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  معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش

 :سیستان وبلوچستان پژوهش استانآموزش و نماینده 

 
 علی اصغر کریم کشته  نام  و نام خانوادگی:

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی:

 حقوق جزا وجرم شناسی :تحصیلیرشته 

کارشناس هیات حل اختالف اداره حقوقی اداره کل  پست سازمانی:

 ثبت احوال استان

 سال 11سابقه خدمتی:

 1933 متولد:

 سیستان و بلوچستاناداره کل ثبت احوال استان  محل خدمت :

 افتخارات : عضویت دركارگروها و

 1911درسال مبارزه با رشوه   عضو کارگروه پیشگیری و -

 1931سال  پژوهشگر برتر اداره کل در -

 1931سال عضو کمیته سرمایه انسانی از -

 جمله : از ت علمیمقاال ارائه -

تاثیر قانون مداری ضابطین دادرسی در رفع موانع حقوق  -

مجموعه مقاالت اولین کنگره  چاپ در شهروندان زاهدان

 بین المللی جامع حقوق ایران

 

 ژوهش دراستان :كمیته تخصصی آموزش و پ

 21/1/11مورخ  1921/1119/ج بخش نامه شماره 2برابر بند 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت وبرنامه ریزی 

کمیته راهبردی مورد تصویب قرار  کشور، برنامه چهارساله آموزش در

توجه به  بلوچستان با اداره کل ثبت احوال استان سیستان و گرفت و

 راستای وظایف ذاتی سازمانی و در کمیسیون تحول اداری واهداف 

سطح اداره  ساماندهی به امور پژوهش و آموزش در همچنین بمنظور

اقدام به ایجاد  1911سال  از شروع به فعالیت و1911 سال کل از

 پژوهش نمود و با کمیته تخصصی تحت عنوان کمیته آموزش و

وهش آموزش و پژ های مصوب تحت نظارت مرکزبرگزاری دوره 

استان فعالیت می  سازمان ثبت احوال به عنوان نمایندگی آموزش در

 نماید.

کمیته مذکور شامل مدیران و کارشناسان حوزه ستادی اداره کل می 

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

ارزیابی طرح های  بررسی، اجرا و آموزش ها و همچنین پذیرش،

 تحقیقی می پردازد. ی وپژوهش

  

 سیستان وبلوچستان ی اداره کل ثبت احوال استانمعرفی فعالیتهای پژوهش         
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:سیستان و بلوچستان ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان  

 رضاراحت دهمرده

 ریزی برنامه و پژوهش و آموزش کمیته رئیس و کل مدیر

 محمدنبی اکاتی

 عضو کمیته –معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 

 احمد علی شیبانی

 عضو کمیته –آمارجمعیتی معاون فناوری اطالعات و

 مهدی شادمهری

 عضو کمیته –هویتی  اسناد معاون امور

 مهدی کیخا

 عضو کمیته –رئیس اداره حراست 

 غالمحسین امینی راد

 عضو کمیته -مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان

 محمدحسن قالسی

 عضو کمیته – کدپستی)مهاجرت( کارشناس ثبت تغییر

 خدیجه رسولی فیروزآبادی

 عضو کمیته –معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی 

 علی اصغر کریم کشته

 هدبیرکمیت -کارشناس هیات حل اختالف اداره حقوقی

 

سیستان و بلوچستانپژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استان   

 ردیف عنوان اثر نام پژوهشگر

 1 تبیین تابعیت مضاعف وآسیب شناسی آن فاطمه السادات هاشمی،عسكرجاللیان

 2 ایران قبررسی وتبیین تابعیت درحقو فاطمه السادات هاشمی،عسكرجاللیان

 9 بررسی وتبیین ازدواج مرد وزن ایرانی باخارجی برتابعیت هاشمی،عسكرجاللیانفاطمه السادات 

 3 مطالعه تطبیقی اعطای تابعیت درنظام های حقوقی ایران وانگلیس فاطمه السادات هاشمی،عسكرجاللیان

 1 درزاهدانتاثیر قانون مداری ضابطین دادگستری دررفع موانع حقوق شهروندی  ساالرزائی علی کریم کشته،امیر

 1 حدود قدرت عمومی درقراردادهای اداری غالمحسین امینی راد

 7 تاثیر اتوماسیون برمدیریت بحران مصطفی بامری

 1 مطالعه تطبیقی حقوق وتكالیف رئیس جمهوردرحقوق ایران وفرانسه امین سرگزی

 3 سجلی اسناد معنوی جعل کشف پیجویی نحوه محمدنوری قلعه نو

 11 کار اداره اختالف حل مراجع دادرسی آیین قلعه نومحمدنوری 

 11 آمریكا و فرانسه ایران، حقوق در جمهور رؤسای اختیارات و وظایف تطبیقی مطالعه و بررسی سیما بدخش

 12 فرانسه و انگلستان ایران، در آمبودزمان نهاد گاه جای ضرورت تطبیقی مطالعه علی نظری پیرودلو

 19 امریكا و فرانسه ایران، کشور سه یاساس قانون در جمهور ریس اختیارات و وظایف جایگاه بررسی سیمابدخش

 13 دولتی مدیران مضاعف تابعیت تحصیل بر نظارت در زمان مبودآ نقش علی نظری،راضیه علی آبادی

 Comparative Study of Presidents' Duties and Authorities in Iran, France and U.S law 11 سیما بدخش
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 جویی كشف جعل معنوی اسناد سجلینحوه پی

 

 1محمد نوری قلعه نو 

 چکیده:

اسناد سجلی عبارت از اسنادی است که مطابق مقررات ثبت احوال به 

ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است و عالوه بر شناسنامه شامل 

دفاتر گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و 

مهمترین هدف این پژوهش، در اداره ثبت احوال نگهداری می شود. 

سایی کم و کیف جعل اسناد سجلی و در سیر دستیابی به این هدف، شنا

آسیب پذیری های اسناد سجلی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول 

سجلی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل معنوی این اسناد و 

 استفاده از آن ها برای ارتكاب جرائم دیگر معلوم می گردد.

 

 جعل معنوی، اسناد سجلی، جرم، نحوه پی جویی :واژگان كلیدی

 

 مقدمه:

یك از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که 

مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار 

زمینه ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است، داد

پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها که شیوه های هایی مانند آسیب 

مختلف جعل را برای تبهكاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری 

و در مرحله بعدی می توان با تعیین . مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد

روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم 

را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن  تمهیدات الزم

 . ها سلب نمود

یكی از جرائمی که موجب سلب آسایش عمومی می شود و اعتماد 

مردم را نسبت به اسناد و نوشتجات که نقش مهمی در تنظیم روابط 

                                                           
1

 دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی - 

جرم جعل و تزویر است. در بسیاری از ، خدشه دار می سازد، اجتماعی دارند

رد تشخیص مصادیق جعل و تزویر و تطبیق آن با مقررات قانونی به علت موا

تعدد اسناد و آنچه که وسایل ارتكاب این جرم محسوب می شوند و از نظر 

کار ساده و آسانی نیست و عمالً ساعات ، مجازات نیز متفاوت می باشند

 صرف، زیادی از اقدامات مامورین کشف جرم و کارشناسان و مقامات قضایی

رسیدگی به موضوعات و موارد مربوط به جعل و تزویر می شود. این جرم از 

جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد در وقوع 

در ، همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه. جرائم دیگر است

ارتكاب  این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در

جرم دیگر بوقوع می پیوند. قرار گرفتن مدارك شناسایی صنفی در حوزه 

بحث اسناد سجلی و لزوم توجه به آنها در قالب یكی از ابعاد اسناد سجلی و 

جاهت یافته و ضروری است پیرامون جعل و تاثیرگزاری های آنها در وقوع 

تنوع و گوناگونی این جرائم علیه اموال و مالكیت نیز توضیح داده شود. لیكن 

امكان طرح موضوع و بررسی تك تك آن ها را مقدور و میسر نمی ، مدارك

سازد و تنها می توان به ویژگی های مشترك این مدارك از نظر کارکرد 

شناسایی با اسناد سجلی اشاره نمود که این مطلب نیز در مراحل مختلف 

مفصالً بررسی و  خصوصاً در فصل مربوط به توضیح اسناد سجلی، تحقیق

 تشریح گردیده است و ذکر مجدد آن ها سبب اطاله کالم خواهد شد.

 اهداف:

 جویی کشف جعل معنوی اسناد سجلینحوه پیبررسی  -

 بررسی وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی  -

 فرضیه ها:

 در حقوق ایران، اسناد سجلی با اسناد هویتی تفاوت و شباهت هایی دارند.

  مفهوم سند

به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در  1213سند بموجب ماده 

. مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و بردو نوع رسمی و عادی منقسم است

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و امالك یا دفاتر اسناد 

ا بر طبق قانون رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنه

تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا 

حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا عالمتی 

. است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد

 جویی كشف جعل معنوی اسناد سجلینحوه پی
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از سوی یكی : ی اوالًیعن، نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد

از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق 

خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینكه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد 

نسبت به اصحاب : ثانیاً. که یكی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده

به نفع طرف مقابل شده دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی 

باشد وال هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممكن است نوشته 

ای تنها حاکی از اطالع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی 

در میان ادله اثبات دعوی هیچیك از ادله به اندازه سند ارزش مثبت  .گردد

در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه 

مشكالتی . و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود

 را برای همگان موجب گشته است.

  اقسام سند و اعتبارآن

برای درك اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها 

بعنوان دلیل پذیرفته و صد اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را 

البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حكومت هر یك نیز بموجب حكم 

قانونگذار میباشد.با درك این مفهوم الیتغیر همه اسناد بدلیل اختالف مورد 

نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند 

كن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه گردند لیاعتبار آنها متفاوت تلقی می

کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته 

قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره 

آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به 

الً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی همین دلیل است که اصو

یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار 

بوده و توجه به  باشند.اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثرقضائی نمی

 :نكات ذیل در بررسی آنها ضروری است

ادی در جامعه بوده و علت اولین نكته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد ع

عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت 

توسط شخص این نوشته جزو   چه به صرف امضاء سند، تدوین آنهاست

اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت 

 . خواهد داشت

ل آنكه سند عادی بر خالف سند رسمی در اگر چه باید اذعان داشت بدلی

اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از 

اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به 

امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انكار و یا تردید نسبت به آن 

راثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز پذیرفته شده و به محض تردید با

 .کننده گذاشته شده است

نكته دیگر آنكهحتی پس از ادعای انكار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب 

ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به ، این ادعا

جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر 

. آیین نامه رسیدگی به اعتبار این .انكار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد بر

اسناد در بند)د( مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 

قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این  221الی  229

 اسناد موجزاً به قرارذیل است:

 . استكتاب از طرف -1

 سند با دالیل دیگر.تطبیق مفاسد  -2

 تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور. -9

 . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، رجوع به کارشناس رسمی -3

 تحقیق از گواهان و مطلعین. -1

 وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی 

نقطه مشترك اسناد سجلی و اسناد هویتی که به لحاظ ویژگی های 

قرار داشتن . ص هر کدام در گروهی از تقسیم بندی اسناد قرار می گیرندخا

شناسنامه به خاطر کارکردهایی که دارا می . شناسنامه در هر دو گروه است

باشد هم در گروه اسناد هویتی است و برای شناسایی افراد در جامعه مورد 

فرد آن  استفاده می باشد و هم جزء اسناد سجلی است که احوال شخصیه هر

گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت می باشد بر آن نوشته شده و به صاحب 

. اما این دو گروه اسناد تفاوت های عمده ای با هم دارند. آن داده می شود

اسناد سجلی عبارت از اسنادی است که مطابق مقررات ثبت احوال به ثبت 

سنامه شامل دفاتر رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است و عالوه بر شنا

گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و در 

ثبت  –ثبت کل وقایع : دفاتری مانند. اداره ثبت احوال نگهداری می شود

اعالمیه  –اعالمیه ازدواج  –گواهی والدت  –نام و نام خانوادگی  –وفات 

 ) وقایع چهارگانه ( . طالق را شامل می شود

اسناد هویتی اسنادی هستند که برای شناسایی فرد در ، اما در مقابل

جامعه مورد استفاده قرار می گیرند که بارزترین این اسناد نیز شناسنامه می 

باشد زیرا شناسنامه کامل ترین سندی است که برای شناسایی فرد تنظیم 

و  می گردد و کلیه اطالعات الزم را در خصوص یك شخص دارا می باشد
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اسنادی مانند گذرنامه ، اسناد دیگری نیز در مجموعه اسناد هویتی قرار دارند

