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

 پژوهش پایه:ت مقاال
بررسی علل و عوامل موثر بر کم ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند  -

 )زهرا قاسمی تنگل علیا(                                                               آن
 تشخیص هویت امضا کننده در امضای دیجیتال -

 (علی روشنی فر)

                           تحلیلی بر رابطه نام و هویت ملی  -

 (                                                                        دکتر سیروس احمدی)
 

 
 :معرفی طرح پژوهشی          

  باروری زنان در شهرستان تبریز  بر  تأثیرعوامل اقتصادی و جمعیتی  موثر  -

 (  مهدی بصیری ملکی)

 معرفی پایان نامه:           

 تحلیل محتوای اسامی سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال  -

 (ژاله سیف اله پور)                                                                                            
 

 شناسنامه نشریه:

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصی   -: فصلنامه علمی نام

 51 / شماره 5931 خرداد /م پنج : سالانتشارگاه 

 : مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشورصاحب امتیاز

 غزالیعبدالرسول : مدیر مسئول

 : سید محمد عاملیسردبیر

 : زینب اصغریمدیر اجرایی

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

 omMarkazpazhuhesh@yahoo.c : پست الکترونیک نشریه

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

         حسن پور نادرسید  -ی                 علی رضای  -:  این شماره همکاران

 علی رستم خانی  -                  

 عناوین

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

 

 :اردبیلپژوهش استان آموزش و نماینده 

 
 

 علی کاروسلی  نام  و نام خانوادگی:

 ارشد کارشناسی مدرک تحصیلی:

 مدیریت استراتژیک رشته تحصیلی:

 اسناد هویتی مسئول کارشناس پست سازمانی:

 سال 79 سابقه خدمتی:

 

 افتخارات:عضویت در انجمن ها و 

 عضو انجمن نخبگان جوان استان اردبیل -

 عضو انجمن نخبگان شاهد استان اردبیل -

 صاحب چندین اختراع ثبت شده -

 

سهال  فرزند شهيید مظمهم اکبرکاروسهلی متو هد      علی كاروسلی

متاهل داراي دو فرزند فارغ ا تحصیل رشته علهو  اتتصهادي از    7931

در  7933از سهال  که  است 7911دانشگاه شيید باهنر کرمان درسال 

پسهتيا و مسهئو تياي امهور دفتههري و بایگهانی، کهارارین، کارشههناس      

ارزیههابی عملدههرد و رسههیدای بههه شههدایاا، روههی. اداره و     از زیههر  

ثبت احوال استان اردبیل انجا  وظیفه نمهوده   اداره کلمجموعه هاي 

ل است  ایشان جرو کارمندان نمونه در مسئو یتياي محو ه بوده در حا

حاضر با حفظ پست سهازمانی بظنهوان کارشهناس زمهوزپ و پهژوه       

  علی کاروسلی از تيرمانان رشته کاراته مشغول به فظا یت استاستان 

موفه    7931بوده و در سهال   7911ا ی  7911دانشجویان در فاصله 

به طراحی و ساخت دستگاه ردیاب ا دترو مخابراتی با تابلیهت کنتهرل   

اداره ثبت اختراعاا به عنهوان دسهتگاه برتهر بهه     از راه دور شد که در 

 ثبت رسیده است 

وي هم اکنون ضمن عضویت در چندین انجمن علمی، دانشهجوي  

تر  زخر کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه ززاد واحد کرج 

 می باشد 

 

 كمیته تخصصی آموزش و پژوهش در استان:

مظاونت  11/7/31مورخ  1911/7319/ج بخ  نامه شماره 1برابر بند

برنامه ، برنامه ریري کشور توسظه مدیریت وسرمایه انسانی مدیریت و

واداره چيارسا ه زموزپ در کمیته راهبردي مورد تصویب ترار ارفت 

با توجه به اهداف کمیسیون تحول  کل ثبت احوال استان اردبیل

همچنین به منمور  در راستاي وظایف ذاتی سازمانی و اداري و

اندهی به امور پژوه  در سطح اداره کل اتدا  به ایجاد کمیته سام

با براراري  پژوه  نمود و تخصصی تحت عنوان کمیته زموزپ و

دوره هاي مصوب فظا یت خود را به عنوان نمایندای زموزپ در 

پژوه  سازمان ثبت احوال زغاز  استان تحت نمارا مرکر زموزپ و

 نمود  

کارشناسان حوزه ستادي اداره کل می کمیته مذکور شامل مدیران و 

باشد  که به برنامه ریري و تصمیم ایري در خصوص نحوه اجراي 

زموزشيا و همچنین پذیرپ، بررسی، اجرا و ارزیابی طرح هاي 

 پژوهشی و تحقیقی می پردازد 

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

 اسد حسن زاده

 ریري برنامه و وپژوه  زموزپ کمیته روی. و کل مدیر

 شهرام رسولی

 کمیته عضو   -وپشتیبانی مدیریت توسظه مظاون

 علی کاروسلی

 کمیته دبیر  -اسناد هویتی  مسئول کارشناس

 وحید خلوصی

 کمیته عضو -جمظیتی  زمار و اطالعاا فناوري مظاون

 علی باباپور

 عضو کمیته -مظاون اموراسناد هویتی

 

 

 پژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استان مرکزی

 عنوان اثر نام پژوهشگر نوع اثر

 بررسی اجما ی سیستمياي اطالعاتی مدیریت فازي اسد حسن زاده مقا ه

 رهبري خدمت اذار و اثربخشیبررسی رابطه میان  اسد حسن زاده مقا ه

 بررسی و تجریه و تحلیل چابدی سازمانی در سازمان ثبت احوال علی کاروسلی مقا ه

 بررسی وضع مطلوب و سطح مورد انتمار مراجظین سازمان ثبت احوال براساس مدل سروکوال علی کاروسلی مقا ه

 انسانیساختارارایی و کارکردارایی در علو   توحید داوران مقا ه

 ارزیابی تاثیراا اجتماعی کارا هوشمند ملی سیدعیسی کریم پور مقا ه

 راي ایري ا دترونیک با استفاده از کارا هوشمند ملی و تاثیر بررسی نسرین احمدي مقا ه

 ارزیابی، نقد و بيبود احتماالا ذهنی نا دتی  سدینه اعالیی مقا ه

 اسال  و مطابقت زن با حقوق کیفري در ایرانویژایياي دادرسی در  رامین نونيال مقا ه

 زشنایی با مقدماا سخت افراز رایانه ميدي میرزاجانی کتاب

 اداري نما  در رجوع ارباب رضایت جلب و مرد  تدریم طرح مصوبه  طافتی محر  مقا ه

 کشی نسل جر  به ا مللی بین و ملی رویدرد احمدپور ميدي نامه پایان

 کشورها حقوق و ایران کیفري نما  در نوجوانان و اطفال کاري بره بررسی مدرس جواد نامه پایان

 مغان شيرستان مددجویان بین در زن بر موثر عوامل و فرهنگی سرمایه بررسی محمدي رزیتا نامه پایان

 خلخال شيرستان اخیر دهه سه متو دین اسامی محتواي تحلیل پور ا ه سیف ژا ه نامه پایان

 فدري سرمایه و انسانی منابع استرتژیک مدیریت رسو ی شيرا  مقا ه

 اردبیل شيرستان احوال ثبت کارکنان شغلی رضایت با شغلی استرس رابطه ارشدي علی نامه پایان

 (تد ی.) ازدواج در فریب پور موسی سیامک مقا ه

 تراردادها انظقاد در طرفین تواف  نق  پور موسی سیامک مقا ه

 اسناد ثبت در (سنجی زیست امضاء) ا دترونیدی انگشت اثر جایگاه فر روشنی علی مقا ه

 دیجیتال امضاء در کننده امضاء هویت تشخیص فر روشنی علی مقا ه

 دیجیتا ی هاي کارا در ا دترونیک امضاء حقوتی مطا ظه فر روشنی علی مقا ه

 دادرسی از پی  اعمال تابل کیفري دادرسی زیین احدا  و میثاق 73 ماده تواعد تقابل فر روشنی علی مقا ه

 شيروندي حقوق تضمین براي اداري عدا ت دیوان چا شياي فر روشنی علی مقا ه
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

بررسی علل و عوامل موثر بر کم ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود 

 )مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی( فرایند آن

 1زهرا قاسمی تنگل علیا

 چكیده:

ثبت بموقع وقایع حیاتی از نقطه نظر سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی حائز اهمیت می باشد. این مقاله در نظر دارد مهمترین 

فاکتورهای موثر در پدیده کم ثبتی و دیرثبتی وقایع حیاتی را شناسایی 

نماید. از روش کمی برای اندازه گیری متغیرها با توزیع پرسشنامه در 

جعه کنندگان به اداره ثبت و احوال استان خراسان نفر از مرا 051بین 

جنوبی استفاده گردید. میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی 

محاسبه و  SPSSمتغیرهای مورد نظر با بهره گیری از نرم افزار 

مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج افراد مسن که سطح تحصیالت 

اصله دورتری از مراکز اداری و و درآمد کمتری دارند و همچنین در ف

درمانی قرار دارند بیشتر در معرض دیرثبتی و کم ثبتی وقایع حیاتی قرار 

 دارند. راهکارهای مدیریتی برای حل این معضل پیشنهاد گردید. 

  كلمات كلیدی:

 ثبت احوال، کم ثبتی و دیرثبتی وقایع حیاتی، خراسان جنوبی.

