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 : مقاله پژوهش پایه

 

 یانسان منابع تیریمد در دانش تیریمد نقشمطالعه و بررسی 

 (تهران شهر احوال ثبت سازمان: مطالعه مورد)

 

 2نایرضائ نهیسم، 1یحضور جواد محمددکتر 

 چکیده

های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری،  با توجه به دگرگونی

عنوان  ها به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان چیز به همه

باشند و برای تداوم حیات  یک سیستم باز با محیط در تعامل می

پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجائی که نیروی نیازمند 

شوند،  ها محسوب می انسانی مهمترین عامل و محور توسعه سازمان

سازی این منابع برای مواجهه با تغییرات از اهمیت ویژه  تجهیز و آماده

ها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین  برخوردار است و کلیه سازمان

ها در ابعاد مختلف اختصاص  مه را به پرورش انسانسرمایه، وقت و برنا

 تیریمد در دانش تیریمد نقشبررسی  حاضر قیتحق از هدفدهند. 

روش تحقیق این  .بود تهران شهر احوال ثبت سازمانی در انسان منابع

پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری -پژوهش توصیفی

نفر(  512) تهران شهر احوال ثبت سازمانتحقیق حاضر را کارکنان 

( با فرمول کوکران به عنوان نمونه 361که تعدادی)دهند. تشکیل می

و  ها پرسشنامه بوده و روایی آوری داده ابزار جمعانتخاب شدند. 

تجزیه و  .سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت پایایی

انجام  plsو Spss  رافزا با استفاده از نرم نیز های پژوهش تحلیل داده

که تمام فرضیه های تحقیق تایید  دادهای این تحقیق نشان  شد.یافته

 هیسرما که شود فراهم ییفضاشد. نسبت به یافته ها پیشنهاد می شود 

 توانند یم کارکنان مثالً. کند مشارکت دانش خلق در سازمان یانسان

 کمک سازمان به نامناسب و مناسب های هیرو و ندهایفرآ ییشناسا در

 مناسب های هیرو از توان یم را ییها دهیا چه که دهند نشان و کنند

 جمله از ساختاری راتییتغ. کرد اخذ نامناسب های هیرو بهبود برای

                                                           
 ساوهدانشگاه پیام نور  دانشیار -1

2
 ساوهکارشناس ارشد دانشگاه پیام نور  - 

 مطالعات تیمأمور گرفتن نظر در و توسعه و قیتحق واحد جادیا

 .شود یم هیتوص زین واحد آن برای یدانیم و یقیتطب

 واژگان کلیدی

 تهران شهر احوال ثبت ،یانسان منابع ک،یاستراتژ دانش، تیریمد

 بیان مسئله

مدیریت  ،بینی و بسیار رقابتی کنونی پیش های غیرقابل در محیط

 سازمان بقای و عنوان راهبردى کلیدی برای موفقیت دانش به

هایی است  مدیریت دانش، شامل همه روش. است قرارگرفته موردتوجه

کند که شامل چگونگی  دانش خود را اداره میهای  دارایی که سازمان،

سازی، انتقال، بکار گیری و ایجاد دانش  آوری، ذخیره جمع

  (.3132)رجبی و همکاران، است

سازی راهبرد مدیریت دانش در  که باید برای پیاده عواملی از یکی

توجه قرار گیرد، منابع انسانی است. منابع انسانی  سازمان مورد

 شود و سودمندی تمامی دارایی مانی محسوب میمهمترین عامل ساز

های محسوس و نامحسوس سازمان نیز به عملکرد نیروی انسانی 

بستگی دارد. این عامل در موفقیت یا شکست اقدامات مدیریت دانش 

نجاتی،  آذرین و )بدری دارد بر عهده ای کننده تعیین نقش سازمان در

زیرا افراد دانش را خلق و هستند؛  دانش مدیریت قلب افراد، (.3131

کنند. بنابراین یکی از مهمترین مسائل مربوط به مدیریت و  تسهیم می

بیشینه کردن دانش، توسعه توانایی افراد برای یادگیری است که در 

)گووندر و  توجه قرارگرفته است ادبیات مدیریت دانش کمتر مورد

 .(5131، 1همکاران

کنند  ، متغیر و پویا فعالیت میها در محیطی پیچیده امروزه سازمان

که برای بقا و تحول در شرایط رقابتی و محیط متالطم نیازمند وجود 

گرو سرمایه انسانی  باشند و مزیت رقابتی آنها در یافته می افراد توسعه

باشد. مدیریت منابع  های آنها می ویژه دانش، شایستگی و قابلیت به

شود، زیرا  کارکرد حیاتی تلقی میمثابه  ها به انسانی برای سازمان

باشند و مدیریت  ها انسان می دهنده سازمان مؤلفه اصلی تشکیل

، جیائو و همکاران) اثربخش آنها وظیفه مدیریت منابع انسانی است

. امروزه وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان دستخوش (5131

 عهده تحوالت اساسی شده است و عالوه بر کارکردهای سنتی خویش
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منابع  مدیریت ای شده است که یکی از این وظایف، های تازه دار نقش

منابع انسانی به معنای تولید فکر و ایده توسط  مدیریتانسانی است. 

های توسعه منابع انسانی بخش مهمی  کارکنان سازمان است و فعالیت

 های سازمان برای ماندگار کردن کارکنان، رویارویی با چالش از تالش

ی ناشی از رقابت جهانی و تغییرات اجتماعی و اعمال تغییرات در ها

 . (3135)موسی خانی و همکاران،  طراحی کار است

های شغلی و پرورشی  منابع انسانی باید در آموزش مدیریتسرچشمه 

های یادگیری در سازمان  کارکنان جستجو کرد که نسبت به ضرورت

که  آنجا نان تأکید دارد. ازها، دانش و درک آ منظور بهبود مهارت به

ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع  ارزش منابع انسانی با

های اساسی هر سازمانی به  مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت اصلی

های دستیابی به مزیت رقابتی در  یکی از مؤثرترین راه آید، شمار می

که در  است. آنچهها  شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمان

راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع 

شود، بلکه باید  های فنی و تخصصی حاصل نمی انسانی تنها با آموزش

های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم، جز  از راه

 در قلمرو مدیریت منابع انسانی، امکان استراتژیکهای  با اعمال برنامه

توسعه منابع  استراتژیک های پذیر نخواهد بود. انسجام در برنامه

های توانمندسازی کارکنان است که  انسانی مستلزم توسعه برنامه

سازی و تلفیق این  مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه

زی و خودکارآمدی ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسا برنامه

 . (3131)سلطانی و همکاران،  کند کارکنان ایفا می

تهران یکی از سازمان های بزرگ کشور می  شهر احوال ثبت سازمان

در پی تحقق یافتن به اهدافی هم چون  این سازمانکه  آنجا ازباشد. 

منظور  های علمی به پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش

 مین نیروی انسانی متخصص و خودکارآمد موردکمک به تجهیز و تأ

سازی  تر به مقوله پیاده باشد، نیازمند توجه جدی می خودنیاز 

فرایندهای مدیریت دانش و تربیت نیروی انسانی کارآمد است، بنابراین 

در پژوهش حاضر، محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا 

تهران شهر احوال  ثبت زمانسا منابع انسانی مدیریتمدیریت دانش بر 

 تأثیر مثبت دارد یا خیر؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری،  با توجه به دگرگونی

عنوان  ها به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان چیز به همه

باشند و برای تداوم حیات  یک سیستم باز با محیط در تعامل می

. از (5131)اسکریم،  پاسخگویی به تغییرات محیطی هستندنیازمند 

ها  آنجائی که نیروی انسانی مهمترین عامل و محور توسعه سازمان

سازی این منابع برای مواجهه با  شوند، تجهیز و آماده محسوب می

ها با هر نوع  تغییرات از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمان

ها  ایه، وقت و برنامه را به پرورش انسانمأموریتی باید بیشترین سرم

تردید منابع انسانی در همه اعصار  در ابعاد مختلف اختصاص دهند. بی

رود و همواره  و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می

 . (3131)جامی پور و شرکت، شده است عنوان موتور توسعه مطرح به

العاده در زمینه علوم و  های فوق در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفت

رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه  یافته، به تکنولوژی دست

تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده بلکه  اقتصادی و صنعتی، نه

عنوان خالق و بکار گیرنده تکنولوژی،  توجه به موضوع منابع انسانی به

اهمیت نیروی انسانی که از  ضرورتی روزافزون یافته است. هنگامی

های فرهیخته  آید، عمدتاٌ توجه معطوف به انسان صحبت به میان می

واقع نیروی انسانی واجد توانایی و مهارت است  در. و رشد یافته است

 های مختلف گردد و به تواند منشأ تحوالت مثبت در بخش که می

 یهتواند از طریق آموزش و سرما طورمعمول این توانایی و مهارت می

یافته  گذاری در بخش نیروی انسانی حاصل گشته و این افراد توسعه

های اجتماعی و  موجبات پیشرفت و توسعه کشورها را در جنبه

 (. 3131زاده،  عباس سید و زاده )حسناقتصادی فراهم آورند

آنچه راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد، این است که بهبود 

شود،  های فنی و تخصصی حاصل نمی شمنابع انسانی تنها با آموز

بلکه از طرق مختلف باید به توسعه آن پرداخت. بنابراین اگر در 

توجه قرار نگیرد،  ها، این موضوع مورد مدیریت منابع انسانی سازمان

به فنا است. در این راستا، یکی از راهکارهای  آن سازمان محکوم

ها  رین سرمایه سازمانمثابه مهمت اساسی این است که منابع انسانی به

منظور جذب، تأمین و اعتالی  ریزی به در نظر گرفته شود و برنامه

های نوین علمی  های نیروی انسانی از طریق شیوه سطح توانائی

 (. 3131)کرمی و صادقی،  مدیریت منابع انسانی انجام گیرد
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گیری تدریجی سیستم اقتصادی  اخیر، جهان شاهد شکل های دهه در