که برای شناسایی فرد در خارج از کشور الزم و ضروری است یا گواهینامه و 

پایان خدمت و کارت های شناسایی ادارات دولتی که عالوه بر کارکردهای 

 . ه هستندآن ها به عنوان مدرك شناسایی نیز مورد استفاد، ویژه

با این تفاصیل می توان نتیجه گرفت که اسناد هویتی با اسناد سجلی 

متفاوت است ؛ اوالً کاربردی که گروه اول دارند با کاربرد گروه دوم متفاوت 

زیرا اسناد هویتی برای شناسایی افراد در سطح جامعه به کار می رود و . است

سناد و سوابق موجود در اداره ا، در حالی که اسناد سجلی به غیر از شناسنامه

ثبت احوال را شامل می شود که در خارج از محدوده اداری ثبت احوال نه در 

 . دسترس بوده و نه می توان از آن ها استفاده نمود

اسناد گوناگون و مختلفی را در زیر ، ثانیاً هر کدام از این دو مجموعه

نمی توان ، ه گروه دیگرمجموعه خود دارند که ارتباطی با اسناد زیر مجموع

برای آن ها پیش بینی نمود برای مثال گواهینامه یا گذرنامه که در این 

هیچ تشابهی  به دفتر ثبت ، تحقیق جزء اسناد هویتی محسوب می شوند

 . ندارد، والدت یا وفات که در مجموعه اسناد سجلی است

تن بدیهی است به محض تنفیذ سند عادی یا احراز صحت و اعالمات م

سند اقرار طرف به صحت آن این سند دارای همان اعتبار سند رسمی بوده و 

اجرای مفاسد آن توسط طرف الزامی است در حقیقت در صورت حصول 

شرایط الزم قانونی سند عادی جزو ادله اثبات دعوی محسوب و اعتباری 

 .همسنگ با اسناد رسمی خواهد داشت

سند رسمی اعتبار آن ازدو نظر علیرغم این موضوع و ذکر اعتبار مطلق 

 «.ر محتویات و دوم به لحاظ مندرجاتیكی از نظ»: باید مورد بحث قرار گیرد

عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری ، منظور از محتویات سند

است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده 

امضائات ، آنها این است که عباراتتوسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار 

شوندکه به  آن اشخاصی شناخته و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید از

آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در 

  گردد. مورد اسناد رسمی قطعی تلقی می

اص بنابراین کسی در مورد انتتساب موارد مذکور در سند رسمی به اشخ

مندرج درسند رسمی نمی تواند اظهار تردید یا تكذیب نماید و تنها موردی 

که قانونگذار آن را بعنوان دلیل علیه انتساب سند ذکر کرده ادعای جعل 

 توسط طرف است.

اخذ ثمن قطعی ، لذا در مورد قید اخذ ثمن توسط فروشنده به هنگام معامله

 ت به اصل سند را مطرح نماید.انگاشته شده مگر فروشنده ادعای جعلیت نسب

مفاد عباراتی است که در سند قید شده است در ، اما مقصد از مندرجات سند

حقیقت مندرجات از امور معنوی و خارج ار محسوبات و مشاهدات سردفتر یا 

مامور رسمی دولت می باشند و نمی توان درج آنها را در سند دال بر قطعی 

از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی  بودن تحقق آنها دانست و مقصود

نمی تواند منكر تحقق آنها شود مگر آنكه عدم تحقق آنها و مقصود از 

اعتبارات مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منكر تحقق آنها شود 

مگر اینكه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممكن است با وجود تصدیق 

، منكر واقعیت داشتن مندرجات آنها باشد، دبه صحت انتساب محتویات سن

اظهارات بر خالف واقع ، چنانچه مدعی علیه بگوید علیرغم تنظیم صحیح آنها

بوده مثالً اقرار به اخذ وجه در قبال حوالهای بوده که وصول نگردید. و اثبات 

این امر ممكن بوده و منافاتی با اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی 

قانون مدنی تصریح به پذیرش این ادعا  12771چه قسمت اخیر، و ندارد چنان

الزم به ذکراست اصوالً مندرجات سند فقط نسبت به طرفین و قائم . دارد

مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری 

ندارد مگر قانون تصریح به اعتبارآن نموده باشد این تصریح قانونی ناظر به 

.. است که اعتبار آن مطلق وله مالك و .مواردی چون قباله های مالكیت و

همچنین تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر . علیه سایرین قابل استناد است

علیه اشخاص ثالث معتبربوده و طرفین نمی توانند ازتاریخ مندرج در آن به 

 نفع خود و ضرر ثالث بهره مند شوند.

 شرایط سند رسمی 

قانون مدنی میتوان دریافت که سند رسمی  1217مندرج درماده  تعریف از

 : دارای شرایط ذیل است

 تنظیم سند به وسیله ماموررسمی.  -1

 صالحیت مامور درتنظیم سند.  -2

 . رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند -9

 تنظیم سند به وسیله ماموررسمی: 

ت سند درصورتی رسمی است که مستقیماً بوسیله مامور رسمی درمد

ماموریت او تنظیم شود. مامور رسمی کسی است که ازطرف مقامات 

صالحیتدار برای تنظیم سند معین شده است خواه از مستخدمان دولتی 

باشد یا غیرآن بدین وصف تنظیم سند میبایست توسط مامور یا تحت نظارت 

 کامل وی توسط عوامل تحت امر تنظیم شود.



 ژپوهش انهم ثبت

   1931رداد خ،21، شماره مششسال   

 

Page | 7 

دون احراز شرایط الزم و بر خالف الزم به ذکراست چنانچه ماموررسمی ب

قانون به کارمنصوب شودو سندی تنظیم کند این سند رسمی منصوب شده و 

مقدمه انتقال وی ولوغیر قانونی نمی تواند محل رسمی سند محسوب 

 گردیدن سند تنظیم شده توسط وی میباشد.

 صالحیت مامور در تنظیم سند:  

ماماً به موجب قانون مشخص ت صالحیت مامور شناخت صالحیت مامور نیز

شده ووقتی قانونگذار ماموری را ازتنظیم برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء 

، نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سندو... منع می

 گردد. سندرسمی محسوب نمی

این صالحیت بدان  ،صالحیت ذاتیاول  گونه است: دو بر صالحیت مامور

که مامور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صالحیت باشد معناست 

چنانچه مامور ثبت احوال در ثبت اسناد کلی محوله دارای صالحیت ذاتی 

و دوم  است و درتنظیم سایراسناد فاقد صالحیت ذاتی بشمار می آید.

صالحیت دراین معنا عبارت است از اینكه مامور در خارج ، صالحیت محلی

موریت فاقد صالحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ازمحل ما

محسوب نمیگردد   ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی، سند رسمی

قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی  22و ماده  1911قانون ثبت مصوب  19ماده 

 ار این موضوع است. 

 رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند: 

 : دارای تشریفاتی است بشرح ذیلتنظیم سند دارای رسمی 

تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد مانند ضرورت 

امضاء سند توسط مامور رسمی یا عدم الحاق تراشیدن و خراشیدن مفاد آن 

که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یك ازآنها سند را 

 سازد.اعتبار مقرر قانونی خارج می  از

تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی باشد.این 

تشریفات جزو ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممكن است تخلف 

یا حتی دربرخی موارد اصالح و انطباق سند با قانون ، اداری محسوب گردد

بار سند قابل تدارك است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعت

در مقابل اسناد عادی که  .نبوده و الصاق بعدی آن ممكن و میسراست

درعموماً به هنگام معامالت عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل )اصل 

بار اثبات ، صحت( بهره مند نبوده و به محض انكار یا تردید طرف دعوی

ده و عدم صحت و ارائه دالیل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بو

توان اثبات آنرا از عداد دالیل وی خارج میكند بدین وصف در حقیقت سند 

عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دالیل اثبات دعوی دانسته بلكه 

تایید و ، محتاج به بررسی، این دالیل به مشابه سایر دالیل از قبیل قسم و...

محض ارائه قابل انكار  اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیكه سند رسمی به

و...نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن 

 به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

الزم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینكه در مقابل سند رسمی 

تنظیم اسناد تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در 

رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعالمات اشتباه افراد پذیرفته 

شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتكب اشتباه نخواهد گردید و این 

فرض کامالً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش 

شتباهات را عموماً درصالحیت باشد البته قانونگذار رفع این ا ادعا می این

هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع 

امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی 

قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه 

گردیده ادعای جعل معنوی و مادی  بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته

دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای 

حقوقی این عمل )جعل( جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای 

برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این 

 .عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست

  جعل اسناد

توان بیان  را تنها می 29جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 

ز نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ا کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به

قلب متقلبانه حقیقت در یك نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به 

از تعریف جرم وجود  یكی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز

 .درتحقق جرم ضروری عنوان می نمایدمعنوی و رکن ضرری را ، ارکان مادی

درفصل پنجم از بخش تعزیرات است و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات 

اسالمی که به جعل و تزویر اختصاصی دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای 

 . دو عنوان مجرمانه مزبور ارایه نگردیده است

برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و  129قانونگذار در ماده 

تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بكار بردن این 

عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار 

 . داده است
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ساختن ، ن نوشته یا سندجعل و تزویرعبارتند از: ساخت: 129بر اساس ماده 

خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ،مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی

یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ 

با امعان نظر به . حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو... به قصد تقلب

میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به تعریف قانونی فوق به نظر 

صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تك تك اعمال مجرمانه 

لیكن با بررسی مفاد . موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند

قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد ، تعریف

 بروز اشتباهاتی را موجب میگردد. قانونی چه بسا

قراردادن و ساختن ، ساختن، جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن

چیزی برخالف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور 

و  123الی  123درفصل پنجم قانون مجازات اسالمی از ماده . نیفتاده است

تزویر بكار رفته کلمه  بدون لفظ که کلمه جعل به تنهایی و 191در ماده 

جعل در همین معنای اخیر بكاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر 

 و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.

لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع 

در حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر 

ماده  1مثالً به موجب بند . متون احكام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد

برای جعل اسكناس رایج داخلی یا خارجی و... یا استفاده آنها عالماً  121

برای اعمال فوق که به  121ازیك تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 

چنانچه افساد و  اجتماعی و بانك صورت گیرد، قصد اخالل در نظام اقتصادی

موضوع دو ماده . سال حبس مقرر شده است 21تا  1محاربه شناخته نشود 

اسناد بانكی و...نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه ، فوق جعل اسكناس

کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی 

نك تهیه و دراختیار وی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چكی را که توسط با

قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احكام دو ماده فوق 

االشاره نخواهد بود. مضافاً به اینكه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و 

تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با 

را مقرر کرده است لیكن چنانچه  121ه انگیزه استفاده شخصی مجازات ماد

اجتماعی و بانكی صورت پذیرد ، همان اعمال با قصد اخالل در نظام اقتصادی

را  121در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 

ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده  121درنظرگرفته است و ماده 

شد که ممكن است مرتكب اسناد مورد نظر قانون مجازات اسالمی میبا 117

را به منظور فراهم کردن امكانات مالی برای براندازی حكومت جعل کرده 

 باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.

کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ  192اما قانونگذار فقط درماده 

واژه . ال برای آن آورده استجعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مث

مكرکردن و آراستن کالم با چیز ، تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی

دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسالمی با معنای لغوی آن 

 : به شرح ذیل 192با مالحظه متن ماده . مطابقت دارد

خود دراحكام )هر یك ازکارمندان و مسووالن دولتی که دراجرای وظیفه 

وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجالت و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق 

رسمی تزویرکند اعم از اینكه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا 

خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص 

اده ازمصادیق مشترك راتغییردهد...( مطلب قابل تامل در ماده مذکور استف

ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر 

دانسته است. علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است 

جرم باشد ازمصادیق  که چنانچه ساختن دو شی مزبور باالستقالل موضوع

م امضاء یا مهررا برای جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجر

استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی 

تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی 

تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد ، تحریف در احكام

، ها( مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودنو با توجه به جمله )و غیر آن

شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده . عناوین احصائی از بین میرود

چنانچه اعمال  بنابراین، استفاده غیر استقاللی و جزئی ازآنها میباشد 192

مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چكهای حقیقی )چكهایی که بانكها 

 قرار میدهند(دراختیاراشخاص 

صورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چك در متن ماده مرقوم تحریف 

به عمل آمده روی چكهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حكم ماده مورد 

بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چك جرم تحریف را با مقررات مواد 

قطع نظر از . دادکه موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق  121و  121

نصوص قانونی فوق االشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار 

برای عمل واحد )تحریف ( مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه 

که  192تحریف روی احكام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده 

اده و در صورتی که همان مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق د

عمل روی چك انجام شده باشد بدون آنكه موجبات قانونی خاصی اقتضاء 
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را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام  121کند مجازات شدید ماده 

 .شدت دارد برآن بار کند

 192و ماده  121ماده  9شاخص تمیز جعلیت و تزویر احكام که در بند 

که چنانچه مجرم حكم قضایی را به عنوان یكی از عنوان گردیده آن است 

دادگا ه ها صادر کند بدون آنكه سابقه ای از آن در دادگاه منتسب الیه 

، خواهد بود 121ماده  9موجود باشد عمل وی جعل و مشمول حكم بند 

لیكن چنانچه اعمال مجرمانه ای در روی حكم اصیل یك مرجع قضایی انجام 

مبلغ محكوم به را تغییر داد ه باشد عمل وی تزویر  فرضاً مجرم، داده باشد

خواهد بود که مجازات وی نیز  192تلقی و موضوعاً مشمول حكم ماده 

 انطباق خواهد داشت. 199حسب مورد با ماد ه مرقوم و یا ماده 

چنانچه کسی با تشبت به خدعه و نیرنگ و دسته چكی از بانك به نام فرد 

ء مورد استفاده قرار داده باشد عمل وی جعل دیگری اخذ و با ساختن امضا

خواهد بود زیرا گر چه چك موضوع جرم به وسیله  121مالده  1مشمول بند 

مرجع صالحه تهیه گردیده لیكن تهیه و تسلیم آن در جهت منظور نبوده 

از مصادیق تزویر میباشد  193کلیه اعمال محرمانه احصاء شده در ماده . است

قانونگذار در فصل پنجم از دو عنوان مجرمانه مورد و تفكیك مصداقی که 

بحث به دست داده در این ماده رعایت نگردیده است وکلمه جعل بدون اینكه 

ماده را در بر داشته باشد در آن ، هیچ یك از مصادیق شمرده شده در متن

جعل  -1حقوقدانان جعل را به دو قسم تقسیم کرده اند:  استعمال شده است.

 عل مفادی یا معنویج -2مادی 

 :جعل مادی 

قلب حقیقت بوسیله یك عمل مادی در نوشتجات رسمی یا : عبارت است از

عادی، یا در چیز دیگری به ضرر دیگری و به قصد تقلب که مصادیق آن را 

 ت.ت اسالمی بدین صورت بیان کرده اسقانون مجازا 129قانونگذار در ماده 

ا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر ی

خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا 

تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به 

نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها 

 .به قصد تقلب

 مفادی یا معنوی جعل 

قلب حقیقت در مضمون یك عمل حقوقی بدون اینكه به : عبارت است از

همراه عمل مادی باشد. به عنوان مثال: اگر نویسنده سندی به نقل از شخص 

بی سواد طرف قرارداد تعهد می کند که ثمن معامله را ده ماهه بپردازد ولی 

سد، مرتكب جعل مفادی نویسنده مزورانه مهلت پرداخت را ده روز می نوی

قانون مجازات اسالمی بدین  193جعل مفادی یا معنوی در ماده  .شده است

 .صورت بیان شده است

هریك از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات 

عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتكب جعل 

كه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و و تزویر شوند اعم از این

نوشته یكی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف کنند 

یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده 

است اقرار شده جلوه دهند، عالوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت 

بس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی وارده به ح

 .محكوم خواهند شد

 انون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وق

 شناسنامه

هزینه صدور ، به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه -1ماده 

امه برای بار اول شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسن

ریال  111/111و در مورد بعد  111/21ریال و برای بار دوم  1111مبلغ 

 تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مكلفند در صورت پیدا شدن  – 1تبصره

مه المثنی به اداره ثبت شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنا

احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه 

 شود.مكرر محكوم می

فقدان شناسنامه بر اثر امور ، چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال -2تبصره 

غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر 

دریافت  1919قانون ثبت احوال اصالحی سال  91ن نامه اجرائی ماده در آیی

 خواهد شد.

روز تا یك سال و یا به پرداخت جزای  31اشخاص زیر به حبس از  -2ماده 

و یا به هر دو مجازات محكوم می  111/111/1ریال تا  111/211نقدی از 

 شوند.

خالف واقع اظهاری  ت براشخاصی که در اعالم والدت یا وفات یا هوی –الف 

 نمایند.

سال تمام از  11اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن  -ب

شناسنامه مكرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مكرر برای خود یا 

مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه 
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اشد به نام هویت خود استفاده دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده ب

نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و 

 به همان مجازات محكوم می شوند.

 ماما یا پزشكی که در مورد والدت یا وفات گواهی خالف واقع صادر کند. -ج

ت آنان اشخاصی که در مورد والدت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهاد -د

 در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

مرتكب در صورت تكرار به حداکثر ، در کلیه موارد مذکور در فوق :تبصره

 خواهد شد.  مجازات مقرر محكوم

و تبصره یك  21و23و13و11اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد  -9ماده 

خودداری کنند عالوه بر الزام به قانون ثبت احوال  39و  91و مواد  91ماده 

 111/911ریال تا  111/11به پرداخت جزای نقدی از ، انجام تكالیف قانونی

ریال محكوم می شوند و در صورت تكرار به حداکثر مجازات مذکور در این 

 ماده محكوم خواهند شد.

اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به  -3ماده 

ریال محكوم می  111/111/1ریال تا  111/211   ت جزای نقدی ازپرداخ

 شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداکثر مجازات می باشند.

هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به  -1ماده 

ریال و در صورت  111/111ریال تا  111/111    پرداخت جزای نقدی از

ریال  111/111/1ریال تا  111/111به پرداخت جزای نقدی از ، رارتك

حبس از ، عالوه بر جزای نقدی، محكوم می شود مجازات تكرار بیش از دوبار

 روز تا یكسال خواهد بود.  31

هر یك از کارکان دولت اعم از لشكری و کشوری و همچنین  -1ماده 

سات وابسته به دولت کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤس

و بانكها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام 

نماید عالوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به 

 . این قانون محكوم خواهد شد 1مجازات های مقرر در ماده 

از لشگری و کشوری و هریك از کارمندان و مسئولین دولتی اعم  -7ماده 

همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانكها و شرکتهای دولتی و 

نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق در ارتباط با انجام 

وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعالم شده و مالك 

ری و انتظامی و جبران خسارت انجام کار قرار دهد عالوه بر مجازاتهای ادا

ریال محكوم  111/111ریال تا  111/211وارده به پرداخت جزای نقدی از 

 شود در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.می

دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها عالوه بر  -1ماده 

ریال  111/111ریال تا  111/211زای نقدی از به پرداخت ج، الزام به تعویض

 محكوم می شوند.

هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد  -3ماده 

اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به 

تا عالوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یك سال ، نام هویت خود نمایند

ریال محكوم  111/111/1 ریال تا 111/111سه سال و پرداخت جریمه از 

 . شودمی

هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه  – 11ماده 

خدشه )از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات 

ریال تا  111/111یا سیاه کردن( وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 

به قصد   ریال محكوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره 111/111

مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمی به ، انه انجام یافته باشدمتقلب

کیفیت مقرر در قوانین جزایی محكوم می شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف 

 به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد  -11ماده 

لی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از کردن خود موجب تنظیم اسناد سج

ریال  111/111/1از  یك سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی

 ریال محكوم می شود. 111/111/9تا

هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا  -12ماده 

ویت مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن ه

عالوه بر محكومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به ، خود استفاده نماید

ریال محكوم می  111/111/9ریال تا  111/111/1پرداخت جزای نقدی از 

شود. در صورتی که اعمال ارتكابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی 

 د شد.مرتكب به حداکثر هر دو مجازات محكوم خواه، مجعول باشد

هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و  -19ماده 

تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا 

ریال محكوم  111/111/1تا  111/111/2پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 

 شد. می شود و درصورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد

هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده  -13ماده 

 111/111نماید به حبس از یك سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 

 . شودریال محكوم می 111/111/1ریال تا 
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خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یك از  -11ماده 

محكوم  111/111/9ریال تا  111/111جزای نقدی از  مرتكبین به پرداخت

و در صورت تبدیل به ، می شوند و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم

حرفه عالوه بر محكومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا 

 .ده سال محكوم خواهد شد

تشكیل باند  کسانی که برای ارتكاب جرایم مندرج در این قانون به -11ماده 

و شبكه اقدام نمایند هر یك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت 

 محكوم می شوند. 111/111/11ریال تا  111/111/2جزای نقدی از

مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر  -17ماده 

وظایف قانونی  نحوی از انحا کمك نمایند یا گواهیهای خالف را مالك اجرای

 خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلی محكوم خواهند شد.

هر یك از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها  -11ماده 

مكلفند به محض اطالع از وقوع هر یك از جرایم موضوع این قانون مراتب را 

ین به فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهم

 مراجع ذی صالح قضایی اعالم نمایند.

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در  -13ماده 

 قانون ثبت احوال نخواهد بود. 91آیین نامه های اجرایی ماده 

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود  -21ماده 

 باقی است.

کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتی  در -21ماده 

متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات 

 برای زیان دیده محفوظ می باشد.

درصورتی که مرتكبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی -22ماده 

 . واند آنها را از کشور اخراج نمایددادگاه می ت، باشند از تحمل مجازات

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی  -29ماده 

جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی ، منظور می شود موضوع تخلفات

و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یكصد و دهم قانون اساسی در جلسات 

بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام 

و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مردادماه یك هزار و سیصدو هفتاد به 

 تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

برخورد قاطع با جرم سرقت و جعل اسناد سجلی و استفاده از  

 شناسنامه های مجعول و سرقتی

های  سجلی و استفاده از شناسنامه اسنادبرخورد قاطع با جرم سرقت و جعل 

استان در سراسر کشور  های بخشنامه به کلیه دادگستری  مجعول و سرقتی

و با توجه  نظر به اهمیت حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

 گونه اسناد در زندگی فردی و اجتماعی افراد و وظایف این  به نقش مهمّی که

 قانونی دارند و به همین اعتبار بعضی از افراد های ا و سازمانه مربوط به ارگان

ای با سرقت و جعل واستفاده از شناسنامه  سودجو و مجرمین حرفه

الزم   آورند که گونه اسناد به عمل می های متعددی از این استفاده ،سوء مجعول

 گونه جرایم از طرف دادگاهها جلوگیری از پیامدهای ناگوار این است برای

ها، جاعلین و استفاده کنندگان از  شناسنامه برخوردی قاطع باسارقین

به شناسنامه براساس قانون  مربوط های مجعول و دیگر تخلّفات شناسنامه

] مصوّب  وشناسنامه  های مربوط به اسناد سجلی ، جرایم و مجازات تخلّفات

 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسالمی 197171711

مجلس شورای اسالمی به عمل آید و دادگاهها  19717972( مصوّب  راتتعزی)

گونه مجرمین خودداری  تخفیف مجازات بی مورد نسبت به این و از ارفاق

 .نمایند

  م:عناصر تشکیل دهنده جر

 عنصر قانونی جرم جعل و تزویر

قانون مجازات اسالمی عمده عنصر قانونی این جرم  132الی  129مواد 

میگردد و در قوانینی همچون قانون ثبت ثبت اسناد و امالك )ماده محسوب 

وظایف و انتخابات شورای ، (قانون تشكیالت27( قانون انتخابات )ماده 39

( و... از مواد قانونی هستند که 17اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )ماده 

را  بصورت خاصی برخی از مصادیق این جرم را احصا و مجازات قانونی جرم

 .معین نموده اند

 عنصر مادی جرم 

یكی از عناصر اصلی و رکن تشكیل دهنده جرم که در واقع پیكره جرم را 

تشكیل میدهد عنصر مادی هر جرم است و عبارتست از تظاهر خارجی 

اندیشه مجرمانه که در مورد منع قانونگذار قرار می گیرد در جرم جعل که با 

د تغییر حقیقت محقق شده در یك یك تغییر حقیقت صورت گرفته بای

نوشته بوده سندیت و ارزش حقوقی دانسته و این تغییرات جزو مواد پیش 

 129بینی شده در قانون باشد مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم در ماده 

ب( . الف( ساختن نوشته یا سند )بوجود آوردن سند غیر موجود(: عبارتند از

ه( . د( قلم بردن. خراشیدن یا تراشیدنج( . ساختن مهر یا امضای اشخاص
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الصاق نوشته به  ط(. ح( تقدیم یا تاخیر تاریخ سند. ز( اثبات. و( محو .الحاق

 . ی( بكار بردن مهر دیگری بدون اجازه نوشته دیگر.

