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 : مقاله پژوهش پایه

 

  در استان گیالن تحلیل روند و تحوالت باروری و عوامل موثر بر آن

 7لیال بادپای

 :چکیده

مهم ترین شاخص های موثر بر ساختار جمعیت است . باروری یکی از 

در برابر شاخص مرگ و میر و در کناار رارو وتدر رورا      این شاخص

تغییرار جمعیتی را رقم می زرا . اساتاگ الاییگ یکای از اساتارهایی      

است که با بحراگ جمعیتی روبرو است درحال حاضرپائین باودگ رارو   

وتدتهاای رو داد در مییاا     باروری و پائین بودگ ررو وتدر )میزاگ

رفاار جمعیااتس و سااا من ی، بحااراگ جمعیتاای اسااتاگ را ماای  7111

رمایار . عیوه بر این افزایش سن ازدواج برای مارداگ و زرااگ موجا     

میگردد که  فرزر آوری از سوی مادراگ در سنین بااتتر اتفااا افتااده    

ی کا  در  که این موضوع با تع اد فرزر اگ با ریا آما ه و میازاگ باارو    

استاگ ارتباط مستییم دارد . چراکه در اینصورر خارواده ها باه عتات   

یاا از فرزرا  آوری   ، بات بودگ سن مادر و ع م آمادالی رواری و جسمی

اجتناب کرده و یابه یک فرزر  اکتفا مای رماینا  رهایتاا ایان موضاوع      

منجر به کاهش میزاگ باروری به زیر سطح جارشینی و یا حتی کاهش 

جایگزینی باروری دختراگ رسبت به مادرارشاگ خواه  شا  . در  سطح 

شاخص های باروری معرفای  ، این میا ه با بررسی وضعیت ثبت موا ی 

و پااا از آگ وضااعیت فرزراا  آوری برحساا  الااروه ساانی مااادراگ و   

س  ویژه استاگ الییگ باا  TFR)و باروری ک   سGFR)باروری عمومی 

مورد بررسی قرار الرفته است  7931و 7931توجه به سرشماری سال 

. 

 

، TFR ،GFR: باروی، وتدر، الاروه سانی ماادراگ،     واژگان کلیدی

ASFR 

                                                           
استاگ الییگاداره کل ثبت احوال آمار و اطیعار جمعیتی و مهاجررکارشنا  مسئول . 7

 

 

 مقدمه  : 

بحا  بار روی کااهش     7931پا از ارتشار رتاای  سرشاماری ساال    

میازاگ  )جمعیت باات الرفات بار اساا  آخارین بارآورد رارو وتدر        

درهزار  79در الییگ  سرفر جمعیت 7111وتدتهای رو داد در مییا  

رفر است که ب ین  حاظ جزء پائین ترین استارها در کشور اسات ایان   

در  9193و در استاگ سیستاگ بتوچستاگ حا ود    7397ررو در کشور 

هزار رفر است. از طرفی پائین بودگ ررو وتدر در الاییگ، ساا من ی   

ر را در استاگ افزایش داده است بطوریکه بررسی هرم سنی جمعیت د

 .استاگ رشاگ می ه  31و  31دو فاصته سرشماری 

پائین بودگ باروری در استاگ الذر افزایشی از برآم الی میاره هارم باه   

سمت باتی آگ و بت ری  معکو  ش گ هرم و ب ربال آگ سا خوردالی 

 7931جمعیت را سب  خواه  ش . بر اسا  رتای  سرشاماری ساال   

شور شناخته ش . عیوه بر آگ % پیرترین استاگ ک 397استاگ الییگ با 

کمتارین بعا    ، روری پاائین این استاگ ویژالیهای دیگری ریز دارد . باا 

سبک زرا الی  ، بات بودگ ررو مرگ و میر، ، تراکم باتی جمعیتخاروار

از جمته شاخصهای مورد توجه بوده که ا بته تاثیرالذارترین آگ ، مردم

 شاخص باروری است .  

از دو میو ه الروه سنی مادراگ باارور و میازاگ    از آرجائیکه باروری متاثر

فرزر اگ متو   ش ه از آراگ محاسبه میگردد ب ین جهت رورا  بررسای   

باروری را میتواگ بر اسا  داده های ثبتی با کمترین خطا برآورد رمود. 

در این میا ه سعی ش ه با استفاده از آمارثبات رویا اد وتدر طای ده    

رور  چگورگی تغییرار شاخصهای مرتبط با این رویا اد باه   ، سا ه اخیر

تصویر کشی ه ش ه و بطور مختصر به توصیف برخای ویژالای هاای آگ    

 پرداخته شود . 

همچنین بر اسا  الزارش تع اد متو  ین بر حس  الروه سنی ماادراگ  

برآورد باروری باه   ،7931و  7931سا های و رتای  جمعیت سرشماری  

س  بر اسا  ک  موا ی  ثبت شا ه   Direct Methodsشیوه مستییم )

 محاسبه الردی ه است .   

 در استان گیالن تحلیل روند و تحوالت باروری و عوامل موثر بر آن                  
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 وضعیت ثبت موالید :

زاد و و   یکی از دو پ ی ه طبیعی و ذاتای جمعیات و یکای از عواما      

اثرالذار بر افزایش جمعیت می باش . این پ یا ه در جمعیات شناسای    

ری در کشور تحت عنواگ باروری مورد مطا عه قرار می الیرد. میزاگ بارو

در طول زماگ و خصوصاً سه دهه اخیر با صعود و رزو هایی همراه باوده  

 س713، ص7931، زرجاری)است .

گ در رور  تغییرار واقعه وتدر در طول ده سال الذشاته اساتاگ الایی   

 .مشخص ش ه است 7ج ول شماره 

باه میازاگ    7939تع اد وتدر ثبت ش ه در سال  بر اسا  این ج ول،

 97611باه رقام    7937فیره بوده است که این رقم در ساال   91111

. چنارچه در ج ول مشهود اسات باا   س% افزایش 297ح ود )واقعه رسی  

اعمال فعا یتها و اجرای طرح هاای ویاژه و توجاه ویاژه باه کیفیات و       

ایان رویا اد افازایش     آمارهای ثبت جااری ، تمامیت ثبت واقعه وتدر

درص  در ساال   37یافته است . بطوریکه درص  پوشش این شاخص از 

 رسی ه است . 7939% در سال  33به رقم  7939

 حاص  از آگ یو شاخص ها 7937 یا  7939ثبت ش ه از سال  یوتدر ها -7ج ول 

 

 : نرخ خام والدت

استاگ الییگ به  حااظ رارو موا یا  پاائین تارین میازاگ را در کشاور        

در هازار رفار جمعیات     79این شااخص عا د    7937داراست .در سال 

 برآورد شا ه اسات. ایان شااخص در ده ساا ه اخیار باا رورا  متغییار         

)صعودی، رزو یس و الاه ثابات هماراه باوده اسات. ایان شااخص بطاور        

وتدر اسات و رورا  تغییارار آگ رشااگ     مستییم متاثر از ثبت فراواری 

می ه  که در چن  سا ه اخیر افزایش واقعه وتدر دارای شی  کنا ی  

رو  7931در ده سا ه اخیار  بیشاترین وتدر اساتاگ در ساال      بوده و

 داده است.

 

 

 

 

روستاییشهریزنمردجمع والدتسال
نسبت 

جنسی

نسبت 

شهرنشینی
ثبت جاری

نسبت ثبت 

جاری
نرخ والدت

13833044415474149701781312631103.458.52769991.012.8

13843230716551157561943312874105.060.22937690.913.5

13853138215982154001926812114103.861.42906292.613.0

13863155516101154541939412161104.261.52945093.313.0

13873197816499154791953212446106.661.13024894.613.1

13883185416261155931926712587104.360.53070196.413.0

13893203716357156801956912468104.361.13156898.513.0

13903197716395155812007511901105.262.83132998.012.9

13913219816433157652047111727104.263.63140597.512.9

1392326451655216093228099836102.969.93193597.813.0
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                      سال       

 گروه سنی
1383138413851386138713881389139013911392

30444323073138231555319783185432037319773219832645جمع والدت 

53544744383334253927کمتر از 15 سال 

15-193219344730532920303028382890268724282292

20-2495071037295839548947490048748839481158177

25-298448935593329732100331006710075102091030810392

30-346061591059865982602463446632698674997823

35-392537259827532727275628582861288830373110

40-44506496543530518614642621636706

45-4954525252665454745352

59233320394219291631باالی 49 سال

00000082646735نامشخص

جدول 2- والدت ثبت شده  به تفکیک گروه سنی مادران  - سال 1383 الی 1392

                      سال            

  گروه سنی
13831392)r(نرخ رشد

6.5-0.07-53270.510.93کمتر از 15 سال 

15-19321922920.710.97-0.03-3.3

20-24950781770.860.99-0.01-1.5

25-298448103921.231.020.022.1

30-34606178231.291.030.032.6

35-39253731101.231.020.022.1

40-445067061.401.030.033.4

45-4954520.961.000.00-0.4

6.2-0.06-59310.530.94باالی 49 سال

جدول3-  نرخ رشد مرکب موالید ثبت شده به تفکیک گروه سنی مادران –1383 الی1392

 نسبت جنسی بدو تولد: 

شاخص رسبت جنسی ب و تو   از تیسایم فراوارای وتدر مارداگ باه     

س حاص  می الردد و رشار هن ه  تع اد وتدر پسراگ 711زراگ )ضرب ر

دختر متو   ش ه است. تفاور رسبت جنسی ب و تو   با  711در برابر 

در  طاول عمار بیشاتر زرااگ را    س، 33رسبت جنسی جمعیت  )الییگ : 

رشاگ می ه  که در چنا    7برابر مرداگ رشاگ می ده . رمودار شماره 

س تعا اد متو ا ین پسار رو باه     7937ا ای   7931سا ه اخیر )از ساال  

کاهش است. کاهش رسبت جنسی موج  افزایش جمعیت زرااگ و از  

طرفی موج  بهم ریختگی رسبی هرم سنی جمعیت در سا های آتای  

 خواه  ش .  