 منابع انسانی بر مبنای دانش به مدیریتجهانی بوده است؛ و یکپارچه 

ای برای ادامه حیات  ترین سرمایه سازمان و راه چاره مثابه اساسی

رفت از آن معرفی  ها، مواجه نشدن آنها با مرحله افول و برون سازمان

عنوان  ساله جمهوری اسالمی ایران به انداز بیست چشم شود. سند می

رود و نشانگر توجه ویژه مسئوالن  محور به شمار می نماد توسعه دانش

منظور دستیابی به اهداف علم  باشد، بنابراین، به کشور به این مهم می

ساله نظام جمهوری اسالمی ایران و  انداز بیست و فناوری سند چشم

 طراحی چگونگی رشد علمی کشور از وضع موجود به نقطه مطلوب باید

 .(5131)گووندر و همکاران،  تانداخ چنگ مدیریت دانش به

تهران، به  شهر سازمان های دولتی و به خصوص سازمان ثبت احوال

کمک به عموم  عمومی،  خدمات مورد در گیری تصمیم دلیل ارتقای

، توسعه نیروی کار دانشی، برای شرکت کردن در فرایند تصمیم گیری

نیازمند وجود  بهبود کیفیت و کارایی سازمانی و نیز کاهش هزینه ها

مدیریت دانش در سازمان هستند. بنابراین، انجام تحقیق در رابطه با 

 از ضرورت های سازمان انسانی منابع مدیریت و دانش مفاهیم مدیریت

تهران می باشد.  شهر احوال ثبت سازمان خصوص به و دولتی های

همچنین با توجه به این که در این رابطه تحقیقات مدونی صورت 

ه لذا نیازمند این است مطالعاتی صورت بگیرد و با توجه به نگرفت

اهمیت موضوع، در صدد این هستیم تا رابطه بین این دو متغیر را در 

تهران مورد مطالعه قرار دهیم و خال علمی  شهر احوال ثبت سازمان

 موجود را جبران کنیم.

 پیشینه تحقیق

 فرآیند اثرگذاری ( تحقیقی با عنوان بررسی3136مدهوشی و ساداتی)

 و کوچک کارهای و کسب در کارآفرینی  سازمانی بر دانش مدیریت

 نامه طیف پرسش از پژوهش، برایمازندران انجام دادند.  شرق متوسط

 عنوان 531تصادفی،  گیری نمونه از پس که است شده استفاده لیکرت

 مازندران شرق صنعتی شهرک های و متوسط کوچک کار و کسب

تسهیم   می دهد نشان پژوهش این های یافته. است شده بررسی

 کارگیری به و (1411غیرمستقیم ) و (1416مستقیم ) صورت به دانش

 سازمانی کارآفرینی فرآیند بر روی (1423مستقیم ) صورت به دانش

تأیید  دانش گردآوری مستقیم اثرگذاری اما .دارند معناداری اثرگذاری

 بر دانش گردآوری غیرمستقیم اثرگذاری دیگر، سوی از .نشد

 (1435دانش ) کارگیری و  به (1432تسهیم ) با سازمانی کارآفرینی

 شد. تأیید

دانش  مدیریت ارزیابی ابعاد تحقیقی با عنوان (3113) دهقانی و دعایی

اصفهان انجام  و یزد استان های اسالمی آزاد و دولتی دانشگاه های در

 در کلی طور به که است آن از حاکی پژوهش، های دادند. یافته

 برنامه و مدیران توجه مورد بیشتر دانش مدیریت دانشگاه های دولتی،

 ابعاد مطالعه، مورد آزاد های دانشگاه در است. گرفته قرار ریزان

 این که طوری به نبودند، برخوردار مطلوبی وضعیت از دانش مدیریت

 دانش مدیریت از را خود اساتید و کارکنان انتظارات اند مراکز نتوانسته

 ادراکات و انتظارات بین .است شده موجب امر این و آورند فراهم

 . آید وجود به توجهی قابل شکاف آزاد، های دانشگاه اساتید و کارکنان

 سازمان در دانش مدیریت ( تحقیقی با عنوان نقش 5131) اسکریم

این پژوهش به بررسی رابطه بین اجزا  انجام دادند. دولتی های

)فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی منابع انسانی و  سازمانی

جهت گیری های سازمانی( و توانایی خاق دانش و انتقال دانش 

پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ارتباط مهمی بین برخی از این 

ش وجود دارد. بنابراین متغیرها و توانایی تولید دانش و انتقال دان

ضروری است برای اجرای مدیریت دانش به برخی از این عوامل که 

 رابطه مهمی با مدیریت دانش دارند، توجه شود.

تاثیر قابلیت های مدیریت دانش و  ( تحقیقی با عنوان5131سنگ )

مبنای بر عملکرد شرکت انجام دادند. بر مدیریت ارتباط با عرضه کننده

مشخص شد که قابلیت ها مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر  نتایج حاصله،

عملکرد شرکت ها دارد. عالوه بر این مدیریت ارتباط با عرضه کننده 

نیز ارتباط غیر مستقیمی در افزایش عملکرد شرکت ها دارد. همچنین 

توانند  نشان داده شد که قابلیت های مدیریت دانش چگونه می

 خارجی انتخاب و کاربردی کنند. اطالعات و دانش را از محیط های

ساز  و وآوری و ساختنتحقیقی با عنوان  (5131)جیائو و همکاران

وسیله مدیریت دانش با نقش میانجیگری هوشیاری  کارآفرینی به

 ن داد که کسب دانش از طریق شبکهشانتایج ن انجام دادند. کارآفرینی

کنندگان و  توزیعکنندگان، تولیدکنندگان و  های اجتماعی با تأمین

 های کسب های مدیریت اثر مثبت بر روی خلق ایده آشنایی با شیوه
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وه بر این با توجه به نتایج مشخص شد، هوشیاری الوکار جدید دارد. ع

کارآفرینانه نقش واسطه بین منابع کسب دانش و نوآوری کارآفرینان 

 .کند ایفا می

 های ازمانس در دانش مدیریت( تحقیقی با عنوان 5131اسمیت)

 زمینه در دولتی های سازمان در که دولتی انجام دادند. اقداماتی

 عمیقی و تأثیر بوده سیاسی شدیدا می گیرد، انجام دانش و اطالعات

 بخش در رجوع ارباب مختلف های گروه و عمومی بخش عامالن بر

 دارد. دولتی

 ارتباط منابع ( در تحقیقی با عنوان بررسی5116رونی و همکاران)

دانش به  مدیریت با تکنولوژیکی ابعاد و مسائل،  مسئولیت ها انسانی،

 مدیریت از استراتژی مذکور که وزارتخانه است رسیده نتیجه این

 که در است داده نشان این مطالعه البته نیست. برخوردار خاصی دانش

 خط مشی و رویه ها در دانش این و دارد وجود دانش وزارتخانه این

 می پیدا ظهور پایگاه های اطالعاتی کاری و فرآیندهای وزارتخانه، های

هنوز  که است این آمده، دست به مطالعه این از که دیگری تیجهد. نکن

 یا وزارتخانه رئیس صرفاً می کنند احساس وزارتخانه این کارکنان

فقط  .هستند ها در سازمان دانش مدیریت مسئول بخش ها رئیس

 دانش مدیریت مسئول که کنند می احساس کارکنان از درصد 1141

 خدمات اداره در موفقیت برای باشد. کارکنان عهده همه بر باید

 که باشند انواع دانشی مدیریت مسئولیت باید کارکنان همه عمومی،

  دارد. وجود سازمان در

 مدل مفهومی تحقیق

 دانش تیریمداین تحقیق شامل دو متغیر می باشد. در این تحقیق 

ی متغیر  وابسته می باشد. انسان منابع تیریمد ومتغیر مستقل بوده 

( استفاده 5131) همچنین در این تحقیق از مدل گووندر و همکاران

شده است. این تحقیق بر خالف تحقیق های قبلی و با توجه به بررسی 

و جست و جوهایی که شده است از ابعاد و مولفه های جدید استفاده 

و همچنین چندین سازمان و اداره ثبت احوال را مورد کرده است 

 بررسی قرار داده است لذا از این جهت دارای نوآوری می باشد.

 

 

 
 (5131)گووندر و همکاران،  : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 

 فرضیات تحقیق

 تهران شهر احوال ثبت سازمان انسانی منابع مدیریت در دانش کسب

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر

 تهران شهر احوال ثبت سازمان انسانی منابع مدیریت در دانش تولید

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر

 مدیریت منابع انسانی

 مدیریت دانش

دانش کاربرد  

دانش رهیذخ  

دانش کسب  

دانش دیتول  

 آموزش و بالندگی

 ارزیابی عملکرد

 کارمندیابی

خدمات جبران  

 شرایط کاری
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 تهران شهر احوال ثبت سازمان انسانی منابع مدیریت در دانش ذخیره

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر

 تهران شهر احوال ثبت سازمان انسانی منابع مدیریت در دانش کاربرد

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر

 روش تحقیق 
پیمایشی و از نوع  -روش مورد نظر در این تحقیق روش توصیفی

جامعه آماری کاربردی است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد. 

