
 ژپوهش انهم ثبت

   7931اسفند  ،82، شماره تمهفسال                                                                          

 

Page | 1 

 

 

 : پژوهش پایهت مقاال
   با رويكردی به مقررات فروتقنینيپیشگیری از جعل اسناد   -

 (آمنه معصومی)                                                                                     

 
تاثیر سیستم کاری با عملكرد باال بر پیامدهای رفتار کاری مثبت و منفي   - 

                        زدياداره کل ثبت احوال استان  کارکنان

 (رجان حاجی محمدیم)                                                 

 
 : یطرح پژوهشمعرفی           

   ال و غصب هويتچالش های امضای ديجیت شناسايي  -        

   (اعظم عارفی-غالمرضا باباعباسی)                                                   

 : معرفی پایان نامه          

اداره کل ثبت  کارکنان کاری زندگي کیفیت و اجتماعي سرمايه روابط بررسي -

 احوال استان يزد

 (محسن رضایی شورکی)                                                                    

 : شناسنامه نشریه

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصي   -فصلنامه علمي : نام

 82شماره /  7931 اسفند   / مهفت سال :گاه انتشار

 ان ثبت احوال کشورمرکز آموزش و پژوهش سازم: صاحب امتیاز

 غزاليعبدالرسول : مدیر مسئول

 سید محمد عاملي: سردبیر

 زينب اصغری: مدیر اجرایی

 احمد تكین: ویراستار

 .های نويسندگان مقاالت لزوماً ديدگاه فصلنامه نیست بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است و ديدگاه تمسئولیت علمي مقاال

 باالتر از چهارراه شهید چمران، نبش خیابان پسیان، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشورعصر،  خیابان ولي: نشانی پستی

 Markazpazhuhesh@yahoo.com : پست الکترونیک نشریه

 معاونت پژوهشي مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور : تهیه شده در

 فاطمه فیاض بخش -علي رستم خاني   -نادر حسن پورسید   -مجید توکلي : اين شماره مكارانه

 عناوین
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 : مقاله پژوهش پایه

 

 پیشگیری از جعل اسناد با رویكردی به مقررات فروتقنینی  

 7آمنه معصومی

 :چكیده

کدیگرند و اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از ی

شوند،  می بر این اساس، مقدمه الزم بسیاری از روابط بشری قلمداد

تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و 

های شخصی و منحصر به فردی  تکالیف مستلزم این است که ویژگی

سازد، مشخص شود. کاری که  ها را از یکدیگر متمایز می که انسان

اً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری امروزه عمدت

شود. ارائه و  بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می

استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز 

گیرد. به همین لحاظ مورد سوء  مبتنی بر همین اسناد صورت می

ند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از گیر استفاده بزهکاران قرار می

اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا 

که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به 

امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. 

اسناد با وضع انواع قوانین  بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این

خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و 

مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 

سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص  7911

ادگاهها های زیادی در دشناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده

در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت 

شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و 

... که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم 

است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد 
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های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم هویتی در متن قوانین خالء

انگاری در رابطه با انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خالء جرمجرم

سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در 

تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این 

وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و  مجازاتها

تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق 

باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه دانان بوده و می

نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی 

هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده  و جلوگیری از سرقت

 است.

 جعل، اسناد هویت، مقررات فروتقننی، اتقان کلید واژه ها:

 مقدمه :

اسگگتواری و  بگگه معنگگای پیشگگگیری و جلگگوگیری از تزلگگزل اسگگناد 

ودر چهگارچوب   بایگد دقیگق و مطگابق مقگررات    ،استحکام اسناد ایرانیان

یگرد و در آرشگیو الکترونیکگی    گار و در اختیار مگردم قگر   انجام ضوابط  

شود واین اسناد در دوره حیات اشخاص و بعگد از   سازمان نیز نگه داری

آنها می بایست از هر نوع تعرض چه  بصورت فیزیکگی وچگه تیییراتگی    

که ممکن است در متن و محتوا صورت گیگرد مصگون مانگد و سگازمان     

پاسگدار   ،رانثبت احگوال بگه عنگوان امانتداراسگناد و مگدارم مگردم ایگ       

مدارکی کگه در کشگور تنمگیم  مگی گگردد       مرزهای هویتی است .کلیه

تمام حقگوقی   .که برای احراز هویت مورد توجه می گیرد است مدارکی

که مردم به عنوان یک ایرانی در این کشور دارند و می خواهنگد اثبگات   

کنند که این حقوق به آنها تعلق می گیرد به واسطه این اسناد هگویتی  

ت در حقیقت این تکالیف دو سویه است دولت حقگوقی را کگه مگی    اس

خواهد به مردم بد هد و یا تکالیفی که از مردم بگه عنگوان یگک ایرانگی     

تعامالتی که  انتمار دارد به واسطه اسناد ثبت احوال مشخص می شود.

با یکد یگر در سطح جامعه دارند قراردادهای مختلفی که با یکگد   مردم

اسگت کگه مگردم بگه اسگناد و       نند بر مبنای اعتمگادی یگر منعقد می ک
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ن را آمگی گیگرد و   ثبت احوال تنمیم شده صورت درمدارم هویتی که 

مبنای شناسائی یکدیگر قرارمی دهند ونیز از این منمگر کگه اطمینگان    

حائز اهمیگت اسگت وظیفگه ثبگت احگوال و       بخشی برای تعامالت مردم

  نقش اتقان اسناد سجلی پررنگ تر می شود.

برای کسانی که داوطلب انتخابگات مگی باشگند ثبگت احگوال یکگی       

اسگناد و مگدارم    ن استعالم می شود و بگه اتکگا  آازمراجعی است که از

صگالحیت افگراد   شده موجود در ثبت احوال ایرانی بودن افراد مشخص 

نیز دربحث هدفمندی یارانگه هگا بگرای تشگخیص      تائید یا رد می شودو

بگه روز   آنهگا، بودن و یگا فگوت نمگودن     حیات ایرانی بودن افراد در قید

  .براساس مدارم و اسگناد ثبگت احگوال مگی باشگد      بودن اطالعات افراد

همه اینها اهمیت اتقان اسناد سجلی ایرانیان را پررنگ تر می کند.برای 

مقابله با تهدیدات بالیای طبیعی و غیرمترقبه بایگد تگدابری اندیشگیده    

ستا در رااثر بگذارد که در این  د بر اتقانشود که این تهدیدات هم نتوان

گسگگترش شگگبکه اسگگتعالم   ،یجادپایگگگاه آرشگگیو الکترونیکی ازمینگگه 

سگال و کگارت هوشگمند    71الکنرونیک، صدور شناسنامه مکانیزه باالی 

اسگتواری و اسگتحکام اسگناد سگجلی      بگه  ،مسگیر  این می تواند درملی 

   ایرانیان کمک کند.

 : روش تحقیق

ای و بگا اسگتفاده از    یان نامه ابتدا به روش کتابخانگه روش در این پا

هگای کارشناسگی ارشگد و دکتگری      مقاالت عملی، حقوقی و پایان نامگه 

مربوطه با ابزار فیش برداری، مطالب گردآوری شگده و سگ ب بگا روش    

تحلیلی ابتدا به توصیف مفگاهیم کلگی نمیگر جعگل،      -تحقیق توصیفی 

قنینی و ... پرداخته و سگ ب تحلیگل   اسناد هویت، اتقان، مقررات فرو ت

 پردازد. ارتباط آنها با بحث پیشگیری از جعل اسناد هویتی می

 انواع جعل -1

حقوقدانان ایرانی معموال جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و 

 کنند. معنوی تقسیم بندی می

 جعل مادی -7-7

های  از روش جعل مادی به تیییرات ظاهری در یک سند با استفاده

 فیزیکی مانند برش یا تراش گویند 

 جعل معنوی -7-8

جعل معنوی تیییر مفاد یک سند است، در این نوع جعل بدون 

ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها  ایراد هیچ گونه خدشه

تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها 

 منعکب شود، 

 انواع سند  -2

 شود : ق.م سند به دو دسته تقسیم می 7823و  7821وجب مواد به م

 )عادی( سند غیر رسمی -8  د رسمینس -7

 قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است :

 سند رسمی  -8-7

قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته  7821ماده 

 (23: 7931است)شیروبی،

 و امالم ثبت شده است.اسنادی که در اداره ثبت اسناد  -7

 اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. -8

 اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنمیم شده باشد -9

 سند عادی -88-

هرگاه سند به وسیله یکی از »قانون مدنی  7839به موجب ماده 

مامورین رسمی تنمیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صالحیت تنمیم 

نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنمیم سند  آن سند را

نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد 

 .عادی است

 هویت و  عناصرآن-3

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

ن با عاج های اولیه در جستجوی خود و قبایلشا اجتماعات بشری، انسان

شدند. با گذر  فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می
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زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر 

های مختلفی برای شناسایی به کار  مورد توجه قرار گرفته و روش

گرفته شد که مهمترین آنها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه 

ها و مماهر حقوقی تمدن عصر حاضر است  . این اسناد از ابداعباشد می

و مجوز ورود به دنیای شهروندی و مالم هویت و تابعیت افراد است 

واز ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای 

 خاص خود را دارند.

امروزه اسناد هویتی )سجلی(در زندگی فردی و اجتماعی و حتی 

ای برخوردار است. اسناد سجلی به العادهاز اهمیت فوق سیاسی افراد

ترین مدرم تعیین کننده هویت و تابعیت هر ویژه شناسنامه اساسی

 . (31: 7937فرد است. )حسین آبادی، 

 نام و نام خانوادگی -9-7

نام از جمله ممیزات انسان بوده و در تمامی جوامع متناسب با 

باشد اسامی و نامهایی را برای  ه میعواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیر

های مهم انسان است که شود یکی از دارایی فرزندان انتخاب می

 کند. همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمی

 (.18: 7937)بیگی حبیب آبادی، 

 تاریخ تولد -9-8

تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی ست که براساس 

نون مدنی باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ قا 339ماده

که منشأ آثار حقوقی  تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد

 فراوانی است.

  نسب -9-9

به معنای قرابت، عالقه و رابطه دوشی است و منتهی شدن نسب 

والدت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یادو شخص به ثالث 

براین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین را گویند.بنا

ای است بین نسب عالقه»شودبه تعبیر دیگر طفل و والدین ایجاد می

دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص 

 «شوندثالثی حادث می

 اسناد هویتانواع  -4

 شناسنامه -1-7

ی ثبت وقایع حیاتی از جمله هجری شمس 7831تا قبل از سال 

های رایج در کشور با  والدت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت

نگارش نام و تاریخ والدت مولود در پشت جلد کتاب مقدس از جمله 

آمد.با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز  قرآن مجید به عمل می

نیاز به توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور 

ع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر ایازمان و تشکیالتی برای ثبت وقس

نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت والدت و وفات و  می

 . نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت

 هوشمند کارت ملی -1-8

سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، در 

های ملّی هوشمند را  ریزی شده، کارت رد تا طی یک طرح برنامهنمر دا

های ملّی فعلی کند. عالوه بر کاربردهای قبلی کارت  جایگزین کارت

های جدید بعنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت  ملّی، کارت

کنند تا افراد به  به سمت جامعه اطالعاتی، این فرصت را فراهم می

د فضای دیجیتالی شوند.)دستورالعمل صدور کارت ای امن وار شیوه

معاونت  71/78/7937مورخ  791198/78/8هوشمند ملی شماره 

 اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور(

ای برای ورود به جامعه  کارت ملّی هوشمند به عنوان مقدمه

ها، کاهش بسیاری از  تواند موجب توزیع عادالنه فرصت اطالعاتی، می

توانند نقش به  ها شود. این امور می دولت، مردم و بنگاههای  هزینه

 سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشند.

شود  سازی طرح کارت ملّی هوشمند، این امکان فراهم می با پیاده

که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت باالتر به مردم ارائه شوند. 

دگی مردم و باال بردن تواند موجب بهبود سطح کیفی زن این موضوع می

 سطح رضایت مردم از دولت شود.

 کاربردهای اصلی کارت هوشمند

 شناسایی -
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های شناسایی دیگر، اولین  کارت ملّی هوشمند مثل تمام کارت

است. به این منمور ابتدا در زمان ثبت نام،  شناسایی اش وظیفه

 شود. این اطالعات، اطالعات صاحب کارت روی کارت قرار داده می

اقالم هویتی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و مواردی از 

 (. 791: 7938شود. )قره سفلی، این قبیل را شامل می

 تصدیق هویت -

کاربرد اصلی دیگر کارت ملّی هوشمند، تصدیق هویت است.. در 

کارت ملّی هوشمند تصدیق هویت در اینجا تنها به عکب محدود 

ب، اطالعات بیومتریکی )اثر انگشت( صاحب شود. عالوه بر عک نمی

تواند روی کارت قرار گیرد. از همه مهمتر اینکه اطالعات  کارت نیز می

بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند. این به این معنی 

برداری که به حسگر اثر انگشت مجهز است،  است که در یک مرکز بهره

رتش در کارتخوان، انگشت خود را صاحب کارت بعد از قرار دادن کا

کند که  دهد؛ س ب سیستم بررسی می روی حسگر اثر انگشت قرار می

آیا اثر انگشت صاحب کارت با اثر انگشتی که روی کارت به صورت 

الکترونیکی ذخیره شده یکسان است یا خیر. در صورت یکسان بودن 

کان جعل امکان ادامه عملّیات وجود خواهد داشت. به این ترتیب ام

 (.781: 7938رسد )قره سفلی، هویت به حداقل می

 امضای دیجیتال -

امضای دیجیتال از نمر کاربرد، همان امضای سنتی است؛ اما در 

تواند از  فضای دیجیتال، در اسناد کاغذی، گیرنده یک نامه یا سند، می

طریق امضای شخص فرستنده، این اطمینان را حاصل کند که نامه، 

یست. همچنین امضای یک نامه، برای امضاء کننده نامه سند جعلی ن

تواند امضای آنرا را انکار کند. )صداقت  بار قانونی به همراه دارد و نمی

 (.781: 7931پور،

کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق  9کارت ملی هوشمند با ارائه 

کند تا بتوان از کارت  هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می

 نوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد.به ع

 ویژگیهای بیومتریک -

یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، 

های بیومتریکی صاحب کارت است. عکب و اثر انگشت صاحب  ویژگی

شود. به این ترتیب  کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می

 رود ای باال می بل مالحمهامنیت استفاده از کارت بطور قا

 گواهینامه رانندگی -

گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی است مبنی بر اینکه 

نقلیه دارای موتور مانند موتور سیکلت، اتومبیل،  تواند با وسائل فرد می

 کامیون و اتوبوس رانندگی کند

 )معافیت از خدمت وظیفه( کارت پایان خدمت -

عمومی دفاع از استقالل و تمامیت  ن نمام وظیفهقانو 7ماده طبق 

ناموس مردم وظیفه دینی و ارضی نمام جمهوری اسالمی و جان و مال 

و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور 

دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی 

 .(712 :7921لنگرودی،) .«می باشندبر مقررات این قانون ابر

 گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه -1-9

گذرنامه یا پاس ورت یکی از مدارم شناسایی رسمی است که از 

گردد. با این مدارم  سوی دولتهای ملی برای شهروندانشان صادر می

خواهد تا به شهروندان مربوطه  دولت مربوطه از دیگر دولتها اجازه می

ای که به این  یا ورود به خام آن کشورها را بدهند. به اجازهاجازه گذر 

شود  شود روادید گفته می منمور از دیگر دولتها گرفته می

 (.811: 7931)میرشکار،

 سایر اسناد هویت: -1-1

 تابعیت و مدارم صنفی را نیز می توان از سایر اسناد هویتی نام برد. 

 تابعیت -

ه سیاسی و معنوی که شخص را تابعیت عبارت است از نوعی رابط

شود که فردی جزء  کند. تابعیت سبب می به دولت معینی مربوط می

افراد اساسی و دائمی کشوری شود، تابعیت افراد نسبت به هر دولتی 

بردو نوع است یکی تابعیت تولدی )اصلی(، دیگری تابعیت اکتسابی یا 

 تابعیت بعد از تولد )اشتقاقی(.

 مدارم صنفی -
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توان به مدارم صنفی از جمله  د سایر اسناد هویت میدر مور

پروانه کسب، پروانه تخصصی و فنی، کارت شناسایی پرسنلی کارمندان 

 (.731: 7937و ... نام برد. )بیننده، 

 اهمیت پیشگیری از جعل اسناد هویتی در زندگی امروزی  5-

پیشگیری از جعل اسناد هویتی و به تبع آن جلوگیری از تزلزل 

ناد هویتی باعث اطمینان خاطر مردم وافزایش  آسایش عمومی در اس

 جامعه می گردد. 