 
 

 ثبت جاری والدت:

شاخص جاری در میایسه با ک  وتدر ثبت ش ه مشخص می رمای  که 

از میزاگ ک  واقعه به ثبت رسی ه سهم وتدر های جاری )وتدر هایی 

 که در هماگ سال وقوع به ثبت رسی ه استس، چه ار ازه بوده است.  

 

 

 

 

 

 

 

رور  ثبت جاری در استاگ الییگ با توجه به اقتیم و فرهنا  ماردم در   

ه از پوشش مناسابی برخاوردار باوده اسات. بطوریکاه در ساال       ده سا 

% از کا  وتدتهاای رو داده در همااگ     33% افزایش 2با ح ود  7937

سال وقوع به ثبت رسی ه است. این موضاوع کااهش خطاای راشای از     

س را رتیجاه  رسبت به رتاای  سرشاماری  محاسبار آمارهای ثبت احوال )

 می ده .

   :سنی مادران ثبت موالید به تفکیک گروه

ا گاوی بااروی اساتاگ باه     ، از ثبت موا ی  به تفکیک الروه سنی مادراگ

سهو ت حاص  می الردد . وبا قرار دادگ جمعیت الاروه سانی زرااگ در    

 و  ASFRمهمترین شاخص های باروری  از جمتاه  ، مخرج میزاگ ها

TFR   .  ریز ب ست می آی 

تفکیاک الاروه سانی    میزاگ وتدتهای ثبت شا ه باه     7ج ول شماره 

 مادراگ را در ده سا ه اخیر رشاگ می ه  .
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جمعیت گروه سنی 
متولدین گروسنی 

ASFRTFRGFRمادران

74048731859جمع کل 

15-19100916268726.6

20-24121173839469.3

25-291266001020980.6

30-34111774698662.5

35-3997442288829.6

40-44976976216.4

45-4984885740.9

1.3843.0

 استاگ الییگ –میارگین سن ازدواج مرداگ و زراگ  -1ج ول

 
رتای  حاص  از محاسبه ررو رش  )در بازه ده سا هس برای هر الروه سنی 

مادراگ مشخص رموده است که در ده سال اخیر وتدر های ثبت ش ه 

ساال سایر    71-71سال و  71-73، سال 71مادراگ زیر در الروه سنی 

ساال )باا ااماا      91 – 91رزو ی و موا ی  ثبت ش ه در الاروه سانی   

س بیشاترین سایر صاعودی ثبات وتدر را بهماراه      11-11الروه سانی  

بات رفتن میارگین سن  1داشته است که ا بته با توجه به ج ول شماره 

، ، به  حاظ تاخیر در فرزر  آوریعازدواج در این بازه زماری ریز بر موضو

 تاثیر مستییم داشته است.

 

 محاسبه شاخص های باروری :  

 ترین شاخص، ررو بارورى است. در محاسابه  بارورى مهم ه یدر مطا ع

سال است. باه  ی  ررو موا ی  خام، مخرج کسر ک  جمعیت در میاره ی

تاثثیر   اى از افراد جمعیت که در امار باارورى دخا ات و    این جهت ع ه

زرااگ  ، آینا . ایان عا ه عباارر اسات از      مستییم ر ارر ، به حساب مى

 71ساا گیس و زرااگ کمتار از سان باارورى )      13تار از یائساگى )   مسن

در محاسابه  س، سال و یائساه  71کمتر از ). تع اد جمعیت زراگ سسا گی

  حاظ رمی الردد .، باروری

ز راه تیسایم  ا :(general fertility rate) هاى باارورى عماومى   ررو

موا ی  زر ه متو   ش ه یک سال به عموم زرااگ واقاد در سان باارورى     

  :شود مى رتیجه سال هماگسا گیس در میاره  13-71)

GFR = B/F(51-94) × 5111 

ده  که در میاب  تع اد معیناى )معماوتً    ررو بارورى عمومى رشاگ مى

کاود  متو ا    هزار رفرس از زراگ واقد در سن بارورى در یک سال چن  

  .شود مى

االار در  :(ago - specific fertility rate) سانى  ررو باارورى ویاژه  

 71-13جاى متو ا ین و زرااگ    فرمول مربوط به ررو بارورى عمومی، به

 را اى ویاژه  سنى الروه یا سن زراگ و موا ی  جمعیت، ک  به مربوطسا ه 

 :آی  ىدست م ین بهسن ویژه بارورى ررو صورر این در دهیم، قرار

ASFR = Bx/Fx (51-94) × 5111 

تع اد فرزر ارى است که یک  :(total fertility rate) رو بارورى ک ر

توارا  باه دریاا آورد. ایان      طور متوسط در دوراگ بارورى خود ماى  زگ به

هاى دیگر باروری، معماوتً باراى هازار رفار از      شاخص ریز مارن  شاخص

 هااى  رارو  مجموع ک  بارورى رروشود.  براى محاسبه  زراگ محاسبه مى

هاى سنى را که براى هزار رفر زگ محاسبه ش ه به  روهال تمام سنى ویژه

هاى سنى پان  ساا ه    کنیم و ى از آرجا که الروهمی تیسیم  7111ع د 

ضارب   1الیارد، رتیجاه را باه     در فرمول مزبور مورد اساتفاده قارار ماى   

  .کنیم مى

TFR = ∑ ASFR × 10511 

 باروری ویژه سنی الییگ، باروری عمومی، روری ک محاسبه ررو با

 ASFR ،GFR ،TFRشاخص های بااروری  ، 6و  1در ج ول شماره 

 محاسبه الردی ه است .  7931و  7931در سا های 

 7931سال  –شاخص های باروری استاگ الییگ  -1ج ول

 
 7931سال  –شاخص های باروری استاگ الییگ  -6ج ول

 

 

 

 

 

 

1383138413851386138713881389139013911392سال

26.2026.3026.4026.5026.7026.1026.1027.1027.6027.90مرد

22.1022.3022.5022.6022.8022.1123.1023.4023.8023.10زن

جدول میانگین سن ازدواج مردان و زنان استان گیالن -ده ساله 1383 الی 1392

جمعیت گروه سنی 
متولدین گروسنی 

ASFRTFRGFRمادران

73249631302جمع کل 

15-19133375305322.9

20-24137060958369.9

25-29114040933281.8

30-3496089598662.3

35-3995700275328.8

40-44833355436.5

45-4972897520.7

1.3642.7
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 الذشت  ثبت وتدر در ده سا ه اخیر به  حاظ کیفای و چنارچه از رظر 

پوششی )مرتفد ش گ کم ثبتی و دیرثبتیس سیر تکامتی را طای رماوده   

ثبت جاری، درهر سال با پوشاش   و با اجرای طرح ها و فعا یتهای ویژه،

 کامتتری رسبت به سال الذشته خود فزوری یافته است. 

 ،7931و  7931ا های از اینرو برای محاسبار شاخص های بااروری سا  

در صورر کسر، ک  وتدتهای ثبت ش ه الروه سنی مادراگ جایگاذاری  

الردی ه است. محاسبار رشاگ می ه  که میزاگ بااروی کا  اساتاگ در    

افزایش یافته است و همچنین  7993به ع د  7996سا های اخیر از ع د 

رسابت باه ساال     199با افازایش    7931میزاگ باروی عمومی در سال 

 71-13زرااگ واقاد در سان باارورى )    روبرو بوده است یعنای از   7931

  19به تعا اد    7931و در سال  1792به تع اد  7931در سال سا گیس 

 موا ی  زر ه  ثبت ش ه است . 

در واقد در بیاگ باروری ک  االر به یک رقم اعشار اکتفا رماییم میحظه 

ر تغییاری ر اشاته و   میگردد که رور  زاد و   در استاگ در سا های اخی

را رشاگ می ه . که ا بته افزایش بسیار ار   ایان شااخص را    791ع د 

راشی از  افزایش تع اد جمعیت جواگ در ، میتواگ با توجه به هرم سنی

 دارست.  ، معر  ازدواج

همچنین میحظه میشود که میزاگ موا ی  راشای از الاروه سانی ویاژه     

(ASFRمتفاور بوده اسات . ایان    7931و  7931در فاصته سا های  س

ساال   93-91، ساال  91-91، سال 71-73شاخص در الروه های سنی 

با افزایش ار کی روبرو بوده است . در واقاد میازاگ تغییارار در الاروه     

های سنی متع د به الوره ای بوده که در میارگین ک  منجر به افازایش  

 ش ه است .، لسا 1باروری ک  در فاصته  197

 7931و  7931در فاصته دو سرشماری  ASFRشاخص میایسه   -1رمودار

 نتیجه گیری:  

ثبت وتدر در الییگ در ده سا ه اخیر رور  الاه رزو ی و الااه باا شای     

بسیار کن  صعودی همراه بوده است . در ده سا ه اخیر بااتترین  ثبات   

پائین تارین ایان   ثبت ش ه است و  7991با ع د  7931وتدر در سال 

باوده اسات . میاارگین ده     7793با رقام   7939شاخص مربوط به سال 

 را حاص  می ده . 79سا ه این شاخص ع د 

باتترین ع د ثبت وتدر مرداگ در میاب  زراگ مربوط باه ساا های باه    

باا عا د    7931و  71197با عا د   7931، 71696با ع د  7932، ترتی 

کمترین  71793با ع د  7937سال  بوده است . رسبت جنسی در 711

می ار را در ده سا ه اخیر به خود اختصاص داده است . کااهش رسابت   

جنسی در دراز م ر ممکن است موج  رقم افزایشی رسبت جارشینی 

دختراگ بارور الردد و ی با توجه به میزاگ طول عمر بیشتر زراگ و فور 

ممکان  ، یارساال بیشتر مرداگ در میاب  زراگ باتخص در الاروه سانی م  

است بهم ریختگی ساختار جنسی هرم جمعیت را پ ی  آورد کاه خاود   

 دارای پیام هایی است.

