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  معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش

 : همدان پژوهش استانآموزش و نماینده 

 

 
 لیال ظهوری اعظمنام و نام خانوادگی: 

 کارشناسیمدرک تحصیلی: 

 مهندسی نرم افزار کامپیوتررشته تحصیلی: 

 کارشناس مسئول اسناد هویتی و بهره برداریپست سازمانی: 

 آرشیو الکترونیک اسناد هویتی

 سال 61سابقه خدمتی: 

 6231متولد: 

 اداره کل ثبت احوال استان همدانمحل خدمت: 

 عضویت در کمیته ها و افتخارات:

 6233دبیر کمیته اجرایی آموزش و پژوهش از سال  -

 تاکنون

 عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی -

 عضو کمیته امور بانوان -

دریافت تقدیرنامه در امور آموزشی و پژوهشی در سال های  -

ریاست محترم مرکز آموزش و پژوهش از  6232و  6231

 سازمان

دریافت تقدیرنامه از مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری  -

 استانداری درخصوص پژوهش

همکاری مستمر با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و  -

آینده نگری استان همدان جهت پیگری امور آموزش و 

 پژوهش 

ی سینای همکاری مستمر با معاونت پژوهشی دانشگاه بوعل -

همدان جهت ارتقاء سطح پژوهش و جذب مجربترین 

اساتید هیأت علمی استان، جهت امور پژوهشی اداره کل 

 ثبت احوال استان همدان

 

 : کمیته تخصصی آموزش و پژوهش دراستان

اداره کل ثبت احوال استان همدان با توجه به اهدف کمیسیون 

همچنین به منظور  تحول اداری و در راستای وظایف ذاتی سازمانی و

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

تخصصی تحت عنوان کمیته آموزش و پژوهش نمود و با برگزاری 

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

عنوان نمایندگی آموزش در استان تحت نظارت مرکز آموزش و 

احوال اقدام می نماید. کمیته مذکور شامل پژوهش سازمان ثبت 

مدیران و کارشناسان حوزه ستادی می باشد که با برنامه ریزی و 

تصمیم گیری درخصوص نحوه اجرای آموزش ها و همچنین پذیرش، 

 .بررسی، اجرا و ارزیابی طرح های پژوهشی و تحقیقی می پردازد

 همدان احوال استانی اداره کل ثبت های پژوهش معرفی فعالیت         
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  ان:همد آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استانساختار تشکیالتی کمیته 

 محمود علی پور

 ریزی برنامه و پژوهش و آموزش کمیته رئیس و کل مدیر

 جواد توحیدی بهپور 
 کمیته عضو –معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 

 منوچهر فرزام 
  عضو کمیته –هویتی  اسناد معاون امور

  حسین اسماعیلی

 عضو کمیته –آمارجمعیتی معاون فناوری اطالعات و

 محمدولی مستقیمان

 عضو کمیته –رئیس اداره حراست 

 میترا قراریان کردستانی

 عضو کمیته –اداره منابع انسانی و پشتیبانی  معاون

  لیال ظهوری اعظم

 هکمیتو دبیرعضو  -مسئول آموزش و پژوهش استان 

 

نان همدپژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استا  

 ردیف عنوان اثر نام پژوهشگر

 جواد توحیدی بهپور
محاسبه و بررسی اجرای نظام حسابداری قیمت تمام شده خدمات قابل واگذاری در ثبت احوال 

 استان همدان و تاثیر آن بر اثر بخشی و کارآیی سازمان
6 

 3 امنیت شغلی و عملکرد کارکنان ثبت احوال شهرستان همدانبررسی بین  حسین محمدی

 2 سیادت مظفر محقق

 1 های فساد خیز و آسیب پذیر در ارائه خدمات سجلی در استان همدان شناسایی گذرگاه صفی اله صفائی

 3 مالحظات پدافند غیرعامل در مجموعه اداره ثبت احوال استان همدان محمد ظروفی

 زهرا فریدپور
پرخاشگرانه در  قاطعانه و مقایسه رفتارهای انفعالی، فرهنگ در رفتار سازمانی، بهداشت روانی،

 روابط انسانی
1 

 7 ضرورت امضای دیجیتال در ثبت احوال نوین حامد خلیلی

 1 تحلیل بر آمار ثبت وقایع ازدواج و طالق در دهه گذشته در ایران اسماعیل دانشور

 3 یفرزندخواندگ آرش غیاثوند

 امید جمشیدی
تاثیر اخالق کار اسالمی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی انگیزش درونی 

 و رضایت شغلی کارکنان ثبت احوال استان همدان
61 
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 : مقاله پژوهش پایه  

 

 بر آمار ثبت رویدادهای ازدواج و طالق  یتحلیل

 در دهه گذشته در ایران

 

 6اسماعیل دانشور

 : چکیده

خانواده به عنوان سلول اصلی سازنده اجتماع و به عنوان اولین       

کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای اهمیت بسزایی می باشد به 

گونه ای که می توان گفت اصطالح جامعه به اصالح آن بستگی دارد. 

از آنجا که خانواده مهمترین نهاد اجتماعی به حساب می آید، هرگونه 

در آن زنگ خطری جدی برای جامعه است. در واقع با افزایش تزلزل 

آسیب پذیری بنیان خانواده، آسیب های اجتماعی دیگر نیز مجال بروز 

و ظهور می یابند و از همین روست که بسیاری از کارشناسان از طالق 

به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی نام می برند که می تواند پیامدهای 

 ا به همراه داشته باشد. نگران کننده ای ر

اما امروزه در پی تغییرات گسترده ای که در جوامع به وجود آمده، 

آسیب های فراوانی بر این نهاد وارد شده که نتیجه آن گسترش روز 

افزون طالق می باشد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که از 

روند ثبت ازدواج در کشور افزایشی و از  6213تا سال  6213سال 

روند ثبت ازدواج در کشور کاهشی بوده است 6231تا سال  6213سال 

و در همین بازه زمانی روند ثبت طالق در کشور افزایشی بوده است و 

سال آینده  3همچنین در این تحقیق پیش بینی شده است که در 

روند ثبت ازدواج کاهشی و در 6111تا سال  6233یعنی در سال های 

وده است. همچنین در این همین بازه زمانی روند ثبت طالق افزایشی ب

 6111تحقیق پیش بینی شده است که نسبت ازدواج به طالق در سال 

                                                           
1

ثبت وقایع ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی و کارشناس امور  کارشناس". 

 اداره ثبت احوال شهرستان تویسرکان "حیاتی

 36/6برسد. بدین معنی که به طور متوسط به ازای هر  3/6به عدد 

 31ازدواج یک مورد طالق خواهیم داشت، یعنی به طور متوسط حدود 

قیق درصد ازدواج ها به طالق منجر می شود و می توان نتایج این تح

 را زنگ خطری برای جامعه دانست. 

: رگرسیون، پیش بینی، روند، فراوانی، نسبت ازدواج به کلید واژه ها

 طالق، تخمین

 مقدمه: 

در این تحقیق وقایع حیاتی ازدواج و طالق در دهه اخیر بررسی و      

سپس این وقایع را برای آینده پیش بینی کرده ایم. در ابتدا به بررسی 

واج و سپس به بررسی و بیان پیامدهای طالق در جامعه می اهمیت ازد

پردازیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روند طالق در کشور به 

شدت در حال افزایش است لذا باید مسولین به فکر چاره ای جهت 

 کاهش طالق باشند. 

افراد به زندگی بهتر  موجب آسایش و آرامش انسان می شود و ازدواج

و بیشتر دلبستگی پیدا می نمایند و به امید اینکه زن و فرزندان در 

همین امر موجب تقویت روحیه  کنار او هستند خود را تنها نمی داند و

سازندگی و سیر به سوی پیشرفت وکمال  امید و تالش و خالقیت و

سوره روم چنین تسریع دارد:  36ن که در آیه انسان می شود، همچنا

موده  لکم و من آیاته ان خلق من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل"

از آیات خدا این است که ". "ه. ان فی ذالک الیات لقوم یتفکرونرحمو

 همسرانی آفرید تا بدان آرام گیرید و بین شما دوستی و از خود شما

مهربانی نهاد. اینها نشانه هایی است برای کسانی که اندیشه 

مانع فساد و تباهی می گردد و مایه امید و دلگرمی  ازدواج."کنند

بر اساس ضوابط و معیار های صحیح  جنسیانسان می شود زیرا روابط 

 اخالقی از بی بند و باری جلوگیری می نماید.  و

 

 بر آمار ثبت رویدادهای ازدواج و طالق در دهه گذشته در ایران یتحلیل       

http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/koodak/zaieman1/rahemi28.html
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/zanashooi/2013626165827.html
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محبت والدین  خانواده و محل مهر و بنایی است که کانون گرم ازدواج

 این بنا شخصیت اطفال شکل می گیرد و در به فرزندان می باشد و

و مادر و  پدربنایی که  .از بهترین بناها است مستحکم می شود و

دلهره به طورگروهی یار و مددکار  فرزندان بدون تنش و اضطراب و

حضرت  هاز امام محمد باقر)ع( روایت شده است ک  .یکدیگر می باشند

ما بین فی االسالم بناء احب الی اهلل من التزویج "پیغمبر فرموده است: 