 اهمیت پیشگیری از جعل  اسناد هویتی برای دولتها -1-5

ها ونهادهای مختلفی وجود دارند که  در کشورهای مختلف سازمان

به نوعی از احراز هویت و روشهای آن جهت انجام کارهای خود 

دراین میان دولت باید به عنوان یک هماهنگ  نمایند که استفاده می

تواند به  کننده بین این نهادها و سازمانها عمل نماید واین موضوع می

تمام بخشهای درگیر با موضوع احراز هویت در به کارگیری سیاست 

هویتی یکسان و استراتژی مشخص شده در پیشگیری ومبارزه با جرائم 

توان برای مداخله  ه مبنا را میرسد س هویتی کمک نماید. به نمر می

دولت در حوزه احوال شخصیه، درقالب قوانین و مقررات ثبت احوال 

 (.11: 7937برشمرد )بابائی،

 اهمیت پیشگیری از جعل اسناد هویتی در بخش خصوصی 2-5

های حقوق که از ابتگدای   حقوق ثبت احوال به عنوان یکی از شاخه

او و منشگأ آثگار متعگدد و     حیات فرد تگا حتگی پگب از مگرگ در کنگار     

باشد از اهمیت خاصگی برخگوردار اسگت.بنابراین شگناخت      گوناگون می

حقوق ثبت احوال در دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصگی مهگم   

 (.731: 7931رسد )میرشکار،  به نمر می

اهمیتتت پیشتتگیری از جعتتل استتناد هتتویتی در زنتتدگی  3-5

 خانوادگی و احوال شخصیه

سلسله امور که بیشتر به وضعیت شخصی افگراد  در حقوق به یک »

بستگی دارد و در قوانین کشورها با توجه به مقتضیات ملی و فقهی که 

-افراد تابع آن هستند، قوانین موضوعی کشور درباره آنگان اعمگال مگی   

 (.39: 7937)عباسی،  «گردد، احوال شخصیه گویند

 عناصر اصلی جرم جعل -6

 عنصر مادی 9-7

ن راهها برای طبقه بندی عنصر مادی، تقسیم آن به یکی از بهتری

رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم و نتیجه 

انواع عمل فیزیکی و  189باشد مثل موارد مذکور در ماده  حاصله می

تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معموالً به شکل فعل  که می

 د ذکر شده اند. به بع 181مثبت است که از ماده 

 فعل مثبت -

که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به 

بعد   به 181  بینی شده در قانون است و مطابق ماده یکی از صور پیش

 شود: می  مثبت  افعال  مجازات اسالمی شامل  قانون

  مقامات  خط  یا دست  یا امضاء یا مهر یا فرمان  احکام  گ جعل

 (181و  181  مجازات  قانون  آنان  مقام  اعتبار یا از حیث  )به دولتی

 فعل منفی یا ترم فعل - 

شود. زیرا در اثر  فعل منفی در جعل مفادی یا معنوی محقق می

ترم فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق 

که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته  کند؛ مثل این نمی

د، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که کن می

 موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

 نتیجۀ جرم جعل -

حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروریست و باید بین آن 

 جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و عمل مادی فیزیکی در

 عنصر معنوی 9-8  

فعل یا ترم فعل توسط مرتکب است؛ عبارت از علم و عمد در 

 یعنی علم به خالف واقع بودن عمل و اراده عمل خالف واقع.
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 عنصر قانونی جرم جعل

قانون مجازات  118تا  181قانون گذار برای جرم جعل، در مواد 

های حبب و جزای نقدی یا هر دو را با هم  اسالمی)تعزیرات( مجازات

جعل از جرایم غیرقابل برای مرتکب پیش بینی کرده است.جرم 

گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و 

مجازات معاف نمی کند، عالوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق 

نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبب تعیین شده و پرداخت جزای 

 نقدی خواهد بود.

 ارتند از:  بدو تاسیب تاکنون عب  نمونه شناسنامه های صادره از -1

 اول شناسنامهنسل 

 هجری شمسی7831سال صدور:

هجری شمسی هیات وزیگران در  7831در اجرای تصویب نامه سال

سیب أت بت احوال در تهران در وزارت داخله )کشور(اداره ث 7831سال

ناحیه تهران نسبت بگه تنمگیم سگند والدت بگرای اهگالی       71شد و در 

که در آغاز سجل احوال نیز نامیده  تهران اقدام گردید اداره ثبت احوال

شد گاهی تحت نمر شهرداری و گگاهی نیگز از ادارات وزارت کشگور     می

در  و نمگود  ابتدا ورقه هویت صادر و تحویگل مگی   که ازشد  محسوب می

شگد   آن عالوه بر خالصه والدت خالصگه ازدواج و طگالق هگم درج مگی    

 ادامه پیدا کرد .7911ورقه هویت تاسالصدور 

 
 دوم شناسنامهنسل 

 هجری شمسی7912سال صدور

سجل احوال به اداره احصائیه و سجل احوال 7911در سال

ورقه هویت جای خود را به 7912کل مملکت تیییر نام یافت و از سال

دفتر هویت داد که بعدا به شناسنامه تیییر نام پیدا کرد در دفتر هویت 

اج و طالق و جای عکب تعبیه نشده بود و مشخصات فرد خالصه ازدو

 دگردی اوالد و فوت وی درج می

 سوم شناسنامه نسل 

 هجری شمسی7977سال صدور

 .در دفتر هویت جای عکب اضافه شد

 چهارم شناسنامه نسل 

هجری شمسی اداره ثبت احوال به عنوان  7979در سال

اداره آمار و ثبت احوال تیییر نام داد و شناسنامه جدید در قطع بزرگتر 

 دچاپ و صادر ش

 پنجم شناسنامهنسل 

 هجری شمسی7981سال صدور

ها برای مشخص نمودن وضعیت  شناسنامهنوع این  در

ه به صفحات قبلی افزوده شد که در حصف مشمولین نمام وظیفه دو

میزان سواد و معلومات اطالعات فنی فرد وضعیت مزاجی وضعیت  آنها

یستی مزاجی وضعیت خانوادگی شیل محل سکنی و تاریخی که فرد با

 .خود را به مجلب سرباز گیری معرفی کند درج شده بود

  ششم شناسنامهنسل 

 هجری شمسی 7982 :سال صدور

ها در دو نوع اصلی و المثنی و  شناسنامه7913تا سال7982از سال

دارای شماره مسلسل و سری بود صادر و تحویل مردم گردید این 

به مهر انتخابات مخصوص  ها در قطع متفاوت و دارای صفحه شناسنامه

و مهر جیره بندی بود و عالوه بر اطالعات فردی دارای صفحات 

ق و نام فرزندان و توضیحات و فوت المخصوص به ثبت از دواج و ط

صاحب شناسنامه و در صفحه آخر هم جائی برای درج وضعیت نمام 

به ساز مان ثبت احوال 7918وظیفه پیش بینی شده بود در سال

 نام یافت تیییر  تیییرکشور

 هفتم شناسنامه نسل 

 هجری شمسی 7991: صدور سال
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ها با جلد قرمز رنگ و واتر مارم از طراحی و چاپ  این شناسنامه

مطلوب تری نسبت به گذشته برخوردار بود اما درج مشخصات بصورت 

سال فاقد 71داد برای افراد زیر  دستی امکان جعل ان را افزایش می

خابات بوده و در دو نوع اصلی و المثنی صفحه ازدواج و طالق و انت

 رفتگچاپ و در اختیار مردم قرار 

 م شناسنامههشتنسل 

 هجری شمسی7923: سال صدور

ایگگن شناسگگنامه از طراحگگی پیشگگرفته برخگگوردار اسگگت و تعگگدادی  

اسگتفاده از آن را منتفگی    سوءفیچرهای امنیتی دارد که امکان جعل و 

یزه با دسگتگاههای چگاپگر رنگگی    کند شناسنامه جدید بصورت مکان می

چاپ و ضمن اسکن نمودن عکب افراد مندرجات آن نیز بوسگیله یگک   

د کگ ها بخاطر دارابودن بار شود این شناسنامه روکش امنیتی پوشانده می

در سیستم اتوماتیک شناسائی که به بارکدخوان مجهزند قابل اسگتفاده  

 باشند   در بستر الکترونیک می

 

   
 

 سال 15ه مكانیزه زیر صدور شناسنام

 هجری شمسی7921: سال صدور

های مکانیزه با طراحی جدید و بافناوری روز  در این سال شناسنامه

تولید و فقط برای نوزادان در سراسر کشور صادر شد همزمگان باصگدور   

ها اطالعات نوزاد متولد شده به پایگاه اطالعات جمعیتگی   این شناسنامه

 د.شو کشور وارد و افزوده می

 

 

 نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم   -8

هدف جلوگیری از بگه فعگل    با پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری

در آمدن اندیشه مجرمانه یا تیییر دادن اوضاع و احوالی است کگه یگک   

سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسگته و یگا ممکگن اسگت در آن     

 .رخ دهداوضاع و احوال 

هایی که این اسناد دارند و تنوع  ویتی و آسیب پذیریتعدد اسناد ه

های مختلف باعث شده که تبهکاران و  استفاده از این اسناد در موقعیت

ای از اسناد هویتی در ارتکاب جگرائم گونگاگون اسگتفاده     مجرمین حرفه

ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جگرائم  

زنند . و نمر به افزایش بی  سناد هویتی مجعول میمتفاوت با توسل به ا

موجب شده است که قانونگذار در جهت جلگوگیری   ین جرائمینرویه چ

گگذارده و در   پا فراتر از قانون مجازات اسگالمی  از ارتکاب چنین جرائمی

 جعل اسنادای بگرای   های جداگانه قوانین خاص و اسناد خاص مجازات

 .(797: 7922)کاتوزیان، دپیش بینی نمای

اسگناد هویتی به دلیل اطالعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی 

کننگد، ابگزار مناسگبی بگرای پیگشگیری از  و اعتباری اشخاص ارائه می

شوند. این اسناد عالوه بر خطرافزایگی، ارتکگاب  جگرایم محگسوب می

سازند. افزایش ضریب ایمنی در  جگرایم مگذکور را نیگز دشگوار می

، بزهکگاران را از سگاخت ، آرشیو الکترونیکی اسناداد هگویتیاسن

)دستورالعمل ارائه خدمات آرشیو  کند جعلی مایوس و ناتوان میاسگناد

  (.89/2/7938مورخ  11112/78/8الکترونیکی اسناد هویتی به شماره 
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اسناد هویتی به دلیل کارکردی که در شناسگایی و همچنین 

نگد، ابگزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم تعیگین هویگت افگراد دار

شوند. اسناد هویتی ظرفیتی مناسب برای پیشگیری از  محسوب می

بخشی از این ظرفیت پیشگیرانه، مرهون . نماینگد جرایم فراهم می

ی پیگشگیرانۀغیگر کیفگری و بخش دیگر دستاورد ها استفاده از شیوه

  .حمایت کیفری از اسناد هویتی است

 ای پیشگیری از جعل اسنادراهه-9

هگای متصگوراجتماعی،    پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه

فرهنگی، قضایی، ...آماری به مراتگب سگودمندتر و کگاراتر از مقابلگه بگا      

هگای انجگام آن و مانگدگاری آثگار پیشگگیری بگر        جرائم دانسته و هزینه

طریگق   بگدین لحگاط در تمگامی جوامگع از     همگان مسلم و محرز است.

 دنآموزشهای همگانی، نهادینه نمودن ارزشها و اخالقیات و از بین بگر  

های ارتکاب جرم از صرف هزینه بسیار توسط جامعه و  ها و زمینه انگیزه

نهادهای امنیتی و قضگائی درجهگت کشگت جگرائم، تعقیگب مجگرمین       

ونهایتاً مجازات مرتکبین خودداری نمگوده وسگعی بگرآن دارنگد بجگای      

ه بحث غامضی مقابله با جرایم که امری مگوخر و درحقیقگت   پرداختن ب

عکب العمل محسوب و همیشه به لحاظ منفعگل وغیرکارآمگد خواهگد    

بود به عوامل پیشرو، و قبل ازوقوع جگرم همگت گمارنگد بگدین طریگق      

توصیه تمامی جامعه شناسان وجرم شناسان تمرکز بر بحث پیشگگیری  

 (.778: 7939)مقصودی، ت.از وقوع جرایم و سعی دراین زمینه اس

هگا و موجبگات و    ضرورت توجه به پیشگیری و از بین بگردن زمینگه  

ت بگه صگور  اسی و غیرقابل اجتناب اسگت کگه در  مقدمات جرم امری اس

 گردد. خالصه ذکرمی

واگگگذاری امورتصگگدی گرایانگگه بگگه بخگگش خصوصگگی وحفگگظ     .7

 امورحاکمیتی وخودداری از توسعه وظایف فعلی.

ارائه آموزش همگانی بمنمورتقبیح عمل و رویگردانگی عمگوم از    .8

 ارتکاب عمل .

و اعمال نمگارت برامگاکن و صگاحب حگرف ازجملگه سگازندگان        .9

 تولیدکنندگان وسائط ولوازم ذیربط.

باالبردن ضریب امنیتی اسناد مورد استفاده ازطریق بکگار بگردن    .1

 اسناد خاص، مهرهای برجسته و...

منمور رعایت اصول امنیتگی وکشگف و   ه آموزش دائم کارکنان ب .1

 شناسایی و مبارزه با اسناد جعلی 

اداری پیشگامی در استفاده از اسناد الکترونیک وحذف سیسگتم   .9

 سنتی موجود

 خودداری از ارائه اسناد به ارباب رجوع و خذف گردش کار فعلی   .1

 نمارت الکترونیک بر اسناد صادره و بازرسی دائمی گردش کار .2

 ایجاد بایگانی مکانیزه . .3

 ایجاد سیستم مکانیزه واحد ثبت و صدور اسناد. .71

 بروز نمودن مقررات و سازکارهای داخلی و نمارتی .77

 الت یا جعلیت اسنادهای کشف اص روش

بررسگگی اصگگالت اسگگناد دو محگگور اساسگگی دارد کگگه عبارتنگگد از    

 سندسنجی و زیست سنجی اسناد .

عبارتست از بررسی اجزاء یا ضرایب امنیتی اسناد برای  سند سنجی

تشخیص آنها یا عبارات دیگر بررسی فاکتورهای امنیتی تعبیه شگده در  

ی ممکن اسگت بگه دو روش   یک سند برای تایید اصالت آن و این بررس

ای صورت پذیرد کگه در هگردو    موسوم به روش مطلق و روش و مقایسه

 حالت شناخت اجزاء یا سند سنجی ضروری خواهد بود.

تمامی تالشها در این مبحث علمگی اعگم از بکگارگیری فاکتورهگا و     

ضرایب در اسناد به هنگام تولید یا به عبارتی : استفاده از کاغگذ، چگاپ   

یتی یا ایجاد طرحهگا و الگوههگای امنیتگی درهنگگام سگاخت      وجوه امن

اسناد درمواردی چون رنگ، الیگاف، ذرات رنگگی، و... ودر تولیگد اسگناد     

دولتی و امکان بازرسی و به کارگیری از سوی صاحب سند بگرای ثابگت   

 باشد که مهمتگرین دغدغگه دولتهگا نیزمحسگوب مگی      نمودن هویت می

فگن   ای از طیگف گسگترده   بارتست اززیست سنجی ع ،گردد و در مقابل

هگای   آوریهای که هویت افراد را با انگدازه گیگری و تحلیگل آمگاری داده    

بیولوژیک معرفی کرده اند یعنی هرخصوصگیت فیزیولگوژیکی مقگاوم و    

قابل سنجش و اندازه گیری در افراد مختلف که فرد را ازدیگران متمایز 

رشگیوالکترونیکی شگماره   .)دستورالعمل ارایه خدمات از طریگق آ کند می
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در حقیقگت  معاونگت اسگناد هگویتی(.     8/2/7938مورخ  11112/78/8

آیگد از بهتگرین    استفاده از این روشها که اعتبار سنجی اسناد بشمار می

روشهای پیشگیری از وقوع جرایم جعل و استفاده از سگند مجعگول در   

بگروز   آید.و صد البته این طریق علمی محتاج تمامی کشورها بشمار می

رسانی و آموزش مگداوم کارکنگان ذیگربط درتمگامی دورهگای خگدمتی       

 (.711: 7938)منصورآبادی، باشد می

 فاکتورهای اصلی ساخت وتولید اسناد ایمن درمقابل جعل

فاکتورهای اصلی ساخت وتولید اسناد ایمن درمقابگل جعگل بگرای    

ی تولید یک سگگند ایمن مراحل مختلفی که معروف به فاکتورهای اصل

شگگگود. ایگن    و اساسگگی تولید و سگگاخت اسگگنادامنیتی است طی می

شگگتمل فاکتورهگگا شگگامل کاغگگذ، طراحگگی، چگگاپ و مواردالصگگاق شونده

 (.789: 7922، میر شکرایی) باشد میلمینت  بارکد لیبل، هولگرام،

حفاظت از اسناد هویتی با رویكردی به مقررات فروتقنینی  -11

 مربوط به اسناد سجلی و شناسنامهدر قانون جرایم و تخلفات 

مرتبط با اسناد  قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم

اعمال با جرم انگاری  گذارده و پا فراتر از قانون مجازات اسالمی هویتی 

قانون جرایم و تخلفات مربوط به در   مجرمانه مربوط به اسناد هویتی

مهمتر مثل کالهبرداری،  خواسته از جرایم  اسناد سجلی و شناسنامه

تروریسم، جاسوسی و فریب در ازدواج و.... جلوگیری کند، لذا این 

 .دیگر در قانون پیش بینی شده است جرایم برای پیشگیری از جرایم

 دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن -

 جعل شناسنامه -

تزویر از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم جرم جعل و 

های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتاً مخل  نسبت به اسناد و نوشته

 (781: 7922آسایش عمومی مردم است .)صادقیان، 

ایجاد مقدمات الزم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز  -

 اوراق مربوط

ورد شناسنامه و اسناد یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در م

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد  79سجلی در ماده 

سجلی و شناسنامه آمده است که عبارت است ازاقدام به چاپ غیر 

مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیرمجاز مهرهای سجلی 

 (.711: 7939و یا سرقت آن. )نکونام، 

 نامهخرید و فروش شناس - 

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی  71ماده 

و شناسنامه یکی دیگر از مصادیق جرایم اسناد سجلی را تحت عنوان 

 خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی مطرح کرده است.

 اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی -

ه موجب یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه ب

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و  1ماده 

 باشد. شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می

 اخذ شناسنامه مکرر-

به موجب بند از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه 

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و 8ب ماده 

اشخاصی که عالماً عامداً پب از رسیدن  »اسنامه بدین شرح است شن

سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت 72به سن 

به دریافت شناسنامه  شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا

موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا 

 (. 713: 7937)بیگ زاده،« م هویت خود استفاده نمایندمرده باشد به نا

 اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود اخذ شناسنامه ایرانی-

وط به قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مرب 88به موجب ماده

در صورتیکه مرتکبین جرایم مذکور در »اسناد سجلی و شناسنامه : 

باشند پب از تحمل مجازات دادگاه این قانون از افراد غیر ایرانی 

 «.تواند آنها را از کشور اخراج نماید می

ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا -

 توسط مامورین دولت

باند و شبکه به معنای دسته و گروه و در اصطالح عبارت است از 

تر باشد. اجتماع و گردهمایی افرادی که عده آنها از دو نفر بیش
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بنابراین، دو نفر یا بیشتر با مشارکت همدیگر که به صورت یک 

 شوند. مجموعه تشکیالتی در آمده اند و آماده ارتکاب جرایم می

های ارتکاب جرائم اسناد سجلی در واقع نوعی از  تشکیل باند و شبکه

 79مشارکت و همکاری در ارتکاب این جرائم است، به موجب ماده 

جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه  قانون تخلفات،

 (.781: 7921بیان شده است )بقائی نائینی، 

 جرم انگاری جرایم مربوط به اسناد هویتی و ضمانت اجراها  خآل

برخی از جرایم اسناد هویتی در قانون جرایم و تخلفات مربوط به 

خال جرم  اسناد سجلی و شناسنامه دیده نشده و این قانون دارای

 انگاری  به شرح ذیل است:

 سرقت اسناد هویت-

ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت و شرط مال  مفهوم سرقت رابطه

بودن شئ مسروقه وامکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر 

 (.711: 7922مالی نمیر اسناد هویت دارد )کاتوزیان، 

 از به غیر از شناسنامهاستفاده از اسناد هویت مکرریا المثنی غیر مج -

قدام به اخذ ا شخص با داشتن مدرم فعلیاین است که نمور م

بعضاً این افراد با سوءاستفاده احتمالی از آن اسناد کند که  مکرر آن می

حقوق ومزایایی را به ناحق و غیر منصفانه برای خود یا دیگری دریافت 

کنند که چه بسا محق به این حقوق نمی باشند، که قانونگذار فقط  می

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای  1در مورد شناسنامه در ماده 

شناسنامه جرم انگاری نموده است و در مورد  مربوط به اسناد سجلی و

 . (811: 7937)میر شکار،سایر اسناد هویت ساکت است

 :نتیجه گیری

هگای محلگی و بزرگگان     در ایران ثبت وقایع حیاتی توسگط سگازمان  

عشایر و قبایل و محالت، سابقه دیرینه دارداما ثبت رسگمی وقگایع هگم    

آغگاز گردیدبگه    7831سگال  زمان با تاسیب اداره ثبت احوال کشور در 

این ترتیب که ابتدا برای شهروندان و س ب به مگرور و ظگرف دو دهگه    

برای ساکنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید.که امروزه هویگت افگراد   

بر اساس این اسناد و مگدارم رسگمی تعیگین شگده و بگر اسگاس ایگن        

بگه   بنابراین گردد. مدارم دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می

تمام شئون زندگی اداری در ای  دلیل نقش اساسی اسناد و مدارم پایه

ی و امنیتگی آن ضگرورتی اساسگی    های حفاظت و اجتماعی مردم مراقبت

برای حمایت و حراسگت از ایگن اسگناد، جگرایم و مجازاتهگایی از      . است

وضع شد که تحت عنوان جرائم و  خیص مصلحت نماممجمع تشطرف 

 این جگرائم و مجازاتهگا   مجازاتهای اسناد سجلی و شناسنامه نام گرفت.

مکانی از طرف هرکسی، اعم از ایرانگی   و در هر زمان و بازدارنده هستند

مهمترین جرم این اسگناد جگرم جعگل     و غیر ایرانی، قابل ارتکاب است.

مگورد جعگل و سوءاسگتفاده قگرار     باشگد چگرا کگه اگگر ایگن اسگناد        می

گیرندموجب بر هم خگوردن نمگم اجتمگاعی و سگلب اعتمگاد عمگومی       

برای تقویت ضریب ایمنگی و امنیتگی اسگناد و مگدارم     ذا ل خواهد شد.

صادره و جلگوگیری از جعگل و سوءاسگتفاده از آنهگا نیازمنداسگتفاده از      

ا امکان جعگل  باشد ت تکنولوژیهای مناسب در طراحی، چاپ و صدور می

 نیو تگدو  میتنمگ  وهیشگ و سوءاستفاده به حداقل ممکن کگاهش یابگد.   

 یضوابط مذکور، عامل اساس تیعدم رعا یو ضمانت اجرا یتیاسناد هو

محسگوب   ینگ یدر مقگررات فروتقن  یتیاز جعل اسناد هگو  یریشگیدر پ

 .شود می

هگای ایگن جگرایم از نگوع      ها باید گفگت کگه مجگازات    در مورد مجازات 

ارنده هستند، مجازات اکثر آنهگاجزای نقگدی و در مگواردی حگبب     بازد

توان گفت که این مجازات در رابطگه   باشد، در مورد جزای نقدی می می

با جرم انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی نداردو افگراد  

توانند با دادن جریمه و جزای نقدی مرتکب جرایم اسگناد   به راحتی می

ند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند سجلی شو

و این مجازات با سیاست جنایی که امگروزه در مقابگل مجگرمین اتخگاذ     

 .شود سازگاری و تناسب ندارد می

توان به مواردی از جمله  در مورد خالءهای جرم انگاری این جرایم می 

تعلگق بگه دیگگری    سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل م

 وهمچنین شروع به جرم اشاره نمود .  
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قانون در مورد شروع به جرم این جگرایم سگاکت اسگت و مجگازاتی     

برای شروع به جرم تعیین نکرده است اگرچه امکگان تصگور شگروع بگه     

 رود. جرم در برخی از این جرایم )مانند جعل( می

های  برنامه کارهای مناسب برایراه مبارزه با جعل اسناد هویتیدر 

های کوتاه مدت به  در برنامه .کوتاه مدت ارائه گردیده استو بلند مدت 

های سیسگتم   استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف

بهگره گیگری از    هگای بلنگد مگدت    و در برنامه نموده توجهبررسی اسناد 

هگم در صگدور    هگای الکترونیکگی   تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیگت 

ماحصگل  . سناد مورد توجگه قگرار گرفتگه اسگت    اسناد و هم در بررسی ا

ین است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک ا نهایی تحقیق

متمرکز اطالعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط بگه  

وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بگر منگدرجات ظگاهری    

واقعی و منحرف کننده باشگد بگه سگوابق    تواند غیر سناد هویتی که میا

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

اهمیت مقابله با جعل اسناد به عنوان یکی از ارکان ایجاد امنیت در 

امنیت به دو بخش امنیت ملی که مربوط به مقابله بگا  باشد.  جامعه، می

یدات خارجی و امنیت عمومی که مربوط به تهدیدات داخلی است، تهد

شگود،   شود، : در بحث امنیت مهم ترین سوالی که مطرح می تقسیم می

 «کسانی در قبال امنیت مسئولیت دارند؟ چه»این است که 

امنیت عمومی شامل دو بخش امنیت ایجابی و سلبی اسگت، آنچگه   

که از امنیت در اذهان عمومی وجود دارد امنیت سلبی است که شگامل  

 گیرد. می صورت میاقداماتی است که توسط پلیب و نیروی انتما

هگای تاثیرگگذار در    سازمان ثبت احوال به عنگوان یکگی از سگازمان   

با توجه به این کگه بسگیاری    باشد و زمینه پیشگیری از جعل اسناد، می

گیرد، یکگی   از جرایم در امتداد جعل اسناد و مدارم رسمی صورت می

 از موارد مهم حوزه امنیگت، حفاظگت از اسگناد و مگدارم و بگاال بگردن      

ها ست که ادرات کگل ثبگت اسگناد و امگالم و ثبگت       ضریب ایمنی آن

 احوال باید در این زمینه با سرعت بیشتری عمل کنند.

توان به  را می اقدامات اساسی مقابله با جعل اسناد و مدارم رسمی

 شرح ذیل بیان کرد:

هگای   توان نمارت فنی بر تولید اسگناد جدیگد شگامل شناسگنامه     می (7

گواهینامه رانندگی، سند دور کارت هوشمند ملی، صجدید، مکانیزه 

 برگی و سایر اسناد پایه و مهم نام برد. تک

شناسی اسناد در برابر جعل و نیز ارائه  سازی و آسیب در جهت مقاوم (8

هگای عمگومی و اختصاصگی بگرای عمگوم مگردم و کارکنگان         آموزش

 نمایند. اندرکار تولید و صدور اسناد اقدام  دست

ها بگه پایگگاه اطالعگات     های داده دستگاه اتصال پایگاه رایگان نمودن (9

بگرداری از اطالعگات    جمعیتی سازمان ثبت احوال، بگه منمگور بهگره   

آزمگایی هگویتی افگراد نگام بگرد کگه موجگب         پایگاه مذکور در راستی

 باشد . کاهش محسوس جعل و یا غصب هویت در کشور می

ر بگگه قگگانون برنامگگه پگگنجم توسگگعه بگگه منمگگو    19تحقگگق مگگاده   (1

گذاری اطالعات رایگان بین دستگاهی دانسگت کگه بگا ایگن      اشترام

ها با اتصال به مرکز ملگی تبگادل اطالعگات نسگبت بگه       اقدام دستگاه

 نمایند. آزمایی اسناد و پیشگیری از جرم اقدام می راستی

 های آموزشی با موضوع پیشگیری از جعل  کارگروه ،همایش برگزاری (1

پیشگیری و مقابلگه بگا جعگل، واگگذاری     های کافی در زمینه  بررسی (9

رسگانی بگه سگازمان صداوسگیما،      مسئولیت کارگروه آموزش و اطالع

های آموزشی پیشگگیری از جعگل بگرای کارکنگان      ضرورت طی دوره

های اجرایی که با اسناد مهم و پایه درگیگر هسگتند، مطگابق     دستگاه

 های مصوب سازمان اداره استخدامی،  دوره

 دستاوردهای پیشگیری و مقابله با جعل   برگزاری نمایشگاه (1

 منابع فارسی :

 کتب الف :

جعگگل اسگگناد و   یکارشناسگگ(، 7921)، اسگگداله ینینگگائ یبقگگائ [ 7]

 ،تهران، انتشارات یلدا.مدارم

(، قگگانون ثبگگت احگگوال و مقگگررات    7937بیگگگ زاده، صگگفر )  [ 8]

 وابسته،تهران، انتشارات ثبت احوال. 

د هگویتی و جایگگاه آن در   (، اعتبار اسگنا 7937بیننده، علیرضا ) [ 9]

 نمام حقوقی،تهران، انتشارات ثبت احوال.

(، رابطه دولت الکترونیک بگا چگابکی   7931صداقت پور، فرزانه ) [ 1]

 سازمان، تهران، انتشارات ثبت احوال.
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(، هویگت الکترونیگک و نقگش آن در    7938قره سفلی، حمیگد )  [ 1]

 خدمات الکترونیک، تهران، نشر ثبت احوال.

(، اثبات و دلیل اثبگات، جلگد دوم چگاپ    7922)کاتوزیان، ناصر  [ 9]

 پنجم، تهران، نشر میزان.

 یفگگریدر حقگگوق ک ریگگجعگگل و تزو(،7923)  رضگگای، علیمصگگالئ [ 1]

 انتشارات میزان. ،تهران،رانیا

کشگف   یجرم جعگل و مبگان   لیتحل (،7939)، سهراب یمقصود [ 2]

 ، تهران، دانشگاه تهران.آن

جگرائم وابسگته،    و ریجعل و تزو(، 7938 )، عباس یآباد منصور [ 3]

 تهران، انتشارات میزان.

(، تبار شناسی حقوق ثبت احگوال،  7931میر شکار، عباس )  [ 71]

 تهران، انتشارات ثبت احوال.

(، حقگگوق ثبگگت احگگوال،تهران،  7937میگگر شگگکار، عبگگاس)   [ 77]

 انتشارات ثبت احوال.

(، جگرائم علیگه امگوال و    7931میرمحمد صگادقی، حسگین )   [ 78]

 شر میزان.مالکیت، ویرایش ششم، تهران، ن

جرم جعل در قانون  یانتقاد یبررس(،  7939 ) دی، وحنکونام [ 79]

 ی، تهران،انتشارات گنج دانش.مجازات اسالم

 ب: مقاالت

(، نقش سازمان ثبگت احگوال درتحقگق    7938آشتیانی، حسین ) [ 7]

 . 71دولت الکترونیک، مجله ثبت احوال، ش 

ویکرد مطالعه تطبیقی ثبت احوال با ر»(، 7937اهلل )امامی، اسد [ 8]

 ، همایش ملی حقوق ثبت احوال. «اسالمی

(، هویگت الکترونیگک و نقگش آن در ارائگه     7937بابائی، فاطمه ) [ 9]

 .1خدمات، فصلنامه ثبت احوال، ش

در  ییقضگا  هیگ رو یبررسگ » (،7937) احمد، یآباد بیحب یگیب [ 1]

 .9، شمارهحقوق ثبت احوال یمل فصلنامه، «ثبت احوال یدعاو

قاچاق انسان در حقوق »(، 7922زاده، محمد جعفر )حبیب [ 1]

 .1، ش79، دوره «کیفری ایران

اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن »(، 7937حسین آبادی، امیر ) [ 9]

 ، همایش ملی ثبت احوال.«در نمام حقوقی

نگاهی به جعل اسناد در ایران و »(، 7922صادقیان، نادعلی ) [ 1]

 ، فصلنامه گنجینه اسناد.«های مقابله با آنراه

(،جایگگگاه اسگگناد هگگویتی در عصگگر  7939حمیگگد ) قگگره سگگفلی، [ 2]

 .7ارتباطات مجله ثبت احوال، ش

و نقگش آن در   یتیجعل اسناد هو (،7927) ی، عباسمنصورآباد [ 3]

 .9مجله حقوقی، شاموال،  هیجرائم عل

 ج: پایان نامه

بررسگگی و تحلیگگل جگگرایم اسگگناد  (، 7919)، مجیگگد، شگگهریاری [ 7]

 گاه شهید بهشتی.، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشسجلی

پایگان  جعل و استفاده از سگند مجعگول،   (، 7931ر)، ستایروبیش [ 8]

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوزستان.