                                                           
خراسان جنوبی هویتی  اسناد کارشناس مسئوول امور -0

Z.Ghasemitangalolya@chmail.ir 

 :مقدمه

عوامل موثر بر کم ثبتی و دیر ثبتی ریشه در مسائل اجتماعی و 

اقتصادی دارد. شناخت و بررسی این عوامل کمک بزرگی برای حل این 

معضل خواهد نمود. چرا که دیر ثبتی و کم ثبتی تبعات منفی برای 

جامعه و سازمان های مسئول در بر دارد. به عنوان مثال برخی از 

ناآگاهانه بادیر ثبت نمودن واقعه فوت، زمینه سوء  خانواده ها آگاهانه یا

استفاده از استاد هویتی افراد را برای افراد سودجو فراهم آورده اند. بر 

اساس تحقیقات اولیه، تعداد زیادی از استان ها از قبیل، سیستان و 

بلوچستان، خراسان، خوزستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و ...این 

می باشد. لذا سیاستگذاران سازمان ثبت و احوال این معظل مشهود 

مسئله را بدرستی شناسایی؛ و بر اولویت آن در تحقیق و پژوهش اهتمام 

 ورزیده اند. 

بررسی علل و با توجه به اینکه مطالعات اندکی در خصوص 

صورت  عوامل موثر بر کم ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند آن

ز طرف دیگر این عوامل از شرایط خاص اجتماعی و پذیرفته است و ا

اقتصادی کشور نشات می گیرد. لذا ضرورت انجام این تحقیق به روش 

علمی، با توجه به خط مشی مدیریتی سازمان در ساماندهی امور و 

 خدمات رسانی دقیق، اهمیت بسزایی پیدا می نماید. 

ر ثبتی و کم هدف از ارائه این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر دی

ثبتی و همچنین ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی در جهت پیشگیری و 

 وقوع عوامل موثر در دیر ثبتی و کم ثبتی می باشد. 

 بررسی علل و عوامل موثر بر کم ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند آن
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 :مبانی نظری
   (Theory of Planned Behavior): شده یزیفتار برنامه رنظریه ر

به عنوان تئوری در نظر گرفته  شده یزیرفتار برنامه رنظریه 

ارائه گردید و بر  0990در سال  0است. این تئوری که توسط آجزنشده 

روند شکل گیری و انجام یک رفتار تاکید دارد. به عبارت دیگر، این 

تئوری به این مساله می پردازد که  چه مکانیسمی منجر به بروز یک 

رفتار خاص می گردد؟ در واقع از این نظریه برای پیوند عوامل تاثیر 

( که بر گرفته از باورها و فرهنگ افراد می Antecedentsگذار )

باشد در بروز یک پدیده یا رفتار، بهره می برند. تحقیق حاضر نیز از این 

نظریه برای شناسایی عوامل موثر در دیر دیر ثبتی و کم ثبتی فوت و 

 مکانیسم وقوع آن مورد بهره جسته است.

 پیشینه تحقیق: 

ع حیات بویژه مرگ در توسعه اهمیت ثبت وقای بر 2گرانت

اهمیت این موضوع تا حدی  ).0999)سالمت عمومی تاکید نموده است 

استفاده می  9(HDIاست که از آن در برآورد شاخص توسعه انسانی )

اندازه گیری و ثبت رویداد مرگ یکی از معظالتی است که شود. 

در کشورها، بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته مشهود می باشد که 

 Setelبیشتر موارد سیستم جامع و کارآمدی در این زمینه وجود ندارد )

 .)2112و همکاران، 

                                                           
1

  - Ajzen 
2

  - Graunt 
3
 - Human Development Index 

اطالعات ثبت شده توسط سازمان ثبتت و احتوال، سرشتماری و    

نظرسنجی سه روش مهم در دستیابی و تحلیل داده های وقایع مربتو   

؛ 0921و همکتتتاران  Shryockبتتته فتتتوت عنتتتوان شتتتده استتتت )

Rowland ،2111( 

، بته بررستی ثبتت    0995در ستال   5وماسوی استروبنت 4گوربین

کشتور اروپتایی نمودنتد. نتتایج مقایسته ای       22وقایع حیاتی نوزادان در 

حاصل از مصاحبه در خصوص ثبت تولد نوزاد سالم و مرده زایتی نشتان   

داد که یک سیستم کارآمد برای پردازش داده های ثبت وقایع حیاتی در 

 ری است.  کشورهای اروپایی ضرو

 21اعالم نمودند که کمتر از  2102و همکاران در سال  6جوبرت

درصد مرگ افراد در سیستم ثبت و احوال آفریقای جنوبی ثبت می شود. 

فقدان یک سیستتم پایته ای بترای ثبتت مترگ شتهروندان منجتر بته         

مشکالتی از قبیل پراکندگی و عدم دسترسی به وقایع حیاتی ثبت شتده  

 (.UNDP ،0991) در کشور شده است

به بررسی عوامتل دیتر ثبتتی و کتم      ،(0939و صیامی )  یدریح

و  یمارستتان یعتدم استتقرار مرکتز ب   ثبتی در آذربایجان شرقی پرداخته و 

در منطقه را مهمترین دلیل بروز ایتن مشتکل عنتوان     مجهز یشگاهیزا

عوامتل   نیاز مهمتر یفوت و مشغله کار یبه گواه ازیعدم نشده است. 

با در دیرثبتی و کم ثبتی در شهرستان گرمسار می باشند که با  رگذاریتأث

کتاهش   یرثبتت ید ،یاتیت ح عیثبتت جهتت ثبتت وقتا     نیمأمور یدگیرس

 .است افتهی یریچشمگ

                                                           
4
 - Gourbin 

5
 - Masuy-Stroobant 

6
 - Joubert 
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ی فتوت و وفتات   رثبتید(، عوامل تاثیر گذار بر 0992) زاده یموس

ی، اتیت ح عیمردم از مهلت اعتالم وقتا   یناآگاهدر شهرستان نمین شامل 

بته   ستازمان  نتاقص همکتاران   یطالع رسان، انبود پدر خانواده ایمشغله 

 عنوان نموده است. نیمراجع

سوادی  قوانین ثبت احوال، بی عدم آگاهی از(، 0991شکوهمند )

اعالم کنندگان و مشکالت خانوادگی، بیکاری پدر، عدم نیاز بته ابطتال   

ختانواده، محتل   عدم وجود شناسنامه والدین، رتبته فرزنتد در    شناسنامه،

را از  نبتودن متتوفی   سکونت، جنسیت متوفی، بیمه نبودن والدین و بیمه

مهمترین علل موثر بر دیرثیتی وقایع حیاتی در شهرستان اهواز برشمرده 

 است.

 بین میرو گمر ثبتی منظاای  مقایسه(، با بررسی 0935) نیارجبا

و  پزشکی زشموو آ نما، در شتابهدو وزارت  الحوا ثبت نمازسادو 

 سن ،جنس بین بطهرا دجووبتتتتته  جکر نشهرستاآن در  ثبتی کم علل

پتی   تتثب اتب( تاییتسو رو یهرتش) وفیتمت کونتتس لتمحو  وفیتمت

 دنبو مالکو  ثبت معد یا ثبت بیننتتتایج نشتتان داد   همچنینو  بتترد

 توسط عمدتاٌ تفو معالا ینکها به توجه بادارد.  دجوو وتتفا متوفی

 هکنند تعیین گمر ثبتدر نناآ نقش دگیر می رتصو متوفی نبستگا

 نبستگا حیرو تتالماو  تتحصیال ،شغل ،جنس بین ی کهروه  ب دهبو

 دارد. دجوو بطهرا هتقعوا ثبت با متوفی

این تحقیق در نظر دارد به این سوال پاسخ دهتد کته مهمتترین    

علل بروز دیر ثبتی و کم ثبتی فوت در استان خراسان جنوبی چیست؟ و 

چه راهکارهای کاربردی در خصوص کاهش میزان دیر ثبتی و کم ثبتی 

 فوت وجود دارد؟ 

 :روش تحقیق

این تحقیق به روش کمی و بصورت پیمایشی انجام می گیترد و  

ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقتق ستاخته   

 از استفاده با و پیمایشی روش است. به اینصورت که در مرحله اول به

پرسشنامه، علل موثر در دیر ثبتی و کم ثبتی فوت مورد شناستایی قترار   

داده  SPSSمی گیرند و پس از شناسایی عوامل با استفاده از نرم افتزار  

 بدست آمده از طریق انجام آزمون همبستگی آنالیز گردید.های 

بترای اعتالم  فتوت بته      مراجعه کنندگانی کهنفر از   051تعداد 

نموده بودند به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. مراجعه استان  اتادار

داده های مرحله اول که از پرسشنامه هتای استتخراج گردیتده و متورد     

)میانگین، فراوانی و انحراف معیتار( و استتنباطی   تجزیه تحلیل توصیفی 

)آزمون همبستگی( قرار گرفت. عواقب بروز دیر ثبتی و کم ثبتی فوت و 

 همچنین راهکارهای موثر از طبقه بندی و تحلیل نتایج استخراج گردید.

 :نتایج و بحث

نتایح آنالیز داده ها شامل میانگین، انحراف معیار، و ضرایب 

آورده شده است. براساس  (0)متغیر در جدول شماره  همبستگی بین دو

نتایج با افزایش سن میزان کم ثبتی و دیر ثبتی واقعه فوت افزایش می 

 (. r=14.2, P<14110یابد )

(. 0میزان کم ثبتی و دیر ثبتی با سطح سواد رابطه معکوس دارد )جدول 

سوادتر  به این معنی که  میزان کم ثبتی و دیر ثبتی در بین افراد کم

 (.r=-1451, P<14110بیشتر مشهود بود )
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 . میانگین، انحراف معیار و ماتریکس همبستگی متغیرهای مورد نظر0جدول شماره 

 5 . 9 2 0 انحراف معیار میانگین متغیر

     0 1403 2943 .سن0

    0 **1415 1499 5042 . سطح سواد2

   0 1400 **1499 142 242. . دوری از مرکز9

  0 *1429 **14.2 1402 040 9242 . وضعیت مالی.