 ازدواج .نظر خداوند بنا نشده است در ازدواج، در اسالم بنایی بهتر از "

و تشکیل خانواده در اقتصاد خانواده تاثیر فراوان دارد در نتیجه با 

بیت می گردد. از آثار مهم حقوق هر یک از افراد خانواده تث ،ازدواج

مهریه و نفقه و ارثیه می باشد. از جمله آثار مهم خانواده قرابت  ازدواج

پیوند نسبی و سببی  و خویشاوندی است که از این طریق بین افراد

 .[1]حاصل می شود

بود. یکی دیگر از  ازدواجآنچه بیان گردید نمونه هایی از اهمیت     

یعنی زیاد شدن افراد جامعه می باشد که  ،اصل تکثیر ازدواجهدفهای 

با این مطلب هم عنایت گردیده و خداوند سبحان  در قرآن مجید

یا ایها الناس التقوا ربکم الذی "می فرماید:  21درسوره نساء آیه 

خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها و بث منهما رجاال کثیرا و 

، ای مردم پرهیزگاری کنید برای پروردگاری که شما را از یک "نساء

رید و از آنان مردان و زنان زیادی بوجود تن آفرید و جفت او را از او آف

قراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی  ازدواج ."آورد

مشترک بین زن و مرد برابر موازین قانونی و شرعی بسته می شود و 

تکالیفی ایجاد می نماید. در اسالم پس از انعقاد آن برای آنها حقوق و 

پس از طی شدن مراسمی شرعی و عرفی، زن و مرد می توانند از 

ببرند و نفقه زن بوسیله شوهر تامین می شود و  جنسییکدیگر تمتع 

قرارداد حفظ و بقای نسل می باشد که به باالخره هدف اصلی این 

همین جهت در قرآن مجید به مردان توصیه گردیده که با زنان پاک و 

سوره  2آیه  "فانکحوا ما طاب لکم من النساء "نمایند:  ازدواجعفیف 

ه منظور حفظ و بقاء نسل یکی اصل تناسل یعنی داشتن فرزند ب .نساء

می باشد که در همین راستا خداوند  ازدواجاز هدفهای مهم دیگر 

و اهلل جعل لکم من انفسکم ازواجا و "بزرگ در قرآن کریم می فرماید: 

برای شما همسرانی و ، خداوند قرار داد "لکم من ازواجکم بنین و حفده

 [1]."از همسران شما آفرید فرزندان و نتیجه هایی

اسالم توجه و ارزش بسیاری برای جایگاه زن و خانواده قائل شده      

حدی که مرد را سرپرست خانواده می داند و مرد را رئیس  است تا

خانواده برای نظم و اداره امور تعیین کرده است، اما وظیفه رئیس 

برای فرزندان و عنوان شوهر یا همسر برای زن  پدرکه عنوان خانواده 

دارد با وظایف رئیس موسسه تفاوت فراوانی دارد. بنابراین می توان 

گفت که منظور از ریاست شوهر در خانواده، مدیریت او به عنوان 

ی فداکار برای اداره امور محیط با صفای خانواده می باشد که موجود

در سایه تالش های بی وقفه وکارهای مستمر وی، گرمی و رونق 

به همین جهت خداوند بزرگ در کتاب  .خانواده دو چندان می شود

الرجال قوامون  "ما مسلمانان یعنی قرآن مجید می فرماید: انی آسم

یا به تعبیری  و "مردان بر زنان سرپرستی دارند"، "علی النساء

ایستادگانند در مقابل آنها یعنی آماده خدمت برای رفع مشکالت 

مختلف خانواده می باشند و چون تهیه جا و مکان و وسائل و سایر 

برعهده آنها می باشد، به این جهت  لوازم زندگانی افراد خانواده

 .[1]سرپرست خانواده خود می باشند

طالق و از هم پاشیدگی کانون خانواده معضل اجتماعی است که      

رود ولی در  پیامدهای آن از مشکالت بزرگ جوامع کنونی به شمار می

حل یک ازدواج ناموفق  ترین راه شرایط حاضر به صورت متداول

تن رابطه زناشویی و رها ساختن زندگی مشترک، گسس .درآمده است

های گوناگون  اند، به راه زن و مردی را که با هم پیوسته بوده

کشاند، هر چند امکان دارد، چنین زن و مردی، هریک خوشبختی  می

خاصی یافته یا سعادت از دست رفته را در کنار همسری دیگر بیابند 

درصد اتفاق  61برای حدود اما متأسفانه چنین امکانی اندک و تنها 

داوری منفی دارد و  افتد. جامعه ما نسبت به زنان مطلقه پیش می

از طرفی دیگر  . پذیرند درصد زنان طالق گرفته را نمی 31قریب 

های طالق که ناچارند به زندگی در  مشکل وجود فرزندانی در خانواده

کنار یکی از والدین بسنده کنند و روزگار را زیر سایه ناپدری یا 

http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/koodak/shenakht1/21960.html
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/zanashooi/2013626165827.html
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/marriage/
http://www.akairan.com/koodak/shenakht1/21960.html
http://www.akairan.com/koodak/bimari/201492315151.html
http://www.akairan.com/koodak/bimari/201492315151.html
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انگیز آن  های غم نامادری بگذرانند، مسأله دیگری است که بسیار قصه

ایم. این مسایل و پیامدها یک ذهنیت تاریخی منفی نسبت  را شنیده

تواند دریابد  ر فردی میبه طالق را شکل داده است. این واقعیت را ه

که سابقه طالق در زندگی هر فردی به عنوان یک نقطه منفی و ضعف 

ایجاد چنین نگرشی در سطح جامعه و تلقی منفی  .شود محسوب می

و زنان و مردان مطلقه، از مهمترین عوامل بازدارنده طالق « طالق»از 

دلیل  تواند به گرا نمی است. البته اسالم به عنوان یک دین واقع

خطرات ناشی از طالق در هیچ شرایطی طالق را نپذیرد، زیرا به 

هرحال در مواقعی اختالفات زن و مرد درون خانواده به نقطه 

رسد که اجبار به ادامه چنین وضعی، نه تنها به بهبود  انفجارآمیزی می

شود و  ب و فجایع دردناکی منجر میئانجامد، بلکه به مصا اوضاع نمی

شوهر یا فرزندان خانواده را در معرض مخاطره جدی  سالمتی زن و

با وجود این، طالق در شرع مقدس اسالم به عنوان   دهد. قرار می

مبغوض ترین عمل قابل پذیرش تلقی شده و در عرف جامعه ایرانی نیز 

فروپاشی خانواده  .فقط به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است

زند،  طفی به افراد مبتال به آن میبر اینکه صدمات روانی و عا عالوه

اثرات مخربی را بر پیکره جامعه و ایجاد معضالت، مشکالت و 

 .[3]های فراوان در جامعه وارد خواهد کرد بزهکاری

 :روش تحقیق

در این تحقیق با استفاده از فراوانی ازدواج و طالق ده ساله اخیر      

کشور سعی شده است با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی ساده 

سال آینده  شش، وقایع مذکور را در spssو با استفاده از نرم افزار 

پیش بینی کنیم. در ادامه به بررسی و توصیف وقایع حیاتی و سپس به 

 . [3]تحلیل آن ها می پردازیمو  پیش بینی

 :فراوانی تعداد ازدواج در دهه گذشته در ایران

 6213فراوانی تعداد ازدواج ثبت شده در دهه گذشته در ایران از سال 

 در جدول زیر آورده شده است: 6231تا سال 

 

 . فراوانی تعداد ازدواج ثبت شده در دهه گذشته در ایران6جدول

 )تعداد(ازدواج سال )تعداد(ازدواج سال

6213 771336 6231 171733 

6211 116617 6236 133311 

6217 116333 6233 771362 

6211 131311 6232 731231 

6213 136137 6231 113233 

 ماخذ: سایت سازمان ثبت احوال کشور

 6213در سال  ازدواجمورد  771336با توجه به جدول فوق تعداد      

مورد  116333و  تعداد  6211مورد ازدواج در سال  116617و تعداد 

و  6211مورد ازدواج در سال  131311و تعداد  6217ازدواج در سال 

مورد  171733و تعداد  6213مورد ازدواج در سال  136137تعداد 

و  6236مورد ازدواج در سال  133311و تعداد  6231ازدواج در سال 

مورد  731231و تعداد  6233مورد ازدواج در سال  771362تعداد 

 6231مورد ازدواج در سال  113233و تعداد  6232ازدواج در سال 

 در کل کشور به ثبت رسیده است.

 
 6231تا سال  6213نمودار روند تعداد ازدواج از سال . 6نمودار

سال تا  6213همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شود از سال     

تا  6213روند ثبت ازدواج در کشور افزایشی بوده ولی از سال  6213

 روند ثبت ازدواج در کشور در حال کاهش است. 6231سال 
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پیش بینی تعداد ازدواج بر اساس تخمین مدل رگرسیونی خطی 

 ساده

در این قسمت با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده تعداد       

( پیش بینی می کنیم. با 6111الی  6233ازدواج را در آینده )سال 

تاکنون،  6213توجه به روند کاهشی ثبت ازدواج در کل کشور از سال 

اگر فرض کنیم که این روند کاهشی در سالهای آینده به همین منوال 

 spssرگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم افزار پیش برود خروجی 

 به صورت زیر خواهد بود.

