت و زوج

باالیی قرار  درچنین شرایطی باروری در سطح .استقبال نمی کردند

 .آرامی کاهش می یافته داشت و ب

میزان باروری کل تا حدی می تواند تحوالت  :الگوی سنی باروری

باروری را به نمایش بگذارد ولی بررسی دقیق رفتارهای باروری مستلزم 

ش نشان 3113لگوی سنی باروری در سال ا .مطالعه سنی باروری است

در 213ساله )21-21می دهد که باالترین میزان باروری در گروه سنی 

در هزار ( 211)24-21هزار ( اتفاق افتاده و بعد از آن گروههای سنی 

در هزار ( دومین و سومین باالترین میزانهای باروری 221)14-11و 

میزانهای باروری در این سال در به طور کلی  .ویژه سنی را دارا بوده اند

ش 3111میزانهای باروری ویژه سنی در سال .حد باالیی بوده است

-31ش افزایش داشته و به جز گروههای سنی 3113نسبت به سال 
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بقیه گروههای سنی افزایش باروری را تجربه  ،ساله41-41ساله و 31

  .کرده اند

قاره آفریقا با نرخ ،نبا توجه به تغییرات جمعیتی در جها: نتیجه گیری

 را در بین قاره ها دارا می باشد. بیشترین نرخ رشد جمعیت23/2

در هزار نیز باالترین نرخ 14همچنین این قاره در نرخ والدت با رقم 

والدت را داراست که کمترین مقدار این میزان متعلق به قاره اروپا 

ش میزان باروری کل روندی 3111ش تا 3113از سالهای .است

ش به ترتیب به 3111فرزند در سال 1/1عودی داشته و از حدود ص

 .ش افزایش یافته است3111ش و 3113فرزند در سالهای 1/1و 1/1

 .این افزایش ناگهانی چه بسا ناشی از شرایط خاص دوره انقالب است

بسیاری از ادارات و سازمانهای  ،به دلیل شرایط خاص دوره انقالب

ی بود و یا دوره غیر فعال و نامطمئنی را دولتی به صورت نیمه تعطیل

می گذراندند و بسیاری از خدمات دولتی در آن زمان یا متوقف شده 

از جهتی برنامه های تنظیم  .بود و یا به صورت کامل ارائه نمی شد

خانواده نیز که قبل از انقالب با واکنش علمای مذهبی روبه رو شده 

شده بود و حداقل کارشناسان تحت تاثیر شرایط انقالب متوقف  ،بود

می توان چنین .پی نمی گرفتند ،تنظیم خانواده آن را به صورت جدی

ش در حد باالیی قرار 3111استنباط کرد که میزان باروری تا سال 

سیاستهای دولتی مبنی بر تشویق جوانان به ازدواج زودرس  .داشت

رومان و شعارهای سالهای آغازین انقالب مبنی بر حمایت از مح .بود

و تصورات ذهنی مردم درباره امکان ارائه خدمات رایگان  ،مستضعفان

 .دولتی نیز عاملی موثر در ایجاد امنیت ذهنی برای خانواده ها بود

خوشبینی به آینده عامل مهمی در فرزند آوری باالی خانواده ها در 

شرایط سالهای اول انقالب محسوب می شد و به نظر می رسد در 

 –به دلیل شرایط خاص سیاسی  ،ازین بعد از انقالبسالهای آغ

ازدواج ها در سنین  ،اجتماعی و سیاستهای تشویق ازدواج و موالید

تری صورت می گرفت و زن و شوهر بالفاصله بعد از ازدواج  پایین

افرادی که دارای فرزند بودند و می خواستند  .دارای فرزند می شدند

سوم و  ،دیتی برای تولد فرزندان دوممحدو ،فرزند بیشتری داشته باشند

شاید بتوان  .در فاصله کوتاه بین موالید، احساس نمی کردند ،به بعد

 ،ویژه کاهش اشتغال زنان در سالهای آغازین انقالب ،تعطیلی اداره ها

از این رو میزان باروری در اوایل  .را نیز عاملی در افزایش باروی دانست

می  ،با توجه به روند مشاهده شده.یافتانقالب تا اندازه ای افزایش 

توان نتیجه گرفت که تحوالت باروری در استانهای کشور عالوه 

بدین  .با نظریه تغییر اندیشه ها نیز قابل تبیین است ،برنظریه نوسازی

معنی که شرایط مختلف موجب تغییر تعداد فرزندان منتهای آرزوی 

ز وسایل تنظیم خانواده رو به خانواده ها گردیده و تقاضا برای استفاده ا

بر این اساس تغییر در اندیشه ها و آمال از مرز .افزایش نهاده است

اجتماعی استانها فراتر رفته و کلیه طبقات اجتماعی را در  –اقتصادی 

ش میزان استفاده از وسایل تنظیم 3111در سال  .نوردیده است

درصد بود ولی 11درصد و در شهرها حدود21خانواده در روستاها حدود

در .تغییر یافت 31و34ش به ترتیب به 3131این میزان در سال 

از بررسی و مطالعه باروری استانهای کشور می توان به دو  ،مجموع

در طول دوره مطالعه تفاوتهای شایان  ،نتیجه عمده دست یافت اوالً

توجهی در میزان باروری استانهای کشور وجود داشته که این تفاوتها تا 

 .دازه ای با میزان توسعه یافتگی استانها هماهنگ و قابل تبیین استان

فاصله میزان  ،باید اذعان کرد که با کاهش فاصله توسعه یافتگی استانها

 "و تشابه  "همگرایی  "روند  ،ثانیاً .باروری استانها نیز کم شده است

ح باروری در استانها نتیجه اصلی دیگر این تحقیق این است که به وضو

 .با مطالعه باروری در استانهای مختلف مشهور است

 :منابع

رشد و سیاست جمعیتی ایران  ،استقرار هویت .(3111مهدی )  ،امانی-

 انتشاران مرکز تحقیقات  ،تهران ،در دوران شاهنشاهی پهلوی

 دانشگاه پیام نور  ،تهران ،مبانی جمعیت شناسی ،(3131) ،سعید ،تمنا-
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روش های مقدماتی تحلیل جمعیت ) با  .(3131حسن )  ،سرایی-

 .تهران : انتشارات دانشگاه تهران.تاکید بر باروری و مرگ ومیر (

 .جمعیت و شهرنشینی در ایران تهران ،(3131حبیب اهلل ) ،زنجانی-

خالصه نتایج بررسی کیفی  ،(3131محمد جالل )  ،عباسی شوازی -

با همکاری اداره  ،گزارش منتشر نشده ،بهداشت باروری در استان یزد

کل سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت و گروه بهداشت خانواده 

 .معاونت بهداشتی استان یزد

ارزیابی نتایج فرزندان خود در  ،(3131محمد جالل ) ،عباسی شوازی -

 ،نامه علوم اجتماعی ،برآورد باروری با استفاده از داده های سرشماری

 .ان، تهر311-311، صص 31شماره 

بهرام  ،میمنت ؛ دالور ،محمد جالل ؛حسینی چاوشی ،عباسی شوازی-

 "/الف ( ؛ حاملگی های ناخواسته و عوامل موثر بر آن در ایران 3131) 

پژوهشی باروری و ناباروری زنان،تهران : پژوهشگاه  –فصلنامه علمی 

 1ش  ،ابن سینای جهاد دانشگاهی

 تهران  ،مرکز آمار ایران ،میسر شماری عمو ،(3111مرکز آمار ایران )-

 ،(3131) ،محمد ناصر ،مجید و ناصری ،کوششی ،محمد ،میرزائی-

 برآورد و تحلیل شاخصهای حیاتی

 ،قاره ها ،نظری اجمالی به جمعیت جهان .(3132حسن )  ،سرائی-

 4و1شماره  ،فصلنامه علوم اجتماعی دوره اول ،ایران

کامل و امیر هوشنگ  ،پورشاد ،محمد ،....، میرزائی.حبیب ،زنجانی-

نشر و تبلیغ  ،توسعه و بهداشت باروری ،جمعیت ،(3133)  ،مهریار

 .تهران ،بشری

( تغییرات سیاستهای کنترل جمعیت و 3131زینب ) ،کاوه فیروز-

پایان نامه  ،تاثیر آن بر تحوالت باروری در ایران طی سه دهه اخیر

دانشگاه  ،ماعیدانشکده علوم اجت ،کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

 .تهران

، موسسه 3131و3111سالنامه جمعیتی کشور در سرشماریهای  –

 .دانشگاه تهران ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی

برآورد سطح و الگوی باروری در ایران با  ،(3131طه ) ،نوراللهی -

، پایان نامه کارشناسی 3131-3113استفاده از روش فرزندان خود 

 .دانشگاه تهران ،شکده علوم اجتماعیدان ،ارشد جمعیت شناسی

Abbasi-Shayazi , M.j. , (1002) Below- replacement  Fertility in Iran : Proqress  

and prospects , paper presented at the IUSSp Seminar on : International    

Perspectives  on low Tertility : Trends , Theories and Policies , 12 -12 March , 

Tokyo.  