 0 **1459- **1410 **1451- **14.2 1415 245. . کم ثبتی و دیر ثبتی5

 .1415و *: معنی دار در سطح  14110توجه: **: معنی دار در سطح         

ثبت و احوال، بیمارستان و  هر چه قدر محل سکونت از اداره

مراکز اداری دور تر باشد، میزان کم ثبتی و دیرثبتی وقایع فوت افزایش 

  (.r=-1410, P<14110یافت )

نشان داده شده است افرادی  0همانطور که در جدول شماره 

که استطاعت مالی زیادی داشته باشند کمتر اقدام به کم ثبتی و 

 (.r=-1459, P<14110دیرثبتی می نمایند  )

بر اساس نتایج آنالیز داده ها پدیده کم ثبتی و دیر ثبتی افراد 

پیرتر، کم سواد تر و با استطاعت مالی کمتر، بیشتر دیده می شود که با 

( همخوانی دارد. دوری از مراکز اداری تاثیر 0992) زاده یموسنتایج 

مستقیم بر میزان کم ثبتی و دیرثبتی افراد می گذارد که این با یافته 

 ( مطابقت دارد. 0935( و  جباریان )0939و صیامی )  یدریحهای 

 :نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که سن، سطح سواد، سطح درآمد 

راکز اداری نقش موثری در میزان دیر ثبتی و دوری محل سکونت به م

و کم ثبتی وقایع حیاتی دارد. به این صورت که افراد با سطح سواد 

پایینتر، مسن تر و سطح درآمدی پایینتر و همچنین ساکن در موقعیتی 

که بدور از مراکز اداری می باشند بیشتر در معرض دیرثبتی و کم ثبتی 

یشنهادی بهبود سیستم ثبت از طریق قرار دارند. یکی از راهکارهای پ

فن آوری های نو و تکنولوژی های جدید می باشد که در قالب یک 

و  Setelسیستم کارآمد، دقیق و مطمئن خدمات را ارائه نماید )

 (. Masuy-Stroobant  ،0995و  2112همکاران، 

این سیستم تا حد زیادی معضل دیرثبتی و کم ثبتی ناشی از 

مشکل دوری از مرکز را حل خواهد نمود. از طرف دیگر آموزش و 

فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی )شبکه های استانی( و یا 

بهره گیری از ظرفیت مذهبی )امام جمعه و روحانیون( با هدف اهمیت 

پیشنهادات این تحقیق می باشد. یکی  ثبت بموقع وقایع حیاتی از دیگر

دیگر از پیشنهادات این تحقیق ارائه مشوق هایی برای شهروندان در 

صورت ثبت بموقع وقایع حیاتی می باشد. به عنوان مثال میتوان این 
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تحفیف در پرداخت هزینه –پیشنهاد را در چهارچوب مشوق های مالی 

شناسنامه و غیره( و یا ارائه خدمات توسط سازمان )کارت ملی، تعویض 

طرح های ویژه تکریم ارباب رجوع عملیاتی نمود. در واقع بر اساس 

تئوری رفتار برنامه ریزی شده، می بایست در شهروندان انگیزه الزم در 

 مراجعه و ثبت بموقع وقایع حیاتی ایجاد گردد. 

 :فارسی منابع

 یرثبتیو د یعلل و عوامل کم ثبت. 0939حیدری م.، صیامی ک.،  -

. مرکز آموزش و پژوهش انیوالدت و وفات در بخش صوف عیوقا

 سازمان ثبت و احوال کشور. 

 ووالدت و فوت  یرثبتیعلل د ثبت احوال؛. 0992م،  زاده یموس -

 http://www.mahboobmosazadeh.blogfa.com/post/111، راهکارها

بررسی عوامل مؤثر بر ثبت دیر هنگام والدت . 0991شکوهمند م،  -

دانشگاه آزاد ، پایان نامه کارشناسی ارشد، و فوت در شهرستان اهواز

 .واحد شوشتر اسالمی

دو  بین میرو گمر ثبتی منظاای  مقایسه. بررسی 0935جباریان آ،  -

و  پزشکی زشموو آ نما، در شتابهدو وزارت  الحوا ثبت نمازسا

 . پایان نامه کارشناسی ارشد.جکر نشهرستاآن در  ثبتی کم علل
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1939. Baltimore: Johns Hopkins Press; 1662. 
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 

 تشخیص هویت امضا کننده در امضای دیجیتال

 1علی روشنی فر

 چكیده:

 یکپارچگی و الکترونیکی به عنوان نوع جدید امضا، تمامیت امضای

 که دهد می اطمینان ما به که معنا این به کند می تضمین را داده

 .است نکرده تغییر سهوی یا عمدی صورت به اطالعات

 بتا امضتاءکننده هویتت احتراز تتر، پیچیتده ساختار با امضاهای در

 بر مبتنی پذیرد. امضاهایمی  صورت بتاالتری اطمینتان ضتریب

 ستر نقتش ستاختار ذخیتره و تحلیتل ماننتد ستنجی، زیستت

 کته آن بتر عتالوه رایانه، در شخص هر چشم شبکیه یا انگشتان

سوء  مشکل می شود، موجب را بتاالیی بستیار اطمینتان ضتریب

 متی منتفی تقریباً نیز را مجاز غیر فرد توسط را امضا از استفاده

 گیتری کتار بته با است ممکن استفاده سوء موارد این در . کنتد

 گیرد. در صورت او بیماری حتال در متثالً امضتا صتاحب انگشتتان

 بته کننتده امضتا هویتت ابتتدا رسمی، اسناد دفاتر در تنظیمی اسناد

می  اخذ او امضای سپس و می شود احتراز معتبتر استناد کمتک

یتا  باشتد او معمتول امضتای شتده اخذ امضای آنکه از اعم گردد

 امضای با یکسان اثر دارای و معتبر حال هر در که جدید امضایی

 الکترونیک امضای در که حتالی است در این. بود خواهد او معمول

                                                           
 کارشناس حقوقی سجلی ثبت احوال مشگین شهر -کارشناس ارشد حقوق خصوصی -0

 شتخص استت ممکتن و نیستت میستر پتایش ایتن دور راه از

 .باشد کرده استفاده ب امضای از التف

 :كلید واژه

 امضای دیجیتال، سند، احرازهویت، فناوری، تجارت الکترونیک

 :مقدمه

 به نسبت را آن که است کارکردهایی دارای الکترونیکی امضای

 فناوریهای همانند که چند هر سازد، می تر قبول قابل دستی امضای

 های اشتباه و نیست اعتماد قابل صد در صد امضایی چنین دیگر

 از ریاضی کدهای خطاپذیری و پشتیبانی و سازی ذخیره انسانی،

 .هستند نادر بسیار ها ضعف این ولی است، آن احتمالی های ضعف

 شر  .0 ماده در آنکه از پس ،0932 الکترونیک تجارت قانون

 می توضیح نگهداری و تولید نظر از را مطمتئن پیتام داده اعتبار

 بته نستبت: »دارد متی مقترر مطلتق طتور بته 05 ماده در دهد،

 الکترونیکی امضای و مطمئن الکترونیکی سوابق مطمئن، پیتام داده

 جعلیت ادعای میتوان تنهتا و نیستت مستموع تردید و انکار مطمئن

 بته مزبتور پیتام داده که نمود ثابت یا و وارد مزبور پیام داده به

 ماده 2 بند در .«است افتاده اعتبار از قانونی جهتات از جهتتی

 امضای:»بتود آمده الکترونیکی تجارت قانون  نویس پیش09

 یک به که است روشی یا عالمت نوع هر از عبارت  الکتترونیکی

 قرار استفاده مورد داده امضاکننده  شناسایی برای و شده منضم داده،

  کمی  با 0932  سال در ایران قانونگذار سپس .«گیرد می

  امضای  تعریف  در الکترونیکی تجارت قانون« 2 ماده»تغییر،در

 هرنوع از عتبارت الکتترونیکی امضای: »داشت اظهار الکترونیکی

 است«پیام داده»به شده  متصل منطقی نحو به یا شده منضم عالمت

 تشخیص هویت امضا کننده در امضای دیجیتال
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 قرار  استفاده مورد «پیام داده»امضاکنندهء شناسایی برای که

  .«گیرد می

( الکترونیکی خدمات دفاتر) امضا گواهی مراجع دیجیتال، دنیای در

 ناگشودنی، نحوی به امر این و کند می تأیید را الزم استنادپذیری

 در الکترونیکی امضای دیگر عبارت به. شد خواهد سند از جزئی

 پذیری استناد نقش الکترونیکی، خدمات دفاتر تصدیق و تأیید سایه

 .می دهد نشان را اسناد به

 : تعریف امضای الكترونیكی

امضای الکترونیکی قانونگذاران و حقوقدانان تعابیر در تعریف 

بعضی  اند؛ ی خاصی از آن توجه کرده هرکدام بر جنبه متفاوتی دارند.

