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 :معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش
 گیالنمعرفی فعالیتهای پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان 

 پژوهش پایه:ت مقاال
 ضرورت امضای دیجیتال در ثبت احوال نوین         -

 (سامان رمضانی)                                                                                   

 
 تحوالتی جمعیتی ایران با یک دید آینده نگری - 

 (افشین مهدوی)

  
 

 
 :معرفی طرح پژوهشی          

از ارائه  یمند تیرضا شیدر افزا نینقش امکانات ثبت احوال نو یررسب  -

 (  دکتر حجت وحدتی)                                                          تخدما

 معرفی پایان نامه:           

در دو  تحلیل مردم شناختی زمینه های فرهنگی و اجتماعی نام گذاری فرزندان -

  شهرستان ایالم 9531-9531و  9531-9531دهه 

 (محمدجواد جاسمی)                                                                                       
 

 شناسنامه نشریه:

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصی   -: فصلنامه علمی نام

 91 / شماره 9513 رآذ/م پنج : سالگاه انتشار

 پژوهش سازمان ثبت احوال کشور: مرکز آموزش و صاحب امتیاز

 غزالیعبدالرسول : مدیر مسئول

 : سید محمد عاملیسردبیر

 : زینب اصغریمدیر اجرایی

 : خیابان ولیعصر، باالتر از چهار راه شهید چمران، نبش خیابان پسیان، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشورنشانی پستی

 omMarkazpazhuhesh@yahoo.c : پست الکترونیک نشریه

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

      نادر حسن پورسید   -                 مجید توکلی  -:  این شماره همکاران

 رستم خانیعلی  -فاطمه فیاض بخش          -                  

 عناوین

mailto:Markazpazhuhesh@yahoo.com
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  معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش

 :گیالنپژوهش استان آموزش و نماینده 

 
 فاطمه دانائی کیاسرائی  نام  و نام خانوادگی:

 ارشد کارشناسی مدرک تحصیلی:

 مدیریت منابع انسانی  -مدیریت دولتی  :رشته تحصیلی

 واحد کارگزینی اداره کل ثبت احوال استان  مسئول پست سازمانی:

 سال 99 سابقه خدمتی:

 9910 متولد:

 گیالناداره کل ثبت احوال استان  محل خدمت :

تاریخ   رابط آموزشی و دبیر کمیته آموزش و پژوهش  استان گیالن از

 . تا کنون   00/99/00

- 01دریافت تقدیرنامه خدمات موثرآموزش و پژوهش در سالهای 

از سوی مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت  10-19-19-19-19

 . احوال کشور

برگزیده ثبت احوال کشور در مراسم کسب عنوان رابط پژوهشی 

 .19بزرگداشت هفته پژوهش سال 

همکاری مداوم با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 

 استان گیالن جهت پیگیری امور آموزش و پژوهش.

همکاری مستمر با معاونت پژوهشی دانشگاه گیالن جهت ارتقاء 

جهت ، ی استانسطح پژوهش و جذب مجربترین اساتید هیات علم

 .امور پژوهشی اداره کل ثبت احوال گیالن

بررسی نقش تاثیر ابعاد مدیریت اسالمی بررضایت ارائه مقاله تحت عنوان: 

 شغلی کارکنان سازمانهای دولتی استان گیالن

 

 کمیته تخصصی آموزش و پژوهش در استان:

با توجه به اهداف کمیسیون تحول  گیالناداره کل ثبت احوال استان 

همچنین به منظور  در راستای وظایف ذاتی سازمانی و اداری و

ساماندهی به امور پژوهش در سطح اداره کل اقدام به ایجاد کمیته 

با برگزاری  پژوهش نمود و تخصصی تحت عنوان کمیته آموزش و

به  آموزشی و نیز انجام فعالیت های پژوهشی، دوره های مصوب

 نوان نمایندگی آموزش در استان تحت نظارت مرکز آموزش وع

 . اقدام می نمایدپژوهش سازمان ثبت احوال 

کمیته مذکور شامل مدیران و کارشناسان حوزه ستادی اداره کل می 

باشد. که به برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای 

های  آموزشها و همچنین پذیرش، بررسی، اجرا و ارزیابی طرح

 پژوهشی و تحقیقی می پردازد.

  

 ی اداره کل ثبت احوال استان گیالنمعرفی فعالیتهای پژوهش         
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 :گیالن ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان

 قاسم روحانی فر

 ریزی برنامه و پژوهش و آموزش کمیته رئیس و کل مدیر

  هاجر عباسی

 کمیته عضو   -مسئول حسابداری

 فریدون بالغی

 رئیس اداره منابع انسانی 

 

 

 فرشاد رضاییان

 کمیته عضو -جمعیتی  آمار و اطالعات فناوری معاون

 حسین هاشم زاده

 عضو کمیته -معاون اموراسناد هویتی

 فاطمه دانایی کیاسری

 کمیته دبیر  -آموزش و پژوهش نماینده مسئول کارگزینی و

 

 

 5931گیالن در سال پژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استان 

 عنوان اثر نام پژوهشگر نوع اثر

 ضرورت امضای دیجیتالی در ثبت احوال نوین سامان رمضانی مقاله

معصومه نجفی  مقاله

 خطبه سرا
 نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته

 چالش های خانواده و جمعیت در سال های آتی ایران حسن قبادی پر مهر مقاله

سائد فرج زاده  مقاله

 شکاری
 ) بدتر از حمله اتمی در انتظار مردم ایران است(چالش های خانواده و جمعیت در سال های آتی ایران 

 تحوالت جمعیتی ایران با یک دید آینده نگری افشین مهدوی مقاله

 پایان نامه
فاطمه دانایی 

 کیاسری
  بررسی نقش تاثیر ابعاد مدیریت اسالمی بررضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی استان گیالن
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 ضرورت امضای دیجیتال در ثبت احوال نوین
 

 1یسامان رمضان

 مقدمه

پیشرفت فناوری  در دنیای امروز  ارتباطات و معامالت بیشتر افراد را 

تمایل دارند تا کارهایشان را   "به طوری که غالبا، تحت تاثیر قرار داده است

شناسایی افراد در روش های سنتی از . با استفاده از فناوری انجام دهند 

.. انجام می پذیرفت که . کارت های شناسایی و، طریق مدارک احراز هویت

معامالت در بیشتر مواقع با حضور فیزیکی افراد در حضور یکدیگر و در محل 

که به حضور فیزیکی ، اما در معامالت مجازی، های قانونی انجام می گرفت

، افراد در کنار یکدیگر نیاز ندارد و از طریق ارتباط از راه دور انجام می پذیرد

ورت انجام می پذیرد؟ امضاهای افراد به چه تصدیق هویت افراد به چه ص

صورت قابل پیاده سازی می باشد ؟ چگونه گواهی امضاهایی که دفاتر ثبت و 

اسناد صادر می نمایند در روش ارتباط از راه دور قابل پیاده سازی می باشد؟  

چه ارتباطی میان امضای  الکترونیکی و امضای دیجیتال بر قرار می باشد؟ 

ای دیجیتال به چه صورت می باشد و  چه مزایا و معایبی نسبت اَشکال امض

 به یکدیگر دارند؟  

در نگاه اول به نظر می آید که برای احراز هویت در ارتباطات از راه دور و 

به عنوان مثال اینترنت یکی از روش های رایج استفاده از نام کاربری و گذر 

یل پیام می باشد. در روش دیگر امضاهای اسکن شده ذ. واژه می باشد

ارتباطات از راه دور باید مراکز ثالثی جهت تایید امضای دو طرف وجود داشته 

باشد که مورد اطمینان عموم باشد. در باور عموم تفاوتی میان امضای 

حال باید ببینم این فرضیه ها تا . الکترونیکی و امضای دیجیتال وجود ندارد

 چه حد درست می باشد.

                                                           
 اداره ثبت احوال فومن کارشناس  -1

Email: samanramez0@gmail.com 

 رونیکامضای الکت-1

 اشارهارایه شده که به برخى از آنها  9عاریف متعددى از امضاى الکترونیکىت

 :شود می

عبارت از هر نوع عالمت منضم »ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى 9در بند )ی( ماده 

است که براى شناسایى « پیام داده»  شده یا به نحو منطقى متصل شده به

و ماده  9بند )ک( ماده «. گیرد قرار میمورد استفاده  «پیام داده»امضا کننده 

در « امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن»قانون مذکور نیز شرایطى براى  90

 .نظر گرفته است

که در  قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی 9در بند الف ماده   

به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده  9009ژوئیه  1

ضمیمه، یا جزء  پیام اى در شکل الکترونیکى که به یک داده داده» است:

تواند براى شناسایى امضا  همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می

پیام از سوى امضا کننده  پیام و تایید اطالعات موجود در داده کننده آن داده

 .شود به کار گرفته می

ایاالت متحده، امضاى  اسناد رسمیقانون نمونه دفاتر  99ماده  ۷در بند 

هر گونه صدا، عالمت یا فرایند الکترونیکى است که به »الکترونیکى به معنى 

مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این 

امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور 

باشد  . تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می«و براى او طراحى شده است

از امضاى  قانون متحدالشکل معامالت الکترونیکی 9ماده  0که بند 

 .دهد الکترونیکى به دست می

 :نواع امضای الکترونیکا-1-1
های مختلفی در  از زمان پیدایش فناوری امضای الکترونیک تاکنون روش

مورد استفاده واقه شده خصوص چگونگی انجام امضاء از طریق الکترونیک 

 است که عبارتند از :

 :ها گذرواژه-1-2

                                                           
9-Electronic Signature 

 ضرورت امضای دیجیتال در ثبت احوال نوین
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 (pin) های ساده و رایج استفاده از یک شماره هویت شخصی یکی از روش

شود. امنیت این روش  فی به آن منضم میدر انتهای سند است که به طور مخ

های شخصی افراد به راحتی توسط  ها و شماره بسیار پایین است، زیرا گذرواژه

روند و ممکن است توسط آنها یا دیگران  شناسایی و به سرقت می نفوذگرها

  مورد سوء استفاده قرار گیرد.

