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 :معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش
 ایالمهای پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان  معرفی فعالیت

 پژوهش پایه:ت مقاال
 انسانی منابع توسعه در آن نقش و بهسازی آموزش، به نگاهی-

 (حسین جاسمی)                                                                                   

 
استقرار نظام  برایسنجش میزان آمادگی سازمان های دولتی استان ایالم  - 

  مدیریت هویت الکترونیک در فضای دیجیتال

 (مهدیانآیت اهلل )

 
 :معرفی طرح پژوهشی          

 ی نقش مدیریت دانش در ارتباط بین فناوری اطالعات و تحول سازمانیررسب  -

 (  دکتر حجت وحدتی)                                                                         
 : نامهمعرفی پایان           

 و وضعیت آن در حقوق ایران و جهان بررسی تابعیت -

 (امین صادقی)                                                                                               

 شناسنامه نشریه:

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصی   -: فصلنامه علمی نام

 02 / شماره 5931 بهمن /م پنج : سالگاه انتشار

 : مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشورصاحب امتیاز

 غزالیعبدالرسول : ولؤمدیر مس

 : سید محمد عاملیسردبیر

 : زینب اصغریمدیر اجرایی

 احمد تکین :ویراستار

 شهید چمران، نبش خیابان پسیان، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور ، باالتر از چهار راه)عج(عصر خیابان ولی: نشانی پستی

 Markazpazhuhesh@yahoo.com : پست الکترونیک نشریه

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

 فرشید ایروانی - علی رستم خانی  -فاطمه فیاض بخش   -نادر حسن پورسید   -مجید توکلی  :این شماره همکاران

محتوای مقاالت به عهده  و درستی ولیت صحتؤمس های دریافتی آزاد است. صلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقالهف

  به معنی تأیید مطالب آن نیست. نیز ول مکاتبات است و چاپ مقالهؤ، مس نویسندگان است. نویسنده

 عناوین

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

 :ایالمپژوهش استان آموزش و نماینده 

 
 حسین جاسمی  نام  و نام خانوادگی:

 کارشناسی مدرک تحصیلی:

 مدیریت دولتی  :رشته تحصیلی

اداره کل ثبت احوال  امور هویتی مسؤولکارشناس  پست سازمانی:

 ایالماستان 

 سال 02 سابقه خدمتی:

 5933 متولد:

 ایالماداره کل ثبت احوال استان  محل خدمت :

و دبیر کمیته آموزش و پژوهش استان  و پژوهش آموزش نماینده

 . تا کنون  5930 از ایالم

 عضویت در کارگروه سالمت اداری

 عضویت در کارگروه رسیدگی به اسناد راکد

 عضویت در کمیته پدافند غیرعامل

-30های  آموزش و پژوهش در سال ثرؤدریافت تقدیرنامه خدمات م

 . از مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور  39-33

 تقدیرنامه از معاون توسعه معاونت و پشتیبانی استانداریدریافت 

وهش در ارتقاء سطح پژ برای ایالم رابط دانشگاه علوم پزشکی استان

 .ایالماداره کل ثبت احوال 

 و آینده نگریرکز آموزش و پژوهشهای توسعه ر با مهمکاری مستم

جهت ارتقاء سطح پژوهش اداره کل ثبت سازمان برنامه و بودجه 

 ایالم.احوال 

 ارائه مقاله تحت عنوان: 
  انسانی منابع توسعه در آن نقش و بهسازی آموزش، به نگاهی

 :و پژوهش در استانکمیته تخصصی آموزش 

با توجه به اهداف کمیسیون تحول ایالم اداره کل ثبت احوال استان 

همچنین به منظور  در راستای وظایف ذاتی سازمانی و اداری و

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

با برگزاری  و هپژوهش نمود عنوان کمیته آموزش و باتخصصی  ای

به  آموزشی و نیز انجام فعالیت های پژوهشی، ه های مصوبدور

پژوهش  مرکز آموزش و زیر نظرعنوان نمایندگی آموزش در استان 

 . می نماید فعالیتسازمان ثبت احوال 

کمیته مذکور شامل مدیران و کارشناسان حوزه ستادی اداره کل 

که به برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای  است

پذیرش، را طرح های پژوهشی و تحقیقی آموزشها و همچنین 

 .نمایدبررسی، اجرا و ارزیابی می 

 احوال استان ایالمی اداره کل ثبت های پژوهش معرفی فعالیت         
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:ایالم ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان  

 منوچهر تیموری

 ریزی برنامه و پژوهش و آموزش کمیته رئیس و کل مدیر

  نعمت حاتمی

 کمیته عضو  -عاون اداره توسعه منابع انسانی م

 محسن عبادپور

  عضو کمیته   - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

 

 علی جوکار

 کمیته عضو -جمعیتی  آمار و اطالعات فناوری معاون

 حسین جاسمی

 کمیته دبیرعضو و   -استان  آموزش و پژوهش نماینده

 حسین صیادی 

سازمان و آینده نگری نماینده مرکز آموزش و پژوهش های توسعه 

 برنامه و بودجه

 

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

 عنوان اثر نام پژوهشگر نوع اثر

جایی  هب تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر تعهد سازمانی، ارزیابی عملکرد فرانقشی و میل به جا شمس الدین شمسی نامهپایان 

 با توجه به درگیری شغلی )مطالعه در ادارات ثبت احوال استان ایالم(

 قانون مدنی 329ماده  3با بند تابعیت فرزندان حاصل از مادر ایرانی و مقایسه آن  امین صادقی پایان نامه

 کتاب

 -آیت اله مهدیان 

 فرشته محمد کریمی
های دولتی )در راستای استقرار نظام یکپارچه سازی مدیریت الکترونیک در فضای  ارزیابی سطح آمادگی سازمان

 مجازی( با نگاهی به استان ایالم

 - 5933و  5912 -5931فرهنگی و اجتماعی نام گذاری فرزندان در دو دهه تحلیل مردم شناختی زمینه های  محمد جواد جاسمی  پایان نامه

 )مطالعه موردی: شهرستان ایالم( 5932

استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیک در فضای  برایسنجش میزان آمادگی سازمان های دولتی استان ایالم  آیت اله مهدیان  مقاله

 دیجیتال

 انواع طالق شرحی بر نجم الدین خسروی مقاله

 نامگذاری روز جهانی قدس بهروز بهمنی نژاد مقاله

 نگاهی به آموزش، بهسازی و نقش آن در توسعه منابع انسانی حسین جاسمی مقاله

 الگوهای جدید مدیریت مصرف از منظر مقام معظم رهبری محمدجوادجاسمی مقاله

 راهکارهای افزایش رضایتمندی متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی   وحید مرادی نیا مقاله

 

 



 ژپوهش انهم ثبت

   5931بهمن ، 02، شماره پنجمسال   

 

Page | 4 

 :مقاله پژوهش پایه   

 

 انسانی منابع توسعه در آن نقش و بهسازي آموزش، به نگاهی

 

5حسین جاسمی  

 :چكیده

 گذشته در .است مولد عامل ترین مهم انسانی نیروی امروزه

 و اقتصادی توسعه روند «مادی منابع و سرمایه» که بود این بر اعتقاد

 انسانی منابع کنونی جهان در اما .کند می تعیین را کشور اجتماعی

 باعث ،کارآمد انسانی منابع. دارد امر این در را اصلی ثیرأت کارآمد

 تولید و ساخت و جامعه مختلف منابع از برداری بهره سرمایه، افزایش

 پیشبرد ،کارآمد انسانی منابع ،دیگر عبارت به گردد؛ می روزافزون

 سرپرستان و کند می تضمین ملی توسعه راستای در را جامعه

 یکی .هستند سازمان موقعیت ءارتقا اصلی ولینؤمس مختلف، واحدهای

برخی . است کارکنان دانش سطح رفتن باال ،امر این اساسی های راه از

 تواند می خدمت ضمن آموزشی های دوره که معتقدند از سرپرستان

 پرورش کارکنان در را مناسبی نگرش و مهارتی و دانشی های قابلیت

 مورد را کارکنان در رفتار تغییر ساز زمینه عوامل گاه همه، این با. دهد

 در را آنان های تالش تمام غفلتی چنین که دهند می قرار غفلت

 .سازد می روه ب رو ناکامی با سازمان بهبود راستای

 نقش و آموزش صورت مفهومی به سعی دارد به مقاله این 

 با مرتبط افراد نقش و بپردازد انسانی منابع مدیریت ی توسعه در آن

             و بررسی ،را سازمان مدیر خصوص به انسانی، منابع آموزش

 طریق از سازمان سطح ارتقاء و آموزش شدن بهینه برای کارهایی راه

                                                           
 اداره کل ثبت احوال استان ایالم - 1

 تقش و اخالق مفهوم به هم نگاهی مقاله پایان در. کند بیان آموزش

 .است شده انداخته آموزش در آن

 اخالق ؛ بهسازی ؛ آموزش ؛ انسانی منابع مدیریت : کلیدواژه

 

 مقدمه .1

 کار یادگیری، که بود این بر اصلی تفکر ،دور چندان نه سال های در

 هنگامی آموزش ،دلیل همین به. هستند جدا و منفک هم از زندگی و

 افراد به کاری فعالیت آغاز از پیش که شد می محسوب درخور و بهینه

 صرف آموزش برای را زمانی آدمی ،نظریه این در. شد می سپرده

 برای دیگر و نمود می حرکت زندگی و کار سوی به سپس و کرد می

 در و جهانی جامعه در تفکر این اکنون. نداشت زمانی آموزش

 وجود جدانشدنی جزء آموزش و ندارد جایگاهی مختلف های عرصه

 کارکنانی به خود اهداف به نیل برای یسازمان هر. است گردیده آدمی

 به سازمان که هنگامی. دارد نیاز مختلف شرایط با انعطاف قابل و فعال

 اهتمام انسانی نیروی بهسازی و آموزش پویای های سیستم اجرای

 را سازمان مختلف شرایط با پذیری انعطاف قابلیت انسانی نیروی بورزد،

 از کارآمد اقدامی بهسازی و آموزش ،دیگر عبارت به ؛کرد خواهد پیدا

 .است سازمان اعضای شایستگی سطح بردن باال برای

  آموزش .2

 گذشته به نسبت تکنولوژی و علوم اخیر سال های در

 اندازه ای به دگرگونی و تحول این. است داشته چشمگیری پیشرفت

 ،یعنی اند؛ نامیده اطالعات «عمر نیم عصر» را حاضر عصر که است

 اطالعات و منسوخ بشری اطالعات از نیمی سال، پنج هر در که دورانی

 همه که است آن گویای امر این. گردد می آن جایگزین جدید دانش و

 مدیران و هستند خود دانش سطح ءارتقا به موظف سازمان افراد

تشویق  روز دانشکارکنان را برای بهره گیری از  اند موظف نیز سازمان

 انسانی منابع توسعه در آن نقش و بهسازي آموزش، به نگاهی
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 ضمن آموزش ،اخیر های سال در ،دلیل همین به و ترغیب کنند.