Abbasi – Shavazi , M.g., (100)  National  Trends  and  Social Inclusion :  

Ferlility  Differentials  in the Islamic R epublic  of Iran. Paper  presented at 

The IUSSP  Seminar on : Family PIanning  programs  in the 12st Century ,  

D haka , 21 -10 January. 

Aghaganian and Mehryar , A. H (2111) “Fertility Transition  in the IsIamic  

Republic  of Iran : 2191 -2119 “ , Asia – Pacific Population  gournal  , 21 (2) : 

12-11 
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 با عنوان:  طرح پژوهشی

 بررسی راهکارهای موثر در ثبت پدیده مهاجرت درون استانی

 آن کاهش جهت منظوریافتن راهکار مناسببویراحمد ب کهگیلویه و

 

 1دکترعلی حیدری

 چکیده: 

اجتماعی به  –مهاجرت یکی از ابعاد مهم فرایند توسعه اقتصادی 
ها در درون مرزهای یک سابقه انسانهای بیجاییآید و جا به شمار می

گذاران سیاستهای اخیر است.  گترین تغییرات دههکشور، جزء بزر
های داخلی را یکی از عوامل  کشورهای کمتر توسعه یافته، مهاجرت

دانند و معتقدند که شناخت عوامل و آثار  تأثیر گذار بر روند توسعه می
هایی جهت کاهش  خاذ سیاستهای داخلی به منظور ات مهاجرت

ها ضرورت دارد و می تواند  مهاجرتناشی از این  های تنش
 های بالقوه را مهار کند. مهاجرت

غیرمستقیم  هایهای داخلی اغلب از روشهای مربوط به مهاجرتداده
در آید. به دست مینفوس و مسکن  های عمومی  سرشماری و نتایج 

لد، مدت اقامت و مکان اقامت مکان تو، های کشور اغلب سرشماری
های  منظور محاسبه شاخص  قبلی در یک زمان مشخص در گذشته به

  های مستقیمی های داخلی پرسش شده است. به عبارتی پرسش مهاجرت
بینی شده است.  های سرشماری پیش در مورد مهاجران داخلی در فرم

اصل از کننده و نتایج ح این شیوه از لحاظ دستیابی به عوامل تعیین
طور  ها به جایی که سرشماریمهاجرت، روش مناسبی است اما از آن

اطالعات به  ،شوند معمول در فواصل زمانی پنج یا ده ساله انجام می
های یافته و ها موجود نیست های بین سرشماری هنگام در زمان

های بسیار عام وکلی را ها بسیار محدود بوده و تنها شناختسرشماری
-ها میدهد و راه را بر شناخت ابعاد وآثار تفصیلی مهاجرتبه دست می

                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج - 1
 

تولد، مرگ )های ثبتی مهاجرت نسبت به وقایع حیاتیبندد. بنابراین، داده
باشد و آنچه که میر، ازدواج، طالق( دارای پوشش ودقت کمتری می و

 امروزه اهمیت آن به اندازه خود مهاجرت مهم است، ثبت دقیق و ساالنه
باشد، زیرا بدون آگاهی از نرخ واقعی ی مهاجرت میهانهو حتی ما

 فایده خواهد بود.ریزی برای آن نیز بیمهاجرت برنامه
استان کهگیلویه و بویر احمد در جنوب غربی کشور از جمله مناطقی 
است که، تغییرات قابل توجهی را در جا به جایی محل سکونت ساکنان 

-بینی میتجربه نموده است و پیشهای اخیر در سال ها خود و مهاجرت

شود که روند مهاجرتهای درون استانی  در استان کهگیلویه و بویر احمد 
های آتی نیز ادامه یابد. اما مسئله بسیار مهم این است که آمار و در سال

ی در زمینه ریزی بهترها جهت برنامهاطالعات دقیق از ثبت مهاجرت
ریزان کالبدی در دسترس برنامهرفع معضالت اجتماعی، اقتصادی و 

گرفته و فقر این زمینه نیز کمتر تالشی صورت  وجود ندارد و در
 مطالعاتی در این خصوص بسیار مشهود است.

این پژوهش با هدف مطالعه روند مهاجرتهای داخلی استان کهگیلویه و 
و شناسایی راهکارهای  1891تا  1865بویر احمد در فاصله سالهای 

انجام شده است. روش بکار رفته در  های داخلیت مهاجرتموثر در ثب
تحلیلی،  -این پژوهش، روش اسنادی است که به لحاظ هدف تطبیقی

باشد. به لحاظ وسعت؛ بزرگ مقیاس و به لحاظ متغیر غیر آزمایشی می
 1865سرشماری انجام شده در فاصله زمانی  1نتایج نشان داد در هر 

-موازنه مهاجرتی استان منفی بوده و استان در مجموعه استان 1891تا

های مهاجر فرست قرارداشته است. همچنین با استفاده از مطالعه 
های تر مهاجرتکشور دنیا، به منظور ثبت دقیق 27تطبیقی 

 .رفی و پیشنهاد شده استراهکار مع9داخلی،

   ثبت احوال ،استان کهگیلویه و بویر احمد، مهاجرت کلمات کلیدی:

 طرح پژوهشی
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 معرفی آثار پژوهشی:

 

 با عنوان: رشته مدیریت دولتی پایان نامه کارشناسی ارشد در 

 در سازمانی بریادگیری یکپارچه مدیریت سیستم اثرات بررسی

 فارس احوال ثبت کل اداره

1هدی کرائی م  

 چکیده:

 هدایت و کردن هدفمند برای ها سازمان اکثر در امروزه

 مدیریتی های سیستم از مختلف های زمینه در سازمان های فعالیت

 سه تلفیق با یکپارچه های مدیریت سیستم . دکنن می استفاده

 ایمنی مدیریت و محیطی زیست مدیریت کیفیت، مدیریت استاندارد

نمایند.  می را مستقر مدیریتی عجام سیستم یک ای حرفه بهداشت و

ر مدیریت یکپارچه ب سیستمهدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات 

 3112در اداره کل ثبت احوال استان فارس در سال  سازمانی یادگیری

 می باشد، که عوامل مدل عبارتند ازو ایوزیان شاکری مدل براساس

 مدیریتو سیستم  محیطی زیستسیستم  کیفیت، مدیریت سیستم

 است. ای حرفه بهداشت و ایمنی

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ثبت 

نفر می باشد که به دلیل دسترسی  321احوال استان فارس که بالغ بر 

به کل عناصر جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده گردیده است. 

باشد و  پیماشی از شاخه میدانی می –این پژوهش از نوع توصیفی 

داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. در 

این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد. 

بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از اساتید مربوطه از جمله استاد 

مورد راهنما و مشاور و جمعی از اساتید دانشگاه داده شد و از آنها در 

 لفایآ استفاده از روش  با آن پایایی هر سئوال نظرخواهی گردید و

 .برآورد شده است 1831به میزان  کرونباخ

                                                           
1

 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد دهاقان - 

 و  SPSSآوری شده به کمک نرم افزار آماریی گردها داده 

LISREL   و با استفاده از آزمون های آماری نظیر آزمون نرمال بودن

نف(، آزمون رگرسیون و اسمیر –توزیع داده ها )آزمون کولموگروف 

آزمون فریدمن و آزمون تحلیل  (T-value)آزمون معنا داری روابط 

 پژوهش های یافته .ه استقرارگرفت تحلیل و تجزیهواریانس مورد 

 محیطی، زیست مدیریت کیفیت، مدیریت سیستم که دهد می نشان

 کل اداره در سازمانی یادگیری بر ای حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت

و این سازمان الزم است برای  است تاثیرگذار فارس احوال ثبت

استفاده مطلوب و بهینه از این سیستم بر روی راهکارهای زیر تمرکز 

  نماید.