 :امضای بیت مپ-1-3
نویس است که در آن ابتدا فرد  دستنوع امضاء تصویر اسکن شده امضای این 

کرده و  کند و سپس آن را اسکن بر روی کاغذ امضای خود را پیاده می

که خواست به  تواند تصویر اسکن شده را به عنوان امضاء به هر داده پیامی می

 .عنوان امضای الکترونیک منضم کند

 :قلم نوری -1-4

فرد با این قلم و بر  به این صورت است که هنگامی که فناوری قلم نوری

کند، دقیقاً همان امضاء در  روی صفحه مخصوصی امضای خود را پیاده می

شود. یعنی امضای عادی فرد در بیرون  روی صفحه نمایشگر رایانه پدیدار می

شود، ولی به همان شکل در صفحه نمایشگر رایانه نمودار  از رایانه انجام می

کافی برخوردار  است، ولی از امنیت گردد. این روش اگرچه بسیار ساده می

 .آن زیاد است نیست و امکان جعل

 :ضای بیومتریکام -1-5

شناختی فرد یعنی  های زیست ها و معرف این نوع امضاء مبتنی بر ویژگی

نویس و خصوصیات  خصوصیات رفتاری مثل نحوه انجام امضای دست

است تا حد است. در این روش اگرچه ممکن  فیزیولوژیک مثل اثر انگشت

زیادی بتوان امضاء را منحصر به فرد دانست، ولی یک مشکل امضای 

های فیزیکی و رفتاری افراد با افزایش سن،  بیومتریک این است که خصیصه

شود و به همین دلیل امضای مذکور نیز  بیماری و سایر عوامل دگرگون می

 .مصون از اشتباه نیست

 :امضای دیجیتال -1-6

ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیک  پیشرفتهامضای دیجیتال 

های موجود شده و  است و به دلیل امنیت باالی آن جایگزین سایر روش

بیشتر قانونگذاران ـ از جمله قانونگذار تجارت الکترونیک ایران ـ این شیوه از 

دو است و از  اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمزنگاری امضاء را پذیرفته

 .کند استفاده می و کلید خصوصی های کلید عمومی به نام نوع الگوریتم

 :امضای دیجیتال-2

 و میشود پیوست سند یا پیام به که است داده از بلوکی 1دیجیتالی امضای

 وصالی ( کند می منسوب خصوصی به ی مؤسسه یا به شخص را داده آن

 می نامیده« پیام خالصه» دیجیتال  همچنین امضای  10:9909) ناصح و 

. است رمزنگاری شده، خصوصی کلید کاربست طریق از که شود

(Greenleaf 911۷: 9) توسط تواند می امضا که است نحوی به پیوند این 

 کر جعل را آن توان نمی و شود تأیید مستقل ثالث شخص یا دریافت کننده

 اعتبار تأمین فرایند در امضا باشد، حذف شده داده از بیت یک اگر حتی .د

 .می دهند نشان را پیام یک منبع اعتبار امضاهای دیجیتالی .شود. می رد

 بر مبتنی میشود، ایجاد های رمزنگاری الگوریتم از استفاده با که فناوری این

 تصدیق است، 2 عمومی کلید ساختار زیر نظیر مطمئنی تکنولوژیهای

یک  یا الکترونیکی پست پیام یک به معموالً که است شده ای رمزگذاری

 .کند تأیید را پیام تولیدکنندهی واقعی هویت تا میشود ضمیمه گواهی نامه

 پیام امضای منکر تواند نمی کسی زیرا میبرد؛ بین از را امکان انکار به عالوه

 کلید که مواردی از غیر. (Wang 9001: 90-99) وارهاند  را خود و شود

 امضا آن نمی تواند کسی است قرارگرفته برداری بهره مورد شخص خصوصی

 که است این دیجیتالی کاربران امضای برای مرحله اولین .آورد وجود به را

 توسط کلید خصوصی .شود ایجاد خصوصی و عمومی کلید جفت یک

 عمومی به صورت کلید و شود می نگهداری محرمانه صورت به پیام فرستنده

 با فرستنده که است این مرحله دومین .می گیرد قرار دسترس در آنالین

 رمزگذاری و پیغام چکیده ی اصلی پیام از منحصربه فرد خالصه ایجاد  یک

 اصلی متن فرستنده .می کند امضا و تأیید صورت دیجیتالی به را پیام آن

 تبدیل فشرده پیام یک به ریاضی خاص فرمول یک از استفاده با را پیام

 است مرحلهاین سومین شود. می گفته« پیام نتیجه  خود»میکند که به آن 

نتیجه » همراه  به را پیام سپس و نماید دیجیتال امضای را پیام فرستنده که

به وسیله کلید « نتییجه خود» مرحله این در .بفرستد گیرنده برای«ی خود

 در .میشود ضمیمه اصلی پیام به و میشود رمزگذاری ساز-خصوصی اصل

 کلید وسیله ی به را آن ابتدا پیام از دریافت پس مرحلهمخاطب چهارمین

 به وسیله ی را دیجیتالی آنگاه امضای کند، می رمزگشایی خودش خصوصی

می  دست ی خود نتیجه به و کند می رمزگشایی ارسال کننده عمومی کلید

                                                           
9- Digital Signature 

 
2
 - PKI 
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با  را آن و ایجاد اصلی پیام از دیگری فشردهی پیام یک مخاطب نهایتاً و یابد

 مطابقت باهم پیام دو نتیجه ی اگر می کند؛ مقایسه شده رمزگذاری پیام

 Close 9009)؛99است ) تغییر نیافته پیام پی می برد که گیرنده داشتند

 :هویت تأیید» می شود  امنیت تضمین چهاراصل امضا این با بنابراین

 می گیرنده :تمامیت :کیست؛ فرستنده که باشد مطمئن میتواند گیرنده

 :است؛ انکارناپذیری نکرده تغییر انتقال حین اطالعات که باشد مطمئن تواند

اقدام اصل  این سرانجام با و کند انکار را داده امضای نمیتواند فرستنده

 حفظ نیز میشود، محسوب سایبر فضای امنیت پاسبان محرمانگی محرمانگی

 . « است شده

 سخت افزار امضای دیجیتال-2-1

توکن "( است و MEDIAسخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال یک مدیا )

 Flashشبیه فلش مموری )تواند یک توکن  نام دارد. این مدیا می "

Memory یا یک )Smart Card  کارت کوچک که از نظر ظاهر مشابه

شود.در  افزار منتقل می کارت های عابر بانک است باشد که امضا به این سخت

 کشور ما نیز در سال های اخیر استفاده از توکن های رمزنگاری کاربردهای

الیاتی، استفاده در معامالت ثبت اظهارنامه های م. راوانی پیدا کرده استف

بازار بورس، ثبت درخواست های واردات و صادرات کاال در گمرک، ثبت 

اسناد در دفاتر اسناد رسمی و به زودی استفاده از آن ها در بانکداری 

 .اینترنتی را تنها می توان به عنوان بخشی از این کاربردها نام برد

تریان حوزه امنیت فناوری اکنون گرایشی در بازارهای جهانی و مش هم

اطالعات در استفاده از کارت هوشمند به جای توکن های رمزنگاری یا 

های  ایجاد شده است. دلیل این امر این است که توکن USB های دانگل

سازی کلیدهای دیجیتال کاربر و  رمزنگاری سنتی اصوال تنها قادر به ذخیره

های هوشمند  است که کارتارائه خدمات رمزنگاری هستند. این در حالی 

عبارت دیگر چاپ  سازی یا به ها، قابلیت شخصی عالوه بر امکانات توکن

اطالعات هویتی بر روی کارت و درج این اطالعات بر روی تراشه هوشمند 

 کارت را نیز دارند. 

نوعی کارت شناسایی خود را با توکن رمزنگاری  تواند به یعنی سازمان می

  .هاست جویی در هزینه ث صرفهترکیب کند و این باع

 مرکز صدور گواهینامه چیست؟-2-2

مرکزی برای صدور گواهینامه و تایید هویت سرویس گیرنده و سرویس 

دهنده می باشد و بدین صورت عمل می کند که پس از درخواست گواهینامه 

به آن دو کلید خصوصی و عمومی می دهد که کلید  CAاز طرف کاربر، 

اختیار کاربر قرار می گیرد و باید در جای امنی ذخیره خصوصی در 

با استفاده از کلید عمومی و مشخصات کاربر برای آن گواهینامه  CA.شود

که این گواهینامه شامل مشخصات کاربر و تاریخ اعتبار آن ، ای صادر می کند

مرکز صدور گواهینامه دارای بخش  .و امضای صادر کننده گواهینامه می باشد

 .مختلفی است که به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم های

« عمومی کلید زیرساخت «مفهوم  به گذرا نگاهی-3

 » ریشه مرکز «و 

 های مختلف جنبه در اطالعات فنآوری بکارگیری روزافزون گسترش با

 بروز .روبرو هستیم های جدیدی پدیده با شهروندان، زندگی در و جامعه

 سالمت انتخابات الکترونیکی، الکترونیکی، دولت همچون مفاهیمی

. و الکترونیکی آموزش تجارت الکترونیکی، الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی،

 خدمتگزار، نهادهای و ها سازمان از بسیاری .است قبیل از هایی نمونه ..

 را خود خدمات که )گرفت خواهند زودی به یا( اند پیش گرفته در را روندی

 پروژه کارت اجرای با خصوصاً( نمایند ارائه اینترنت و مجازی در فضای

 سرعت و شدت این روند مناسب، بستر شدن فراهم دلیل به ملی، هوشمند

 تعامالت کلیه محور موارد، این در تمامی آنچه .)گرفت خواهد برابری چند

در  و واقعی دنیای در که همانگونه .است افراد  » هویت «موضوع  بود خواهد

در ، است« هویت »احرازِ تعاملی، هر مرحله نخستین، فیزیکی مراجعات

 هر دیگر، بیان به .شود افراد، احراز  » هویت «باید ابتدا ، دنیای مجازی نیز

 فیزیکی هویت متناظر که باشد دارای هویتی باید مجازی، دنیای در شهروند

 بطور و خدمات ارائه نیاز پیش مجازی، هویت این و واقعی است دنیای در او

  خواهد  بود. الکترونیکی دولت در فرآیندها و تعامالت کلیه کلی برقراری

 های روش با بکارگیری که است دانشی  » عمومی کلید زیرساخت «فنآوری 

 را مجازی هویت احراز امنیتی های رمزنگاری، نیازمندی و ریاضی پیچیده

 هویت یک دارای شهروند هر زیرساخت، این از با استفاده. نماید می تامین

جایگاه  دارد، ای العاده فوق اهمیت اینجا در آنچه .شود می قابل اثبات

 (1:9910است. )طریقت، هویت این تاییدکننده نهادهای

 .است مودّت و مهر ریسمان بشاشت، و خوشروئی : )ع( صادق امام

 ای تاییدیه با شهروند، هر اثبات قابل هویت، « عمومی کلید زیرساخت «در 

. گردد تامین می شود، می صادر قانونی، و رسمی معتبر، نهاد یک از که

 صدور  مرکز اصطالحاً، » عمومی کلید زیرساخت «در نهادهایی چنین

http://www.scipost.ir/topic/12187/29308/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://www.scipost.ir/topic/12187/29308/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://www.scipost.ir/topic/12187/29308/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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 هویت که از آنجا. شوند می ( نامیدهCertification Authorityگواهی )