  توجه  حقوقی آن  های به مسائل فنی و برخی دیتگر بته جنبه

جا ابتدا به تعاریفی که از امضای الکترونیکی شده  در این اند. داشته

بررسی هریک از آنها تعریف برگزیده  پردازیم و سپس با می  است

 .خود را ارائه خواهیم کرد

 قانون تجارت الکترونیکی آمده بتود:  نویس پیش09ماده  2در بند 

عبارت از هرنوع عالمت یا روشی است که به   امضای الکتترونیکی»

امضاکننده داده مورد استفاده   منضم شده و برای شناسایی یک داده،

 تغییر،  کمی  با 0932  پس قانونگذار ایران در سالس «گیرد. قرار می

الکترونیکی   امضای  تعریف  قانون تجارت الکترونیکی در «2ماده »در

امضای الکتترونیکی عتبارت از هرنوع عالمت » اظهار داشت:

است که  «داده پیام» شده به  شده یا به نحو منطقی متصل منضم

 «.گیرد قرار می  مورد استفاده «داده پیام» برای شناسایی امضاکنندهء

تعبیر شده است  «عالمت» تعریف امضای الکترونیکی نوعی  در این

 تر بتا فتضای متجازی رایانه عبارت مناسب  رسد نظر می به  حال آنکه

 از «عالمت» عبارت  جای است و بهتر بود قانونگذار بته «داده»

  البته شتاید علت این امر آن باشد که کرد. استفاده متی «داده»

عالمت » عنایت به تعریف کهن امضا که هر نوع  با  قانونگذار ایران

تعبیر شده استت و ایتنکه هتنوز   کتب حقوقدانان  در «یا نوشته

ه، چنین لفظی را شدوارد ادبیات حقوقی کشور ن «داده» عبارت جدید

است اصطالحات جدید   یضرور  هرحال به  اما استتعمال کترده است،

 که،  دومین نکته این است ای ایران گردد. وارد ادبیات حقوقی رایانه

 «انضمام امضا و اتتصال آن بته نتحو منطقی«  تفاوت بین  قانونگذار

تبعیت   تواند می  امر  این  علت به یک داده پیام را روشن نکرده است.

  0شد.لفظ از منابع خارجی با  به صترف و ترجمه لفظ

 به یک جنبه از آثار امضا یعنی صترفاً  تتعریف  این  که نکته دیگر آن

  رسد عنایت دارد حال آنکه به نظر می «شناسایی امضا کننده»

که امضا در قرارداد،وسیله ابراز اراده و رضایت  ایتن  بته  بتاتوجه

رضایت و التزام به مفاد   اعالم آن،  اثر اصلی و مهم طرفین است،

 .که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است  ستند استت

امضای الکترونیکی چنین  (2110قانون نمونه آنسیترال) 2  در ماده

  امضای الکترونیکی عبارت از داده»تتعریف شتده استت: 

  داده  شده به یک  صورت منطقی متصلبو یا   شده منضم الکترونیکی،

  و تأیید وی  پیام  مضاکننده دادهاست و برای تتشخیص هتویت ا  پیام

 .«گیرد مورد استفاده قرار می نسبت به اطالعات موجود در داده پیام،

  تجارت  تعریف قانون  با  ایتن تعریف و مقایسه آن  بته  با نتگاهی

  قانون آنسیترال امضای الکترونیکی یابیم که ایران در می  الکترونیکی

قانون ایران   فبتنابراین از تعری .ستتکترده ا  معرفی دادهبعنوان  را

 یعنی؛  امضا  قانون آنسیترال به دو کارکردهمچنین  تر است. پیشرفته

  است  متفاد سند توجه کرده  شناسایی امضا کننده و رضایت وی بته

 2.امضاکننده اشاره شده است  شناسایی  به  اما در قانون ایران تنها

                                                           
1

الکرتونیکی مظاهری، رسول؛ ناظم، علیرضا، ماهیت و اثار امضای  - 

 .91، ص 66در حقوق ایران، مقررات آنسیترال، مجله کانون، شماره 
2

 .92همان، ص  - 
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 :مزایای امضای الكترونیكی

 به نسبت را آن که است کارکردهایی دارای الکترونیکی امضای

فناوری  همانند که چند هر می سازد، قبول تر قابل دستی امضای

اشتباه  و نیست اعتماد قابل صد در صد امضایی چنین دیگر های

 ریاضی کدهای خطاپذیری و پشتیبانی و سازی ذخیره انسانی، های

 نادر بسیار ها ضعف این ولی است، آن احتمالی ضعف های از

 پذیر آسیب بسیاری، دالیل به دو هر سنتی و دستی امضای .هستند

 وجود آن دقیق ترسیم برای استانداردی روش هیچ آنکه اول. هستند

 در را امضا نمونه تطبیق امر این. هستند مختلف نتیجه در و ندارد

 روابط در دلیل همین به. می سازد همراه دشواری با موارد از برخی

 تأیید بانکداری حدود در امضاها این ،بانکها مانند تجاری اقتصادی

 جعل قابل راحتی و به سهولت دستی امضای آنکه دوم. می شوند

 اطمینان و امنیت از موارد این نسبت الکترونیکی، امضای ولی است

مزایای امضای الکترونیکی در   0.است برخوردار دقیق تری باالتر و

 زیر اجماالً برشمرده می شوند.

 پیام داده تمامیت تضمین -1 

. است داده تغییر بدون و کامل موجودیت از عبارت «داده تمامیت»

 نمایش یا ذخیره ارسال، قبیل از سیستم تصدی از ناشی اعمال

 تمامیت به ای خدشه می شود انجام معمول به طور که اطالعات

 تجارت قانون ه-2 ماده و نویس پیش 3-2)ماده. کند نمی وارد داده

 . الکترونیکی(

می  آن نکردن تغییر و کمال حفظ را داده تمامیت معیار ماده این

 ثالث شخص وظایف اجرای تصدی که در اعمالی مثال برای داند،

 زمان قبیل از داده، تصدیق و تأیید برای الکترونیکی( خدمات )دفتر

می  انجام داده به نسبت مربوطه اطالعات سایر و شماره و تاریخ و

 نمی ضایع را آن اصالت و زد نخواهد لطمه آن تمامیت به شود،
                                                           

1
سریر افراز، محمد، امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت  

 .67، ص1366، 6الکترونیکی، مجله کارآگاه، شماره 

 و آغاز برای ساز اصل ای رایانه سیستم که خاص روش های. سازد

 می کند ارسال را آن که زمانی تا و می دهد انجام پیام داده پایان

 قرار برای که شود گرفته نظر در پستی پاکت یک عنوان به باید

 بر تاریخ و تمبر حک و آن بستن و پاکت در پستی نامه یک دادن

 الکترونیکی امضای بنابراین. می گیرد صورت کارها این آن، روی

 ما به که معنا این به می کند تضمین را داده یکپارچگی و تمامیت

 تغییر سهوی یا عمدی صورت به اطالعات که می دهد اطمینان

 .است نکرده

 پذیری استناد امکان -2

 را پیام کسی چه«  که است سؤال این به پاسخی پذیری استناد

 امضای که مواقعی در حتی سؤال این به پاسخ »است؟ کرده ارسال

 امضاهای زیرا دارد بسیاری اهمیت است، نظر مد دستی سنتی

 بلکه کند، نمی معتمد را کسی قانون نظر از خود خودی به دستی

 دفاتر طریق آن باید ثابت شود که این کار تقریباً از پذیری استناد

 .می گیرد صورت رسمی اسناد

 الکترونیکی( خدمات )دفاتر امضا گواهی مراجع دیجیتال، دنیای در

 ناگشودنی، نحوی به امر این و می کند تأیید را الزم استنادپذیری

 در الکترونیکی امضای دیگر عبارت به. شد خواهد سند جزئی از

 پذیری استناد نقش الکترونیکی، خدمات دفاتر تصدیق و تأیید سایه

 .می دهد نشان را اسناد به

 تردید و انکار قابل غیر -3

 تواند نمی سند کننده امضا که است معنی این به »انکار قابل غیر »

 به الکترونیکی امضای فناوری. کند انکار را مبادله تمامیت یا وجود

 می شود همراه شده رمز و خالصه پیام با که پیام اصل وجود واسطه

 غیر را الکترونیکی پیام دیجیتال، گواهی شدن ضمیمه همچنین و

 طریق به که الکترونیکی امضای البته. می نماید تردید و انکار قابل

 .دارد را جعل ادعای قابلیت تنها باشد شده ایجاد مطمئن
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 زمان -مهر بودن دارا-4

 و تاریخ که هستند امکاناتی دارای اطالعاتی فناوری های بیشتر

 فروش و خرید برای مسئله این که می کنند ثبت را زمان

امضای . دارد بسیاری اهمیت حقوقی اعمال و الکترونیکی

 است، شده تأیید امضا گواهی مرجع یک وسیله به که الکترونیکی

 اجازه ممیز و کننده تطبیق به تا باشد خورده «زمان -مهر» باید

 زمان دقیقا در الکترونیکی امضای که کند یقین قطع، طور به بدهد

 فناوری واقع در. است شده صادر امضا گواهی در موجود تصدی

 .است زمان -مهر دارای که است شکلی به الکترونیکی امضای

 دقت و سرعت -5

 و اسناد. شد خواهد دقت و سرعت افزایش باعث الکترونیکی امضای

 سراسر به و کرد ایجاد ثانیه چند در می توان را الکترونیکی امضای

 وجود خطا برای کمتری امکان وضعیت این در. نمود ارسال دنیا

 می تواند انسان از بهتر ماشین سنتی، امضای با مقایسه در. دارد

 امنیت و سرعت نتیجه در کند، بررسی را الکترونیکی امضای

 .شد خواهد افزوده دیجیتال مبادالت

 محرمانگی و رازداری -6

 الکترونیکی امضای ویژگی های از دیگر یکی محرمانگی و داری راز

 پیام که می دهد را اطمینان این الکترونیکی امضای فناوری. است

 رمز برای که کلیدی زیرا شود، رؤیت مجاز افراد وسیله به فقط

 آن که از بعد البته. است مجاز افراد اختیار در فقط است الزم گشایی

 اما داشت، نخواهد وجود کنترلی هیچ دیگر شد، رمزگشایی پیام

 زمان هر از بیش که پیام ارسال خالل در مجاز غیر دسترسی

 شش این .شد خواهد ممکن غیر است آسیب معرض در دیگری

 از استفاده که است الکترونیکی امضای جدانشدنی اجزای از عنصر

 مخاطرات، هنوز اگرچه. سازدمی  مطمئن تر و مطلوبتر را آنها

 . دارد وجود استفاده سوء و تقلب اشتباه،

 