 برخوردار ویژه ای جایگاه از مختلف های سازمان در کارکنان خدمت

 .است گردیده

 پیش سال پنجاه مشاغل و جامعه فعلی مشاغل سنجش با

 این .است یافته افزایش برابر دو نزدیک به مشاغل که شود می دریافت

 نشان خوبی به مشاغل تنوع در را علمی های پیشرفت نقش امر

 آن و بیاموزد را مهارتی فرد که که این احتمال امروز جهان در. دهد می

 یا ضعیف بسیار دهد ادامه بنیادی تغییر بدون خود کار سال سی در را

 و است دگرگونی حال در سرعت به  جامعه امروز. است محال کلی به

 یک به مطلوبیت این بلکه نیست، مطلوب فقط کارکنان آموزش دیگر

 باید کارکنان آموزش امر برای امروز جهان در است، شده تبدیل اجبار

 ادامه خود راه به بتواند سازمان تا کرد بسیج را سازمانی مختلف منابع

 .دهد

 سازمان بقای و تداوم حفظ به منجر کارکنان آموزش

 52 که است داده نشان سنگاپور در ساله سه بررسی یک .شود می

 در اند شده ورشکست کشور این صنعتی و تجاری های شرکت درصد

 را کارکنان آموزش  برنامه که شرکتهایی مورد در نسبت این که حالی

 انجمن آمار طبق همچنین. است بوده درصد 5 از کمتر اند داده انجام

 به نیاز کارکنان از نیمی از بیش ،0222 سال تا آمریکا مدیریت

 تحوالت و تغییر به گویی پاسخ برای هم سوئد در. اند داشته آموزی باز

 در را انسانی نیروی نگهداشتن فعال سیاست ،فرهنگی و علمی مختلف

 برای کشور این ملی تولید از درصد 9 تا 0 ساالنه و شده گرفته پیش

 .گردد می هزینه مشاغل صاحبان بازآموزی

 دوران به متعلق را آموزش که ) محوری  گذشته نگاه اکنون،

 تنها امروزه. است گردیده منسوخ (دانست می جوانی و نوجوانی کودکی،

 های پیشرفت و ها دگرگونی با توان می پایدار و پیوسته یادگیری با

 .شد همراه و سازگار جدید جامعه

 کیفیت بهبود جهت در مطمئن ابزاری همواره آموزش،

 مسائل از یکی نیز آن فقدان و است مدیریت مشکالت حل و عملکرد

 تجهیز در دلیل همین به دهد؛ می تشکیل را سازمان هر حاد و اساسی

 مهمت از آموزش نیرو، این از ثرؤم گیری بهره و سازمان انسانی نیروی

 .رود می شمار به تدابیر ثیرگذارترینأت و رین

 و مداوم فرایندی و سازمان در اساسی ای وظیفه ، آموزش

. کرد تصور پذیرپایان  و موقت امری را آموزش نباید. است همیشگی

 نیروی یک سطح در حتی باشند، که سازمان از سطحی هر در کارکنان

 جدید های مهارت و دانش کسب و آموزش نیازمند جزء، انسانی

 [.3]کنند حرکت سازمان اهداف سمت به بتوانند تا هستند

 به نیاز تواند می سازمان در کارکنان آموزش های برنامه

 های برنامه این .کند رفع نیز را آینده در متخصص انسانی نیروی

 .باشند کارکنان مشکالت حل برای تضمینی توانند میخود  ،آموزشی

 ءارتقا در توانند می بهتر ببینند آموزش خوبی به سازمان کارکنان اگر

 زیاد نیاز عدم امر این نتایج اولین از. باشند سهیم سازمان کارایی سطح

 امر این حال عین در است؛ زیردستان بر سرپرستان سوی از نظارت به

 آماده سازمانی ءارتقا شرایط احراز جهت در افراد که کند می کمک

 سازمان نظر مورد مطلوبیت با وظایف انجام نهایت در و شوند

 [.3]گردد می پذیر امکان

 کارکنان آموزش ضرورت  .3

 به نیاز که عواملی ترین مهم توان می شده طرح موارد به بنا

 :کرد عنوان زیر شرح به ، دهد می نشان سازمان در را آموزش

 سازمان در عمودی و افقی های جاییه جاب -

 سازمان هب جدید کارکنان ورود -

 تکنولوژِی و علوم در سریع پیشرفت -

 سازمان به انسانی روابط تزریق -

های  سازمان در جانبه همه وری بهره سوی به حرکت -

 [3...] و آنها شدن ماشینی و پیچیده
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 فراگیری متخصصان، و نظران صاحب همه اعتقاد به امروزه

 مهارت کسب و علوم فراگیری و محور عمومی دانش صورت به علوم

 یک عنوان به خاص صورت به تخصصی های زمینه در الزم های

 کالن توسعه امر در باالیی اهمیت از اجتماعی ناپذیر اجتناب ضرورت

 آموزش با تنها انسان که جاست آن از اهمیت این. است برخوردار

 «فعلبال» به « بالقوه» از را خود نامحدود و خاص های توانایی تواند می

 آموزش ،متعالی های فرهنگ در که داشت نظر در باید البته. آورد در

 [.55]باشد سودمند تواند می پرورش با تنها

 پویا آموزش یک براي الزم مقدمات  .4

 مختلف های جنبه در تغییر باعث آموزش ،آل ایده حالت در

 در هدف این به نیل برای .گردد می سازمان انسانی نیروی رفتاری

 به توان می آنها ترین مهم از که باشد فراهم شرایطی باید ، سازمان

 :کرد اشاره زیر موارد

 انگیزه وجود هرکاری برای: بدانند تغییر از ناگزیر را خود کارکنان -

 در است پیشرفت حال در سرعت به علم کنونی جهان در است، الزم

 در را الزم تخصص ،خود وظایف انجام برای کارکنان است الزم نتیجه

 سطح ءارتقا به ملزم را خود لحظه هر در و باشند داشته لحظه هر

 .بدانند خود دانش

 اگر: باشند آگاه دهند انجام باید که کاری و محوله وظایف از کارکنان -

 را خود تواند نمی باشد، نداشته کافی آگاهی خود وظایف به نسبت فرد

 شرح دارای بایدهر کس  سازمان در. کند آماده تغییر هرگونه برای

 سازمانی اهداف جهت در را خود بتواند تا باشد شفاف و روشن وظایف

 به که است سازمانی هر انسانی منابع مدیریت وظیفه این. کند آماده

 مکتوبی و شفاف وظیفه شرح پست و شغل هر برای کارفرما عنوان

 .نماید ارائه

 و شخصی های قابلیت با متناسب شغلی جایگاه در باید کارکنان -

 که دهد می نشان تجربه :باشند گرفته قرار عملیاتی های توانمندی

 خود کار در ندارند ای عالقه خود شغلی جایگاه و شغل به که افرادی

 گونه این. ندارند رغبتی و میل محوله کار به که چرا ؛شوند نمی موفق

 برای هم تمایلی ،خود کار به رغبت و عالقه عدم دلیل به کارکنان

 سازمان ءارتقا و یآموزش های کارگاه و بازآموزی های دوره در شرکت

 ها دوره در حضور به رغبت عدم این دالیل ترین مهم از یکی. ندارند

. است سازمان در انسانی منابع مدیریت در فرد جذب و انتخاب نحوه

 با که است اندازه ای به اشتباه های انتخاب این منفی اثر سفانهأمت

 بطن به را فرد توان نمی هم بلندمدت حتی و کوتاه های دوره برگزاری

 [.2]برگرداند سازمان در کار

 سازمانی نیروي رفتار بر آموزش ثیرأت . 5

 در تغییر باعث و دارد ثیرأت سازمان افراد رفتار بر آموزش

 نیازمند عاملی هر در تغییر ،نانوشته اصل یک بنابر اما .گردد می رفتار

 به الزم است؛ مناسب محرکی و پاداش انسان هر برای و است محرک

 و مالی بهره خود تغییر نتیجه از سازمانی نیروی اگر ،دیگر عبارت

 .داشت نخواهد بر گام و سازمان در تغییر سوی به دیگر نبرد معنوی

 ضرورت که باشند داشته را آن قدرت باید آموزشی های دوره

 بطن در. دهند نشان کارکنان به سازمان در را آن به نیاز و تغییر

 هایی شیوه و خود وظایف از باید کارکنان که است آموزشی های دوره

 .گردند آگاه دارد وجود شغلی انتظارات برآوردن برای که

 بین بداند ملزم را خود باید سرپرست که است این مهم نکته 

 را شده بحث موارد و کنند می شرکت آموزشی های دوره در که کسانی

 شرکت ها دوره این در که اشخاصی و گیرند می کار به عمل در

 را خود انگیزه کارکنان ،نشود اگر چنین. گردد قائل تفاوت کنند، نمی

 [.2]داد خواهند دست از ارتقاء و آموزش برای

 آنان با دانند می که آنان آیا»  :است آمده هم کریم قرآن در

 که گردد می استنباط چنین شریف آیه این از«  ؟ برابرند دانند نمی که

 بنیادین تفاوت نادان و دانا انسان های میان ،هم خداوند پیشگاه در

 .دارد وجود

 انسانی نیروي رفتار نوع و سازمان بر حاکم شرایط ثیرأت .6
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 در روانی جو و فضا نوع پنج ،مدیریت علم محققان نظر از

 کارکنان میل کاهش یا و افزایش باعث تواند می که دارد وجود سازمان

 بدین خالصه صورت به فضا پنج این گردد، کار محیط در تغییر برای

 :است شرح

 که آنچه با کلی طور به سرپرست فضا این در :تراش مانع فضاي

 ینوع از مخالفت این .است مخالف اند خوانده آموزشی دوره در کارکنان

 از مدیر ترس هراس، این دالیل از یکی. گیرد می سرچشمه هراس

 چنین. است سازمان رهبری شیوه باره در کارکنان یاحتمال خواست

 فضایی چنین در که چرا ؛نیست کارکنان مطلوب ،کاری های محیط

 وجود فردی های قابلیت دادن نشان و سازمان به واقعی تعلق امکان

 .ندارد

 کارکنان نظر اظهار مخالف مدیر نیز فضا این در :زدا رغبت فضاي

 به مدیر فضا این در. دهد نمی نشان ظاهر در را مخالفت این اما . است

 از کارکنان در تغییر هرگونه صورت در که دهد می نشان هایی روش

 از را کارکنان های آموخته مدیر ؛ برای نمونه،شود می ناراحت امر این

 در فضا این. دهد نمی قرار اجرایی و عملیاتی الگوی آموزشی های دوره

 ترجیح کارکنان از بسیاری. است معروف «منجمد فضای» به اصطالح

 فضایی چنین در که چرا ؛کنند ترک را محیطی چنین که دهند می

 .برند کار به را خود های دانسته ندارند اجازه کارکنان

 گیرد؛ می پیش در را منفعل شرایطی مدیر فضا این در :خنثی فضاي

. دهند انجام را خود محوله وظایف فقط که خواهد می کارکنان از یعنی

 باعث آموزشی های دوره در شرکت از منتج نتایج که صورتی در

 واکنشی مدیر باشد نداشته منافات محوله امور انجام با که شود تغییری

 را زدا رغبت و تراش مانع نقش مدیر ، صورت این غیر در .دهد نمی نشان

 .کند می ایفا

 برای را کارکنان مدیر ،فضایی درچنین :کننده ترغیب فضاي

 که را آنچه خواهد می آنها از و کند می ترغیب بیشتر یادگیری

 هم همراه کارکنان و مدیر فضایی چنین در. دهند گزارش اند آموخته

 .ببخشند ارتقاء را سازمان موقعیت هم کمک با خواهند می و هستند

 آموخته های از مدیر فضایی، چنین در :کننده درخواست فضاي

 در آنان های آموخته از که دهد می اطمینان و دارد آگاهی کارکنان

 ، کارکنان نهایی اطمینان برای .کند می استفاده سازمان حرکت روند

. کند امضا قرارداد هایشان آموخته از استفاده برای شود می حاضر مدیر

 سازمان تا برد کار به را خود سعی تمام باید مدیر هر ،واقعی جهان در

 [.2]نگیرد قرار خنثی و زدا رغبت تراش، مانع فضاهای در امرش تحت

 سازمان استراتژیک و واال اهداف به نیل که است این واقعیت

 اعضای متنوع و متفاوت های مهارت و ها قابلیت داشتن گرو در

 و آموختنی یادشده های قابلیت از بسیاری چون و است سازمان

 فضای سازی فراهم در مدیران و سرپرستان مهم نقش هستند، پرورشی

 [.5]گردد می احساس بیش از بیش سازمانی مناسب

 «تدبیر با مدیر» با کارآمد آموزش سوي به راهی . 7

 امر در باید سازمان هر که معتقدند مدیریت بزرگان همه

 کنند می استدالل برخی میان این در اما .کند گذاری سرمایه آموزش

 گذاری سرمایه این سود دیگر های سازمان به کارکنان رفتن با که

 .گردد می مقصد سازمان نصیب

 سیستم دارای مبدأ، شرکت چنانچه که است این واقعیت 

 آن از انتقال و ترک درخواست باشد، آوری رغبت فضای و آموزشی

 شرکت عامل مدیر شی، استان آقای. یابد می کاهش شدت به سازمان

ACER من: اند گفته مورد این در خود های سخنرانی از یکی  در 

 کارکنان وفاداری مورد در مدیران نیست الزم که کنم می فکر همیشه

 چگونه که بپرسند خود از باید فقط آنها. کنند الؤس شرکت به نسبت

 و بمانند آن در شرکت کارکنان تا کرد ایجاد مساعدی محیط توان می

 سازمان نیل جهت در مدیر اقدامات ترین مهم از [.3]کنند کار جدیت با

 :کرد اشاره زیر موارد به توان میمورد نظر  اهداف به

 یادگیرنده سازمان یک به سازمان تبدیل

 به سازمان کند تالش مدیر که است ثرؤم وقتی آموزش

 تالش باید لحظه هر در. شود تبدیل یادگیرنده و محور آموزش سازمانی
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 در باید نهایت در. شود مجهز اندیشه بهترین به سازمان که گردد