غیر  βمقدار  نام متغیر

 استاندارد

 sigمقدار  tمقدار آماره 

 )معنی داری(

11/1161613 مقدار ثابت  36/61  111/1  

-31/12313 زمان)سال(  71/63-  111/1  

311/1 ضریب تعیین آماره دوربین  

 D.Wواتسن 

767/6  

 

از خروجی جدول فوق مشاهده می شود که به دلیل اینکه ضریب      

در صد از تغییرات متغیر  1/31می باشد بنابراین  311/1تعیین برابر 

پاسخ توسط متغیر پیش بین زمان تبیین می شود و با توجه به اینکه 

می باشد و تقریبا این عدد نزدیک به  767/6آماره دوربین واتسن برابر 

( لذا نتیجه می گیریم که 3/3الی  3/6باشد )ترجیحا بیت  می 3عدد 

خطاهای پیش بینی از یکدیگر مستقل هستند و روند خاصی بین 

مانده ها )خطاها( مشاهده نمی شود و همچنین با توجه به اینکه مقدار 

محاسبه شده است و این مقدار از  111/1معنی داری زمان )سال( برابر 

درصد نتیجه می گیریم  33سطح اطمینان  کوچکتر است لذا در 13/1

که زمان بر تعداد ازدواج موثر است یا به عبارت دیگر می توان با 

استفاده از زمان، تعداد ازدواج در آینده را پیش بینی کرد. مدل 

 رگرسیون جهت پیش بینی تعداد ازدواج در آینده به صورت زیر است:

  1161613 11 12313 31    

بیانگر  tنشان دهنده تعداد ازدواج و  yنی باال مقدار در مدل رگرسیو

زمان می باشد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی فوق مقادیر 

سال آینده پیش بینی و در جدول و نمودار زیر  3ازدواج را در طی 

 لحاظ می کنیم.

6111تا سال  6233پیش بینی تعداد ازدواج از سال .2جدول  

جپیش بینی ازدوا سال  

6233 113323 

6231 331331 

6237 333111 

6231 366136 

6233 117616 

6111 132633 

پیش  6233با توجه به جدول فوق مالحظه می شود که در سال      

مورد ازدواج در کشور به ثبت برسد که  113323بینی می شود که 

درصد کاهش مواجه است و در  7 حدود نسبت به مقدار سال قبل با

مورد ازدواج در کشور به  331331پیش بینی می شود که  6231سال 

مورد  333111پیش بینی می شود که  6237ثبت برسد و در سال 

پیش بینی می شود  6231و در سال  ازدواج در کشور به ثبت برسد

 6233و در سال  مورد ازدواج در کشور به ثبت برسد  366136که 

 مورد ازدواج در کشور به ثبت برسد 117616بینی می شود که پیش 

مورد ازدواج در  132633پیش بینی می شود که  6111و در سال 

که این مقدار ثبت ازدواج در کشور نسبت به  کشور به ثبت برسد

درصدی مواجه است و اگر این روند در آینده  21با کاهش  6231سال

ادامه داشته باشد با بحرانی به شکل جدی در این خصوص روبرو 

   خواهیم شد.
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 6111تا سال  6233پیش بینی تعداد ازدواج از سال  .3نمودار

تا سال  6233ه می شود از سال همانطور که از نمودار فوق مشاهد

 پیش بینی روند ثبت ازدواج در کشور کاهشی است.  6111

 فراوانی تعداد طالق در دهه گذشته در ایران

 6213فراوانی تعداد طالق ثبت شده در دهه گذشته در ایران از سال   

 در جدول زیر آورده شده است: 6231تا سال 

 در دهه گذشته در ایران. فراوانی تعداد طالق ثبت شده 1جدول

 طالق)تعداد( سال طالق)تعداد( سال

6213 31123 6231 613116 

6211 33133 6236 631231 

6217 661361 6233 633213 

6211 633717 6232 612313 

6213 627311 6231 612713 

 ماخذ: سایت سازمان ثبت احوال کشور

 6213مورد طالق در سال  31123با توجه به جدول فوق تعداد        

مورد  661361و  تعداد  6211مورد طالق در سال  33133و تعداد 

و  6211مورد طالق در سال  633717و تعداد  6217طالق در سال 

مورد  613116و تعداد  6213مورد طالق در سال  627311تعداد 

و  6236مورد طالق در سال  631231و تعداد  6231طالق در سال 

مورد  612313و تعداد  6233مورد طالق در سال  633213تعداد 

در  6231مورد طالق در سال  612713و تعداد  6232طالق در سال 

 کل کشور به ثبت رسیده است.

 
 6231تا سال  6213نمودار روند تعداد طالق از سال . 2نمودار

تا  6213همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شود از سال       

روند ثبت طالق در کشور افزایشی بوده است و اگر این  6231سال 

روند افزایشی ادامه داشته باشد در آینده با بحران جدی در این 

 خصوص مواجه خواهیم شد.

پیش بینی تعداد طالق بر اساس تخمین مدل رگرسیونی خطی 

 :ساده

در این قسمت با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده تعداد       

( پیش بینی می کنیم. با 6111الی  6233طالق را در آینده )سال 

تاکنون،  6213توجه به روند افزایشی ثبت طالق در کل کشور از سال 

اگر فرض کنیم که این روند افزایشی در سالهای آینده به همین منوال 

 spssرگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم افزار پیش برود خروجی 

 به صورت زیر خواهد بود.
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سال  3. خروجی رگرسیون جهت پیش بینی تعداد طالق در 3جدول

 آینده در کشور

غیر  βمقدار  نام متغیر

 استاندارد

مقدار آماره 

t 

 sigمقدار 

 )معنی داری(

 111/1 -33/63 -363/163763 مقدار ثابت

 111/1 31/61 711/1211 زمان)سال(

آماره  313/1 ضریب تعیین

دوربین 

واتسن 

D.W 

713/6 

از خروجی جدول فوق مشاهده می شود که به دلیل اینکه ضریب      

در صد از تغییرات متغیر  3/31می باشد بنابراین  313/1تعیین برابر 

پاسخ توسط متغیر پیش بین زمان تبیین می شود و با توجه به اینکه 

می باشد و تقریبا این عدد نزدیک به  713/6آماره دوربین واتسن برابر 

( لذا نتیجه می گیریم که 3/3الی  3/6باشد )ترجیحا بین  می 3عدد 

خطاهای پیش بینی از یکدیگر مستقل هستند و روند خاصی بین 

مانده ها )خطاها( مشاهده نمی شود و همچنین با توجه به اینکه مقدار 

محاسبه شده است و این مقدار از  111/1معنی داری زمان )سال( برابر 

درصد نتیجه می گیریم  33سطح اطمینان  کوچکتر است لذا در 13/1

که زمان بر تعداد طالق موثر است یا به عبارت دیگر می توان با 

استفاده از زمان، تعداد طالق در آینده را پیش بینی کرد. مدل 

 رگرسیون جهت پیش بینی تعداد طالق در آینده به صورت زیر است:

   163763 363 1211 7111    

بیانگر  tنشان دهنده تعداد طالق و  yنی باال مقدار در مدل رگرسیو    

زمان می باشد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی فوق مقادیر 

سال آینده پیش بینی و در جدول و نمودار زیر  3طالق را در طی 

 لحاظ می کنیم.

 

 

 6111تا سال  6233پیش بینی تعداد طالق از سال . 1جدول

 پیش بینی طالق سال

6233 611333 

6231 611371 

6237 631332 

6231 313313 

6233 362161 

6111 336312 

پیش  6233با توجه به جدول فوق مالحظه می شود که در سال       

در کشور به ثبت برسد که طالق مورد  611333بینی می شود که 

مواجه است و در  افزایشدرصد  61 حدود نسبت به مقدار سال قبل با

در کشور به طالق مورد  611371پیش بینی می شود که  6231سال 

مورد  631332پیش بینی می شود که   6237ثبت برسد و در سال 

پیش بینی می شود که  6231و در سال  در کشور به ثبت برسدطالق 

پیش 6233و در سال  در کشور به ثبت برسدطالق مورد   313313

و در  در کشور به ثبت برسدطالق مورد  362161بینی می شود که 

در کشور به طالق مورد  336312پیش بینی می شود که  6111سال 

با  6231در کشور نسبت به سالطالق که این مقدار ثبت  ثبت برسد

درصدی مواجه است و اگر این روند در آینده ادامه داشته  23افزایش 

 وبرو خواهیم شد. باشد با بحرانی به شکل جدی در این خصوص ر

 
 6111تا سال  6233نمودار پیش بینی تعداد طالق از سال . 1نمودار
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تا سال  6233همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شود از سال    

 پیش بینی روند ثبت طالق در کشور افزایشی است.  6111

 شاخص نسبت ازدواج به طالق در دهه گذشته در ایران

یکی از شاخص هایی که برای مقایسه آمار ثبت واقعه ازدواج      

نسبت به طالق می باشد شاخص نسبت ازدواج به طالق می باشد که 

این شاخص از تقسیم تعداد ازدواج های یک سال بر تعداد طالق های 

ثبت شده همان سال محاسبه می شود. این شاخص برای سال های 

دول و نمودار زیر محاسبه و نمایش کل کشور در ج 6231الی  6213

 داده شده است.