 – 93در ده سا ه اخیر بیشترین افزایش وتدر در الروه سانی ماادراگ    

سال اتفاا افتاده است که ایان موضاوع باا افازایش سان ازدواج در       91

باادررظر الارفتن    استاگ رابطه مستییم داشته و موج  شا ه اسات کاه   

فرزرا  آوری از ساوی زوجاین    ، فاصته ازدواج تا متو   ش گ او ین فرزر 

در سنین باتتری رو ده  . بنابراین سنجه ها و شاخص های به اشاتی  

 مرتبط با این موضوع بسیار حائز اهمیت و قاب  تام  است .

به فاصته دو سرشماری با شای     GFRو  TFRشاخص های باروری 

 یکن با دررظر الرفتن میازاگ مارگ و    ی صعودی ش ه است.بسیار کن 

میر )بر اسا  رش  طبیعی جمعیاتس میحظاه میگاردد کاه جمعیات      

استاگ با کاهش مواجه ربوده و رش  دارد )طبق آخرین محاسابار ایان   

بوده استس و  یکن رش  آگ با آهن  کن ی مواجاه اسات و    1963ع د 

است که در آین ه سایر   محتم ، درصورر استمرار وضعیت ب ین شک 

 ثابت و یا رزو ی را طی رمای .  

نی ماادراگ در باازه   رش  وتدر به تفکیاک الاروه سا   ) 9ج ول شماره 

رشااگ   س1رماودار شاماره   ) ASFRس و بررسی شااخص  زماری ده سا ه
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ایاان شاااخص در ، 7931و  7931می هاا  کااه بااین دو سرشااماری   

-73الروههاای سانی   کااهش  و در    71-73، 71-71الروههای سنی 

سال با افزایش روبرو بوده اسات کاه میاارگین      91-93، و 91-91، 71

و  TFRرا بارای شااخص    197افازایش  ، ساا ه  1آگ با احتسااب دوره  

 حاص  داده است .، GFRرا برای شاخص  199افزایش 

 791بطور کتی بر اسا  رتای  حاصته هم اکنوگ ررو باروری در الاییگ  

که ب ین  حاظ جازء پاائین تارین اساتارها در      ساربا یک رقم اعش)است 

و در اساتارهای چاوگ هرمزالااگ و     792کشور است این ررو در کشاور  

است. از طرفی مطارح اسات کاه     991ا ی  9سیستاگ بتوچستاگ ح ود 

بررامااه تنظاایم خااارواده بسااته بااه فرهناا  وشاارایط خاااص هرریطااه  

 استاگ الاییگ را  ازکشور،تاثیرالذاری متفاوتی داشته است . این موضد 

 .مواجه ساخته است ترین ررو موا ی  پایین با

اشتغال زایی و بروگ رویی بیشتر  مواردی چوگ سبک زر الی و فرهن ،

زراگ از محیط خاره به جامعه، موج  الردی  تا خارواده ها به یک فرزر  

اکتفا رموده و این موضوع سب  ش ه تاا رارو موا یا  اساتاگ در میاام      

تع ادفرزر  آوری میایسه با دیگر استارها در رتبه آخر قرار الیرد . یعنی 

به جمعیت بزرالساتری که روزی پیر خواهن  شا  افازوده    وکمتر ش ه 

 خواه  ش .

فرزر  داشاته باشا     797این ب اگ معنی است که هر زوج بای  ح اق  

تا بتوار  در رس  بع ی جایگزین آرها در فرزرا  آوری شاور  کاه هام     

 می باش  . 791اکنوگ این شاخص در الییگ 

، موجود بر افازایش بااروری   و ی بای  توجه داشت که همراه با دی  الاه

رگه اشت و یا حتی  افزایش شااخص هاای به اشاتی مارنا  کااهش      

کااهش مارگ و میار راوزاداگ و همچناین      ، مرگ و میر مادراگ باردار

سال بسیار مهم و اساسی است چرا کاه برخاورداری از     1-3کودکاگ 

یک جمعیت با کیفیت مستما کاهش آسی  های اجتماعی و فرهنگی 

ر برخواه  داشت عایوه بار آگ عاوامتی چاوگ تساهی  ازدواج      را ریز د

، برای جواراگ و تامین زیرساخت های تشکی  خارواده همارن  اشاتغال 

مسکن ویا کاهش پیام های راشی از افزایش طایا و پایا اری بنیااگ    

خارواده ها و .. از متزومار افزایش جمعیت می باش  . در حاال حاضار   

 هاای  حساسایت  و اقتصاادی  ساخت  یطشارا  خااطر  را به مردم خود

 ساان افاازایش ساان ازدواج، افاازایش در جامعااه، در موجااود فرهنگاای

بنابراین تزم اسات تاا باا     دارن  می محق فرزر آوری کاهش و باروری

توجه به موقعیات هاای فرهنگای و سابک زرا الی و مساای  زیسات        

محیطی در الییگ تصمیمار کاربردی برای بساتر ساازی هاای یاک     

با متحوظ داشتن  چا ش هاای مرباوط باه جمعیات     ، سازر هجمعیت 

 اتخاذ الردد .، جواگ با کیفیت

 : نابع و مراجعم

 7937ا ی  7933سا های ، سا نامه آماری اداره ک  ثبت احوال الییگ -

 ساماره ا کتروریکی الزارشار سازماگ ثبت احوال کشور -

 س91؛ 7969بحراگ، رشریه ) -

 ایاراگ و چشام ارا از آینا ه آگ،     سطح بااروری در  ا ه، حبی  زرجاری، -

 .16  -61 صص ،7923 سال ،73 و 72شماره  جمعیت، فصتنامه

 http://vista.irمجته ا کتروریکی ویستا   -

، 7933، رشااااا  جمعیااااات ساااااا من  در ایاااااراگ   ، مطتاااااق -

http://www.pezeshk.us 

و اطیعاار جمعیتای ساازماگ ثبات احاوال      الزارش داختی دفتر آماار  -

، رظاراگ  صااح   و مسائو ین  منظر آگ در اهمیت و جمعیت - کشور

 مهرماه، 7937
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  :مقاله پژوهش پایه  

 

مباحث مربوط به امور سجلی  مسائل و بررسی وضعیت،

 بختیاری عشایر استان چهارمحال و

 2، سیدحجت اله حسینی1 صدیقه رستمی

 چکیده :

رشی  کشور  و جامعه عشایری ایراگ در طول تاریخ پرفراز

اقتصاد ک  کشور  همواره ریشی ارکار راپذیر در حوزه سیاست و

از جمته  الی به امور عشایر ایفاکرده است از این رو  توجه ورسی

سجتی عشایر توسط ادارر ثبت احوال با توجه به اینکه بخش امور

قاب  توجهی از عشایر بختیاری در زماگ یییا در این استاگ 

این میا ه  حیاتی است در سکنی می الزینن  بسیار مهم و

اردل با توجه  وضعیت سجتی عشایر در دو شهرستاگ کوهرر  و

مورد بررسی   دو شهرستاگبه سکنی الزی گ بیشتر عشایر در این 

رسی الی به امور سجتی عشایر به منظور تامین قرار الرفته است. 

 ،ه ف رفد محرومیت از مناطق عشایریع ا ت اجتماعی با 

تع ی  رابرابری های موجود بین جامعه عشایری با جوامد شهری 

میراث معنوی عشایر  حفظ هویت ایراری اسیمی و روستایی، و

منظور خ مار رساری با کیفیت بهتر  به این  صورر می پذیرد به

قشر از جمعیت استاگ ایجاد حوزه عشایری در ادارار ثبت احوال 

در مناطق عشایر رشین، مجوز ص ور شناسنامه یک طرفه با 

مشخصار مادر، رسی الی به امور فاق ین شناسنامه بزرالسال، 

                                                           
1
اداره ک  ثبت احوال استاگ منابد ارساری م یریت و معاوگ توسعه  - 

 چهارمحال و بختیاری
2

 اداره ک  ثبت احوال استاگ چهارمحال و بختیاری - 

 ایرعش طیا در مناطق روستایی وو اج واستیرار دفاتر رسمی ازد

 می الردد. پیشنهاد و...

 

 شناسنامه ، کوچجامعه عشایری، ، عشایر :واژگان کلیدی

 مقدمه :

عشایر الروهی از جمعیت هستن  که به خاطر  شیوه معیشتی 

روستا رشین متمایز و خاص از دو الروه دیگر جمعیت شهررشین 

می شور  کشور ایراگ از دیر باز خاستگاه عم ه عشایر در جهاگ 

ترکی  اجتماعی جمعیت ایراگ متشک  از سه جامعه بوده است 

 عشایری است . روستایی و، شهری، متمایز

روستا و هر چن  رسبت جمعیت عشایر کمتر از جمعیت شهر 

است  یکن جامعه عشایری ایراگ به عنواگ یک واقعیت اجتماعی 

عضو و فرهنگی و سیاسی –اقتصادی بخشی از ساختار تاریخی –

 .س7931، محمودیاگو عه متی است )روروزی فعال از پیکره جام

کیتومتر 76199بختیاری با مساحتی ح ود و استاگ چهارمحال 

مشرا به استاگ و مربد در مرکز کشور واقد الردی ه که از شمال 

از مغرب به و بویر احم  و جنوب به استاگ کهکیتویه ، اصفهاگ

 3این استاگ شام   استاگ خوزستاگ مح ود می باش .