 برون و درون منابع تمام از کارکنان که گردد فراهم شرایطی سازمان

 .بیاموزند سازمانی

 اطالعات توزیع

 که کند فراهم سازمان در را شرایطی باید کارآمد مدیر هر

 .دهند قرار افراد دیگر اختیار در را خود اطالعات ،قلبی عالقه با افراد

 استیوکر، آقای.گرفت نظر در پاداش و تشویق توان می ،کار این برای

 تا : اند گفته باره این در الکتریک جنرال شرکت پرورش مرکز رئیس

 های اندیشه تا کوشید می هرکس الکتریک جنرال در پیش دهه یک

 ها اندیشه پخش و گسترش به اکنون اما. دارد نگه خود برای را خوب

 [.1]ایم بوده موفق راه این در و دهیم می پاداش

 آموزش براي جلسات از استفاده

 گسترش جهت در اندیشی هم امکان ،گروهی جلسات در

 .است فراهم افراد دیگر با دانش این تبادل حال عین در و دانش

 جلسات این. هستند دست این از ذهنی طوفان به موسوم جلسات

 .کنند می فراهم کارکنان به را دانش مستقیم غیر انتقال امکان

 خدمت بدو آموزش

 موارد از بسیاری ، مستخدم،سازمان در استخدام در آغاز

 از پیش است الزم دلیل همین به .داند نمی را سازمان و کار به مربوط

 بسیاری از اکنون. شود داده آموزش فرد به ، سازمان با همکاری آغاز

 ضمن آموزش همچون عناوینی با را هایی آموزش چنین ها سازمان

 .گیرند می نظر در کارکنان برای کارآموزی یا و خدمت

 ها اندیشه بیان براي مناسب فضاي ایجاد

 آنان اندیشه شکوفایی باعث ،نظر اظهار در کارکنان آزادی

 دریافت کارکنان از که هایی اندیشه درباره مدیر اینکه. گردد می

باید به کارکنان  اما. آرمانی است باشد داشته مثبت نگرش کند، می

 به رسد می ذهنشان به که را هایی اندیشه بتوانند تا شود دادهفرصت 

 اما بگیرد صورت هم اشتباهاتی دارد امکان حالت این در بندند؛ کار

 .است توجه قابل موفقیت درصد

 سودمند ترس اندکی با آموزش

 اما ساده گفتاری با را کارکنان که است کسی واقعی مدیر

 مدیر و کارکنان بیشتر تفاهم باعث کار این .دهد آموزش دقیق

 کارکنان سوی از اشتباهی و خطا که هنگامی حال عین در اما گردد می

 عبارتی به ؛باشد داشته را الزم توبیخ و برخورد قدرت باید مدیر زد، سر

 و خشک را سازمان هم تا باشد قبولی قابل حد در باید کارکنان آزادی

 .ندهد قید و بند بی وضعیتی سازمان به هم و نکند دیکتاتوری

 بودن الگو

 را سازمان مقررات تمام که باشد باید نخستین کسی ،مدیر

 چنین. دهد می نشان مند عالقه آموزش به را خود و کند می رعایت

 الگویی تواند می و دهد می سوق هدف سمت به را کارکنان مدیری،

 یک همانند خود مدیر به معموالً کارکنان،. باشد کارکنان برای مناسب

 کار در مناسب رفتار سمبل را او رفتارهای از بسیاری و نگرند می الگو

: گوید می باره این در جهانی موفق مدیران از یکی ماتسوشیتا. دانند می

 که است کارگاه صاحب وظیفه کارگاه، یک درون، در  من گمان به

 هر در. سازد وارد کارکنان آموزشی برنامه در را انسانی خصوصیات

 و کار به دلبستگی راه از که  است شرکت ریاست وظیفه ،نیز شرکت

 پاره ای در وی اگر .باشد نمونه دیگران برای شرکت، به پایدار وفاداری

در  باید لزوماً و بیاید کوتاه تواند نمی زمینه یک در کند، اشتباه موارد

 هر مدیر. است کار به «اش پایبندی و تعهد» آن و باشد الگو و نمونه آن

 دل دو اندکی حتی کارش در اگر ،باشد بااستعداد و دانشمند چند

 او به خواهند می کارکنان. بود نخواهد خوب رهبری هرگز باشد،

 صاحب از کارکنان. بنگرند متعهد یرهبر یا نمونه یکارمند همچون

 در. گیرند فرا را کوشیدن فضیلت و ارزش توانند می کوش، سخت کار

 کارگرتر بسیار مستقیم عینی آموزش ها، زمینه دیگر مانند زمینه، این

 [.9]است رسمی آموزش برنامه گونه هر از

 اختیار تفویض
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 در شده سفارش نکات از سازمان امور در کارکنان مشارکت

 حین در .است اندیشمندان اختالف مورد البته که است مدیریت

 احساس کارکنان به مدیر سوی از اختیار تفویض به نیاز ،مشارکت

 نگریستن مستقل و پذیری ولیتؤمس رشد باعث اختیار تفویض. شود می

 که است صالح به وقتی اختیار تفویض است واضح گردد؛ می کارکنان

 سایه در امر این .باشند داشته امور انجام برای را الزم دانش کارکنان

 اختیار تفویض از پس، آموزش. گیرد می صورت کارآمد آموزشی

 .کند می تر قابلیت با را کارکنان

 شغلی گردش

 سازمان در کارکنان ای دوره جاییه جاب همان شغلی گردش

 نظر در افقی سازمانی درون جاییه جاب ینوع را آن توان می و است

 های حیطه توانند می کارکنان هایی جاییه جاب چنین کمک با. گرفت

 ،د.نماین تر گسترده را خود دانش و کنند تجربه را یمتفاوت کاری

 قرار آموزش تحت را کارکنان مستقیم غیر صورت به تواند می جابجایی

 .دهد

 مشاور نقش

 مشاوره خود دست زیر انسانی نیروی به ،سرپرست یا مدیر

 غیر یا مستقیم صورت به زیادی حد تا مشاوره این. دهد می شغلی

 شدن بهتر باعث و کند می تداعی کارکنان برای را آموزش مستقیم،

 .گردد می آنان عملکرد

 راهنما و مربی نقش

 مدیر .است دست زیر افراد تربیت و آموزش ،مربی اصلی کار

 را کارکنان نهایت در و کند ایفا سازمان در را مربی یک نقش تواند می

 که است آموزش از خاصی نوع هم راهنمایی. دهد قرار ارزیابی مورد

. برند می کار به میانی و پایه مدیران کردن آماده برای باالدست مدیران

 قرار ساله چند پایه مدیر کنار در ،خاص زمانی  دوره یک در راهنما

 این چنانچه. شود آماده باالدست مدیر با جایگزینی برای تا گیرد می

 و می گردد فرد دانش ءارتقا موجب پذیرد، انجام درستی به آموزش

 .دهد می افزایش سازمان در حرکت برای را او انگیزه

 ارزشیابی

 آموزش برای را کارکنان مستقیم غیر گونه ای به ،ارزشیابی

 پایه بر باالدست مدیر که هنگامی. کند می ترغیب آموختن و دیدن

 با تواند می کند، می کشف را کارکنان ضعف و قوت نقاط ارزشیابی

 گوشزد وی به را نکات این و داده قرار خطاب مورد را فرد هایی شیوه

 .بپردازد ضعف نقاط رفع به ،خود عملکرد قوت نقاط تثبیت با تا کند

 تحقیقاتی و موریتیأم سفرهاي به کارکنان اعزام

 سفر در. شود می افراد شخصیت پنهان نقاط کشف باعث سفر

 های فرهنگ با دهند می انجام مختلف نقاط از که بازدیدهایی با افراد

. است مستقیم غیر آموزش گونه ای ،خود این و شوند می آشنا متفاوت

 جهت در خوبی فرصت کارکنان برای تحقیقاتی و موریتیأم سفرهای

 .است آنان دانش سطح بردن باال

 مفید کتب اهداي

 دنبال را اصلی هدف دو کارکنان به کتاب اهدای با ،مدیران

 صورت به مختلف کتب مطالعه با کارکنان نخست آنکه ؛کنند می

 را خود دانش سطح سازمانی های آموزش از فارغ توانند می شخصی

 کردن ملزم یا و کارکنان به کتاب اهدای دو آنکه و بخشند ارتقاء

 سازمان در مطالعه فرهنگ شدن نهادینه باعث مطالعه به کارکنان

 .گردد می

 انسانی منابع آموزش در بازبینی لزوم

؛ است یافته زیادی تحوالت گذشته به نسبت مدیریت علم

 های سبک سوی به مشخص طور به مدیریتی های سبک برای نمونه،

 سوی به نیز سازمانی ساختارهای و یافته گرایش مشارکتی و تفویضی

  .است کرده حرکت افقی روابط با همراه آزاد و باز ساختارهای

 به سوی اصلی رویکرددر بسیاری از سازمان ها  اکنون

 در و سازمان ها است انسانی منابع مدیریت شدن ای حرفه و پیشرفت

 باعث امر این .کنند می رقابت هم با انگیزه با و ماهر افراد جذب جهت

 و شود تبدیل پذیر انعطاف و یادگیرنده نهادی به سازمان گردیده
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 کاری های خالقیت و کارآفرینی سوی به سازمان مدیریتی رویکردهای

 .کند پیدا گرایش

 افزاری، نرم فکری، انسانی، های سرمایه ،کنونی جهان در

 ای حرفه. اند شده مدیریت اصلی های شاخصه خالقیت، و کارآفرینی

 واقعی جایگاه حوزه این که شود می باعث انسانی منابع حوزه کردن

 اهمیت بین واقع در و دهد ءارتقا ها بنگاه و ها سازمان در را خود

 که فرایندی عنوان به انسانی منابع مدیریت جایگاه و انسانی منابع

 افزایش و کارکنان برانگیختن و پرورش نگهداری، مین،أت دار عهده

 شود. برقرار الزم هماهنگی و تناسب است، آنان وری بهره

 شایسته چندان انسانی منابع جایگاه کشورها از بسیاری در 

 امر این دلیل. ست کشورها همین وجز هم ما کشور سفانهأمت نیست،

 های زمینه شناسایی به منوط ،انسانی منابع شدن ای حرفه که است آن

 .است موارد این شناسی آسیب و انسانی مسائل مدیریت، مختلف

 که دهد می نشان ها سازمان در موجود مدیریتی های سبک

 آغاز مدیریت در مشارکتی و تفویضی های شیوه سوی به حرکت

 البته. است یافته همگانی جنبه اطالعات به دسترسی و است گردیده

 های پیچیدگی با را سازمان ،اطالعات به دسترسی شدن همگانی این

 با تعامل حال عین در و کند می روه روب انسانی منابع هدایت در زیادی

 همین به. شود می شمرده الزم امری حاضر جهان در پیرامون محیط

 ای حرفه موضوعات و لئمسا به نسبت جهانی دید باید مدیر سبب،

 تر پررنگ بسیار انسانی منابع حوزه در نقش این و باشد داشته خودش

 زبانهای باید انسانی منابع مدیران که است این بر اعتقاد حتی. است

 تواند می لهأمس این و کنند برقرار ارتباط بتوانند تا بدانند را مختلف

 انسانی منابع حوزه در شدن ای حرفه برای. بدهد گسترش را تعامالت

 و بودن زبانه چند چندنژادی، نظیر عواملی روی ،کشورها بعضی در

 تاکید مدیر انتخاب برای اولویت عنوان به مختلف کشورهای دیدن

 باید هم انسانی منابع مدیر شخص که دهد می نشان امر این. است شده

 .باشد ها آموزش انواع معرض در لحظه هر در

 کشورش موفقیت علت ژاپن وزیر نخست از که هنگامی

 نخست واقع در. آموزش: دادند پاسخ کلمه یک در ایشان شد، الؤس

 اهمیت نکته این. کند می خالصه مفهوم این در را توسعه ژاپن، وزیر

 نشان ژاپن کشور های زیرساخت همه در را انسانی منابع حوزه

 .دهد می

 است آن می شود استنباط موضوع این از که دیگری نکته

 انسانی منابع مدیریت فرآیندهای از هرکدام برای بتواند مدیر اگر که

 منابع هدایت امکان دهد، ارائه وضعیت با متناسب و بومی راهکاری

 و ها انجمن البته. یابد می افزایش شدن ای حرفه سوی به انسانی

 مدیران از را الزم پشتیبانی باید ،راه این در نیز کارآمد مشاورین

 [.3]نمایندب

 انسانی منابع آموزش در اخالق . 8

 اما .است سازمانی هر در الزم اصول از آموزش که شد بیانپیش تر ، 

 در اخالق بحث ،آن نبودن یا بودن ارزشی و سازمان نوع اساس بر

 و دارد انسانی قوی بعد انسانی منابع مدیریت. گردد می مطرح آموزش

 ایجاد اصول ترین اساسی از. است مدیریت این در مهمی جزء ارتباط

 جهان در اما است، اخالقی اصول رعایت افراد، سایر با اثرگذار ارتباط

 در ارتباطات وسیع برقراری و ماشینی پیچیده زندگی دلیل به امروز

 از بسیاری انسان، روحی و معنوی ابعاد به توجه عدم و مجازی محیط

 عدم. گیرد نمی قرار توجه مورد جامعه افراد میان در اخالقی اصول

 انسانی صفات و انسان میان فاصله ایجاد باعث اخالقی اصول به توجه

 مدیریت کل در و اسالم نظر از مدیریت در ،دلیل همین به شود؛ می

 زیادی توجه گرایی اخالق و پسندیده صفات به ،گرا اخالق و مکتبی

 .است شده

 اخالق مفهوم به نگاهی  .8-1

 عبارت اخالق علم: فرمایند می مطهری مرتضی شهید استاد

 [.59]«زیست باید چگونه علم یا زیستن علم» از است
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 علم» : فرمایند می طباطبائى حسین محمد سید عالمه