 . شاخص نسبت ازدواج به طالق در دهه گذشته در ایران7جدول 

 سال
نسبت ازدواج 

 به طالق
 سال

نسبت ازدواج 

 به طالق

6213 2/1 6231 6/1 

6211 1/1 6236 3/3 

6217 1/1 6233 1/3 

6211 6/7 6232 1/1 

6213 3/1 6231 3/1 

توجه به جدول فوق شاخص نسبت ازدواج به طالق در سال با      

بدین معنی که در این سال به  .محاسبه شده است 2/1برابر  6213

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت رسیده  2/1ازای هر 

محاسبه شده است بدین  1/1این شاخص برابر  6211است و در سال 

مورد ازدواج به طور متوسط یک  1/1معنی که در این سال به ازای هر 

 1/1این شاخص برابر  6217طالق به ثبت رسیده است و در سال 

مورد ازدواج به  1/1عنی در این سال به ازای هر ی .محاسبه شده است

این  6211طور متوسط یک طالق به ثبت رسیده است و در سال 

 6/7در این سال به ازای هر  عنییمحاسبه شده است  6/7شاخص برابر 

  الق به ثبت رسیده است.مورد ازدواج به طور متوسط یک ط

در این  عنییمحاسبه شده است  3/1بر این شاخص برا 6213در سال 

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت  3/1سال به ازای هر 

محاسبه شده است  6/1این شاخص برابر  6231رسیده است و در سال 

مورد ازدواج به طور متوسط یک  6/1در این سال به ازای هر  عنیی

 3/3رابر این شاخص ب 6236طالق به ثبت رسیده است و در سال 

مورد ازدواج به  3/3در این سال به ازای هر  عنییمحاسبه شده است 

این  6233طور متوسط یک طالق به ثبت رسیده است و در سال 

 1/3در این سال به ازای هر  عنییمحاسبه شده است  1/3شاخص برابر 

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت رسیده است و در سال 

در این سال به  عنییمحاسبه شده است  1/1برابر  این شاخص 6232

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت رسیده  1/1ازای هر 

 عنییمحاسبه شده است  3/1این شاخص برابر  6231است و در سال 

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به  3/1در این سال به ازای هر 

 ثبت رسیده است.

 

 31سال تا 13ند نسبت ازدواج به طالق از سال رونمودار . 3نمودار

تا سال  6213همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شود از سال      

شاخص نسبت ازدواج به طالق کاهشی است بدبن معنی که در  6231

این سال ها با گذشت زمان تعداد طالق ها نسبت به تعداد ازدواج ها 

 افزایش داشته است.

 ازدواج به طالق: پیش بینی نسبت

با توجه به این که شاخص نسبت ازدواج به طالق از تقسیم تعداد     

ازدواج های ثبت شده در یک سال بر تعداد طالق های ثبت شده در 

همان سال محاسبه می شود لذا با توجه به پیش بینی تعداد ازدواج ها 

ص های سال آینده در کشور، از تقسیم این اعداد شاخ 3و طالق ها در 
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نسبت ازدواج به طالق، محاسبه و در جدول و نمودار زیر آورده شده 

 است.

 6111تا  6233پیش بینی نسبت ازدواج به طالق از سال. 1جدول

 پیش بینی نسبت ازدواج به طالق سال

6233 1/2 

6231 3/2 

6237 1/3 

6231 3/3 

6233 3/3 

6111 3/6 

با توجه به جدول فوق شاخص نسبت ازدواج به طالق در سال       

باشد بدین معنی که در این سال  1/2پیش بینی می شود برابر  6233

مورد ازدواج به طور متوسط یک  1/2پیش بینی می شود به ازای هر 

پیش بینی  6231طالق به ثبت برسد و نسبت ازدواج به طالق در سال 

ن معنی که در این سال پیش بینی می باشد بدی 3/2می شود برابر 

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت  3/2شود به ازای هر 

پیش بینی می شود  6237برسد و نسبت ازدواج به طالق در سال 

باشد بدین معنی که در این سال پیش بینی می شود به ازای  1/3برابر 

  .برسد مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت 1/3هر 

 3/3پیش بینی می شود برابر  6231نسبت ازدواج به طالق در سال 

 3/3باشد بدین معنی که در این سال پیش بینی می شود به ازای هر 

مورد ازدواج به طور متوسط یک طالق به ثبت برسد و نسبت ازدواج به 

باشد بدین معنی  3/3پیش بینی می شود برابر  6233طالق در سال 

مورد ازدواج به  3/3که در این سال پیش بینی می شود به ازای هر 

طور متوسط یک طالق به ثبت برسد و نسبت ازدواج به طالق در سال 

باشد بدین معنی که در این سال  3/6پیش بینی می شود برابر  6111

مورد ازدواج به طور متوسط یک  3/6پیش بینی می شود به ازای هر 

اگر این روند در کشور ادامه پیدا کند در آینده طالق به ثبت برسد. 

 نزدیک با بحرانی جدی در این خصوص مواجه خواهیم شد.

 
نمودار پیش بینی نسبت ازدواج به طالق از سال  .1نمودار 

 6111تا سال  6233

تا سال  6233همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شود از سال      

نسبت ازدواج به طالق در کشور کاهشی است بدبن  شاخص 6111

معنی که در این سال ها پیش بینی می شود با گذشت زمان تعداد 

 طالق ها نسبت به تعداد ازدواج ها افزایش چشم گیری داشته باشد.

 :نتیجه گیری

به وقوع پیوستن هر پدیده ای، روی تمام اعضای خانواده تاثیر می       

نوان یکی از تلخ ترین حوادث زندگی، بر افکار، گذارد و طالق به ع

واکنشها، خواستها، نیازها و به طور کلی شخصیت تام اعضای خانواده، 

هم والدین و هم فرزندان تاثیر سوء و مخربی باقی می گذارد. از جمله 

عوامل طالق می توان به عدم آگاهی جنسی، شهرت یکی از طرفین، 

امنیت شغلی، تضاد فرهنگی، فقر  بیماری و یا نقص جسمانی، نبود

مالی و عدم درک متقابل افراد از یکدیگر نام برد، اما یکی از مهمترین 

عوامل طالق در جامعه امروز ما بحران شخصیت است، همان بحرانی 

که سبب می شود ازدواجها صورت گیرد. بحران تنهایی یا یک خال 

رد تصمیم به عاطفی، خالئی است که باعث می شود در سن پایین ف

 ازدواج بگیرد. با ازدواج این خال یا گره را از هم بگسلد. 

چنین افرادی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده و آگاهی الزم را جهت 

ازدواج ها ندارند، فقط برای اینکه تنهایی خود را پر کنند به سراغ 
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ازدواج می روند. این افراد نه به روابط جنسی، نه به مادیات و نه به 

ظواهر و ... به هیچ چیز توجه نمی کنند و تنها توجه آنها به تشکیل 

زندگی تازه و استقالل فردی و در نتیجه جدا شدن از خانواده خود 

است. همین بحران شخصیت باعث می شود که فرد به هیچ کدام از 

تفاوت های فرهنگی و ... با فرد مقابل توجه نکند تا فقط به استقالل 

 .فردی دست یابد

درصد موارد  71تا  11گفته می شود یک ارتباط جنسی مناسب    

باعث رونق زندگی زناشویی می شود و متاسفانه دیده می شود که 

 خیلی از طالق ها به خاطر نداشتن یک ارتباط زناشویی مناسب است.

بررسی هایی که در ایاالت متحده آمریکا در موارد شرایط مساعد     

م با خشنودی و موفقیت صورت گرفته است عوامل برای ازدواج های توا

 .[2]و شرایط زیر را موثر می دانند

 تشابه زوجین از لحاظ اعتقادات مذهبی -6

 وجود دوران نامزدی به مدت شش ماه و بیشتر -3

وجود سابقه مناسب در زندگی خانوادگی و به ویژه دوران  -2

 کودکی زوجین

 دارا بودن درآمد در حد متوسط به هنگام ازدواج -1

 تطابق پذیری و قابلیت انعطاف زوجین -3

 تشابه نسبی سطح آموزش -1

 دارا بودن آموزش کافی در زمینه خانوادگی -7

با توجه به تاثیر مخرب طالق بر سالمت اجتماعی، بهتر است     

مسولین امر با بررسی بیشتر  در خصوص عوامل موثر بر طالق 

 راهکاری جهت کاهش طالق بیاندیشند. 

 

 

 منابع: 

 .www.sabteahval.irسازمان ثبت احوال کشور سایت  -6

، دکتر منصور مومنی spssتحلیل های آماری با استفاده از  -3

 .6217با همکاری علی فعال قیومی 

مقدمات جامعه شناسی، دکتر منوچهر محسنی، صفحه  -2

233. 