 :امضاءکننده هویت تشخیص

 الکترونیتک فضای در که امضاهایی انواع به عنایت با امر این

 اطمینانهای ضریب با البته و هتای مختلف صتورت بته دارد، وجتود

 تتر، پیچیتده ساختار با امضاهای در. است تحقق قابل متفاوت

 صورت بتاالتری اطمینتان ضتریب بتا امضتاءکننده هویتت احتراز

 و تحلیتل ماننتد ستنجی، زیستت بر مبتنی امضاهای. میپذیرد

 در شخص هر چشم شبکیه یا انگشتان ستر نقتش ستاختار ذخیتره

 را بتاالیی بستیار اطمینتان ضتریب کته آن بتر عتالوه رایانه،

 را مجاز غیر فرد توسط را امضا از سوءاستفاده مشکل میشود، موجب

 است ممکن استفاده سوء موارد این در. کنتد متی منتفی تقریباً نیز

 بیماری حتال در متثالً امضتا صتاحب انگشتتان گیتری کتار بته با

 . گیرد صورت او

 شدن اضافه و دیجیتال، امضای طریق از رمزنگاری فن آوری در 

 رسمی دفاتر در امضا گواهی مشابه که آن بته تأییتد مرجع گواهی

 در البته و روش، این در. میشود تأمین فتوق بهتر مقصتود 0.است

 encryption)نامتقتارن  رمزنگاری آن به که نوعی

Asymmetric) ،کلیدهای به عنوان رایانه ای برنامه دو می گویند 

 به و می شوند تولید معتبر مرجعی توسط خصوصی و عمومی

 نیتز امتر ستوابق آنکه ضمن می یابند، اختصاص متقاضی شخص

 . می شود نگهداری امضا اعتبار مدت اعالم و گواهی صدور بترای

 عمتومی کلیتد ولی است امضا صاحب اختیار در تنها خصوصی کلید

 دفتر توسط و باشد می تواند همه اختیار در تلفتن شتماره ماننتد

اعتالم می  هتا طترف ن اطمینتا بترای نیز آن سایت در گواهی

 خصوصتی کلیتد بتا را شتده نوشته متن ،(الف) امضا صاحب. شود

( ب) نظر مورد شخص برای و درمی آورد رمتز صتورت بته ختودش

                                                           
1

 ،" الکترونیکـی امضاي و دلیل حقوقی اعتبار"  غالم نبی، چکاب فیضی - 

 شطباطبائی،  عالمه دانشگاه تهران، سیاست، و حقوق فصـلنامه پژوهش

 197-194،ص1369  ،31
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 به مربو  عمتومی کلیتد کمتک بته را متتن ب.  کنتد متی ارسال

 نشده ارسال الف سوی از مزبور متن اگر. می نماید رمزگشایی الف،

 در تغییری ارسال جریان در اگر نیز و گشتایی نمی شود رمز باشد،

 را متن البتته می توان.  می گتردد آشکار باشد، گرفته صورت متن

 صورت این در که کرد ارسال او برای و رمز گیرنده عمومی کلید با

 اخیتر، روش. می شود رمزگشایی گیرنده کلیتد خصوصی با تنها

 این ولی نمی شود محستوب صتادرکننده توستط ستند امضتای

 غیتر شخصتی اختیتار در سببی هر به متن اگر که دارد را خاصیت

 می توان. نباشد بازگشایی قابل گیرد، قرار نظر مورد مخاطتب از

 داد انجام توأمان طتور بته بیشتتر اطمینتان بترای را کتار هتردو

 . کرد خواهد کند را کار روند البته که

 حداکثر نمود، تحصیل می توان رمزنگاری فن آوری از که آنچه

 داده اختصاص کلیدهای با شده ارسال سند که است این از عبارت

 امر ولتی این.  استت درآمده رمز صورت به الف شخص به شده

 بته نیتز آن صتاحب توسط مزبور کلید حتماً اینکه با ندارد مالزمه

 الستیکی مهر است ممکن که همان طورزیترا .  باشتد رفتته کتار

 استتفاده قرار متورد مجتاز غیتر افراد توسط شخصی، به متعلق

 رایانه ای جانبی حامل های روی که نیز فوق کلیدهای باشد، گرفته

 گرفته کار به دیگر اشخاص توسط ممکتن است می شتوند، ذخیره

 . باشند شده

 این از 2110 نمونه قانون 1 ماده 9 بند از ب و الف قسمت های

 بودن اطمینان بخش شرایط ذکر ضتمن در و نبتوده غافتل نکته

 :  استت داشتته مقترر دانتد متی الزم قتانون کته حتدی در ء امضتا

می  قرار استفاده مورد که زمینه ای در امضا تولید داده های -الف»

 -ب باشند، شده مرتبط دیگر شخص نه و امضاکننده به فقط گیرند،

 کنتترل تحتت کتردن امضتا زمتان در امضتا تولید داده های

 وضتوح به 3 ماده در باز و ،... «باشند دیگر شخص نه و امضاءکننده

 : میدارد مقرر امضا صاحب هتای رفتاری مراقبتت عنتوان تحتت

 داشته قانونی اثر که امضایی برای امضا تولید داده های هرگاه -0»

 : باید امضا صاحب رود، کار به باشند

 از غیرمجاز استفاده از جلوگیری برای را معمول مراقبتهای -الف

 . آورد عمل به امضا

 گواهی دفتر که وسایلی با ناموجه تأخیر بدون زیر، موارد در -ب

 معقول طریق هر به یا است گذارده اختیار در 9 ماده طبق امضا

نحتو  به است ممکن امضا صاحب که شخصی هر به دیگری

 یا کند اعتماد الکترونیک امضای به که دهد احتمال متعارف

 : دهد اطالع نماید، ارائه مزبور امضتای از حمایتت در را ختدماتی

( دیگران توسط) امضاء تولید داده های که بداند امضا صاحب -0

 .است گرفتته قترار استتفاده مورد

 منجر باشد معلوم امضا صاحب برای که احوالی و اوضاع وجود -2

 امضای تولید داده های از دیگران استفاده در اساسی خطر وجود به

 . می گردد( او)

 متی صادر آن از پشتیبانی برای امضا گواهی که مواردی در -ج

 بودن کامل و صحت تأمین برای معقتولی که هتای مراقبتت شتود،

 آن هست در آن عمتر طول در که گواهی با مرتبط اطالعات تمام

 ... «. آید عمل به امضا صاحب توسط4 باشد باید یا

 بترای کته متواردی ذکتر رغتم علتی کته شتود متی مالحظه 

 هست، آن صاحب به الکترونیک امضتای انتستاب شترایط حفتظ

 آن از غیرمجتازی شتخص کته است شده داده احتمال این باز

 در و نموده ذکر فوق شرح به را ب قسمت لذا. باشد کرده استفاده

 : کنتد متی اضافه نیز ادامه
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 در خود کوتاهی از ناشی حقوقی عواقب مسؤول امضاء صاحب-د»

 این بند این مخالف مفهوم. «است0 بند در مذکور ضوابط رعایت

 معقتول و متعتارف حتد در و نکترده کوتاهی هرگاه که است

 او امضای حال عین در ولی باشد داده انجام را الزم مراقبت های

 که گفت نمی توان باشد، قترار گرفته دیگتران سوءاستفاده مورد

 خواهد اتفاقاتی مسؤول مطلق، به طور او و اوست به منتسب سند

 نکرده منعقد هرگز که است قراردادی در متعهد یا داده رخ که بود

 .0 ماده در آنکه از پس ،0932 الکترونیک تجارت قانون اما.  است

 توضیح نگهداری و تولید از نظر را مطمتئن پیتامداده  اعتبار شر 

 نستبت: »دارد متی مقترر مطلتق طتور بته 05 ماده در می دهد،

 امضای و مطمئن الکترونیکی سوابق داده پیتام مطمئن، بته

 می توان تنهتا و نیستت مستموع تردید و انکار مطمئن الکترونیکی

 داده پیتام که نمود ثابت یا و وارد مزبور داده پیام به جعلیت ادعای

بدین . «است افتاده اعتبار از قانونی جهتات از جهتتی بته مزبتور

وی  تقصتیر بتدون آن صاحب امضای از استفاده سوء احتمال ترتیب

  0است. کرده بار آنها بر را رسمی اسناد آثار حتی و گرفته نادیده را

 ستازی امضای مشتابه امکتان تقریباً فنی، نظر از که است درست

 قابل دارنده توسط آن انتساب حیث این از و ندارد وجود دیجیتال

 مجاز غیر فرد توسط خصوصی کلید استعمال ولی ،2 نیست انکار

 این. است امضا فن آوری سطح با و بی ارتبا  محتمتل کامالً

 زیرا استت بررستی قابتل نیتز کیفتری دیدگاه از موضوع،

  9. نیستت بعیتد امری دیگران خصوصی کلید یا مهر از سوءاستفاده

                                                           
1

 ،" الکترونیکـی امضاي و دلیل حقوقی اعتبار"  غالم نبی، چکاب فیضی - 

 طباطبائی، ش عالمه دانشگاه تهران، سیاست، و حقوق پژوهش فصـلنامه

 .161،ص1369  ،31
2

 عمـومی کلیـد زیرساخت"  نوشین، اصفهانی نوروزي - مؤمن کاشانی - 

بازرگانی،  وزارت الکترونیکی تجارت توسعه تهـران، مرکز ،"