در مقام تعریف جرم و تعیین دقیق  129الزم به ذکر است قانونگذار در ماده 

جنبه تمثیلی دارند  129به صراحت ماده و مواد احصائی . مصادیق جرم نبود

 امكان نظر در مواد مدخی صحت نظریه فوق را محرز میسازد.

به هنگام صراحت بحث عنصر مادی ضرورت ذکر تقسیم بندی جعل به جعل 

مادی و جعل معنوی نیز راهگشاست چرا که جعل گاهی از طریق انجام عمل 

محقق ، دن تخدیش و...مانند دست بر 129مثبت به طرق مذکور در ماده 

شده و گاهی جعل معنوی یا مفادی است این جعل از طریق جعل در محتوا 

هیچ اثر و ، و ماهیت موضوع سند محقق میگردد و بر خالف جعل مادی

خدشه ای در نوشته ای بجا نمی گذارد اغلب حقوقدانان جعل معنوی را 

ته از ورود در بحث در تزویر تلقی و آنرا با عنوان تزویر معرفی می نماید الب

 بحث ماهیتی و تفضیلی به علت ضرورت کار بردی آن خودداری میگردد.

، همچنین از مصادیق دیگر احصاء شده در قانون نگهداری اسناد محجول

استفاده از اسناد هویت دیگری که بعنوان استبدال هویتی ، استفاده از آنها

، تغییر نام اشخاص ه ویمطرح میگردد و اعم از اجازه اصیل یا عدم اجاز

امر صحیحی را ، امر باطل را صحیح جلوه دادن، تحریف گفته یكی از مقامات

امر اقرار نشده را اقرار عنوان نمودن و گواهی خالف واقع از ، باطل جلوه دادن

مصادیق عمده جعل پنج ثق و اخیر از مصادیق بارز جعل معنوی یا مفادی 

 بشمار می آیند.

  عنصر ضرری جرم 

جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و 

تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتكاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار 

نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتكب نبوده 

حقق و مسلم و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل م

است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده 

عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به  نظم و آسایش

همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن در جرم مستقل بشمار آمده 

قی میگردند ار و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تل

آنجائیكه رکن ضرر از ارکان اساس تحقق جرم جعل و محل مناقشه بسیار 

 .است ذیالً به تبین آن می پردازیم

 نتیجه گیری:

قرار گرفتن مدارك شناسایی صنفی در حوزه بحث اسناد سجلی و لزوم توجه 

به آنها در قالب یكی از ابعاد اسناد سجلی و جاهت یافته و ضروری است 

مون جعل و تاثیرگزاری های آنها در وقوع جرائم علیه اموال و مالكیت نیز پیرا

امكان طرح موضوع و ، توضیح داده شود. لیكن تنوع و گوناگونی این مدارك

بررسی تك تك آن ها را مقدور و میسر نمی سازد و تنها می توان به ویژگی 

اشاره نمود  های مشترك این مدارك از نظر کارکرد شناسایی با اسناد سجلی

خصوصاً در فصل مربوط به ، که این مطلب نیز در مراحل مختلف تحقیق

توضیح اسناد سجلی مفصالً بررسی و تشریح گردیده است و ذکر مجدد آن ها 

 سبب اطاله کالم خواهد شد.

 :منابع

چ ، 1ج ، «حقوق مدنی» ، دوره ی شش جلدی 1917 ،سیّدحسن، مامیا

 .اسالمیّهانتشارات ، 73ص ، ،دوازدهم

، به بعد 11ص ، چ اول، ادله ی اثبات دعوی، 1917 ،احمدعلی، حمیّتی واقف

 .انتشارات دانش نگار

چ ، ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری1917 ،عبدالرسول، دیُانی

 .انتشارات تدریس، به بعد 197ص ، ،سوم

، به بعد 71ص ، چ اول، ادله ی اثبات دعوی، 1911 ،حسینقلی، سینی نژاد

 . انتشارات دانش نگار

، 113ص ، 171ش ، ،چ دوم، ، ادله ی اثبات دعوا1917 ،عبداله، مسش

 . انتشارات دراك

، 111ص ، 171ش ، ،چ دوم، ، ادله ی اثبات دعوا1917 ،عبداله، شمس

 .انتشارات دراك

 .آ.د.م 217ماده 

چ ، 1ج ، «اثبات و دلیل اثبات» ، دوره ی دوجلدی 1913 ،امیرناصر، کاتوزیان

 .نشر میزان، 271ص ، 171ش ، ،سوم

، چ سوم، «اثبات و دلیل اثبات » ، دوره ی دو جلدی 1913 ،ناصر، کاتوزیان

 .نشر میزان، 271ص ، 171ش 
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

بررسی تأثیرشاخص های كارآمدی خدمات الکترونیك  

  بر چابك سازی دولت ( S.M.A.R.T)ثبت احوال 

1مهدی سعادت پور  

 چکیده:

در این تحقیق تالش شده است تا تأثیر شاخص های کارآمدی 

بر چابك سازی  (S.M.A.R.T)احوال خدمات الكترونیك ثبت 

دولت سنجیده شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از 

باشد. لذا در راستای تحقق  نقطه نظر روش وماهیت پیمایشی می

ری هدف پژوهش، پرسشنامه نظرسنجی در میان جامعه آما

نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی، بانك ها و  211متشكل از 

سازمان های شهرستان شیراز که به عنوان کاربر از سامانه های 

ثبت احوال در سازمان خود استفاده می نمایند توزیع شد که 

برای انجام روایی از نظرسنجی نخبگان و جهت بررسی پایایی از 

ها مورد تجزیه و  سپس پاسخ آلفای کرونباخ استفاده گردید.

های آمار توصیفی فراوانی  تحلیل آماری قرار گرفت، در تحلیل

ها و میانگین و انحراف معیار مورد تأکید واقع شده و در  داده

از مدل معادالت ساختاری برای های آمار استنباطی  تحلیل

و با استفاده از تحلیل  سنجش مدل اصلی استفاده شده است

های  یافته ر متغیرها بر یكدیگر سنجیده شده است.رگرسیون تأثی

تحقیق حاکی از برازش باالی مدل و وجود ارتباط قوی بین 

باشد؛ که تأثیر مستقیم و مثبت همه  متغیرهای مورد بررسی می

، بر (S.M.A.R.T) شاخص های کارآمدی خدمات الكترونیك

ز چابك سازی دولت در دستگاه های اجرایی و... شهرستان شیرا

 مورد تأیید واقع شد. 

                                                           
 فوق لیسانس مدیریت دولتی، ثبت احوال فارس ـ اداره ثبت احوال کازرون. 1

چابكی، دولت الكترونیك، سازمان ثبت احوال  كلید واژه ها:

 شاخص های کاآمدی خدمات الكترونیك، کشور

 مقدمه

در دهه اخیر، جهان با انقالبی روبرو بوده است که آن را قوی تر 

از انقالب صنعتی معرفی کرده اند. این انقالب توانسته است با 

مزیت های فراوان کشورها را به سمت خود جلب کند و مبنایی 

جهت سنجش پیشرفت کشورها برشمرده شود. این انقالب تحت 

ترونیكی شدن کسب و کار( عنوان انقالب فناوری اطالعات ) الك

است که با هدف برچیده کردن اسناد و مدارك کاغذی و 

بروکراسی های پیچیده اداری و اقتصادی  و چابكی سازمانی در 

 حال وقوع می باشد. 

که دستگاه های اجرایی ، با این وجود شواهد گویای آن است

کشورمان به دلیل ناتوانی در شناسایی تغییر و تحوالت و چالش 

های اثرگذار بر حوزه دولت الكترونیك و بهره گیری از این تغییر 

و تحوالت در جهت بهبود امر سرعت و چابكی در ارائه خدمات 

به شهروندان و مؤسسات و سازمان های دولتی آن گونه که 

شایسته است نتوانسته اند از فناوری و تكنولوژی اطالعاتی به 

ر توسعه شاخص های صورت جامع بهره گیرند. به عبارت دیگ

در دستگاه های  (S.M.A.R.Tکارآمدی خدمات الكترونیك )

اجرایی ما کم تحرك است و روندی آهسته را می پیماید.  لذا 

سیستم فناوری و تكنولوژی اطالعاتی کشور ما سازمان ها را به 

مطالعه هدفمند و پویا در جهت توسعه و کارآمدسازی دولت 

خواستار تحرك و چابكی دستگاه الكترونیك ملزم می سازد و 

های اجرایی می شود. از این رو سازمان ثبت احوال کشور در 

راستای برنامه پنجم توسعه و همچنین اجرای ضوابط فنی 

اجرایی توسعه دولت الكترونیك )مصوب شورای عالی فناوری 

اطالعات( برای اینكه بتواند جواب گوی نیاز های در حال افزایش 

رونیك باشد و پاسخی درخور به تغییر و تحوالت شهروندان الكت

اثرگذار بر حوزه دولت الكترونیك بدهد با اصالحات ساختاری 

الزم به منظور ایجاد یكپارچگی در مدیریت و توسعه دولت 

چابك سازی و شفاف سازی دولت، کارآمدسازی و ، الكترونیكی

ات اثربخشی فرایند ها، نسبت به بازمهندسی فرایند ارائه خدم

 ایالم جهت استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی در فضای دیجیتالسنجش میزان آمادگی سازمان های دولتی استان     
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دولت اقدام نماید که این مهم در قالب سامانه های استعالم 

هویت انفرادی و طرح کارت هوشمند ملی به عنوان یكی از 

مهمترین پیش نیازهای خدمات مشاء زیرساخت دولت 

الكترونیك و هویت دیجیتال، در معماری سازمانیِ ثبت احوال 

از سوی  نوین از یك سو و جامعه سامانه های الكترونیكی دولت

 دیگر خودنمایی کند.

 بیان مسئله

ما در عصری زندگی می کنیم که به واسطه رشد سریع فناوری 

اطالعات و ارتباطات شاهد تحوالت مداوم در شرایط و روش های 

انجام کسب و کارهستیم و هر روز نوآوری های جدیدی را در این 

خصوص تجربه می نماییم  همه این موارد باعث شده تا این 

مبحث) دولت الكترونیك( به عنوان مهمترین مسئله و دانش روز 

مطرح شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در 

حال توسعه باشد، زیرا با کوتاهی در این زمینه، دولت ها و 

سازمان ها به طور کامل از میدان رقابت و توسعه کنار می روند. 

فرآیندی است که ارتقای  دولت الكترونیكی انقالب ساختاری و

پذیری ملی را به دنبال دارد، این پدیده نه تنها موجب  رقابت

شود بلكه سرعت و چابكی در ارائه  اطالعاتی کردن شهروندان می

نیاز ، دهد. لذا بر این اساس خدمات و بهره وری را نیز افزایش می

به اصالحات ساختاری الزم به منظور ایجاد یكپارچگی امور 

ی اطالعات و ارتباطات و بازمهندسی دولت الكترونیك فناور

جهت کارآمد و اثربخش سازی خدمات الكترونیك و همچنین 

ایجاد چارچوبی منسجم و با هدف چابك سازی ارائه خدمات 

 الكترونیك به عنوان یك مسئله همواره مطرح می باشد.