 قابل باید نیز (CA) اختصار به یا گواهی صدور میانی مراکز( نهادها این خود

 صادرکننده که، شود می باالسری تعریف مرجع نهاد یک همواره باشد، اثبات

 اصطالحاً باالسری، مرجع و نهاد این است. به فوق مراکز برای هویت تاییدیه

 «شود.  می ( گفتهCertification Authority Root) » ریشه مرکز »

 زیرساخت «این  کل رسمیت و اعتبار منشا و هویتی مرجع« ریشه مرکز

 و گواهی صدور میانی مراکز اعتبار نتیجه، در و بود  خواهد« عمومی کلید

 کلید زیرساخت «تاییدیه  توسط که شهروندان هویت اعتبارر همچنین

 .است «ریشه مرکز «رسمیت  و اعتبار از است، ناشی شده تامین«  عمومی

 می نشان را هویت تایید و اعتبار اعطای مراتبی سلسله ساختار زیر، شکل

 .دهد

 
 

 در که باشد ای گونه به باید(  شهروندان مجازی هویت اعتبار) اعتبار این

 مجازی، اقدامات فضای تعامالت در احتمالی اختالفات و منازعات بروز صورت

 ریشه، مرکز از اینرو باشد؛ پیگیری و اثبات قابل حقوقی، نظر نقطه از افراد،

 .باشد و قانونی حقوقی پشتوانه دارای باید هویت، تایید اصلی مرجع بعنوان

 (90:9910)طریقت،

 

 : دیجیتال گواهینامه صدور مراکز انواع: 3-1

 دیجیتال گواهی صدور آن وظیفه که : ریشه گواهی صدور مرکز -9-9-9

 .باشد می صدورگواهی مراکز برای

 جهت ریشه گواهی صدور مرکز از که : میانه گواهی صدور مراکز-9-9-9

 .دارند مجوز برای افراد گواهی صدور

 گواهی صدور درخواست مراکز که : دیجیتال گواهی نام ثبت مرکز -9-9-9

 .نمایند می آنها مراجعه به دیجیتال

 

 ملی هوشمند کارت اصلی کاربردهای-4

 ،(Identification)شناسایی :از عبارتند هوشمند کارت اصلی کاربرد سه

 Digital)دیجیتال  امضای و (Authentication )، هویت تصدیق

signature)شناسه حوزه در که دیگری کاربردهای و خدمات تمامی 

 مبنای بر میشود امکانپذیر کارت واسطه به ملی، هوشمند کارت و سازمانی

  .اصلی است کاربرد سه این

 شناسایی :-9-9

 صورت به را افراد اطالعات که قابلیت این داشتن با هوشمند کارت

سخت  محافظت به توجه با و همچنین میکند ذخیره خود روی الکترونیکی

میتواند  میکند، فراهم را توجهی قابل امنیت خاص نرم افزاری و افزاری

 استفاده کارت صاحب الکترونیکی اطالعات ذخیره برای امن ابزار یک بعنوان

 و میشود محافظت خوبی به شده ذخیره کارت روی که اطالعاتی شود

 مورد فناوریهای و کارت امنیت باالی با خوبی به زیر مورد سه گفت میتوان

 :شود می تأمین استفاده
 

  کارت روی شده ذخیره اطالعات جامعیت و صحت از اطمینان

  کارت روی شده ذخیره اطالعات تغییر امکان عدم

 کارت روی شده ذخیره اطالعات از کپیبرداری امکان عدم

 هویت تصدیق-4-2

 آن سازمانی یا فردی مشخصات بر است ادعایی واقع در فرد کاغذی کارت

 هویت سئوال این به پاسخ اوست؟ متعلق  به اطالعات این واقعاً آیا اما فرد؛

اطالعاتی  هیچ هویت تصدیق روال در .میکند تکذیب یا تصدیق را فرد

 راست که میکنیم بررسی را شده ادعا اطالعات فقط بلکه نمیکنیم، دریافت

 با هویت تصدیق کار فیزیکی فضای در .جعلی یا است اصلی دروغ، یا است

 قبیل فراهم این از مواردی و کارت روی فرد عکس یا بصری، امنیت روشهای

 نام ثبت مرکز از مهر یک و گرفته قرار کارت روی که فرد عکس .شود می

 در .باشد فرد هویت تصدیق برای خوبی میتواند روش خورده آن روی هم

 حاصل  PINاطمینان  تا شود انجام هویت تصدیق باید نیز دیجیتال فضای

 کار این الکترونیکی فضای در. است داده درست را اطالعاتش فرد که کنیم

 صاحب کنید ثابت اینکه برای شما .شود می یا انجام عبور کلمه یک بوسیله

 که را فضای خودتان در آن واسطه به بتوانید تا هستید هوشمندی کارت

 دریافت الکترونیکی PIN کارت .کنید وارد دارید اطالع آن از شما هم فقط

 دارد، را پیچیدهای ریاضی عملیات انجام قابلیت باید هوشمند کنید، خدمت

 هویت تصدیق روشی برای رمزنگاری، و پیچیده ریاضی عملیات این براساس

 عمومی کلید زیرساخت آن به که میشود فراهم هوشمند کارت کمک به

 در که است انگشت اثر بیومتریکی مشخصه های از یکی .گفته می شود

 صورت به فرد اثر انگشت مخصوص، حسگر یک از استفاده با ثبت نام هنگام

 خدمت ارائه هنگام در .میشود ذخیره کارت روی و شده دریافت الکترونیکی

 است شخصی همان به متعلق کارت روی اطالعات شود اینکه بررسی برای

 اثر حسگر، یک به کمک باز دارد، اختیار در را کارت حاضر حال در که
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 شده ذخیره کارت روی که انگشتی اثر آن با و شده دریافت فرد انگشت

 .شود انجام هویت تصدیق تا روال میشود مقایسه

 دیجیتال امضای-4-3

 انجام مفروضاتی سری یک با میشود انجام کاغذ روی که فعلی امضای

 ولی دهد، انجام را امضا آن میتواند صاحب امضا فرد تنها اینکه اول میشود،

 دیجیتال نیز حوزه در .دهند تشخیص را او امضای میتوانند دیگر افراد تمام

 است، رمزنگاری اساس بر هندسی شکل یک جای به امضا اساس اینکه با

 امضای و فرد امضای بین غیر مستقیمی یا مستقیم ارتباط هیچ یعنی

 (9:9901)زنده نام، .نیست برقرار فرد دیجیتال

 چرایی ضرورت امضای دیجیتال در ثبت احوال-5

 
 قانون 91ماده  ”د“بند اجرای در کشور احوال ثبت سازمان وظیفه به توجه با

 در هم اکنون که هوشمند ملی شناسایی کارت پروژه، 1پنجم ساله 1 برنامه

 چشمگیر باشد، تحولی می اجرا و پیگیری حال در کشور، احوال ثبت سازمان

 و اجرائی های و دستگاه نهادها کلیه برای الکترونیکی دولت خدمات ارائه در

 می ایجاد دارند، مردم تعامل با که خصوصی و عمومی دولتی، های بخش

 «یک  برپایی پروژه، قطعی این های نیازمندی از یکی دیگر، سوی از .نماید

 الزامات که باشد می  باال امنیت با و مناسب« عمومی کلید زیرساخت

 ارائه که توضیحاتی توجه به با .نماید برآورده را مردم آحاد هویت از حراست

 در .است  » ریشه مرکز « اعتبار  نیازمند زیرساختی، چنین اندازی راه شد،

 « اندازی  راه مساله با مرتبط و موجود مبنای قانونی تنها حاضر حال

 سال مصوب( الکترونیکی تجارت قانون درکشور،    » عمومی کلید زیرساخت

 سال مصوب( قانون این 99 ماده نامه آیین و )شورای اسالمی مجلس 9909

 عظیم پروژه این جاری نیاز پاسخگوی قانون، است. این( هیئت وزیران 9901

 عمومی کلید زیرساخت «اندازی  راه با ارتباط ملی )کارت هوشمند ملی( در

 :است توجه قابل زیر نکات رابطه این در .باشد نمی نیاز مورد»

 ملی ای پروژه ملی، هوشمند کارت پروژه :حاکمیتی جنبه-5-1

 فضای در جمله از ایرانی اتباع هویت مدیریت آن، اصلی هدف است که

                                                           
  ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه44بند )د( ماده ) 5-

ربط همراه با  د ـ وزارت کشور )سازمان ثبت احوال( مکلف است با همکاری دستگاههای ذی    

تکمیل و اصالح پایگاه اطالعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، 

ازدواج، طالق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی )امضاء الکترونیکی( و سایر 

ا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای کاربردها باشد، ت

آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود 

 به مردم از این کارت استفاده نمایند

 
. 

مسائل  ترین مهم جمله از آن، امنیت تامین و هویت مدیریت .مجازی است

از  یکی بعنوان کشور احوال ثبت سازمان آن، متولی که است حاکمیتی

 .باشد می حاکمیتی( نهادهای از )یکی کشور  وزارت تابعه های سازمان

 الکترونیکی، سالمت انتخابات الکترونیکی، دولت قبیل از مثالهایی به توجه

 باشد، می احراز آن امنیت و هویت بر مبتنی همگی که ... و الکترونیکی

 دیگر، سوی از .نماید ترمی روشن را مساله این امنیتی و حاکمیتی ماهیت

 رکن ترین اصلی« عمومی کلید زیرساخت»شد  ذکر این از پیش که همانطور

 « اصل  وقتی که است طبیعی. مجازی است فضای در هویت امنیت تامین

 راه باشد، امنیتی و حکومتی ای امنیت آن، مساله تامین و  »هویت مدیریت

 ترین مهم که( مربوط« ریشه مرکز» و « کلید عمومی زیرساخت» اندازی 

 ای مساله بعنوان نیز ،)است «امنیت آن  تامین و هویت « در بخش

 باشد. آن حاکمیتی شان با متناسب متولی یک نیازمند لذا و است حاکمیتی

 

 :گواهی صدور مرکز و بازرگانی وزارت -5-2 
 ریشه مرکز  »متولی ، تجارت الکترونیکی قانون 99 ماده نامه اساس آیین بر

 در طول بازرگانی وزارت. است بازرگانی وزارت، قانون آن در بحث مورد  »

 سازی تجارت عملیاتی زمینه در ای ارزنده های تالش گذشته، دهه

 تالش حاصل همین قانونی، مبنای این شدن فراهم که داشته الکترونیکی

 زمینه در بازرگانی مشخص وزارت مسوولیتهای و وظایف به توجه با .هاست

 در مثبتی اقدامات کشور، رونق اقتصادی و تجاری فعالیتهای گسترش

 محل اکنون، هم آنچه اما شده انجام تجارت الکترونیکی بستر ایجاد راستای

 با ارتباطی که است  » عمومی کلید زیرساخت «یک  اندازی است، راه بحث

 را آن امنیت تامین و « مردم آحاد هویت «بلکه، نداشته مسائل تجاری

 .دارد مدنظر

 