 ؛کند مى بحث انسانى ملکات پیرامون که فنى از است عبارت اخالق

 این به .است او انسانى و حیوانى و نباتى قواى به مربوط که ملکاتى

 کند معلوم و سازد جدا  رذائلش از را آنها فضائل که کند می بحث غرض

 و اوست کمال مایه و فضیلت و خوب انسان نفسانى ملکات از یک کدام

 آنها ىیشناسا از بعد آدمى تا اوست نقص مایه و رذیله و بد یک کدام

 نیکى اعمال نتیجه در و کندی دور رذائل از و بیاراید، فضائل با را خود

 انسانى اجتماع در تا دهد انجام است، درونى فضائل مقتضاى که

 سعادت نموده، جلب خود به را جامعه جمیل ثناى و عموم ستایش

 [.53]«برساند کمال به را خود  عملى و علمى

 مقرراتی اخالق ،غربی اندیشمندان از بسیاری دیدگاه از

 از را اخالق و خدا غربی پردازان نظریه. است رسمی غیر و اجتماعی

 وارونه را ها ارزش از بسیاری و کرده حذف ها انسان روزمره زندگی

 [.51] و[ 50]اند ساخته

 انسانی منابع مدیریت در اخالق نقش . 8-2

 های نگرش با مستقیم طور به ،انسانی منابع مدیریت

 کنند می کمک نیروها این است، ارتباط در سازمان اعضای و کارکنان

 شده یاد ارتباط چنانچه. کند حرکت خود اهداف سوی به سازمان که

 این اگر و رسید خواهد خود اهداف به سازمان باشد، یسالم ارتباط

 اهداف به رسیدن از سازمان باشد، اخالقی غیر رفتارهای پایه بر ارتباط

 .ماند می باز خود

 سطح ءارتقا در اساسی نقش آموزش که پیش تر، گفته شد

 مطابق و گرا اخالق آموزش این اگر حال دارد، سازمان بهروری و دانش

 نمایان کارآمد صورتی به آموزش نتیجه باشد، اخالقی فرهنگ با

 به را سازمان ،مدیران می گردد باعث که مواردی ترین مهم از. گردد می

 گرایی اخالق از حاصل آرامش سمت به مستقیم غیر کامالً صورتی

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می دهند، سوق

 و گرایی اخالق نتایج از روانی امنیت: کارکنان روانی منیتأ مینأت  

 با است. سازمان در روانی امنیت ایجاد هکنند تضمین گرایی اخالق

 تر آسان اهداف به نیل سازمان، اعضای برای روانی تأمین أمنیت

 .گردد می

 هر شعار ترین محوری عدالت،: سازمان در محوری عدالت روحیه تزریق 

 که کنند احساس سازمان اعضای که هنگامی. است گرایی اخالق مکتب

 و اعضا بین بیشتری همکاری حس دارد، وجود سازمان در عدالت

 .آید می وجود به مدیریت

 قلب بخش آرامش خداوند یاد: روانی فشارهای و استرس کاهش 

 مکتب و اخالق نقش دهنده نشان ،کوتاهی عین در ،جمله این. هاست

 کاهش با. است سازمان جامعه و هر در روانی فشارهای کاهش در

 به اعضا کمک با اهداف سوی به حرکت سازمان، در روانی فشارهای

 .است میسر راحتی

 سازمان در اگر: ارزشی اصول در کامل بندی پای به کارکنان تشویق

 به سازمان باشند، پایبند سازمان مختلف اصول به اعضا دیگر و مدیران

 چهره شدن ماندگار یلدال از یکی. کرد خواهد حرکت ماندگاری سمت

 مقام است، سازمانی و دینی های ارزش به آنها توجه مدیران از بعضی

: که اند فرموده اشاره دولت هفته مناسبت به بیاناتی در رهبری معظم

 تالش و کار مظهر(  باهنر و رجایی شهیدان)گرانقدر شهید دو ین»ا

 ماندگار. بودند ها ارزش و اصول به اغماض بی بندی پای و منانهؤم

 مخلصی بندگان از خداوند تشکر نشانه نورانی، های چهره این یاد شدن

 های ارزش و کنند می تالش و کار اسالم برای وجود همه با که است

 [.59]«سازند می متبلور خود کارهای در را انقالبی  – اسالمی

 منابع توسعه ، اخالقی مسائل به توجه بدون گفت توان می

 در حرکت و سازمان فضای شناخت و بررسی با. است عملی غیر انسانی

 گرای اخالق فرهنگ توان می ها کاستی جبران برای ریزی برنامه جهت

 است، سازمان انسانی منابع آموزش از مهمی جنبه خود که را سازمانی

 واقعی توسعه سوی به نهایت در و نموده تزریق سازمان نیروهای بین

 .نمود حرکت سازمانی وری بهره و انسانی منابع در

 انسانی منابع مدیریت آموزش در اخالق مدیریت فواید . 8-3
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 توجه با مدیریت های رشته دیگر همــانند سازمانی اخالق

 در ها فعالیت شدن تر پیچیده با. آمد وجود به سازمان گسترش

 صحیح کارهای انجام به سازمان که نمودند احساس مدیران سازمان،

 اخالق ،تفکر ینهم نتیجه در .دارد نیاز کارها صحیح انجام کنار در

 .گرفت شکل سازمانی

 سازمانی، اخالق زمینه در انسانی منابع مدیریت وظیفه

 و رفتارها انواع هدایت جهت در ها ارزش بندی اولویت و شناسایی

 آنچه. است سازمانی اخالق به نیل جهت در مدون و دقیق ریزی برنامه

 توجه باید انسانی منابع مدیر که است این دارد اهمیت جا این در

 کامالً دیدگاهی با باید متبوع سازمان در آموزش که باشد داشته

 . پذیرد انجام محیط در موضوعه اخالق و سازمان های ارزش با منطبق

 منابع آموزش و مدیریت در اسالم دیدگاه از اخالق نقش . 8-4

 انسانی

 مفاهیم تحت آنچه به خود ابتدا که است کسی واقعی مدیر

 هایی سازماندر . کند عمل گردد می تزریق سازمان به سازمانی اخالق

 آموزش و شوند می مدیریت اسالمی و دینی های ارزش اساس بر که

 کلید خود بودن، ارزشی نفس ،است مکتبی اساس همین بر هم آنها در

 .است مستقیم غیر آموزش اصلی

 زمینه در اشتر مالک به خود فرمان در( ع) علی حضرت

 هنگامی. اند داده قرار کیدأت مورد را مطلب این زیبایی به داری حکومت

 را خداوند حکمرانی هنگام در که کنند می گوشزد مالک به ایشان که

 کند، برخورد دستان زیر با عدل با یا و بدانند حکومت نحوه بر ناظر

 مکتبی مدیران و مالک به گرا اخالق مدیریت در را آموزش ترین بزرگ

 روش و سیره چنین نیز( ص) اکرم رسول حضرت. دهند می

 آنچه. گنجد نمی مجال این در آنها بیان که داشتند داری حکومت

 غربی کشورهای با مکتبی کشورهای در را انسانی منابع مدیریت

 مدیران به آنها آموزش و اخالقی نکات همین به توجه کند می متمایز

 .است بعدی

 یکی وقتی: اند فرموده که است شده نقل( ص) اکرم پیامبر از

 .بگوید او به را مزدش مقدار بایستی گمارد می کاری به را کسی ،شما از

 امام از هم به کارگزان دستمزد پرداخت زمان خصوص در

 خشک آنان عرق آنکه از قبل» : اند فرموده که است شده نقل( ع) علی

 .«بپرداز را شان حقوق شود

 مدیران بشری، جوامع مشکالت از بسیاری حل برای

 استفاده اسالم همچون وجدانی مکاتب مدیریتی های آموزه از توانند می

 حل و هستند ای ریشه مشکالت از بسیاری که است این نکته. کنند

 های آموزه این کمک به را آینده مدیران باید پس است، بر زمان آنها

 های آموزه به یاری روز علم به تجهیز عین در را آنان و داد رشد دینی

 [.50]داد آموزش وجدانی و اخالقی

 سازمانی اهداف راستاي در آموزش نهایی نتایج . 9

 های نظام و سازمان مشترک مقاصد که مواردی ترین مهم

 زیر شرح به را بیان می دارد خدمت ضمن آموزش خصوص در مختلف

 :است

 سازمان با کارکنان نمودن همسو و هماهنگ  

 کارکنان روحیه بهبود و شغلی رضایت افزایش  

 کاری ضایعات و حوادث کاهش  

 سازمان در انسانی نیروی دانش سازی بهنگام  

 سازمانی تحوالت و تغییر به کمک  

 سازمان کارکنان بین در همکاری و همدلی روحیه تقویت  

 شرایط و سازمانی فرهنگ نوع حسب بر که است این توجه قابل نکته

 هر اولویت و اهداف این از کدام هر اهمیت میزان المانها، دیگر و زمانی

 [.52] و[ 3]است متفاوت کدام

 گیري نتیجه .11

 جایگاه مورد در مختلفی های پژوهش ،حاضر حال در

 معتقد نگارنده. است گرفته انجام انسانی منابع مدیریت در آموزش

 حیطه در را خود اساسی جایگاه آموزش هم هنوز ،همه این با است

 مدیران از بسیاری هم هنوز که چرا ؛است نیافته انسانی منابع مدیریت
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 سازی آماده جهت در را سازمان مالی منابع تزریق ریسک قدرت

 کردن اخالقی چنین هم. ندارند انسانی منابع آموزش های زیرساخت

 دین وشود می سازمان بدنه به کارآمد و ریز نکاتی ورود باعث آموزش

 یک بدنه تواند می جدید رفتار این و گردد می رفتارها تغییر باعث

 .دهد نمایش متفاوت دیدی با را انسانی منابع سیستم

 مراجع

 کار؛ روابط و انسانی منابع استراتژیک مدیریت ناصر؛ میرسپاسی،( 5

 5933 ترمه؛ نشر تهران،

 نشر مرکز تهران، صنعتی، روابط السادات؛ شمس زاهدی،( 0

 5932 دانشگاهی،

 سید و پارسائیان علی ترجمه سازمانی، رفتار مبانی گری؛ دسلر،( 9

 5932 فرهنگی، های پژوهش دفتر تهران، اعرابی، محمد

 میرزا جهانشاه ترجمه نیست، من مرام روی دنباله استان؛ شی،( 3

 5931 ایزایران، انسیتو نشر بیگی،

 محمدعلی ترجمه کاال، بعد و اسان اول کونوسکه؛ ماتسوشیتا،( 1

 5920 صنایع، مدیران انجمن داخلی نشر طوسی،

 محمدعلی ترجمه نان، ای لقمه برای نه کونوسکه؛ ماتسوشیتا،( 9

 5930 شباویز، نشر طوسی،

 در خدمت ضمن های آموزش اهمیت محمدرضا؛ زاده، خوشنویس( 2

 5932 ها، سازمان

 و انسانی نیروی بهسازی در آموزش ضرورت مهدی؛ شریعتمداری،( 3

 5932 سوم، درهزاره آن توسعه

 ای، حرفه نوگرائی ضرورت و انسانی منابع مدیریت محمد؛ یارندی،( 3

5930 

 انسانی منابع بازآموزی الگوهای و ها نظریه مهدی؛ شریعتمداری،( 52

 5930 یکان، نشر تهران، سازمان، در

 انسانی، نیروی توسعه در آموزش نقش بررسی مهین؛ نحاسی،( 55

 گلشن رسول محمد دکتر راهنمایی به ارشد کارشناسی نامه پایان

 5932 شمال، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه فومنی،

 اخالق، علم با انسانی منابع مدیریت ارتباط رضا؛ علی اژدری،( 50

 0252 تهران،

 صدرا، نشر تهران، اسالمی، علوم با آشنایی مرتضی؛ مطهری،( 59

5932 

 یک جلد المیزان، تفسیر محمدحسین؛ طباطبایی،( 53

 5339 رشد، دانشنامه انسانی، منابع مدیریت آرمسترانگ؛( 51

 محترم ریاست جمع در رهبری معظم مقام فرمایشات از ای گوشه( 59

 5933 شهریور همشهری، روزنامه کابینه، اعضای و جمهور
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 مقاله پژوهش پایه:  

 

 

سنجش میزان آمادگی سازمان های دولتی استان ایالم جهت 

 مدیریت هویت الكترونیك در فضای دیجیتالاستقرار نظام 
5مهدیان اهلل آیت  

 :چكیده

هـای   ای که اینترنت و ارتباطات الکترونیک جـایگزین روش  در دوره

و حرکت به سوی جامعه اطالعاتی آغاز  هسنتی برقراری ارتباط شد

اعالم هویت در معرض وضعیت کـامالً جدیـدی قـرار     ،گردیده است

سـاختی بـرای ارائـه     هویت دیجیتال افراد، بـه عنـوان زیـر    و گرفته

کـه در دولـت    دیگـر  خدمات الکترونیک و بسیاری دیگر از خدمات

 . بنـا بـر ایـن،   ناپذیر اسـت   الکترونیک مد نظر است، ضرورتی گریز

هویت دیجیتال، امکان تحول در مبادلـه خـدمات را پدیـد آورده و    

برای مدیریت ایـن   همچنین .آنها را وارد دوره جدیدی نموده است

 .ای نیاز است ابزارهای جدید و پیشرفته، هویت در فضای دیجیتال 

ارزیـابی سـطح آمـادگی سـازمان      برای ، پایانه ایبرای این منظور 

های دولتی استان برای اسـتقرار نظـام یکپارچـه مـدیریت هویـت      

، در بـرای ایـن کـار    .الکترونیک در فضای مجازی انجام گرفته است

زیر مولفـه انتخـاب  و    53مدل مفهومی هشت بعد آمادگی و  از، آغ

بـه تعـداد   آماری پرسشنامه محقق ساخته تدوین وبا بررسی نمونه 

سازمان دولتی استان ایـالم و   51نفر از مدیران و کارشناسان  011

مشخص شد که سطح  آمادگی    spssتجزیه و تحلیل  با نرم افزار 

 است .« خوب»کلی سازمان های دولتی استان ایالم در حد 

                                                           
 یس اداره ثبت احوال ایوانئ، ر (استراتژیک)کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  . 5