 بیعوامگل مگوثر بگر ارتقاءضگر     یبررسگ (، 7922) دیق، مجیصد [ 9]

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.، یتیاسناد هو یتیامن

و آثگار   یم ونام خانوادگنا» (،7937) قاسمن، یحس دیس، ییصفا [ 1]

 پایان نامه کارشناسی ارشد، پیام نور مرکزی مشهد.،«آن یحقوق

   نیقواند: 

 (7938) رانیا یقانون مدن [ 7]

 (7938ی )قانون مجازات اسالم [ 8]

 (7923) و مقررات ثبت احوال نیمجموعه قوان [ 9]

 (7931)قانون گذرنامه [ 1]

و  یلمربوط بگه اسگناد سگج    یها قانون تخلفات، جرائم و مجازات [ 1]

 (7937)شناسنامه
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  :مقاله پژوهش پایه  

 

تاثیر سیستم کاری با عملکرد باال بر پیامدهای رفتار کاری 

  اداره کل ثبت احوال استان یزد مثبت و منفی کارکنان

 1مرجان حاجی محمدی

 چكیده :

سازمان و  یکه برا یسودمند یمنابع انسان یستمهایاز س یکی

که هدف  اشدبیبا عملکرد باال م یکار ستمیکارکنان وجود دارد، س

اصلی آن ایجاد سازمانی بر مبنای مشارکت، تعهد و توانمندسازی 

ادارم شده که باور  یسازمان تیحما گر،یکارکنان است. از طرف د

قدر سازمان به طور کل برای  چهباره که  نیکارکنان در ا یکل

آنان ارزش قائل است به عنوان  یتالش ها و مشارکت های شیل

 یکارکنان در سازمانها یرفتار یامدهایر پاز عوامل مؤثر ب یکی

 ریرو هدف پژوهش حاضر تاث نی. از اشودیم ستهیمختلف نگر

مثبت و  یرفتار کار یامدهایبا عملکرد باال بر پ یکار یها ستمیس

 نیاست. ا زدیکارکنان در اداره کل ثبت احوال استان  یمنف

 –یلّو روش ع تیبوده و برحسب ماه یپژوهش ازنمر هدف، کاربرد

احوال  کارکنان اداره ثبت هیآن را کل یاست که جامعه آمار یفیتوص

پژوهش با استفاده  نیدهد. ا یم لیتشک 7931در سال زدیاستان 

نفر  31گرفته که تعداد صورت ینفر 711از جامعه  یریاز نمونه گ

 SPSS81 ،Excel یافزارها نرم یریکارگ ها با به پاسخ داده اند. داده

از طریق الگوسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل  -pls8 smartو

و 171/1پرسش نامه  ییایپا یکرونباخ برا یقرار گرفت. مقدار آلفا

پژوهش به دست آمد.  یرهایمتی هیکل یبرا 1/1 یهمگرا باال ییروا

ها نشان از  هیبه دست آمده از آزمون فرض جیها با توجه به نتا افتهی

                                                           
1

 کارشناس بودجه اداره کل ثبت احوال استان یزد - 

 یکار ستمیس نیم شده رابطه بادار یسازمان تیآن است که حما

تأثیر  وکند یم یگر یانجیمثبت را م یبا عملکرد باال و رفتار کار

 .می گذاردبر رفتار  کاری مثبت و منفی  مثبت و معناداری 

 ،یمنف ،مثبت کاری رفتار ،یکار یها ستمیس :واژگان کلیدی

 یسازمان تیحما

امروز،  یابترق اریبس طیشدن در مح یرشد اقتصاد و جهان مقدمه :

شرکت  عملکرد مداوم شیکارکنان و افزا یسازمانها را به نگهدار

 یانتمارات کارکنان نسبت به سازمان گر،ید ی. از سودهدیسوق م

 یریکارگ به نیبنابرا است. افتهی شیافزا کنند،یکه در آن کار م

کارکنان را برآورده  یازهاینه تنها ن یسنت یمنابع انسان تیریمد

سازمانها را از رقابت  کند، بلکهیآنها را فراهم نم تیرضاو  سازدینم

 یستمی. سازمانها به دنبال سداردیباز م یجهان طیمح نیدر ا

به  نیدهد و همچن شیافزا را یهستند که بتواند بقا و تعهد سازمان

و  یور بهره شیخود که افزا ییبه هدف نها دنیسازمان در رس

 یسودمند یمنابع انسان یستمهایس رساند. یاریعملکرد است، 

 یکار ستمیس"از آنها  یکیسازمان و کارکنان وجود دارند که  یبرا

 یانسان منابع( 9،8178دارد.)بشیرو همکاران نام " 8با عملکرد باال

 یبرا یاتیعامل ح کیعملکرد باال، به با  یکار یستمهایبا وجود س

آن بر  ریتأث ریدر سال های اخ و شده است لیسازمان تبد تیموفق

 قرار از پژوهشگران ارییمورد توجه بس ،یسازمان رهاییمتی ریسا

تاثیر سیستم  یبررس یپژوهش نیهدف ازانجام چنلذا گرفته است.

کاری با عملکرد باال بر پیامدهای رفتار کاری مثبت و منفی 

ر این دکه کارکنان در اداره کل ثبت احوال استان یزد است 

اری با عملکرد باال که شامل سه بعد از سیستم های ک پژوهش

توانمند سازی، ارتقا و پاداش که اثر گذار بر رفتارهای کاری مثبت 

مانند جا افتادگی شیلی و تعهد سازمانی میشود و همچنین تاثیر 

آن بر رفتار کاری منفی که شامل ترم خدمت و رفتار کاری مخرب 

سیستم  و تعریف های مهم ازمی باشد را مورد بررسی قررا می دهد 

ها، عناصرو ابعاد سیستم ویژگی هدف اصلی، کاری با عملکرد باال، 

                                                           
2 High Performance Work Syestem(HPWS) 

3 Bashir et al 
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رابطه بین سیستم کاری با حمایت سازمانی ، کاری با عملکرد باال

ادرام شد و پیامدهای حمایت سازمانی ادارم شده و همچنین 

قصد ، رابطه آن با توانمند سازی، تعهد سازمانی، جا افتادگی شیلی

رفتارهای سیستم های کاری عملکرد باال در  و نتایج ترم خدمت

و در نهایت  کاری با توجه به نقش حمایت سازمانی ادارم شده

 .ه استنتیجه گیری و پیشنهادات الزم ذکر شد

 سیستم های کاری با عملكرد باال

ها و  هیاز اقدام ها، رو یمشخص بیبا عملکرد باال ترک یکار ستمیس

سازمان  طیصرف نمر از شرا است که یمنابع انسان یندهایفرا

کارکنان   ریتعهد و انعطاف پذ زه،یدانش، مهارت، انگ شیموجب افزا

 یکار یها ستمیس گرید ی( به عبارت8177 ،ورسونیشود )ا یم

 یمنابع انسان یکننده عملکردها تیتقو یها ستمیعملکرد باال، س

عملکرد و شرح  یابیمشارکت، ارز رو،یشامل آموزش، استخدام ن

 (.7931،ی)محمودشاه روشن هستندشیل 

 است جدید تحقیقاتی رشته یک باال، عملکرد با کاری سیستم های

 7331دهه  در انسانی، منابع مدیریت از روشی نوین عنوان به که

 نیز آن از بعد و بیستم قرن تا و کرد ظهور آمریکا در (نوزدهم )قرن

زمان هایی (. از طرفی در سا8171، 7یافت )جانگ و همکاران ادامه

می برند، کارکنان به  که از سیستم های کاری با عملکرد باال بهره

منزله دارائی های سازمان تلقی می شوند. از اینرو، افراد را به چشم 

عامالن بدون تفکر نمی نگرند بلکه به کارکنان این امکان را می 

ه دهند تا عقاید خود را برای تولید بهتر و ارائه راه حل های خالقان

برای حل مشکالت بیان کنند. بنابراین افراد احساس می کنند نقش 

 (.7921مهمی در سازمان ایفا  می کنند)رحیمیان و گودرزی، 

 کاری با عملكرد باالسیستم هدف اصلی 

 روابط تفاوت باال عملکرد با کاری سیستمهای رویکرد اصلی محور

 بر مانیایجاد ساز آن اصلی هدف و است سرپرست و کارکنان بین

                                                           
1 Jiyanghe 

است )توکلی،  کارکنان توانمندسازی و تعهد مشارکت، مبنای

 کاهش به باال که منجر نسبتا های پرداخت (، همراه با 7931

 (. هدف8119، 8شود )بات و ولکور می ترم خدمت به گرایش

 بهبود و عملکرد سازمان افزایش باال عملکرد کاری سیستم نهایی

سازمانی است که منجر به  های گیری درتصمیم کارکنان مشارکت

، 9میشود ) بوکسل و همکاران نیز سازمان به کارکنان تعهد بهبود

کند تا  کاری با عملکرد باال تالش می (. بنابراین سیستم های8113

تعهد و اشتیاق کارکنان را به حدّی ارتقا دهد که آنها به طور 

یت خودانگیخته و بدون فشار کنترل، در جهت اهداف سازمان فعال

سیستم کاری با عملکرد ایده اصلی (. بنابراین 7937فتاحی، (کنند

 مداخله، ۀخلق سازمانی است که به جای تکیه برکنترل، بر پای باال

 قبال در را خود کارکنان شود و بنا کارکنان توانمندسازی تعهد،

 را خود سازمان، های موفقیت در و دانند می مسئول انکارهایش

کنند و مشارکت  دانند، بیشتر کار می انند. آنها بیشتر مید می سهیم

برای اجرا در  هایی  بیشتری دارند. بنابراین قدرت، دانش و پاداش

 (.       7937)فتاحی، دارند باالترین سطح دریافت می

 ال ابعاد سیستم های کاری با عملكرد با

نمونه ای از تحقیقات در زمینه سیستم کاری با عملکرد باال را می 

 9(، بکر و گرهات8118) 1، بات(7338)  1مطالعات آرتور توان در

( و 8111) 2(، دن هارتوگ و وربور7339) 1(، دلری و دوتی7339)

 عملکرد کاری ( سیستم های 8111) 3سان نمر دیگران یافت. از

 شامل انسانی منابع عملکردهای کننده تقویت سیستمهای باال،

                                                           
2  Batt & Valcour 

3 Boxal et al 

4 Arthur 

5 Batt 

6 Becker and Gerhart 

7 Delery and Doty 

8 Den Hartog and Verbur 

9 Sun 

http://modiriyati.nashriyat.ir/node/33#_edn13
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ارزیابی عملکرد و شرح شیل  مشارکت، نیرو، استخدام آموزش،

 با کاری سیستمهای ( فرض7332، )7نمر فِفِر طبق روشن هستند.

 مزیت اصلی منبع کارکنان، که است این بر مبتنی باال عملکرد

است.  دشوار دیگران برای آنها از که تقلید رقابتی می باشند

 سطوح در و دارند را مستمر بهبود شایستگی کارکنان، همچنین

 شوند. برانگیخته گرفت اگر خواهند قرار باالتر

 توانمند سازی: 

 و آینده به اطمینان عدم و سریع تیییرات عصر امروز، عصر امدو بقا،

 گیری نسبت برای تصمیم جهت وکافی دسترس در اطالعات فقدان

 چه همراه نکند، آن با را خود سازمان اگر که تیییراتی است. مدیران

 سرعت در فناوری، تیییرات کشاند نابودی  ورطه به را سازمان بسا

 است ساخته تیییر به ملزم را سازمانها و داده افزایش را ارتباطات

)هریسن و  توانمندسازی، در واژه به معنی دادن قدرت به افراد است

توانمند سازی به  ،(7331( به نمر اس ریترز )8،8119همکاران

می شود و عنوان مجموعه ای از حالت های روان شناختی تعریف 

بر اینکه چگونه کارکنان درباره کارشان فکر و تجربه کسب می 

کنند و چه مقدار نقش و نفوذشان را در سازمان باور دارند، متمرکز 

حساس اعتماد به نفب و تمایل به است و باعث می شود کارکنان ا

 گفت توان . می(8112، 9)واچاراکیاتموفقیت داشته باشند. 

 از باالیی جهدر با نیروی کار سازی آماده معنی به توانمندسازی

 که چرا است سازمانی های گیری تصمیم در آزادی و پذیری انعطاف

 گردد )گراسلی می    بر قدرت تفویض به توانمندسازی اصلی معنی

 (.8112 ،1بریمن و

 :توانمندسازی ابعاد

                                                           
1 Pfeffer 

2Harrison  

3 Vacharakiat 

4 Grasly &  Berryman 

معنی داری: مشتمل بر احساس فرد مبنی بر ارتباط بین کار و 

تناسب بین الزامات  معنی داری بههای شخصی است. استاندارد 

 (.7931 ،شیل، باورها، ارزش ها و رفتارهای فرد بر می گردد )ظاهر

شایستگی: اعتقاد فرد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های 

ضروری است درواقع کارمند، توانایی ها و مهارتهایش را برای انجام 

 (.7929اکبری،  شیل و ارتقای عملکردش باور می کند )عقلمند و

خودتعیینی و استقالل: ادرام فرد در قبال حق انتخابش در مورد 

کاری است که باید انجام دهد. در این حالت کارمند احساس می 

کند که آزادی و اختیار الزم در تصمیم گیری برای عمل در 

 موقعیت های مختلف را دارد. 

موثر بودن: احساس فرد در مورد میزان نفوذش بر پیامدهای یک 

 ( 8112ر معین است )واچاراکیات، کا

 : ارتقا

افراد پب از اشتیال به کار و کسب تجربه و  شتریدر ب یذات زهیغر

 یمراحل ترق مودنیبه پ قیآنها را تشو ،یشیل یبه مهارتها یابیدست

 یباالتر به خصوص پست ها یو قرار گرفتن در پست ها یسازمان

 یشیل شرفتیپ ای عیرفت (.7921 یاریکند )مهر یم یتیریمد

کارمند عالوه بر محول شدن  کیآن، به  یاست که ط یروند

. ردیگ یتعلق م زین یشتریب یایو باالتر، حقوق و مزا دیجد فیوظا

 ایکارفرما و  یبلکه برا ست،یتنها به نفع کارمند ن یالبته ارتقا شیل

موجب  یدارد. ارتقا شیل یادیز تیاهم زیوکار ن  صاحبان کسب

را باال  یکار تیخالق زانیو م شود یکارمندان م ی هیروح شیافزا

سازمان به دنبال  یبرا ییایمزا زیمدت ن مسئله در بلند نیو ا برد یم

 ی همه یاست که ممکن است برا یا مرحله یشیل ارتقا و دارد

و هر فردی که در سازمان یا  فتدیسازمان، اتفاق ب کیکارمندان 

کسب تجربه و دستیابی موسسه ای مشیول به کار می شود پب از 
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به مهارت های شیلی به فکر ارتقای شیل و پیمودن مراحل ترقی 

 (. 7921سازمان می افتد )مهریاری، 

در ساختار  یمراتب مشخص  سلسله یدارا یا اداره ایهر سازمان 

و  فیرشد کارمندان بر اساس آن تعر زانیخود است که م یادار

اش در برابر عملکرد مثبت پاد کیتنها  ی. ارتقا شیلشود یمشخص م

است تا به کارمندان فرصت قبول  یبلکه روش ست،ین دانکارمن

 یدارد، برخ یانواع متفاوت یشیل ارتقاداده شود. دیجد یها تیمسئول

و  شود یم دیسِمت جد  و گرفتن  یکار ی در حوزه شرفتیمنجر به پ

 قیپاداش تشو ایحقوق و  شیموارد، کارمند با افزا یدر برخ

 فیدر وظا رییتنها با تی یها، ارتقا شیل از سازمان ی. در برخشود یم

خاطر عملکرد  بهکارمندان  قی. تشوافتد یاتفاق م ها تیو مسئول

مؤثر  اریآنها بس ی زهیو انگ یکار ی هیخوب آنها، در حفظ روح

 (7939،)ایران پاماست.