 .75،ص1391
3

 فضـاي در هـویتی سوءاســتفادههـاي از پیشـگیري"  فاطمـه، نـاد - 

 ،www.academia.edu ،1369 در ،" مجــازي

 استناد بتا مناستب مطمتئن، الکترونیک سند از 05 ماده حمایت

 محکمه نزد یا اقرار با آنها صحت کته استت استنادی و رستمی

 هر. متفاوتند مفهوم دو« اعتبتار» و« رستمیت»  .باشد شده اثبات

 معتبتر قتانون را رسمی سند هر ولی نیست رسمی معتبری سند

 ابطال قضائی حکم یا قانونی طریق به آنکه مگر استت شتناخته

 قانون 0232 مطتابق ماده که است آن به منو  سند رسمیت. شود

 الکترونیتک یتا دستتی به صورت آنکه از اعم گردد، صادر مدنی

 . باشد معتبر ولو نیست رسمیدر غیر این صورت و باشتد

 کننتده امضتا هویتت ابتتدا رسمی، اسناد دفاتر در تنظیمی اسناد در

می  اخذ او امضای سپس و می شود احتراز معتبتر استناد کمتک بته

 یتا باشتد او معمتول امضتای شتده اخذ امضای آنکه از اعم گردد

 امضای با یکسان اثر دارای و معتبر حال هر در که جدید امضایی

 الکترونیک امضای در که حتالی است در این. بود خواهد او معمول

 شتخص استت ممکتن و نیستت میستر پتایش ایتن دور راه از

 ماده حکم تعدیل برای البته. باشد کرده استفاده ب امضای از التف

 شده ذکر 01 ماده در آن بترای کته شترایطی از تتوان متی 05

 ترتیتب ایتن بته.  بترد سؤال زیر را قضیه صغرای و کرد استفاده

 توسط که است آن مطمئن امضای از شرایط یکتی چتون کته

 موردی باشتد، در شده صادر وی انحصاری اراده تحت یا آن صاحب

 منتفتی اطمینان شرایط از یکی است، تردید شر  این وجود در که

 در و ابتدا از مزبور امضای بودن مطمئن وصتف اصتالً و استت

اصتالً  گیترد و متی قترار تردیتد و مناقشته متورد صدور مرحله

 از مزبتور قضتیه ترتیب بدین و نمی آید وجود به مطمئن امضای

 از این، بر عالوه. ختارج می شود 05 و 01 متواد احکتام شتمول

:  متاده ایتن طبتق.  کترد استتفاده تتوان متی نیتز قانون 03 ماده

 اگر -الف: است اصل ساز به منسوب زیتر داده پیام متوارد در»

 از باشتد که شده ارسال شخصی وسیله به یا و اصل ساز توسط

                                                           
4

 .1292-1291 م. ق- 
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 آن بنتد این مفهوم...«. است بوده کار این به مجاز اصل ساز جانب

 شخص یا اصل ساز سوی از داده پیام شتود اثبتات اگتر کته استت

 از و نیستت او بته منستوب است، نشده «ارسال» او طرف از مجاز

 .بود خواهد نیز تردید و انکار قابل بنابراین و ندارد اعتبار جهت این

: 09 ماده طبق که شرح بدین. است 21 و 09 مواد جمع دیگر، راه

 می شود ارسال زیر شرو  از استاس یکی بتر که داده پیامی»

 مطتابق چنین و کترده محسوب شده ارسال را آن دارد حق مخاطب

 اصل ساز وسیله به قبالً -الف: نماید عمل( ارسال شده) فرضی

 داده پیام آیا کند معلوم که باشد شده توافق یا و معرفی روشی

داده  – ب استت، کترده ارستال ستاز اصتل کته استت همتان

 ناشتی شخصتی اقتدامات از مخاطتب توستط شده پیتام دریافت

 شده باعث وی یتا نمایندگان ستاز اصتل بتا اش رابطته کته شتده

 دسترستی ستاز اصتل استتفاده مورد روش به مذکور شخص تا

 21 متاده در و.« بشناسد خود داده پیام مثابه به را داده پیام و یافتته

 پیام که نیست مواردی شتامل قتانون ایتن 09 متاده: » گویتد متی

. «باشد شده صادر اشتباه به طور یا و باشد نشده صادر اصل ساز از

( امضا صاحب) اصل ساز سوی از داده پیام که از مواردی یکتی

 امضای از اجازه، بدون دیگتری کته استت متوردی نشتده، صادر

 در که باشد نموده ارسال را داده پیامی و کرده استفاده او الکترونیک

 .بود خواهد تردید و انکار قابل صورت این

 :نتیجه گیری

الکترونیکی امضای الکترونیکی به معنای هر نشانه، فرآیند یا سمبل 

است که به یک سند منضم شده یا به طور منطقی متصل شده 

 است و نشان دهنده اراده صادر کننده سند، و هویت اوست.

 در که امضاهایی انواع به عنایت با امضاءکننده هویت تشخیص

 البته و هتای مختلف صتورت بته دارد، وجتود الکترونیتک فضای

 . است تحقق قابل متفاوت اطمینان های ضریب با

 و دیجیتال، امضای طریق از رمزنگاری فن آوری در روش اول )در

 در امضا گواهی مشابه آن( که بته تأییتد مرجع گواهی شدن اضافه

 و عمومی کلیدهای به عنوان رایانه ای برنامه است، دو رسمی دفاتر

 متقاضی شخص به و می شوند تولید معتبر مرجعی توسط خصوصی

 صدور بترای نیتز امتر ستوابق آنکه ضمن یابند،می  اختصاص

  .می شود نگهداری امضا اعتبار مدت اعالم و گواهی

( امضا صاحب) اصل ساز سوی از که در آن، داده پیام روش دیگر 

 امضای از اجازه، بدون دیگتری کته استت متوردی نشتده، صادر

 در که باشد نموده ارسال را داده پیامی و کرده استفاده او الکترونیک

 .بود خواهد تردید و انکار قابل صورت این

 :منابع

سریر افراز، محمد، امضای الکترونیکی بسترساز کاهش  -0

 .0933، 3جرم در تجارت الکترونیکی، مجله کارآگاه، شماره 

 امضای و دلیل حقوقی اعتبار"  غالم نبی، چکاب فیضی -2
 تهران، سیاست، و حقوق فصتلنامه پژوهش ،" الکترونیکتی

 .0939  ،91 طباطبائی، ش عالمه دانشگاه

 سوءاستتتفاده هتای از پیشتگیری" فاطمته، قنتاد -9

 در ،" مجتتازی فضتای در هتویتی

www.academia.edu ،0939. 

 زیرساخت"  نوشین، اصفهانی نوروزی - مؤمن کاشانی -.

 الکترونیکی تجارت توسعه تهتران، مرکز ،" عمتومی کلیتد

 .0991بازرگانی،  وزارت

مظاهری، رسول؛ ناظم، علیرضا، ماهیت و اثار امضای  -5

اللکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال، مجله کانون، 

 .0932.، 31شماره 
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 :مقاله پژوهش پایه

 

  تحلیلی بر رابطه نام و هویت ملی

1سیروس احمدیدكتر   

 چكیده:

نا ، بخ  بنیادي هویت فردي است که باعث می شود ههر فهرد        

خود را شناخته و از دیگران متمایر نماید  به د یل تظدد استفاده، ههر  

فرد به فضاي مفيومی نا  خود توجه می کند  بهراین اسهاس، اسهامی    

مظنادار، اصیل و منطب  با نما  فرهنگی می توانند فرد دارنهده را بهه   

هنگی، تاریخی، سیاسهی، اجتمهاعی، مهذهبی و هنهري     زمینه هاي فر

کشور مرتبط و هویت ملی را در او تقویت کنند  اما تمایل به استفاده 

از نا  هاي خارجی به ویژه غربی از یک سو و استفاده از نا  هاي فاتد 

مظنا و مفيهو  از سهوي دیگهر، دو جریهان در حهال ظيهور در حهوزه        

وع زنيا می تواند کارکرد نا  اذاري نامگذاري در ایران هستند که شی

در تقویت هویت ملی را مختل و جامظهه را از یهک مدهانیر  بنیهادي     

تقویت هویت ملی که از نیازهاي اساسی امروز کشهور اسهت محهرو     

 کند   

 

 نا ، هویت، هویت ملی، ایران واژگان كلیدی:

 

 

                                                           
 sahmadi@mail.yu.ac.irاستادیار اروه جامظه شناسی دانشگاه یاسوج  -7

 

 

 مقدمه:

نهد و بهاز   هویت، شیوه اي است که فرد، خودپ را تظریف مهی ک      

(  به عبارا بيتر هویت، پاسخی اسهت کهه   1111می شناسد)او سن، 

(  هویت 7331فرد به سئوال من کیستم؟ می دهد)استرایدر و سرپ، 

پدیده اي چند الیه و چند سهطحی اسهت بهه اونهه اي کهه زنهدای       

انسانی را از هستی درونی تا هسهتی جيهانی وي در بهر مهی ایرنهد       

 ظد فردي و جمظی مطرح نمود  هویت را می توان در دو ب

هویت فردي، به خصوصیاتی اشاره دارد که فرد به عنوان یک شخص 

منحصر به فرد و متفاوا از دیگهر اعضهاي جامظهه، زنهان را بهه خهود       

(  از ایهن رو تمها  ویژاهی    7939منتسب می کنهد)اکبري و عریهري،  

هایی که میان من و دیگران تمایر مهی اذارنهد مو فهه ههاي هویهت      

 (   7931نویی ادنه،فردي تلمداد می شوند)پرست  و بي

نشهان   "مهن "این نوع هویت که توانایی فرد را در به کار بردن ضمیر 

می دهد، مظرف استقالل شخصهی و نقشهی فهرد اسهت و مظمهوال در      

پاسخ به این پرس  ها مطرح می شود که من کیستم؟ من چیستم؟ 

 و دیگران کیستند و دیگران چیستند؟

تلمرویی اسهت کهه فهرد بها     اما هویت جمظی، شناسه زن حوزه و      

خود را بدان متظل ، منتسب و مدیون می داند و در برابهر   "ما"ضمیر

 ( 7913زن احساس تظيد و تدلیف می کند)عبدا ليی،

هویت در این بظد، مظرف احساس تظل  فرد به اروه هاي اجتماعی یا 

واحدهاي جمظی و احساس تظيد و وفاداري در برابر زنياست  این نوع 

ابطه  فرد را با اروه ههاي اجتمهاعی، تنمهیم مهی کنهد و در      هویت، ر

 تحلیلی بر رابطه نام و هویت ملی
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برابر این پرس  ها مطرح می شود که ما کیسهتیم؟ مها چیسهتیم؟ و    

(  7937دیگران کیستند؟ و دیگران چیستند؟)عبدا ليی و حسین بر، 

هویت جمظی سطوح متظددي دارد اما فراایرترین و بهاالترین سهطح   

ندي، د بسهتگی و تظيهد فهرد بهه     زن، هویت ملی است که بیانگر پایب

(  هویت ملی با بيره ایهري  31ا ف: 7931اجتماع ملی است)احمدي،

از توانایی هاي نمادین، وفاق اجتماعی را استرپ می دههد، زاهاهی   

(، زمینهه  7933ملی ایجاد می کند، به زندای جيت می دهد)زهیري،

 ساز مشارکت مرد   می اردد، تمامیت ارضی کشور را حفظ می کند

(، زرمان ها را تحقه  مهی بخشهد، بهه تهدرا حهاکم       7939)حیدري،

( و زمینه ساز توسظه ملهی مهی   7913مشرعیت می بخشد)حاجیانی، 

 ( 911: 1117اردد)اپیا،

بر این اساس، در تما  جوامع حتی زنيایی که تهدمتی ندارنهد سهظی    

می شود عوامل و عناصري کهه هویهت ملهی را تشهدیل مهی دهنهد،       

( چهرا کهه   7939داده شهوند )مظینهی علمهداري،    شناسایی و زموزپ

بحران هویت ملی، جامظهه را بهه ورطهه نهابودي مهی کشهاند  وجهود        

تنوعاا تومی، مذهبی، زبانی و جغرافیایی در عرصه درونی و فرزینهد  

رو به استرپ جيانی شدن در عرصه بیرونی، باعث شده است هویت 

(  31ب:7931ي،ملی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار اردد)احمد

برخی محققان بر این عقیده اند که جامظه فظلی ایهران دچهار بحهران    

( و برخی مظتقدند هویهت ملهی حتهی    7939هویت ملی است)اشرف،

ااهههر بههها بحهههران مواجهههه نباشهههد بههها چههها   ههههایی اساسهههی   

(  بر این اساس، ضرورا دارد بها شناسهایی   7913روبروست)حاجیانی،

از زنيا در جيت تقویت هویت ملی عوامل موثر بر شدل ایري هویت، 

 استفاده نمود 

 :نام به عنوان شناسیه هویتی 

هر فرد داراي دو بظد هویتی اسهت  از یهک سهو بهه عنهوان یهک            

شخص داراي برخی ویژای هاست که به او امدان می دهنهد خهود را   

از دیگران متمایر کند  جنسیت، نژاد، تد، رنگ پوسهت، رنهگ چشهم،    

تاههل، طبقهه اجتمهاعی و حتهی  بهاس عناصهري        تحصیالا، شهغل، 

هستند که کیستی ههر فهرد را مشهخص و او را از بقیهه متمهایر مهی       

 ( 7933سازند)ا يی،

از سوي دیگر هر فرد متظل  به یک اروه یا اجتمهاع اسهت کهه بهه او     

امدان می دهد از سایر اروه ها و اجتماعاا متمهایر شهود  تهاریخ یها     

بان، افسانه ها، اساطیر، فرهنهگ عمهومی   وطن، تومیت، ملیت، دین، ز

مشترك و غیره عناصري هستند که کیستی هر اروه را مشخص و او 

را از بقیه اروه ها و اجتماعاا متمهایر مهی سهازند  در همهه جوامهع      

 انسان ها به محض تو د فرزندان شان زنيا را نامگذاري می کنند   

د را از دیگهران  نا  اذاري باعث می شود دیگهران را بشناسهیم و خهو   

متمایر و مشخص سازیم  همه انسان ها وتتی می خواهند به سهئوال  

من کیستم؟ پاسخ دهند، ابتدا به نا  شان اشاره می کنند  نا  بخشی 

بنیادي از هویت به ویژه در بظد فردي است  با توجه به این که هویت 

 فردي و جمظی، دو سوي یک پیوستار هستند که ارتباط تنگاتنگی با

 (  31: 7931یددیگر دارند)ایدنر، 

نا  به عنوان شناسه ههویتی در بظهد فهردي، خیلهی زود بهه سهطوح       

جمظی هویت پیوند می یابد  نا  هاي فاطمه، محمد، سینا، داریهوپ،  

عناوینی براي تشخیص و تمهایر افهراد از    فرهاد و غیره، در ابتدا صرفاً

مهی شهوند ایهن     یددیگر هستند اما دارنداان زنيها بهه زودي متوجهه   

اسامی داراي مظانی و نشانه هایی فراتر از تشخیص و تمهایر صهرف از   

دیگران اند  تظم  در این نا  ها می تواند فرد دارنده را به زمینه هاي 

 مذهبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و هنري کشور مرتبط نماید   

این پیوندها به خصوص در مواردي کهه نها  هها از وجاههت و اعتبهار      

افی برخوردار باشند می توانند د بستگی و تظيد به اجتماع ملهی را  ک

 افرای  و هویت ملی تقویت نمایند   
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 :بی توجهی به هویت بخشی نامگذاری  

اار چه رویدرد غا ب در نا  اذاري در ایهران، اسهتفاده از اسهامی         

  طیهب و علهی   7911مظنادار و مرتبط با بافت فرهنگی است )عبهدي، 

( اما به دالیل مختلف روانی، زیبایی شناختی، اجتمهاعی،  7931نژاد، 

و غیره، برخی وا دین در فرزیند نامگذاري فرزندان به بظد ههویتی زن  

 توجه نمی کنند  در ایران این مسا ه دو بظد دارد  

از یک سو برخی وا دین مصرند فرزنهدان شهان را بهه ویهژه فرزنهدان      

ی به ویژه غربهی، نامگهذاري کننهد    دختر را با استفاده از اسامی خارج

(  از سوي دیگر استفاده از اسامی فاتد 7933)حسینی نجاتی و افشار،

مظنا و مفيو  مظقول نیر تابل تشخیص است  بر این اساس، به همهان  

اندازه که استفاده از اسامی فرنگی نامظقول است، استفاده از نا  ههاي  

نگ نامگهذاري در ایهران   بی مظنا نیر یک مسا ه اجتماعی ميم در فره

 است  

شیوع این فرزیند می تواند هرینه هاي جامظه را در تحق  هویت ملی 

به عنوان یدی از نیازهاي بنیادي کشور افرای  دهد چرا کهه جامظهه   

باید براي زشنایی افراد با بافت فرهنگهی اجتمهاعی جامظهه و تقویهت     

یه اهذاري در  د بستگی و تظيد زنان به اجتماع ملی، اتهدا  بهه سهرما   

حوزه هاي دیگر نماید، در حا ی که اار فرزیند نا  اذاري ها منطبه   

با زمینه ههاي فرهنگهی اجتمهاعی جامظهه باشهد، زشهنایی بها بافهت         

فرهنگی اجتماعی توسط خود افراد و صهرفا بها تامهل در مظنهاي نها       

 محق  می اردد   

   :نتیجه گیری

ي فرهنگهی در جامظهه   نامگذاري یدی از جلوه هاي ميم رفتارهها      

است  نا ، به د یل این که از ابتداي تو د تا پایان زندای، با فرد اسهت  

و نیر واسطه ارتباط با دیگران و شناسایی و تمهایر از دیگهران اسهت،    

نق  ميمی در حیاا اجتماعی دارد و اساسا یک عنصر هویت بخ  

به مظنهاي  به ویژه در بظد فردي است  به د یل تظدد استفاده، هر فرد 

نا  خود توجه می کند و همین امر باعث می شود نا  از سطح فردي 

هویت به سطح جمظی هویت مرتبط اردد  استفاده از اسامی مظنهادار  

و اصیل و منطب  با نما  فرهنگی کشور می تواند فرد دارنهده نها  را   

با زمینه هاي فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، هنهري و  

ر مرتبط و از این رهگذر د بستگی و تظيد به اجتماع ملهی  غیره کشو

 یا هویت ملی را تقویت نماید   

هویت ملی به د یل کارکردههاي متظهددي کهه دارد امهروزه در تمها       

کشورهاي جيان حتی زنيایی که تهاریخ و تمهدن شهناخته شهده اي     

ندارند مورد توجه است و تالپ می شود بها مدهانیر  ههاي مختلهف،     

اي تقویت زن فراهم اردد  فرزیند نا  اذاري، مدانیر  سهاده  زمینه ه

و در عین حال عمیقی است که می تواند به تقویت هویت ملی کمک 

کند  شیوع برخی ارای  هها در نها  اهذاري فرزنهدان در ایهران بهه       

صورا استفاد از اسامی غربی و اسامی فاتد مظنا و مفيو  غنی باعهث  

بنیهادي تقویهت هویهت ملهی یظنهی       می شود جامظه از یک مدهانیر  

 مدانیر  کم هرینه نا  اذاري محرو  اردد   

 :منابع

ا ف( بررسی زثار نتهای  تهیم ملهی فوتبهال     7931احمدي، سیروس) -

بر هویت ملی شيروندان، مجله ا مپیهک،   1111ایران در جا  جيانی 

  31-31، صص7سال پانردهم، شماره 

ی و ارتبهاط زن بها   ب( بررسهی هویهت مله   7931احمدي، سیروس) -

برخی متغیرهاي جمظیتی، مجله علو  انسانی دانشگاه اصفيان، جلهد  

  31-711، صص 3بیست و پنجم، شماره

( بحهران هویههت ملهی و تهومی در ایههران، در    7939اشهرف، احمهد)   -

مجموعه مقاالا ایران، هویهت، ملیهت، تومیهت، بهه کوشه  حمیهد       

 انسانی احمدي، تيران، موسسه تحقیقاا و توسظه علو  
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( بررسهی میهران زاهاهی از    7939اکبري، حسین  عریهري، جلیهل)   -