 :تجارت الکترونیکی نامه آیین و قانون بودن ناقص-5-3
 شورای در احوال سازمان  ثبت یا و کشور وزارت عضویت عدم شاهد بعنوان

 قانون مهم بسیار از نواقص یکی. عمومی کلید زیرساخت گذاری سیاست

 کلید زیرساخت موضوع به مربوطه، پرداختن نامه آئین و الکترونیک تجارت

 تصدیق موضوع گرفتن درنظر بدون امضاء دیجیتال نظر نقطه از صرفا عمومی

 حقیقی شخص بصورت چه تعاملی هرگونه دیگر بعبارت .است هویت اثبات و

و  پذیرد می صورت هویت اثبات و ادعا پایه بر نخست حقوقی چه شخصیت و

 این رو از .باشد می دیجیتال امضا البته و تراکنش هرگونه بر مقدم امر این

 پروژه کارت اجرای از کشور وزارت و احوال ثبت سازمان اصلی هدف

 هویت فراگیر تصدیق زمینه ایجاد دیجیتال، هویت معرفی و ملی هوشمند

 ثبت سازمان ماموریت ذاتی که باشد می عمومی کلید زیرساخت برپایه امن

 .مجازی است فضای در چه و واقعی فضای در چه احوال
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   :جدید نیازهای با انطباق لزوم -5-4
 نیازمندیهای با کنونی عمومی کلید زیرساخت و مرکز ریشه تناسب عدم

 دیجیتال فضای در خدمات ارائه های سامانه و دیجیتال مدیریت هویت امروز

مدت  این در و شده تاسیس پیش سال پنج از بیش مرکز این بدلیل اینکه

 بصورت سراسری درکشور آن از برداری بهره و استفاده برای مناسبی فرصت

 .است نیامده بوجود

 :موقع به گیری تصمیم اهمیت-5-5
 عمومی کلید زیرساخت موضوع العاده فوق اهمیت که بعلت است ذکر به الزم

 مقدس نظام برای طرح این اهمیت البته و ملی کارت هوشمند طرح در

 ریشه مرکز ایجاد در گیری تصمیم در تاخیر هرگونه اسالمی،جمهوری 

 خواهد اثرگذار و ملی طرح این اجرای در تاخیر سبب هویت، مستقیما

 گردید.

 هزینه: -5-6
 مرکز از برداری و بهره اندازی راه هزینه که اینست اشاره قابل مهم موضوع  

 بسیار طرح کل شده برآورد به هزینه نسبت هویتی، امور جهت جدید ریشه

 تکنولوژی این بلوغ و پیشرفت بدلیل اینکه امروزه ضمن .باشد می ناچیز

 در و .است گردیده گذشته های سال از کمتر مربوطه بسیار های هزینه

 .است شده لحاظ نیز طرح ای برآوردهای هزینه

 منطقی: جنبه -5-7
 مرکز»یک  اعتبار« کلید عمومی زیرساخت» در  شد ذکر قبال که همانطور

 قرار اگر. شود -می دریافت«ریشه مرکز»  تاییدیه از  «گواهی صدور میانی

 شهروندان، هویت تاییدکننده نهاد بعنوان کشور احوال سازمان ثبت که باشد

 دریافت نماید، )بازرگانی وزارت( ریشه مرکز فعلی متولی از را اعتبار خود

 ثبت سازمان زیرا.آید می وجود به کشور اداری ساختار با آشکاری تناقض

 بازرگانی وزارت با حقوقی و و تشکیالتی سازمانی ارتباط هیچ کشور، احوال

 زیرمجموعه وزارت کشور به حساب می آید. بلکه نداشته،

 
 

  :کل در جزء وجود اصل-5-8
 که هنگامی .است الکترونیکی دولت های جنبه یکی از الکترونیکی، تجارت

 اثبات الکترونیکی، قابل و مجازی فضای در ایرانی، اتباع و هویت شهروندان

 تجارت آنها از که یکی( مجازی فضای در ممکن تعامالت کلیه باشد،

 تجارت بر الکترونیکی دولت ازینرو، .بود انجام خواهد قابل ،)است الکترونیکی

 تامین هدف با که زیرساختی از توان نمی و خواهد بود مقدم الکترونیکی

داشت  انتظار است، شده اندازی راه )تجارت( خاص جنبه یک های نیازمندی

 یکی تجارت، .برآورده نماید را الکترونیکی هویت یک های نیازمندی همه که

 .است ایرانی هویت شوون )همه نه( از

 کشورها : سایر تطبیقی مطالعات-5-9
 کلید زیرساخت « اندازی راه چگونگی در کشورها تجارب سایر به نگاهی با   

اینکه  اول .باشد می حصول قابل نتیجه دو کلی بطور ملی، سطح در« عمومی

 کلید عمومی زیرساخت بودن ریشه چند یا ریشه تک جهت در اجماعی

 چند از ساختارهای کره و ژاپن آمریکا، کشورهای مثال بعنوان .ندارد وجود

 از که دارند وجود نیز کشورهایی مقابل در .کنند می استفاده ریشه مرکز

 . گیرند می بهره مرکز ریشه تک ساختارهای

 نهادهای«  کشور ریشه مرکز «متولی  که کنیم می مالحظه اینکه دوم 

 وزارت دیگر، برخی در کشور، وزارت کشورها،، برخی در .هستند حاکمیتی

که  است شده تاسیس اختصاصی دفتری کشورها، از در بعضی و اطالعات

 در بعنوان مثال .دارد وزیر نخست یا جمهور رییس به مستقیم وابستگی

 زیرمجموعه نهادی امنیتی ترکیه کشور در و اطالعات وزارت کره کشور

  .هستند آن و رگوالتوری ریشه مرکز متولی وزیری نخست

 الزم برای نیازهای پیش و قطعی های ضرورت از یکی فوق، دالیل براساس

 قانونی نمودن زیرساخت فراهم هوشمند، ملی شناسایی کارت پروژه پیشبرد

 نهادهای از یکی در اندازی آن راه و« ریشه مرکز «حقوقی  اعتبار برای الزم

 .  است کشور نظیر وزارت حاکمیتی

سه  متولی کشور، وزارت حاضر حال در که است ضروری امر به این توجه

 و گواهینامه الکترونیکی گذرنامه هوشمند، ملی کارت مهم بسیار موضوع

 برمبنای کاربردهای حاکمیتی این سه هر .باشد می الکترونیکی رانندگی

 . اند شده ساخته عمومی کلید زیرساخت

و  منطقی کامال هویت حاکمیتی ریشه یک تحت کاربردها این جمع کلیه لذا

عین حال  در .باشد می کشور قانونی و حقوقی کنونی ساختارهای با منطبق

« کلید عمومی زیرساخت»  بازرگانی و وزارت در موجود« ریشه مرکز «

 ادامه تجارت الکترونیکی زمینه در خود فعالیت به تواند می نیز آن متناظر

 و قوت با را کشور رونق اقتصادی راستای در خود ارزنده اقدامات و دهد

 (۷:9910)طریقت،.پیگیری نماید بیشتر هرچه سرعت
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 

 تحوالتی جمعیتی ایران با یک دید آینده نگری

9افشین مهدوی  

 چکیده:

که به مسئله جمعیت ایران با یک دید  این مقاله کوشیده است

ها بپردازد. پس از تعاریف گرایانه و با یک سری از پیش بینیآینده

و مفاهیم مطرح درباره مسئله جمعیت، به سراغ نقش جمعیت در 

امر تؤسعه و اصطالحات بکار رونده در این موضوع حساس، رفته  

ران به لحاظ در ادامه با مسائل جمعیتی مربوط به کشور ای. است

های فرضی به کاربردی، به این امر توجه داشته است و با تکنیک

تواند پایه پردازد که میبینی تحوالت جمعیتی ایران میپیش

بسیاری از تصمیمات کالن اقتصادی، اجتماعی، دفاعی. آموزشی، 

سازی کشور واقع کار امور برنامهاندر.. مسئولین دست. فرهنگی و

با برانگختن حساسیت و در مرکز توجه قرار گرفتن  شود. امید است

امر جمعیت و مسائل مربوط به آن از قبیل امور کودکان، اشتغال، 

بنیان خانواده و امور دیگر در راه رشد و بالندگی ایران و ایرانی از 

هر چه بهتر ، سازی  کشور و دلسوزان این  مهمطریق مراکز تصمیم

 گام برداشته شود.

 :کلید واژه

 . تحوالت جمعیتی، گذار جمعیتی، شهرگرایی، هرم سنی
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 :مقدمه

ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید بین تمام 

شونده برقرار باشد و  بخش های آن نوعی تعادل پویا و تجدید

توان یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروضی را به عنوان یک نمی

تغییرات جمعیتی عالوه بر اینکه از آل در نظر گرفت. وضعیت ایده

، پارامترهای جمعیتی ناشی می شود از بسیاری از عوامل اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی که به مرور زمان در مسیر تحول کشورها رخ 

 رونالدلیتا گفته به[. به عنوان مثال 9می دهد تأثیر می پذیرد]

 است خوب جمعیت رشد که دانستنمی هیچکس9100دهه حدود

 ارزش آیا و خیر یا شود مداخله امر این در که است الزم آیا و بد یا

 جمعیت کنترل هایبرنامه در اقتصادی توسعه منظور به که دارد

 خویش آینده نگران بشر امروز اما. [9خیر] یا شود گذاریسرمایه

 اجتماعی و اقتصادی توسعه مسیر در سوم جهان کشورهای و است

 .هستند مواجه اساسی مشکل با زیستی معیارهای ارتقا و

 عدم حالت در کشورها از بسیاری امروزهبرای ارائه نمونه ای دیگر، 

 با توسعه حال در کشورهای سو یک از دارند، قرار جمعیتی تعادل

 کنند،می نرم وپنجهدست جمعیت بی رویه رشد و مسائل مشکالت

رشد  شدن منفی نتایج از توسعه یافته جوامع دیگر سوی از

 دیگر، عبارت به برند،می رنج جمعیت وسالخوردگی جمعیت

 عدم تعادل از ناشی مسائل با نوعی به جهان کشورهای اکثریت

 در زندگی، امید افزایش و جمعیت رشد کاهش .مواجه اند جمعیتی

 باعث جمعیت، شرایط بهداشت بهبود و پزشکی پیشرفتهای نتیجه

 که برسند سالخوردگی سن به جمعیت از بیشتری تعداد شودمی

 .[9دارند] اجتماعی حمایت به نیاز

 گذار جمعیتی-1

بررسی تحوالت جمعیتی جوامع در جمعیت شناسی در قالب یک 

نظریه انجام می گیرد، تحت عنوان نظریه گذار، این نظریه تحوالت 

موالید، مرگ و میر و رشد جمعیت را طی زمان به تصویر می کشد. 