 ریزی برنامه گروهی، کارهای در کارکنان دادن مشارکت

 منابع از بهینه استفاده کنندگان، مراجعه آرای از استفاده جهت

 ایجاد محیط، زیست متخصص از نگرفت کمک سازمان، در موجود

 مهمترین کار از ناشی خطرات کاهش یا حذف جهت در سیستمی

 از سیتم این ارزیابی و استقرار جهت در توان می که است راهکارهایی

 جست. بهره آنها

 

 زیست مدیریت سیستم کیفیت، مدیریت سیستم :کلیدی واژگان

 ادگیریی ای، حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم محیطی،

 سازمانی
 

 

 

 

 پایان نامه
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 :مقاله پژوهش پایه

 

شناسایی چالش ها و موانع و مشکالت برون سپاری فعالیت های 

  ثبت احوال استان کهگیلویه و بویر احمد

 2محمد حاتمي كيا،  1كورش داوري

 چكیده:

هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش ها و موانع و مشکالت 

حوال استان کهگیلویه و ثبت ابرون سپاری فعالیت های 

احمد و ارایه راهکار های مناسب می باشد. این مطالعه به بویر

تحلیلی انجام گرفته است.  –روش پیمایشی و به شیوه توصیفی 

نمونه از افراد  411جهت تعیین حجم نمونه به روش آماری تعداد 

سال استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و به کمک  33باالی 

 و  spssشنامه، داده ها جمع آوری و با نرم افزار آماری ابزار پرس

-به روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیلی نشان می 

دهد: بین شاخص های سازمانی و ابعاد آن شامل )وضعیت 

ه موقع ، عدم ثبت ب، نبود تجهیزاتنامناسب ساختمان های اداری

و وقایع چهار گانه، ناهماهنگی بین بخشی و برون بخشی( 

 برونسپاری خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداری وجود دارد. 

کمبود نیروی انسانی خص های انسانی و ابعاد آن شامل )بین شا

متبحر، عدم توانایی تخصصی پرسنل، تحصیالت پایین کارکنان 

نان بخش خصوصی( با کارک بخش خصوصی، نارضایتی شغلی

برونسپاری خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداری وجود دارد. 

بین شاخص های هزینه ای و فرآیندی و ابعاد آن شامل )افزایش 

                                                           
  دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز - 1
2

 كارشناس ارشد جامعه شناسي - 

درآمد، دسترسی بهتر مردم به خدمات، کمبود اعتبارات، هزینه بر 

بودن خدمات( با برونسپاری خدمات اداره ثبت احوال رابطه 

 د دارد. معناداری وجو

 

، موانع، مشکالت برون سپاری، فعالیت چالش هاکلید واژه ها: 

 و بویراحمد های ثبت احوال استان کهگیلویه

 

  و بیان مساله قدمهم

در مباحث جدید توسعه، آزاد سازی، تثبیت اقتصادی، خصوصی 

سازی و و اگذاری فعالیتها مفاهیم رایجی هستند که در سالهای 

سرعت رشد یافته اند. عملکرد نامطلوب  اخیر ظهور کرده و به

تعدادی از شرکت های دولتی و نارسایی حاصله از فعالیت های 

آنها در اقتصاد موجب پیدایش این تلقی گردیده است که این 

شرکت ها نتوانسته اند وظایفی را که به آنها محول شده به خوبی 

 به انجام برسانند. 

دهند زیرا به این نتیجه  امروزه دولتها به خصوصی سازی تن می

رسیده اند که اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی بازار، توانمندتر 

مدیریت دولتی  و« ناکارآمدی»می باشد و اقتصاد دولتی به علت 

مستحق تغییر می باشد. خصوصی سازی بر « ناکارائی»به خاطر 

مبنای ادبیات اجرایی رایج اکثر کشورها فرایندی است که توسط 

« بازار –دولت»و نتیجه ی آن تغییر تعادل  ام می شوددولت انج

توجه به روند خصوصی سازی در به نفع بازار خواهد بود. 

کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که این کشورها همانند 

کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود 

ت هستند. یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دول

در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور 

ضروری و الزم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند 

و زمینه الزم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط 

  مشکالت برون سپاری فعالیت های ثبت احوال استان کهگیلویه و بویر احمد شناسایی چالش ها و موانع و
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الزم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در 

ال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و بیشتر کشورهای در ح

ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست 

های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با 

نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیدة 

کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، 

اما در  راحل مختلف دچار مشکل نموده است.اجرای آن را در م

عین حال متوجه می شود که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و 

استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به 

رشدهای باالتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور 

خصوصی سازی با فراهم کردن فضای رقابت و ایجاد نظم  است.

بنگاه ها و واحد های خصوصی را وادار می نماید  ،بر بازار حاکم

 تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند. 

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد طی دهه های گذشته تا به 

اکنون دخالت دولت در اقتصاد بوده است. برخی همچون آدام 

روری الزم اسمیت معتقد بودند که دخالت دولت فقط در مواقع ض

بوده و برخی دیگر برای دولت نقشی فراتر ازاین در نظر گرفته 

اند. بر همین اساس در عرصه اقتصادی در کشورهای مختلف 

سهم های متفاوتی از حضور دولت و بخش خصوصی مشاهده 

 گردیده است.

در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها،  3131از دهه 

های خود را به عنوان یکی خصوصی سازی و برونسپاری فعالیت 

از راهکارهای دستیابی به رشد وتوسعه، در دستور کار خود قرار 

داده اند و کشورهایی چون انگلستان و ژاپن با سود بردن از این 

روش به رشد وتوسعه چشمگیری دست یافته اند. هر چند هر 

کشوری با توجه به مسائل خود اهداف خاصی را از برونسپاری 

رایی موده است اما فصل مشترک اکثر آنها افزایش کادنبال می ن

، و اثر بخشی، کاهش هزینه ها، ایجاد انگیزش، افزایش رقابت

همچنین کشورهای مختلف با  تخصص گرایی و... بوده است.

توجه به شرایط خاص خود، راهکارهای متفاوتی را جهت 

ضی دستیابی به اهداف فوق انتخاب نموده اند که در این راستا بع

ها موفق )مانند انگلستان و ژاپن( و برخی نیز ناموفق از کشور

 مانند پاکستان( بوده اند.)

در ایران نیز سیاست خصوصی سازی و کاهش تصدی گری 

ف بلند مدت دولت بعد از پیروزی انقالب اسالمی یکی از اهدا

، به منظور بهبود اوضاع اقتصادی کشور سیاست گذاران اقتصادی

واقع سازمانها به دالیل مختلف سعی می کنند بوده است. در 

فعالیت های داخلی سازمان را به بیرون واگذار کرده و تا حد 

امکان بدنه خود را کوچک سازند. برخی از سازمانها در این راستا 

به موفقیت هائی نائل می شوند و برخی دیگر نیز با ناکامی مواجه 

امی سازمان ها عوامل مختلفی در موفقیت یا ناک می گردند.

موثرند. آنچه مسلم است این است که با توجه به پایین بودن 

کیفیت کارها در سازمان ها و موسسات، به ویژه دستگاههای 

دولتی کشور، استفاده از این استراتژی به عنوان یکی از عوامل 

مهم در انجام فعالیت های اصلی و حیاتی سازمان و ارتقاء کمیت 

 است. و کیفیت آنها ضروری

براین اساس توجه به اهداف و رسالتهای اداره ثبت احوال و 

الزاماتی که از بعد زمانی برای ثبت وقایع چهارگانه حیاتی وجود 

دارد می طلبد تا مناسب ترین راه را از نظر اجرایی انتخاب نمود 

که براساس مطالعات کارشناسی و چشم انداز توسعه یکی از این 

و واگذاری خدمات ثبت احوال به بخش راهکارها خصوصی سازی 

خصوصی می باشد تا بتوان به نحو مطلوب خدمات را ارائه نمود و 

زمینه کوچک شدن حجم دولت و کاهش هزینه ها و مهمتر از 

 آن دسترسی آسان مردم به خدمات را فراهم نمود.