با توجه به  هستند. تهران شهر احوال ثبت سازمان کارکناناین تحقیق 

 می باشد لذا این 512این که تعداد کل جامعه آماری مورد تحقیق 

عدد را به صورت طبقه بندی شده و با احتساب تعداد افراد بخش های 

 361نهایت تعداد  گوناگون در فورمول کوکران محاسبه کردیم که در

در روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. نفر به دست آمد. 

این تحقیق پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول 

پاسخ دهندگان خواسته می شود که از  است. پرسش های جمعیتی

درباره خصوصیت کلی خود )جنسیت، عنوان شغل و محل کار یا سطح 

آموزش( اطالعاتی بدهند. در بخش دوم از مقیاس لیکرت پنج درجه 

ای برای سنجش متغیرها استفاده شده است. پیوستار پاسخ ها بر پایه 

رتبه  ال موافقمطیفی از کامال مخالفم، مخالفم، متوسط، موافقم و کام

بندی شده و به ترتیب نمره های یک، دو، سه، چهار و پنج به هر 

گزینه اختصاص یافته است. برای این تحقیق از پرسشنامه های 

 گویه ای استفاده گردید.  11استاندارد 

 شماره سواالت مولفه متغیر

 1-3 دانش کسب مستقل

 31-2 دانش تولید مستقل

 31-33 دانش ذخیره مستقل

 31-31 دانش کاربرد مستقل

 53-33 کارمندیابی وابسته

 51-55 بالندگی و آموزش وابسته

 52-52 عملکرد ارزیابی وابسته

 11-51 خدمات جبران وابسته

 11-13 کاری شرایط وابسته

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ با 

 انجام گردید. 51اس اس افزار اس پی   استفاده از نرم

 : ضریب پایایی و پایایی ترکیبی عوامل3جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 /.111 /.251 دانش کسب

 /.311 /.111 دانش دیتول

 /.223 /.233 دانش رهیذخ

 /.162 /.232 دانش کاربرد

 /.313 /.116 مدیریت منابع انسانی

 یافته های تحقیق

یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در 

تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیر است، 

زیرا ماهیت اینگونه موضوعات چند متغیره بوده و نمیتوان آنها را با 

شیوه دو متغیری حل نمود. تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا 

ساختاری، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و  مدل علی یا معادالت

تحلیل ساختارهای دادهای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل 

متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری تأثیرات 

همزمان متغیرها را بر هم نشان می دهد. این روش ترکیب ریاضی و 

ون چند متغیره و تحلیل آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسی

مسیر است که در یک سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده های 

پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدل معادالت ساختاری به 

دو فاز کلی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر تقسیم می شود. در 

با  قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سؤاالت پرسشنامه

سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل 

 های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند.  

در روش تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری ابتدا ارتباط هر شاخص با 

سازه خود مشخص می گردد سپس ارتباط سازه ها یا به عبارتی ارتباط 

 یرهای مکنون بررسی می شود. بین متغ

برای سنجش روایی از دو آزمون روایی اسمارت پی ال اس  افزار نرم

( و روایی واگرا )روش  AVEهمگرا )متوسط واریانس استخراج شده

فورنر الرکر( استفاده می کند و نیز برای سنجش پایایی از سه آزمون 
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می کند. این بار عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده 

افزار پس بررسی مدل در سطح اندازه گیری آن را در سطح ساختار  نرم

Rمورد بررسی قرار می دهد از آزمون های این سطح میتوان به 
و   5

GOF برده در ادامه مورد  اشاره کرد. هر کدام از آزمون های نام

 استفاده قرار خواهد گرفت.

 پایایی پژوهش

برازش مدل های معادالت ساختاری سه ، برای پی ال اسدر روش 

( بخش 5( بخش معادالت اندازه گیری3قسمت بررسی می شود:

 ( بخش مدل کلی.1معادالت ساختاری

سه مورد استفاده می  برازش معادالت اندازه گیریبرای بررسی 

 شود: پایایی شاخص، روایی همگرا، روایی واگرا.

اقع می گردد: نیز توسط سه معیار مورد سنجش و پایایی شاخص

 .3ضرایب بارهای عاملی؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

برای محاسبه ضرایب بارهای عاملی، مدل کلی حاوی تمامی سازه ها و 

اجرا شد که   5اسمارت پی ال اس نرم افزار  درسواالت پژوهش 

، 31، 3، 2تا  1ضرایب بارهای عاملی تعدادی از سواالتمشخص شد 

(. بنابراین با حذف این 3کمتر می باشد)نمودار 1/1از  15و  51، 56

سوال مدل مجددا اجرا شد. با اجرای دوباره مدل تمامی سواالت دارای 

شدند و تایید میسازند که دیگر نیازی به حذف  1/1ضرایب باالی 

رای بررسی معیار دوم و سوم )آلفای کرونباخ (. ب5سواالت نیست)نمودار

در   5اسمارت پی ال اس و پایایی ترکیبی( نتایج خروجی نرم افزار 

در فصل سوم آمده است.  5-1مورد سازه های اصلی مدل در جدول 

باالتر شدن آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در مورد سازه های اصلی 

 خص مناسب مدل است.، تایید کننده پایایی شا2/1پژوهش از 

 

                                                           
1
 Composite Reliability 

 
 ضرایب کلی بارهای عاملی قبل از حذف سواالت: 3-1نمودار 

 
 ضرایب کلی بارهای عاملی بعد از حذف سواالت: 5-1نمودار 

AVE: مقدار مالک برای سطح قبولی معیار روایی همگرا
)میانگین  5

. (Magner et al.,3336)می باشد  1/1واریانس استخراج شده(، 

آمده است.  5-1جدولهر سازه در جدول  AVEمقادیر مربوط به 

                                                           
2

 Average Variance Extracted 
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از  AVEهمانطور که از این جدول مشخص می باشد، تمامی مقادیر 

بیشتر می باشند که این موضوع روایی همگرای مناسب مدل را  1/1

 تایید می سازد.

 

: نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرها جهت 5-1جدول

 گرابررسی روایی هم
 کسب متغیر

 دانش

 دیتول

 دانش

 رهیذخ

 دانش

 کاربرد

 دانش

 تیریمد

 منابع

یانسان  

AVE 12/1  16/1  11/1  15/1  11/1  

، میزان همبستگی یک سازه با شاخص هایش را نشان می روایی واگرا

دهد. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان جذر 

AVE  برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه

 های دیگر در مدل باشد.

 و ضرایب همبستگی سازه ها AVE: ماتریس مقایسه جذر 1-1جدول

 1 2 3 4 5 

     33/1 دانش کسب( 1

    35/1 11/1 دانش دیتول( 2

   35/1 63/1 23/1 دانش رهیذخ( 3

  31/1 16/1 12/1 65/1  دانش کاربرد( 4

( مدیریت منابع 5

 انسانی

23/1 21/1 23/1 63/1 12/1 

( مشخص می باشد، مقادیر 1همانگونه که از ماتریس باال )جدول

AVE  هر سازه )مقادیر قطر اصلی( از ضرایب همبستگی آن سازه با

سازه های دیگر )مقادیر هم سطر و هم ستون( بیشتر شده است که 

 این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازه ها می باشد.

از دو روش مشخص  بررسی برازش بخش مدل ساختاریبرای 

Rو روش  tکردن ضرایب معناداری 
 فاده می شود.است 5

ابتدایی ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازه : t ضریب معناداری

است. در صورتی که  tها در مدل )بخش ساختاری(، اعداد معناداری 

بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین سازه ها  36/3مقدار این اعداد از 

تمام در مدل پژوهش زیر، و در نتیجه تایید فرضیه های پژوهش است. 

 فرضیات تایید شد. همچنین برازش کلی مدل ساختاری تایید شد. 

 
 : آزمون تی فرضیات1-1نمودار

Rمعیار 
: دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش،  2

Rمعیار 
است. این معیار نشان از تاثیری دارد که یک متغیر مستقل  5

)برونزا( بر یک متغیر وابسته )درونزا( می گذارد. هرچه مقدار این معیار 

( سه مقدار 3331بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. چین )

را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،  62/1و  11/1، 33/1

R متوسط و قوی
Rعرفی می کند. مقدار م 5

برای متغیر درونزای  5

شده است که این امر نشان از  11/1و  51/1اصلی مدل، به میزان 

 برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش دارد.

رود  ( برای ارزیابی مدل کلی به کار میGOF) معیار نیکویی برازش

( پیشنهاد شده است. این 5111) 3که توسط تننهاوس و همکاران

 شود: به صورت زیر محاسبه میمعیار 

 

                                                           
1

 Tenenhaus Et Al 
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به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط  16/1و  52/1، 13/1مقادیر 

و قوی برای نیکویی برازش مدل کلی پیشنهاد شده است. مقدار 

GOF  به دست آمد که  11/1و  11/1برای مدل پژوهش برابر با

 حاکی از برازش کلی قوی مدل است.

ساس روش حداقل مربعات جزیی پاسخ به فرضیات پژوهش برا

(PLS) 

بیشتر باشد،  36/3از  tدر بررسی آزمون فرضیه ها، اگر مقدار آماره 

دار بوده و فرضیه آن تایید  مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنی

دار نبوده و فرضیه  گردد، در غیر این صورت ضریب مسیر معنی می

ها در قالب جدول  فرضیهخالصه نتایج شود. در ادامه  مربوطه نیز رد می

 آورده شده است.