در این راستا سازمان ثبت احوال با قرار داشتن در قلب بخش  

مات مشاع زیرساخت دولت الكترونیكی کشور و نیز با بهره خد

گیری از آخرین فناوری های روز دنیا و انجام اصالحات ساختاری 

با پیاده سازی ، و مكانیزاسیون فرایندهای اصلی سازمانی خود

صدور کارت هوشمند  طرح هایی نظیرآرشیو الكترونیك اسناد،

 ستعالم هویت انفرادیصدور شناسنامه مكانیزه و سامانه ا، ملی

اقدامات موثری را در جهت ارائه سریع و چابك، کارآمد و 

فراگیر و در دسترس خدمات الكترونیكی به شهروندان ، اثربخش

و سایر سازمان های دولتی به انجام رسانیده است  که موجب 

 و جعل با مقابله و شفافیت، دولت اجزای بین کامل هماهنگی

بنابراین می توان بیان نمود، با توجه  .اداری گردیده است فساد

به اینكه از یك سو، مهمترین رسالت دولت الكترونیك، تغییر 

ساختاری دولت با بكارگیری فناوری اطالعات، به منظور ایجاد 

شفافیت بیشتر در اعمال دولت، افزایش مشارکت شهروندان در 

و امور عمومی و ارائه اطالعات و خدمات به شهروندان و کسب 

کار به گونه ای اثربخش تر، کاراتر، سریع تر، با کیفیت تر و با 

ثبت احوال نوین در روش های بهتر می باشد؛ و از سوی دیگر 

روزگار جدید خود و حرکت از شكل سنتی به نوین) الكترونیكی 

تقویت قابلیت های چابك سازی  شدن خدمات( خواستار 

ن پژوهش به دنبال خدمات الكترونیك در کشور می باشد. در ای

شاخص های کارآمدی  "پاسخ به این سوال می باشیم که : 

( در ثبت احوال نوین چه S.M.A.R.Tخدمات الكترونیك)

و این مسئله  "تأثیری بر قابلیت های چابك سازی دولت دارد ؟ 

را در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز جهت بهبود موقعیت 

 فعلی بررسی  می نماییم.

 پژوهشاهمیت 

فناوری اطالعات به عنوان یكی از مهمترین محورهای توسعه در 

توسعه دولت ، جهان بشمار می رود و بسیاری از کشورهای جهان

الكترونیك را به عنوان یكی از مهمترین زیرساخت های توسعه 

ِ اطالعات  خود قرار داده اند چرا که استفاده و بكارگیری از تكنولو

ه سطوح سازمانی را تحت تأثیر قرار می و فناوری اطالعات کلی

دهد. بنابراین، اصالحات ساختاری الزم به منظور ایجاد 

یكپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الكترونیك و چابك سازی 

 دستگاه های اجرایی در کشور ضروری می باشد.



 ژپوهش انهم ثبت

   1931رداد خ،21، شماره مششسال   

 

Page | 15 

سازمان ثبت احوال کشور با ارتقاء جایگاه و  انجام اصالحات  

ارائه خدمات الكترونیك و به منظور ایجاد  ساختاری مناسب  در

یكپارچگی امور فناوری اطالعات با هدف ایجاد چابك سازی در 

ای از سازمان توزیع کرده  دانش جدید را در سطح گسترده، دولت

ها و محصوالت و خدمات جدید بكار  و آن را به سرعت در فناوری

احوال گرفته است. یكی از راهبردهای مهم و ضروری که ثبت 

نوین برای توسعه فناوری اطالعات کشور در دستور کار دارد، 

اجرای طرح های همسو با توسعه دولت الكترونیك در ارائه 

خدمات خود به شهروندان و سایر سازمان ها و دستگاههای 

اجرایی می باشد.که این طرح های خاص و منحصر به فرد، در 

و ملی بودن بسیار  حوزه فناوری اطالعات  از حیث فراگیر بودن

درواقع با توجه به تعامالت اجتماعی و اهمیت  حائز اهمیت است.

فرایند تشخیص هویت برای انجام امور مختلف مردم و نیز رشد 

سازمان ثبت احوال در ، روز افزون فناوری  اطالعات و ارتباطات

روزگار نوین خود و با اجرای طرح هایی نظیرکارت هوشمند ملی، 

توانسته رونیكی اسناد و سامانه استعالم هویت انفرادی آرشیو الكت

است جهت سهولت خدمات رسانی به مردم از سوی دولت، اثر 

چشم گیری بگذارد و در نتیجه راندمان و کارایی ارکان دولت در 

تعامل با مردم به طور چشم گیری افزایش بیابد که این فرایند 

 بیانگر اهمیت موضوع می باشد. 

 نظری تحقیقمبانی   
 دولت الکترونیك :

استفاده دولت ها از فناوری اطالعاتی و ارتباطی جدید جهت  

زمینه ساز استقرار یك سیستم دولتی ، ارائه خدمات به شهروندان

نوین در دنیا گردیده است که هم از لحاظ ساختاری و هم از 

در ، لحاظ کارکرد با سیستم های دولتی گذشته متفاوت است

این سیستم دولت بجای اینكه حاکم بر مردم باشد خدمتگزار 

مردم خواهد بودخدمات و اطالعات در کوتاه ترین زمان و با 

برترین کیفیت به شهروندان ارائه می شودو زمینه مشارکت هر 

چه بیشتر شهروندان در اداره امور عمومی فراهم می گردد. این 

یك است) سعادت سیستم دولتی نوین همان دولت الكترون

 (.1932پور،

 ثبت احوال دریچه دولت الکترونیك :

با توجه به تعامالت اجتماعی و اهمیت فرایند تشخیص هویت 

برای انجام امور مختلف مردم و نیز رشد روز افزون فناوری  

سازمان ثبت احوال با ارائه خدمات مختلف ، اطالعات و ارتباطات

هت سهولت خدمات رسانی در حوزه احراز هویت توانسته است ج

به مردم از سوی دولت اثر چشم گیری بگذارد و در نتیجه 

راندمان و کارایی ارکان دولت در تعامل با مردم به طور چشم 

گیری افزایش یافته استیكی از مهم ترین اولویت هایی که 

سازمان ثبت احوال کشور در دنبال و اجرا می کند استفاده از 

مینه ثبت و نگهداری اسناد است بر این شیوه الكترونیكی در ز

اساس طرح های مختلفی از سوی این سازمان در سال های اخیر 

در حال انجام است تا روند فعالیت ثبت احوال از حالت سنتی 

گذشته خود خارج شود که می توان به طرح هایی از قبیل صدور 

 آرشیو الكترونیكی اسناد و صدورکارت، شناسنامه های مكانیزه 

ملی هوشمند اشاره کرد که از اقدامات ثبت احوال  در راستای 

الكترونیكی کردن فعالیت های خود است در واقع دریچه دولت 

الكترونیك، ثبت احوال است و این سازمان با گسترده خدماتی 

که ارائه می کند و تقویت شاخص های کاآمدی خدمات 

لویی به سمت الكترونیكی خود، قدم های بسیار مثبت و رو به ج

 توسعه دولت الكترونیك و چابكی دولت  برداشته است
 

 ثبت احوال و ویژگی های خدمات  الکترونیك :

به طور کلی از رهگذر دولت الكترونیكی، اهدافی از قبیل کارایی 

و اثربخشی با کمك فن آوری اطالعات به همراه خدمات آسان 

ارزان تر و موثرتر برای دولتها محقق می گردد به بیان ، تر

دیگرهدف دولت الكترونیك ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و 

توان استاندارد مشخصی برای  اثر بخشی بیشتر است؛ ولی نمی

تواند با توجه  های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می سایر ویژگی

ریزی  كترونیك را پایهبه نیازهای جامعه خودش نظام دولت ال

کند. به طور کلی و در تعاریف عمومی، مشخصات یك خدمت 
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)به معنی  SMARTالكترونیك کارآمد را در قالب کلمة 

هوشمند( بیان می کنند که هر یك از حروف این کلمه، نمایندة 

یكی از ویژگی های خدمات الكترونیك است که در ادامه، به 

 ارآمدی  می پردازیم.بررسی و تبیین این شاخص های ک

 (S) کوچك کردن
: دولت الكترونیك نباید گستردگی بیش از  1

حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتالف نیروی انسانی و سرمایه 

جلوگیری کند. در این زمینه ثبت احوال از یك سو با در اختیار 

قرار دادن اطالعات آماری و هویتی مورد نیاز  سازمان ها و ارگان 

ل دهنده دولت  به صورت الكترونیكی از گستردگی  و ها تشكی

اتالف سرمایه و نیروی انسانی جلوگیری و شرایط راجهت تصمیم 

گیری آسان تر سازمان ها بر اساس اطالعات واصله  و سرعت 

حرکت بخشیدن به اجرای امور فراهم می آورد و از سوی دیگر با 

ه سریع و حساب شده به سوی ثبت احوال نوین بوسیل

الكترونیكی کردن فعالیت های درون سازمانی و همچنین خارج 

کردن فعالیتهای غیر محوری از محیط سازمان که به کوچك 

نهایتا منجر به افزایش کارایی و بهره وری ، انجامد سازی می

اقتصادی  دولت وهمچنین صرفه جویی در وقت شهروندان و 

یف سازمان ها کاهش هزینه های آنها به وسیله خودکار شدن وظا

 و افزایش سطوح و ارائه خدمات دولتی می گردد.

دولت الكترونیك باید مقید به اخالق بوده و حریم  : (M) 2اخالق

اطالعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید. ایمن سازی فضای 

مجازی در عرصه فناوری اطالعات، دغدغه مهمی است که 

باید به طور جدی به سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات به مردم 

آن بپردازند اولین گام و نخستین اقدام در این جهت ایجاد ساز 

وکار مدیریت هویت و شناسایی کاربران در فضای سایبری است. 

سازمان ، این گام مهم را سازمان ثبت احوال کشور برداشته است

ثبت احوال کشور با ایجاد پایگاه اطالعات جمعیت کشور که یكی 

ن بانك های اطالعاتی در کشور است و آغاز پروژه از بزرگتری

نقش مهمی در تشخیص و تصدیق ، بزرگ کارت هوشمند ملی

هویت و به تبع آن صحت اعتبار و اصالت کاربران در فضای 

دیجیتالی ایفا خواهد کرد و به این ترتیب از سوءاستفاده های 

                                                           
1
 SMALL 

2
 MORAL 

احتمالی توسط افراد سودجو در فضاهای مجازی جلوگیری می 

اید همچنین  در این راستا سازمان ثبت احوال با توجه به در نم

اختیار داشتن اطالعات هویتی افراد که زیربنای و اساس هر 

فعالیت اداری و اقتصادی و فرهنگی  می باشد وظیفه مهمی در 

حفظ و نگهداری این اطالعات  و جلوگیری از افشای آنها دارد که 

افشای »، نون ثبت احوال قا 93طبق دستورالعمل اجرایی ماده 

اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای 

و « صاحب سند و مقامات قضائی و دولتی ذیصالح ممنوع است. 

سازمان ثبت احوال در این خصوص با توجه به الكترونیكی شدن 

اهمیت امنیت اطالعات در سامانه های ثبت فعالیت هایش و

امنیت شبكه isms (اجرای کامل ، ودن اطالعاتاحوال و به روز ب

 یش قرار داده است.( را در الویت برنامه ها 

(A) رسیدگی کردن
9

: دولت الكترونیك باید نسبت به فعالیت  

دهد جوابگو باشد؛  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام می

ها  بدین معنی که بتوان تا حد امكان از روند پیشرفت این فعالیت

های الزم را کسب کند. ثبت احوال نوین در بكارگیری این  آگاهی

ویژگی دولت الكترونیك با استقرار سیستم های الكترونیك 

، فرصت بیشتری برای مشارکت افراد جامعه از تمامی بخش ها

برای درگیری فعالتر در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 

تمهای گزارش وسیاسی  فراهم می آورد  و با استفاده از سیس

گیری در زمینه انواع فعالیت های تحت پوشش خود از روند 

 انجام امور آگاهی های الزم راکسب می نماید.