 ،ریت هویـت الکترونیـک، فضـای مجـازی    مـدی  :واژگان کلیددي 

 احراز هویت  ،فناوری اطالعات

 مقدمه 

هـای   ای که اینترنت و ارتباطات الکترونیک جـایگزین روش  در دوره

و حرکت به سوی جامعه اطالعاتی آغاز  هسنتی برقراری ارتباط شد

اعالم هویت در معرض وضعیت کـامالً جدیـدی قـرار     ،گردیده است

سـاختی بـرای ارائـه     هویت دیجیتال افراد، بـه عنـوان زیـر    و گرفته

کـه در دولـت    دیگـر  خدمات الکترونیک و بسیاری دیگر از خدمات

 ایـن،  . بنـا بـر  ناپذیر اسـت   الکترونیک مد نظر است، ضرورتی گریز

هویت دیجیتال، امکان تحول در مبادلـه خـدمات را پدیـد آورده و    

برای مدیریت ایـن   همچنین  .آنها را وارد دوره جدیدی نموده است

  .ای نیاز است ابزارهای جدید و پیشرفته، هویت در فضای دیجیتال 

استفاده از هویت دیجیتال، مزایای زیادی را درقالب مبادله خدمات 

،تجـارت الکترونیـک ،جامعـه     0رونیک، شـهر مجـازی  در دولت الکت

را الکترونیک ،بهداشـت الکترونیک،عـدالت الکترونیـک  نظـایر آن     

در چند سال گذشته سازمان ثبت احوال کشـور در   د.نمای ایجاد می

راستای احراز و شناسایی و تصدیق هویت افراد و در اجرای طراحی 

موضوع عیتی کشور ( پایگاه اطالعات شهروندان )بانک اطالعات جم

اجرای کـارت هوشـمند    قانون مدیریت خدمات کشوری و 32ماده 

بسـتر و کلیـد ورود بـه دولـت الکترونیـک       کـه ملی چند منظـوره  

قانون برنامه پـنج سـاله توسـعه حمهـوری      39موضوع بند ه ماده )

سامانه ای طراحی و بـه صـورت آنالیـن در اختیـار       (اسالمی ایران

بـانکی و نظـامی و قضـایی دولتـی قـرار داده       دستگاه اداری و 522

ثیر بسزایی در انجام أاستفاده از این فناوری ت ؛ به گونه ای کهاست 

و ایمـن تـر افـراد و     مطمـئن سریع تر کار ها و احـراز و شناسـایی   

                                                           
2
 - E- city 

 سنجش میزان آمادگی سازمان هاي دولتی استان ایالم جهت استقرار نظام مدیریت هویت الكترونیک در فضاي دیجیتال    
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زمینه سازو زیر ساخت توسـعه   این سامانه...را دارد . وکاهش جعل 

این پژوهش  دراهد بود. لذا و استقرار دولت الکترونیک در آینده خو

درسـازمان   و امکانات موجـود  الکترونیکبه مطالعه پیرامون هویت 

هــای دولتــی اســتان ایــالم بــرای اســتقرار نظــام مــدیریت هویــت 

 است . شده ثبت احوال پرداخته الکترونیک

 له أبیان مس

ــه ورود ــرن ب ــا اطالعــات، عصــر و یــک و بیســت ق ــا  چــالش ب  وه

 یـک  هـی   که گونه ایبه  است بوده همراه یجد اریبس یها ینگران

 بیستم قرن نوین یها یو فناور شده طراحى یا توسعه یها برنامه از

 بـروز  از ناشـى  تبعات و مسائل نیا حل بر قاطعى تأثیر اند نتوانسته

، از اندیشـمندان  بسـیاری  نظر به(.  0229، لی)ک گذارند جاه بآنها 

 نقشى تواند یاطالعات م فناورى انقالبو دولتمردان،  نظران صاحب

(.  0225، بکـوس ) باشـد  داشـته ها  چالش این با مواجهه در اساسى

 تـا کنـدوکاو   گرفته اطالعاتی جامعه از که عتقدندم  رابینز و وبستر

 ناپذیر اجتناب بر ،نوین یها یفناور و یو فرهنگ اجتماعی معانی در

 اطالعـات  که کنند یم تاکید شرایطى در مجازی بشر ندگیز» بودن

 اصلى شاخص عنوان هب ارتباطى و اطالعاتى تکنولوژیک بسترهاى و

 رابینـز،  و بسـتر د )وشو یم محسوب یا جامعه هر پیشرفت و توسعه

بـه   خـدمات انجـام   الکترونیـک  دولت مثبت های پیامد از .( 5931

 حضورى مراجعات عدم نظارت و کاهش هدف با الکترونیکصورت 

 سـازوکارهاى  دنبـال  بـه  الکترونیـک  ارتباطات از استفاده افزایش و

 نیروهـای  نبـود  ماننـد  فراوانی های خالء امات. اس و کارآمد مناسب

، تابعـه هـا   وادار ادارات کـل  سطح در انفورماتیک امور در متخصص

 خـدمات  ارائـه  جهـت  مناسـب  فضـای ، مناسب باند پهنای داشتنن

 بـودن  بـاال و  کارکنـان  تحصـیلی  مـدرک  ن بودنییپا و الکترونیکی

 تـر  مهـم از همه و  شود یم دیده گذر این درو...  پرسنل کاری سابقه

 . و اطالعات منتشره در فضای سایبری اسـت.  ها دادهامنیت  مسأله

بیرونی دولت روی و وقتی قرار باشد تمامی ارتباطات درونی  مسلماً

و امکاناتی اسـت کـه   ا نیازمند فض ،انجام شود الکترونیکبستر های 

را زیر سـقف یـک سـاختار جمـع      ندهایافربتواند کلیت کار و تمام 

در این مسیر تصدیق هویـت  د و عهده بگیرر و هدایت کار را ب نماید

ینا  .از اهمیت بسزایی برخوردار استر مدیریت آن در فضای سایبو 

ی هـا  بانکو تکمیل اطالعات ت دقت و امنیو افزایش سرعت  بر این

و ی اطالعـاتی  هـا  بانـک با کلیه ک توان لین ءارتقار و یتی کشوجمع

در شـکل گیـری دولـت الکترونیـک      ، در کشور برخطی ها ستمیس

 .داشتسهم بسزایی خواهد 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

در وضعیت کنونی که یکصد کشور در سراسر جهان برنامه ی نظام 

مـدیریت   سـوی حرکـت بـه    برای آمادگی سازمان هاهویتی دارند ،

در فضـازی مجـازی و جامعـه اطالعـاتی اهمیـت       الکترونیکهویت 

زیادی دارد و پیاده سازی و بسترسازی نظام جامع مدیریت هویـت  

سـتون دولـت   بـه گونـه ای   مهم و زیربنایی و  ای مقوله الکترونیک

این پژوهش به مطالعه  ،موضوع با توجه به اهمیت .الکترونیک است

در فضـای دیجیتـال و ضـرورت     کترونیکالپیرامون مدیریت هویت 

بررسی قابلیت هاو امکانات و زیرساخت ها در سازمان هـای اسـتان    

ابعاد و ماهیت سنجش میـزان  ، دیگر به عبارت .ایالم پرداخته است

اسـتقرار   بـرای آمادگی الکترونیک  سازمان های دولتی استان ایالم 

نظام مدیریت هویت الکترونیک در فضای مجازی و امکان اسـتقرار  

بـا اسـتقرار مـدنظر ایـن پـژوهش اسـت کـه در         ،دولت الکترونیک

راستای حرکت سازمان های دولتی بـه سـوی جامعـه اطالعـاتی و     

هرگونـه برنامـه    ،همچنـین   .دولت الکترونیک حائز اهمیـت اسـت  

 الکترونیـک اجرای طرح هویت ریزی برای هوشمند سازی ادارت و 

نیازمند زیرساخت ها و داشـتن تصـویر صـحیح از میـزان آمـادگی      

ایـن مقالـه  در    اسـت کـه  سازمان ها و کمبودها و نواقص احتمالی 

 صدد شناسایی این کمبودها است .

 تعریف اصطالحات و مفاهیم

واژه هویت ریشه در زبـان التـین دارد . ایـن واژه دارای دو     :هویت

تمایز یعنی تفـاوت اساسـی کـه     ی .در یک معنی به معنا معناست

ایز مـی  ممت (به واسطه هویت خودش)شخص را از همه افراد دیگر 

 ،بـه ویژگـی تشـابه کـه در آن     ،و در معنای دیگـر  دارداشاره  سازد
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اشخاص می توانند به هم پیوسته  باشـند و یـا از طریـق گـروه یـا      

های قومی  نظیر ویژگیمقوالت براساس صور مشترک برجسته ای 

 و ...به دیگران بپیوندند داللت دارد. ماهیت

گونه که در دنیـای واقعـی و    همان :مدیریت هویت الكترونیكی

« هویـت »در مراجعات فیزیکی، نخستین مرحله هـر تعامـل احـراز    

افراد احراز شود. بـه  « هویت»باید در دنیای مجازی نیز، ابتدا  ،است

دنیای مجازی، باید دارای هـویتی باشـد    بیان دیگر، هر شهروند در

که متناظر هویت فیزیکی او در دنیای واقعـی اسـت و ایـن هویـت     

برقـراری کلیـه    مایـه  نیاز ارائه خدمات و به طور کلی مجازی، پیش

تعــامالت و فراینــدها در دولــت الکترونیــک خواهــد بودکــه بــه آن 

 مدیریت هویت الکترونیک گفته می شود.

این موارد شامل سیاست ملی فناوری  :انونیآمادگی حقوقی و ق

قوانین حاکم بر همه بخش های کلیدی جامعه است و و ارتباطات 

(.دراین پژوهش میزان آمادگی 5935)نوالدینی و همکارانش ،

لفه های ؤحقوقی سازمان های دولتی استان ایالم با سنجش م

 ارچوب قانونی حمایت از دولت الکترونیک ،امنیت اطالعات وهچ

از طریق پنج گویه در قالب     ICTوحمایت از گسترش IT خدمات 

 طیف پنج ارزشی لیکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است .

آمادگی فرایند به مهندسی مجدد  :آمادگی فرایند-

کارگیری ه فرایندها،میزان اتوماسیون فرایندها و خدمات و ب

کید دارد )باقری دهنوی أفناوری اطالعات در فرایندهای مختلف ت

(.در این پژوهش میزان آمادگی فرایند سازمان 5935و همکارانش ،

قابلیت  ی همانندلفه هایؤمهای دولتی استان ایالم با سنجش 

اتوماسیون سازی فرایندها ،قابلیت پشتیبانی از فرایندها و خدمات 

ه در رسانی پایگاه دادها و فرایندها از طریق ده گوی روزه و قابلیت ب

 قالب طیف پنج ارزشی لیکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است .

به آمادگی مدیریت به اهمیت نقش مدیریت  :آمادگی مدیریتی-

با زیر معیارهای مدیریت  ITکارگیری ه مدیریت ارشد در ب ویژه

تغییر،مدیریت پروژه،مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با 

(. در این 5935و همکارانش ، مشتری می پردازد )باقری دهنوی

میزان آمادگی مدیریتی سازمان های دولتی استان ایالم با  ،پژوهش

سنجش مولفه های حمایت مدیران ارشد ،تامین امکانات و میزان 

و اولویت فاوا از طریق هفت گویه در قالب طیف مدیران حمایت 

 پنج ارزشی لیکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است .

در بعد زیرساخت منابع انسانی ،به  :ت کارکنانآمادگی مهار-

آموزش ظرفیت سازی و نیز وضعیت موجود منابع انسانی آگاه 

آموزش دیده وماهر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در هر 

کشور و استفاده از آنان در طراحی شبکه های اطالعاتی میان 

(.دراین 5935،کسب و کارها توجه می شود )نوالدینی و همکارانش 

میزان آمادگی مهارت کارکنان سازمان های دولتی استان  ،پژوهش

دانش و مهارت کارکنان ،دسترسی به لفه های ؤمایالم با سنجش 

گویه در قالب طیف  55از طریق   Ictنیروهای متخصص وآموزش 

 پنج ارزشی لیکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است .

به ابزار سخت افزاری و  ن که در آ :آمادگی زیرساخت و فاوا-

باتوجه به اهداف و  IT کارگیری ه نرم افزاری الزم برای توسعه و ب

(. در 5935برنامه ها توجه شده است )باقری دهنوی و همکارانش ،

این پژوهش میزان آمادگی زیرساخت و فاوا سازمان های دولتی 

،  استان ایالم با سنجش مولفه های زیرساخت اطالعات و ارتباطات

دسترسی به تکنولوزی )سخت افزار و نرم افزار ( و یکپارچه سازی 

گویه در قالب طیف پنج ارزشی لیکرت  51سامانه ها از طریق 

 ،مورد ارزیابی واقع شده است .