انتقال جمعیتی ناظر بر انتقال جوامع از یک الگوی کنترل طبیعی 

است. در تعادل طبیعی باروری و  جمعیت، به کنترل ارادی جمعیت

 تحوالتی جمعیتی ایران با یک دید آینده نگری
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مرگ و میر هردو باالست، اما رشد جمعیت بسیار پایین، زمانی که 

وارد مرحله تعادل ، کشورها مراحل انتقالی را پشت سر می گذارند

در این مرحله میزان های باروری و مرگ ومیر در ، ارادی می شوند

نکته  [. اما9]و رشد جمعیت نیز بسیار کم می شودسطح حداقل 

 پویاییجاست که با یک دید آینده نگرایانه نحائز اهمیت ای

 باروری، ساختارسنی، رشد، میزانهای یعنی آن ابعاد و جمعیت

 بستر و محیط از متأثر شدّت به چند هر و مهاجرت، میر ومرگ

 نوبه به نیز آنها اما خود هستند، پیرامونی تغییر حال در اجتماعی

 توسعه اجتماعی، اقتصادی، توسعه نظیر توسعه مختلف ابعاد خود،

 همچنین .دهندمی قرار تأثیر تحت را پایدار توسعه و انسانی توسعه

 توانمندسازی باروری، بهداشت جمعیت، سالمت نظیر ابعاد دیگری

 و پویایی از متأثر قوی بطور نیز نسلی حمایت های بین و زنان

 [.9باشند]می جمعیتی روندهای

 بر نظریه=انتقادات وارد 2

های پیشرفته تنظیم مبانی نظری این نظریه بر اساس تجربه کشور

توان آن را برای کشورهای در حال تؤسعه نیز شده است و نمی

درست دانست. حتی در کشورهای در حال تؤسعه به خاطر تؤسعه 

تر از کشورهای تؤسعه یافته کاهش مرگ ومیر بسیار سریع بروتزا

 [.9بوده است]

 ت تهدید نیسترشد جمعی-3

گروهی معتقدند که رشد جمعیت خود به تنهایی مشکلی نیست، 

شود و نباید لکه مسائل دیگری وجود دارد که آنها مشکل ساز میب

بلکه باید به سراغ حل آن مشکالت ، با رشد جمعیت مخالفت کرد

رفت. از جمله این مشکالت تؤسعه نیافتگی است. استدالل این 

رشد جمعیت مستلزم اتخاذ استراژی  گروه این است که کاهش

های صحیحی است که به سطح باالتر زندگی بیانجامد. طبیعی 

است که در چنین شرایطی مشکل مرتفع خواهد شد. برپایه این 

 [.9استدالل مسئله اصلی تؤسعه نیافتگی است و نه رشد جمعیت]

 تعریف تؤسعه -4

 کمال به رو و ) عملی -نظری( جانبه همه عزیمت یعنی توسعه

 کارآمدی کیفیت، توانایی، باالی سطوح به پایین، سطوح از جامعه

 .فضیلت و لذت مهارت، ،خالقیت درک، پیچیدگی، ،بهره وری

ر کابه اقتصادی پیشرفت با مترادف ماًعمو توسعه مفهوم اگرچه

 و اجتماعی سیاسی، پیشرفت به ناظر اندازه همان به اما رود،می

-می معنا چنین را توسعه تودارو [. ماکیل1]است نیز تکنولوژکی

 تغییرات مستلزم دانست که بعدی چند جریان باید را کند.: توسعه

 ملی و نهادهای و مردم عامه طرزتلقی اجتماعی، ساخت در اساسی

 فقر کردن ریشه کن و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسریع نیز

 نظام مجموعه که دهد نشان باید اصل  در توسعه است مطلق

 و افراد هایو خواسته اساسی متنوع نیازهای با هماهنگ اجتماعی

 زندگی نامطلوب حالت از نظام داخل در اجتماعی گروههای

 نظر از که زندگی یا حالت یا وضعی به سوی و شده گذشته خارج

 مستمر ارتقاء معنای به توسعه. یابد است سوق بهتر معنوی و مادی

 ترانسانی یا و زندگی بهتر سوی به اجتماعی نظام و جامعه کل

 به توسعه   :گویدمی توسعه تعریف در سن دوونالد [. پیتر1است]

 و گرایشها اجتماعی، ساخت اساسی در تغییرات آوردن وجود

 این استحاله در و است جامعه هایهدف کامل تحقق برای نهادها

 نصیب فورا رشد میوه است ممکن اشندب درگیر مردم توده اگر مهم

 دشواری و رنج آور فرایند اغلب توسعه فرایند که نشود زیرا آنها

 با مطابقت نیاز و تغییرات از آگاهی همگانی با مردم همه تا است،

 ممکن توسعه باشند ادامه نداشته اصیل مشارکت توسعه، امر در آن

 آن که طی است فرایندی : اقتصادی [. توسعه۷]بود نخواهد

 به طوری شودمی دگرگون جامعه اجتماعی و اقتصادی هایشالوده

-نابرابری کاهش اول درجه در تحولی و دگرگونی حاصل چنین که

 الگوهایو   توزیع تولید،ی هازمینه در تغییراتی و اقتصادی های

 [.۷بود] خواهد جامعه مصرف

 عوامل مؤثر بر تؤسعه-5

 بودند مؤثر متعددی عوامل صنعتی پیشرفته کشورهای درتوسعه

ن عنوا به محدود عواملی یا و مشخص یک علت به تواننمی که

 در که کرد توجه باید ولی. کرد اشاره توسعه اصلی عوامل یا علت
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 مؤثر مساوی بطور و اندازه یک به عوامل همه اینجوامع توسعه

 بقیه و داشته، قطعی و عمیق تأثیر عامل چند بلکه .اند نبوده

 تأثیری که نیست معنی بدان این و اند،کرده ایفا ایحاشیه نقشهای

 توسعه مهم عامل چند به اینجا در .اندنداشته جوامع این توسعه در

می  توسعه درونی عوامل از :شودمی اشاره صنعتی کشورهای در

. است کرده ایفا اساسی نقش که کرد اشاره سرمایه انباشت به توان

 صورت طریق دو به کشورها این در سرمایه اولیه انباشت البته

 ثانیاً کشاورزی، بخش اقتصادی مازاد  طریق ازاوالً . است گرفته

 سپس قرار و کشور به آن انتقال و ضعیف ملل ثروت تاراج بواسطه

عامل  سرمایه دوم انباشت طریقه البته تولید، مرحله در دادن

 رشد در دیگری عامل نیز برده تجارت .شودمی محسوب بیرونی

 را به کالنی سود اینکه بر عالوه که بود اروپایی کشورهای اقتصادی

 صنایع توسعه در گرداند،برمی بویژه انگلستان، صنعتی، کشورهای

 استخراج جهانی، تجارت گسترش ونقل،جهت حمل کشتیرانی

  بانکداری بزرگ، در مزارع غذایی محصوالت تجاری کشت معدن،

 .داشت زیادی اهمیت بهادار اوراق معامالت و

 در را جمعیت رشد توسعه، اقتصاددانان و شناسان جامعه از عده ای

. اندکرده ذکر توسعه عوامل از دیگر کیی و نوزدهم هیجدهم قرون

 قرن در سپس و هیجدهم در قرن جمعیت رشد عده این عقیدة به

 را توسعه داخلی بازار اوالً .است کرده ایفا مثبت نقش دو نوزدهم

 رفته باال باالجبار صنعتی کاالهای تولید سطح نتیجه، در که داده،

 مرحله در ثانیاً .است نموده داخلی صنایع رشد اساسی به کمک و

 انسانی کار نیروی به بسیار  نیاز که صنایع مراکز و صنعت گسترش

 در اختیار ارزان بطور را نیرو این جمعیت رشد بوده قیمت ارزان

 رشد که شد متذکر باید اما. است داده قرار صنایع صاحبان

 کند، ایفا یکسانی نقش تواندنمی جا همه  در و همیشه جمعیت

 و بیشتر ملی رشد تولید آهنگ از جمعیت رشد آهنگ اگر که چرا

 یا و می ایستد باز اقتصادی رشد از معهیا آنجا باشد یکسان حتی

از این رو نمی توان قاطعانه اظهار داشت که  . گذاردبه فقر می رو

 جامعه توسعه با نتیجه در و اقتصادی رشد با رشد جمعیت همواره

 این از دیگر  یکی  عقالنی محاسبه و علمی تفکر رشد .است همراه

 .داشت اروپایی کشورهای توسعه بر عمدهای تأثیر که بود عوامل

 کتب طریق از و درآمده به وسطی قرون تاریکی از که اروپائیان

 تفکر به خود بودند، کرده پیدا آشنایی روم و یونان دانش با عربی

 علمی تفکر به اروپائیان که هنگامی از و. پرداختند علمی

 کائنات و جهان شناخت طریق در سرعت به توانستند پرداختند،

 کاملتر و عمیقتر باشناسایی و. کنند کسب بسیاری موفقیتهای

 اساسی تغییرات بشر زندگی اجتماعی و مادی محیط در بتوانند

 و سالمتی و رفاه برای که خدماتی و کاالها تولید در و بدهند

 وضوح به. بردارند قدمهای بزرگتری دارد ضرورت انسان آسایش

 قرن هیجدهم صنعتی انقالب در را علمی انقالبات تأثیرات توانمی

 انقالب و سیاسی انقالب اقتصادی، انقالب حتی. کرد مشاهده اروپا

 علمی انقالبات مولود  بشری جامعه در اخیر قرن اجتماعی دو

 انقالب. است بشری در جامعة علمی تفکر رشد و پیدایش یعنی

 اجتماعی و اقتصادی فنی، عمیق تحوالت از مجموعهای که صنعتی

 هیجدهم قرن اواسط در که است عوامل این از دیگر کیی است

 دیگر داریسرمایه ممالک سپس در و انگلستان در بویژه میالدی

 و نوع عمیقی در ساختاری تغییرات تحوالت، این .پیوست بوقوع

 غربی، اروپای که هنگامی .کرد ایجاد ممالک این توسعه شکل

 کشورهای از بسیاری از خود کرد، توسعه به شروع، انگلستان بویژه

 می بایست اروپا. بود ترعقب مانده فن و صنعت نظر از آسیایی

 به آسیا نسبت را خود ماندگی عقب این تا بکشد بسیار زحمات

 مؤثر عامل. ساخت جبران آنرا جهش یک با  اروپا و .سازد جبران

 کشورهای. بود خارجی تجارت صنعتی، کشورهای توسعه در دیگر

 و اقتصادی قدرت از المللی بین بازار در چون پیشرفته صنعتی

 سلطه تحت را بازار لذا نیروهای بودند، برخوردار سیاسی حتی

 را تولید شده کاالهای می توانستند کشورها این .داشتند خویش

 اولیه مواد و نمایند عرضه خود ارزش از گرانتر بین المللی بازار در

 [.1]کنند تهیه ارزانتر را خود نیاز صنایع مورد

 الگو های گذار جمعیتی -4

در مسیر تحوالت جمعیتی تا به حال دو الگوی گذار مشاهده شده 

 ست:ا

 الف. گذار جمعیتی اول

 ب. گذار جمعیتی دوم
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 گذار  جمعیتی اول-7