مرکز آگ شهر  دهستاگ می باش  و 11و شهر11گ،شهرستا

دهستاگ آگ در زماگ یییا تحت قتمرو عشایر  شهرکرد است و

در  شمال اربی استاگ و مح  استیرار عشایر در ارب و استاگ و

 .دامنه رشته کوه های زردکوه بختیاری سبز کوه می باشن 

 717 هزار و 76بختیاری با پهنه ح ود  استاگ چهارمحال و

تومتر مربد در جنوب باختر ایراگ در بخش مرکزی رشته کی

کوههای زاالر  قراردارد .این استاگ زیست بوم کوچ رشیناگ پا  

 بختیاری مباحث مربوط به امور سجلی عشایر استان چهارمحال و مسائل و بررسی وضعیت،
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فرهن  و آیین  سخت کوش بختیاری است که هستی، ار یش و

دینی است زر ه  ریاکاگ های خود را که برالرفته از فرهن  متی و

 رگه اشته ار  .

بختیاری دارای ای  های و جامعه عشایری استاگ چهارمحال 

 1/7درص ، 2/32قشیایی است که به ترتی   بختیاری، جرقویه و

درص  از جمعیت عشایری استاگ را در برمی الیرد در  /.3و درص  

 زیر به  حاظ اهمیت ای  بختیاری به آگ اشاره می شود .

های کوچ رو در ای  بختیاری یا  ر بزرگ که از مهمترین ای  

 ایراگ است در جنوب باختری کشور میاگ رواحی کوهستاری و

رواحی   رستاگ و بختیاری و خاور چهارمحال و بتن  شمال و

بویراحم   جنوب خوزستاگ وکهکیتویه و الرمسیری باختر و

به بیاگ دیگر از بتن ترین ستیغ ها یعنی زردکوه  قرارالرفته است.

جنوب  شروع ش ه به سوی باختر وکوه های ا یگودرز  بختیاری و

 تا دشت خوزستاگ ادامه می یاب  .

قتمرو عشایری بر پایه مبنای منطیه بن ی امور عشایر کشور که 

خاروار 711هزار و77اسکاگ برابر 73درالستره این زیست بوم ها 

کاروگ های اسکاگ عشایری و شناسایی ش ه است .زیست بوم ها 

 در این استاگ عبارتن  از :

هزار  7) به ارور  باب هزار خاروارس3دورکی باب ) :ت بوم هازیس

سه  و سخاروار7211)، بابادی باب سخاروار1111) س، دیناراریخاروار

 سهزار خاروار1دهستاری )

 ،دشت زرعی صمصامی، مورز، چمن التی، کانون های اسکان:

 شیخ عتی خاگ و...، چتگرد قتعه تک خسروآباد،

و بختیاری و این منطیه شام  استاگ چهارمحال  منطقه ییالقی:

جتگه و قسمتی از استاگ اصفهاگ که بین کوه های ارب ایراگ 

 اصفهاگ قراردارد عیوه بر مناطق یاد ش ه بعضی از خاروارها و

 را بطور دروگ کوچ یییا و طایفه هایی در منطیه استیرار خود

تیرار قشیا می کنن  که وسعت منطیه که عشایر در آگ اس

 داردر  بسیار السترده می باش  .

بختیاری و کوههای مرتفد زردکوه بختیاری در استاگ چهارمحال 

کاروگ از آگ سرچشمه می و که رودخاره های دائمی زاین ه رود 

الیرر  داراری ارتفاعار رسبتا بتن ی است که در بعضی موارد به 

و د درتمام ایام سال برف دارو هزار متر می رس   1بیش از 

منطیه یییقی می و ارب و موج  اشکاتتی در ارتباط بین شرا 

 الردد .

جنوب شرقی است که شما ی –امت اد این کوهها شمال ارب 

در دربا ه آگ سبزکوه قراردارد که و ترین قسمت آگ زردکوه 

متر می رس  که هرچه از 9311ارتفاع قته سبز کوه ریز به به 

تراکم کوه ها و زاگ ارتفاعار ارب به شرا رزدیک می شویم از می

دشت های وسید رمایاگ می الردد .که و باز  دره ها کاسته ش ه و

مح  استیرار عشایر استاگ در دوره یییا در شهرستاگ های 

قسمتی از بخش  شهرکرد و، فارساگ،  رالاگ، اردل، کوهرر 

الن ماگ می باش  که زر الی در شهرستاگ  ردالاگ بیشتر بصورر 

 م می الردد.دروگ کوچ ارجا

مسج  –این منطیه شام  شهرستاگ های ایذه  منطقه قشالق:

عیوه بر مناطق یاد و شوشتر استاگ خوزستاگ است و ستیماگ 

ش ه بعضی از خاروارها وطایفه هایی از هفت  ن  در مح وده 

 ردالاگ از توابد این استاگ در  بروجن و شهرستاگ های فارساگ و

یییا ، خود را بصورر دروگ کوچحرکت و منطیه استیرارداشته 

 قشیا می کنن .و 

را بصورر بروگ کوچ از استاگ  بییه عشایر استاگ استیرار خود

ا ی  1قشیا می کنن  که ح ود  خوزستاگ به این استاگ یییا و

ماه از سال را در این استاگ استیرار دارر  یعنی از اواسط فص  1
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بطرف کوهستارهای سر بهار کوچ بهاره خود را از دشت خوزستاگ 

کوچ پاییزه آ رها از ریمه شهریور  پر مرتد شروع می کنن  و سبز و

 تا پایاگ مهر ماه ادامه دارد . شروع و

 

 مبانی نظری :

که مفرد آگ عشیره است واژه ای است عربی به معنی  7عشایر

 خویشاور اگ )ریک ختق و برادراگ، قبیته، رزدیکاگ، اه  خاره و

به جماعتی از مردم اطیا می عشایر س در واقد 7937، عسگری

الردد که دارای سازماگ اجتماعی مبتنی بر الروه های 

افراد آگ ضمن تعتق به این سازماگ عموماٌ  خویشاور ی بوده و

 جایگاه خویش رادراگ ریز می دارن .

  :زیر معرفی می رمای  مرکز امار ایراگ عشایر را با سه ویژالی

 ساخت اجتماعی قبیته ای -7

 اتکای معاش به دام اری -7

شیوه زر الی شباری مبتنی برکوچ تعریف کرده است )سازماگ -9

 س7937، امور عشایر

هستن  که از ساختار ایتی در تعریفی دیگر عشایر افرادی 

هویتی مشخص که مورد قبول و ، سرزمینی واح  ق رتمن 

این جامعه را  س7931، دیگراگ ریز است برخوردارر  )عاشیی

  حاظ اسکاگ به سه دسته تیسیم کرد:میتواگ از 

دام کوچ  به عشایری که درتمام طول سال به اتفاا خاروار و-7

 می کنن  عشایر کوچن ه اطیا می شود 

شیوه ای از زر الی است که  عشایر اسکاگ یافته )یکجا رشینس-7

تتف کشور روستاهای مخو هم اکنوگ ع ه ای از عشایر در شهرها 

 به شک  کاروگ های ه ایتی یا حمایتی آگ را پذیرفته ار  

به زر الی آگ دسته از کوچن الاری اطیا  عشایر ریمه کوچن ه-9

قشیا جابه جا رمی شور ،  می الردد که تمام سال را دریییا و
                                                           
1
 - Nomads 

و یا قشیا مار الار می شور   یعنی بخشی از سال را در یییا و

 س7931 دهیاگ، کنن  )صی ایی وزیر سیف دائمی زر الی می 

میام  میامی به منزل و در فرهن  قاطد از منزل و 7کتمه کوچ

سدر 7931، شرفیو دیگر رواره ش گ آم ه است )آقامحم ی 

فرهن  معتبر فارسی از مفهوم کوچ تعابیرالوراالوری مارن  رحتت، 

 شکری  ارتیال ای  و رواره ش گ، ارتیال، جیی وطن، مهاجرر و

 س7961، ، معین7927)دهخ ا  به جای دیگر استاز جایی 

مشیری در تعریف واژه کوچ می رویس  کوچ عبارر است از 

و محیط متفاور آب  حرکت م اوم فصتی یا سا یاره بین دو

 هوایی که با تغییرار طبیعی محیط به ویژه تغییرار اقتیمی و

تعریفی دیگر  سدر7932، رویش الیاهی مطابق باش  )مشیری

مرت  ودسته جمعی خاروارهای یک ای  همراه با دام ها جابجایی 

 س7931، از محتی به مح  دیگر آم ه است )آقامحم ی وشرفی

معیشت ارساری  حسینی ابری ریز کوچ رشینی را آگ روع زر الی و

برخورداری از  می دار  که درآگ ارساگ از طریق پرورش دام و

 س.7929 ،فراورده های کشاورزی معیشت می کن )حسینی ابری

 قلمرو ومسیر کوچ ایل بختیاری :

فرعی مختتفی  عشایر بختیاری برای کوچ از مسیرهای اصتی و

ای  پرتگاه های عشایری را به ، استفاده می کنن  ارشعابار فرعی

دزپارر متص   ، کوه سفی ، دوآب وهزارچم، راه های اصتی تاراز

راالزیرر  یییا  عشایر بختیاری در کوچ ها به قشیا و می کن .