 مزایای ترفیع شیلی 

حب  کین، انتقال کارمندا یشیل عیترف یایمزا نیاز مهمتر یکی

در  شیها تالش کند، یخوب به فرد است. در واقع شخص احساس م

فرد مورد  کیتالش و پشتکار  یشده است. وقت دهید یکار طیمح

 شیافزا زین یور باالبردن بهره یبرا اش زهیانگ رد،یتوجه قرار گ

 جادیرا در فرد ا زهیانگ نیا یشیلارتقا  گر،ی. به عبارت دابدی یم

شده در سازمان تالش  فیبه اهداف تعر دنیرس یتا برا کند یم

 کند. یشتریب

انجام کار دارد.  یبرا یشتریب ی زهیانگ رد،یگ یم عیکه ترف یکارمند

در  یکار طیرشد و بهبود شرا ت،یخالق شیبه افزا  زهیباال رفتن انگ

و حب  یوفادار زانیم ی. به عالوه، ارتقا شیلشود یسازمان منجر م

و شخص تمام تالش خود را  برد یرا باال م یکار طیتعلق به مح

  ( 8171، 7)انستیا کند یم سازمان شتریرشد ب یبرا

                                                           
1 Anestya 

کارمند و دادن  کیدرست استعداد  صیو تشخ ییشناسابنابراین 

 ی کارمند با عالقه شود یدر زمان مناسب، باعث م یبه و عیترف

 طیمح کیکردن  دایکار را دنبال کند و کمتر به فکر پ یشتریب

موجب حفظ مهارت و استعداد  وهیش نی. اافتد یم دیجد یکار

مناسب  طیشرا دن. با فراهم کرشود یاداره م ایکارمندان سازمان 

 دیسازمان به فکر استخدام افراد جد ستیالزم ن گریکارکنان، د یبرا

آموزش آنها باشد. در واقع حفظ  یبرا نهیو صرف وقت و هز

و موجب  کند یسازمان کمک م ثبات در جادیکارمندان به ا

وقتی در محیط همچنین خواهد شد.  نهیدر زمان و هز ییجو صرفه

بیشتری برای   تر تشویق شود، سایر افراد نیز انگیزه کار فرد قوی

کنند و این مسئله فضای رقابتی سالمی را در  انجام کار پیدا می

یل ایجاد ی رقابتی به دل کند. این روحیه اداره یا سازمان ایجاد می

انگیزه برای انجام کار بهتر و تالش برای نشان دادن خالقیت در کار 

 (. 7939)دبیری،برای سازمان بسیار مفید است

 مفهوم ارتقا بر اساس اصل پیتر 

به  یکتاب در 7392 سال در 9پیتر الرنب توسط 8پیتر مفهوم اصل

 سلهسازمان سل یک در اصل، افراد این ساسابر آمده است. نام همین

 خود برسند. اصل کفایتی بی حد به که می روند باال حدی تا مراتبی

 به دلیل کارکنان ،می گوید سازمان در کفایتی بی حد اصل یا پیتر

 این روند و می باالتر شیل به شیل یک در شایستگی دادن نشان

 در یک کفایتی بی حد به کارمند که یابد می ادامه جا آن تا روند

 در سازمان اغلب ما رو این از می ماند باقی جا نهما و میرسد شیل

 و را ندارند خود شیل شایستگی که می کنیم برخورد افرادی با ها

 بدین .ن هاستسازما بیشتر گریبان گیر که عارضه ای است این

 همه ن ها سازما مراتب سلسله در که معتقد است پیتر ترتیب

 سلسله علم و ندبرس کفایتی بی حد به هستند تا مشتاق کارکنان

                                                           
2 Peter Principle 

3 Laurence J. Peter 
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 دهد قرار تدقیق و بررسی مورد را این ضایعه باید شناسی مراتب

 در باید و می کنند استفاده مراتب سلسله ن ها از سازما همه امروزه

 آنان به را آگاهی این پیتر اصل باشند، آن هشیار عوارض شناخت

 (.7923ارزانی می دارد )الوانی،

 پیتر اصل ضد واکسن-1-1-7-7

 شایستگی که می شوند نائل سازمانی سطوح بهافراد  ارتقا یندفرآ در

 افراد، کفایتی بی سطح انداختن به تعویق برای پیتر .را ندارند آن

 می نام پیتر ضد واکسن عنوان به آن و از می کند تجویز را آموزش

 .یابد ارتقا افراد کفایت سطح که باعث میشود آموزش چون برد.

 7پیتر جی الرنب " خود بنام فراگیری و مشهور تئوری ارائه با

 و رشد مستعد کارمندان، تمامی و مدیران که است شده مدعی"

 کفایتی بی حد تا مراتب سازمانی سلسله عمودی مسیر در ترقی

 که یابند می دست جایگاهی سمت و به آن از بعد و اند خویش

 رهمتصو انتمارات و وظایف برای ایفای را الزم صالحیت و شایستگی

 .ریزند هم می به را محوله امور و نداشته را

 اینکه برای سازمان، و مدیریت پردازان تئوری و اندیشمندان

 ای چاره نباشند، شرایطی در چنین مستمر و بزرگ متضرر سازمانها

 ابداع و طراحی «پیتر اصل ضد واکسن» بنام را واکسنی و اندیشیده

 برای را ذیل متنوع دابیرت مربوطه های آن سازمان طی که اند کرده

 :گذارند می اجرا به آن از های ناشی آسیب جبران

ارتقا  و عمودی تحرم از قبل مقتضی بهسازی و کارآموزی -الف

 افراد سازمانی

به  مدیریتی مشاغل برای متناسب افراد هوشمندانه گزینش -ب

 .آنها انتمارات و شخصیت تناسب

 اشاره غرب دنیای در یدهپد این به دور سالهای در پیتر چه اگر

 و مدرن دنیای است که این واقعیت اما است، داشته مشهودی
                                                           
1  Laurence J. Peter 

 اصل اجرای بارز نمونه امروز و کرده گذر پیتر اصل از پیشرفته

 شایسته آن از فرار حتی و ساالری همان شایسه یا مریتوکراسی

 اکنون است و لحمه در ساالری شایسته ما تعبیر به و آنالین ساالری

 سلطه سکوالر نمام به متعهد و متخصص افراد بکارگیری با آنها

 در تنها نه و نبوده قرون وسطایی مواجه پدیده این با عمالً جهانی،

 سقف شکار اندیشه در بلکه کنند، نمی سیر مدیران های ناتوانی کف

 (7939 رنجبر،( هستند سازمانها توانایی های مدیران

 پب و شناسایی افراد نهفته های استعداد معموال ساالری شایسته در

 اختیار ودر یافته ها پرورش استعداد سازی بستر طریق از آن از

 در شایستگی تولید با ساالری شایسته .گیرد می قرار سازمان اهداف

 سازی فرصت بستر در س ب شود، می شروع و مدیران کارکنان

 ص،تخص معیارهایی نمیر تعهد، ساالری شایسته در یابد. می تکامل

 در افراد ارتقا و انتخاب مالم دلسوزی و تجربه توانایی، مهارت،

 ( 7921 آذربایجانی، عطافر و(باشد می سازمان

 پیتر اصل از آگاهی با نانکارک ارتقا و استخدام-1-1-7-7

یا  غلط انتخاب زیرا دارد، زیادی اهمیت کارکنان صحیح انتخاب

 را دادن کار انجام شایستگی و توانایی که کسانی یعنی انتخاب نابجا،

 ها کنند، زیان می ترم را سازمان مدتی از بعد که کسانی یا ندارند

 به جمله منجر از می کند، تحمیل سازمان به را گزافی های هزینه و

 کفایتی سطح بی در تا دارند میل می گوید مدیران  که پیتر اصل

 (. 7911 ،8کونتز(خواهد شد  کنند، پیشرفت خود

به  است ممکن عملکردشان بخاطر کارکنان به پاداش و تشویق

و  منافع جهت در دهی پاداش سیستم از که شود واگذار مدیرانی

پاداش  بجای ارتقا از استفاده .کنند استفاده کارکنان در خود نفوذ

کارکنان  اگر حال، این با کند. کمک مسئله این کاهش به تواند می

منحرف  است ممکن ارتقا به مربوط تصمیمات باشند، گریز ریسک

                                                           
2  Koontz 
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 .شود محوله وظایف درانجام کارکنان ناکارآمدی به منجر و کننده

و  کند نزول است ممکن ارتقا برای عملکرد آستانه خاص، بطور

 پیتر اصل بر شاهدی عنوان به این که یابند ارتقا کارکنان از بسیاری

 (.8117 ،7ملکومسون و شد)فربرن خواهد تفسیر

باشند،  داشته صعودی حرکت مراتب سلسه در کارکنان که مادامی

 می یابد.  کاهش شود، باال خروجی به منجر کم تالش اینکه احتمال

ش  تال بیشتری پیرامون عاتاطال سازمانی باالتر سطوح های شیل

 پیتر اصل عبارت دیگر به دهد، می قرار ما اختیار در کارمندان های

 شود، می تفسیر) رگرسیونی( فرایند آماری یک خروجی عنوان به

 که موقتی وری باالی بهره شوم از کارمند یک که معنا بدین

 شده، منتفع داده را افزایش ارتقا دریافت احتمال و دارد باال خروجی

 میانگین سطح و متوسط به مقدار او وری بهره سطح زمان، طول در

 وری بهره که کند می را ایجاد تصور این در نتیجه برمی گردد.

( 8،8178نفزیگر و کچ(است  کرده سقوط ارتقا از بعد کارمند

ی  ارتقا طریق از را خود تشویق و انگیزش فرایند که سازمانهایی

باالتر  سطوح به اند کرده عمل ود خوبخ فعلی شیل در که افرادی

راحتی  به است ممکن کنند، می دنبال سازمانی، مراتب سلسله

 مناسب نبوده خیلی آن برای که شوند پستی به ها آن موجب انتقال

 مشابه شیل شیل جدید در ها مسئولیت میزان و دشواری سطح و

 (8117 ملکومسون، و فربرن( نباشد فرد قبلی

 یارتقا شیل ی نهیمناسب در زم یاه ها و طرح مدل

کارمندان  یارتقا شیل ی نهیدر زم یمختلف یها و روش ها طرح

ها را انتخاب  روش نیاز ا یکی تواند ی. هر سازمان مشود یم یمعرف

کارکنان خود  یارتقا یاز چند روش متفاوت را برا یقیتلف ایکند و 

 نیتر یکاربردو  نیتر به چند مورد از مهم نجایدر ا .ردیبه کار گ

 ( 8171)انستیا،  می گرددها اشاره  روش

                                                           
1 Fairburn and Malcomson 

2 Koch and Nafziger 

 یررقابتیغ ی وهیش

 یها تیاز دستاوردها و موفق یا مجموعه ی هیکه بر پا یشیل ارتقا

 نی. در اشود یمحسوب م یررقابتیمدل غ کیکارمندان است، 

نمر از  که صرف رندیگ یقرار م قیمورد تشو یکارمندان زمان وه،یش

مرحله خاص در  کیمانند عملکرد و تعهد، به  یریمتی یها یژگیو

در خصوص  وهیش نی. اباشند دهیخود رس یکار تیفعال ریمس

ناعادالنه  یابیارز یبرا ییو جا کند یعمل م کسانیکارمندان  ی همه

 .ماند ینم یمیرضانه باق ایو 

 یرقابت ریروش غ کی زین وهیش نی: ایارتقا شیل یبرا یاسیمق زمان،-

 یسازمان، ارتقا کی یبرا تید از چند سال فعالاست که فرد بع

 .کند یم دایدرجه پ

 ی به واسطه یروش، ارتقا شیل نی: در افیدر انجام وظا تیموفق-

کارمند گذاشته شده  ی که بر عهده یفیوظا ایکار  حجم شیافزا

 .شود یمحسوب م یرقابت ریغ ی وهیش کیو  افتد یاست، اتفاق م

سازمان ممکن  کیموارد،  یرخخاص: در ب استیس کی اتخاذ-

 خاطر پاسخب ارتقا بدهد، یخاص لیدل چیبدون ه یاست به کارمند

 خاص. یتیموقع ای یزمان طیمهم در شرا یازهاین یبه برخ ییگو

 یرقابت ی وهیش

خود را  یها یستگیشا دیاست که کارمندان با یمدل ،یرقابت ی وهیش

 ی وهیند. برخالف شاثبات کن یباالتر کار یها به درجه دنیرس یبرا

ها، تجارب،  مهارت  ت،یعملکرد کارکنان، خالق وهیش نیا ،یررقابتیغ

قرار  یابیمرتبط را مورد ارز یفاکتورها گریو د یا دانش حرفه

و  یسخت کار طیبر اساس شرا یارتقا شیل وه،یش نی. در ادهد یم

 .شود یعملکرد افراد داده م

است که در آن  یش رقابترو کی وهیش نی: ااقتیبر اساس ل عیترف-

 یها تیکار و صالح ِ یسخت  ،یها، عملکرد، آگاه فرد بر اساس مهارت

 .ردیگ یم عیخود ترف
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که فرد  شود یاستفاده م یروش زمان نیو ارشد بودن: ا یستگیشا-

ارشد بودن در  یالزم برا یفاکتورها  ،یستگیعالوه بر داشتن شا

 کسب کرده باشد. زیخود را ن یکار ی حوزه

 پاداش: 

پاداش، ارائه یک پیام خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به 

وجود نمام  (.7931،یعیمنمور افزایش احتمال تکرار آن است )رف

به  اگرترین بعد افزایش بهره وری در هر سازمان است.  پاداش، مهم

تالش های کارکنان پاداش مناسب داده نشود، نارضایتی افزایش و 

 )محمدی، مشتریان و اولویت های سازمان کاهش می یابدتعهد به 

تحقیقات نشان داده است که افراد به طور معمول تنها  .(8178

درصد توان خود را به کار می گیرند تا اخراج نشوند، در  81-91

ورتی که مدیریت سازمان بتواند در کارکنان ایجاد انگیزه کند، ص

 (. 8111درصد توان آن ها استفاده نماید )عبدی،  21می تواند از 

 انواع پاداش مناسب برای کارکنان

 در فرد که است جبران هایی انواع برگیرنده در پاداش کلی طور به

بر اساس  وانت می را ها پاداش .کند می دریافت خود اشتیال قبال

 ماهیت به دسته های گوناگونی تقسیم نمود:

  مادی غیر های پاداش و مادی های پاداش الف( 

 از غیر که شود، می اطالق ها پاداش از دسته آن به مادی: پاداش -7

 برنامه، پزشکی بیمه، برای تعطیالت پرداخت مانند فرد، دستمزد

 .باشد قبیل این از و بازنشستگی

 و مطلوب کار محیط شامل پاداش نوع یرمادی: اینغ پاداش -8

 .می گردد شیلی رضایت به منجر که بوده آن نمایر

 به پاداش سازمانها از بعضی در که داشت توجه نکته این به باید البته

 شواهد مورد این در .شود شیلی نمی رضایت رفتن باال باعث تنهایی

 همکاران داشتن نقدی، های پاداش و پول جز به که دهد می نشان

 کارکنان شیلی رضایت باالرفتن موجب زندگی، و پشتیبانی صمیمی

 (7913 اخالقی،گردد ) می

 غیر نقدی و ترکیبی ،ب( پاداش نقدی

پاداش نقدی: شامل اعطای وام، کارانه، اضافه کار، اهدای، سکه،  -7 

 کارت هدیه و پاداش نقدی در قالب خارج از شمول بود. 