: دولت الكترونیك باید در صورت بروز مشكالتی  (R) 3مسئول

هایش به مردم پاسخگو باشد. سازمان ثبت احوال   ناشی از فعالیت

طالعات هویتی و یا در این خصوص در صورت مواجهه با  تغییرا

مغایرت اطالعات هویتی افراد در سامانه های دولتی چه در درون 

سازمان و چه در  ارتباط با سایر سازمان های دولتی  بالفاصله  

اقدام به اصالح مغایرت و اعمال تغییرات می نماید که  به صورت 

اتوماتیك در سامانه های الكترونیكی اجرا می گردد همچنین  

ثبت احوال با راه اندازی سایت مجزا برای هر اداره و سازمان 

مكانیزه کردن سیستم های ارائه خدمات خود به شهروندان  

                                                           
3
 AUDITABLE 

4
 RESPONSIBLE 
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امكان پاسخگویی الكترونیكی و همچنین ارائه توانسته است  

خدمات نوین الكترونیكی یكسان به مردم در شهر و روستا داشته 

 .باشد

موضع شفافی در رابطه : دولت الكترونیك باید از  (T) 1شفاف  

با امور شهروندان برخوردار باشد. ثبت احوال با فراهم کردن 

سیستم های مكانیزه برای  ارائه خدمات به مردم چه در درون 

سازمان و چه در ارتباط با سایر سازمان ها موجب شفافیت و 

 پاسخگویی در ارکان دولت را فراهم می آورد 

 چابکی ساز مانی: 

است. محیط  پارادایمی جدید در محیط تولید و خدمت 2چابكی

تولیدات و خدمات چندین انتقال )از صنعت دستی، به تولید 

نمونه کامل یعنی چابكی( را پشت سر  انبوه و اکنون جدیدترین

حفظ  گذاشته و بیشتر به واسطه خواسته های مطلوب جهت

و به  برتری در یك محیط دائماً درحال تغییــــر به وجود آمده

کوچك، مدوالر و تولید اطالعات گرانبها  وسیله اندازه های

انبوه تفاوتهایی  (، چابكی با ناب و1333جایگزین شده است )داو، 

 دارد. 

 تعاریفی از چابکی :

موردتائید همگان  باتوجه به جدید بودن بحث چابكی، تعریفی که

 ینهباشد وجود ندارد. در دهه گذشته محققان بسیاری در این زم

فعالیت کرده اند و هرکدام تعاریف متعـــددی را ارائه کرده اند 

 :بندی تعدادی از آنها پرداخته ایم که ما در زیر به طبقه

تغییرات  تواناییهای تولیدکننده برای واکنش سریع به -

 .ناگهانی و غیرقابل پیش بینی

 پاسخ پیش کنشی به تغییرات -

 قابلیت سازگاری و شكل دهی مجدد سریع -

بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در  -

  محیطهای آشفته

 موثر به مشتری توانایی پاسخ -

                                                           
1

 TRANSPARENT 
2

 AGILITY 

توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و  -

 غیرقابل پیش بینی.

توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراك و پیش بینی  -

 تغییرات موجود در محیط کاری است.
     

 وهش پیشینه پژ 

( معتقدند تحقیق و توسعه در فناوری 1911باصری و جهانگرد)

اطالعات و ارتباطات از طریق آثار شگرفی که بر فناوری تولید به 

جا می گذارد، از یك سو فرایند های تولید)کاال و خدمات( را 

متحول و از سوی دیگر با کاهش هزینه عوامل تولید، بهبودهایی 

 دمات ایجاد می کند.را در استفاده مطلوب از خ

مرکز آموزش و حوزه طرح کارت هوشمند ملی در مطالعات خود 

 اینگونه بیان نمودند: 1913در سال 

اعضای اتحادیه اروپا، زیرساخت کلید عمومی را به عنوان سند -

اساسی فناوری پایه قبول کردند و بر اساس دستورهای بخش 

پذیرش آن هستند. در الكترونیكی اتحادیه اروپا در حال بررسی و 

اکثر کشورهای اروپایی بحث شناسایی هویت الكترونیكی به نحو 

فراگیر مطرح شده و در بعضی کشورها مانند سوئد و نروژ به 

 عنوان محور اصلی برنامه های توسعه دولت الكترونیك قرار دارد.

رویكرد کشورها به لحاظ میزان توجه به مدارك هویتی و -

در اجرای سیستم های نوین و احراز هویت زیرساخت های الزم 

مبتنی بر کارت های شناسایی هوشمند، تفاوت اساسی با 

یكدیگردارند، لیكن هدف مشترك در کلیه کشورها، شناسایی و 

تصدیق اصالت به منظور بهره گیری از خدمات الكترونیك 

عمومی و اختصاصی است. استفاده از کارت هوشمند در نهایت به 

های بسیاری در سطح دولت و اجتماع منجر می  کاهش هزینه

   .شود

باقرصفت و همكاران معتقدند که فناوری اطالعات و سیستم های 

اطالعاتی باعث افزایش پاسخگویی، کارایی و بهره وری در 

 سازمان و باالخص در تصمیم گیری مدیران می گردد.
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ه شریفی و حاجی پور در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند ک

دیدگاه کاربران و مدیران در استفاده از فناوری اطالعاتی باعث 

افزایش بهبود پاسخگویی در بانك ها بوده و سرعت و دقت را در 

امور بانك ها افزایش می دهد و در بهبود ارائه خدمات بانكی 

 تأثیر بسزایی دارد. 

اندرسون و همكاران در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند 

استفاده از دولت الكترونیك و تمرکز بر فناوری اطالعات در که 

سازمان ها  جهت ارزیابی پاسخگویی، باعث افزایش دقت و 

سرعت در ارائه پاسخ به دولت مرکزی و افزایش کیفیت در ارائه 

 پاسخگویی به ذینفعان می باشد.

روسس و همكاران معتقدند که استفاده از فناوری اطالعات در 

برزیل باعث افزایش کیفیت در ارائه خدمات و بانك های 

پاسخگویی و سرعت و دقت) چابكی( در امور بانكی را افزایش 

 داده است. 

بزرگی نائینی در تحقیق خود با عنوان نقش بكارگیری سیستم 

های اطالغاتی بر پاسخگویی سازمان به این نتیجه رسید ه است 

) هماهنگی و که بكارگیری سیستم های اطالعاتی  با ابعاد

انسجام، کارایی، سرعت و ارائه بهتر خدمت، تعامل مناسب با 

کاربران، انعطاف پذیری، اطالع رسانی، سهولت و سادگی، 

کیفیت( بر پاسخگویی سازمان مورد نظر نقش بسزایی داشته 

است و معتقدند که استفاده از فناوری اطالعات بر پاسخگویی 

 نقش مثبتی دارد.

 چارچوب نظری

تحقیق به یك چارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری هر 

شود و یك  مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می

شبكه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی 

است که از طریق فرایندهایی مثل مصاحبه، مشاهده و بررسی 

در واقع  ادبیات موضوع )پیشینه تحقیق( فراهم آمده است.

ای  ها را به گونه چارچوب نظری تحقیق، متغیرها، ابعاد و رابطه آن

 دهد. دهد و اساس کار پژوهشی را تشكیل می منسجم نشان می

گرایش به سمت الكترونیكی کردن کارها در حوزه خدمات دولتی 

مشخصات یك دولت الكترونیك  به خوبی مشهود می باشد

)به معنی هوشمند( بیان  SMARTکارآمد را در قالب کلمة 

می کنند که هر یك از حروف این کلمه، نمایندة یكی از ویژگی 

از یك سو، با توجه به  های خدمات الكترونیك است که در ادامه

اینكه متغیرهای اصلی این تحقیق متشكل ازشاخص های 

کارآمدی خدمات الكترونیك شامل:  کوچك سازی، اخالق، 

ف )متغیرهای مستقل( و چابك رسیدگی کردن، مسئول و شفا

سازی دولت )متغیر وابسته( می باشد و از سوی دیگر با عنایت 

به اینكه در ثبت احوال نوین در همسویی با تغییرات سریع و 

مداوم عصر حاضر در حال حرکت از شكل سنتی به شكل نوین و 

باشد و همچنین نیل به  پیاده سازی دولت الكترونیك می

ان و تمام الكترونیك در ایجاد ارتباط و ارائه سازمانی دانش بنی

خدمات در تعامالت خود با دولت، با بخش خصوصی و با کارمند 

های خود قرار داده است توجه به شاخص های  را در رأس برنامه

کارآمدی خدمات الكترونیك و راهبردهای جدید این سازمان در 

چابك سازی گذار از شكل سنتی به نوین و اثرات این عوامل بر 

باشد. لذا برای ایجاد  دولت از اهمیت زیادی برخوردار می

با توجه به مطالعات صورت گرفته چارچوب نظری تحقیق حاضر 

 و پذیری قابلیت شایستگی، انعطاف سهو نظر خبرگان، چابكی به 

ها  بندی گردیده است که هر کدام از این قابلیت سرعت  دسته

 فاده شده است. است باشند  های می دارای شاخص

اهدافی از قبیل کارایی و اثربخشی با ، از رهگذر دولت الكترونیكی

ارزان تر و ، کمك فن آوری اطالعات به همراه خدمات آسان تر

موثرتر برای دولتها محقق می گردد به بیان دیگرهدف دولت 

الكترونیك ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثر بخشی بیشتر 

های آن  توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی است؛ ولی نمی

تواند با توجه به نیازهای جامعه  معرفی کرد، زیرا هر دولتی می

ریزی کند به طور کلی  خودش نظام دولت الكترونیك را پایه
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مشخصات یك خدمات الكترونیك کارآمد را در قالب کلمة 

SMART  به معنی هوشمند( بیان می کنند که در چارچوب(

ری تحقیق حاضر، به آن پرداخته و اثرات این شاخص ها را بر نظ

 است. چابك سازی دولت سنجیده شده

 مدل مفهومی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شكل شماره 

 

 فرضیات تحقیق

 :های پژوهش عبارتند از در چارچوب طرح تحقیق حاضر فرضیه

) از شاخص های کارآمدی (SMALL)الف( شاخص کوچك سازی
الكترونیك ثبت احوال( بر چابك سازی دولت در دستگاه خدمات 

 های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
)از شاخص های  (MORAL)ب( شاخص مقید به اخالق بودن

کارآمدی خدمات الكترونیك ثبت احوال( بر چابك سازی دولت 
در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت و مستقیم 

 ارد.د
)از شاخص های (AUDITABLE)پ(شاخص رسیدگی کردن 

کارآمدی خدمات الكترونیك ثبت احوال( بر چابك سازی دولت 
در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت و مستقیم 

 دارد.
)از شاخص های (RESPONSIBLE)ت( شاخص مسئول بودن

دولت کارآمدی خدمات الكترونیك ثبت احوال( برچابك سازی 
در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت و مستقیم 

 دارد.

)از شاخص های کارآمدی (TRANSPARENT)ج(شاخص شفاف

خدمات الكترونیك ثبت احوال(بر چابك سازی دولت دردستگاه 

 های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت ومستقیم دارد.

 روش تحقیق

از لحاظ هدف کاربردی ق، با توجه به شرایط تحقی تحقیق حاضر

باشد زیرا در پی حل یك یا چند مسئله یا مشكل است و به  می

باشد، همچنین این پژوهش از  های جدید می دنبال کسب آگاهی

ای  باشد زیرا مجموعه لحاظ روش و ماهیت پیمایشی می

دهد که بر حسب  ها را تشكیل می ساختمند یا منظمی از داده

ت و با کنار هم گذاشتن این اطالعات متغیرها گردآوری شده اس

 رسیم. ها می به مجموعه ساختمندی از داده

 قلمرو تحقیق )زمانی، مکانی، موضوعی(

 اخالق

M 

 رسیدگی كردن

A 

 

 

S 

 

چابك سازی 

 دولت

شاخص 

های 

كارآمدی 

خدمات 

 مسئول الکترونیك
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 شفاف

T 

 

 

S 

 سرعت

 شایستگی

انعطاف 

 پذیری

كوچك كردن 
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قلمرو زمانی این تحقیق از اردیبهشت ماه تا مهر ماه سال 

ماهه در نظر گرفته شده است و قلمرو  1یعنی دوره ای 1931

شهرستان شیراز می مكانی آن دستگاه های اجرایی، بانك ها 

باشد. همچنین قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه دولت 

 باشد. الكترونیك و فناوری اطالعات می

 جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کارکنان دستگاه های اجرائی و بانك ها  

شهرستان شیراز می باشد که به عنوان کاربر از سامانه های 

 ی نمایند.الكترونیك ثبت احوال استفاده م

 تعیین حجم نمونه

در صد، حجم  31در این تحقیق با در نظر گرفتن سطح اطمینان 

نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری مناسب از 

بانك های شهرستان شیراز ، بین کارمندان دستگاه های اجرائی

 شود. نفر را شامل می 211انتخاب شدند، که تعداد 

 ها ابزار گردآوری داده

های جمع آوری  ترین روش با توجه به اینكه، یكی از متداول

باشد، در  اطالعات در تحقیقات پیمایشی )میدانی( پرسشنامه می

باشد. در این  تحقیق حاضر ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می

سؤال شناسایی )جنسیت، سطح تحصیالت، نام  9پرسشنامه از 

سؤال  23ت و همچنین دستگاه محل خدمت( استفاده شده اس

سؤال،  23در خصوص متغیرها بكاربرده شده است که از این 

تا  13مربوط به متغیر چابك سازی دولت، سؤال  19تا  1سؤال 

مربوط به شاخص کوچك سازی از شاخص های کارآمدی  11

مربوط به  11الی  17خدمات الكترونیك ثبت احوال، سؤال 

به شاخص رسیدگی مربوط  21تا  13شاخص اخالق، سؤال 

درخصوص شاخص مسئول و پاسخگو و  21تا  21کردن، سؤال 

مربوط به شاخص شفاف از شاخص های  23الی  21سؤال 

باشد که جهت اندازه  کارآمدی خدمات الكترونیك ثبت احوال می

 شود.. گیری از طیف لیكرت استفاده می

 روایی

ها  ادهروایی برای مفید و مؤثر واقع شدن روشهای جمع آوری د

رود در این تحقیق پیش از توزیع  شرط اساسی به شمار می

پرسشنامه مقدماتی تهیه شده میان پاسخگویان، آن را در اختیار 

برخی از صاحب نظران در تحقیق قرار داده و نظرات اصالحی 

ایشان تا حد امكان اعمال گردید تا اینكه اطمینان حاصل گردید 

سنجد )روایی  نظر را میکه پرسشنامه مذکور متغیر مورد 

 صوری(.