قشیقی  راه اصتی که ارتباط بین مح وده های یییقی و 1از این 

 .بختیاری را برقرار می کنن  عبور کنن 

 پرفراز و مسیر کوچک ای  بختیاری از ارتفاعار صع  ا عبور و

رودخاره های پرآب سرشاخه  رشی  رشته کوه های زاالر  و

هموارترین به همین د ی ، از را های مختتف کاروگ می الذرد و

                                                           
2
 - Migration 
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عبور ازآگ هنوز یکی از  راه های عشایری کشور به شمار می آی  و

 کیر مهم کوچ رشیناگ بختیاری است.مش

 ای  راه های مهم کوچ بختیاری عبارتن  از:

این راه ق یمی ترین ای  راه عشایری استاگ است که  دزپارت:-1

 مسیر عبور، کیتومتر771ق متی باستاری دارد این راه با طول 

بخش مهمی از عشایر بختیاری است وریاط عشایر شهرستاگ 

های فارساگ وکوهرر  واردل در استاگ چهارمحال وبختیاری 

رامهرمز وبخشی از مسج  ستیماگ وحومه اهواز ، وشهرستاگ ایذه

در خوزستاگ را به یک یگر مرتبط می کن  طول راه مزبور از 

تا  ایف دورکیسپیراموگ تاتب چغاخور )مح  یییقی برخی از طو

کیتومتر است . اییتی که از این ای  راه عبور می 711ح ود  ایذه

–سرقتی –مشایخ –چهرازی –زراسور  –سادار –کنن  راکی 

 روروزی هستن 

 

این ای  راه قتمرو یییقی وقشیقی طوایف دیناراری  دوآب:-2

سوسن ومراا در خوزستاگ ودیناراگ ، ودهستاری حومه ایذه

درچهارمحال وبختیاری را به یک یگر مرتبط می سازد ودوآب 

امروزه قسمت هایی از این مسیر در استاگ های خوزستاگ 

وچهارمحال وبختیاری بصورر آسفا ت درآم ه است . اییتی که 

–سعی  –دراین ای  راه عبور می کنن  عبارتن  از طایفه بوری 

 کورکور می باشن .–الوروئی –عا ی محمودی 

 

این ای  راه مسیر عبور عشایر بختیاری دهستاگ  سفید:کوه -3

های ار یکا وت ی در استاگ خوزستاگ به رواحی یییقی شهرستاگ 

های فارساگ وکوهرر  واردل وکیار در منطیه چهارمحال 

وبختیاری است کوه سفی  از ارتفاعار معروف رشته کوههای 

یر زاالر  ویکی از مهمترین الذرالاه های کوهستاری این مس

است که عشایر منطیه بازفت جنوبی ودوآب به میص  خوزستاگ 

از این راه عبورمی کنن  در حال حاضرامکاگ استفاده از ماشین 

در این ای  راه وجودر ارد . طوایفی که از این ای  راه عبور می 

 .شیخ رابط هستن  –رصیر  -المار –کن  عبارتن  از طایفه شهنی 

 

رترین ای  راه های عشایری منطیه از دشوا این راه هزارچم:-4

است بخشی از عشایر مستیر در ار یکا، ت ی، واطراف شوشتر 

برای رسی گ به قتمروهای یییقی از این ای  راه عبور می کنن . 

قن عتی –الته –به ارور  –پب ری –عا ی اروری –که طایفه بابادی 

   .وزراسور  از این ای  راه عبور کرده ووارد استاگ خواهن  ش

 

این ای  راه ریز یکی از مهمترین واصتی ترین ای  راه  تاراز:-5

 های عشایری منطیه است این راه میاگ رواحی عشایری ار یکا و

شهرستاگ های فارساگ  مسج  ستیماگ در استاگ خوزستاگ و

وکوهرر  در استاگ چهارمحال وبختیاری ارتباط برقرار می کن  . 

اگ است وعشایر مناطق بازفت مسیر جاده بازفت به مسج  ستیم

شوراب تن  الزی در این مسیر وارد استاگ می –بیرالاگ –دوآب 

 ا بته امروزه با باز ش گ جاده های آسفا ته از مسیر ایذه و الردر .

مسج  ستیماگ تع اد کثیری از بختیاری ها از طریق این مسیر 

 حرکت می کنن .

  :موقعیت جمعیتی عشایر استان

صورر الرفته در  7932عشایری که در سال برابر سرشماری 

استاگ چهارمحال وبختیاری در زماگ یییا متشک  

رفر می باشن  31171خاروار با جمعیتی معادل ح ود 71612از

خاروار با جمعیتی معادل 6197که از این تع اد در موسم قشیا

در استاگ چهارمحال وبختیاری به سر می برر  96171ح ود 

استاگ  "ارج ش ه در سایر استاگ ها مخصوصاوبییه از استاگ خ

 خوزستاگ مستیرمی شور  .

 الروههای سنی ورسبت جنسی جمعیت عشایر –ا ف 
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 حس  بر استاگ قشیقی دوره و یییقی دوره عشایر جمعیت -ب

 جنا و سنی عم ه الروههای

 

 

 

 

 

 س32)سرشماری عشایر سال  یییقی دوره عشایر

جمد  

 ک                 

درص  

 مردوزگ            

رسبت  زگ                         مرد   

 جنسی

 713،96 17331 12171 711،11 31171 

 712،73 1161 1337 71،11 3117 سا ه 1-1

1-3 

  سا ه      

3639 71،22 1373 1261 719،16 

71-71 

  سا ه   

77133 79،19 6971 1261 713،27 

71-

 سا ه 73

79127 71،13 2731 6923 777،23 

71-

 سا ه 71

71676 77،31 1216 1321 773،73 

71-

 سا ه 73

2613 3،17 1172 9697 771،33 

91-91 

 سا ه 

1976 1،37 7631 7697 717،19 

91-

 سا ه 93

1993 1،37 7771 7773 31،11 

11-

 سا ه 11

9721 9،69 7166 7211 37،31 

11-

 سا ه13

9971 9،63 7629 7617 717،72 

11-9117 9،99 7176 7121 719،16 

 سا ه 11

11-

 سا ه 13

7917 7،16 7713 7719 33،12 

61-

 سا ه 61

7177 7،63 7263 7621 717 

سا ه 61

 وبیشتر

9317 1،72 7117 7111 766،21 

 

 س32قشیقی)سرشماری عشایر سال  دوره عشایر

 

جمد  

 ک                 

درص  

 مردوزگ            

رسبت  زگ                         مرد   

 جنسی

 96171 711 73613 72962 712،33 

 716،33 7319 7321 71،13 9379 سا ه 1-1

1-3 

  سا ه      

9617 71،77 7372 7371 711،66 

71-71 

  سا ه   

1211 79،71 7121 7731 713،71 

71-

 سا ه 73

117 71،97 7311 7671 777،13 

71-

 سا ه 71

1131 77،27 7177 7727 777،11 

71-

 سا ه 73

9717 3،27 7611 7137 771،66 

91-91 

 سا ه 

7171 1،67 7196 333 711،21 

91-

 سا ه 93

7227 1،37 312 371 39،26 

11-

 سا ه 11

7936 9،31 613 272 31،61 

11-

 سا ه13

7713 9،13 697 672 711،31 
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11-

 سا ه 11

7731 9،13 633 611 779،33 

11-

 سا ه 13

7176 7،31 123 112 32،12 

61-

 سا ه 61

131 7،61 973 726 771،13 

سا ه 61

 وبیشتر

7771 9،92 219 167 767،33 

 س32جنا)سرشماری عشایر سال  و زراشویی وضد حس  بر استاگ قشیقی دوره و یییقی دوره عشایر بیشتر و سا ه 71 جمعیت رسبی توزید

 711 711 711 711 711 جمد 

 11،71 11،19 12،63 13،73 19،13 11،22 دارای همسر

 1،76 1،16 7،73 1،31 1،16 7،61 بی همسر براثر فور

 1،73 1،13 1،73 1،71 1،77 1،72 بی همسر بر اثر طیا

 11،31 19،62 13،13 16،72 11،12 17،11 هرالز ازدواج رکرده

 1،96 1،91 1،91 1،11 1،92 1،17 اظهار رش ه

 
هزارخاروار 77هزاررفر و711جمعیت عشایر چهارمحال وبختیاری 

اردل و ردالاگ می ، هستن  وبیشتر عشایر در مناطق کوهرر 

درص  جمعیت استاگ چهارمحال  76باشن  وبه طور کتی 

درص  عشایر استاگ بختیاری می باشن  31وبختیاری عشایر و

 س.7931، امور عشایر استاگ چهارمحال وبختیاری)اداره 

 اهم فعا یت های حیوقی وسجتی مربوط به عشایر استاگ

ثبت 

 وتدر

ثبت 

 وفار

تشکی  پرور ه 

 افراد بزرالسال

ص ور شناسنامه 

 افراد بزرالسال

تعویض 

 شناسنامه

تغییر 

 رام

تغییر رام 

 خارودالی

آرائ 

 هیار

امور 

 قضایی

الواهی 

 فور

292 717 9 9 7661 62 11 711 71 799 

 :محدوده وقلمرو پژوهش اردل

شهرستاگ اردل یکی از شهرستاگ های استاگ چهارمحال 

درجه شما ی 97وبختیاری است در موقعیت جعرافیایی 

متری از سطح دریا واقد ش ه 7933درجه شرقی در ارتفاع 11و

قسمتی از عشایر کوچ رو واسکاگ عشایر هفت است مح  یییا 

کیتومتری بروجن  36 ن  بختیاری بوده است اردل در فاصته 

کیتومتری جنوب باختری شهرکرد در مسیر جاده ارتباطی 31و

 .استاگ خوزستاگ به استاگ چهارمحال است

 