دی: شامل تشویق در مراسم و همایش، ارائه پاداش غیر نق -8

گواهی یا تقدیر نامه، درج در پرونده، معرفی فرد نمونه، هزینه 

یکسال مهدکودم فرزند فرد، امتیاز برای خرید تجهیزات و دستگاه 

 رکت دادن همکاران در تصمیم گیریها، مرخصی تشویقی، مشا

د در بورد و پاداش ترکیبی: مرخصی تشویقی و مالی، درج نام فر-9

ذکر کار خوبش، لبخند مدیر، اهمیت برگزاری جلسات با کارکنان و 

طرح شفاهی مسائل عالوه بر گزارش کتبی، دلجوئی و احوال رسی از 

کارکنان با مراجعه حضوری به واحدشان و توجه مسئولین به 

کارمندان و خانواده تحت تکفل آنها بودند. که پاداش دهی به 

ی و غیر نقدی( با توجه به روانشناسی فردی صورت ترکیبی ) نقد

 (8119،کارکنان میتواند موثر تر باشد.)کرمی

 ج( پاداشنهای درونی و پاداش بیرونی  

 و لیاقت احساس، کار رساندن انجام به احساس  درونی: پاداشهاى-7

 و رضایت استقالل، احساس و عمل آزادى شایستگى، احساس

 داشتن کمال و رشد به رو بودن مفید آرامش، احساس

 تر، دریافت بیش دستمزد و حقوق دریافت بیرونى: پاداشهاى-8

 شدن مقام، ستایش ترفیع، تر بیش مزایاى

 بهتر کارى شرایط و محیط

در مجموع، نمام پاداش موثر باعث جذب و نگهداری منابع انسانی 

شده تعهد سازمانی را افزایش می دهد، کارکنان را جهت استفاده از 

عدادها و توانایی هایشان ترغیب نموده و رفتارهایی که منجر به است

(. پاداش 8171، 7عملکرد باال می شود را بر می انگیزاند )اختر

کارکنان را تشویق می نماید که برای دست یابی به بهترین عملکرد 

                                                           
1 Akhtar 

file:///C:/Users/ابوترابی/AppData/Roaming/Microsoft/مقالات/پاداش.pdf
file:///C:/Users/ابوترابی/AppData/Roaming/Microsoft/مقالات/پاداش.pdf


 ژپوهش انهم ثبت

   7931اسفند  ،82، شماره تمهفسال                                                                          

 

Page | 21 

، 7با یکدیگر رقابت و همکاری سالم داشته باشند )جاپلوگیان

قدردانی ها از طرف سازمان هنگامی برای (. هدایا، پاداشها و 8177

فرد با ارزش است که به صورت انتخابی و داوطلبانه باشد نه صرفا 

(. بنابراین 7331، 8طبق رویه ها و قوانین و مقررات )هاتجیسون

پاداش ها و رفتارهای مثبت از طرف سازمان هنگامی که داوطلبانه 

رمند به وجود می این احساس را در کا ،است و طبق قرارداد نیست

 (.8119آورد که سازمان از او حمایت می کند)کرمی،

 رفتارهای کاری کارکنان

در سیر تحوالت علم رفتار سازمانی دو نوع نگرش مثبت و منفی 

نسبت به انسان و رفتارهای آن قابل مالحمه است. نگرش مثبت به 

دنبال کشف و پرورش توانایی های درونی انسان بوده و نگرش 

به دنبال اصالح رفتارهای غلط انسان می باشد. برخی از  منفی

علمای رفتار که جزء متقدمین محسوب می شوند، نگاه مثبتی به 

انسان و رفتارهای وی داشته اند و بر ویژگیهای نیک انسان تاکید 

نموده اند. به عنوان مثال آبراهام مازلو روان شناس اجتماعی که 

را اهل مدیریت به خوبی می  تئوری سلسله مراتب نیازهای او

شناسد از زمره این مثبت اندیشان بوده است. اگر به تئوری او نمر 

بیافکنید با واژه های زیبایی چون حرمت و احترام، شان و مرتبت 

انسان، امنیت و آسودگی خاطر، صمیمت و محبت، خودیابی و 

خویشتن شناسی و شکوفائی و بالندگی انسان روبرو می شوید به 

م او انسان تشنه مهرومحبت، حرمت و ارزش، التفات و توجه و زع

آزادی اندیشه برای به ظهور سانیدن توانایی های بالقوه خویش 

به جهت شناخت رفتارهای  است. پژوهشگران منابع انسانی مختلف

فردی، گروهی و سازمانی، بررسی و تحلیل ریشه ها و دالیل وقوع 

ارائه راه کارهای مناسب برای رفتارهای مختلف در یک سازمان و 

مواجه با رفتارهای مثبت و منفی سازمان، اقدام به مطالعه و تحقیق 

                                                           
1 Japloghian 

2 Hotjason 

در حوزه می کنند. از یک دیدگاه رفتارهای درون یک سازمان به دو 

 جنبه رفتارهای مثبت و منفی تقسیم می شود. 

 رفتار کاری مثبت 

ارها و ها، رفت تیمجموعه فعال ،یمثبت عملکرد کار یرفتارها

به اهداف  یابیدست یشود که کارکنان برا یم فیتعر ییامدهایپ

سازمان بوده و  یدهند و در جهت منافع عموم یانجام م یسازمان

 (.8119و اونز،  زوارانی(و دینما یارزش م جادیسازمان ا یبرا

 افراد که است مفید و ارزشمند نوع رفتار یک کارکنان، مثبت رفتار

قالب  می دهند و در بروز خود از داوطلبانه و اهدلخو به صورت را آن

، 9می یابد )روجسانمود  تعهد خالقیت و سازمانی، -مدنی رفتارهای

 (. درجهت منافع عمومی بوده و برای سازمان ایجاد ارزش8111

رفتار انسانها از طریق بازخوردهایی که مینماید لذا با توجه به اینکه 

 بنابراین می شود. کنترل از محیط اطرافشان دریافت میکنند

که شامل  کارکنان رفتارهای مطلوب و مثبت که یابد می ضرورت 

موارد زیادی است که در این پژوهش دو مورد از مهمترین آنها که 

تعهدعاطفی سازمان و جا افتادگی شیلی می باشد را مورد بررسی 

شود، زیرا این رفتارها پیامدهای رفتاری در  قرار می دهیم تشویق

سازمان است که باعث ارتقا عملکرد و بهره وری سازمان و توسعه 

 ثابت طریق از می تواند سازمان اهداف می شود و موفقیت

ایجاد  طریق از تواند می آید و یا بدست نقاط ضعف نگهداشتن

 مثبت و خوب خاطر کارهای به افراد از قدرشناسی و جدید الگوهای

یکی از وظایف  بنابراین شود ایجاد قوت آنها نقاط تقویت و آنها

 (. 7938است )غالمی، کارکنان تیییر رفتار درسازمان ها مدیران

 عاطفی تعهد و سازمانی عهدت

 نسانا»در مقاله (7319وایت ) طتوس بار اولین سازمانی تعهد مفهوم

 و شیلی مهم نگرش سازمانی، یک شد. تعهد مطرح« 1سازمانی

                                                           
3 Rojsa  

4 Organization Human 
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 جهت الزام و نیاز تمایل، نوعی که است روانی حالتی است و سازمانی

سازد. تعهدسازمانی  می فراهم را سازمان یک در اشتیال ادامه

ه جو مبین دراست  شیلش به نسبت کارمند ذهنی و عاطفی واکنش

علق خاطر و دلبستگی یا وفاداری است که کارمند نسبت به ت

 است لیک ارزیابی مثبت از شی عمیکند، در واق سسازمان احسا

 .(8111، 7)سیلورتورن

و پیوستگی عاطفی با اهداف و  حمایت را به معنی سازمانی تعهد

های  های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش ارزش

توان به افزایش  کنند که از جمله آثار آن می ف میابزاری آن تعری

 (.7931)گل پرور،عملکرد، رضایت شیلی و کاهش غیبت اشاره نمود

ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که 

های  و ارزش فمختلفی را به اهدا تکارکنان میتوانند تعهدا

نند. بنابراین، در درون ربه کجگروههای گوناگون در درون سازمان ت

 ه به کانونجسازمان تنها درم تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه تو

اگرچه تعاریفی متعدد ( 7931،)میرزائی های تعهد نیز الزامی است

از تعهدسازمانی طرح شده است، هریک از آنها دراین دیدگاه سهیم 

رابطه یک کارمند  هستند که تعهد یک حالت روانشناختی است که

کند و استنباطی برای تداوم عضویتش  یف میصا با سازمانش تور

آنچه به لحاظ سنتی در میان این تعاریف از تعهد  .در سازمان دارد

سازمانی تمایز و افتراق ایجاد می کند. به منمور تایید این تفاوت ها 

( یک مدل سه مولفه ای از تعهد سازمانی ارائه 7331آلن و می یر )

 وارد زیر است: دادند که شامل م

تعهد حسابگرانه به عنوان پدیدهای  :تعهد حسابگرانه یا مستمر الف(

ه معامله فرد و سازمان و همچنین دگرگونی در جساختاری که نتی

هایی که برای فرد در طول زمان به  انبی و سرمایه گذاریجمزایای 

تعهد مسگگتمر ( 7931،. )میرزائیود می آید، تعریف شده استجو

های ترم سازمان اشاره دارد در این نوع تعهد، ماندن فرد  نهبه هزی

 (.7931)تقی نژاد و همکاران،در سگگازمان به علت نیاز وی می باشد
                                                           
1 Denison  

 آن کنش جباین تعهد فرایندی است که به مو  :اریجتعهد هن ب(

تماعی شدن و جهای ا ها و روش گزینش لهای سازمانی مث

تعمیم یافته، ارزشهای  ویژگیهای درونی فرد، هم چون وفاداری

سازمان مشخص و نگرش های وظیفه ای باعث ایجاد  مورد توافق

در تعهد هنجاری،  (8171تعهد سازمای می شود )جاج و الرسن، 

کارمند برای ماندن در سگگازمان احسگگاس دین و تکلیف میکند و 

دارد)تقی نژاد و به علت انتمارات دیگران به نوعی تحت فشار قرار

 (.7931،همکاران

 باالیدلبستگی نسبتاً ج( تعهد عاطفی: این تعهد از همانند سازی و 

تعهد عاطفی به معنای  .آید فرد با یک سازمان خاص به دست می

دلبستگی هیجانی و احساس هویت و درگیری کارکنان در سازمان 

 عاطفی که و در این تحقیق تعهد (7931،)تقی نژاد و همکاران است

است مورد بررسی قرار گرفته  سازمانی تعهد گانۀ سه ابعاد از یکی

 سهمچنین تعهدسازمانی بر اسا( 7931شده است.)پور سلطانی،

نسبی شناسایی یک  تتعریف مودای و همکارانش عبارتست از قو

سه  سفرد با و درگیری در یک سازمان خاص. این مفهوم بر اسا

 (8119،و همکاران8مودای)قرار دارد:  لعام

 ا افتادگی شغلی ماندگاری /ج

 بخش به عنوان که است انسانی نیروی سازمان، سرمایهمهمترین 

ی مجموعه خود قرار پایدار و رشد عهده دار عمده و ارزشمند

به شرایط عرصه  لذا باتوجه ،(7931خراسانی و دیگران، )دارند

رقابت، امروزه مدیران هرقدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی 

ری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی گذا انسانی سرمایه

موفقترین (. 7939،)ابوالحسنیاند  سازمان خود را تضمین کرده

شان را به  سازمانها آنهایی هستند که میتوانند سرمایه انسانی

ضروری است که  بنابراین شیوهای اثربخش و کارا مدیریت نمایند

 کلیدی خود را بهسازمانها با شناسایی عوامل مؤثر، این داراییهای 

                                                           
2 Mowday 
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زمانی که از  (.7939،)ابوالحسنیخوبی حفظ کنند و پرورش دهند 

امور مربوط به ماندگاری در یک سازمان صحبت میشود، الزم است 

ت فردی، گروهی و الابعاد گوناگون و پیچیدهای که نیازها و تمای

ها با  آورد، مورد توجه قرار گیرد و انسان وجود می سازمانی را به

ابعاد وجودشان در رابطه با کار و زندگی اجتماعی، مورد تمام 

 (.7939میرس اسی،)مطالعه قرار گیرند 

 رفتار کاری منفی

سازمان بوده هنجارها و  یآن دسته از رفتارها که خالف منافع عموم

سازمان  یسازمان را نقض کرده و برا یرسم ریو غ یرسم نیقوان

 (.8119، و همکاران تی)سک دینما ینم جادیارزش ا

در دنیای امروز چگونگی تعامل و رفتار افراد با یکدیگر و در سازمان 

امری بسیار مهم می باشد. زمانی که رفتار افراد به سمت رفتاهای 

کاری منفی بروند در سازمان و اعضای آن اثرات منفی بر جای می 

گذارد که عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند بر رفتارهای کاری 

 (.  7931)صفرپور، تاثیر بگذارد منفی

آن دسته از رفتارها که خالف منافع عمومی  رفتارهای منفی،

هنجارها و قوانین رسمی و غیر رسمی سازمان را  ،سازمان بوده

نقض کرده و برای سازمان ارزشی ایجاد نمی نماید، رفتارهای منفی 

 تلقی می شود که مصداق یکی از رفتارهای منفی در سازمان نیز

 بر مشتمل اغلب قصد ترم شیل و رفتارهای کاری مخرب است که

 فیزکیی کالمی و های پرخاشگری مجاز، غیر تاخیر غیبت و دزدی،

 بیشتر نامتعادل فضای یک در است. و اثاثیه و امکانات تخریب و

 گل انتخاب شوند) اجرا برای مرجح رفتار عنوان به دارد که احتمال

رفتار  اینگونه بررسی و مطالعه ترتیب، نای ( به7931پرورو همکاران،

 (. 7938نمر میرسد )کیانی، به ضروری و مهم بسیار سازمان در افراد

 رفتار کاری مخرب 

سازمان  یرا نقض کرده و سالمت یسازمان یکه هنجارها یرفتار اراد

 (.8177،یکند )ماف یم دیهر دو را تهد ایکارکنان و  ایو

مخرب آن را سوءاستفاده از قدرت در تعریفی دیگر از رفتارهای 

سازمانی و یا تصرف در اموال سازمان برای مقاصد شخصی که به 

(. 8119زیان منافع عمومی است نامیده اند )سکیت و همکاران، 

چنین رفتارهایی می تواند زیان هایی را برای سازمان و افراد درون 

ب رجوع سازمان مانند کارکنان و اعضای سازمان و مشتریان و اربا

 به بار بیاورد.

اکثر سازمان ها در تالش برای ریشه کن نمودن رفتارهای مخرب 

بوده و برای مبارزه با آن باید به شناخت عمیق علل رفتارهای 

انحرافی کار پی برد. شاید بتوان گفت کارکنانی که سالمت روانی 

مناسب ندارند، دست به رفتارهای انحرافی می زنند و در انتها به 

مت سازمانی لطمه وارد می شود. از این رو اهمیت دادن به سال

توسعه معنویت در محیط کار از طریق ایجاد حب لذت بردن از 

انجام درست وظایف، بهبود کیفیت زندگی کاری، احساس معنا 

بخشی به شیل، همبستگی گروهی بتوان بر رفتارهای انحرافی موثر 

تشویق  ،بانی، بخشششد، افراد معنوی با رفتارهای مانند مهر

همکاران و غیره به محیط کار نشاط و آرامش می بخشد )ناصری و 

 (7931 ،ناصری

 انواع رفتارهای کاری مخرب

رفتارهای انحرافی می تواند به صورت مثبت و منفی باشد، 

رفتارهای انحرافی مخرب یا منفی شامل رفتارهای ارادی است که با 

مان و اعضایش را تهدید می نقض هنجارهای سازمانی، سالمت ساز

کند. رفتارهای انحرافی منفی شامل تخلفات کارمندان، کندکاری 

عمدی، دیر رسیدن، دزدی های خرد و کالن، عدم رعایت احترام به 

همکاران و یا رفتار گستاخانه با همکاران است. رفتارهای انحرافی 

سازنده و مثبت رفتارهای ارادی است که با نقض هنجارهای 

مانی به سالمت سازمان و اعضایش کمک کرده و دستیابی به ساز

اهداف را تسهیل می کند، مانند رفتارهای خالقیت در نقش، عدم 
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سازگاری با دستورات غیرکار کردی و انتقاد از سرپرستان ناالیق 

 (7،8171)ین و تنگ

 به رو ها سازمان در مدنی رفتارهای که اند داده نشان محققان

که تعامالت و رفتارهای خصمانه و مخرب  حالی رد باشد می کاهش

 از متنوعی دامنه شامل مخرب در حال افزایش است که رفتارهای

 تهاجمی رفتارهای و دزدی خیالی تا بی و ادبی بی رفتارها شامل

 زیان و رسان ذاتاً آسیب رفتارها که اینگونه باشد. از جمله می دیگر

 وظایف، نادرست انجام زکار،ا اجتناب به میتوان می شوند تلقی بار

 اموال تخریب شفاهی، و کالمی توهین های برخوردهای فیزیکی،

و برخی  برد نام اموال از غیرقانونی استفاده یا و دزدی و سازمان

 برمی فرد خود به مستقیماً خصومت، و پرخاشگری رفتارها هم چون

 ف،وظای نادرست اجرای رفتارها چون از دیگر درحالیکه برخی گردد

 در گردد. برمی خود سازمان به مستقیماً سازمان، اموال یا تخریب

یک  با است ممکن مخرب خاص کاری فتار ر یک بسیاری موارد

 رفتار نمونه برای باشد. تضاد در سازمانی خاص شهروندی رفتار

موقع  به حضور هنگام کاری در بروجدان مبتنی سازمانی شهروندی

 غیبت، از مخرب کاری رفتار مقابل نقطه در میتواند دقیقاً که سرکار

کند )مارکوس و  بروز کردن خالی شانه کار زیر و آمدن سرکار دیر

( این گونه رفتارهای انحرافی برای سازمان بسیار 8،8179همکاران

هزینه های سرسام آوری را بر آن تحمیل می کند،  ،مضر بوده

سازمان، از هزینه  مستقیم رفتارهایی همچون سرقت، تخریب اموال 

زیر کار شانه خالی کردن و غیبت ممکن است برای سازمان بسیار 

( عالوه  برهزینه های مستقیم، 9،8177باال باشد. )پیرسال و الیب

هزینه های غیر مستقیمی نیز از این گونه رفتارها متوجه سازمان 

می شود. هزینه های مثل پایین آمدن بهره وری، از دست دادن 

                                                           
1 Yen & Teng 

2 Marcus et al 

3 Pearsall and Ellis 

سازمان و همچین از دست دادن مشتریان، هزینه  شهرت و نیکنامی

هایی نیستند که سازمان ها بتوانند به راحتی از آنها چشم پوشی 

 (.7931،کنند )ابراهیمی بلوط بازه

 عوامل موثر بر رفتار کاری مخرب -1-8-8-7

در این بخش از پژوهش عواملی که در بروز رفتارهای مخرب موثر 

یرد که چه عواملی بوده تا بتوان با هستند مورد بررسی قرار می گ

شناخت دقیق آن ها بتوان از پدیدار شدن آن ها در سازمان 

 (7939جلوگیری کرد.) قدرتی پور و همکاران،

خودشیفتگی: به طور کلی افرادی که خودشیفتگی زیادی دارند، 

بیشتر نسبت به رقبای خود پرخاشگری می کنند تا افراد با 

ی که خودشیفتگی زیادی دارند مخصوصا خودشیفتگی کمتر، افراد

هنگامی که رقبا کار آنها را منفی ارزیابی کنند، بیشتر پرخاشگری 

می کنند تا هنگامی که رقبا کار آنها را تحسین می کنند  به عالوه 

این پرخاشگری بیشتر متوجه منبع ارزیابی است تا بقیه افراد، ابزار 

است هدف از و وسایل، این موضوع نشان می دهد ممکن 

 پرخاشگری تنبیه فرد ارزیاب یا اثبات مجدد توسط خود بر او باشد. 