آمادگی استراتژی و  :آمادگی استراتژي و اهداف فناوري-

اهداف سازمان به راهبردها،چشم انداز ،اهداف،طرح ها،سیاست ها و 
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با توجه به اهداف و برنامه ها توجه  ITبرنامه های سازمان در بخش 

(. در این پژوهش 5935شده است  )باقری دهنوی و همکارانش ،

میزان آمادگی استراتژی و اهداف سازمان های دولتی استان ایالم 

چشم انداز سازمان برای توسعه فاوا و لفه های ؤمبا سنجش 

ر سازمان از طریق هفت گویه در سیاست ،راهبرد و اهداف فاوا د

 قالب طیف پنج ارزشی لیکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است.

در  یانسان رویین تیوضع یابیشاخص ارز نیا :آمادگی فرهنگی -

پرسنل مناسب، ارائه آموزش های  رییکارگه ب حوزه استخدام و

ارائه  فرهنگابعاد نیدر کارکنان، همچن زشیانگ جادیالزم و ا

 به بهره لیو تما وتریهای کامپ شبکه قیمحصوالت و خدمات از طر

 رشیپذ زانیدر واقع مو الکترونیکصورت ه باز خدمات  رییگ

پژوه و همکاران،  ینی)حس دهد یم رارش قرا مورد سنج یاجتماع

(. دراین پژوهش میزان آمادگی فرهنگی سازمان های دولتی 5932

فرهنگ پذیرش ایده های نو لفه های ؤماستان ایالم با سنجش 

،فرهنگ مقاومت در برابر تغییر ،عالقه مندی و انگیزه کارکنان و 

گویه در قالب طیف پنج ارزشی  55احساس مفید بودن  از طریق 

 لیکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است .

به جوانب امنیت شبکه و اصطالح آمادگی  : آمادگی امنیتی-

مثل تعریف حریم خصوصی، جرائم  هاشبکه  اصول سیاستگذاری

 امنیت گفتتوان  سایبر،تجارت و ارتباطات جهانی اشاره دارند می

روزمرة امنیت  ها تا حد زیادی با مفاهیم ها و داده رایانه ها، شبکه

( دراین 5933)میردامادی ،در فضای سایبر به هم گره خورده اند

میزان آمادگی امنیتی سازمان های دولتی استان ایالم با  ،پژوهش

گویه در  2ابزار و مکانیزم های امنیتی از طریق لفه های ؤمسنجش 

یکرت ،مورد ارزیابی واقع شده است. قالب طیف پنج ارزشی ل

  در ایران الكترونیکوضعیت مدیریت هویت 

با توجه به این که در راستای تحقـق چشـم انـداز بیسـت سـاله ی      

جمهوری اسالمی ایران،بـه منظـور همگرایـی و همـاهنگی برنامـه      

هـای   ها،ایجاد وفاق در تحقق یکپارچگی،کیفیت ساختار و فعالیـت 

دولت در بسترفناوری ارتباطات و اطالعات، سند توسـعه ی دولـت   

گفـت تـاکنون    مـی تـوان   الکترو نیک در ایران تدوین شده اسـت، 

های مانند ایجاد وب سایت در دستگاه های دولتـی کشـور،    فعالیت

های اجرایی کشـور، شناسـایی خـدمات     دستگاهل راه اندازی پورتا

الکترونیـــــک ومهمتـــــرین اولویـــــت هـــــای الکترونیـــــک ، 

درگاه واحد دولت الکترونیک از جانب وزارت  www.iran.irایجاد.

مـردم بتواننـد    استدرگاه انتظار  کهات ) ارتباطات و فناوری اطالع

مـورد   بدون مراجعه حضوری به سازمان ها و دستگاه هـا، خـدمات  

نیاز خود را دریافت کنند ( ، وایجاد مهم ترین بانک های اطالعـاتی  

ازقبیـل   ایران WWW.NOORMAGS.COMدولت الکترونیک 

کشو بانک اطالعات شناسنامه ای افراد )متولی: سازمان ثبت احوال 

 ایـران( جمهوری اسـالمی   متولی: پستمکانی ) ر( ، بانک اطالعات

در این راسـتا سـازمان ثبـت احـوال     در کشور انجام شده است و.... 

 در ایران نظـر بـه   الکترونیککشور به عنوان متولی مدیریت هویت 

پیشــرفت فنــاوری هــای مراکــز داده و مزایــای مــدیریت متمرکــز  

با استفاده  5921در سال که ری بارگذا( Main Frame) اطالعات

داده هـای محلـی بـرای تشـکیل      از فناوری بسیار جدید آن زمـان 

آغـاز شـد و   بار گـذاری آن  پایگاه داده مرکزی و متمرکز در تهران 

بـا فنـاوری    5931( در سال Data Centerنهایتا نرم افزارهای ) 

 در مرکـز  عظـیم پـردازش داده   بـا حجـم   های جدیـد مراکـز داده  

شد .درطی سال های اخیر با تکمیل  ایحادات جمعیت کشور اطالع

ادارات  شبکه داخلی سازمان ثبت احوال و اتصـال آنالیـن همـه ی   

رغم برخی کاستی هـا، ایـن سـازمان بـه     لی محلی به مرکز داده، ع

 "نقطه ای ازدیجیتال شدن رسیده اسـت کـه مـی توانـد خـدمت      

 Service)9 بــه صــورتدرصــد  522خــود را  "اســتعالم هویــت 

(Web بـه   این سرویس بـر پایـه وب   .در فضای مجازی ارائه نماید

می دهـد بـرای اطمینـان     اجازهدستگاه ها و ساز مان های مختلف 

مشتریان خود، با دسترسی به مرکز داده  مراجعان و بیشتر از هویت
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اطالعات جمعیت کشور از طریـق وب،بـه رکـورد اطالعـاتی مـورد      

آنـان   دسترسی پیدا کرده و هویت ادعایییید سازمان ثبت احوال أت

را بررسی کنند .این سرویس برای بسـیاری از نهـاد هـای امنیتـی،     

بانک ها ، بنگاههای اقتصادی و خدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار 

اسـتفاده از مـدارک هـویتی     زیرا به میزان زیـادی از امکـان   ت؛ اس

. کاهـد  ری و ... مـی جعلی برای کالهبرداری ، سوء استفاده ، خرابکا

هویتی جعلی  اشخاص کالهبردار نمی توانند با مدارک برای نمومه،

و باز کردن حساب های مختلف سوء استفاده هـا مـالی خـود را در    

در  و غیر قابـل ردگیـر ی باشـند.    کنندبانکی کشور پنهان  سیستم

مدیریت هویت که بستر  را طرح کارت هوشمند ملی (5933)سال 

الیحـه برنامـه پـنجم     39مـاده   (ست به استناد بند )دا  الکترونیک

سـازمان  رت کشور )وزا "توسعه جمهوری اسالمی که بیان داشته : 

احوال( مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط همراه با  ثبت

صورتی که شـامل کلیـه    تکمیل و اصالح پایگاه اطالعات هویتی به

وت و تغییـرات مشخصـات   وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طالق، ف

الکترونیک ( و سایر کاربردها باشـد،   یهویتی وصدور گواهی )امضا

هوشـمند ملـی    تا پایان برنامـه نسـبت بـه تـأمین و صـدور کـارت      

کلیه اشخاص حقیقـی و   «چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.

حقوقی مشمول مکلفند درارائه خدمات خود به مردم از این کـارت  

 مایند.  استفاده ن

 جایگاه مدیریت هویت الكترونیكی دردولت الكترونیک 

مجـازی همـواره    هـای  یطدر محـ و هویـت افـراد   اطالعـات   یتامن

اسـتفاده از  در  یو الزامـات اساسـ   هـا  یرسـاخت از ز یکـی عنـوان   به

 یجـاد قـرار گرفتـه اسـت. ا    یـد مـورد تاک  الکترونیـک خدمات دولت 

ــا ن یکــه بــه انــدازه کــاف یــتاز امن یســطح و  یازهــاو متناســب ب

 یطـ یمح یطدر تمـام شـرا   یبـا شـده باشـد، تقر   انجام گذاری یهسرما

است کـه   یسطح مطلوب یناست. تنها با فراهم بودن چن یرپذ امکان

هـای   و ارگـان  یهـای خصوصـ   ها، شـرکت  سازمان یقی،اشخاص حق

 ردنقـش مـو   ،های گوناگون به طرف ینانضمن اعتماد و اطم یدولت

شـبکه متعامـل و هـم     ینهای مؤثر از ا عنوان گروه به انتظار خود را

 (.Gollmann، 5333) خواهند نمود یفاافزا ا

مانند  های امنیتی الزم بدون توجه به زیرساختدولت الکترونیک  

ــ  ــه ب ــراد جامع ــایی اف ــدور   ه شناس ــرد، ص ــه ف ــر ب ــورت منحص ص

اسنادالکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطالعـات،  

مراکزصدور گواهینامه دیجیتال و مانند آن، قابـل اجـرا نیسـت. در    

 های الزم و استفاده از مفـاهیمی  زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت این

جایگـاه   ،مانند امضای دیجیتال است. با توجه بـه ایـن نکتـه مهـم    

در قلب بخش خدمات مشاع زیرسـاخت  مدیریت هویت الکترونیک 

ر کلیدی و پر اهمیت اسـت.در قالـب   الکترونیکی کشور، بسیا دولت

شناسـایی ملـی بـه    کارت سازمان ثبت احوال با ارائة "شمارة ملی "

بـه هویـت افـراد     عنوان کلید یکه و منحصر به فرد برای دسترسـی 

مدیریت هویـت افـراد در   ترین گام ها را برای  حقیقی، یکی از مهم

هم لکترونیک در سالیان گذشته برداشته است.  تحقق دولتجهت 

های الزم برای  بعدی در راستای تکمیل زیرساخت اکنون، گام مهم

کـه  اسـت  « شـهروند الکترونیـک  » باشـد،   الکترونیک تحقق دولت

الکترونیـک بـا اجـرای پـروژة کـارت      دولـت   همان تعریـف مفهـوم  

در حـال   و احـوال  هوشـمند توسـط سـازمان ثبـت     شناسایی ملـی 

رای ایـن پـروژه را   ترین هدف ازاجـ  . شاید بتوان مهماستپیگیری 

هویـت و ارائةخـدمات   و مـدیریت  ایجاد امکـان شناسـایی و اثبـات    

مجازی بـه عنـوان کلیـد ورود بـه      گوناگون به شهروندان در فضای

در  دولت الکترونیک نام برد .بحث مدیریت هویت در فضای مجازی

 منظر قابل توجه استاین الکترونیک از  توسعه و پیاده سازى دولت

در فضـای   بسترسازى قـانونى بـراى برقـرارى هرگونـه خـدمت      که

 . است و تصدیق هویت افراد مستلزم شناسایى مجازی 
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  پژوهش روش و نوع

 .تحقیـق  موضوع نه ؛یابد می اعتبار تحقیق که است روش لحاظ از

 معتبـر  هـای  راه و ابزارهـا  قواعـد،  از ای نیز مجموعه تحقیق روش

 هـا، کشـف   واقعیـت  بررسـی  بـرای  یافتـه  نظـام  و )اطمینان قابل(

 .(5933 خاکی،(است مسأله حل راه به دستیابی و مجهوالت

 نظـر  از کـاربردی،  هـدف  حیـث  از این پـژوهش  که است گفتنی 

 است؛– اکتشافی پیمایشی تحقیقات نوع جنبهاز و توصیفی ماهیت

 در موجـود  امکانـات  و شرایط بهتر چه هر شناخت درصدد که چرا

هـای   اسـتقرار سیسـم   منظـور  بـه  ایـالم  استان دولتی های سازمان

ی خدمات به  مدیریت هویت الکترونیک در فضای مجازی برای ارائه

  .است بررسی مورد های سازمان درکنندگان  دریافت

  پژوهش آماري نمونه و جامعه

 استاستان ایالم  اداریجامعه آماری این پژوهش کلیه دستگاهای 

را دارند. با توجـه بـه    الکترونیککه سابقه استفاده از سامانه هویت 

تصـمیم گرفتـه    ،تخصصی بودن بحث وگستردگی و پراکنـدگی آن 

اسـتفاده   الکترونیکاز سامانه مدیریت هویت  ی کهشد سازمان های

می کنند براساس وظیفه ذاتی خود به پانزده دسته تقسیم و از هـر  

مــدیران و کارشناســان فنــاوری و بخــش یــک نمونــه انتخــاب واز 

ــاتی آن ســازمانؤکارشــناس مســ ــا ) در  ول و عملی ســازمان 51ه

استانداری ایالم ، اداره کل بیمـه سـالمت اسـتان ایـالم، اداره کـل      

بازرگانی استان ایالم ، اداره کل امورمالیاتی ایالم ، اداره کـل جهـاد   

وپـرورش  کشاورزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،اداره کل آموزش 

ایالم ،بنیاد شهید و امور ایثارگران اسـتان ایـالم ،سرپرسـتی بانـک     

ملی ایالم  ،سرپرستی بانـک مهـر افتصـاد ،سرپرسـتی بانـک سـپه       

استان ایالم ،سرپرستی بانـک کشـاورزی اسـتان ایـالم ،سرپرسـتی      

بانک انصار ،اداره کل دادگستری ایالم وفرماندهی نیـروی انتظـامی   

 ند.ان نمونه انتخاب گردیالم (به عنواستان ا

  نمونه حجم و گیري نمونه روش

چنـد   ای طبقـه  نوع از و تصادفی ،پژوهش این در گیری نمونه روش

 کلیـه دسـتگاه هـای    ابتـدا  که صورت این به .است بوده ای مرحله

به نوعی در حـال اسـتفاده از    5939ایالم که در سال  استاناداری 

نـوع وظیفـه بـه     پایه بوده اند  بر الکترونیکسامانه مدیریت هویت 

نفر مدیران ارشـد و   3 سازمان هر در آن از پسدسته تقسیم و  51

نفر کارشناسان  52نفر از کارشناسان فناوری و  9میانی و عملیاتی ،

نفـر   011در مجموع  که اجرایی  به صورت تصادفی انتخاب گردید

حجم کل نمونه آماری را تشکیل می دهند .حجم نمونه با اسـتفاده  

که از  یاز فرمول کوکران با توجه به جمعیت کارمندی سازمان های

 9222استفاده می کننـد حـدود    الکترونیکسامانه مدیریت هویت 

  نفر برآورد شده است . 