 پایایی
پایایی یكی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. جهت 

تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده 

شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه 

های  هایی که خصیصه ها یا آزمون گیری از جمله پرسشنامه

رود. جهت محاسبه  کند به کار می ختلف را اندازه گیری میم

های هر زیر  ضریب آلفای این پرسشنامه ابتدا واریانس نمره

های پرسشنامه و سپس واریانس کل پرسشنامه  مجموعه سؤال

محاسبه شد. بر اساس فرمول فوق ضریب آلفای کرونباخ برای 

گی های مورد استفاده در پژوهش حاضر که هم پرسشنامه

 باشد. می 7/1استاندارد بوده است باالی 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

های پژوهش هم از  در تحقیق حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده

های آمار استنباطی  های آمار توصیفی و هم از شاخص شاخص

بهره گرفته شده، که بعد از بررسی  وجود همبستگی بین 

ختاری برای سنجش مدل متغیرهای تحقیق، از مدل معادالت سا

و با استفاده از تحلیل رگرسیون برای  اصلی استفاده شده است

 تأثیر متغیرها بر یكدیگر سنجیده شده است.  1تا  1های  فرضیه
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 یافته های پژوهش

 بررسی توصیفی داده ها :  -

دراین قسمت پس از گردآوری داده ها، با استفاده از آمار 

میانه،مد(و ، )میانگین توصیفی که شامل شاخص های مرکزی

انحراف معیار و..(می باشد به توصیف داده ، پراکندگی )واریانس

 ها پرداخته می شود.

فراوانی آزمودنی ها ، بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها

بر اساس جنسیت، دستگاه محل خدمت و تحصیالت پاسخگویان 

 را مطابق جداول ذیل ارائه می نماید :
 : توزیع فراوانی بر اساس جنسیت 1شماره  جدول       

 

 

 

 

 

 
   

 : جدول توزیع فراوانی بر اساس دستگاه محل خدمت2جدول شماره 

 درصد فراوانی تحصیالت        

 772 11 دیپلم به پایین

 179 19 كاردانی

 7379 111 لیسانس

 772 11 فوق لیسانس به باال

 درصد 111 211 جمع

                                                                                                        

 : توزیع فروانی بر اساس تحصیالت9حدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ها بررسی استنباطی داده -

های پژوهش و استنباط  در این بخش به منظور تحلیل داده

های گوناگونی استفاده گردیده است. بـا اسـتفاده  آماری از تحلیل

های انـدازه گیـری و روابـط  از فن تحلیل مسیر معناداری مدل

بـه دسـت آمـده آزمـون گردیـد تـا نهایتاً مـدل مفهـومی 

پژوهش به درستی به دست آید. در ادامه بعد از بررسی میزان 

های  همبستگی متغیرهای تحقیق، به منظور آزمون فرضیه

تحقیـق از تحلیـل رگرسـیون و مدل معادالت ساختاری 

 نیزاستفاده شده است.

 آزمون فرضیات تحقیق
 

کوچك  

 کردن

رسیدگی  اخالق

 کردن

چابك  شفاف مسئول

سازی 

 دولت

کوچك 

 کردن

1      

     1  اخالق

رسیدگی 

 کردن

  1    

   1    مسئول

  1     شفاف

چابك             

سازی 

 دولت

111./** 

 

333./** 

 

311./** 

 

711./** 

 

137./** 

 

1 

 مدل تحقیق: ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای 3جدول شماره
  

( مشاهده می نمایید بر اساس 3همانطور که در جدول )شماره 

بین همه متغیرهای مستقل  خروجی آزمون همبستگی پیرسون،

 تحقیق یعنی شاخص های کارآمدی خدمات الكترونیك

(S.M.A.R.T با متغیر وابسته چابك سازی دولت همبستگی )

میزان  ( دارای بیشترینSوجود دارد و متغیر کوچك کردن)

با توجه به همبستگی با متغیر چابك سازی دولت می باشد. و  

اینكه ضریب همبستگی برای دو متغیر کوچك کردن و چابكی دولت 

متغیر  (، دو333/1) (، دو متغیر اخالق و چابكی دولت111/1)

(، دو متغیر مسئول و چابكی 311/1رسیدگی کردن و چابكی دولت)

 درصد فراوانی نام دستگاه

 1779 91 ثبت اسناد

 1971 27 بیمه

 2773 11 ثبت احوال

 3171 17 بانك

 درصد 111 211 جمع

 درصد فراوانی جنسیت

 7271 111 مرد

 2773 11 زن

 در صد 111 211 جمع
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( می 137/1) متغیر شفاف و چابكی دولت( و  نهایتاً دو 711/1) دولت

مشاهده شده )معیار  (sig)داری  و همچنین عدد معنیباشد 

( کمتر است بین = 11/1دار استاندارد ) تصمیم( از سطح معنی

این متغیرهای مستقل)شاخصهای کارآمدی خدمات الكترونیك( 

که  و چابك سازی دولت رابطه معنی داری وجود دارد و از آنجا

باشد بنابراین  همبستگی بین این متغیرها مثبت میضریب 

توان گفت جهت تغییرات این متغیرها با یكدیگر هم جهت و  می

ای خطی بین این آن ها  باشد و همچنین رابطه از نوع مثبت می

 وجود دارد پس نباید آن را از معادله رگرسیون خارج ساخت.

پارامترهای  متغیرها

استاندارد 

 (Betaشده)

 انحراف

معیار 

 خطا

معیار 

 (sigتصمیم)

t 

اثر مستقیم 

كوچك متغیر

 بر : كردن

 

چابك سازی 

 دولت

111/0 060/0 000/ 222/12 

اثر مستقیم متغیر 

 بر : اخالق

 

چابك سازی 

 دولت

944/0 079/0 000/ 209/1 

 اثر مستقیم متغیر

 رسیدگی كردن

 بر :

 

چابك سازی 

 دولت

910/0 071/0 001/ 701/7 

اثر مستقیم متغیر 

مسئول و 

 بر : پاسخگو

 

چابك سازی 

 دولت

700/0 061/0 000/ 272/10 

اثر مستقیم متغیر 

 بر : شفاف

 

چابك سازی 

 دولت

697/0 061/0 000/ 111/4 

 : نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تا پنجم1جدول شماره 

 

( (Coefficientsنتایج جدول ، در آزمون فرضیات تحقیق

، نشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب 1جدول شماره 

B همان باشد. برای متغیرهای تحقیق در معادله رگرسیون می

طور که مشاهده می شود شاخص های کارآمدی خدمات 

الكترونیك )یعنی کوچك کردن، مقید به اخالق، رسیدگی کردن، 

چابك شفاف( تأثیر مثبت و معنی داری بر ، مسئول و پاسخگو

 سازی دولت دارند.

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
) از شاخص های (SMALL)شاخص كوچك سازیفرضیه اول: 

كارآمدی خدمات الکترونیك ثبت احوال( بر چابك سازی دولت 
در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت و مستقیم 

 دارد.

ون مقدار با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرس

نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین   P-valueبعنوان  1171

کوچك کردن و چابك سازی دولت در سازمان ها و دستگاه های 

   .باشد درصد می 31اجرایی شیراز در سطح اطمینان 

از آنجا که در پژوهش حاضر نتوانستیم پژوهشی مشابه که تأثیر 

رسی کرده باشد، پیدا و کوچك سازی بر چابك سازی دولت را بر

های پژوهش حاضر را با آن مقایسه کنیم به ناچار در اینجا  یافته

هایی که به  های این پژوهش با نتایج پژوهش به مقایسه یافته

اند پرداخته  های مرتبط با این پژوهش انجام شده نوعی در زمینه

های این پژوهش به نوعی با مطالعات شریفی و  شود. یافته می

باقر صفت همخوانی دارد. یعنی  باصری و جهانگرد و، پور حاجی

فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی باعث افزایش 

پاسخگویی، کارایی و بهره وری در سازمان و باالخص در تصمیم 

تواند به این دلیل باشد که  . این امر میگیری مدیران می گردد

کوچك کردن روند انجام کارها و ممانعت از گستردگی بیش از 

اندازه دولت و حذف فرایند های زائد و غیرضروری از اتالف 

نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری می نماید و نهایتاً موجب  

شایستگی و سرعت عمل دولت می گردد. لذا به عنوان پیشنهاد 

برای مدیران سازمان ها می توان مطرح نمود در ایجاد زیر 

ساخت الكترونیك سازمان مطبوع خود در راستای صرفه جویی 
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در هزینه ها و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع انسانی و 

 مالی از خدمات الكترونیك ثبت احوال بهره گیرند.  
)از  (MORAL): شاخص مقید به اخالق بودنفرضیه دوم

اخص های كارآمدی خدمات الکترونیك ثبت احوال( بر چابك ش
سازی دولت در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر 

 مثبت و مستقیم دارد.
با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون مقدار 

نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین   P-valueبعنوان  1171

زمان ها و دستگاه های اجرایی اخالق و چابك سازی دولت در سا

   .باشد درصد می 31شیراز در سطح اطمینان 

از آنجا که در پژوهش حاضر نتوانستیم پژوهشی مشابه که تأثیر 

اخالق بر چابك سازی دولت را بررسی کرده باشد، پیدا و 

های پژوهش حاضر را با آن مقایسه کنیم به ناچار در اینجا  یافته

هایی که به  این پژوهش با نتایج پژوهشهای  به مقایسه یافته

اند پرداخته  های مرتبط با این پژوهش انجام شده نوعی در زمینه

شود. یكی از اهداف دولت الكترونیك فراهم آوردن شرایطی  می

است که حریم خصوصی مشتریان حفظ  و امنیت هویتی در 

ن سامانه های الكترونیك و در ارائه خدمات افزایش یابد که سازما

ثبت احوال در روزگار نوین خود با در اختیار دادن سامانه 

استعالم هویت انفرادی و همچنین اجرای طرح هایی نظیر کارت 

هوشمند ملی این  مأموریت را انجام رسانده است و نقش کلیدی 

در چابكی و توسعه دولت از لحاظ ارائه خدمات دستی و 

شنهاد برای  مدیران لذا به عنوان پی الكترونیك ایفا می نماید.

دستگاه های اجرایی عنوان می گردد که جهت حفظ حریم افراد  

و بهبود امنیت الكترونیك خود از خدمات هویتی الكترونیك ثبت 

 احوال استفاده نمایند. 
)از  (AUDITABLE)شاخص رسیدگی كردن فرضیه سوم: 

شاخص های كارآمدی خدمات الکترونیك ثبت احوال( بر چابك 
ولت در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر سازی د

 مثبت و مستقیم دارد.
. 111با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون مقدار 

نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین   P-valueبعنوان 

رسیدگی کردن و چابك سازی دولت در سازمان ها و دستگاه 

   .باشد درصد می 31های اجرایی شیراز در سطح اطمینان 

از آنجا که در پژوهش حاضر نتوانستیم پژوهشی مشابه که تأثیر 

رسیدگی کردن بر چابك سازی دولت را بررسی کرده باشد، پیدا 

های پژوهش حاضر را با آن مقایسه کنیم به ناچار در  فتهو یا

هایی که  های این پژوهش با نتایج پژوهش اینجا به مقایسه یافته

اند  های مرتبط با این پژوهش انجام شده به نوعی در زمینه

های این پژوهش به نوعی با مطالعات باقر  شود. یافته پرداخته می

گی فرایند های کاری در صفت همخوانی دارد. آگاهی از چگون

سامانه های الكترونیك دولت و باالبردن توانایی پاسخگویی 

شرایطی را در سازمان ایجاد می نماید که منجر به انعطاف 

پذیری در ارائه خدمات می گردد لذا به عنوان پیشنهاد بیان می 

گردد سازمان ها به گونه ای برنامه ریزی نمایند و  زیرساخت 

كترونیك را طراحی کند که رسیدگی کردن در سامانه های ال

 فرایند انجام کارها دردولت بدون پیچیدگی امكان پذیر باشد.