در دوران ما قبل گذار، میزان های مرگ و میر و زادو ولد هر دو 

باال و رشد جمعیت اندک است. جوامع با آغاز کاهش مرگ و میر 

، در این مرحله مرگ و میر جمعیتی می شوندد مرحله اول گذار وار

ها در حال کاهش، اما زاد و ولد به علت تغییرات رفتارهای باروری 

باروری رشد جمعیت نیز کم می  همچنان باالست. با شروع رشد

ر و به سطح مرگ و می ، هر چه سطح زادو ولد کاهش یابدشود

خره سطح شود. تا باالمی ، میزان رشد جمعیت نیز کمنزدیک شود

و مقدارشان بسیار به باروری و مرگ و میر به سطح پایینی رسیده 

 شود. هم نزدیک می

 های گذار جمعیتی اوللشترین مسائل و چامهم -8

 رشد انفجاری جمعیت کشورها -

 سال و بار تکفل ناشی از آن 91افزایش جمعیت زیر  -

 افزایش نیازهای بهداشتی به ویژه نیازهای کودکان و مادران -

 افزایش جمعیت متقاضی آموزش عالی -

 اهمیت پیدا کردن خدمات تنظیم خانواده و کنترل موالید -

 [.9و ده ها مسئله دیگر] افزایش بعد خانوارها -

 نمودار گذار جمعیتی اول و دوم .9

 
 

 9911-9910.گذار جمعیتی ایران طی سال های 9

 
عدم تعادل دوران گذار در گذار  گذار جمعیتی دوم -9

به طوری که در جمعیتی اول عدم تعادلی به نفع باروری است 

، سطح باروری معموأل باالتر از سطح جانشینی سرتاسر دوران گذار

است. در نتیجه، در این دوران میزان های رشد جمعیت مثبت و 

جمعیت رو به افزایش است. حال آن که در عدم تعادل پس از 

دوران گذار جمعیتی، سطح باروری پایین تر از سطح مرگ و میر 
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یعنی باروری زیر سطح جانشینی است. در نتیجه میزان رشد است 

منفی است و جمعیت پس از کنترل ترکیب تأثیر سنی( جمعیت )

رود. گذار جمعیتی دوم با تغییر وتحوالتی در رو به کاهش می

 [.9باشد]سطح جامعه، خانواده و فرزندآوری همراه می

 طرفداران افزایش جمعیت -11

 تغذیه برای زمین کرة و طبیعت امکانات گروه این پیروان اعتقاد به

 وسیع بسیار الاقل یا و نامحدود بشر افراد وسائل زندگی تأمین و

 برعکس، بلکه. داشت بیم نفوس آدمی ازدیاد از نباید بنابراین. است

 داشته به دنبال تواندمی امر این که محاسنی و مزایا به توجه با باید

 ادیان خاصه( ادیان اکثر به طورکلی .کرد استقبال آن از باشد

 را اوالد و تکثیر نسل ازدیاد بوده، نفوس افزایش طرفدار  )الهی

-بی اعتقاد .کردندمی نهی غالباً را آن از جلوگیری و تشویق

 پروردگار مخلوق به احترام و الهی نعم و مواهب بودن  حدوحصر

 رود.می  شمار به نظر این منشاء و مبداء

 مخالفان افزایش جمعیت-11

 به مشخص فکری تمایل چندین جمعیت، افزایش مخالفان بین در

 کیفیت و کمیت بین تضاد وجود به معتقد گروهیخورد، می چشم

 بر کمیت که زمان تاریخ  هر طول در آنها اعتقاد به و هستند

 شده متوقف جامعه اجتماعی و مادی پیشرفت کرده غلبه کیفیت

 برای اینان اند،شده متوسل تاریخ تجربه به نیز ایدسته .است

 کوچک جوامع کم، جمعیت بودن بر مطلوب مبنی خود نظر اثبات

 قرون در( ایتالیا های مستقلجمهوری و آتن نظیر خوشبختی و

درخشانی  و طالئی هایدوره جمعیت کمی رغمعلی که ) وسطی

 که کنند ثابت اندکوشیده نیز ایعده .آورندمی مثال را اندداشته

 جامعه انهدام و انسانها روزیتیره و فقر به سرانجام نفوس افزایش

 .شد خواهد منجر بشری

 طرفداران جمعیت ثابت-12

 آنها مفرط کاریمحافظه ثابت، جمعیت طرفداران بارز مشخصات از

 جهت در چه- حرکتی و تحول نوع هیچ واقع به در اینان .است

 اعتدال «پیروی -آن کاهش جهت در چه و جمعیت افزایش

 سقراط اندیشة از اینها ،سرانمف از تعبیر یکی به .نیستند معتقد»

 ایشان اعتقاد به. می کنند»کمال حد «دیگر رسید  بر خود مبنی

 برای موجبی و دلیل به هیچگونه جامعه یک نفوس تعداد وقتی

 .ندارد وجود آن پیوسته تغییرات

 و مختلف جهات از جمعیت ثابت،ثبات جمعیت طرفداران به نظر

 وقتی زیرا .است زیادی مزایای دارای نظر اقتصادی از مخصوصاً

 ناگوار ونتایج ًاثرات نیابد طبعا افزایش جامعه یک نفوس تعداد

 جامعه افراد از یک هر به و شد، نخواهد ظاهر نزولی بازده درقانون

 یک آنها، اعتقاد به. رسید خواهد سرمایه و زمین از ی بیشتر سهم

 تواندمی طریق چهار به خود ثروت و اقتصادی از امکانات جامعه

 میزان آنکه دوم .بپردازد افزایش جمعیت به آنکه اول .کند استفاده

 را میزان مصرف آنکه سوم کند، زیاد را خود افراد رفاه و آسایش

 .بپردازد بیشتر اندازپس به آنکه چهارم و دهد افزایش

 و بنهد کناری به را جمعیت افزایش اندیشة ایجامعه اگر بنابراین

 و رفاه تأمین به ا ر خود امکانات همه تواندکند می صرفنظر آن از

 گذاری سرمایه و انداز به پس یا و جامعه افراد برای بیشتر مصرف

 .دهد اختصاص بیشتر

  جمعیتآل حد ایدهطرفداران -13

 یک اقتصادی و طبیعی امکانات با که جمعیتی یافتن برای کوشش

 این احتماالً .دارد کهن ای سابقه باشد و هماهنگ متناسب جامعه،

 فالسفه. شد زمان کنفسیوس  مطرح در بار نخستین برای اندیشه

-می  )مدنظر داشتند را خود زمان کشاورزی جامعه که( چینی

 بیشترین بتواند که را جمعیتی تراکم میزان مطلوبترین کوشیدند

 این حصول برای .کنند تعیین نماید ایجاد ا ر محصول فردی

 نقاط نفوس دادن کوچ که با کردندمی توصیه دولت به منظور،

. کند برقرار را الزم تناسب جمعیت، کم مناطق به پرجمعیت

 به خود آلیایده جوامع توصیف هنگام به نیز ارسطو و افالطون

 بودند باور این بر آنها .اندکرده حد متناسب جمعیت توجه موضوع

 به که باشد اندک جمعیت یک دولت شهر باید نه چندان که

 چندان زیاد نه و بزند صدمه آن دفاعی قدرت و اقتصادی ل استقال

 .کند روبرو دشواری با را دموکرات حکومت اصول یک اجرای که
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 کندمی تغییر مکان و زمان حسب بر تنها حد متناسب جمعیت نه

 و اقتصادی اجتماعی، تاریخی، موقعیت جغرافیایی، حسب بر بلکه

 جمعیت متناسب خالصه حد به طور .است تغییرپذیر نیز تکنکیی

 [.9دارد] تغییرپذیر کامالً مفهومی

 تحوالت جمعیتی ایران -14

اخیر دستخوش نوسانات و جمعیت ایران طی دوره صد ساله 

سابقه شده است و در مسیر انتقال جمعیتی قرار گرفته تحوالت بی

میر، وبا کاهش اساسی و مستمر مرگ 9990 است. از اواخر دهه

کشور صد ساله اخیر جمعیت  رشد جمعیت شتاب گرفت. طی دوره

طول زمان یکسان صورت برابر شد. لیکن این افزایش در  ۷بیش از 

 90سرعت آن در آغاز بسیار کند بود و در فاصله نگرفته است. 

برابر شد. این در حالی است که  9/9تنها  9990تا  9900سال از 

به تندی  99۷1تا  9991ساله  90رشد و افزایش جمعیت در دوره 

برابر شد. و باالخره در سال  9ئید و جمعیت کشور بیش از گرا

میلیون نفر رسید. کشور ایران کاهش تند و سریع  ۷1به  9910

تجربه کرده و در  99۷0و طول دهه  9910باروری را در اواخر دهه 

فرزند برای هر  9/9یگزینی )به باروری زیر سطح جا 99۷1سال 

ه های جمعیت در ده( دست پیدا کرده است.رشد باالی مادر

دهه اخیر تغییرات اساسی در گذشته و کاهش باروری طی دو 

ساختار سنی جمعیت کشور بوجود آورده و تغییرات آتی جمعیت 

 داد.شور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد ک
 9910.تغییرات میزان باروری کل در سال 9

 میزان باروری کل فروض مختلف
 01/9 در ساختار فعلی وضع زناشویی

درصد کاهش افراد بدون همسر در  90در صورت

 صورت فوت

0۷/9 

درصد کاهش افراد بدون همسر در  90در صورت

 طالق صورت

00/9 

 10/9 درصد کاهش افراد مجرد 90در صورت 

 11/9 درصد کاهش همه موارد فوق 90در صورت 

با توجه به کاهش میزان باروری کل در ایران و به دنبال آن کاهش 

درصد رشد ساالنه جمعیت، ساختار سنی جمعیت کشور با تحوالت 

اساسی روبرو شده و بحث سالخوردگی جمعیت در آینده نزدیک و 

نگرانی از رشد منفی جمعیت به صورت غیر کارشناسانه در برخی 

 از محافل مطرح شده است. 