 پژوهش ابزار 1روایی

انـدازه   ابـزار  کـه  میدهـد  پاسـخ  سوال این به )اعتبار( روایی مفهوم

 و سـرمد ( مـی سـنجد   را نظـر  خصیصـه مـورد   حـد  چـه  تا گیری

 پرسشنامه اعتبار تعیین برای پژوهش این در د ، (5933همکاران، 

 در نظـر  صاحب پنج کمک به صوری( از نوع( محتوا روایی روش از

 راهنمـای پـژوهش   کمیتـه  و اطالعـات  فنـاوری  و مـدیریت  حوزه

 .است شده استفاده

 پژوهش ابزار 5پایایی

 در هـا  پاسـخ  هماهنگی و ثبات سنجه، یک )اعتماد قابلیت( پایایی

 خـوب  و درسـتی  ارزیـابی  به و دهد می را نشان گیری اندازه ابزار

( 5933 آذر، و فـرد، الـوانی   دانایی( کند می کمک سنجه یک بودن

گـرفتن   نظر در جهت پرسشنامه نسخه 031 تعداد ،پژوهش این در

 کـه  سـازمان  51 مـدیران  و کارکنان بین در احتمالی، های ریزش

 بـرای  آنهـا  از عـدد  92 کـه  شـد  توزیع بودند، آماری مدنظر نمونه

                                                           
1
- validity 
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 یـا  بـودن  نـامفهوم ) یایـرادات احتمـال   رفـع  و آزمایشـی  بررسـی 

 .گردید توزیع مخاطبان( دیدگاه از االتؤس بودن چندبعدی

 شد داده تشخیص معتبر و نقص بدون آنها از نسخه 011 نهایت در

  گرفت. قرار استفاده مورد تحلیل آنها در داده های و

 ایالم استان دولتی های سازمان الکترونیکنظام مدیریت هویت  استقرار آمادگی ارزیابی جهت پایه مدل های مؤلفه کرونباخ آلفای میزان :(5) جدول

 آلفاي کرونباخ تعداد گویه عنوان مؤلفه ردیف

/.33 2 آمادگی امنیتی 5  

32/2 3 آمادگی فرهنگی 0  

/.33 1 آمادگی استراتژی و اهداف 9  

/.33 3 آمادگی فرایند 3  

/.39 3 آمادگی زیرساخت فاوا 1  

/.35 9 آمادگی حقوقی و قانونی 9  

/.31 9 آمادگی مدیریت 2  

/.35 3 آمادگی مهارت کارکنان 3  

های یافته :مأخذ  پژوهش 

  گویان پاسخ جنسیت فراوانی توزیع

 آمـاری  نمونه گویان پاسخ جنسیت فراوانی توزیع (0) جدول در

 استان دولتی سازمان51 در شاغل کارشناسان و مدیران( پژوهش

 .است شده ذکر ایالم(

 گویان پاسخ جنسیت فراوانی توزیع (:0جدول )        

 درصدفراوانی فراوانی جنسیت

 3/00 12 زن

 9/22 533 مرد

 522 011 کل

 پژوهش هاي یافته :مأخذ

 نفـری  011 نمونـه  اسـت،  مشـخص  (0جدول) از که گونه همان

 533 و زن  )، درصد3/00 (نفر 12 را، پرسشنامه به گویان پاسخ

 .داده اند تشکیل زن  )درصد9/22 ( نفر

 :سوال اصلی  پژوهش

آمادگی کلی سازمان های دولتی استان ایالم ،برای استقرار نظـام  

 در فضای مجازی به چه میزان اسـت؟  الکترونیکمدیریت هویت 

برای ارزیابی سطح آمادگی سازمان های دولتی استان ایالم جهت 

مدل پایه پژوهش )مـدل   الکترونیکاستقرار نظام مدیریت هویت 

لفه های تکمیلی ؤو ابعاد و م انتخاب( دهنوی ،رضائی  نور و هانی

به آن اضافه شد .این مدل برای ارزیابی میزان آمـادگی مـدیریت   

در سازمان های دولتی استان ایالم را در هشت  الکترونیکهویت 

 بعد )فرهنگی ،زیرساخت فاوا ،امنیتی ،استراتژی اهـداف فنـاوری،  

ه مدیریتی ،فرایند ،مهارت کارکنان و حقوقی و قـانونی (بـه همـرا   

لذا در این بخش بـا جمـع آوری اطالعـات     .مولفه می سنجد 53

مربوط به هریک از این هشت بخش و مولفه هـای زیـر مجموعـه    

آنها میزان آمـادگی کلـی ایـن سـازمان هـا بـرای اسـتقرار نظـام         
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 ارائه شده است.زیـر  و نتایج در قالـب جـدول    سنجش الکترونیکمدیریت هویت 

گویان در خصوص سطح آمادگی استان ایالم جهت استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیک بر مبنای مدل مفهومی پژوهش  پاسخ نظر (: توزیع9) جدول

 با عدد ثابت tو نتایج آزمون 

 مورد شماره
نسبت 

 مخالف

نسبت 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

انحراف 

معیار 

برآورد 

 میانگین

سطح 

معناداري 

آزمون دو 

 اي جمله

t df 

سطح 

 معناداری

 tآزمون 

 222/2 013 233/52 222/2 /.2355 /.91921 2959/9 /.23 /.53 آمادگی فرهنگی 1

 222/2 013 332/3 222/2 23902/2 /.93239 3923/9 /.93 /.95 آمادگی زیرساخت فاوا 2

 222/2 013 202/55 222/2 23/2 /.23 1503/9 /.25 /.03 آمادگی مهارت کارکنان 3

 222/2 013 339/02 222/2 /.291 /.11 39/9 /.33 /.29 آمادگی  فرایند 4

 222/2 013 13/53 222/2 333/2 259/2 39/9 31/2 51/2 آمادگی امنیتی 5

6 
آمــــادگی اســــتراتژی و 

 اهداف فناوری
53/2 30/2 353/9 23/2 239/2 222/2 93/53 013 222/2 

 222/2 013 923/53 222/2 233/2 22/2 99/9 23/2 05/2 آمادگی مدیریتی 7

 222/2 013 130/51 222/2 230/2 92/2 91/9 32/2 02/2 آمادگی حقوقی و قانونی  8

 222/2 013 212/552 222/2 299/2 19/2 22/9 30/2 23/2  آمادگی کلی   جمع

درصـد از   30( نشـان مـی دهـد کـه در نهایـت      9نتایج جـدول ) 

کارکنان سازمان های دولتی استان ایالم، میزان آمادگی سـازمان  

در حد زیـاد   الکترونیکخود را برای استقرار نظام مدیریت هویت 

درصـد آنهـا معتقدنـد کـه ایـن       3و تنها اند و خیلی زیاد دانسته 

آمادگی در حد خیلی کم ،کم و متوسط قرار دارد. میـانگین ایـن   

هـا بـا عـدد     ن تی برای مقایسـه میـانگین  بوده آزمو 22/9شاخص

به طور  9گویان از عدد  دهد میانگین نظر پاسخ نشان می 9مبنای 

نشـان   اسـت و ( بیشتر t= 221/552و  sig= 222/2داری ) معنی

می دهد که میزان امادگی کلی سازمان های دولتی اسـتان ایـالم   

 در فضـای مجـازی   الکترونیـک برای استقرار نظام مدیریت هویت 

قـرار   "خـوب  "بر مبنای مدل مفهومی پایه پـژوهش در محـدوده  

 .دارد

 بحث و نتیجه گیري  

در حال حاضر بسیاری از ارائه دهندگان خدمات در بخـش هـای   

دولتی و عمومی و نیز بخش های خصوصـی ،مرحلـه بسـار مهـم     

معموال به صورت حضـوری ،فیزیکـی و چشـمی     اتصدیق هویت ر

غم برخـی روش هـای جـایگزین بـرای     ی رانجام می دهند که عل

اطمینان بخشی بیشتر به صحت ایـن مرحلـه ،احتمـال خطـا در     

خطـا در   .تشخیص هویت ادعایی و هویت واقعی آن وجـود دارد  

این مرحله به سایر مراحل هم سرایت کـرده و کـل فراینـد ارائـه     

تر حتما نیـز   خدمت خدمات را خدشه دار می کند و از همه مهم

نظر بـه زنـدگی    وضی و مدارک ابرازی الزامی است به حضور متقا

ده با توجه به وقـت و هزینـه افـراد    ماشینی و مشکالت آن در آین

امکان پذیر نیست و برای حل این موضوع حساس و عدم نیاز بـه  
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کنترل انسانی و حذف خطاهای انسانی ونیز امکـان انجـام آن بـه    

وز بــا ســاعت شــبانه ر 03و غیرحضــوری در  الکترونیــکصــورت 

در فضازی اسـت   الکترونیکاطمینان باال ،موضوع مدیریت هویت 

. در ایـن سـناریو   وجه کشورهای دیگر قرار گرفته استکه مورد ت

مراحل تصدیق هویت متقاضی از پشت کامپیوتر با ارائـه شناسـه   

(بـه صـورت    الکترونیـک )هویـت دیجیتـال ،گـواهی      الکترونیک

 شود.   نرم افزار ها انجام می باخودکار و 

افـراد در فضـای    الکترونیـک مدیریت هویـت   ،در چنین شرایطی

عنـوان کلیـد ورود بـه دولـت الکترونیـک در جامعـه       ه ب ،مجازی

اطالعاتی ضرورت پیدا می کند و این فرصت را فراهم مـی سـازد   

شـوند و خـدمات بـه     د به شیوه امن وارد فضای دیجیتـال افرا که

روشی ساده تر ،سریع تر ،با کیفیت باالتر ،هزینـه کمتـر و صـرف    

بهبـود   سـبب  و این موضـوع مـی توانـد    شودوقت کمتر دریافت 

سطح کیفی زندگی مردم ،باالبردن سطح رضایت مـردم از دولـت   

شود .با وصف آمـادگی ، نیـاز و اهمیـت و اجـرای اسـتقرار نطـام       

ر سازمان هـای دولتـی اسـتان ایـالم     د الکترونیکمدیریت هویت 

ده کشوری ،کسب کاری جدید ،مدیریت هویت دیجیتال در گستر

های خاص این حـوزه اسـت    الگوها و نیازمندی مفاهیم، ،با دانش

که نیازمند تعامل ارگان های دولتی و نهادها و بخش های دولتی 

ــت در مو  ــی و دول ــزم مل وع ضــ،خصوصــی و عمــومی و اراده و ع

نتیجه می گیریم کار  هویت دیجیتال است. با این بحث ،مدیریت 

ساختار خدمات هویت در ایران بـه صـورت بنیـادین بایـد تغییـر      

ی نیازهـای امـروز دسـتگاه    ته و از نو طراحی شود تا جواب گویاف

یک کار سـنگین بـرای تغییـر و     مندنیاز این  های دولتی باشد و 

ــا و خــد   ــت ه ــا ،فعالی ــام تحــول اساســی در رویکرده مات و انج

مهندسی مجدد بـرای تـدوین فراینـد هـای جدیـد متناسـب بـا        

نیازهای این حوزه در سازمان ها و علی الخصـوص سـازمان ثبـت    

 احوال کشور است .