 روش شناسی تحقیق 

تحلیلی  –این تحقیق به روش پیمایشی و به صوت توصیفی 

ام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش افراد باالی انج

 سال استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند. 33
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از طرفی پژوهشگر به منظور تسهیل تحقیق و صرفه جویی 

در بودجه زمانی و مکانی و امکان جمع آوری و تحلیل دقیق داده 

 ها است که به تعیین حجم نمونه روی می آورد.

یین حجم نمونه می توان از فرمول کوکران استفاده برای تع 

  زیر کرد.جهت تعیین حجم نمونه از روش های آماری و فرمول

برآورد نسبت صفت متغیر با  p استفاده شده است که در آن

در  p است چنانچه مقدار q=1-pاستفاده از مطالعات قبلی 

، اختیار کرد )سرمد 1/1دسترس نباشد می توان آن را مساوی 

 (.333:  3131حجازی،بازرگان؛ 

2

2

d

pqz
n 

 
این مطالعه به روش نمونه گیری احتمالی و به شیوه  در

تصادفی ساده نمونه گیری به عمل آمد. جهت شناسایی نمونه ها 

از طریق اطالعاتی که پژوهشگر داشتند نمونه ها  شناسایی و 

ابزارهای  عمل آمد.سپس با انتخاب آنان امر پرسشگری از آنان به 

تحقیق پرسشنامه چالش های خصوصی سازی در ثبت احوال  در 

 سوال در قالب طیف لیکرت  طراحی شده اند. 41قالب 

 پیتر دراکر ی برونسپاری از دیدگاهتئور

چنین “گوید:  برونسپاری و آثار آن می پیتر دراکر در ارتباط با

های  سازمان امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار

است که دیگر الزامی نیست که ی این بدان معن. جهان فردا است

ها و  بیمارستان  ادارات دولتی،  های بزرگ تجاری، شرکت

های بزرگ به تشکیالتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد  دانشگاه

استخدام خود داشته باشند. این قبیل مؤسسات به  را در

عالی و نتایج قابل  رآمدهایشوند که د تشکیالتی تبدیل می

تمرکز  هایی تنها بر فعالیت آورند، زیرا دست می اعتنایی را به

کارهایی را انجام   اند، کنند که به خاطر آنها ماموریت یافته می

دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی  می

و هستند  های آن آشنا کاری و به ریزه شناسند را که به خوبی می

دهندگان آنها  به نسبت ارزش و اعتباری که دارند به انجام

کنند، بقیه کارهای خدماتی  می دستمزد و کارانه پرداخت

، محمدی”) .شود ها به نهادهای بیرونی واگذار می سازمان گونه این

3131) 

 کینز  سازی ازدیدگاه جان مینارد های خصوصی تئوری

های  رکود اقتصادی سال کینز برای یافتن پاسخ به شرایط

برای  ،گرفته بود داری را که کل جهان سرمایه 3112-3123

رونق بخشیدن به آن نظریه خود را در  خروج از رکورد اقتصادی و

منتشر  3111که در سال  ”نظریه عمومی“ کتابی تحت عنوان

ها که کسادی بزرگی در آمریکا حاکم  در این سال ؛ابراز نمود ،شد

عث بیکار شدن چهارده میلیون نفر و کاهش درآمد شده بود که با

معادل  3111طوری که درآمد آمریکا تا سال  تا نصف شده بود به

 .رسید 3111سال  میلیارد دالر در 11میلیارد دالر بود به  33

 کینز اعتقاد داشت که دخالت دولت برای حل شرایط ناکارآیی و

بود بحرانی  ساز کار خود تنظیمی ضروری بوده چون وی معتقد

فقط  که در آمریکا یا در واقع به تمام دنیای غرب روی آورده بود،

گذاری در بخش بازرگانی بود که  حاصل کافی نبودن سرمایه

 تواند این مشکل را حل کند. اگر چه کالسیک دخالت دولت می

های جدید دخالت دولت را به صورت نظارت دولتی یا مالکیت  

های فرا ملیتی  شرکت های بزرگ و اهعمومی به علت پیدایش بنگ

کینز نظام بازار را حتی  شمردند. نفی شرایط رقابتی را الزم می و

اما انتقاد کینز از نظام عدم  .دانست می در شرایط رقابتی ناکارا

بایست  ای را که می های دیگری بود نکته مداخله متکی بر شالوده

ثباتی  در معرض بیثابت کند آن بود که نظام بازار مطلق العنان 

برداری کامل از منابع مولد جامعه را  تواند بهره مزمن است و می

نه تنها نیاز مداخله جدید دولت در امور  ،تضمین کند تحلیل کند

نماید که دوری از  نماید و در ضمن اعالم می اقتصادی آشکار می

از مجموع  .شود آن نیز یک پوئن و فضیلت حساب نمی

طور مطلق با  شود که وی به چنین استنباط میهای کینز  هدیدگا
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داری اسمیت مخالف نبود بلکه معتقد است  اندیشه سرمایه

داری را حفظ کرد به  های کلیدی سرمایه توان برخی جنبه می

های این نظام را حفظ کرد و این  شرط آن که بتوان مزیت

شود که ناآرامی اجتماعی برخواسته از  ها زمانی حفظ می مزیت

ای را بتوان به بهسازی مناسب برطرف کرد و وی  اری تودهبیک

نظام عدم مداخله اساساً نظامی است که  هسازد ک خاطر نشان می

 کند.  وقتی بخت یار باشد خوب عمل می

 سابقه خصوصی سازی در ایران

های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و  شروع برنامه

المللی پول و بانک  بین های تعدیل اقتصادی صندوق سیاست

گردد. پس از انقالب )که منجر  جهانی در دوران سازندگی بر می

به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد( به تدریج 

حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای 

و پیاده سازی الگوی خصوصی  های تعدیل اقتصادی سیاست

المللی برای برون رفت  های بین نسازی دیکته شده از سوی سازما

ها  ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام از بحران

در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته 

شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی 

صورت   بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این

ی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است هدف اصل

 (3113،میر مطهری) .شود محقق نمی

 تحلیلی ( یافته های ب

حاضر، شامل فرضیه های زیر است که هر فرضیه همراه با  مقاله 

نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه می 

 گردد.

وضعیت ن شامل )انی و ابعاد آفرضیه اول: بین شاخص های سازم

نامناسب ساختمان های اداری، نبود تجهیزات، عدم ثبت به موقع 

وقایع چهار گانه، ناهماهنگی بین بخشی و برون بخشی( با 

 برونسپاری خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداری وجود دارد.

کمبود خص های انسانی و ابعاد آن شامل ): بین شافرضیه دوم

دم توانایی تخصصی پرسنل، تحصیالت نیروی انسانی متبحر، ع

با برونسپاری خدمات  پایین کارکنان، نارضایتی شغلی کارکنان(

 اداره ثبت احوال رابطه معناداری وجود دارد.

آیندی و ابعاد فرضیه سوم: بین شاخص های هزینه ای و فر

ود ، دسترسی بهتر مردم به خدمات، کمبآن )افزایش درآمد

خدمات( با برونسپاری خدمات اداره ثبت  ، هزینه بر بودناعتبارات

 احوال رابطه معناداری وجود دارد.

شاخص سازمانی و ابعاد آن با ضرایب همبستگی ساده بین : 4ـ4جدول 

 برونسپاری
 شاخص آماری

 

 متغیر پیش بین

  ضریب

 همبستگی

(r) 

 سطح

 معنی داری

(p) 

 تعداد

 نمونه

(n) 

 /.113 41/1 شاخص سازمانی

411 

ناسب وضعیت نام

 ساختمان های اداری

14/1 113./ 

 /.113 43/1 نبود تجهیزات

عدم ثبت به موقع وقایع 

 چهار گانه

12/1 113./ 

ناهماهنگی بین و برون 

 بخشی

21/1 113./ 

 

متغیرهای می شود بین  مالحظه 4ـ4 همان طوری که در جدول

مورد بررسی با برون سپاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

به طوری که سطح معناداری و ضریب همبستگی بین این 

 P  =113/1) متغیرها با برون سپاری به ترتیب: شاخص سازمانی

  =113/1) ، وضعیت نامناسب ساختمان های اداری(r=  41/1و 

P  14/1و  =r)نبود تجهیزات ، (113/1=  P  43/1و  =r) ،

و  (r=  12/1و  P  =113/1) عدم ثبت به موقع وقایع چهار گانه
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می  (r=  21/1و  P =113/1) ناهماهنگی بین و برون بخشی

هر کدام از این متغیرها برونسپاری نیز بنابراین با افزایش باشد 

 افزایش می یابد.