 : خالصه نتایج فرضیه های پژوهش4-4جدول 
ضریب  tآماره  فرضیه

 مسیر

نتیجه آزمون 

 فرضیه

 منابع مدیریت در دانش کسب

 شهر احوال ثبت سازمان انسانی

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر تهران

 تایید + 212/2

 منابع مدیریت در دانش تولید

 شهر احوال ثبت سازمان انسانی

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر تهران

 تایید + 123/31

 منابع مدیریت در دانش ذخیره

 شهر احوال ثبت سازمان انسانی

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر تهران

 تایید + 316/32

 منابع مدیریت در دانش کاربرد

 شهر احوال ثبت سازمان انسانی

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر تهران

 تایید + 511/31

 نتیجه گیری و پیشنهادات

کنند  ها در محیطی پیچیده، متغیر و پویا فعالیت می امروزه سازمان

طم نیازمند وجود الکه برای بقا و تحول در شرایط رقابتی و محیط مت

گرو سرمایه انسانی  باشند و مزیت رقابتی آنها در یافته می افراد توسعه

باشد. مدیریت منابع  های آنها می شایستگی و قابلیتویژه دانش،  به

شود، زیرا  مثابه کارکرد حیاتی تلقی می ها به انسانی برای سازمان

باشند و مدیریت  ها انسان می دهنده سازمان مؤلفه اصلی تشکیل

اثربخش آنها وظیفه مدیریت منابع انسانی است. امروزه وظایف 

ت اساسی شده الخوش تحو مدیریت منابع انسانی در سازمان دست

ای  های تازه دار نقش وه بر کارکردهای سنتی خویش عهدهالاست و ع

شده است که یکی از این وظایف، توسعه منابع انسانی است. توسعه 

منابع انسانی به معنای تولید فکر و ایده توسط کارکنان سازمان است و 

سازمان  های شالهای توسعه منابع انسانی بخش مهمی از ت فعالیت

های ناشی از رقابت  برای ماندگار کردن کارکنان، رویارویی با چالش

در جهانی و تغییرات اجتماعی و اعمال تغییرات در طراحی کار است. 

 ادامه به نتایج فرضیه پرداخته می شود.

 ثبت سازمان یانسان منابع تیریمد در دانش کسبفرضیه اول: 

 .دارد معنادار و مثبت ریتاث تهران شهر احوال

شد، تایید شدد   212/2آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

 در داندش  کسبمی باشد. بنابراین  36/3چرا که ضریب آن بیش تر از 

 و مثبدت  ریتداث  تهدران  شدهر  احوال ثبت سازمان یانسان منابع تیریمد

نتدایج  ، و در نتیجده فرضدیه پژوهشدگر تاییدد مدی گدردد.       دارد معنادار

 دهقدانی  و ، دعدایی (5136) پژوهش این فرضیه بدا تحقیقدات اسدکریم   

 همراستایی دارد. (3113)

 ثبات  ساازمان  یانسان منابع تیریمد در دانش دیتول: 2فرضیه 

 .دارد معنادار و مثبت ریتاث تهران شهر احوال

شد، تایید شد  123/31آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

 در داندش  دید تولمی باشد. بنابراین  36/3چرا که ضریب آن بیش تر از 

 و مثبدت  ریتداث  تهدران  شدهر  احوال ثبت سازمان یانسان منابع تیریمد

، و در نتیجده فرضدیه پژوهشدگر تاییدد مدی گدردد. نتدایج        دارد معنادار

 و ائوید ج ،(3136)و همکداران  رضدوی  پژوهش این فرضیه با تحقیقدات 

 همراستایی دارد. (5131) همکاران

 ثبات  سازمان یانسان منابع تیریمد در دانش رهیذخ: 3فرضیه 

 .دارد معنادار و مثبت ریتاث تهران شهر احوال

شد، تایید شد  316/32آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

 در دانش رهیذخمی باشد. بنابراین  36/3چرا که ضریب آن بیش تر از  

 و مثبدت  ریتداث  تهدران  شدهر  احوال ثبت سازمان یانسان منابع تیریمد

نتدایج   ، و در نتیجده فرضدیه پژوهشدگر تأییدد مدی گدردد.      دارد معنادار

( 5131) سدنگ و  (5131) تیاسدم پژوهش این فرضدیه بدا تحقیقدات    



 ژپوهش انهم ثبت

   3131آذر  ،13هشتم، شمارهسال                                                                          

 

01 
 

 همراستایی دارد.

 ثبات  سازمان یانسان منابع تیریمد در دانش کاربرد: 4فرضیه 

 .دارد معنادار و مثبت ریتاث تهران شهر احوال

شد، تایید شد  511/31آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

 در داندش  کاربردمی باشد. بنابراین  36/3چرا که ضریب آن بیش تر از 

 و مثبدت  ریتداث  تهدران  شدهر  احوال ثبت سازمان یانسان منابع تیریمد

پژوهشدگر تأییدد مدی گدردد. نتدایج      ، و در نتیجده فرضدیه   دارد معنادار

 دهقدانی  و ، دعدایی (5136)پژوهش این فرضدیه بدا تحقیقدات اسدکریم    

 همراستایی دارد. (3113)

 پیشنهادات کاربردی 

 فرضیه اول

دهد که توسعه دانشی، مهارتی، نگرشی  در واقع، این فرضیه نشان می

تواند به وسیله تقویت فرآیند کسب دانش در  و رفتاری کارکنان می

ثبت نظام مدیریت دانش تقویت شود. بدین منظور، مدیران سازمان 

 های الزم برای ایجاد محیط یادگیرنده و یاد بایستی زیرساختاحوال 

د. برای خلق این محیط گسترش و نهادینه ندهنده را فراهم نمای

 ی در کارکنان مینمودن فرهنگ مطالعه و تقویت روحیه پرسشگر

تواند راه گشا باشد. سازمان می بایست به کارکنان نشان دهد که این 

امر در ارزیابی عملکرد و جبران خدمات آنها نقش دارد. بایستی 

شرایطی فراهم شود که کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی 

درون سازمانی و برون سازمانی ترغیب شوند. همچنین، باید نیروی 

 انی سازمان تشویق به استفاده از منابع موجود سازمانی و بهرهانس

شود. گیری از مشاوره افراد قابل اعتماد بیرونی حل در مسائل کاری 

پیشنهاد می شود هر ساله و یا هر چند ماه یک بار امتحان و آزمونی از 

کتاب قوانین ثبت احوال از کارکنان این سازمان گرفته شود و به 

ه ها و نمره های خوبی کسب کردند جایزه و پاداشی در کسانی که رتب

 نظر گرفته شود تا کارمندان در کسب دانش کوشا شوند.

 فرضیه دوم 

برای تقویت ثبت احوال تأیید این فرضیه نشان از آن دارد که سازمان 

و بهبود مهارت، دانش، نگرش و رفتار سرمایه انسانی خود بایستی بر 

. گذاری کند مناسب به آن تمرکز و سرمایهدانش و پاسخگویی  تولید

تولید بدین منظور، پیش از همه سازمان بایستی به این درک برسد که 

آفرینی کنند. سازمان  تواند برای سازمان ارزش دانش می و شناسایی

باید برای علم، نگرش، تفکر و انتخاب های ارباب رجوعان و کارکنانش 

مدیران عالی سازمان  همچنین، الزم است .ارزش قائل گردد

سازی سیستم مدیریت دانش به خوبی درک  مقاصدشان از را پیاده

پس از آن، سازمان باید  .کنند و سپس از استقرار آن حمایت نمایند

سامانه نقشه دانش را ایجاد کند. همچنین تقویت و تجهیز پایگاه دانش 

وعان از طریق ایجاد بانک های اطالعاتی که مشخص می کند ارباب رج

و کارکنان در چه موضوعی دانش خاصی دارا را هستند میتواند در این 

امر نقش داشته باشد. همچنین باید فضایی فراهم شود که سرمایه 

توانند  دانش مشارکت کند. مثالً کارکنان می خلقانسانی سازمان در 

های مناسب و نامناسب به سازمان کمک  در شناسایی فرآیندها و رویه

های مناسب  توان از رویه ی را مییشان دهند که چه ایده هاکنند و ن

های نامناسب اخذ کرد. تغییرات ساختاری از جمله  برای بهبود رویه

ایجاد واحد تحقیق و توسعه و در نظر گرفتن مأموریت مطالعات 

پیشنهاد می شود  .شود تطبیقی و میدانی برای آن واحد نیز توصیه می

کالس هایی که برای کارمندان سازمان گذاشته می شود کالس هایی 

باشد که خشک و بی روح نباشد و چالش برانگیز و آموزنده باشد. 

همچنین برای کالس مدرسی با سواد و اطالعات باال انتخاب شود تا در 

 تولید دانش نقش خوبی داشته باشد.

 فرضیه سوم

منابع انسانی تأکید دارد.  مدیریتدانش در  یرهذخبر نقش  سومفرضیه 

ثبت  دهد که سازمان به عبارت دیگر، تأیید این فرضیه پیشنهاد می

برای بهبود و تقویت نگرش، دانش، رفتار و مهارت نیروی انسانی  احوال

دانش در نظام مدیریت دانش بهره  ذخیرهتواند از بهبود فرآیند  می

ها و نیازها تطبیق  زمان و این خواستهالزم است بین دانش سا .بگیرد

صورت گیرد. در ادامه دانش سازمان به خدماتی مبتنی بر نیازها و 

تا در زمان های مناسب از آن شود.  میو ذخیره خواسته تبدیل 

 استفاده گردد.