 براي پژوهش هاي آینده  یپیشنهادهای

موجود در سازمان   الکترونیکوضعیت آمادگی  ،در این پژوهش

ظام مدیریت هویت های دولتی استان ایالم برای استقرار ن

به  . امادر فضای مجازی ارزیابی گردیده است الکترونیک

به انجام پژوهشگران آینده پیشنهاد می گردد در صورت تمایل 

های استان ایالم با هدف  تمام دستگاه، پژوهش های بعدی 

یل مختلف سازمان که به دال الکترونیکارتقای سطح آمادگی 

زمینه مقدماتی جهت استفاده از سامانه مدیریت هویت 

.همچنین پیشنهاد  بررسی شوند را ایجاد ننموده اند الکترونیک

امکان استقرار سامانه شبکه ملی   ،می گردد پژوهش های بعدی

به منظور تجمیع و یکپارچه انتقال اطالعات و امکان متصل 

مشترک ملی از طریق کردن اطالعات در سازمان ها به شبکه 

با بستر و کمک کارت )  الکترونیکسامانه مدیریت هویت 

هوشمد ملی چند منظوره و همچنین راهکار های در جهت 

را مطالعه ( ارتقای سطح استفاده یکپارچه سازی کلیه خدمات 

 . کنند

 منابع و مأخذ

 منابع فارسی

 آقایاری هیر ،محسن ؛رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ؛منتظر .5

(.ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در 5933،غالمعلی )

 . www.SID.irروستاهای ایران .سایت 

باقری دهنوی ،ملیحه ؛رضائی نور ،جالل ؛هانی سید حسن  .0

سازمان  الکترونیک(.ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی 5935)

های دولتی با کمک روش دلفی .ارائه شده در دومین 

 5935آبان   55و52کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ،

 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان .

ارزیابی مدل (.  5935ستاری، هاله )باقری نژاد ،جعفر ؛ .9

ها در ایران جهت به کارگیری آمادگی الکترونیکی سازمان 

عات و ارتباطات با استفادهاز فرایند خدمات فناوری اطال
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تحلیل سلسله مراتبی .فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری 

 .  0اطالعات سال اول شماره 

(تحلیل آماری 5932جانسون ،ریچارد ؛دین دبلیو ،ویچرن ) .3

چن منغییره کاربردی )حسینعلی نیرومند ،مترجم دانشگاه 

 فردوسی (.

آمادگی دولت الکترونیک  بررسی"(. 5932جاللی، علی اکبر ) .1

 خبرگزاری فار س. ،"در ایران

(.ارزیابی آمادگی ثبت احوال برای دولت 5930جوکار ،علی ) .9

الکترونیک .پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مجازی آزاد 

 تهران .

موانع  ارها،یمع الکترونیک ی(. آمادگ5933) یحسن زاده، اکتا .2

 .593 وتر،یماهنامه گزارش کامپ ران،یا تیتحقق و وضع

(.ارزیابی مولفه 5932حسینی ،سید حسن ؛حضرتی ،محمود) .3

در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  الکترونیکهای آمادگی 

 .  25-93،39ایران.توسعه پلیس 

 یآمادگ"(.  5932.)  گرانیپزوه، فائزه و د ینیحس .3

عات اطال فناوری ، پژوهشکده "ارهایشاخصها و مع ،الکترونیک

 وتریکامپ یدانشکده مهندس ن،یمهندس جیو ارتباطات بس

زاده و محسن  یو محمد رضا حنف امیزاده، پ یحنف .52

 یابیمدل ارز نیتدو یمتدولوژ ی(. طراح5932) یخدابخش

 .32-552(:31) 03 فیشر ران،یا الکترونیک یآمادگ

 یابیمدل ارز ی(. طراح5932و همکاران، ) امیزاده، پ یحنف .55

 ران،یا یها و موسسات آموزش عال دانشگاه الکترونیک یآمادگ

 .یدر آموزش عال یزیفصلنامه پژوهش و برنامه ر

حنفی زاده پیمان، حنفی زاده محمدرضا، هدایی پور ریحانه   .50

آمادگی الکترونیکی  طراحی مدل ارزیابی "( . 5932) 

برنامه  ،پژوهش و "دانشگاه و موسسات آموزش عالی ایران 

 .شماره دوم ،ریزی درآموزش عالی 

( . روش تحقیق با رویکرد به پایان  5923خاکی ، غالمرضا )  .59

مرکز تحقیقات علمی کشور ،نامه نویسی . چاپ اول ؛ تهران 

 کانون فرهنگی انتشارات درایت .

 5931) بیتا ، خداداد حسینی ، سید حمید ، عزیزی ، شهریار .53

 ،،ویکردی جامع  استراتژیک( . مدیریت وبرنامه ریزی 

 انتشارات صفار.

( . روش  5939دانایی فرد ، حسن ، الوانی ، سید مهدی )  .51

رویکردی جامع . ، 0شناسی پژوهش کیفی در مدیریت 

 انتشارات صفار

 ی( .آمادگ5932مهرزاد و معمارزاده، غالمرضا ) ،یسرفراز .59

 و کینو در استفرار اثر بخش شهر الکترون یشاخص الکترونیک

 تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم ک،یالکترون یشهردار

هتل  یالملل نیب یها شیو ارتباطات، سالن هما یفناور

 .5932بهمن ماه  92و 03 ک،یالمپ

 "( .  5933سرفرازی ، مهرزاد و غالمرضا معمارزاده  )  .52

تو در استقرار  سنجش ارزیابی آمادگی الکترونیک مفهومی

سال چهار  ،،ماهنامه عصر فناوری اطالعات  "شهر الکتروتیک 

 تهرا ن. 5933آذر ماه ، 3م، شمار ه 

(.روش 5933سرمد ،زهره ؛بازرگان ،عباس ؛حجازی ،الهه ) .53

 های پژوهش در علوم رفتاری .تهران :آگاه 

(.رضایت کارکنان 5935علوی ، شهره؛ شریعتی محمد ) .53

از دوره های آموزش ضمن خدمت  دانشگاه علوم پزشکی

 . 022-052(،9) 52در علوم پزشکی ، الکترونیک

 یو فرزاد سلطان انیو محمد فتح رضای،علیاحمد یعل .02

 یاطالعات و ارتباطات برا ی(. مدل مرجع توسعه فناور5931)

 513-592: 29ت،یریفصلنامه دانش مد ران،یا یها دانشگاه

و  ی(.مبان5932حاتم ) دینور، س یمحمد و مهدو ان،یفتح .05

اطالعات، تهران، انتشارات دانشگاه علم و  یفناور تیریمد

 صنعت

(.مزایا و چالش های کارت هوشمند 5939قیطاسی ،حمزه ) .00

امه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم تحقیقات ن پایان ملی.

 کرمانشاه .

 رشیدر پذ الکترونیک یرابطه آمادگ ی(.بررس5933)کرد،باقر، .09

 نیکوچک و متوسط. در دوم یها شرکت توسط یفناور

کشور:  تهران،وزارتالکترونیکشهر  یالملل نیکنفرانس ب

 .519-593کشور،  یها یاریو ده ها یسازمان شهردار
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(.فناوری 5933کرمی ،غالمحسین ؛رضائی مقدم ،کورش ) .03

اطالعات و ارتباطات و توسعه پایدار روستایی ضرورت ها و 

 . 25-91(،19،)چالشها ،عصر فناوری اطالعات 

(.ارزیابی دوره 5932کرمی ،مینا ؛وزیرپورکشمیری ،مهردخت ) .01

علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان  الکترونیکهای آموزش 

استناد و کتابخانه ملی ایران .فصلنامه مططالعات ملی 

 . 33-95،32کتابداری و سازماندهی اطالعات ،

 لگزیان ،محمد ؛ملک زاده ،غالمرضا ؛حسینی ،زهرا .09

(.طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی 5935)

سازمانی برای توسعه راهبری سیستم های اطالعاتی ،فصلنامه 

علمی پژوهشی علوم و فناوری اطالعات ایران ،دوره 

 (.39-95،) 5،شماره03

.حوزه کارت هوشمند ملی  53، 52،53، 3،1،2ماهنامه شماره  .02

 5933سازمان ثبت احوال سال 

(. سند چشم انداز  5930لحت نظام . ) مجمع تشخیص مص .03

 www.majma.ir ساله، چشم انداز جمهوری اسالمی 02

 .شمسی 5323ایران در 

 یابیو ارز ی(. بررس5933فرناز و سپهر، فرشته ) مسگرزاده، .03

و  یانسان یروین ،ی)شاخص استراتژ الکترونیک یآمادگ اریمع

جهت  رانیا یاتم یسازمان انرژ یمرکز  ( در کتابخانهطیمح

-03،503،ی.فصلنامه اطالع شناسیتالیجید  کتابخانه جادیا

509. 
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 :معرفی آثار پژوهشی

  

 : طرح پژوهشی با عنوان

 ارتباط بین فناوری اطالعات و مدیریت دانش درنقش بررسی 

  تحول سازمانی

  1وحدتی حجت دکتر

 : چکیده

برخی مواقع حفظ رضایت ارباب رجوع از خدمت رسانی سازمان، نیازمند 

باشد. تحول سازمانی یکی از ایجاد تغییرات بنیادین و نیمه بنیادین می

میل به تحول در  است؛مسیرهای ایجاد ساختار مطلوب میل مشتریان 

دوران معاصر، با توجه به اهمیت تطبیق با دگرگونی های محیط پیرامون 

ای رسیدن به تحول سازمان، رو به افزایش است و باعث شده عوامل زمینه

 های زیادی قرار گیرد. سازمانی مورد بررسی

نقش مدیریت دانش در ارتباط هدف از انجام پژوهش بررسی  ،بنابراین

ثبت احوال استان  اداره کلتحول سازمانی در  وفناوری اطالعات  میان

. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش استلرستان 

 گیرد. در دسته تحقیقات علی و معلولی، قرار می

نفر از کارکنان سازمان ثبت  522جامعه آماری این پژوهش متشکل از 

ه دلیل محدود بودن تعداد اعضای جامعه، ، که باستاحوال استان لرستان 

اقدام به سرشماری از آنها شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که 

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

روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز بوسیله آلفای 

 کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار گرفت. 

یابی ش، از روش مدلبرای آزمون فرضیات و صحت مدل مفهومی پژوه

گیری ( بهرهPLSمعادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی )

گر تأثیر معنادار و مثبت متغیر فناوری اطالعات بر نتایج حاصل بیان شد.

مدیریت دانش و تحول سازمانی به صورت مستقیم بوده و همچنین 

یت دانش فناوری اطالعات به صورت غیر مستقیم از طریق متغیر مدیر

 .ثیرات مثبتی را بر تحول سازمانی اعمال کندأتواند تمی

  :هاکلید واژه

مدیریت دانش، فناوری اطالعات، تحول سازمانی، اداره ثبت احوال لرستان، 

  .مدلسازی معادالت ساختاری

 تحول سازمانی ارتباط بین فناوري اطالعات و بررسی نقش مدیریت دانش در
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 :آثار پژوهشیمعرفی 

 

  جزا حقوقپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی 

 :عنوان با 

 و وضعیت آن در حقوق ایران و جهان بررسی تابعیت

 5 یامین صادق

 

 :چکیده

است که دولت ها مکلف به  «تابعیت » یکی از حقوق اساسی هر فرد

طور مستقیم به این ه رعایت و حمایت از آن هستند ، به نحوی که ب

اعالمیه جهانی حقوق بشر  51از ماده  5حق بشری اشاره شده است.بند

برابر بند «. باشد. هر کس حق دارد دارای تابعیت » کند: اعالم می

ود یا از حق توان خودسرانه از تابعیت خاحدی را نمی:» همین ماده 

 «. تغییر تابعیت محروم کرد

به نفع عموم :»ق.م نیز آمده  5392الهه مصوب  در مقدمه کنوانسیون

در این پایان «. جامعه بین المللی است که هر فرد دارای تابعیت باشد

نامه با توجه اهمیت تابعیت به عنوان یک حق انکار ناپذیر بین المللی، 

قانونی تابعیت اطفال ناشی از ازدواج زن به نقد و بررسی تحوالت 

ایرانی و مرد خارجی، پرداخته تا با رفع مشکالت، قانونگذاری های 

 داخلی به رویه قضایی کمک شود.

رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی  ،تابعیت

خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به 

ترین اثر ازدواج در تابعیت  . مهماستهمسر و فرزندان، ازدواج خود، 

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان ایالمکارشناس مسئول امور هویتی  - 

شود که در تابعیت والدین طفل اختالف فرزندان، زمانی آشکار می

 باشد.

 ویژه تحلیلو تابعیت، عناصر و اشکال تابعیت بررسی این پایان نامه به 

د. پردازآثار حقوقی حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی می

 طبق یافته های این پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که:

قانون مدنی مشکل ناشی تابعیت فرزندان  329ماده  1و  3بندهای 

زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به 

سالگی همچنان باقی است.  53تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 

اصالح شد، اما فقط تسهیالتی را  5931اگر چه این قانون در سال 

کنند از جهت برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواح می

 ، فراهم نمود. جاقامت در ایران و صدور پروانه ازدوا

براساس این یافته ها مهمترین پیشنهادی که مطرح است پیشنهادها: 

 .استم   ق. 329پیشنهاد اصالح ماده 

 : واژه ها کلید

 قوق جهان.حنظام حقوق ایران، عناصر و اشکال تابعیت، نظام تابعیت، 

 و وضعیت آن در حقوق ایران و جهان بررسی تابعیت
 