شاخص انسانی و ابعاد آن با ضرایب همبستگی ساده بین : 4ـ1جدول 

 برونسپاری

 شاخص آماری

 

 متغیر پیش بین

  ضریب

 همبستگی

(r) 

 سطح

 عنی داریم

(p) 

 تعداد

 نمونه

(n) 

 /.113 43/1 شاخص انسانی

411 

کمبود نیروی 

 انسانی متبحر 

12/1 113./ 

عدم توانایی 

 تخصصی پرسنل 

13/1 113./ 

تحصیالت پایین 

 کارکنان 

13/1 113./ 

نارضایتی شغلی 

 کارکنان

24/1 113./ 

 

ای متغیرهمی شود بین  مالحظه 4ـ1 همان طوری که در جدول

مورد بررسی با برونسپاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به 

طوری که سطح معناداری و ضریب همبستگی بین این متغیرها 

 = 43/1و  P  =113/1) با برونسپاری به ترتیب: شاخص انسانی

r)کمبود نیروی انسانی متبحر ، (113/1=  P  12/1و  =r) ،

، (r=  13/1و  P  =113/1) عدم توانایی تخصصی پرسنل

و  (r=  13/1و  P  =113/1) تحصیالت پایین کارکنان

 .می باشد (r=  24/1و  P =113/1) نارضایتی شغلی کارکنان

 

 

شاخص هزینه ای و ضرایب همبستگی ساده بین : 4ـ1جدول 

 فرآیندی و ابعاد آن با برونسپاری

 شاخص آماری

 

 متغیر پیش بین

  ضریب

 همبستگی

(r) 

 سطح

 معنی داری

(p) 

 تعداد

 نمونه

(n) 

شاخص فرآیندی 

 و هزینه ای

23/1 113./ 

411 

 /.113 33/1 افزایش درآمد

هزینه بر بودن 

 خدمات

21/1 113./ 

 /.113 31/1 کمبود اعتبارات

دسترسی بهتر 

 مردم به خدمات

33/1 131./ 

 

متغیرهای می شود بین  مالحظه 4ـ1 همانطوری که در جدول

طه مثبت و معناداری وجود دارد راب سپاریمورد بررسی با برون

طوری که سطح معناداری و ضریب همبستگی بین این متغیرها ب

 به ترتیب: شاخص فرآیندی و هزینه ای سپاری با برون

(113/1=  P  23/1و  =r)113/1) ، افزایش درآمد=  P  و

33/1  =r)هزینه بر بودن خدمات ، (113/1=  P  21/1و  =r) ،

و دسترسی بهتر  (r=  31/1و  P  =113/1) اتکمبود اعتبار

 .می باشد (r=  33/1و  P =131/1) مردم به خدمات
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 (stepwise)مرحله ای با روش بین شاخص سازمانی و ابعاد آن با برونسپاری  خطیضرایب همبستگی : 4-3جدول
 

 متغیرپیش بین
 مبستگیه ضریب

R 
تعیین ضریب  

RS 

   Fنسبت

 و 

P-val 

 ضرایب رگرسیون

 سطح معنی داری t مقدار بتا

 شاخص سازمانی
34./  11%  

F= 18.  

P< 001/  321./0  10 P< 00/  

 وضعیت نامناسب ساختمانهای اداری
43./  11%  

F=00 
P< 001/  440/0.  7 P< 00/  

 نبود تجهیزات
31./  17%  

F=10 
P< 001/  310./0  8 P< 00/  

 عدم ثبت به موقع وقایع چهار گانه
42./  11%  

F=33 

P< 001/  421./0  7 P< 00/  

 ناهماهنگی بین و برون بخشی
24./  3%  

F=24 

P< 001/  244./0  0 P< 00/  

طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش مرحله ای که در جدول 

برونسپاری مربوط % از تغییرات 33مالحظه می شود   4-3شماره 

، وضعیت نامناسب ساختمانهای اداری% 33، به شاخص سازمانی

% مربوط به عدم ثبت به موقع 33د تجهیزات، % مربوط به نبو33

% مربوط به ناهماهنگی بین و برون بخشی 1وقایع چهار گانه و 

می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و 

 (.>P/ 11برونسپاری رابطه معنی داری وجود دارد. )

 (stepwiseمرحله ای )با روش  سپاری برون بین شاخص انسانی و ابعاد آن با خطیضرایب همبستگی : 4-3جدول 

 
 پیش بین متغیر

 ضریب

  R همبستگی

 تعیین ضریب
RS 

  Fنسبت

 و 

P-val 

 ضرایب رگرسیون

 سطح معنی داری t مقدار بتا

 شاخص انسانی
30./  13%  

F= 77.  

P< 001/  304./0  8 P< 00/  

 کمبود نیروی انسانی متبحر
42./  8%  

F=33 

P< 001/  410/0.  7 P< 00/  

 عدم توانایی تخصصی پرسنل
41./  13%  

F=33 

P< 001/  
477./0  7 P< 00/  

 تحصیالت پایین کارکنان
41./  10%  

F=32 

P< 001/  
401./0  3 P< 00/  

 نارضایتی شغلی کارکنان
23./  3%  

F=23 

P< 001/  
230./0  0 P< 00/  

مرحله ای جدول شماره  طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش

به % 1به شاخص انسانی،  سپاری ن% از تغییرات برو31 ،3-4

به عدم توانایی تخصصی % 34، کمبود نیروی انسانی متبحر

به نارضایتی  %1تحصیالت پایین کارکنان و به % 31، پرسنل
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 (.>P/ 11متغیرها و برونسپاری رابطه معنی داری وجود دارد. )بین اثر خطی هر کدام از این لذا . مربوط استشغلی کارکنان 

 (stepwise)مرحله ای با روش  بین شاخص فرآیندی و هزینه ای با برونسپاری خطیضرایب همبستگی :   4-1جدول 

 

 پیش بین متغیر

 ضریب

 همبستگی

R 

 تعیین ضریب

RS 

  Fنسبت

 و 

P-val 

 ضرایب رگرسیون

 سطح معنی داری t مقدار بتا

/.30 شاخص فرآیندی و هزینه ای  13%  
F=77 

P< 001/  
483./0  8 P< 00/  

/.41 افزایش درآمد  10%  
F=34 

P< 001/  
411/0.  7 P< 00/  

/.48 هزینه بر بودن خدمات  10%  
F=71 

P< 001/  
418./0  1 P< 00/  

/.28 کمبود اعتبارات  8%  
F=47 

P< 001/  
282./0  3 P< 00/  

/.20 دسترسی بهتر مردم به خدمات  3%  
F=13 

P< 001/  
183./0  3 P< 00/  

 

رحله ای که در جدول طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش م

% از تغییرات برونسپاری مربوط به 31مالحظه می شود   4-1شماره 

% 31 ،% مربوط به افزایش درآمد31 ،شاخص فرآیندی و هزینه ای

% مربوط به کمبود اعتبارات و 1 ،مربوط به هزینه بر بودن خدمات

% مربوط به دسترسی بهتر مردم به خدمات می باشد. بنابراین بین 4

خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاری رابطه معنی داری  اثر

 (.>P /11وجود دارد. )