)از (RESPONSIBLE)شاخص مسئول بودنفرضیه چهارم : 

شاخص های كارآمدی خدمات الکترونیك ثبت احوال( برچابك 

سازی دولت در دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر 

 دارد. مثبت و مستقیم
با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون مقدار 

نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین   P-valueبعنوان  1171

مسئول بودن و چابك سازی دولت در سازمان ها و دستگاه های 

   .باشد درصد می 31اجرایی شیراز در سطح اطمینان 

از آنجا که در پژوهش حاضر نتوانستیم پژوهشی مشابه که تأثیر 

کوچك سازی بر چابك سازی دولت را بررسی کرده باشد، پیدا و 

های پژوهش حاضر را با آن مقایسه کنیم به ناچار در اینجا  یافته

هایی که به  های این پژوهش با نتایج پژوهش به مقایسه یافته

اند پرداخته  ین پژوهش انجام شدههای مرتبط با ا نوعی در زمینه

 ،روسسهای این پژوهش به نوعی با مطالعات  شود. یافته می

هموانی  باقرصفتو شریفی و حاجی پور ، بزرگی نائینی ،اندرسون

دارد یعنی شاخص مسئول بودن موجب افزایش میزان 

پاسخگویی و رضایتمندی در مشتریان می گردد بنابراین به 

سازمان ها بیان می گردد که با الكترونیكی عنوان پیشنهاد برای 

نمودن فرایند ارائه خدمات خود و همچنین استفاده  از خدمات 
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در راستای چابك سازی دولت ، هویتی الكترونیكثبت احوال

شرایط را طوری فراهم نموده که که ارائه خدمات در کوتاه ترین 

 زمان ممكن و با کمترین خطا انجام پذیرد. 

()از شاخص TRANSPARENTشاخص شفاف) :فرضیه پنجم

های كارآمدی خدمات الکترونیك ثبت احوال(بر چابك سازی 

 دولت دردستگاه های اجرایی شهرستان شیراز تأثیر مثبت و

 .مستقیم دارد

با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون مقدار 

نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین   P-valueبعنوان  1171

شفافیت و چابك سازی دولت در سازمان ها و دستگاه های 

   .باشد درصد می 31اجرایی شیراز در سطح اطمینان 

از آنجا که در پژوهش حاضر نتوانستیم پژوهشی مشابه که تأثیر 

کوچك سازی بر چابك سازی دولت را بررسی کرده باشد، پیدا و 

پژوهش حاضر را با آن مقایسه کنیم به ناچار در اینجا  های یافته

هایی که به  های این پژوهش با نتایج پژوهش به مقایسه یافته

اند پرداخته  های مرتبط با این پژوهش انجام شده نوعی در زمینه

بزرگی های این پژوهش به نوعی با مطالعات  شود. یافته می

همخوانی دارد.  ور شریفی و حاجی پ، اندرسون، نائینی، روسس

سازمان ثبت احوال با ارائه خدمات الكترونیك هویتی در ارتباط 

وضوح و شفافیت در ، خود با دولت و شهروندان نوعی روانی

مراحل انجام کار ایجاد می نماید که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت 

و سرعت در ارائه خدمات و افزایش انعطاف پذیری در عملكرد 

. لذا به عنوان پیشنهاد بیان می گردد سازمان ها دولت می گردد

و دستگاه ها از خدمات الكترونیك ثبت احوال که از خدمات 

اساسی و مشاع  در زیرساخت دولت الكترونیك می باشد در 

فرایندهای کاری خود بهره گیرد و اینگونه چابكی را برای سازمان 

 خود به ارمغان آورند 

 

 

 :منابع 

کارت "(، 1913وزه طرح کارت هوشمند ملی)مرکزآموزش و ح -

هوشمند ملی، تجربه کشورهای حوزه خلـیج فـارس و خاورمیانـه    

 ، تهران.دانش پارسیان، "در دولت الكترونیك

ارزیـابی نقـش    "(، 1911باصری، بیژن و جهـانگرد، اسـفندیار،)   -

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ، ا "فناوری بر اشتغال در صنایع 

، مجموعه مقاالت کنفـرانس توسـعه دانـش و    مطالعات فرهنگیو 

 .917،-919فناوری در ایران، جلد اول، ص 

ــدجواد  - ــفت، محمـ ــری  ، باقرصـ ــد، جعفـ ــی زاده، محمـ همتـ

برآورد نقش پاسـخگویی سیسـتم هـای     "(،1939بزکیایی،محمد)

مجلـه  ، "اطالعاتی در خصوص ارائه اطالعات مورد  نیاز به مدیران

 .پژوهش های معاصر در کسب و کارمیان رشته ای 

نقش فنـاوری اطالعـات در ارتقـاء     "، (1932رنجبران، رسول ) -

مجمعـه مقـاالت کنفـرانس اقتصـاد:کار     بهره وری در سازمان ها، 

 .11-33ص  113، شماره وجامعه

نقـش   "(،1931شریفی رنـانی، حسـین، حـاجی پـور، مرضـیه)      -

یان از دیـدگاه  فناوری اطالعات در بهبـود پاسـخگویی بـه مشـتر    

فصلنامه اخالق در  "مدیران و کارکنان بانك های استان اصفهان،

 .علوم فناوری

ــاهره)    - ــائینی، ط ــی ن ــدی و بزرگ ــزری، مه ــش  "(، 1939اب نق

، دومین "بكارگیری سیستم های اطالعاتی بر پاسخگویی سازمان

 کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهكار ها، شیراز

- L.K.Roese. N.Hoppen. J.L.Henrique (2002(. 
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 طرح پژوهشی با عنوان: 

   ملی هوشمند کارت کاربردهای و چالشها

  1یفرشاد مراد

 چکیده: 

 کارت کاربردهای و چالشها بررسی هدف با حاضر پژوهش

 این در کرمانشاه احوال استان ثبت خدمات ارائه بررسی و ملی هوشمند

 آمیخته رویكرد با پژوهش این در تحقیق روش. است شده انجام ابعاد

 کمی روش نیز و بنیاد داده نظریه کیفی روش از گیری بهره و اکتشافی

 این در شرکت کنندگان. است شد انجام همبستگی نوع از توصیفی

 و احوال ثبت کارشناسان پیشخوان، دفاتر مدیران کیفی بخش در پژوهش

 به آنها بین از که بودند ملی هوشمند کارت فرایند دریافت در درگیر افراد

 کمی در بخش و داده جمع آوری جهت نفر 99 تعداد هدفمند صورت

 استان در دولت پیشخوان دفاتر کارشناسان پژوهش در شرکت کنندگان

 نفر 113 تعداد تصادفی ای طبقه گیری نمونه روش با که بودند کرمانشاه

 . گردید انتخاب نمونه عنوان به

 با که است داده نشان کیفی بخش آمده در دست به های تهیاف

 و تحقیقات اینترنت سایتهای ها، سخنرانی ها، مصاحبه اسناد، بررسی

 انتخابی و محوری باز، کدگذاری و دلفی تكنیك تم، تحلیل با گرفته صورت

 .گردید شناسایی ملی هوشمند کارت کاربرد 99 و چالش11 مجموع در

 و سازمانی فنی، چالشهای) کلی دسته سه در شده شناسایی شهایلچا

 عمومی، اربردهای)ک دسته چهار در شده شناسایی کاربردهای و (عمومی

 .شده اند تقسیم بندی (امنیتی و دولتی اجتماعی،

 توصیفی، با آزمون کمی بخش در داده تحلیل و تجزیه از حاصل یافته های

 چالشهای بین از مجموع در که است داده نشان فریدمن و نمونهای تك تی

 عكس پایین کیفیت چالش به مربوط میانگین رتبه باالترین شناسایی شده،

 در و المللی بین سطح سیستم در از استفاده عدم به میانگین کمترین و

  کاربرد به رتبه میانگین باالترین ملی هوشمند کارت کاربردهای  بین

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

 

 ملی عرق تقویت به رتبه میانگین کمترین و تصدیق دیجیتالی و شناسایی

 . است یافته اختصاص شهروندان در

 و چالشها عملكرد و اهمیت بررسی از دست آمده به نتایج همچنین

 داد کرمانشاه نشان استان احوال ثبت در ملی هوشمند کارت کاربردهای

 چالش به مربوط اهمیت بیشترین شده شناسایی چالشهای بین از که

 حضور به نیاز چالش به اهمیت کمترین و صدور کارت فرایند بودن طوالنی

 نقض چالش به ثبت احوال عملكرد باالترین و کارت از استفاده در فیزیكی

کارت  عكس پایین کیفیت چالش به عملكرد پایینترین و شخصی حریم

 . است یافته اختصاص

 و شناسایی به مربوط اهمیت بیشترین شده شناسایی کاربردهای در

 مدارك، جایگزینی کاربرد به اهمیت کمترین و دیجیتالی هویت تصدیق

 به مربوط احوال ثبت باالترین عملكرد و تحصیلی سابقه ریز و های کارنامه

کاهش  کاربرد به عملكرد پایینترین و دیجیتالی هویت تصدیق و شناسایی

 IPA ماتریس قالب در نتایج این. است یافته اختصاص غیرقانونی اشتغال

 کاربرد و چالش هر برای ماتریس ربع های به توجه با که گردید تحلیل

 .است گردید ارائه آن به مربوط اقدام و استراتژی

IPA، ملی هوشمند کارت کاربرد، چالش، عملكرد، اهمیت، ها:كلید واژه

 ملی هوشمند کارت کاربردهای و چالشها
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 معرفی آثار پژوهشی:

 

  مدیریتی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 عنوان: با 

گری به دفاتر  ها و تهدیدهای واگذاری تصدی شناسایی فرصت

 خدمات الکترونیک هویت ملی

 

 1 یعلی شاهر

 چکیده:

 واگذاری تهدیدهای و ها فرصت هدف از انجام این پژوهش شناسایی

باشد. برای  ملی می هویت الكترونیك خدمات دفاتر به گری تصدی

 واگذاری تهدیدهای و ها آوری اطالعات از پرسشنامه فرصت جمع

)استاندارد( که این پرسشنامه  الكترونیك خدمات دفاتر به گری تصدی

( تهیه و تنظیم شده است، استفاده شده 1939توسط معیدفر و ضرابی )

 است.

کنان دفاتر خدمات الكترونیك و جامعه آماری این پژوهش را کلیه کار

نفر  37به تعداد  1933سازمان ثبت احوال در استان مازندران در سال 

نفر به عنوان نمونه  77دهند. که با استفاده از فرمول کوکران  تشكیل می

 اند.  انتخاب شده

 

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان مازندران - 

 

ها از آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف، آزمون  برای تجزیه و تحلیل داده

t افزار  بندی فریدمن با استفاده از نرم ی و آزمون رتبها تك نمونهSPSS 

 انجام شده است.

کشور و   سیاسی نهادهای مصوبات به توجه های نتایج نشان داد که مولفه

به ترتیب  خدمات سرعت و کیفیت تنوع، بر مبنی شهروندان های خواسته

 دفاتر به گری تصدی واگذاری قوت بیشترین نقش را به عنوان نقاط

 به واگذاری در الزام های اند و مولفهملی داشته هویت الكترونیك خدمات

 منابع توسعه و جذب در موجود و محدودیت مشكالت و خصوصی بخش

 واگذاری قوت به ترتیب بیشترین نقش را به عنوان نقاط انسانی

 اند.ملی داشته هویت الكترونیك خدمات دفاتر به گری تصدی

 واژه ها:  کلید

 .ها، تهدیدها، تصدی گری، دفاتر خدمات الكترونیك فرصت

 گری به دفاتر خدمات الکترونیک هویت ملیها و تهدیدهای واگذاری تصدیشناسایی فرصت