 

بخش مرکزی شهرستاگ -7بخش های شهرستاگ اردل شام   

بخش میارکوه -1دهستاگ دیناراگ -9دهستاگ پشتکوه -7اردل 

دهستاگ شتی  می باش .جمعیت عشایر -6دهستاگ میارکوه -1

طایفه هستن  )عا ی  3هزار رفر می باش  وشام  71111اردل 

، الورویی، سهی ، کورکور، سرقتی، روروزی، بویری، محمودی

، ور  وشا وس )اداره امور عشایر استاگ چهرمحال وبختیاریا

 س.7931

 دلخ مار ارائه ش ه به عشایر توسط ثبت احوال ار

الواهی امور آرائ تغییر رام تغییر تعویض ص ور شناسنامه تشکی  پرور ه ثبت ثبت 



 ژپوهش انهم ثبت

   7932 آذر ،72، شماره هفتمسال                                                                          

 

Page | 14 

 فور  قضایی  هیار  خارودالی  رام  شناسنامه  افراد بزرالسال  افراد بزرالسال  وفار  وتدر 

721 93 7 7 339 73 71 711 77 91 

 

 

 :محدوده وقلمرو پژوهش کوهرنگ

شهرستاگ کوهرر  یکی از شهرستاگ های استاگ چهارمحال 

درجه 11دقییه و76درجه تا 13دقییه و73وبختیاری است که در 

درجه عر  97دقییه و13تادرجه 97دقییه و13طول شرقی و

متری از سطح دریا واقد ش ه است 7731شما ی ودر ارتفاع 

، شهرستاگ کوهرر  از شمال به استاگ های اصفهاگ و رستاگ

ازجنوب به شهرستاگ فارساگ از ارب به استاگ خوزستاگ واز 

 شرا به استاگ اصفهاگ مح ود می شود 

شمال اربی کیتومتری  31در فاصته  چتگرد مرکز شهرستاگ و

کیتومترمربد است  2/9231شهرکرد قراردارد مساحت شهرستاگ 

سه بخش  از درص  مساحت استاگ را شام  می شود و7/79که 

دهستاگ  2 شهر چتگرد و 7 مرکزی، بازفت، دوآب صمصامی و

بازفت  )شوراب تنگزی، دشت زری، میارکوه موالوئی، بازفت بات و

 91 طایفه، 9بختیاری در قا   با اقوام  شهریاریس دوآب و پایین،

تشکی  ش ه است باتوجه به ، تش 7311تیره و 71 طایفه، زیر

رفر در  96171 رفر در یییا و 31171جمعیت عشایر استاگ که 

ین جمعیت عشایرر قشیا به سر می برر  می تواگ الفت بیشتر

 خاروارس6221) رفر17917به شهرستاگ کوهرر  با یییقی مربوط 

 س.7931، بختیاری محال و راامور عشایر استاگ چه )اداره. است

 خدمات ارائه شده به عشایر توسط ثبت احوال کوهرنگ

ثبت 

 وتدر 

ثبت 

 وفار 

تشکی  پرور ه 

 افراد بزرالسال 

ص ور شناسنامه 

 افراد بزرالسال 

تعویض 

 شناسنامه 

تغییر 

 رام 

تغییر رام 

 خارودالی 

آرائ 

 هیار 

امور 

 قضایی 

الواهی 

 فور 

169 779 7 7 7627 93 91 711 3 733 

 

  :مشکالت عشایر وچگونگی وضعیت سجلی آنها

ارائه بررامه صحیح ورفد به موقد حوائ  سجتی این قشر 

زحمتکش با توجه به وضعیت معیشتی وزر الی در حال حرکت 

وسای  ، ویژه ریروی ارساگآرها بسیار مشک  وریاز به امکارار 

خ مار رساری ومهمتر از همه تصوی  قوارین وارائه دستورا عم  

های اجرایی به منظور ارجام هرچه بهتر وسریعتر امور جاری 

 امور معوقه آگ ها می باش  . "خصوصا

حتی روستایی بی  این قشر ره اینکه از خ مار روین شهری و

ار  مورد ریاز را ارائه بهره هستن  ورمی توارن  به راحتی م 

رماین  بتکه به  حاظ تعویق در ارجام امور سجتی آرها در الذشته 

 خود منجر ، وع م دریافت شناسنامه به موقد برای افراد بزرالسال

 

زرجیروار  به ایجاد مشکیر ج ی ی است که بصورر مستمر و

باع  می الردد که ارائه خ مار  خودش را رشاگ می ده  و

جامعه امروزی بیشتر به  ریز که در  اگ آرهاسجتی به فرزر

از محرومیت های  به موقد ارجام رپذیرد و شناسنامه ریاز دارر ،
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ک  از  در سوادی واخذ م ارج عتمی و اجتماعی از جمته بی

خ مار معمو ی که حق هر ارساگ درجامعه می باش  محروم 

به ریشه ای است که ریاز  الردر ،  ذا مشکیر این قشر اساسی و

صحیح می باش   ذا در  بررامه ریزی دقیق ورر  اجرایی سرید و

آرها روبرو  ادامه به بعضی از مشکیر ومسائتی که این قشر با

 هستن ، اشاره می الردد.

 

  :پرونده های فاقدین شناسنامه بزرگسال–الف 

برابر بررسی های به عم  آم ه از سوابق موجود اکثر فاق  

به مردم عشایر رشین وروستایی است  شناسنامه بزرالسال مربوط

که به  حاظ صع  ا عبور بودگ منطیه وع م آالاهی از قوارین 

ومیررار وتحم  مشکیر معیشتی موفق به اخذ شناسنامه رش ه 

ورس  دوم وسوم آرها ریز به همین د ی  خصوصا فاق  شناسنامه 

بودگ وا  ین موفق به اخذ شناسنامه رگردی ه ار  که باتوجه به 

وضد اقتصادی،  رایط وتحوتر ودالرالوری اجتماعی کنوری وش

جزء ضروریار  ریاز به شناسنامه بیشتر احسا  الردی ه است و

زر الی آراگ ش ه است همه سا ه تع اد زیادی از مردم عشایر به 

تیاضای شناسنامه افراد  یا مامورین ثبت احوال مراجعه و ادارار و

رها که م ار  تزم را تهیه بزرالسال را داشته که پا از توجیه آ

ارائه تا پیگیری واق ام شود تع اد قاب  توجه ای از آگ ها فیط  و

م ار  او یه را تحوی  وبرای ارجام بییه موارد مراجعه رمی کنن  

عکا وتع ادی  "بعضا واکثر پرور ه ها با یک استشهادیه محتی و

قص تصویر شناسنامه برادر وخواهر باقی می مار  وبه  حاظ را

بودگ بی اق ام باقی می مار  ودرص  کمی از مردم عشایر فاق  

شناسنامه پیگیری پرور ه خودرا رموده ورسبت به تکمی  وارائه 

م ار  وارجام مراح  بع ی اق ام می رماین  .باتوجه به موارد 

فوا ا ذکر مشکیر عم ه افراد فاق شناسنامه بزرالسال عشایر 

 منطیه به شرح ذی  می باشن  .

 صع  ا عبور بودگ منطیه  بع  مسافت و -7

 ع م دسترسی به ریروهای رتظامی جهت بررسی تعیین هویت  -7

ماه در  1ا ی  1زماگ کم حضور عشایر در منطیه )ح ود  -9

مشکیر مذکور منجر به این می الردد که  که موارد و سالس

عشایر فاق  شناسنامه م ار  مورد یاز جهت تشکی  پرور ه 

 یا حکم ارتساب رس  و الواهی حصر وراثت ومربوطه از جمته 

یا تعیین سن بررسی از طریق ریروی ارتظامی و... را رتوارن  به 

 موقد ارائه رماین .

دسترسی ر اشتن به امکارار او یه جهت تحوی  م ار  از  -1

 تصویر م ار  و...، جمته عکا

ع م آالاهی از قوارین مربوط به ارائه دادخواست به مراجد  -1

 یا ارتساب رس   نظور ص ور برگ ا رحصار وراثت وقضایی به م

مشکیر اقتصادی که بعضا افراد هزینه تهیه م ار  او یه  -6

 .تشکی  پرور ه و رفت و آم  را ر ارر جهت 

 : کم ثبتی–دیر ثبتی  ؛ب(عدم ثبت وقایع والدت

با توجه به اینکه عشایر کوچ رو در فص  بهار در مناطق 

که فاصته آرها با ادارار مراکز  کوهستاری استاگ حضور داشته

بخش ها وشهرهایی که ارائه خ مار می رماین  بسیار طوتری 

به عتت ع م وجود جاده مناس  احتیاج به ساعت هاپیاده "وبعضا

روی دارد واز طرفی از  حاظ فرهنگی ریز مردم مناطق عشایری 

دارای آداب ورسوم خاص خود بوده که پایبن ی به ثبت به موقد 

د حیاتی را ر ارر  وبی سوادی بعضی از این قشر وع م آالاهی وقای

از قوارین ومیررار این مشک  را دوچن اگ کرده وهمچنین در 

ارتباط با وضعیت اقتصادی وربود شغ  مناس  مرداگ خارواده 

مجبورر  جهت اشتغال به یکی از استاگ های کشور مهاجرر 

 رماین  .