 :نتیجه گیری 

آنچه که باعث می شود اداره ثبت احوال نتواند بسته های 

خدمتی را به بخش خصوصی واگذار نموده و بعنوان مهمترین چالش 

و موانع سد راه خصوصی سازی و به عبارتی  برونسپاری خدمات 

دد می تواند مسائلی از قیبل  وضعیت نامناسب ساختمان های گر

ناهماهنگی  ،عدم ثبت به موقع وقایع چهارگانه ،نبود تجهیزات ،اداری

بین بخشی و برون بخشی باشد. در صورتی که بتوان شرایطی را 

فراهم کرد که استقرار واحدهای خصوصی به لحاظ فضای محیطی 

الزم جهت جمع آوری آمار و موقعیتی مناسب داشته و تجهیزات 

ارقام و اطالعات بخصوص در حیطه وقایع چهارگانه جمع آوری 

شاید بسیاری از موانع برداشته شود. عالوه بر آن ماهیت  .گردد

پیشبرد اهداف سازمان ثبت احوال بر جلب مشارکتهای مردمی و 

همکاری های بین بخشی و برون بخشی بوده که تا زمانی که این امر 

قاق پیدا نکند نمی توان به پیشبرد اهداف سازمانی امیدوار بود. استح

مسائلی که از بعد سازمانی و ساختار ادارای مانع این امر هستند یکی 

از مهمترین چالش هایی است که در امر خصوصی سازی و برون 

سپاری بازدارنده می باشد. از آنجا که ماهیت این عوامل می تواند 

و مشکالت مالی و بار سنگین هزینه ای را برای بسیاری از چالش ها 

شرایط بازار سرمایه و عدم سازمان بدنبال داشته باشد. از جمله اینکه 
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گستردگی و عمق اندک آن، تاثیر بازارهای پول و کاال بر بورس، 

اوضاع اقتصاد جهانی، عدم آزادسازی برخی کاالها، مشکالت برخی 

نهادها، قطع   وردهای دو گانهها برای پذیرش در بورس، برخ بنگاه

ها بعد از واگذاری و عدم جذابیت تعدادی  های دولتی شرکت حمایت

ها وعدم وجود  های مشمول واگذاری، استهمال بدهی از شرکت

. مهمترین اصلی های حمایتی از جمله مشکالت موجود هستند شبکه

به  که می تواند تسریع کننده و از طرفی بازدارنده امر برونسپاری و

عبارتی خصوصی سازی خدمات ثبت احوال گردد موانع نیروی 

انسانی است. شاخص اصلی و اساسی توسعه در هر جامعه ای بهره 

وری منابع انسانی بوده تا با توجه به توانایی ها و تخصص و مهارتی 

که نیروی انسانی قابل و حامل دارا می باشند به واگذاری خدمات به 

د. در این بین یکی از مهمترین محدودیتها بخش خصوصی امیدوار بو

و موانعی که سد راه برونسپاری می باشد کمبود نیروی انسانی متبحر 

می باشد که ارائه خدمات را دچار اختالل و مشکالتی خواهد نمود 

که منجر به رکود و اختالل در ارائه خدمات می گردد از طرفی ثبت 

استخراج شاخص ها همواره  آمار و ارقام و تجزیه و تحلیل آماری و

یکی از مشکل ترین رویکردهای علمی پژوهشی بوده که در بسیاری 

از موارد عمال باعث رکود کاری می گردد. در واگذاری بسته های 

 ،خدمتی ثبت احوال به بخش خصوصی یکی ازمهمترین چالش ها

عدم توانایی تخصصی پرسنل می باشد که در صورت واگذاری این 

نداشته و عمدتا افرادی که تصدی گری واحدهای خصوصی  توانایی را

را در بازار دارند بیشتر اپراتورهایی هستند که تحصیالت پایین داشته 

بدون  ،و عمال کارکنان موسسات خصوصی را نیروهای بازنشسته

مدرک و حاشیه ای و با حداقل حقوق و مزایا می باشند که خدمات 

روها نیز به دلیل  نارضایتی شغلی را دچار رکود و از طرفی همین نی

نمی توانند در جهت بهبود بهره وری و کیفیت خدمات نقش مهمی 

 را ایفا نمایند. 

خصوصی سازی فرآیندی است که استنباط محقق این است که 

های خود را به بخش  طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی

معنی  خصوصی سازی بهو به عبارتی  کند خصوصی فراهم می

های بازار و در نتیجه دگرگونی و  برقراری نظام جدید براساس مکانیزم

خصوصی سازی در . عالوه بر این تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است

مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت 

مردم در کلیه سطوح در امور اقتصادی جامعه. از این رو خصوصی 

اگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی سازی اصطالحی فر

خصوصی سازی از طرف دیگر می توان گفت  می انجامد. مؤسسات

فرایندی است که طی آن کارائی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا 

کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک  می

منجر به محدود شدن تواند  گیرد و طی این فرایند می آزمون قرار می

مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و 

به عنوان روشی جهت منطقی  تا واگذاری آن به مکانیزم بازار شود

کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحد های دولتی، 

باالبردن کارائی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر 

های کاری، کاهش  های موجود، تقویت انگیزه ده از تخصصاستفا

بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و 

کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد بطوری که شمار 

ین سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن اکثیری از کشورها یا 

بخش دولتی به بخش انتقال فعالیت های اقتصادی از .هستند

خصوصی عمدتا موجب کاهش در هزینه ها و افزایش درآمد بنگاه ها 

می شود. فروش مستقیم دارایی ها و شرکت های تحت پوشش، 

درآمد نقدی دولت را با توجه به میزان و روش فروش افزایش می 

دهد و برخی از مشکالت کوتاه مدت کشورها را برطرف می کند. 

جه زمانی حاصل می شود که به طریقی کاهش مستمر کسر بود

هزینه های دراز مدت دولت کاهش یابد یا همزمان درآمد های 

مستمر افزایش یابد. به عنوان مثال در قرارداد های پیمانکاری با 

صرفه جویی در هزینه ها، روند دراز مدت هزینه های جاری دولتی 

ایجاد کاهش می یابد یا در فروش شرکت های زیان ده عالوه بر 
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درآمد های نقدی، موجب کاهش یارانه های پرداختی به شرکت ها 

 .در آینده می شود

 منابع  

نحوه انجام "(؛ 3133ال ؛ بیکر؛ ترجمه نایبی ؛ هوشنگ ) -

 .؛ تهران : انتشارات روشن ؛ چاپ اول "تحقیقات اجتماعی

تالش اقتصاد ایران در مسیر خصوصی "، (3131) امینی، رامین

سایت رسمی شبکه اخبار اقتصادی و  "به فرجام رسید؟ سازی چگونه

 .هفتم مهر ماه دارایی ایران،

طراحی مدل واگذاری بنگاههای "( 3131) اسفندیار محمدی

 مقاله علمی پژوهشی ،"دولتی با رویکرد خط مشی گذاری در ایران

بررسی برون سپاری در سازمان ها "( 2112همکاران ) بیلی و

ترجمه  "ادینبرگ ولوتیان در اسکاتلند.وکارخانه های منطقه 

 ( مقاله علمی پژوهشی3131محمدی )

بررسی خصوصی سازی بانکها و ( »2111بک و کول و جرومی )

بانک از  1بررسی  (3131) جلیلیان، یوسفعملکرد آنها در ترجمه 

 .3131جستارهایی در مدیریت،مجله ی  ،2113تا سال  3111سال 

( تاثیر برون سپاری بر عملکرد بهره 2111دین الموتی، عدناد ) -

 طرح تحقیقاتی  ،وری سازمانها

(. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، 3131دواس، دی، ای ) -

 ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی. 

(، کندو کاو و پنداشته ها، مقدمه ای 3134رفیع پور، فرامرز. ) -

کت ناشر: شر ،بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی

 سهامی انتشار تهران.

قیق در حروش ت ،الهه ،حجازی ،عباس ،بازرگان ،زهره ،سرمد -

 3131علوم رفتاری تهران: نشر آگاه ؛ چاپ دوازدهم؛ 

سیروس، محسن، راهکارهای اجرای خصوصی سازی در ایران، 

 .3133سایط رسمی روزنامه اطالعات،

قاء و ارائه یک مدل مناسب برای ارت "( 3131)، رحیم زنگنه

 مقاله علمی پژوهشی. "توسعه خصوصی سازی در کشور

Al-Otaibi, Mohamed (6002). eteb, Economic 

Study of Relationship Between Privatization And 

Economic Growth  from a Sample of Developing 

Countries, Ph.D dissertation, Colorado State 

University from Collins, Colorado,Summer. 

Brune, Nancy, G.Garret and B.Kocut 

(6002),”The Intwernational Monetary Fund and 

Global Spread of Privatization “, IMF Staff Papers 

Vol.11, No.6. 