)سهم متغیر های جمعیتی در  آینده نگری جمعیت ایران -15

 بر اساس فروض مختلف( 9990رشد ساالنه جمعیت تا سال 

 TFRمیزان باروری کل   امید زندگی

فرض  زن مرد سال 

 اول

فرض 

 دوم

فرض 

 سوم

فرض 

 چهارم
9910 ۷929 ۷921 9201 921 929 9 

9911 ۷920 ۷129 9201 921 929 929 

9900 ۷921 ۷129 9201 921 921 929 

9901 ۷929 ۷۷ 9201 921 921 929 

9990 ۷920 ۷۷20 9201 921 921 929 

9991 ۷129 ۷021 9201 921 921 921 

9990 ۷1 ۷129 9201 921 921 921 

9991 ۷121 00 9201 921 921 92۷ 

 
 9910برابر با میزان باروری کل سال  -فرض اول

 9919سال برابر با میزان باروری کل  -فرض دوم 

 9990فرزند در سال  ۷/9افزایش میزان باروری کل تا سطح  -فرض سوم

و  9901فرزند تا سال  1/9افزایش سریع باروری تا سطح  –فرض چهارم 

 9991ثبات آن تا سال 

 براساس فروض مختلف باروری 9990جمعیت ایران تا سال  پیش بینی
 فرض چهارم فرض سوم فرض دوم فرض اول  سال

9910 ۷1991111 ۷19911111 ۷1991111 ۷1991111 

9911 ۷110911۷ ۷1109111 ۷110911۷ ۷110911۷ 

9900 09091010 09909119 09111199 019۷090۷ 

9901 0۷990199 0۷110091 01999199 10100990 

9990 10990991 10100919 1991۷909 11991191 

9991 19901900 1990۷099 110090۷۷ 909991000 

9990 191۷0۷۷9 11099999 909099999 901999191 

9991 11119۷19 1099991۷ 901190119 999909990 

9990 1۷900190 11090۷99 901901099 99۷99111۷ 
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.توزیع درصد جمعیت ایران  بر حسب گروه های بزرگ سنی در سال ۷

 بر اساس فروض مختلف باروری 9990و 9910های 

 
 

 9990ساله ایران تا سال  0 -99کل جمعیت و جمعیت  پیش بینی. 0

 

 تحوالت ساختار سنی -15

 نوعی میر مرگ و کاهش آن دنبال به و موالید میزان کاهش با

 آن مشخصه که شودمی ایجاد انتقال جمعیتی در اساسی تحول

 پنجره آن بعنوان از که است جمعیت سنی ساختار در تحول

 جمعیت پنجره است معتقد ( 9009) رز .شودمی یاد جمعیتی

 و توزیع باروری، هایمیزان کاهش اثر در که دهدرخ می زمانی

 هایگذاریسرمایه که معنا به این کند، تغییر جمعیت سنی ترکیب

 جوان الزم سنی هایگروه نیازهای کردن برآورده برای کمتری

تؤسعه اقتصادی و رفاه خانوارها  برای گذاریسرمایه منابع و است

های باروری باعث نشود. به عبارت دیگر کاهش میزاآزاد می

شود و در های سنی کودک و نوجوان میکاهش جمعیت در گروه

این یابد. ار افزایش میک سن در و فعال سنیهای عوض گروه

-سریع اقتصادی رشد و هاخانواده وابستگی بار کاهش باعث مسئله

 [.0شود]تر می

 نیروی عرضه افزایش یعنی ،رسازوکا سه طریقجمعیتی از  پنجره

 دارند اثر هم روی متقابل بطور که انسانی و سرمایه انداز پس کار،

 پنجره واقع، ردهد. دمی تحت تأثیر قرار را اقتصادی توسعه و رشد

 تولید برای رشد هافرصت بروز به منجر متفاوتی اشکال به جمعیتی

 ناخالص تولید روی سنی ساختار تأثیر طریق از شود؛می سرانه

 باال کار درسنین جمعیت هاینسبت افزایش که بعلت کل داخلی

 مصرف تعداد به تولیدکنندگان نسبت تعداد یعنی رود،می

افزایش  برای طبیعی بطور وضعیت، این .بدیامی افزایش کنندگان

به اثر  منجر همچنین باروری [. کاهش0]است مناسب سرانه تولید

 و پرورش هایمسئولیت از زنان کردن خارج ترکیبی ازطریق

و  کار بازار به شدن وارد برای نمودن آنها توانمند و بچه نگهداری

 اشکال به سنی ساختار تغییرات طریق از که شوداثرات رفتاری  می

 زندگی چرخه در تغییر دنباله ب .دهدمی نشان را خودش مختلفی

 افزایش شود،می ایجاد تغییر نیز انداز پس و  مصرف در جمعیت،

 تواندمی رفتاری دیگر اثر .شودمی سرمایه افزایش موجب انداز پس

 به آنها زنان، ورود موقعیت به نسبت نگرش تغییر با که باشد این

 وارد تریدیده آموزش زنان نتیجه در و شودمی بیشتر عالی آموزش
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 موجب بالقوه بطور رفتاری تغییرات این کل. شوندمی بازار کار

 [. 0]دشومی  آینده در سرانه تولید افزایش
 

با فرض ادامه روند باروری  9990. هرم سنی جمعیت ایران در سال 1

 9910سال 

 
با فرض ادامه روند باروری  9990. هرم سنی جمعیت ایران در سال 90

 9919سال 

 
 

با فرض افزایش باروری تا  9990. هرم سنی جمعیت ایران در سال 99

 فرزند ۷/9سطح 

 
 

با فرض افزایش باروری تا  9990هرم سنی جمعیت ایران در سال   . 99

 و ثبات آن در سال های بعد 9901فرزند  در سال  1/9سطح 
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 شهرگرایی  -14

 جدیدترین و آخرین جهان، سطح در شهری توسعه کنونی الگوی

 پیش سال 0000  حدود از که است شهری تغییر فرایند محصول

 از تحول سیر در میانه مرحله حقیقت در الگو این. است شده شروع

 ٌشهری کامال جهان که است چیزی آن به روستایی جهان کامالٌ

 کامالٌ شیوه سه قالب در جهانی شهری الگوی. شودمی نامیده

یابد: رشد شهری، شهر نشینی و می تغییر هم از مجزا و متفاوت

 . [1]شهر گرایی

 و شهرها مطلق جمعیت که افتدمی اتفاق زمانی، شهری رشد

 .یابدمی افزایش هاشهرک

 ساکن جمعیت افزایش با که است مفهومی نشینی، شهر

 تعریف روستایی نواحی  جمعیت به نسبت هاشهرک و  درشهرها

 .شودمی

 اجتماعی و رفتاری هایمشخصه توصیف برای اغلب شهرگرایی،

 حال در انسانی جوامع سرتاسر در که رودمی کار به شهری زندگی

 جوامع، این که دهدمی روی زمانی شهرگرایی. است گسترش

 و شهری رشد. پذیرندمی را شهری زندگی شیوه و هاهویت ارزشها،

 مربوط شهری رشد. هستند مجزایی و مستقل روندهای شهرنشینی

 از هم شهری رشد .است شهری جمعیت تعداد مطلق در افزایش به

 و مرگ  بر ولد و زاد میزان غلبه( جمعیت طبیعی افزایش طریق

ر پذینمکاارودی و خالص مهاجرت در افزایش طریق از هم و)  میر

-می عمل یکدیگر با همراه عامل دو هر شهرها از بسیاری در. است

 میان از ورودی مهاجران اگر. کنندمی تقویت را همدیگر و کنند

 این زیرا. شد خواهد مضاعف رشد میزان باشند جوان بزرگساالن

 طبیعی میزان افزایش تواندمی که است باروری دوره سنی، دوره

 [.1]کند بیشتر را جمعیت

 به پراکنده انسانی سکونت الگوی یک از گذار از حاکی شهرنشینی

-می متراکم شهری نقاط در جمعیت بیشتر درآن که است الگویی

 از جمعیت توزیع نسبی گذار و انتقال نشانگر مفهوم این. شود

 که است تغییری شهرنشینی،. است شهری نقاط به نواحی روستایی

 روستایی جمعیت که همه است زمانی آن، آغاز. دارد پایانی و آغاز

 شهری هایافراد در مکان همه که است زمانی آن، پایان و است

 نقاط در جمعیت از نیمی که حاضر دنیای در. کنندمی زندگی

غیر  تقریباٌ شهری کامالٌ جهان تحقق کنند،می زندگی شهری

 که روستایی جمعیت به نیاز همیشه زیرا. نماید می محتمل

-می احساس داری باشندجنگل و ماهیگیری کشاورزی، مشغول

 روز شواهد از حاکی یافته توسعه کشورهای در معاصر تجربه. شود

  حدود اوج به رسیدن از بعد شهرنشینی که روندهای است افزونی

 - فرایندهای شهرنشینی نتیجه در شهری، جمعیت درصد01

 شهری فضایی تحول هایمدل. یابدمی کاهش آرامی به ستیزی

 درصد، 00در حدود  شهری توسعه احتماالٌ سطح که دهدمی نشان

 [.1]است پایداری تحقق برای ایبهینه حد

 اجتماعی روابط و رفتاری الگوهای در که است مفهومی گراییشهر

 از ایمجموعه بردارندهدر این مفهوم. یابدمی بازتاب اقتصادی و

 است خاص شهری فرهنگ یک حوزه در زندگی معانی و هاشیوه

 رشد. کنند می پیروی آن از جوامع و کندمی ظهور در شهرها که

 شهرها ،آنها بر اساس که هستند مفهومی دو نشینیشهر و شهری

 .اندیافته اختصاص جهان از نیمی از بیش سکونت برای هاشهرک و

 برخی. است دشوار آن تعریف و  شهرگرایی و بسط گیریشکل اما

 از هاییشیوه کنندمی زندگی دوردست هایمکان در که مردم از

 شبیه بسیار شهری زندگی شیوه به که برندمی کار به را زندگی

 و کنندمی مشارکت فرهنگ شهری در طورکامل به آنان. است

 اصلی شهرهای – جهان ساکنان همانند هایشانارزش و هانگرش

 افراد زیرا. نیستند چنین این نیز بسیاری عده وجود این، با. است

 توسعه، در حال جهان ابرشهرهای در ساکن افراد ویژه به بسیاری،

 از روستایی معیشت مشابه بسیار رفتاری الگوهای که دارند وجود

 تحت افراد از دسته این هایارزش و هانگرش. دهندمی بروز خود

 [. 1]شودمی محدود سنتی هایانگاره تاثیر

 همانند نیز شهرگرایی اشاعه و پخش تلقی، طرز چنین در

 کامالٌ ایجامعه آغاز آن،. است نامحدود فرایندی شهرنشینی،

 این انتهای .نیست اثری شهر نفوذ از آن در که است روستایی

 کنندمی زندگی که جا هر در افراد که کلیه است جایی نیز طیف

  و رشد درآوردن تصویر به. اندپذیرفته را شهری زندگی شیوه

 ارزیابی مستلزم زیرا بود نخواهد دقیق ضرورتاٌ مفهوم این پیشرفت

 اندازه و تعریف قابل که است رفتارهایی و هانگرش در تغییرات

 شهرنشینی، و شهری رشد درباره المللیبین هایداده. نیست گیری
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 هیچ اما هستند دسترس در اندک، و محدود کیفیت با چه اگر