حمد علی پژوهشی در خصوص طالق و عوامل موثر بر آن، م -1

 .6231زاده 

تحلیل انعکاس رشد طالق در ابعاد مختلف جامعه، سیده  -3

 .6231ملیحه احمدی 

  

http://www.sabteahval.ir/
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  :مقاله پژوهش پایه  

 

  حقوق کودک در زمینه هویت  و اسناد هویتیبررسی 

 2سید حجت اله حسینی -1صدیقه رستمی

 چکیده :

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

اسناد سجلی . ای برخوردار استالعادهسیاسی افراد از اهمیت فوق

ترین مدرک تعیین کننده هویت و به ویژه شناسنامه اساسی

 دانستن حق یا هویت بر حقاست در این بین   هر فردتابعیت 

به  کودک حقوق کنوانسیون در که است حقوقی جمله از کودک

همانند  است شده برشمرده آن برای مصادیقی و شده اشاره آن

کنوانسیون  این. روابط خانوادگی تابعیت و نام خانوادگی، نام و

 داده ارائه هویت حق حفظ جهت در راهکارهایی را همچنین

 با اما خرید وفروش آزاد و...، همانند منع کودک ربایی، است؛

 از بسیاری که توان دریافت می مختلف، کشورهای قوانین بررسی

 چندان پیوسته اند، کودک حقوق کنوانسیون به اینکه با کشورها

 حقوق بحث در اسالم. ندارند توجهی کودک هویت بر به حق

 حقوقی نظام. است حقوقی پیشرفته نظامهای از یکی کودک،

 قرار هم با تزاحم در کودکان و والدین حقوق آنکه از اسالم پیش

 ویژه حقوقی از که طفل کند می گوشزد والدین به گیرند،

 منافع خود صالحدید به توانند نمی والدین پس. است برخوردار

 مباحث جمله از. دارند مقدم خود کودکان منافع بر را خویش

 قوانین با اسالم اوست که هویت بحث کودک، حقوق به مربوط

                                                           
 بختیاری  کارشناس آموزش اداره ثبت احوال چهارمحال و. 6
2

 بختیاری معاون اسناد هویتی استان چهارمحال و. 

است.  شده حق این به تجاوز و حرمت هتک از مانع خود ویژه

 گم از مانع زنا حرمت و نسب حفظ به توجه با قوانین اسالمی

 حفظ برای حق نتیجه  شناسایی این در و کودک هویت شدن

 پیشگیری جهت در را راهکارهایی اسالم،. است شده کودک منافع

 توان می جمله از که است داده ارائه کودک حق این تجاوز به از

 نامگذاری، وجوب حضانت طفل، و نسب به اعتراف وجوب به

حفظ  بر  تاکید فرزندخواندگی، پذیرش عدم فرزند، تابعیت اعطای

. کرد اشاره لقیط برداشتن وجوب و خانوادگی روابط و خانواده

 نادیده از اثری ایران فعلی قوانین در اگر که دانست باید البته

قوانین  که است تأثیری خاطر به شود، می دیده حق این انگاشتن

 شده دور اسالمی اصیل قوانین  از و گرفته غربی قوانین از مذکور

 لذا این مقاله بدلیل اهمیت حقوق  کودک  در زمینه . است

 اسناد هویتی به بررسی  این مهم پرداخته است . هویت و

:اسناد هویتی ،حقوق کودک ،تابعیت ،نام ،نام  کلیدواژه

 خانوادگی ،هویت

 مقدمه :

 حقوق کنوانسیون در که است حقوقی از کودک هویت بر حق

 است شده برشمرده آن برای مصادیقی و شده اشاره آن به کودک

 این همچنین. خانوادگی روابط و تابعیت خانوادگی، نام نام، مانند

 داده ارائه هویت حق حفظ جهت در را راهکارهایی کنوانسیون،

 کودک منع والدت، ثبت الزام به توان جمله می آن از که است

انجام  تابعیت، اعطای کودکان، فروش و خرید و ربایی

 روابط حفظ و مقررات و قوانین اساس بر فرزندخواندگی

 نیز بشر حقوق کنوانسیون اروپایی در .نمود اشاره خانوادگی

 ضمنی اشاره البته. است نشده اشاره کودک حق این به صریحاً

بین  اسناد از دیگر برخی و کنوانسیون این در این زمینه در

 آن در حق کودک این محدوده همچنین. دارد وجود المللی

 .نیست مشخص

 بررسی حقوق کودک در زمینه هویت  و اسناد هویتی        
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 شمار به کودک اساسی حقوق از حق این که نماند ناگفته البته

 روابط درباره غربی قوانین فاسد تالی واقع در حق این ، نمی رود

 تولد و فرزندخواندگی گامت، و جنین جنسی، اهدای آزاد

 که است آن به خاطر حق این شناسایی نتیجه، در. است ناشناس

 و شده تجاوز وی حق به قانونگذاری نظام های دیگر جای در

 .است شده انگاشته نادیده وی تمامیت وجودی

 حقوقی پیشرفته نظامهای از یکی کودک، حقوق بحث در اسالم

 کودکان و والدین حقوق آنکه از اسالم پیش حقوقی نظام.  است

 از که طفل میکند گوشزد به والدین گیرند، قرار هم با تزاحم در

 صالحدید به توانند نمی والدین پس. است برخوردار ویژه حقوقی

 جمله از. دارند مقدم خود کودکان منافع را بر خویش منافع خود

 با اسالم اوست که هویت بحث کودک، حقوق به مربوط مباحث

 شده حق این به تجاوز و حرمت هتک از مانع خود ویژه قوانین

 از مانع زنا حرمت و نسب حفظ به توجه با قوانین اسالمی. است

 حفظ برای حق شناسایی این نتیجه در و کودک هویت شدن گم

 جهت در را راهکارهایی اسالم،. است شده کودک منافع

 جمله از که است داده ارائه کودک حق این تجاوز به از پیشگیری

 وجوب حضانت طفل، و نسب به اعتراف وجوب به توان می

 فرزندخواندگی، پذیرش عدم فرزند، تابعیت اعطای نامگذاری،

 لقیط برداشتن وجوب و خانوادگی روابط و حفظ خانواده بر تأکید

 از ایران اثری فعلی در قوانین اگر که دانست باید البته. کرد اشاره

 که است تأثیری خاطر به شود، می دیده حق این انگاشتن نادیده

 اسالمی اصیل قوانین از و گرفته غربی قوانین از قوانین مذکور

 .است شده دور
اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از 

روابط بشری یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه الزم بسیاری از  

قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ 

برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های 

شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می 

کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، . سازد، مشخص شود

دگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به اقامتگاه، نام و نام خانوا

ارائه و استفاده از بسیاری . وضعیت مدنی فرد  انجام می شود

خدمات ضروری حکومتی و  غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین 

.آگاهی یافتن از حقوق کودک  در زمینه اسناد صورت می گیرد

اسناد هویتی  خود می تواند راهگشایی برای احقاق حقوق کودک 

 اب گردد.حس

 اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی

 مفهوم سند

گاه، آن چه پشت بهه آن دهنهد    سند از نظر لغوی به معنای تکیه

سند مهمترین، . (62713 ، ص6277اکبر،  علی باشد )دهخدا،می

-ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظهام ترین و رایج اساسی

اهمیهت کهاربرد در   شود کهه بهه جههت    های حقوقی شناخته می

توان معتبر و متقن بهودن و اسهتواری سهند را    مراجع مختلف می

) یمین نعمت اللهی، حسن و بیننده،  نخستین پارامتر آن برشمرد

، تحت چاپ( و سند در اصطالح علم حقوق، سند 6236علیرضا ، 

ههر  » ( به معنای دنیم انون)ق 6311ماده باشد که وفق کتبی می

. «در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشدنوشته ای است که 

بنابراین سند باید عالوه بر کتبهی بهودن دو ویژگهی اساسهی نیهز      

باید قابلیهت   یعنی داشته باشد تا اطالق سند بر آن ممکن باشد :

 محصول کار و اندیشه بشری باشد. واستناد داشته 

و قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی 

 سند عادی

 سند رسمی  -6

 شناخته است: قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی 6317ماده 

 اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک ثبت شده است. -6

 اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. -3

اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده  -2

 (623 ص ، 6213 ، غالمرضا، باشد)شهری،

شود که دارای ارکانی بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می

 باشد که عبارت است از :

 تنظیم به وسیله مأمور رسمی -6

 رعایت حدود و صالحیت مامور در تنظیم سند -3
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 اهلل، ، رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند)شمس، عبد -2

6211  ،617-627) 

قانون مدنی اسناد  6317ماده  قانون ثبت احوال و 1برابر مواد 

هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود 

و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز 

 . به اثبات دارد

 هویت:مفهوم 

آنچه شخص با آن شناخته  -6ای است عربی که به هویت واژه

های  نام پدر و دیگر ویژگیشود، مانند نام، نام خانوادگی، می

ها، به ویژه  مجموعه ویژگی -3مندرج در شناسنامه یا گذرنامه 

های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز ویژگی

 (.623ص، 6212انوری، حسن، ( اطالق می گردد « کندمی

ویژگی یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی »هویت 

-این تمایز صرفاً به ظاهر مربوط نمی شودکسی از دیگری می

 (.37، ص 6217اسدی، لیال سادات، « ) شود

رعایت و حمایت از حقوق ملحق به کرامت انسانی، که در اسناد و 

اند.بخشی از المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفتهمعاهدات بین