هویت ملی و بحران هویت ملی در بین دان  امهوزان شهير شهیراز و    

 پ استان فارس   عوامل موثر بر زن، طرح پژوهشی، اداره کل ز

(  باس به مثابه هویت، فصلنامه مطا ظاا ملهی،  7933ا يی، محبوبه)-

  9-97صص  ،1سال یازدهم، شماره 

(بررسههی جامظههه 7931پرسههت ، شههيرا   بينههویی ادنههه، عبههاس) -

شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردي در بین جوانهان، مجلهه علهو     

اجتماعی دانشدده ادبیاا و علو  انسهانی دانشهگاه فردوسهی مشهيد،     

  73-33سال پنجم، شماره دو ، صص 

لهی در  ( تحلیل جامظه شهناختی هویهت م  7913حاجیانی، ابراهیم) -

  739-113، صص 1ایران، فصلنامه مطا ظاا ملی، شماره

( هویهت و امنیهت ملهی، در مبهانی نمهري      7939حیدري، محمهد)  -

هویههت و بحههران هویههت، بههه کوشهه  علههی اکبههر علیخههانی، تيههران، 

  937-913انتشاراا جياد دانشگاهی، صص 

( نمریه هاي جامظه شناسهی در دوران مظاصهر،   7913ریترر، جرج) -

 محسن ثالثی، تيران، انتشاراا علمی  ترجمه

(چیستی هویت ملی، فصلنامه علو  سیاسی، 7933زهیري، علیرضا) -

   13-31، صص13سال هشتم،شماره

(بررسهی اهرای  ههاي    7931طیب، محمدتقی  علهی نهژاد، بتهول)    -

جدید نامگذاري در اصفيان از دیدااه زبان شناسی، مجلهه دانشهدده   

، 99و  91گاه اصهفيان، دوره دو ، شهماره   ادبیاا و علو  انسانی دانش

  19-13صص

( اهرای  دانشهجویان   7937عبدا ليی، محمد  حسین بهر، عثمهان)   -

بلوچ به هویت ملی در ایران، مجله جامظه شناسی ایران، دوره چيار ، 

  717-711، صص 3شماره

( هویهت جمظهی و دینامیسهم و مدهانیر      7913عبدا ليی، محمهد)  -

    19-39تحول زن در ایران، نامه انجمن جامظه شناسی، صص 

تا  7931تيرانی از  کودکان اذاري نا  (  تحول7911عبدي،عباس) -

 .انتشاراا حنانه تيران، ،7913

( جامظهه شناسهی، ترجمهه حسهن چاوشهیان،      7931ایدنر، زنتونی)-

 شر نی   تيران، ن

( نا  اذاري در فرهنگ نبوي، مجلهه فرهنهگ   7933مختاري، علی) -

   11-11، صص13کوثر، شماره

( هویت، تاریخ و روایت در ایهران،  7939مظینی علمداري، جيانگیر) -

در مجموعه مقاالا ایران، هویت، ملیت، تومیت، بهه کوشه  حمیهد    

 احمدي، تيران، موسسه تحقیقاا و توسظه علو  انسانی 

( تحهول نامگهذاري   7933نجاتی حسینی، محمود ، افشهار، سهمیه)   -

فرزندان در شير تيران، مجلهه پهژوه  جوانهان، فرهنهگ و جامظهه،      

  737-713، صص 9شماره 

-Appiah,A(2111)African identity. In the social 
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London, Routledge. 

- Olson, E.T (2112)Personal Identity. in The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. 
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- Stryker, S. Serpe,R (1962)Commitment, Identity 

Salience and Role Behavior: Theory and Research 
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Personality, roles, and social behavior. New 

York:Springer- Verlag. 
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 طرح پژوهشی با عنوان: 

                  عوامل اقتصادی و جمعیتی  موثر بر باروری زنان تأثیر

 در شهرستان تبریز

  1مهدی   بصیری ملکی

 

 چکیده: 

 فظا یت تمامی و داردد وجوی مختلف هاي فرهنگ اونااون جوامع در      

 مختلف فرهنگی، عوامل تاثیر تحت جامظه هر افراد وکردارهاي رفتار و ها

تصمیم ایري براي  رفتار. دارد ترار جامظه زن سیاسی، اتتصادي اجتماعی،

 هاي ارزپ و اعتقاداا و ها فرهنگ با شدیداً ،باروري میرانفرزندزوري و 

 عناصر به توجه باروري رفتار کنترل  رو  و است اشته عجین جامظه افراد

 می سازد   نمایان را فرهنگی و اتتصادي مختلف

مسأ ه باروري موضوع تدیمی و پیچیده جوامع بوده که بخشی 

از زن ناشی از رفتار و عملدرد دو ت ها است  و بخشی دیگر مربوط به افراد 

است  جامظه و دو ت ها  براساس نیازها و رفتارها باروري را کنترل  جامظه

یا کاه  و افرای  می دهند  در این پژوه  سظی شده عمده عوامل  و

شير تبریر مورد بررسی و تجریه  اتتصادي موثر بر میران باروي را در کالن

 دهیم  تحلیل ترار و

   

 

                                                           
 پژوهشگر اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی - 0

 

 

 پردازي زیادي نمریه و مطا ظه زن بر مؤثر عوامل و درخصوص باروري     

 عوامل مختلفی تأثیر تحت ایران در باروري که زید می بر چنین اند، کرده

  دارد  ترار

 تظداد تحصیالا، که دهد می نشان پژوه  این هاي یافته

  و دارد تأثیر باروري مساول اتتصادي و هرینه فرزندان بر سن زن، فرزندان،

 ندار   باروري بر زنچنانی تأثیر مسدن شغل و چون واملیع

 اتتصادي حاکم بر شرایط به کم توجيی تحقی  این هاي یافته

 به عنوان را باروري بر اذار تأثیر واجتماعی اتتصادي موانع نیر و جامظه

 .برشمردند باروري بر مؤثر و ميم عناصر

 

 : واژگان کلیدی

  هرینه فرزندان ، مساول اتتصادي ، تحصیالا ، سن باروي ، باروري

  

 طرح پژوهشی
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 معرفی آثار پژوهشی:

 

 اجتماعی معلوی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 (پژوهشگری گرایش)

  تحلیل محتوای اسامی سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

1 ژاله سیف اله پور   

 چکیده:

 11این پژوه  روند تحوالا نا  اذاري افراد از دهه ي در 

مورد بررسی ترار ارفته است  روند نا  اذاري در دهه هاي اخیر  31تا 

دستخوپ تغییراا استرده اي شده است  این تغییر و تحوالا نشان 

دهنده ي فرایند تغییراا اجتماعی و فرهنگی در نما  اجتماعی جامظه 

  ایرانی می باشد 

حقی  از نوع تحقیقاا توصیفی است که با روپ تحلیل این ت

محتوا انجا  شده است  با بررسی تاثیر دوره هاي تاریخی، جنسیت، 

منطقه محل سدونت، ارای  به ترکیبی شدن نا  ها و روحیه 

فردارایی / جمع ارایی در میران تحول ارزپ هاي نا  اذاري در سه 

 ه و نتای  زیر به دست زمد:دهه ي اخیر به بررسی نا  ها پرداخته شد

مردان بی  از زنان از اسامی اسالمی استفاده می کنند  در 

دوره انقالب افراد بی  تر نا  هاي اسالمی داشته اند  و ی در دوره بظد 

 ب و جنگ میران استفاده از نا  هاي غربی افروده شد از انقال

                                                           
1

 کارشناس ثبت احوال استان اردبیل - 

سنتی  -در مناط  روستانشین بیشتر از اسامی اسالمی 

اده می کنند  درحا یده در مناط  شيرنشین بیشتر از اسامی استف

   مدرن استفاده می شود

با اذر دوره هاي تاریخی افراد بیشتر از نا  هاي ترکیبی 

 براي نا  اذاري بر فرزندان خود استفاده می کنند  

نا  هاي افراد در اذشته بیشتر تدراري و نا  هاي برراان 

حیه جمع ارایانه دارد  اما امروزه بیشتر از خانواده بوده که نشان از رو

نا  هاي جدید استفاده می شود که نشان از روحیه فردارایی 

 شيروندان دارد 

 : ها واژه کلید

دوره هاي تاریخی، روحیه جمع تحول نا  اذاري، ارزپ هاي فرهنگی، 

 ارایی و روحیه فردارایی

 پایان نامه