 در زندگی هایشیوه و هاهویت زمینه در ایمقایسه قابل منبع

 محصول شهرگرایی، در نظر دقت گونه هر. نیست دسترس

 حال در کشورهای در است که عمیق شناسیجامعه مطالعات

 [.1]تروسروبه بزرگی هایناکارآمدی و نقایص با توسعه
 

ر د روستایی و شهری نقاط تفکیک به جمعیتی هایشاخص . گزیده99

 9910و 9901سالهای

 کل جمعیت نقاط شهری کل جمعیت نقاط روستایی سال

9901 99999909 90911119 

9910 99991۷09 19191119 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 گیرینتیجه -17

  های آتیسالهای رشد جمعیتی ایران در طی بینیبا توجه به پیش

نقش حائز اهمیتی در ها بینیبا عنایت به اینکه این پیشو 

بنابراین شایسته است  ،دنکنمعه بازی میپیشرفت و تعالی یک جا

ی در مورد جمعیت ایران در که مسئولین امر یک توجه شایان

باشند و  با توجه به  ن خود داشتههای کالریزیبرنامه

های جمعیتی در رشد و تعالی و سیاستهای ابالغی دستورالعمل

، مضافأ اینکه با مسائل جمعیتی از لحاظ تهجامعه ایران گام برداش

به طور های آینده امور آموزشی و تربیتی  در طی سالسالمندی و 

است که  با  عالوه بر این شایان ذکر. حتم کشور مواجه خواهد شد

توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و 

بخشی ترگ جمعیت فعال کشور در به عینیتسزا و سب نقش

نسل جوان آینده و همچنین   اقتصاد مقاومتی از لحاظ  اشتغال

بردارند تا اهداف دیگری همچون   سازی آن گامسازی و بهروربهینه

 تحقق پیدا کند.نواده تحکیم بنیان و بنیاد خا

 

 

 

 

 منابع

: نگاهی به تحوالت و سیاست 9919، تیر پورشهال کاظمی –[ 9]

نشست ، های اخیر جمعیتی در ایران با تأکید بر وضعیت کودکان

 ماهیانه انجمن حمایت از کودکان.

راد، محمدرضا غالمرضا شریفی، ید کشاورز مظفریحم –[9]

  --بررسی عوامل اجتماعی :  9919،زهرا مردانی، توانگرراد

، مجله ر میزان باروری در شهرستان شهرضاجمعیتی مؤثر ب

 . ۷1-1۷( : 9)90، یقات نظام سالمتتحق

-، بررسی روندهای شاخص9919سمیرا نایب حبیب، دی  –[ 9]

های منتخب حوزه های سالمندی در ایران و مقایسه آن با کشور

اه آزاد اسالمی ، دانشگرشدآسیا و اقیانوسیه، پایان نامه کارشناسی ا

 ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.واحد تهران مرکزی

-: خالصه کتاب درآمدی بر جمعیت 9909، حاتم حسینی  -[ 9]

اجتماعی و تنظیم خانواده، همدان، دانشگاه   --ادی اقتص شناسی

 . صفحه 919، بوعلی، چاپ دوم

 جامع نظریه : 990۷،... ربارت و مکفارلند، گری؛ یاگونبر، -[ 1]

 ازکتاب 9-990، صصترجمه مسعود آیایی نیا اجتماعی، توسعه

 و  مطالعات فرهنگی پژوهشکده  :تهران اجتماعی، توسعه

 .اجتماعی

 سوم، درجهان اقتصادی توسعه ،9901، ماکیل تودارو،  -[ 1]

 .بودجه و برنامه سازمان  :فرجادی، تهران غالمعلی ترجمه

 توسعه و توسعه شناسیجامعه :  9911، مصطفی ا،یکاز -[۷]

 .چاپاول اطالعات، انتشارات :تهران ایران، در روستایی نیافتگی

 : تغییرات 9900، نادر شناس، حق مطیع محمود؛ مشفق،  -[ 0]

 پنجره و اجتماعی و اقتصادی و ابعاد ایران جمعیت سنی ساختار

 و مطالعات مرکز  :تهران توسعه، و جمعیت کتاب آن، جمعیتی

 .اقیانوسیه و آسیا جمعیتی هایپژوهش

[1 ]  - Clark, D.3002, Urban World/Global City, 

Routledge. 

 

 



 ژپوهش انهم ثبت

   9911آذر ، 91، شماره پنجمسال   

 

Page | 21 
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 طرح پژوهشی با عنوان: 

 یمند تیرضا شیدر افزا نینقش امکانات ثبت احوال نو یبررس

  از ارائه خدمات

  1وحدتی حجت دکتر

 چکیده: 

با توجه به اهمیت خدمات ثبت احوال و جایگاه ثبت احوال در پیاده سازی 

 و خدمات عرضة فرایندهای الگوسازی و دولت الکترونیک، شناسایی

 این بهبود و اصالح همچنین و هااز آن مشتریان مندی رضایت سنجش

باشد. از این رو هدف پژوهش الزامی می سازمان ثبت احوال در فرایندها

-می نیخدمات ثبت احوال نویان از مشتر یمند تیرضاحاضر بررسی 

، از نظر رویکرد و ماهیت کاربردی پژوهش تحقیق از نظر هدف باشد.

معلولی، از نظر روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی و از -پژوهش علی

 کلیه جامعه آماری پژوهش حاضر نیز شاملنظر نوع داده کمی است. 

باشد که با توجه به نامحدود مراجعان به سازمان ثبت احوال لرستان می

نفر  909از رابطه کوکران  بودن اندازه جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده

فرضیه فرعی معرفی  چهارفرضیه اصلی و  چهاردر این راستا، برآورد شد. 

سازی معادالت ساختاری شدند که با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل

 مورد آزمون قرار گرفتند.

مندی مشتریان عالوه بر اینکه رضایت گفت که توانیم جیبا توجه به نتا 

وبی قرار دارد، در سطوح مختلف اطالعات جمعیت شناختی در سطح مطل

خدمات  تیفیکنیز از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین 

. در درنقرار دا یمطلوب سطحثبت احوال لرستان و ابعاد آن در  کیالکترون

مندی بر رضایت کیالکتروننهایت نتایج نشان داد که کیفیت خدمات 

 اداری دارد.مشتریان تاثیر مثبت و معن

                                                           
 طرح پژوهشی با حمایت اداره کل ثبت احوال استان لرستان انجام شده است. - 1

 

 

همچنین ابعاد کیفیت خدمات نوین شامل کارایی، عملکرد، قابلیت  

و  90/0، 1/0، 99/0دستیابی و خصوصی بودن هرکدام به ترتیب با ضریب 

باشند. با توجه دارای تاثیر معناداری بر رضایتمندی مشتریان می -00/0

ترین و پیشنهاد شده است مناسب مدیرانبه نتایج حاصل شده، به 

دستیابی به افزایش رضایت مشتریان شناسایی و اجرا شده و  سریعترین راه

مسئوالن مربوطه نسبت به ارتقای بیشتر کیفیت خدمات الکترونیک تالش 

 نمایند.

 

 : واژگان کلیدی

مندی مشتری، ثبت احوال لرستان، کیفیت خدمات الکترونیک، رضایت

 سازی معادالت ساختاری. مدل

 تاز ارائه خدما یمند تیرضا شیدر افزا نینقش امکانات ثبت احوال نو یبررس
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علوم اجتماعی گرایش ی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 عنوان: بامردم شناسی 

تحلیل مردم شناختی زمینه های فرهنگی و اجتماعی نام گذاری 

شهرستان ایالم 5931-5933و  5911-5913در دو دهه  فرزندان  

5 محمدجواد جاسمی  

 چکیده:

تردید بخشی از هویت هر انسانی در عرصه ی اجتماع، به نام او بر  بی

افراد نسبت گردد که صرف نظر از کارکرد شناسایی، در نوع نگرش  می

به یکدیگر مؤثر است. فرایند نام گذاری افراد در گذر زمان دچار تحول 

و دگرگونی شده است. در این راستا برای پی بردن به چگونگی تغییر و 

های افراد، ضرورت داشت از علم مردم شناسی که به  تحول در نام

ی فرهنگ جوامع انسانی و تغییرات فرهنگی در طی زمان می  مطالعه

پردازد؛ بهره جست. بنابراین در این پژوهش به دنبال رسیدن به 

های فرهنگی و اجتماعی نام گذاری  شناختی کامل پیرامون زمینه

به  .فرزندان در شهرستان ایالم با رویکرد علم مردم شناسی بودیم

های متولدین دو  همین جهت با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه نام

براساس معیارهای دینی، فرهنگی،  9900-9901و  9910-9911دهه 

ها نشان داد که گرایش به  ای، و ترکیبی پرداختیم. نتایج تحلیل اسطوره

بیشتر از دهه   00های دینی در بین والدین نوزادان پسر در دهه  نام

بود. ولی در والدین نوزادان دختر گرایش به نام های دینی سیر  10

های فرهنگی برای نوزادان  فاده از نامنزولی داشت. هم چنین روند است

کاهش داشت و در عین حال نوزادان  10نسبت به دهه  00پسر دهه

                                                           
7

 کارشناس ثبت احوال استان ایالم - 

های فرهنگی بیشتری را نسبت به سایر معیارها به خود  دختر، نام

ای گرایش والدینِ نوزادان پسر و  اختصاص دادند؛ در معیار اسطوره

لی نشان داد. هم سیر نزو 00ای در دهه  دختر نسبت به نام اسطوره

های ترکیبی  چنین والدین ایالمی بیشتر، برای نوزادان پسر از نام

اند. بنابراین روند انتخاب نام و نام گذاری تحت تأثیر  استفاده کرده

 مذهب، فرهنگ و نظام اجتماعی هر جامعه قرار دارد.

 : ها واژه کلید

 م.نام، نام گذاری، مردم شناسی، دین، فرهنگ، اسطوره، ایال

 شهرستان ایالم 5931-5933و  5911-5913در دو دهه  تحلیل مردم شناختی زمینه های فرهنگی و اجتماعی نام گذاری فرزندان   