دهد و تخطی از این ی حقوق بین الملل را تشکیل میقواعد آمره

. تی به موجب رضایت یا توافق دولتها قابل توجیه نیستقواعد ح

اما هر انسانی برای آن که بتواند در مواجهه با نهادهای سیاسی، 

مدنی و اجتماعی حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید، باید 

بتواند استحقاق خود رانسبت به این حقوق احراز نماید، این 

 است.« حق بر هویت»استحقاق در واقع بیانگر 

حق بر هویت در مفهوم وسیع، حمایت از رشد معنوی اشخاص 

 جهت شناخت روابط اجتماعی، حمایت از شخصیت آنان و توسعه

ی آگاهی از ضرورت های ناشی از چار چوب  فرهنگی جامعه را 

معنای  Roneny, 3111, pp 617-77) دهد )  تشکیل می

ن موضوع حق تر این حق، اشاره به پذیرش یک فرد به عنواخاص

و تکلیف و همچنین پذیرش ارتباط وی با یک دولت، یک 

 ,UNICEF)باشد سرزمین، یک جامعه و یک خانواده می

3117) . 

حق بر هویت در واقهع شهرط الزم بهرای برخهورداری از حقهوق       

بنیادین بشر و حقوق شههروندی تلقهی مهی شهود و تضهمین آن      

مهور عمهومی   بدون عملکرد صهحیح دسهتگاههای اداری متهولی ا   

ممکن نیست عملکرد مؤثر این دسهتگاهها مبنهایی بهرای اجهرای     

(شودمقتضیات حکمرانی مطلوب تلقی می
شریفی طهراز کهوهی،    

 ، تحت چاپ(.6236حسین، 

هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول 

هویت حقوقی ناشی از نحوه والدت )والدین، . یابدزمان تغییر نمی

باشد و مفهومی ورای هویت در ، تاریخ والدت( میمحل والدت

 های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .حوزه

 :                                                                                                      عناصرهویت

ز هویت حفظ هویت با حفظ عناصر آن است، در حقوق ایران ا 

فردی تعریف به عمل نیامده و عناصر آن به تفکیک احصا 

مع هذا به طور ضمنی از عناصر تشکیل دهنده . نگردیده است

هویت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام والدین، 

محل صدور سند، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، 

نام برد )اسدی، لیال  توانشماره سریال سند و تابعیت را می

 (.37سادات، همان مأخذ، ص

  تعریف اسناد هویت:

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

اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان 

با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می 

افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی با گذر زمان و . شدند

هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی 

برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آنها صدور اسناد 

این اسناد از ابداع ها و مظاهر . هویتی برای افراد جامعه می باشد

شهروندی حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای 
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و مالک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و 

 هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام 

 331دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده 

اشاره کردن به آن مبین  قانون مدنی عبارت از این است که

هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل 

تولد آن را مشخص می کنند و سند سجلی )شناسنامه( را از 

 جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می گویند.

بنابراین اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز 

قرار می گیرند و پنج سند هم چون  هویت افراد مورد استفاده

شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت )کارت 

معافیت از خدمت( و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های 

وفادار، شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود )

 . (31، ص6212حسین،

ی امروزه اسناد هویتی )سجلی( در زندگی فردی و اجتماعی و حت

اسناد سجلی . ای برخوردار استالعادهسیاسی افراد از اهمیت فوق

تهرین مهدرک تعیهین کننهده هویهت و      به ویژه شناسنامه اساسی

اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی . تابعیت هر فرد است

باشد و بدون آن امکان تحصهیل  و سیاسی بر مبنای شناسنامه می

فتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت وجود ندارد، انجام معامله در د

ازدواج رسهمی ممکهن نیسهت و     –پهذیر نیسهت   اقتصادی امکهان 

باالخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن بهه عنهوان نهامزد    

انتخاباتی در تمامی انتخابهات سیاسهی مسهتلزم ارائهه شناسهنامه      

تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است بها  . است

ههر کسهی شناسهنامه کشهوری را در     . گرددمیامه تعیین شناسن

گذرنامهه کهه   . دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود

یک سند بین المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن اسهت  

طهور  ه به . گرددمی بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر 

خالصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود ایهن اسهناد   

برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی اسهت و بهدون   

)حسهین آبهادی، امیهر ،     آنها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست

 ، تحت چاپ(.6236

 شده برشمرده کودک حقوق کنوانسیون در که حقوقی از یکی

 مختلفی حق درموقعیت های این. تهویت اوس بر حق است،

 که کشورهایی.است شده شناسایی کنوانسیون این در وی برای

 خود فعلی قوانین در را آن باید پیوسته اند، کنوانسیون این به

 .کنند لحاظ

 قانون اساس بر و راستا این در. کشورهاست آن جمله از نیز ایران

 وضوح به می توانند اسالمی منابع جمهوری اسالمی، اساسی

 کمک قوانین فعلی در آن لحاظ چگونگی و حق این حدود

 برای را بیشماری حقوق که اسالم است ذکر به الزم. نمایند

می  خود که است برشمرده زندگی مختلف در دورانهای کودک

 مثالً آید، شمار به کودک برای حقوق مستقلی کنوانسیون تواند

 درازدواج همسر انتخاب مانند مواردی به کودک، والدت از قبل

 جنین از مواظبت و نطفه انعقاد کیفیت ازدواج، انگیزه والدین،

 به اعتراف مثل حقوقی نیز نوزادی در دوران و می دهد اهمیت

 نوزاد، نامگذاری، غسل تابعیت، طفل، امنیت حضانت، و نسب

 متولد تازه کودک سالمتی برای گوسفند کردن ،قربانی  عقیقه

. می نماید مطرح را نوزاد به آزاررسانی ممنوعیت و شده ،شیرمادر

 با بازی و محبت و تربیت کودکی حق دوران در همچنین اسالم

 و جوانی نوجوانی دوره های در و می داند وی حقوق از را کودک

 حقوق از کودک هویت بر برمی شمردحق وی برای را حقوقی نیز

. است بشری حقوق نظام وبرآمده نیست وی ذاتی و اصالت با

 گم برروی را راه خود توجه قابل راهکارهای با اسالم همچنین

 پیشگیرانه، این راهکارهای نتیجه در و است بسته نسب شدن

 . نمی باشد الزم هویت بر شناسایی حق دیگر

 هویت مفهوم-
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 از که است شده نگاشته بسیاری مطالب هویت، مفهوم درباره