 فرضیه چهارم

دانش در توسعه نگرشی، دانشی،  کاربرداشاره به نقش  چهارمفرضیه 

پیشنهاد می شود از اطالعات و ابع انسانی دارد. رفتاری و مهارتی من
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تجارب بازنشسته های سازمان استفاده بهینه انجام شود و در زمان 

  های مختلف و مناسبت های گوناگون از آنان تقدیر شود.

 منابع و ماخذ    

 - مدیریت بین رابطه(.3131. )نجاتی یاشار، یعقوب، آذرین، بدری 

 پژوهش فصلنامه تبریز، دانشگاه دانشجویان در خودکارآمدی و دانش

 .312-513 ،12 شماره ،31 دوره،روانشناختی نوین های

 - سازی پیاده چالش ،(3131محمدحسین،) شرکت، و مونا پور، جامی 

 پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی و دانش مدیریت های سیستم موفق

 نشریه ،آمیخته رویکردی با ایرانی های سازمان در دانش مدیریت

 .5 شماره 2 دوره ،تهران دانشگاه اطالعات، فناوری مدیریت

 - بررسی ،(3131محمد، ) مبر ،زاده عباس سید و رضا زاده، حسن 

 کارکنان دیدگاه از انسانی منابع بهسازی با دانش مدیریت بین رابطة

 ،دانشگاهی رسانی اطالع و کتابداری تحقیقات ،ارومیه دانشگاه اداری

 .1 شمارة ،11 دورة

 -  ارزیابی ابعاد (، 3113) جالل دهقانی سانیج ؛حبیب الهدعایی

مدیریت دانش )مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی و آزاد اسالمی 

، بهار 3، شماره 1دوره (، مجله آموزش عالی، استانهای یزد و اصفهان

 .12-51 ، صفحه3113

 -،نقش بررسی(. 3132. )بهناز  مهاجران، و محمد حسنی، مریم؛ رجبی 

 نقش آزمون با کارکنان نوآوری بر انسانی منابع توسعه های فعالیت

 کمیته کارکنان میان در سازمانی یادگیری و دانش مدیریت میانجی

 پژوهشی علمی، فصلنامه. آذربایجانغربی استان (.ره)خمینی امام امداد

 .323-321 ؛صص1،شماره6انسانی،دوره علوم در خالقیت و ابتکار

 -  و محمدجواد، علی جلیلی شیشیوان، حیدر حسینیرضوی سید 

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر (، 3136)محمد مهدی کشاورز

میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و 

دوره ، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، جوانان استان یزد

 .1چهارم، شماره 

 - ،امین هوالسو، پاشایی و غالمحسین نیکوکار، محمدرضا؛ سلطانی .

 های دانشگاه از یکی در دانش مدیریت های زیرساخت بررسی(.3131)

 ،6 دوره اطالعات، فناوری مدیریت نشریه. مسلح نیروهای

 .212- 251 ؛صص1شماره

 - بکارگیری تاثیر بررسی (،3131)،صادقی، حمید و رضا کرمی، محمد 

 سازمان در انسانی منابع عملکرد وری بهره بر دانش مدیریت های مولفه

 .51 شمارة ،2 دورة ،وری بهره مدیریت ،تهران استان آب توسعه

 - ،اثرگذاری بررسی ،(3136. )عبدالرحیم ساداتی،. مهرداد مدهوشی 

 و کسب: موردی مطالعه) سازمانی کارآفرینی بر دانش مدیریت فرایند

 کارآفرینی، توسعه مجله ،(مازندران شرق متوسط و کوچک کارهای

 .11-33صص ،35 ش سوم، سال

 - (. 3135).زهرا وظیفه، و طهمورث پور، حسنقلی محمد؛ خانی، موسی

 انسانی منابع توسعه با مدیریت فرایندی های رابطه تبیین مدل ارائه

 شماره ،ششم سال عمومی، مدیریت های پژوهش. عالی آموزش در

 .13-23 صص دوم؛ و بیست
 Govende., Loganathan N., Rubeshan Perumal, 

Peruma Sadhasivan(2112), Knowledge 

management as a strategic tool for human resource 

management at higher education institutions, South 

African Journal of Information Management 

 Jiao Hao, C.Y, Zhu Y & Chen J. Building 

entrepreneurs’ innovativeness through knowledge 

management: the mediating effect of 

entrepreneurial alertness, Technology Analysis & 

Strategic Management, 2112; 22(5): 511-512. 

 Rooney, D. & Hearn, G. (2112). The future role of 

government in knowledge based economy. 

Foresight, 2(2), 23-33. 

 Singh, S., Chan, Y. and Mckeen, J. (2112). 

Knowledge management Capability and 

organizational Performance: A Theoretical 

foundation, OLKC 2112 Conference at the 

University of Warwick, Coventry on 21th -22end 

March. 

 Smith T. A. knowledge management liked to 

strategy for organizational effectiveness. Journal of 

sport science, 2111; 121121-132. 

  

 

 

http://journal.sanjesh.org/issue_2590_2791_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1389%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+23-45%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-159.html
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  :مقاله پژوهش پایه  

 

  جایگاه اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران

   1زهرا آزادی کیا
 

 چکیده

جایگاه اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران این مقاله با هدف بررسی 

امعه ای کاربرد روزمره  . اسناد هویتی در هر جتدوین شده است

داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی 

تعداد اسناد هویتی و تنوع در استفاده  .مورد استفاده قرار می گیرد

از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث آسیب پذیری های این 

اسناد گردیده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، انجام این تحقیق 

الزم و ضروری بوده و اشاره به این نکته هم ضروری است که با 

هم باعث استحکام ،مانجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدا

اسناد هویتی گردید و هم با ارائه راهکارهایی از وقوع آسیب پذیری 

این اسناد  جلوگیری نمود. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی 

صورت گرفته و در نهایت با یک جمع بندی اجمالی راهکارهای 

مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است 

ر برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی که د

و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در 

برنامه های بلند مدت، رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته 

امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در 

گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق بررسی اسناد مورد توجه قرار 

این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز 

اطالعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود 
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آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد 

ه سوابق هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد ب

موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است، تاکید 

 نمود. 

  کلید واژه ها

 هویت استحکام بخشی، آسیب پذیری، اسناد هویتی،

 مقدمه

در هر کجا که با  ،قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد

از  به دفاع از خود پرداخته و عالوه بر دفاع ،تهدیدی روبرو می شده

در جهت پیشگیری از  ،به تناسب پیشرفت و رشد عقالنی ،خود

پس از پناه  ،بر فرض مثال .خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است

به  ،بردن به باالی درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات

غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده 

  .است

م از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضالت و جوامع بشری ه

تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و 

هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت 

.. انسان .اجتماعی و اخالل در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و

، ه عرصه اجتماع گذاشته استان پا بگردیده است و از وقتی که انس

تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه، تعرض به 

  .جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور 

مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات 

 مروزی قانون نام گرفته است.ا

قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش 

عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از 

.. آنان .مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و

نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای 

به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد نیل 

جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد 

 جایگاه اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران                                                            
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ورد قبول عامه اجتماع تعارض جامعه و ارزش ها و هنجارهای م

  .، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نماینددارد

با این اعمال بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و 

مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع 

 گیرد:  شکل صورت می 5انسانی به 

الف( روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که 

منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد 

دهایی که حسب اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نها

  .مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود

ب( روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در 

این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این 

بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم 

 هزینه نیز می باشد. 

نه تنها مغایرتی با هم ندارند، بلکه مکمل همدیگر هم  این دو روش

.. عهده .هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی و

دار انجام این وظایف هستند. گرچه از مقررات کیفری ایران عکس 

العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات 

در سایتهای کیفری وضع پیشگری هم مد نظر بوده است. اخیراً 

قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر 

  .موثر مورد توجه می باشد

شناسایی افراد از بدو پیدایش کالم وجود داشته و با شکل گیری 

اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود، 

ات از همدیگر قبایلشان را با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوان

متمایز می ساختند. قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم، به 

وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی و مالیاتی شناسایی افراد 

مقامات کلیسا این امر را  ،صورت می گرفت و با ظهور مسیحیت

عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طالق که از 

محسوب می شود رایج و جزء رسومات مذهبی  احواالت شخصی

با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی .تلقی شد

فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای 

شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی 

 برای افراد جامعه می باشد. 

داعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و اسناد هویتی از اب

 .ا به دنبال داردمجوز ورود به حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ر

این اسناد مالک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که 

اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه می دهند و از 

که برای ورود به  ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند

بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس  ،بحث

هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث 

 مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر می شود

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان 

یت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به و برقراری نظم و انضباط و امن

موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد. 

بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به 

حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می 

ن و شوند محسوب می شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینا

اخالل در نظم و آسایش عمومی جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر 

می شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری 

درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های الزم تا 

حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین 

کاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می کیفری باز هم شاهد ارت

رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات 

 پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد. 