 نتیجه گیری وپیشنهادات :
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وزه عشایری در ادارار ثبت احوال استاگ های عشایر ایجاد ح-7

 رشین 

زر الی عشایری ایجاب می کن  که آگ ها به دربال دام های خود 

اعیم به موقد  حا ت خاره به دوش داشته باشن  و در حرکت و

ر بین این قشر با وضعیت فعتی د وفارس -وقاید حیاتی )وتدر 

مسافت    ا عبور وفرصت اینکه راههای صع می باش  و دشوار

ثبت احوال مراجعه کنن  کمتر  طوتری را طی رماین  تا به مامور

 ذا پیشنهاد می الردد حوزه ای تحت عنواگ  ؛حاص  می الردد

حوزه عشایری در ادارار ثبت احوال استارهای عشایر رشینی 

ریروی ارساری آگ ریز از بین افراد بومی  و ابیغ الردد مصوب و

کار الرفته شود تا پا از کس  آموزش های ب عشایر استخ ام و

در اختیار داشتن امکارار مورد ریاز همگام با عشایر در  تزم و

ارجام بعضی از امور  حرکت بوده وضمن جمد آوری م ار  تزم و

سجتی آرها از جمته ثبت وقاید حیاتی در او ین فرصت به ثبت 

م ار   احوال مربوطه مراجعه وپا از ارجام امور سجتی وتحوی 

به مکارهای  از جمته شناسنامه های ج ی  صادر ش ه مج داً

عشایر رشین مراجعه وکارهای ارجام الرفته را تحوی  ورسبت به 

ارجام وجمد آوری امور ج ی  حاص  ش ه اق ام رمای  واین 

سیک  برابر بررامه ریزی سا یاره درحال ارجام باش  واز طرفی 

جمعیتی ، ا توجه به وضعیتقوارین ودستورا عم  های مربوطه ب

 ومعیشتی و...عشایر مصوب واجرا الردد.

 مصوب رمودگ همکاری شوراهای اسیمی :-7

با عنایت به اینکه اکثر کم ثبتی ودیر ثبتی وقاید وتدر ووفار 

، مربوط به مناطق عشایر رشین به  حاظ )ع م ثبت ازدواج رسمی

پیشنهاد می ع م حضور سرپرست خارواده در مح  ...سمی باش  

قاروگ شوراهای 63ماده 2وبن  63الردد باستناد بن  ج ود ماده 

اسیمی وبه منظور مشارکت وهمکاری اعضا محترم شوراهای 

در ارتباط باارائه اطیعار  اسیمی با ادارار ثبت احوال خصوصاً

 ترای  ساکنین منطیه به منظور مراجعه و تشویق و هویتی و

وفار آیین رامه دستورا عم  اجرایی  و اعیم به موقد وقاید وتدر

با همکاری وزارر کشور تهیه وجهت اجرا به ادارار تابعه ثبت 

احوال وشوراهای اسیمی ابیغ تا با هماهنگی تزم از تواگ 

 وهمکاری آرها استفاده الردد.

 مجوز ص ور شناسنامه یک طرفه با مشخصار مادر :-9

همچنین بن های فوا  با عنایت به اینکه در مکاتبار قبتی و 

ا ذکر اعیم داشته این استاگ در مرکز کشور واقد الردی ه ومهاجر 

فرصتی آگ از یک طرف وع م مهاجر پذیری آگ از طرف دیگر 

باع  ش ه جمعیت استاگ یکپارچه باقی بمار  وبا توجه به زباگ 

با افردی  راه رفوذ بیگارگاگ و والویش محتی خاص خودراداشته و

ستفاده از هویتی ایر واقعی را داشته کامی بسته که قص  سوء ا

واحتمال آگ بسیار راچیز است حال پیشنهاد می الردد با توجه به 

موارد اشاره ش ه تمهی اتی به کار برده شود تا استارهایی که 

دراین جمعیت عشایری هستن  تفکیک وبا توجه به موقعیت 

طفال خاص هر منطیه جهت ص ور شناسنامه یک طرفه برای ا

که پا از بررسی ایراری بودگ وا  ین ثابت الردی  با مشخصت 

 مادر صورر پذیر د.

استیرار دفاتر رسمی ازدواج وطیا در مناطق روستایی -1

 وعشایری 

قاروگ ثبت احوال که دفاتر محاضر رسمی 97باعنایت به ماده 

ازدواج مکتفن  رسبت به وقاید ثبت ازدواج وطیا اق ام واعیمیه 

ه در جهت درج در اسناد زوجین به ادارار ثبت احوال مربوط

ارسال دارر  وپیشنهاد می الردد به منظور رفد این معض  

اجتماعی عشایر تمهی اتی بکاربرده شود تا با سازماگ ثبت اسناد 

هماهنگی تزم به عم  آی  تا در مراکز بخشهای منطیه عشایر 
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ه رسمی وثبت دفاتر اسناد رسمی وازدواج جهت تنظیم اقراررام

 وقاید ازدواج اق ام تزم به عم  آورر  

رسی الی به امور فاق ین شناسنامه بزرالسال یکی از مشکیر -1

، بزرالساتگ فاق  ورقه ع م ارائه م ار  تزم از جمته اقرار رامه

اثبار رس  والواهی حصر وراثت می باش   ذا پیشنهادمی الردد 

ردد که اقرار رامه رسمی به منظور رفد این معض  ترتیبی اتخاذ ال

عمو وعموزاده بجای الواهی حصر وراثت –خواهراگ وبراداراگ 

واحراز رس  م رظر قرارالرفته شود که فیط م رکی باش  جهت 

کمک به شناخت ایراری بودگ از  حاظ هویت وتابعیت ضمنا 

درصورر امکاگ پیش بینی الردد که اکیپ سیار ویژه متشک  از "

پزشک -9مامور ریروی ارتظامی -7ل مامور ثبت احوا-7اعضا 

)جهت تعیین سن و...سدر مناطق عشایری حضور یافته ورسبت به 

 درخواست ص ور شناسنامه افراد بزرالسال رسی الی رماین  .

 ایجاد وتعیین خاره های  به اشت در مناطق عشایری -6

با توجه به اینکه خاره های به اشت ومراکز به اشتی در مناطق 

 به مراکز مذکور در روستاها کمتر می باش  وعشایری رسبت 

امکاگ اینکه این قشر تحت پوشش مستییم مراکز به اشتی 

میسر رگردی ه پیشنهاد می الردد ، ودرماری روستاها قرارالیرر 

آموزش پزشکی  درماگ و ضمن هماهنگی با وزارر به اشت و

تمهی اتی بکار برده شود تا مراکز به اشتی ودرماری در منطیه 

ایر ایجاد شود که در رور  اجرای عم ه ترین وظایف ثبت عش

احوال که هماگ ثبت به موقد وقاید وتدر ووفار وارتشار آمار 

 ریروی ارساری می باش  الام های مثبتی برداشته شود .

 ایجاد هماهنگی بین ادارار وارالاگ ها -2

با عنایت به اینکه ثبت احوال وظیفه اش ارائه خ مار سجتی به 

مردم کشور می باش  واز طرفی زمینه ایجاد این خ مار  آحاد

ارالاگ ها وسازماگ های ، می بایستی از سوی بعضی از ادارار

دیگر از جمته ریروی ارتظامی به منظور بررسی هویت 

افراد،سازماگ ثبت اسناد وامی  کشور به منظور ایجاد زمینه در 

اری پزشکی مراکز به اشتی ودرم، جهت ثبت وقاید ازدواج وطیا

مربوطه به منظور ص ور به موقد الواهی وتدر ووفار و...ارجام 

پذیرد تزم است در این رابطه پیگیری وهماهنگی های تزم به 

وقاید ریزبرابر میررار ، عم  آم ه تا با حرکت همزماگ با آرها

 وقوارین مربوطه به موقد ثبت الردی  .

ماعی استار اری ثبت احوال عضو رسمی در کمیسیوگ امور اجت-3

 ها 

رظر به اینکه سازماگ ثبت احوال یکی از اداراتی است که وظیفه 

ارجام مور اجتماعی مردم را برعه ه دارد  آگ خ مار رساری و

پیشنهاد می الردد ثبت احوال ریز به عنواگ یک عضو رسمی 

در جتسار  کمیسیوگ امور اجتماعی استار اری ها ارتخاب و

مسائ  اجتماعی منطیه از جمته بح  مربوطه شرکت رموده تا 

رحوه خ مار رساری آگ ها، پیگیری امور مربوطه به  عشایر و

 را مورد بررسی و ایجاد زمینه مناس  برای رفد حوائ  سجتی و..

 پیگیری قراردهن .

 هماهنگی بین ثبت احوال  استاگ های عشایر رشین کشور -3

استارهایی که این ارجام امور سجتی مردم عشایر در  رسی الی و

قشیا زر الی می الذرارن  از مهمترین  قشر بصورر یییا و

بررامه ریزی خاصی  موضوعاتی است که بای  م رظر قرارالرفته و

همه اوقار بتوارن  از خ مار سجتی  ارائه الردد تا در طول سال و

هماهنگی ضمن  استفاده رماین  این بررامه ریزی و بهره الیری و

رجام به موقد امور سجتی می الردد باع  می شود اینکه منجر به ا

این  .یر ثبتی آرها جتوالیری به عم  آی د از وقاید به موقد ثبت و

ایجاد هماهنگی تزم  بررامه ریزی خاص منجر به اق ام به موقد و
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مردم عشایر ریز در هر  بین ادارار ثبت احوال استارها ش ه و

پیگیری امور سجتی  هر مکاگ را مناس  برای مراجعه و زماگ و

  خود می دارن .