حمایت سازمانی ادارم شده: ادارم کارکنان از پدیده های سازمانی 

نیز تاثیر مستقیمی در بروز رفتار انحرافی در سازمان دارد. به عنوان 

( معتقدند درم انصاف در 7331) 1مثال، اسکارلیکی و همکاران

مان، نقش مهمی در بروز رفتارهای انحرافی ایفا می کند.آنها ساز

بحث می کنند که هرگاه کارمندی طبق نمریه برابری احساس کند 

سازمان انصاف را در حق او رعایت نکرده است، درصدد جبران این 

نابرابری درم شده بر می آید و ممکن است یکی از راههایی که 

ه انتخاب می کند. رفتارهای برای جبران این نابرابری درم شد

 مخرب و انحرافی در سازمان باشد.

بی عدالتی : وقتی افراد دریافتی های خود را در مقایسه با دیگران 

غیر منصفانه ادرام کنند، سعی می کنند عدالت را خودشان برقرار 

                                                           
4 Skarlicki et al  
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کنند، یک روش برای بازسازی عدالت، کاهش داده ها یا به طور غیر 

ایجاد تعادل دوباره بین داده و باز داده است.  مولد عمل کردن برای

دانشمندان دریافته اند کسانی که احساس  می کنند سهم آنها غیر 

منصفانه است، احتماال منبع تصمیم را مقصر می دانند و فرد 

مسئول این توزیع غیر منصفانه را مورد هجمه قرار می هند. عدالت 

صی از برابری، انصاف سازمانی عموما به عنوان احساس و درم شخ

و غیر تعمدی بودن فعالیت های سازمانی تبیین می شود )کویز و 

 (. 7،7337دکوتیب

پژوهش های زیادی وجود دارد که  ،فرهنگ سازمانی: در ادبیات

فرهنگ سازمانی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر بروز رفتار های 

و انگیزه های مخرب معرفی می کنند. شواهد متعدد تاثیر ارزش ها 

منحرف در گروه های کوچک کارکنان بر بروز جرم و بزهکاری را 

قوانین و  ،نشان داده است. سه عامل مهم سازمانی یعنی فرهنگ

ساختار پاداش و جبران خدمات به عنوان عوامل مهم در گرایش به 

 سمت رفتارهای انحرافی هستند. 

س در محیط استرس شیلی: رفتار مخرب یکی از پیامد های استر

کار است. فرایند استرس شیلی می تواند سه دسته پیامد نامطلوب 

به همراه داشته باشد. دسته اول پیامدهای روان شناختی مثل 

نارضایتی شیلی و تمایل به ترم سازمان، دسته دوم پیامدهای 

بدنی و فیزیکی شامل عالئم بدنی مثل سردرد، تیییرات فیزیوژیکی 

دسته سوم پیامدهای رفتاری است که رفتار و افزایش فشار خون، 

مخرب در این دسته جای می گیرد. محققان تعارض نقش و تعارض 

بین فردی را از جمله مهم ترین عوامل استرس آور در محیط کار 

 (.7931 همکاران، و شناسائی کردند )ناصری

رقابت درون سازمانی عبارت است از میزان درم پاداش های 

مندان، که مربوط به مقایسه عملکرد آنها با سازمان توسط کار

( در حقیقت کوهن به این نکته 7338همتایان شان است )کوهن،

                                                           
1  Koys and Decotis 

اشاره دارد که رقابت درون سازمانی ممکن است موجب بروز 

 رفتارهای انحرافی شود .

عوامل ادارکی و نگرشی: یک عامل مهم مرتبط با رفتارهای انحرافی، 

ن نگرش های شیلی کارکنان، میزان نگرش کارکنان و از مهم تری

رضایت شیلی آنهاست. رضایت شیلی نقش بسیار مهمی در بروز 

رفتارهای نحرافی در کارکنانی که رضایت شیلی پایین تری دارند، 

 (. عالوه بر نگرش کارکنان. 8،8111بیشتر است )گرویب

 قصد ترک خدمت

 عالقه کارکنان به ترم زانیقصد ترم خدمت، نشان دهنده م

 ،مشاغل جایگزین است )ناهاس و همکاران یسازمان و جستجو

 دهیآگاهانه و سنج یلی(. تمایل به ترم خدمت، رضایت و م8179

 (8179 ،شده نسبت به ترم سازمان است )چانگ و همکاران

یکی دیگراز رفتارهای منفی کاری که برای سازمانها هزینه متعددی 

 منابع روزافزون اهمیت دلیل دارد قصد ترم خدمت است و به

 بین در جذّاب به موضوعی خدمت، ترم سازمان ها، در انسانی

 ترم است. شده تبدیل رفتارسازمانی خصوص به و مدیریت محققان

 دهد می نشان خود متبوع سازمان ترم به را هر فرد نیت خدمت،

چوو (است  شاغل و سازمان بین ارتباطی تعارض و از شکاف خبر که

  (.8113، 9همکاران

 (7313 )1همکاران و تعریف موبلی به بنا خدمت ترم به تمایل

 از اراده پیش و قصد ریزی، برنامه کردن، فکر فرایند از است عبارت

 اختیاری شیل ترم از قبل گام یک که شیل ترم عملی به اقدام

 شود ترم نمی منتهی شیل عملی ترم به همیشه البته و است

 فردی، عوامل اثر بر که زمان استسا یا شیل تیییر به تمایل خدمت،

 (.7931موقعیتی ایجاد می شود)گل پرور و همکاران، و سازمانی

                                                           
2 Grevisse 

3 Cho et al. 

4 Mobley & et al. 
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 محدوده از ،خروج سمت به فرد حرکت میزان خدمت ترم قصد

 باشد، فرد می خود آن آغازگر که اجتماعی، سیستم یک عضویت

 حقیقی، شیل ترم (. برخالف7،8177شود) لینارس می تعریف

در  عباراتی اظهار تمایالت، باشد. نمی آشکار شیل، ترم تمایل به

 تمایل .(8112، 8باشند )پرز می عالقه مورد خاص رفتار مورد یک

 مسئله این ذهنی احتمال به فکرکردن صورت شیل به ترم به

 را خود شیل معینی زمانی دوره طی در که فردی شود می تعریف

 حقیقی شیل متر اصلی نیازهای پیش از و یکی داد خواهد تیییر

 .(9،8118باشد )سوازا پزا می

اقدام فرد برای خروج از سازمان  یا و ترم خدمت معموالً به تصمیم

 گفته میشود. به عبگارتی، ترم خدمت تیییردر عضویت فرد در

صیلی و )اسازمان میباشد که طیف وسیعی را شامل میگردد

 وجوه آن، ترم اختیاری و ترم ( از مهم ترین7921قدیریان،

رم اجباری اصوالً به مواردی ت .اجباری سازمان توسط کارمند اسگت

اطالق میگردد که کنترل در آن اختیار سازمان نمیباشگد ماننگد 

بازنشستگی، انتقال به دلیل ازدواج، ادامه تحصیل و ترم اختیاری 

بگه مگواردی گفتگه مگی شگود کگه سازمان میتواند کنترل آن را در 

  د و معموالً ناشی از شرایط موجود سگازمان مگیاختیار داشته باش

 (.7921باشد ) اصیلی و قدیریان، 

 انواع ترم خدمت 

 این اساس، انواع ترم خدمت را میتوان به چهار دسته تقسیمبر 

 :بندی کرد

هایی گفته میشود که تحت کنترل  خدمت دسته اول، به ترم 

ادی و قابل بگه عبارت دیگر، ار .سازمان و فرد شاغل میباشگد

لحگاظ آن کگه از  به ها اجتناب هستند. این دسته از ترم خدمت

هگر دو جنبه فردی و سازمانی امکان کنترل وجود دارد به راحتی 

                                                           
1 Linares 

2 Perez 

3 Sousa-Poza 

دسته دوم، که تحت کنترل شاغل بوده و  .قابل پیشگیری است

 .ارادی هستند، اما تحت کنترل سازمان نبوده و اجتناب ناپذیرند

تنها از سوی شاغل قابل پیشگیری بوده و این نوع ترم خدمت، 

  .سازمان نسبت آن بگه هگا وضعیت انفعالی دارد

دسته سوم، آن دسته از ترم خدمتهایی که تحت کنترل سازمان 

مگی باشگند امگا تحگت کنتگرل شاغل نبوده و به طور غیرارادی و 

اجباری او به تحمیل میشود از جمله آن میتوان به بازنشستگی 

یا پیش از موعد مقرر، تعدیل، انفصال موقت و دائم و اخراج  اجباری

  .اشاره نمود

دسته چهارم، نه که تحت کنترل سازمان بوده نه و تحت کنترل 

شاغل، به عبگارتی، غیگرارادی و اجتناب ناپذیرند. این نوع از ترم 

خدمت، به لحاظ آن که از هر دو جنبه فگردی و سگازمانی قابگل 

، امکان پیشگیری آن بسیار پائین و حتی در کنترل نمیباشد

مگواردی )مگرگ برسگرکار( غیگرممکن است و لذا بروز آن در 

 .سازمان اجتناب ناپذیر است

هایی که تحت کنترل شاغل  دسته از ترم خدمتآن ، یبه طور کل

میباشند، به رضایت شیلی و سازمانی آن ها مربوط است و آن 

کنتگرل سگازمان و مسگئولین  دسته از ترم خدمت که ها تحگت

آن میباشند، به عملکرد، اثربخشی و تعهد سازمانی افراد مرتبط 

برای   های مضر  آن جگا کگه اکثگر تگرم خدمت از .مگی گگردد

سازمان ناشی از ترکهای اختیاری است، سازمان هگا میبایست 

تالش خود را پیرامون مدیریت بر کنترل ترم خدمت اختیاری 

 (7921متمرکز نمایند )اصیلی و قدیریان،  کارکنگان

 حمایت سازمانی ادارک شده

از  یکل یدگاهیکند که کارکنان د یم انیب ،یسازمان تیحما هینمر

 نیا یدهند و در ازا یسازمان نسبت به خود شکل م تیحما زانیم

کنند به عبارت  یبه اهداف سازمان و تحقق آنها توجه م تیحما

توجه را  نیفاه کارکنان توجه کند، کارکنان اسازمان به ر یوقت گرید

 (.7931،یکنند )مفاخر یبهتر جبران م دو عملکر شتریبا تعهد ب
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 ارتباط نوعی دانند، می خود حامی را سازمان که کارمندانی

 سازمان اهمیت و حمایت کنند؛ زیرا می برقرار سازمان با احساسی

سازمان  به علقت احساس و شود می منجر کارکنان نیازهای درم به

 (. حمایت7،8171کند )کازیمیر و همکاران می  ایجاد فرد در را

 است این زمینه در افراد تعمیم یافتۀ باورهای و احساس سازمانی،

 خود اعضای و حمایت مساعدت و همکاری به نسبت سازمان که

 آنهاس وآیندة دلواپب خوشبختی و نگران و است یل قا ارزش

(. این احساس که سازمان برای 8113، 8زام تاکیب و همکاران(

 "حمایت سازمانی درم شده"سالمت فرد نگران است در اصطالح 

( و متکی بر این احساس، افراد در سازمان به 7331نام دارد )آلن،

می پردازند و احساس ای نقش عنوان عضو فعال سازمان به ایف

 (.8117خشنودی و رضایتمندی خواهند کرد )آیزنبرگر و همکاران، 

ر به کارکردن در یک سازمان به عنوان یک سرمایه به این ترتیب اگ

گذاری نگاه کنیم، خطر سرمایه گذاری در سازمانهای حمایتگر 

 ( . 7333 ،9بسیار کمتر است )راندال و همکاران

 مفهوم حمایت سازمانی ادارم شده 

تفسیر  نوعی مبنای بر شده، ادرام سازمانی حمایت مفهوم واقع در

 کارکنان کهیصورت به دارد. قرار کاری تعهد اجتماعی از مبادله

طریق  آن از تا هددا گسترش سازمان در را خود کوششهای و تالشها

 کند.  خود نصیب را مالی و فیزیکی پاداشهای و های اجتماعیپاداش

 سازمانی حمایت که کردند پیشنهاد( 7329همکاران ) و آیزنبرگر

 سازمان با ررفتا مختلف نحوه جنبه های تأثیر تحت شده ادرام

 شدت فراوانی، شامل، جنبه ها این میگیرد قرار خود کارکنان

جایگاه،  و رتبه تأیید، پرداخت، و به پاداش معطوف ارزیابی های

است همچنین خود  تصمیم گیری در مشارکت و شیلی غنی سازی

حمایت سازمانی ادارم شده، کلیه سیاست های سازمان را تحت 

                                                           
1 Cazimer et al 

2 Zampetakis  

3  Randall et al. 

 (. همچنین آیزنبرگر8118و همکاران، تاثیر قرار می دهد )جوهلک

 به وسیله انجام شده اقدامات که دادند پیشنهاد ،(8117همکاران ) و

 ادرام توسعه و رشد در است، ممکن نیز سرپرستان و مدیران

 حمایت طرف دیگر، از مؤثر باشند. سازمانی حمایت از کارکنان

 توجه ردمو و جذاب سازمان ها و مدیران برای شده ادرام سازمانی

 تعهد باالتر سطح با ارتباط نزدیکی این پدیده که دلیل به این است،

 با همانندسازی و حضور تالش، افزایش قالب در کارکنان سازمانی

 سازمانی حمایت افزایش که دلیل به این حتی و دارد سازمان اهداف

به  نیز تحقیقات باشد. مدیران برای ساده تکلیفی شاید شده، ادرام

 از را شده ادرام سازمانی حمایت متمایز مستقل و اهیتم خوبی

 1 و وندرنبرج پاناسیو) داده اند قرار تأیید وردم شیلی، تعهدهای

 این افزایش باعث کارکنان سوی از سازمان حمایت ( ادرام8113

 سازمان اهداف راستای در آنان که های تالش که شود می انتمار

 )واین و همکاران،گرفت  دخواه قرار پاداش مورد گرفته، صورت

 متقابل مبادله چرخه شود، بارورتر این انتمار که ( هنگامی7331

 پژوهش های مجموعه یافته از کلی بطور گیرد. می بیشتری استمرار

مطلوب  برخورد کارکنان با ها سازمان که زمانی گفت توان می ها

 این دهکنن منتقل دهند، قرار خود توجه مورد را آنها و باشند داشته

 است، قائل ارزش آنها برای سازمان هستند که خود کارکنان به پیام

 تری های مطلوب نگرش و بود خواهند ورتر بهره کارکنان نتیجه در

 (7939)شاهی و همکاران، داشت خواهند سازمان به نسبت

 پیامدهای حمایت سازمانی ادارم شده 

 و پیامدها میتوانند سازمانی هر سطح در گوناگونی متییرهای

 از که سازند متأثر خود از را سازمانی هر کارکنان کاری رفتارهای

 و  چو) کرد اشاره شده ادرام سازمانی حمایت به میتوان ،این میان

 کنند، می حمایت کگگارکنان از سرپرستان که( زمانی8113همکاران،

آید )کانگ  می وجود کارکنان به نگرش و رفتگار نتایج بر مثبتی اثر

                                                           
4 Panaccio and Vandenberghe 

file:///C:/Users/ابوترابی/AppData/Roaming/Microsoft/مقالات/همه%20مقالات/1396رابطه%20بین%20عدالت%20سازمانی%20و%20حمایت%20سازمانی%20ادراكشده%20با%20میل.pdf
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 کنندة (. حمایت سازمانی ادرام شده تقویت7،8171و همکاران