 جامعه در وی شناسایی و فرد کیفیت تشخیص به میتوان جمله

تهی  احساس گم گشتگی، آن، بدون فرد، که نحوی به کرد؛ اشاره

. کند زندگی ادامه برای توان عدم و زندگی تکامل عدم بودن،

 و زیستی قبیله ای، خانوادگی، مختلف اشکال هویت میتواند در

 توسعه که این حقیقت همچنین،. باشد داشته وجود سیاسی

 است همگان وفاق مورد است، فرد شخصیت ضروری جزء هویت،

 حمایتی ارزش دارای بشر حقوق عنوان به بین الملل حقوق و در

. است   ) شده منظور آن در منفعت کودکان زیرا میباشد؛

(Ishaque, 3111, P 233  

 کرده تعریف تشخص به لغت در را هویت هخدا: دلغوی مفهوم

 متداول و مشهور نیز حکیمان و میان متکلمان معنی این. است

 ماهیت بر زمانی و اطالق میشود خارجی وجود بر هویت گاه. است

یا  جزئیه حقیقت از است عبارت که میگردد اطالق تشخص با

 ص ، 63 ج ، 6277 دهخدا،( باشد شخص شناسایی موجب آنچه

 اعتبار و لحاظ با تشخص ماهیت هرگاه (یعنی 32331

 وجود ، معنی به گاه هویت. است جزئیه حقیقت شود،هویت،

 بالعرض گاه و بالذات گاه و است تشخیص مراد و است خارجی

 (.6332 ص 6216 معین،( است

 هویت، اصطالحی مفهوم به رسیدن برای :اصطالحی مفهوم

 روانشناسی، علم حوزه سه در مفهوم هویت بررسی به است الزم

 سه این آن در از تعریفی و پرداخت سیاست، و جامعه شناسی

 و فردی هویت مورد در بیشتر روانشناسان،. داد ارائه حوزه

 هویت مشکالت به میکنند؛ جامعه شناسان آن بحث بحرانهای

 ملی هویت بحث علوم سیاسی، در و دارند توجه افراد اجتماعی

 (.236 ص ، 6212 اردکانی، کمالی( میکند پیدا زیادی اهمیت

 شیء یا شخص آنیت یا اوئیت همان روانشناسی، دیدگاه از هویت

 ارملکی، آزاد( باشد می شیء یا فرد همانی معنی این به که است

 از است عبارت هویت جامعه شناسی، ( در623 ص ، 6211

 فرهنگی، اساسی اجتماعی، مشخصات و خصوصیات مجموعه

بر  روایی و رسایی به که همسان تاریخی و زیستی فلسفی، روانی،

 با آن اعضای همانندی یا یگانگی معنی به گروه ذات یا ماهیت

 به معین مکانی و زمانی ظرف یک در را آنها و کند داللت یکدیگر

 افراد و گروهها سایر از ، آگاهانه و قبول قابل و مشخص طور

 محرمی، ؛ 623 ص ، 6271 الطائی،( سازد متمایز آنها به متعلق

 (.13 ص 6212

 از دارد؛ نظر ملی هویت مفهوم به نیز سیاست، علم در ملی هویت

 لحاظ از که افرادی که می گیرد شکل علم صورتی این دید

 قوانین موضوع سیاسی هستند، واحد یک عضو قانونی و فیزیکی

. واحد بدانند آن اعضای از را خود روانی لحاظ از و شوند واقع آن

 معنوی و مادی روابط از انفکاک ناپذیر فرد مجموعه ای هویت

 در هویتش کل از بخشی صورت به هم فردهر  ملی هویت و است

 تعلق که میکند یااحساس و دارد تعلق بدان که جامعه ای با رابطه

 (.36 ص ، 6211 رواسانی، (می گیرد شکل دارد،

 بدین را هویت میتوان دیدگاه، سه این میان جمع در نوعی هویت

 شناختن باعث که است آگاهی  اطالعاتی مفهوم کرد تعریف گونه

 قانع( می شود خود دیگران از و دیگران از خود خود، از خود

 است ذکر به الزم بحث این انتهای در ( 13 ص ، 6271 بصیری،

 آن از تعریفی و نگشته واقع توجه مورد حقوق علم هویت در که

 .است نشده ارائه

 هویت منابع

 نسب، اصل، سن،(انتساب منابع از عبارتند عمدتاً هویت منابع

 و مذهب ملیت، زبان، عشیره، قوم، قبیله،)فرهنگی  جنسیت(
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 آرمان، ذینفع، جنبش، گروه رهبر، فرقه، جناح،) سیاسی تمدن(

 استان، شهر، روستا، همسایه،) ارضی دولت( و ایدئولوژی حزب

 اقتصادی نیمکره( قاره، جغرافیایی، منطقه کشور، بخش، ایالت،

 اقتصادی، واحد صنعت، کاری، کارفرما، گروه حرفه، پیشه، شغل،)

 تیم( باشگاه دوستان،) اجتماعی و( طبقه و کارگری اتحادیه

 ، 6211 هانتینگتون،( )اجتماعی منزلت تفریحی، گروه )همکاران،

 (.11 ص

 غرب در هویت بر کودک حق شناسایی زمینه های

اندیشه  عرصه به اخیر قرون در که است مفاهیمی جمله از هویت 

 گوناگون عرصه های در هویت. استشده  وارد مکاتب های

 دانست باید است؛ اما شده مطرح روانشناسی و اجتماعی سیاسی،

 ناچار به است، روانشناسی علم در آن جایگاه که فردی هویت که

 قانون و حقوق حوزه وارد ها قانون از برخی تصویب به سبب و

 قانونی و جنسی آزاد روابط توسعه با دموکراسی لیبرال. است شده

 همزیستی قانون چون قوانینی خالل تصویب در آنها نمودن

 این از کودکان حاصل برای را خاصی شرایط ، مدنی مشترک

 از پیش یا کودکان این که گونه ای به است، آورده وجود به روابط

 نمونه، برای. شوند می متولد ناشناس طور به یا میشوند تولدسقط

 در خانوادگی نام بدون فرزندان نامشروع تعداد فرانسه، در

 ,Willenbacher)  است کودک 6111 سال هر در شناسنامه،

3111, P.211) 

 شود، باردار نامشروع طریق از زنی هرگاه ناشناس، تولد برمبنای

 آن، از پس بیاورد و دنیا به را خود فرزند مراکزی در تواند می

 و کند رها را او باشد، داشته وی به نسبت مسوؤلیتی اینکه بدون

 دیگر خانوادهای به عنوان فرزندخوانده به را کودک این نیز دولت

 .می کند نگهداری مخصوص مراکز در یا و می سپارد

می  شرکت بحث ها این در پزشکان کنار در معموالً فمینیست ها

 ناخواسته جنین های طسق از خاطر اینکه به نه ولی جستند،

 سقط را در زنان حق می خواستند آنها بلکه نمایند؛ جلوگیری

 به مربوط قوانین آنها بنابراین،. دهند توسعه ناخواسته جنین های

 سال قانون تعدیل برای مناسب زمینه ای را والدت ناشناس

 و خانواده اهداف درسازمان فمینیستها. می دانستند 6373

 فعال هستند، 6371 دهه از که عنف به تجاوز مخالف سازمانهای

 اعتبار برای را بسیاری تالشهای آنها همچنین. می باشند عضو

به  زن بدن کنترل حق و مثل تولید حق جنسی، به بخشیدن

 به فوق بر حقوق عالوه 6371 دهه از آنان همچنین. آوردند عمل

 زمینه این در بحث مهمترین. برآمدند مادری عنوان حذف دنبال

 زن به که بود این آنان اساسی اصل. بود جنین به اسقاط مربوط

 خانواده در خود و مسؤولیتهای وظایف انجام از که شود داده حق

 مزبور،عدم قوانین بنابراین. کند خودداری خصوصی زندگی و

 ویژه به می نمود؛ تضمین را کودکش قبال در زن مسؤولیت

 هرگز ها فمینیست. شدند می واقع موردتجاوز زنان که هنگامی

 که به اینگونه تولدها از حاصل کودکان احساسات تمایالت به

 نمی دادند ) اهمیتی بودند، خود ژنتیکی منشأ دنبال

(Lefaucheur, 3111,P .226توسعه با دیگر، سوی .از 

 میان مشارکت منافع تعارض بحث باروری، کمک تکنولوژی های

 بین می تواند منافع تعارض. آمد پیش فرآیند این در کنندگان

 در اهدا برقرارکننده سیستم دهندگان، فرزند حاصله، گیرندگان،

 کل نیز و گامت وجنین اهدای حامیان و فراهم کنندگان جامعه،

. می طلبد را خود خاص توجهات یک هر که شود حادث جامعه

 نقش نفر پنج گاه ، باروری کمک مختلف فرآیند روشهای در

 صاحبان) ژنتیکی مادر و پدر :کنند می بازی نحوی به را والدین

اجتماعی  مادر و پدر و رحم، صاحب مادر( تخمک و اسپرم

 و منافع شده، ذکر طرفهای از یک هر (.جنین یا گامت گیرندگان)

آسیب  به توجه با ولی دارد، را خاص خود های آسیب پذیری
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 در را و مرکزی اصلی نقش باید که اوست حاصله، فرزند پذیری

 (7 ص ، 6213 زاهدی، و الریجانی) باشد داشته تصمیم گیریها

 آمریکا، جمله از کشورها از بسیاری در رازداری به مربوط قوانین

 نادیده هویتش بر کودک حق ایران، و فرانسه کانادا، بلژیک،

 بر حق فرآیند این مشارکت کنندگان حق و شود می انگاشته

 سوئد، جمله از کشورها از برخی البته. شود می مقدم کودک

 ویکتوریا، ایالت فنالند، نیوزیلند، نروژ، بریتانیا، هلند، اتریش،

 قوانین و سوئیس، استرالیا کشور از جنوبی ولز غربی، استرالیای

 ها، نظام این از یک هر اما داده اند؛ تغییر زمینه این در را خود

 را اهدا فرآیند از حاصل کودک برابر در اهداکننده عدم مسؤولیت

 Blyth and) ) پذیرفته اند قانونی اصل یک عنوان به

Frith,3113, P.  677 . 