 روش تحقیق

در این تحقیق همانند سایر رشته های علوم انسانی منابع مورد 

بود و روش این  قانون خواهد استفاده در واقع کتب و مقاالت و

 تحقیق تحلیلی، توصیفی است.

 نتیجه گیری

اسناد هویت شامل هر سندی می شود که عموماً برای احراز هویت 

شخص به موجب قانون یا رویه های موجود به کار می رود. بنابراین 

اگر مقررات و رویه های جاری ایران را در نظر بگیریم عالوه بر 

رانندگی، کارت پایان خدمت، کارت شناسنامه،گذرنامه، گواهینامه 

ملی و مدارک شناسایی صنفی و... نیز از اسناد هویت  محسوب 

شوند. این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و می
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به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به همین دلیل 

در جرائم اسناد مزبور مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً 

سرقت، قاچاق مواد  ،سازمان یافته، جرائمی از قبیل کالهبرداری

مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کاال، جرائم تروریستی و انواع و اقسام 

گیرند و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد جرائم دیگر قرار می

هویتی و یا سوء استفاده از اهمیت و نقش این اسناد در جامعه به 

 شوند.جرمانه خود نائل میاهداف م

امروزه عمده کشورها باالخص کشورهای در حال توسعه یافته آماج 

گروه های مجرمانه سازمان یافته ای هستند که در قلمرو داخلی یا 

خارجی به فعالیت مشغول و هویت واقعی خود را کتمان و یا برای 

انجام برخی از عملیات تحت پوشش از مدارک جعلی استفاده می 

کنند و به همین دلیل جعل اسناد هویتی می تواند در تحقق و 

ارتکاب جرائم سازمان یافته نقش مؤثری ایفا و حتی باعث افزونی 

گستره و قلمرو وقوع جرم، استمرار و عدم کشف جرائم مزبور تا 

 سالیان متمادی باشد.

.. جایگاه .از سویی به دالیل مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و

و ارزش و اهمیت واقعی اسناد هویتی مشخص و حفظ شده  راستین

است و آسیب پذیری، قابلیت جعل و غصب و عدم آگاهی جامعه 

نسبت به اهمیت سجلی و هویتی وعدم توجه دارندگان آنها به حفظ 

تواند انگیزه استفاده و کاربری باندهای و حراست صحیح از اسناد می

به سوء استفاده از اسناد سجلی بزهکاری حرفه ای را در نیاز اساسی 

 تشدید نماید.

باشد که  ترین سند هویتی می ترین و شایع جعل شناسنامه مهم

بیشتر از سایر اسناد هویتی در ارتکاب جرائم علیه اموال  بکار 

و با وجود استفاده از تکنولوژی در تنظیم شناسنامه های رود  می

رای مبارزه با این لذا ب جدید همچنان مورد جعل قرار می گیرند.

جرم بایستی سعی شود که از به هم رسیدن این سه عنصر 

جلوگیری نموده و به تعبیری در صورتیکه یکی از این عناصر حذف 

  .گردد جعل نیز محقق نخواهد شد

در این تحقیق سه فرضیه مطرح گردید که به بررسی آنها خواهیم 

 پرداخت.

  مدارک سایر اساس و یهپا اسناد رسداین می نظر به فرضیه اول:

 ای ویژه جایگاه و  اهمیت از لحاظ همین به و گیرند می قرار

 هستند. برخوردار خاصی اعتبار از نیز جامعه در و ند برخوردار

.. افراد و در .نام خانوادگی و ،از آنجا که اسناد هویتی مبین نام

نهایت سبب تشخیص فرد از دیگران می شوند می توان نتیجه 

که شناسنامه در ردیف مهم ترین اسناد هویتی است و به گرفت 

 .عنوان مبنایی برای صدور سایر اسناد هویتی نیز محسوب می گردد

این ویژگی جایگاه برتری را برای این سند در محدوده اسناد هویتی 

حیطه استفاده از شناسنامه فقط  ،لیکن علی رغم آن .ایجاد می کند

در صورتی که شخص بخواهد در مربوط به داخل کشور بوده و 

قابل  ،خارج از کشور برای معرفی خود از شناسنامه استفاده نماید

قبول نبوده و برای شناسایی و اثبات هویت خود می بایست سندی 

را ارائه نماید که از دید خارجیان معتبر باشد و آنچه در عرف بین 

ده از استفا ،المللی و از سوی تمامی کشورها پذیرفته شده است

پس نتیجه  .گذرنامه به عنوان منبع شناسایی افراد بیگانه می باشد

این است که شناسنامه هر چند دارای اعتبار باالیی می باشد، لیکن 

برای شناسایی در داخل کشور قابلیت داشته و در خارج از کشور 

بر این اساس گذرنامه را نیز می  .بایستی از گذرنامه استفاده گردد

از طرفی مشاهده می گردد که  .سناد هویتی محسوب نمودتوان از ا

در عرف جامعه و رویه های جاری کشور، اسناد دیگری در حالیکه 

دارای کارکرد ویژه ای می باشند در مقاطعی به عنوان سند هویتی 

و مدرک شناسایی مورد بهره برداری قرار می گیرند. مدارکی مانند 

دمت، کارت های شناسایی گواهینامه رانندگی، کارت پایان خ

  .ادارات مختلف و از این قبیل

 بنابراین این فرضیه تایید می گردد.

 )شناسنامه و کارت ملی( هویتی اسناد رسد می نظر فرضیه دوم: به

 اموال علیه جرائم خصوصاً گوناگون جرائم مرتکبین توجه مورد

 قرار( نشدنی پرداخت چک و امانت در خیانت سرقت، برداری، کاله)

 سوء با و هویتی اسناد جعل با مذکور جرائم مرتکبین و گرفته

 می نائل خود مجرمانه اهداف به اسناد این عملکردهای از استفاده

 .شوند
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جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در 

حقیقت عمل جعل مقدم بزه استفاده از مجعول است و مکمل هم 

سناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در محسوب می شود و جعل ا

جعل سند هدف نهایی خود که بهره برداری از این سند مجعول 

  .است دنبال می کند

نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول عالوه بر 

مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء 

غیرمستقیم آن ها هم در استفاده آنها در جامعه دارند تاثیر 

مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه 

  .حاصل می شود

با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می 

شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهایی 

بردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کار

ها جرائم مختلفی را که ›فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آ

بنابراین متولیان امر  .عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند

برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به 

شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش 

 مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد. اسناد هویتی

بطور کلی جعل در اسناد هویتی به پنج طریق عمده انجام می شود 

 .که هر کدام از این روشها نیز به صورت های مختلف تحقق می یابد

 که این فرضیه نیز تایید می گردد.

 پیشرفته های تکنولوژی از گیری بهره رسد می نظر فرضیه سوم:به

 به آنها ساختن به مجهز و  هویتی اسناد صدور و تهیه در زیامرو

 موجب میتواند هولوگرام برچسب یا و بارکد مانند امکاناتی

 گردد. آنها استحکام ایجاد و اسناد وجعل  تزلزل از پیشگیری

بغیر از گذرنامه، سایر اسناد هویتی از نظر کاغذ مورد استفاده دارای 

و ویژگی خاصی برای کاغذهای این  باشند پذیری مضاعفی می آسیب

بینی نشده است. لذا باید در نوع کاغذ تغییر ایجاد نموده  اسناد پیش

 . بینی نمود ر را در کاغذ آنها پیشو خصوصیات زی

تطابق عکس  ،که مهمترین رکن شناسایی افراد در حالی 

در اسناد هویتی   ،الصاق شده بر سند هویتی یا چهره فرد میباشد

ک از خود سند بوده و معموالً بدون محافظ با منگنه یا عکس منف

 .شود و به راحتی قابل جابجایی است چسب بر روی آن نصب می

بینی الزم  هرچند به غیر از شناسنامه در برخی اسناد هویتی  پیش

 ،از قبیل استفاده از روکش پالستیک و انجام پرس بر روی عکس

لذا باید  .اند مانع جعل نشده لیکن این اقدامات نیز ،بعمل آمده است

الصاق عکس با چسب قوی صورت گیرد که امکان جابجایی آن به 

سهولت میسر نباشد.  در همه اسناد از روکش پالستیکی استفاده 

شود.  عکس الصاقی با مهرهای برجسته پرسی و مهرهای جوهری 

عکس بر روی سند با اسکن چاپ گردد به نحوی که   .ممهور شود

 الینفک سند محسوب گردد. عکس جزء

فاکتور رمزی یا سوزنی از عوامل مهم کنترل سند بوده و بایستی به 

نحوی بر روی سند درج شود که قابلیت جعل نداشته باشد و از این 

باشند  تی  که به شکل دفترچه میروش بیشتر برای اسناد هوی

شود و بصورت فاکتور رمزی  گذرنامه و شناسنامه( استفاده می)