 به و شناسد می رسمیت به را آنان که نیسازما به کارکنان اعتقاد

 ،)ارشدی شود، می تعریف دهد، می پاداش عملکردشان افزایش

 در باید شده، ادرام سازمانی حمایت گرفت نتیجه توان می .(8177

 سازمانی تشکیالت به اهمیت دادن به نسبت ای را وظیفه حب افراد

 احساس نانکارک که زمانی (.8177، 8یاداو و الکسمی) کند ایجاد

 از جزیی را خود درم کنند، سازمانی حمایت از مناسبی و مطلوب

 و می دانند خودشان معرف را سازمان دانسته، متبوعشان سازمان

 این که می کنند و وفاداری پایبندی احساس سازمان، به نسبت

 بیشتر اعتماد با سازمان در کارکنان که می شود منجر ،احساس

 امر، این که کرده درم را در سازمان خود یتاثیرگذار بوده، مشیول

 .(8111،المسترو) میشود آنها در توانمندسازی حب ارتقای باعث

 به کمک عملکرد، وری، بهره افزایش سازمانی، موجبات حمایت

شهروندی  رفتار و عاطفی سازمانی تعهد سازمان، پیشرفت همکاران،

 (را9،8171خدمت )آیزنبرگر و همکاران ترم به تمایل کاهش و

 و سازمان طرف از شده انجام حمایت از استفاده با و میکند، فراهم

 کارکنان، در و شایستگی پذیری مسئولیت استقالل، حب ایجاد

 وجود به را سازمان محیط در آنان ترقی و رشد موجبات

 (.7931آورند)سوری و همکارانف 

 به ادارات ثبت احوال سازمانی بخصوص مدیران وظیفه رو این از

 که است آن ،توانمندسازی بر عالوه موثر اجتماعی نهاد عنوان

 خود سازمانی، حمایت از استفاده با که آوردند فراهم شرایطی را

ب ردازند. در نتیجه  خویش توانمندسازی به بتوانند نیز کارکنان

 در و کارکنان توسط شده ادرام سازمانی حمایت به توجه

 کارکنان، توانمندسازی ارتقای برای آن ابعاد مختلف نمرگرفتن

 .است ضروری

                                                           
1 Cung et al 

2 Luxmi 

3 Eisenberger & et al 

 عوامل موثر بر حمایت سازمانی ادارم شده 

 -7ی  عوامل مؤثر بر حمایت سازمانی درم شده در سه دسته

کاری درم  حجم های شیلی)چالشی بودن، خودمختاری، ویژگی

های شیلی )فرسودگی شیلی، ابهام  تنش -8شده و تنوع وظایف( 

های سازمانی )پرداخت  فعالیت-9ش( و در نقش و تعارض در نق

و گیرند برای عملکرد،مشاوره روانی و مشاوره مسیر شیلی( قرار می

 موجب عمومی، گانه سه های گونه سازمانی حمایت نمریه براساس

 :شود می سازمان در رفتارهای مطلوبی

 سازمانی و پاداشهای (9سرپرست، (حمایت8 ،ومساوات ( انصاف7

 نهایت در و است مذکورسازمان عوامل ستگاهشیلی خا های زمینه

 می عوامل این بر عالوه و گردد می سازمانی افزایش حمایت موجب

 (7329 افزود.) آیزنبرگر، به آنها نیز را جمعیتی متییرهای توان

 اجگرای و استفاده به نسبت مساوات احساس انصاف، از ( منمور7

 رویه عدالت بدان هک می شود کگگارکنان میان منابع توزیع روشهای

 تصمیم منمور به مساوات و انصاف رعایت شود. می نیز اطالق  ای

 سازمانی برحمایت ای فزاینده منابع، تاثیرات توزیع برای گیری

 دارد. شده ادرام

 کنش و رفتار که است توجه جهت مورد آن از سرپرست ( حمایت8

 می تلقی یهر سازمان عامالن و کارگزاران از یکی عنوان به سرپرست

در  ای مالحمه قابل تاثیر نامناسب، یا مناسب گیری جهت شوند.

 رو روبه سرپرست باحمایت کارکنان چه هر دارد. سازمانی حمایت

 یابد. می افزایش حمایت سازمانی شوند،

 منابع به شیلی )توجه های زمینه و سازمانی ( پاداشهای9

 سازمانی حمایت) کارکنان مثبت واکنش در نمایانی اهمیت(انسانی

 پاداشها ارایه برای مساعد و مناسب های فرصت .شده( دارد ادرام

 سازمانی ادرام حمایت نسبت به کارکنان مثبت ارزیابی موجب

 دادن آینده جلوه مهم منمور به سازمان شود. تمایالت می شده

 قوی رابطه شده ادرام سازمانی باحمایت اعضایش شیلی

 استقالل و آموزش متییرهای شیلی، گذشته ازامنیت خواهدداشت.
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 (طورمنفی به) نقش و بعدسازمان فشارهای طورمثبت( و به) درکار

 و و بررسی کارکنان آموزش دارد. افزایش تاثیر سازمانی حمایت در

 و نقش ایفای در آنان عمل آزادی بهبود سازمانی، حمایت سنجش

 (.7931شود )بخشی، می سازمانی حمایت ارتقای باعث شیل،

 شده، ادرام سازمانی حمایت های شرط پیش نهایی دسته

  :است تفکیک قابل کلی بخش دو که در است کارکنان مشخصات

 ومنفی های مثبت محرم آگاهی، خود شامل شخصیت الف(

 سنوات و تحصیالت جنب، سن، شامل جمعیتی شخصاتم ب(

 .شیلی

 اطالعات یآور جمعروش و ابزار 

جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی  مطالعات کتابخانه ای:

بع کتابخانه ای، مقاالت، نمری و ادبیات پژوهش موضوع، از منا

 و نیز از شبکه جهانی اطالعات استفاده شده است. ها کتاب

ت الزم برای ها و اطالعا تحقیقات میدانی: به منمور جمع آوری داده

بررسی فرضیات و آزمون مدل از پرسشنامه استفاده خواهدشد 

احوال  ثبت کل اداره جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان

نفر است و سرشماری گردید  711تعداد کارکنان  .بودند استان یزد

 شد. لیوتحل هیتجزپرسشنامه  31 و تعداد

 خالصه نتایج پژوهش

نفر زن بوده که نشان  89نفر مرد و  93نفر افراد نمونه  31از 

درصد مجرد و  9درصد زن  81درصد مرد و  19دهد حدود  می

درصد دارای مدرم  9/17درصد متاهل هستند. همچنین حدود 31

درصد  9/77و کارشناسی درصد مدرم  81، ارشد کارشناسی

یر دی لم و دی لم را شامل شده رصد زد 79و مدرم فوق دی لم 

تا  81سنی بین  درصد 1/1ثبت احوال استان یزداز کارکنان و است 

درصد  2/99سال و  11تا  97درصد سنی بین  7/18سال،  91

درصد داشته اند و از  1/79به باال  17سال و  11تا  17سنی بین 

 71تا  1درصد  1/71سال،  1درصد زیر  1/71لحاظ سابقه خدمت 

تا  71درصد  9/78سال  79تا  77درصد سابقه خدمت  7/88و  سال

سال و باالتر دارند. بر  87درصد سابقه خدمت  3/92سال و  81

توان  های توصیفی تحقیق می اساس نتایج بدست آمده از یافته

 های توصیفی از پراکندگی مناسبی برخوردارند. نتیجه گرفت داده

 نتایج حاصل از آماراستنباطی

های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ابتدا به  ررسی ویژگیپب از ب

ها پرداخته شد و پب از  بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری داده

های پژوهش، از تحلیل های  تایید آن به منمور تحلیل داده

ها این شد که پرسشنامه  گوناگونی استفاده شد، نتیجه این تحلیل

ه دارای آلفای کرونباخ باالی گوی11تحقیق با دربرداشتن مجموعاً 

برای تمامی متییرها است بنابراین این پرسشنامه از پایایی  1/1

 مناسب برای سنجش متییرهای موردنمر برخوردار است.

درمرحله بعد ارتباط بین متییرها مورد بررسی قرار گرفت؛ و س ب 

روایی سازه متییرها و شاخص های منتج از آنها با استفاده از آزمون 

های عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این  تحلیل

برای هریک از سواالت  tها محاسبه ی بار عاملی و آماره  تحلیل

پرسشنامه بود که با محاسبه این دو ضریب نهایتاً این نتیجه برآمد 

 .از مدل حذف شدندسوال 1تعداد که 

آزمون در نهایت با استفاده از روش معادالت ساختاری به 

 های تحقیق پرداخته شد و با استفاده از مدلسازی ساختاری فرضیه

ها نشان از  هیبه دست آمده از آزمون فرض جیها با توجه به نتا افتهی

 یکار ستمیس نیادارم شده رابطه ب یسازمان تیآن است که حما

و تأثیر  کند یم یگر یانجیمثبت را م یبا عملکرد باال و رفتار کار

 مثبت می گذارد  یاداری  بر رفتار  کارمثبت و معن

 :منابع

آمار و کاربرد آن در »(، 7921منصور،) ،یآذر، عادل و مؤمن

 انتشارات سمت، چاپ چهارم. ،«تیریمد

با عملکرد  یکار یستمهای(، نقش س7931محمد صادق )  ،یاکبر

ارشد.  ینامه  کارشناس انیپا ،یسازمان یاجتماع هیباال در ارتقا سرما

 واحد زنجان  یاه آزاد اسالمدانشگ
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 یاستهایدرم س ریتاث ی(. بررس7931عباس ) ،بلوط بازه یمیابراه

 نیدر ب یانحراف یدر بروز رفتارها یسازمان یتهایو حما یسازمان

 مدرس تیارشد .دانشگاه ترب ینامه کارشناس انیکارکنان . پا

 هشیو با انسانی منابع سیستم تاثیر (. بررسی7939توکلی، الهه )

سازمانی . پایان نامه  عملکرد باال  بر عملکرد با کاری های

 کارشناسی ارشد.گروه  مدیریت منابع انسانی. دانشگاه شهید بهشتی

 یاقدامات منابع انسان ریتاث ی(. بررس 7931قاسم زاده )  نیحس

با  یسازمان یبه ترم خدمت و رفتار شهروند لیادرام شده بر تما

نامه  انی. پایشیل یارکنان و دلبستگک یتعهد کار یانجینقش م

 زی. دانشگاه تبر یمال تیریارشد. رشته مد یکارشناس

 یرفتار توانمندساز ری( . تاث7931) دیحم ،یرزائیمال م یحاج

توانمند  یو نگرش کارکنان با واسطه گر یبر مقاصد رفتار یرهبر

. سال  یسازمان ی. فصلنامه مطالعات رفتار یروان شناخت یساز

 31-11صص  ،7شماره  ،مچهار

 یها ستمیس یرابطه  ی(. بررس7939اصیر ) ،یویسر یخواجوند

 یو تعهد کار یعاطف یخستگ ،یشیل تیبا عملکرد باال با رضا یکار

 نور غرب تهران امیارشد .دانشگاه پ ینامه کارشناس انی.پا

به ترم خدمت و  لیتما ی(..بررس7939)  نیراد، غالمحس یمحمود

 یها مارستانیتبط با آن در پرستاران شاغل بعوامل مر یبرخ

 29-7،19شماره  ،9زابل . دوره  یدانشگاه

با عملکرد  یکار یها تمیس ری(. تاث7931شهرزاد ) ،یمحمود شاه

منابع  ینگرش یها یادارم شده بر خروج یباال و شهرت سازمان

 فارس جیارشد. دانشگاه خل ینامه کارشناس انیپا ،یانسان

 یبررفتارها یمرکز یابیرخودارزشی(. تأث7931) لوفرین ،یرین

اعتماد به سرپرست  یکنندگ لیبا نقش تعد یکار یانحراف

 امیارشد. دانشگاه پ ینامه کارشناس انی. پارازیرشیام مارستانیدرب
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 : معرفی آثار پژوهشی

  

 : با عنوانپژوهشی  طرح

1چالش های امضای دیجیتال و غصب هویت شناسایی
 

 

 اعظم عارفی -رضا باباعباسیمغال

 

 : چکیده

های امضای دیجیتال و  دف بررسی چالشطرح پژوهشی حاضر با ه

بندی تدوین های آنالیز آماری و خوشه با استفاده از روشغصب هویت 

میزان اعتبارسنجی  به امضای دیجیتال اهداف مورد نمر . گردیده است

کند و ویژگی ممتاز آن این  دنبال میمبادالت تجارت الکترونیک را 

مانند یک  مضای دیجیتالا شود در نتیجه، سختی جعل می است که به

برای دولت الکترونیک حقوقی  ابزار بخش و یک ابزار فنی رضایت

 شود. محسوب می

های امضای دیجیتال و غصب هویت  این مطالعه با هدف بررسی چالش

ی جایگزینبه تحلیل و بررسی میزان کارایی، امنیت و موانع پیش روی 

تدوین شده 7939ل الکترونیک در ساامضای دستی  باامضای دیجیتال 

 .است

پیمایشی -تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی -روش پژوهش، توصیفی

است. برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. 

ر شامل کاربران اتوماسیون اداری ادارات جامعه آماری تحقیق حاض

 آباد است. مختلف شهرستان خرم
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این طرح با حمایت اداره کل ثبت احوال استان لرستان انجام شده  - 

 است

 

 

 یبررس هایشاخص کیبه تفک دگاهینامه شامل چهار دپرسش

 یرساختهایو ز تیامن یبررس، شاخص تالیجید یامضا رساختیز

استقبال  زانیو م ازیاحساس ن یبررسی، شاخص بریسا یو فضا یتیامن

 یامضا ییاز کارا یآگاه زانیم یبررسو شاخص  تالیجید یاز امضا

های ها، دادهآوری دادهپب از گرد طراحی شده است. تالیجید

 SPSS ،MATLABوسیله نرم افزارهای به و گذاریکدنامه پرسش

مورد تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیفی، جداول توزیع فراوانی 

)شامل، فراوانی، درصد( و نمودارها محاسبه و تنمیم شده است. با 

بندی آوری شده خوشههای جمعبندی دادهاستفاده از الگوریتم خوشه

 شده است. 

ول توزیع فراوانی با نتایج الگوریتم خوشه بندی نتایج توصیفی جدا

-کامال همخوانی دارد. در نهایت با استفاده از آنالیز استنباطی شاخص

های امضای دیجیتال و غصب هویت مشاهده شد که های چالش

های امضای دیجیتال و بیشترین میانگین مربوط به شاخص زیرساخت

-اس امنیت و زیرساختکمترین مقدار میانگین مربوط به شاخص احس

 های امنیتی و فضای سایبری است.

امضای دیجیتال و غصب هویت، رمزنگاری، امنیت کلید واژه ها: 

 سازامضای دیجیتال، توابع درهم

 چالش های امضای دیجیتال و غصب هویتشناسایی     
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

 مدیریتی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 مدیریت دولتیگرایش 

 : عنوان با

 کاری زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه روابط بررسی

 اداره کل ثبت احوال استان یزد کارکنان
 1محسن رضایی شورکی

 : چكیده

هدف این پژوهش، بررسی روابط سرمایه اجتماعی و کیفیت  هدف:

نمر هدف،  این پژوهش اززندگی کاری کارکنان ثبت احوال یزد بود. 

 .فی استتوصیماهیت و روش و برحسب  کاربردی

جامعه آماری آن را کلیه کارکنان اداره  جامعه و نمونه آماری:

نمونه پژوهش  .تشکیل می دهد 7939احوال استان یزد در سال  ثبت

نفر از کارکنان ثبت احوال یزد تشکیل دادند، که با  29حاضر را 

 گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. استفاده از روش نمونه

سوالی  81ها با استفاده از دو پرسشنامه داده :روش تحلیل داده ها

سوالی سرمایه اجتماعی جمع  82کیفیت زندگی کاری، پرسشنامه 

  فرضیه در پژوهش حاضر با استفاده از روش های 71آوری شده بودند. 

 ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. 

لفه های هشت نتایج نشان داد رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مو

 با وجود این، در  ( است. p <11/1( معنادار )3تا  7گانه ی آن )فرضیه 
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 اداره کل ثبت احوال استان یزد - 

 

 

 

تحلیل رگرسیون، کیفیت زندگی کاری و مولفه های هشت گانه ی آن 

 (. p <11/1) قادر به پیش بینی سرمایه اجتماعی نبودند

در پایان، عواملی نمیر ادرام عدالت، ایجاد  :نتایج و پیشنهادات

مثبت نسبت به شیل و خود، و کاهش استرس و رفع موانع نگرش 

همکاری و مشارکت در سازمان به عنوان تبیین های این یافته ها مورد 

بحث و بررسی قرار گرفتند. همچنین، محدودیت ها و پبشنهادات ارائه 

 .شده اند

 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری: کلید واژه ها

 ثبت احوال استان یزد کارکنان کاری زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه روابط بررسی