 

 

 منابد :

، تحتیتی بر 7931شرفی، حسین  آقا محم ی، مه ی و-

 عشایر استاگ هم اگ، قوص، پراکن الی جغرافیایی اییر و

 .711ص

، 7931 سبختیاری، و چهارمحال استاگ عشایر امور ک  اداره-

 کارورهای در عشایر اسکاگ سامار هی بررامه ارزیابی مطا عار

 شهرکرد آین ، شرا مشاور مهن سین توسعه،

، هنر وفرهن  مردم، جامعه عشایر چهارمحال 7937افشار، ایرج -

 .732-739صفحه ، 67فصتنامه هنر، شماره  وبختیاری،

مروری بر منطیه کوهرر  در  7929، حسینی ابری، سی  حسن-

 .21-67ص  رابطه با اسکاگ عشایر، فصتنامه تحیییار جعرافیایی،

، آیین رامه سامار هی عشایر 7937ماگ امور عشایر ایراگ، ساز-

 ،همکاری سازماگ امور عشایر ایراگ ارتشارار آین الاگ با–ایراگ 

 .97ص 

بررامه ریزی زیست بوم  7931صی ایی، اسکن ر، دهیاگ، امین -

ص  های عشایری، ارتشارار جهاددارشگاهی اصفهاگ، اصفهاگ،

776. 

 تهراگ.، فرهن  دهخ ا ،7927عتی اکبر، ، دهخ ا-

ریش  ، رگرشی پیراموگ وضعیت عشایر و7931منصور، ، عاشیی-

امنیت متی فصتنامه عتوم  جایگاه آرها در ایجاد هویت متی و و

-717ص ، 1بیش شماره  اجتماعی دارشگاه آزاداسیمی ختخال،

721. 

جغرافیای کوچ رشینی، ارتشارار  ،7931سی  رحیم، ، مشیری-

 .712ص  سمت تهراگ،

اقتصادی عشایر –سرشماری اجتماعی  ،7932 مرکز آمار ایراگ،

 کوچن ه .

فارسی معین ارتشارار سپهر  فرهن  ،7961، محم ، معین

 .تهراگ

جامعه شناسی عشایر کوچن ه  ،7939ریک ختق، عتی اکبر، 

 .7/7/39پایگاه بصیرر مورو ، ایراگ

 ، زمینه جامعه7937 ریک ختق، عتی اکبر، عسگری، روری،

 .726شناسی عشایر ایراگ، چابخش، چاپ چهاردهم، ص

، بررسی تطبییی 7931محمودیاگ، فرزاره  اصغر و روروزی،

 ،ریافته اجتماعی عشایر اسکاگ یافته و شاخص های اقتصادی و

 سال پنجم، شماره پزوهشی بررامه ریزی فضایی،–فصتنامه عتمی 

 .93-71، ص 4
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 : معرفی آثار پژوهشی

  

 : با عنوانمقاله علمی پژوهشی 

)درون استانی و برون هاجرت های داخلیشناسایی عوامل موثر بر م

 و راهکارهایی برای ثبت آن در استان آذربایجان غربی( استانی

 

 7دکتر علی معین فر

 

 : چکیده

 از یکی عنواگ به اخیر سا های در آگ پیام های و مهاجرر موضوع

 به اجرائی م یراگ و مطرح الردی ه کشور در اجتماعی مهم مسائ 

. است ساخته مواجه ج ی چا ش با را شهرها کیگ م یریت خصوص

 و استارها در مهاجرر ویژالیهای شناخت ضرورر و به اهمیت توجه با

عوام  موثر بر مهاجرر های دروگ  پژوهش شناسایی این ه ف کشور،

استاری و بروگ استاری و ارائه راهکارهایی جهت ثبت آگ در استاگ 

 . است اخیر های دهه آذربایجاگ اربی در

نادی و ها اس داده الردآوری روش تحتیتی، و توصیفی تحییق روش

 اجتماعی های جریاگ تحتی  ها داده تحتی  و تجزیه روش می اری،

 استاگ آماری و جامعهس استاگ مح وده در مهاجر خروج -ورود)

پژوهش  این در. است 7931 اربی بر اسا  سرشماری سال آذربایجاگ

همچنین رظرار مهاجراگ دروگ استاری در خصوص عوام  موثر بر 

مهاجرر آراگ از طریق پرسشنامه اخذ و با استفاده از آزموگ تی تک 

  تحتی  الردی . spssمتغیره در ررم افزار 

 پیور های جمعیتی اخیر، دهه سه در مهاجرر خا ص تحتی  ضمناً

 همچنین و سرشماری اخیر در کشور های استاگ سایر با استاگ عم ه

                                                           

این طرح با حمایت اداره ک  ثبت احوال استاگ آذربایجاگ اربی  - 7
 ارجام ش ه است.

 مورد تفصی  به استاگ در این روستایی و شهری های مهاجرر دتی 

 . است الرفته قرار بح 

 

 61 بیش از در استاگ جمعیتی تبادل طرف یک از می ده  رشاگ رتای 

  بوده کردستاگ و تهراگ شرقی، آذربایجاگ استاگ سه با تنها موارد درص 

 مهاجراگ از عم ه میص  دومین تهراگ آذربایجاگ شرقی او ین و و

 و شهری های مهاجرر ماهیت تفاور دیگر طرف از و است استاگ

 استاگ به مهاجرر در از خارواده پیروی عام  بودگ اا   و روستایی

 . دارست تحییق این مهم رتای  از تواگ می را اربی آذربایجاگ

 مرکز به رزدیکی و دوری و فاصته میزاگ تحییق تثثیر این در همچنین

کیفیت  و حجم در تثثیرالذار و کتی ی عام  یک عنواگ به استاگ

 مورد ها استاگ سایر و اربی آذربایجاگ استاگ بین جمعیتی مباد ه

 از حاکی پیرسوگ ضری  آماره رتای  و الرفت قرار آماری بررسی

 جمعیتی تبادل حجم و ریطه دو فاصته میاگ معکو  رابطه معناداری

چن ین  تطبییی مطا عه از استفاده با است. همچنین ریطه آگ دو بین

 چن  راهکار داختی، مهاجرتهای دقیق تر ثبت منظور کشور دریا به

 . است ش ه پیشنهاد و معرفی

 

مهاجرر دروگ استاری  پیور  اجتماعی، مهاجرر،کلید واژه ها: 

 استاگ آذربایجاگ اربی ثبت داده های مهاجرر، مهاجرر بروگ استاری،

 راهکارهایی برای ثبت آن در استان آذربایجان غربی و هاجرت های داخلیشناسایی عوامل موثر بر م    
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

 مدیریتی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 مدیریت دولتیگرایش 

 : عنوان با

برای  تاثیر عدالت سازمانی، عوامل رفتاری و نگرشی بر آمادگی

تغییر و قصد ترک خدمت کارکنان در اداره کل ثبت احوال 

 استان یزد

 1یمریم السادات هاشم

 : چکیده

این عیی ه ار  که بزرالترین چا ش برای م یراگ  متخصصین بر هدف:

یکپارچه رمودگ ریازهای سازماگ با ریازهای فردی اعضای منابد ارساری 

رو، ه ف پژوهش حاضر تاثیر ع ا ت سازماری،   این آگ می باش . از

برای تغییر و قص  تر  خ مت  عوام  رفتاری و رگرشی بر آمادالی

رظر  کارکناگ در اداره ک  ثبت احوال استاگ یزد است. این پژوهش از

 .توصیفی است –ماهیت و روش عتّی ه ف، کاربردی بوده و برحس  

جامعه آماری آگ را کتیه کارکناگ اداره  جامعه و نمونه آماری:

این پژوهش با  .تشکی  می ده  7936احوال استاگ یزد در سال  ثبت

 37 رفری صورر الرفته که تع اد 711استفاده از سرشماری از جامعه 

 رفر پاسخ داده ار . 

، SPSS71افزارهای  کارالیری ررم ا بهها ب داده روش تحلیل داده ها:

pls7 smart-  وExcel  از طریق ا گوسازی معادتر ساختاری مورد

 تحتی  قرار الرفت. می ار آ فای کرورباو برای پایایی پرسش رامه

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان یزد - 

برای کتیه متغیرهای پژوهش به  1/1و روایی همگرا باتی  272/1

 دست آم .

 

کتیه مسیرها به ایر از مسیر ع ا ت سازماری به  :نتایج و پیشنهادات

رضایت شغتی وآمادالی برای تغییر تایی  ش  و میارجی الری رضایت 

شغتی بین عوام  رگرشی و آمادالی برای تغییر و میارجی الری آمادالی 

برای تغییر بین رضایت شغتی و قص  تر  خ مت تایی  ش  و دو 

عوام  رفتاری با آمادالی  میارجی رضایت شغتی در رابطه بین ع ا ت و

 برای تغییر رد ش . 

رتای  تحییق حاضر رشارگر اهمیت ریروی ارساری می باش ، ریروی 

ارساری وفادار، سازالار با اه اف و ارزشهای سازماری، تمای  کمتری 

برای تر  سازماگ رسبت به سایرین دارر .  ذا جهت بات بردگ عوام  

ازی ریازهای سازماگ با ریازهای رگرشی و رفتاری ریاز به هماهن  س

فردی اعضای آگ می باش  تا کارکناگ رضایت شغتی باتیی داشته 

باشن  و تمای  آرها به هماهن  ش گ با تغییرار زیاد باش  و به 

 سازماگ وفادار بمارن  و سازماگ را تر  رنماین .

ع ا ت سازماری، عوام  رفتاری، عوام  رگرشی، رضایت : کلید واژه ها

 برای تغییر، قص  تر  خ مت شغتی، آمادالی

 ثبت احوال استان یزد برای تغییر و قصد ترک خدمت کارکنان تاثیر عدالت سازمانی، عوامل رفتاری و نگرشی بر آمادگی       