 .گردد جسته و یا سوزنی در صفحات مربوط به سند ایجاد میبر

های  متمهر نمودن اسناد هویتی  از اقداماتی است که قسهمچنین 

، مندرجات متن و عکس و غیره را جاته مختلف سند اعم از نوشت

  .بخشد نماید و به عبارتی به سند اعتبار می تایید می

ختلف مبارزه کیفری برای حذف عنصر جاعل می توان از شکلهای م

مانند مجازات و غیره و همچنین از انواع مختلف مبارزه غیرکیفری 

اجتماعی استفاده نموده و طوری برنامه ریزی کرد که جاعل حاضر 

این راه می تواند مثمر ثمر بوده و موثر واقع  .به ارتکاب جعل نشود

گردد، ولی باید پذیرفت که متغیرهای گوناگونی در تحقق اهداف 

این برنامه دخالت داشته که بعضاً خارج از کنترل جامعه و متولیان 

  .امر مبارزه می باشد

برای حذف سند آسیب پذیر، توجه به نظریات ارائه شده در مبارزه 

غیرکیفری وضعی نقش مهم و به سزایی دارد. در این مبارزه که به 

قرار  آن مبارزه فنی نیز می گویند فعالیت های متفاوتی مورد توجه

افزایش خطر  ،اقداماتی مانند دشوار ساختن ارتکاب جرم .می گیرد

افزایش احساس شرم و گناه  ،کاهش جاذبه آماج ها ،ارتکاب جرم

جزء این مبارزه مهم تلقی می شوند که در بحث دشوار ساختن 

از سند  ،می توان با ایجاد استحکام در اسناد هویتی ،ارتکاب جرم

که آماج جرم جعل محسوب می شود حمایت و حفاظت نمود و یا با 
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تدابیر مناسب برنامه های کنترلی برای اسناد هویتی پیش بینی 

نموده و سیر و حرکت اسناد غیر واقعی و جعلی را محدود ساخت و 

مراقبت غیر رسمی مربوط به  ،در رابطه با افزایش خطر ارتکاب جرم

ی مرتبط با اسناد هویتی است که در این مراقبت نهادها و ارگان ها

نیز پلیس به لحاظ دسترسی به آمار و ارقام دقیق جعل به عنوان 

راهنما و هدایتگر می تواند برنامه ها و اقدامات الزم برای اجرای 

مراقبت غیر رسمی را سازماندهی نماید که در این زمینه می توان با 

رنامه های کنترلی اسناد پیش بینی سیستم بررسی اسناد و ب

مراقبت الزم را از اسناد هویتی به عمل آورده و موفق به حذف سند 

  .آسیب پذیر از رئوس مثلث فرضی جرم جعل سند هویتی شد

 : پی نوشت ها

هدف از این پیشنهادات عبارت از آن است که وضعیت فعلی بررسی 

نعی هرچند اسناد را بهبود بخشیده و اقداماتی را بعمل آورد که ما

محدود برای بکارگیری اسناد هویتی  مجعول باشد و به تعبیری 

های بررسی اسناد را برطرف نمود تا موجبات تشخیص  خالء و ضعف

اسناد اصیل با جعلی فراهم گردد. در این خصوص مواردی به شرح 

 باشد :  ذیل متصور می

برخی  با توجه به مشکل وجود اتباع بیگانه و مشکوک التابعین در-3

تمام شناسنامه های جمعیتی  استان های کشور پیشنهاد می شود

 .تعویض شود تا بتوان اسناد جعلی را پایش و کشف کرد هااین استان

نبود کنترل و نظارت دقیق و رعایت حیطه بندی اسناد و -5

مدارک، اشکاالت موجود در روش های احراز هویت و مالکیت افراد 

دن سطح آگاهی های کارکنان کنترل و اصالت اسناد، ناکافی بو

کننده اسناد و مدارک در پیشخوان ها و فقدان تجهیزات ابتدایی 

تشخیص مدارک جعلی در پیشخوان های دولتی و خصوصی تاثیر 

با اجرای . لذا زیادی بر روند افزایش پدیده جعل در جامعه دارد

 بردن توان با باالو سمینارها می  برنامه های آموزشی مانند همایش 

سطح آگاهی کارکنان سازمان ها و بخش های مربوطه زمینه مقابله 

 .با جعل را افزایش داد

برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور کارشناسان بخش های -1

مختلف دستگاههای اجرایی می تواند نقش مهمی در پیشگیری و 

 .مقابله با جعل اسناد داشته باشد

ره، اطالع رسانی توسط مشورت با متخصصین و افراد خب-1

سازمانهای آگاهی، مراجع قضایی، ادارات ثبت اسناد، رسانه های 

 332و احیای ماده   ملی، برگزاری آموزش های اجتماعی و عمومی

قانون ثبت اسناد و امالک تشدید مجازات های کیفری می تواند 

 کالهبرداریهای جعل اسناد را کاهش داد. 

گی، الحاق و یا آثار لکه هایی که هرگونه دست بردن، تراشید -2

ممکن است ناشی از کاربرد مواد شیمیایی پاک کننده و تغییر 

مشخصات باشد مورد توجه قرار گیرد و توصیه می شود سردفتران 

چند وسیله بررسی مقدماتی  و کارکنان سایر ادارات دولتی محترم

کوچک و ارزان قیمت مانند ذره بین های چراغ دار که حداقل 

 زرگنمایی آنها تا ده برابر باشد و چراغ مطالعه با نور ماوراء بنفشب

(U.V)   که با باطری کار می کند و این نور معموالً لکه های پاک

شدگی و اختالف نوع کاغذها را به صورت لکه و تفاوت رنگ در 

جای نسبتاً تاریک مانند فضای زیر میز کار نشان می دهد و چسب 

ص می کند خریداری و از آن استفاده های اضافی را هم مشخ

نمایند. این نور حتی شماره های رنگی و نوع بازتاب و ذرات ایمنی 

که در کاغذ کارت ملیو نظایر آن تعبیه شده است و در کنترل 

اصالت کارت ملی و نیز اوراق بهادار مؤثر است از کاربرد بسیار 

مهم که  مفیدی برخوردار است، در صورت لزوم و در مورد اسناد

ممکن است با تردید همراه باشد بهتر است از مشاورت کارشناسان 

پیشگیری جعل باتجربه در این رشته بهره گیری و از هرگونه 

 .نمایند

در اصل بودن مدارک هویتی دقت کافی نموده و  ادارات باید-6

مدارکی که از طریق فتوکپی و یا عکس رنگی و کامپیوتری تهیه و 

شوند توجه گردیده و جز مدارک اصلی، معتبر  پرس پالستیکی می

و قانونی مدرکی را نپذیرند )مثالً نوع پرس کارت ملی دارای 

برجستگی خاص است که قابل لمس بوده و آن را از عکس کارت 

  متمایز می سازد

سانه ها و وسایل ارتباط جمعی از قبیل صدا و سیما، روزنامه ها ر-2

نیز در مقام برنامه های تبلیغاتی ... وی کثیر االنتشار، جراید محلی 

 جهت افزایش علم و اطالع مردم نسبت به مسائل و مقررات ثبتی

 .موثر در جهت پیشگیر از جرائم و تخلفات ثبتی است گامی
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فقدان دستورالعمل جامع که چگونگی احراز هویت افراد را  -1

یکپارچه ساخته و مسئولیت ادارات و متصدیان مربوط به بررسی 

سبب شده است شناسایی افراد و بررسی  ،اسناد را مشخص نماید

ای یافته و ادارات و متصدیان از متصدی  اسناد هویتی  شکل سلیقه

غیرواقعی در افتتاح  بانک در خصوص علت پذیرش سند هویتی

حساب بازپرداخت شود بیان خواهد داشت که مرجع تشخیص جعل 

داند که این  نمی باشد و از این نظر مسئولیتی را متوجه خود نمی

لذا باید تدابیری اتخاذ  .ادعا نیز از نظر قانونی پذیرفته شده است

اصالت سند از مرجع  ،شود که حداقل در موارد مهم و حائز اهمیت

اقدامات بعدی را  ،ور استعالم شده و سپس با استناد به آن سندصد

 انجام دهند 

 منابع فارسی :

،آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، 3112آخوندی، محمود،  .3

 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ ششم 

، حقوق جزای عمومی، جلد 3132اردبیلی، محمدعلی، .5

 نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 

انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق  .1

 3111خصوصی، انتشارت محراب فکر، جلد اول، 

 3111انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، سخن،  .1

،نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه 3135باهری، محمد،  .2

 و تطبیق رضا شکری، انتشارات مجد، چاپ دوم، 

ینولوژی حقوق، ،ترم3111جعفری لنگرودی، محمد جعفر،  .6

 گنج دانش، چاپ پانزدهم 

نامه دهخدا(،  انتشارات دانشگاه ،)لغت3122دهخدا، علی اکبر  .2

 ، چاپ دهم 3تهران، جلد 

نشدر   ،سیر قانون و دادگستری ایدران  ،3111،مرتضی ،راوندی .1

 چشمه 

گذرنامده و اتبداع    ،مرزبانی 3133،محمد حسین ،رحمتی راد .3

 معاونت آموزش ناجا  ،بیگانه

 نشر دانش تهران، اسناد هویتی ایرانیان، ،3112یه،حسن،زند .31

انشارات پیام  ،کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان ،ضیاء ،صدر .33

 3122 ،نور

 ،جعدل اسدناد در حقدوق ایدران    ،3113 ،محمد ،سلیمان پور .35

 انتشارات گنج دانش

انتشارات گدنج   ،حقوق جزای عمومی ،3131،پرویز ،صانعی  .31

 3123سال  ،دانش

جدرم سدرقت در حقدوق کیفدری     ،3121 ،نور محمد ،صبری .31

 انتشارات ققنوس  ،ایران و اسالم

، آیین دادسی مدنی، جلد سوم، 3135اهلل،شمس، عبد .32

 انتشارات دراک، چاپ دهم، پاییز 

، حقوق ثبت اسناد و امالک، نشر 3135شهری، غالمرضا، .36

 جهاد دانشگاهی، چاپ هفدهم، پاییز 

، مختصر حقوق 3131اهلل،صفایی، سید حسین، امامی، اسد .32

 خانواده، نشر میزان، چاپ دهم 

، دوره مقدماتی حقوق مدنی 3135صفایی، سید حسین،  .31

 نشر میزان،  ،)اشخاص و اموال(، جلد اول،

،فرهنگ فارسی عمید، تهران، 3113حسن،  عمید،  .33

  ارات امیرکبیر، چاپ بیست و چهارمانتش

نشر ن، ، ترجمه سید حمید طبیا3121فرهنگ الروس،  .51

  امیرکبیر، چاپ سوم، تهران

اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر  3112کاتوزیان، ناصر،  .53