Chlopek, Marek and Penton, Partners (6001), 

“Privatization in Poland”, Overview, 2th Annual 

Investing in Poland conference, New York, 

April61. 

D’Souza, Juliet, W. Megginson and R.Nash 

(6001),”Effect of Institutional and Firm, Specific 

Characteristics on Post-Privatization Performance: 

Evidence from Developed Countries”, Journal of 

Corporate Finance, Volume11, Issue1, October, 

Pages 727-722. 

Djukanovic, Milo (6002),”Decision on 

Privatization Plan for 6002, Government of 

Montenegro Prime Minister, No: 00-10102 

Podgorica, 
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 :مقاله پژوهش پایه

 

 به مشتریان در   خدمتارائه  دربهبود  سیستم های صف  کاربرد

 دفاتر پیشخوان خدمات  دولت

 1داود اميدزاده

 چكیده:

دریافت خدمات دولتی به صورت مساوی برای تمامی 

اقشار جامعه، شناسایی مجراهای ارتباطی و تکثر کانال های 

ارتباطی، ایجاد ساز و کارها و بسترهای الزم به منظور عرضه ی 

ه از جمل... خدمات مناسب، در دسترس بودن مراکز خدمات و

مهمترین موضوعاتی است که هر دولت خدمتگزار باید به صورت 

 .تشکیالتی برای آنها برنامه های شفاف ومشخصی ارائه کند

کاهش فاصله ی مراکز خدمات با مخاطبان وتوزیع متناسب 

روستاهای کشور، ضرورت ایجاد مراکز و  امکانات در شهرها و

ور برای دفاتری را در گستره شهرها وحتی در روستاهای کش

 .عملیاتی کردن این خدمات، اجتناب ناپذیر کرده است

دفاتر پیشخوان که وظایفشان ارائه بخشی از خدمات 

سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری وروستایی است، از این 

در  .شناخته می شود "دفاتر پیشخوان خدمات دولت"پس به نام 

ان خدمات دفاتر پیش خوان به جهت ارائه خدمات به مشتری

-مختلفی به مراجعه کنندگان ارائه میگردد و در برخی موارد به

                                                           
معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه  ،کارشناس ارشد مدیریت صنعتی - 1

 خودرو صنعتی دیار

دلیل عدم وجود یک سیستم علمی و توانمند و کثرت مراجعین، 

 این نهاد با مشکل  شلوغی و نارضایتی مشتریان روبرو شده است. 

در دفاتر پیشخوان خدمات دولت انواع مختلفی از خدمات صورت 

م وجود یک سیستم علمی و توانمند و به دلیل عدمی پذیرد که 

کثرت مراجعین، این نهاد با مشکل  شلوغی و نارضایتی مشتریان 

  روبرو شده است.

باشد که در این  این مطالعات میتواند شامل سه گام اصلی ذیل

 مقاله به بخش اول آن می پردازیم: 

 معرفی کاربردهای سیستمهای صف در دفاتر پیشخوان دولت -

یل موقعیت های دنیای واقعی و سیستم جاری بررسی و تحل -

 نهاد مورد بررسی ) تحلیل توصیفی(

تجویز رفتار بهینه جهت ایجاد یک سیستم کارا با زمان انتظار  -

 کمتر ) تحلیل تجویزی(

 

، شعب بانکها و دفاتر پیشخوانبا توجه به ماهیت ورود مشتریان به 

برای تحلیل ها، الگوی خدمت دهی و نیز مسیرهای بین ایستگاه

رو از شبکه های باز جکسونی استفاده میگردد چراکه سیستم پیش

 iλبر طبق فرآیند پواسون و با نرخ  iورود از خارج سیستم به گره 

پذیرد همچنین زمان خدمت دهی برای هر ایستگاه صورت می

ها مستقل از یکدیگر و مستقل از سایر گره iخدمت دهی در گره 

باشد و نیز احتمال می µi نمایی با پارامتر بوده و متغیر تصادفی

تمام شده است  iاین که یک مشتری که خدمت دهی او در گره 

 بوده و مستقل از وضعیت سیستم است. rijگردد برابر  j وارد گره

های مختلف و با تحلیل مدل و مشاهدات ایستگاه نهایتاً   

شبکه، معیارهای ارزیابی هر ایستگاه و نیز مسیرهای موجود در 

با توجه به تحلیل حساسیت  صورت گرفته و یابیعارضه

 دفاتر پیشخوان خدمات  دولت به مشتریان در  خدمتارائه  بهبود  در سیستم های صف کاربرد
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ها، راهکارهای موجود ارائه میگردد و نهایتاٌ با استفاده از ایستگاه

ها یک نیروی انسانی موجود، غنی سازی شغلی و تلفیق ایستگاه

تر شبکه با بهره وری بسیار باالتر و زمان انتظار در صف پایین

 شود. حاصل می

 

 اصطالحات تخصصی و تعاریف: ها وواژه

طور کلی یک سیستم صف را به صورت هب :سیستم صف 

A/B/M/K/Z دهند که نشان میA  تابع توزیع زمان بین دو

تعداد خدمت دهنده،  Mتابع توزیع مدت خدمت دهی،  Bورود، 

K  ،ظرفیت صفC جمعیت مشتری و Z  نظم سیستم را نشان

 دهد. می

زمانی که مشتریان در صف یا سیستم : مدت زمان انتظار مشتری

 .کنندسپری می

: مدت زمانی است که مدت زمان بیکاری خدمت دهندگان

 خدمت دهنده فعالیتی انجام نمی دهد. 

: میانگین تعداد مشتریانی که در واحد زمان از آهنگ خدمت دهی

 .کنندیک خدمت دهنده خدمت دریافت می

ریانی که در واحد زمان : میانگین تعداد مشتآهنگ ورود مشتری

 شوند. وارد سیستم می

ها از داخل صف برای ارائه خدمات : نحوه انتخاب مشترینظم صف

   .در یک سیستم

از ای  معیار های مقایسه بهینه سازی سیستم های صف برای

میانگین انتظار ، میانگین طول صف، متوسط زمان بیکاری  :قبیل

 را داریم. تعداد متوسط کانالهاو 

شود که دولت  به دفاتری گفته می :دفتر پیشخوان خدمات دولت

م در سطح کشور ی خدمات الکترونیک به مرد ایران برای ارائه

های اجرایی دولتی ایران  ی دستگاه است. کلیه احداث کرده

 .د خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهندموظفن

 

 :نهاد مورد بررسیتجزیه و تحلیل فرآیندهای اجرایی 

هزار دفتر پیشخوان خدمات با  31حال حاضر حدود  در    

عناوین مختلف، در کشور مشغول فعالیت هستند که نزدیک به 

هزار واحد دیگر در  1هزار واحد آن در روستاها و حدود  31

شهرها به عرضه ی خدمات دولتی از قبیل خدمات مخابرات، 

تجربه . می پردازدو... ال ، آب و برق و گاز، ثبت احوپست بانک

موفق واگذاری خدمات پستی ومخابراتی به دفاتر ارتباطی بخش 

خصوصی و الگوسازی برای فعالیت های مشابه در بخش خدمات 

و شهرداری تهران و تنوع یافتن انواع  31تأمین اجتماعی، پلیس +

دفاتر در دست تأسیس، دولت ومجلس شورای اسالمی را به آن 

مبنا قراردادن دفاتر سازمان یافته خدمات ارتباطی داشت که با 

دفتر فعال در گستره شهرها و  31111کشور که شامل حداقل 

روستاهای سراسر کشور می باشند و تجمیع تمامی خدمات قابل 

واگذاری به آنها در چارچوب نیازهای روز افزون جامعه به انواع 

ر شهرها و خدمات قابل دسترسی وتوزیع عادالنه این خدمات د

با تدوین و ابالغ قوانین وآیین نامه های الزم، بسترهای  روستاها ،

قانونی را برای فعال سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش 

عمومی غیر دولتی در سطح کشور با نظارت دستگاه های مسئول 

 :ند ازاهداف این دفاتر عبارت فراهم کنند.از جمله کار ویژه ها و

عمومی و دولتی و تمرکز زدایی وافزایش بازدهی  تجمیع خدمات

 .در سرعت و کیفیت خدمات کشوری

فرآیند و فرآورده های دفاتر پیشخوان خدمات دولت طبق  

منویات و رهنمود های مقام معظم رهبری در جهت عدالت ورزی، 

کاهش فساد اقتصادی واداری، سهل المسیر شدن داالن های 

نعطاف پذیری سازمانی و رضایت ا استفادة عمومی و بروکراتیک و

بخشی بدنه اجتماع در ساحت دولت تکنوکرات والکترونیک بر 

 .هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست

مراحل کلی فرآیند بکارگیری سیستمهای صف در دفاتر 

 پیش خوان به شرح ادامه ارائه میگردد:
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 تعیین واحد های مرتبط در شبکه مورد بررسی -3

 واحد خدمات ثبت احوال  -

 واحد خدمات پستی -

 ، رایتل و ایرانسل(واحد خدمات تلفن همراه )همراه اول -

 واحد خدمات مالیاتی خودرو -

 واحد خدمات آب و فاضالب -

 

 واحدهای مختلفتعیین خدمات ارائه شده در  -2

دفاتر پیشخوان خدمات دولت با کار ویژه های 

 اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریعبروکراتیک ،

خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده ی خدماتی اعم از 

پست، پست بانک، مخابرات، خدمات ارتباطات و ثبت احوال و 

ضرورت و اهمیت این دفاتر در سال های  .ایفا میکنند ...بیمه و

اخیر بسیار مبین و روشن است وماهیت و کاربرد این دفاتر بر 

 .هیچ یک از مراکز اداری پوشیده نیست

نین، در دفاتر پیشخوان خدمات در حوزه ثبت چمه

احوال دو دسته خدمات شامل خدمات شناسنامه ای و خدمات 

کارت شناسایی ملی صورت می پذیرد. در قسمت خدمات 

ثبت والدت و صدور شناسنامه  شناسنامه ای خدمات شامل ،

المثنی شناسنامه،  نوزاد، تنظیم سند فوت و صدور گواهی ،

ه، تغییر نام خانوادگی، تغییر نام، اصالح تاریخ تعویض شناسنام

تولد، الصاق عکس به شناسنامه، ثبت مشخصات منسوبین، ثبت 

والدت اتباع بیگانه، ثبت وفات اتباع بیگانه،درج سیادت، شناسنامه 

ایرانیان خارج از کشور، ثبت والدت ایرانیان خارج از کشور،ثبت 

رد و خدمات کارت وفات ایرانیان خارج از کشور، گواهی تج

شناسایی ملی شامل، درخواست کارت شناسایی ملی، درخواست 

کارت شناسایی ملی المثنی، پیگیری صدور کارت شناسایی ملی 

 می باشد.

 های حرکت به تفکیک خدمت درخواستیتعیین مسیر  -1

 ترسیم نمای شماتیک شبکه مورد بررسی -4

 تعیین توزیع احتمال زمان ورود مشتریان -1

ایج مشاهدات و ثبت زمان بین دو ورود متوالی در تعیین نت

ماهه بطور تصادفی در روزهای هفته و در  1یک دوره  

  31الی  1ساعات 

𝝀          داده ها به سیستم : میانگین نرخ ورود         
 

 
 

 

 تعیین توزیع احتمال زمان ورود مشتریان -1

 
 

 

 تعیین نرخ ورود مراجعین به هر بخش -3

توزیع احتمال زمان سرویس دهی ایستگاه های  تعیین -3

 مختلف

 انتخاب مدل صف سیستم مورد بررسی -1

با بررسی های انجام شده شبکه باز جکسونی با ویژگیهای 

مشروحه زیر دارای بیشترین انطباق با شرایط عملکردی دفاتر 

بر طبق  i  ورود از خارج سیستم به گره .پیشخوان خواهند داشت

زمان خدمت دهی  پذیرد. صورت می  λ iو با نرخ فرآیند پواسون 

مستقل از یکدیگر و  iبرای هر ایستگاه خدمت دهی در گره 

  µiرو متغیر تصادفی نمایی با پارامت مستقل از سایر گره ها بوده

 iاحتمال این که یک مشتری که خدمت دهی او در گره   باشد.
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ده و مستقل از بو  rijگردد برابر  jتمام شده است وارد گره 

  .وضعیت سیستم باشد

 به تفکیک ایستگاه های کاری آنالیز وضعیت جاری  -31

 شامل:

 تعیین میانگین وزنی نرخ خدمت دهی این ایستگاه  -

 تعیین میانگین وزنی نرخ ورود مشتری به این ایستگاه  -

 تعیین میانگین مشتریان منتظر در صف حدود -

 تعیین میانگین زمان معطلی مشتری به طور متوسط -

تعیین  احتمال مشغول بودن سیستم هنگامی که  -

 .مشتری وارد می شود

 :تحلیل حساسیت مدل مورد بررسی -33

اساس تعداد یان برلیل حساسیت بخش خدمات مشترتح -

 خدمت دهندگان 

  تحلیل حساسیت بخش ها بر اساس نرخ ورود مشتری -

 بهینه سازی مدل مورد بررسی -32

 بررسیتعیین مدل ریاضی بهینه سازی نهاد مورد   -31

 

∑        صفزمان کل مشتریان در
  

         

7

  1

 

S.T: 

 بهره وری کل سیستم
  

∑   
  

⁄7
  1

7
 0 71 

    بهره وری هر ایستگاه
   

  
 0 21 

    بهره وری هر ایستگاه
  

  
 1 

  1 6   7 

 

 فرآیند بهینه سازی برای هر ایستگاه -34

  ن موارد مشروحه زیر برای هر ایستگاه کارییتعی -

  تعیین جواب بهینه برای معادالت باال برابر است -

 نرخ خدمت دهی متوسط یک خدمت دهنده در این ایستگاه  -

تعیین تعداد پرسنل برای نزدیک شدن به نرخ خدمت دهی  -

 هبهین

  وری تعیین میزان بهره -

 :بررسی راهکارها  و تصمیم گیری -31

مشروحه زیر را برای راهکارهای با تحلیل نتایج میدانی میتوان 

 این مطالعات متصور بود. 

ادغام نمودن برخی از ایستگاه ها با توجه به ارتباط  :راهکار اول

 کاری و در جهت دستیابی به بهره وری باالتر 

 موزش پرسنل موجود و غنی سازی شغلی آ :راهکار دوم

بکارگیری  پرسنل جدید در بخش  های مختلف  :راهکار سوم

 کل. بمنظور افزایش  بهره وری

 ارزیابی  راهکارها   پیشنهادی -31

 حلیل  نتایج راهکارهای پیشنهادیت -33

 

 نتیجه گیری

با تحلیل مدل و مشاهدات ایستگاه های مختلف و معیارهای 

ستگاه و نیز مسیرهای موجود در شبکه، عارضه یابی ارزیابی هر ای

انجام گردید و با توجه به تحلیل حساسیت ایستگاه ها راهکارهای 

موجود تسلیم مدیریت شد. نتایج گویای این مطلب است که می 

توان با استفاده از نیروی انسانی موجود، غنی سازی شغلی و 

باالتر و همچنین  تلفیق ایستگاه ها یک شبکه با بهره وری بسیار

 زمان انتظار در صف بسیار پایین تر ارائه نمود. 

در مطالعات بعدی با انجام تحقیقات میدانی و انجام مطالعات 

کامل در یک یا جند دفتر پیشخوان روش پیشنهادی مورد  

  بررسی قرار گرفته و نتایج آن در مقاالت بعدی ارائه میگردد.
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 :در سایر موسسات پیشنهادهای کاربردی

کار  آموزش پرسنلی که در ایستگاه جدید مشغول به -

 . خواهند شد

های اساسی مورد نیاز همچون  فراهم آوردن زیر ساخت -

  فضا و تجهیزات تلفیق جهت ایستگاه ها باشد.

و بستر  ITهای تمهیداتی همچون استفاده از زیر ساخت -

 .بطور غیر حضوری اینترنت در راستا ی انجام فرآیندها

استفاده از نظام ارزیابی عملکرد و پاداش و نظام گردش  -

  .شغلی

پس از تعیین نقاط اوج مراجعه مشتریان در ایام هفته  -

 .بکارگیری نیروهای ذخیره

بررسی فرآیند های زمانبر و استفاده ازنظام اولویت  -

 .بندی

 

 

 

 