 میزان، چاپ اول، 

و . دوره مقدماتی حقوق مدنی )اموال 3111کاتوزیان، ناصر،  .55

 مالکیت(، نشر میزان، چاپ هشتم

، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، 3131کاتوزیان، ناصر،  .51

 ، تهران، نشر یلدا، چاپ اول 3جلد

، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام 3112کاتوزیان، ناصر، .51

حقوقی ایران، چاپ سی و هفتم، انتشارات شرکت سهامی 

 انتشار 

الملل، نشر ،حسین، حقوق جزای بین3132میرمحمد صادقی،  .52

 دوم، بهار  میزان، چاپ

،جرائم علیه اموال و 3132میرمحمد صادقی، حسین،   .56

 مالکیت، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز
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، جرایم علیه امنیت و 3135میر محمد صادقی، حسین،  .52

 آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، 

-االسالم،دارشرح شرایعالکالم فینجفی،محمدحسن، جواهر .51

 ه. ق 3131الکتب االسالمیه، چاپ ششم، 

، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر 3135نوربها، رضا،  .53

 دادآفرین، چاپ نهم، سال، 

« آثار فقهی،حقوقی فریب در ازدواج»آیت اللهی، زهرا،  .11

 3116، شهریور 33فصلنامه کتاب زنان، شماره 

فقه و حقوق « حق کودک بر هویت»اسدی، لیال سادات،  .13

 13، شماره 12زمستان خانواده )ندای صادق سابق(، پاییز و 

مطالعه تطبیقی ثبت احوال با رویکرد »اهلل، امامی، اسد .15

 3133، همایش ملی حقوق ثبت احوال «اسالمی

اطالعات »مند، حمید و جاللی فراهانی، امیرحسین، بهره .11

، همایش ملی «یافتهشخصی و پیشگیری از جرایم سازمان

 3133حقوق ثبت احوال، 

بررسی رویه قضایی در دعاوی »آبادی، احمد، بیگی حبیب .11

 3133، همایش ملی حقوق ثبت احوال، «ثبت احوال

زاده، محمد جعفر، مقدسی، محمد باقر، عباس آبادی، حبیب .12

، دوره 3111، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران»عباس، 

 1، شماره 31

اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در »حسین آبادی، امیر،  .16

 3133ملی حقوق ثبت احوال،  ، همایش«نظام حقوقی

شناسنامه وموقعیت قانونی »خلیل ابراهیم،ممقانی میثاق،  .12

 312،شماره3116مجله کانون وکال،اسفند« آن

الملل و ثبت احوال، حقوق بین»شریفی طراز کوهی، حسین،  .11

 3133، همایش ملی حقوق ثبت احوال، «حقوق بشر

، «یبررسی و تحلیل جرایم اسناد سجل»شهریاری، مجید،  .13

 3116نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن پایان

های نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه»صادقیان، نادعلی،  .11

 3111، پاییز22، فصلنامه گنجینه اسناد «مقابله با آن

نام ونام »زاده، سید مرتضی، صفایی، سید حسین، قاسم .13

ثبت احوال، ، همایش ملی حقوق «خانوادگی و آثار حقوقی آن

3133 

جایگاه ثبت احوال در »عباسی، اسماعیل، اکبرآبادی، مرضیه،  .15

 3133، همایش ملی حقوق ثبت احوال، «حقوق خصوصی

، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»عباسی، بیژن،  .11
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

: با عنوانپژوهشی  طرح   

چالشهای طراحی و ایجاد نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی 

1 استان گلستان
 

3یضرغام دکتر حسین -2دکتر نوروز نیمروزی ناوخی  

 : چکیده

تحلیلی است که به  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی     

توصیف و تحلیل چالشهای موجود در زمینه تولید و استخراج داده 

با توجه به رویکرد افزایش جمعیت در  های جمعیتی می پردازد.

های  تحقیق حاضر با هدف شناسایی  چالش سیاستهای ابالغی،

نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی  در حوزه وقایع طراحی و ایجاد 

میر  در سطح  طالق، مهاجرت  و مرگ و چهارگانه باروری، ازدواج و

 استان گلستان انجام می گیرد. 

سوال اصلی تحقیق متمرکز بر شناسایی موانع و چالشهای پیش روی 

دست اندرکاران و محققان جمعیتی در زمینه جمع آوری و تولید داده 

های جمعیتی است. روش تحقیق ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی 

 .است

جامعه آماری تحقیق در فاز مطالعات اسنادی مجموعه اسناد و 

مکتوبات موجود در زمینه سیاستهای جمعیتی و پیشینه نظری و 

تجربی موضوع تحقیق بعالوه نتایج سالنامه های آماری سرشماریهای 

                                                           
 انجام شده است گلستان این طرح با حمایت اداره کل ثبت احوال استان - 1
 عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان مجری طرح - 5
 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان طرح همکار - 1

تان  است. در فاز پیمایش تحقیق جامعه دو دهه اخیر در استان گلس

آماری شامل متخصصان، صاحب نظران و دست اندرکاران مباحث و 

 مسائل جمعیتی در سطح استان گلستان است. 

یافته های تحقیق بیانگر چالشهای سیستمی )نرم افزاری و سخت 

افزاری( در حوزه سازمان های مرتبط با وقایع جمعیتی و پس از آن 

وقایع در اعالم گزارش از سوی صاحبان حوزه  دررهنگی چالش های ف

 مقایسه با سایر چالش ها بیشترین فراوانی را داشته است.  

های ثبتی، والدت، فوت، مهاجرت، اداره ثبت  داده: واژگان کلیدی

 تحلیلی، استان گلستان.-احوال، روش توصیفی
 

 طراحی و ایجاد نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی استان گلستانچالشهای 
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

 حقوقی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 حقوق خصوصی گرایش

 : عنوان با

  نظام فقهی و حقوقی تغییرات در اسناد سجلی

1فریده صادقی  

 : چکیده

تغییرات اسناد سجلی در فقه، که در هدف از تحقیق حاضر بررسی 

های تحقیق در راستای  زمره اسناد رسمی هستند و بررسی فرضیه

باشد. در این تحقیق از نقش و جایگاه مهم  قوانین و اصول فقه می

اسناد رسمی و هویت افراد اعم از خارجی و ایرانی و اثرات و پیامدهای 

تضمین امنیت و  آن از جمله تنطیم اسناد و اعتباربخشی به آن،

آرامش، نظم و عدالت، بهداشت قضایی یا حقوقی و توسعه آن در 

پیشگیری و جلوگیری از اختالفات ناشی از زیرپا گذاشتن قوانین و 

مقررات سخن گفته شده است و در واقع انگیزه انتخاب آن، پرداختن و 

برجسته نمودن نقش و جایگاه نظام فقهی حقوقی اسناد سجلی 

اوراق، مراسالت، دفاتر،  کلیه: از است عبارت ملی سنادباشد. ا می

 ضبط ها، نوارهای ها، نمودارها، فیلم ها، کلیشه ها، نقشه ها، عکس پرونده

 دستگاه به یا و شده تهیه دولت دستگاه در که اسنادی سایر و صوت

اداری،  لحاظ از بوده دولت تصرف در مداوم بطور و است  رسیده دولت

 به تاریخی و قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی مالی، اقتصادی،

 مساله. باشد داشته نگهداری ارزش ایران ملی اسناد سازمان تشخیص

 ازدواج، طالق، احراز شخص، تاریخ سن در اشتباهی اگر که اینجاست

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان یزد -

 راهی کند می اقتضا شود، عدالت ثبت فردی فوت اشتباه به یا و سیادت

 داشته وجود قانون با بیشتر مطابقت برای اشخاص سن تغییر برای

 ندارد، مقنن مطابقت واقعیت با رسمی سند مفاد شود اثبات اگر. باشد

را خواهد داشت. در این تحقیق ما پس از  رسمی سند مفاد تغییر اجازه

بررسی تمامی عوامل مربوط به اسناد سجلی، به بررسی سواالت تحقیق 

طور کامل مشخص نمودیم و همچنین فرضیات تحقیق پرداختیم و به 

نمایند.  که اتباع بیگانه در داخل کشور از چه مقرراتی تبعیت می

همچنین در رابطه با کودکان نامشروع و مشروع توضیحات کاملی 

 –گردآوری شده است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی 

 تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای، اطالعاتی جمع آوری

ها از مصاحبه و فیش برداری استفاده  شده است. تجزیه و تحلیل داده

شده است. نتایج حاصل از آمارهای به دست آمده از تحقیق در جهت 

های کلی نظام، بهداشت، واکسیناسیون و اشتغال به کار  سیاست

 رود.  می

 

کودکان نامشروع و مشروع، اسناد هویتی و سجلی،  واژگان کلیدی:

 خارجه، سن افراد در پزشکی، فقه و حقوق.اتباع 
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