 بر کودک عنوان حق با حقی شناسایی بستر مذکور، قوانین پس

 از توانسته اند ممکن شکل هر به زیراشمرده می شوند  هویت

 نیز افراد خود فرزندان حتی مقابل دیگران در آزادیهای فردی

 رسمیت به مستقیم هویت، نتیجه بر حق شناسایی. کنند حمایت

آزادی  ناشناس، تولد آن، پی در و جنسی آزاد روابط شناختن

 نوین تکنولوژیهای ورود با که است فرزندخواندگی و جنین اسقاط

 یاد قوانین در زیرا است؛ یافته وضعیت پیچیده ای باروری کمک

 و است حقیقی طفل والدین اطالعات داشتن پنهان بر اصل شده،

 در حق این سپس. می باشد قوانین این الینفک جزء محرمانگی

 .است شده مطرح اسناد سایر و کودک کنوانسیون حقوق

 بین المللی اسناد در هویت بر کودک حق

بین  اسناد در که است بنیادی حقوق جمله از هویت بر حق

 زیر موارد به میتوان جمله این است؛از یافته انعکاس نیز المللی

 :نمود اشاره

  کودک حقوق کنوانسیون- 6

 تابعیت، نام، بر را کودک حق کنوانسیون، این 3و 1، 7مواد 

 داده قرار حمایت مورد آنان، از جدایی عدم و والدین شناسایی

 کودکی هر . مرز نیست  و بیحد واژهای هویت، ،1 ماده در. است

 مربوطه دفاتر در باید که دارد را نام یک داشتن حق تولد بدو از

 امکان صورت در و اوست حق تابعیت داشتن همچنین. شود ثبت

جنبه  و شود؛ نگهداری آنها سوی از و شناخته را خود والدین باید

 مورد وضوح به خانوادگی روابط و نام ملیت، یعنی هویت های

 به صریح ای اشاره آن در که بعدی ماده. قرار گرفته اند اشاره

 از هدف ماده، این در. است 33 ماده دارد، وجود کودک هویت

 به هویت گذاشتن احترام به است آنان تشویق کودکان، آموزش

 نیز 21 ماده. دیگرند فرهنگ های از که دیگران و خود فرهنگی

 خودشان فرهنگ از بهره مندی در را و بومی اقلیت کودکان حق

 Ronen, 3111,P. 633). است،) داده قرار حمایت مورد

 تا است کرده تالش زمینه این در کودک حقوق کنوانسیون البته

 بر بتوانند آنان که دهد نشان مختلف به کشورهای را راهکارهایی

 از. دهند تغییر را قوانین خود مذکور، حق حفظ رویکرد اساس

 اعطای والدت، ثبت به الزام به توان می راهکارها این جمله

حفظ ارتباط خانوادگی، منع کودک ربایی و خرید و تابعیت، 

طبق مقررات و قوانین اشاره  فرزندخواندگی نجامافروش آنان و 

 3-21).ص6217اسدی، ، )نمود

 رعایت را کودک حقوق که هستند موظف پیمان عضو حکومتهای

 شده شناخته روابط ماده و نام تابعیت، فردی، هویت و کرده

 یا تمام که صورتی در نمایند؛ حفظ قانون مطابق را او خانوادگی

 شود، خدشه دار غیرقانونی به طور شخصی هویت از بخشی

 .برمی آیند خسارت این ترمیم درصدد سریعاً حکومتها
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 یک که می دهند اطمینان پیمان نامه این امضاکننده حکومتهای

 بر اینکه مگر جدا نمی شود آنها از والدینش میل برخالف کودک

 الزم و کودک نفع به جدایی آن که شود ثابت موجود قوانین طبق

 جدا والدین و گیرد قرار مورد سوءاستفاده کودک وقتی مثالً. است

 در شود؛ روشن باید کودک اقامت تکلیف کنند، زندگی هم از

 افراد همه شرکت امکان باید ماده، این بند یک اجرای موقع

 توجه ها حکومت آورد؛ فراهم را گیری تصمیم آن در مربوطه

 و پدر با مستقیم و شخصی تماس بر مبنی حق کودک که دارند

 مگر کنند فراهم شده اند، جدا هم از آنها که درهنگامی را مادر

 جدایی هرگاه باشد؛ تضاد در کودک منافع با عمل اینکه این

از  یکی مرگ یا و تبعید زندان، مثالً باشد، حکومت اقدام نتیجه

 باشد، که علتی هر به مرگ کودک مرگ یا و آنها دو هر یا والدین

 بوده به قانون هنگام آن در شخص که است آن تعیین کننده

 پایه بر است موظف پیمان نامه این امضاکننده است حکومت

 قانونی سرپرست یا و در کودک نوعی اسارت یا والدین درخواست

 این اختیار در غایب شخص محل مورد در را الزم اطالعات او،

 او به و نباشد کودک نفع به مگراینکه این عمل دهد، قرار افراد

 تقاضای با افراد که می دهند اطمینان حکومت ها. برساند زیان

نمی  قرار خطر در حکومت از طرف درخواستی، چنین

 فروش و خرید و ربایی کودک منع خانوادگی، ارتباط حفظ.گیرند

 اشاره قوانین و مقررات فرزندخواندگی طبق انجام و آنان

 (.31 ،ص 6217 اسدی،)نمود

 اساسی آزادیهای و بشر حقوق اروپایی کنوانسیون- 2

 انجام برای راهکارهایی پذیرش بر عالوه کنوانسیون، این در

 از کوتاه تعریفی خانوادگی، زندگی حمایت از در دولتها وظیفه

 به وضوح کنوانسیون، به این مواد در اما. است شده ارائه هویت

 کنوانسیون، این 31 ماده. است نشده اشاره هویت بر کودک حق

 گونه ای به که است هویت بر کودک حق از حمایت برای مرجعی

 به احترام در فردی حقوق حمایت از به ملزم را کشورها مثبت،

 بیان میدارد، بینهام که همانطور اما. است نموده خانوادگی زندگی

 خانوادگی زندگی چارچوب در والدت به نسبت کودک حق کارایی

 که است نموده حکم بشر، حقوق اروپایی دادگاه. مشخص نیست

 مادر و پدر ژنتیکی منشأ از شناسایی حاصل منافع از 1 ماده مفاد

 موضوع این،این وجود با. می کند حمایت افراد بیولوژیک برای

 زندگی ژنتیکی منشأ به آگاهی اگر. است مبهم همچنان

 باید کودک منافع از یک کدام کند، را بی ثبات کودک خانوادگی

 منافع میان چگونه میتوان گیرد؟ قرار حمایت مورد و شود مقدم

 میتوان چگونه نمونه، برای نمود؟ برقرار تعادل کودک مختلف

 از دو هر که والدین حق یا کودک نفع به دولت مداخله میان حق

 چه تا کرد؟ برقرار تعادل کنند، حمایت می کودک عاطفی حیات

 قرار مورد حمایت باید والدینش شناسایی در طفل منفعت حدی

 ارائه تفاسیر یا کنوانسیون در سؤاالت این به پاسخی هیچ گیرد؟

 در. است نشده داده بشر، حقوق اروپایی توسط دادگاه شده

 بین المللی حقوقی این سند در هویت به صریح اشاره نتیجه،

 برای  مناسب حقوقی چارچوب یک تأمین کننده تواند نمی مهم،

 ,Ronen, 3111). باشد ) کودک هویت حق از محافظت

P.633- 611و خصوصی زندگی به احترام حق از کس هر 

 .است برخوردار خود مراسالت و خانه خانوادگی،

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق 3-

 اشاره کودک هویت بر حق به صراحت، به چند هر نیز میثاق این

 نموده اشاره آن حفظ راهکارهای از به یکی اما است، ننموده ای

 بدون و است  اقدامات ویژه آمده دهم ماده 2 بند در. است

  مساعدت و حمایت در دیگر وضعیتهای با و نسب مانند تبعیض

آیداین راهکار  عمل به جوان افراد و کودکان بر حق حفظ برای

 نظر به که است کودک اساسی ترین راهکار برای حفظ  هویت
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 توجه نشده آن به چندان غربی، کشورهای قوانین در رسد می

 .است

 سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق- 4

 هویت بر حق به صراحت به گرچه نیز فوق الذکر میثاق 31 ماده

 آن حفظ راهکارهای از برخی به اما نکرده است، اشاره کودک

 . است نموده اشاره

 بشر حقوق اسالمی اعالمیه 5-

 بر را حقوقی کودک که است آمده اعالمیه این هفتم ماده در

 او با ارتباط در را حقوق این باید و آنان دارد والدینش عهده

 تربیت، حقوق مانند از برخی به فقط ماده این اما. نمایند رعایت

 پس. است نموده اشاره بهداشتی و مادی تأمین و نگهداری

 . است نکرده اشاره کودک حق هویت به صراحتاً

 هویت بر کودک حق حفظ در اسالم راهکارهای

 حقوقی پیشرفته های نظام از یکی کودک، حقوق بحث در اسالم

 کودکان و والدین حقوق آنکه از پیش حقوقی اسالم نظام. است

 طفل که می نماید والدین گوشزد به گیرند، قرار هم با تزاحم در

به  توانند نمی والدین پس. است برخوردار ویژه حقوقی از

 مقدم خود کودکان منافع بر را خویش منافع خود صالحدید

 هویت بحث کودک، حقوق مربوط به مباحث جمله از. دارند

 وتجاوز حرمت هتک از مانع خود ویژه قوانین با اسالم که اوست

 توضیح به کوتاه، مقدمه این از پس.است شده حق این به

 تابعیت حضانت، و نسب به اعتراف که شامل مذکور راهکارهای

 و پذیرش عدم حفظ خانواده، و تشکیل بر تأکید نامگذاری، فرزند،

روابط  و زنا تحریم و لقیط برداشتن وجوب فرزندخواندگی، تأیید

 .می شود پرداخته نامشروع

 حضانت و نسب به اعتراف 1-

 و اقرار فرزندیاش به والدین که است این اوالد حق نخستین

. بپردازند پرستاریش به و باشند پذیرا را وحضانتش نمایند اعتراف

 محبت و مهر پر دامن باید در و دارند حضانت به نیاز فرزندان

 جدا نشوند والدینشان از شرایطی هیچ در و یابند پرورش والدین

 که است ذکر به الزم (البته    31 ص ، 6271 شریفی، حاج)

. دارد تعلق وی والدین و کودک به خدا،  که است حقوقی از نسب

 کودک از و عار ننگ دفع باعث که است کودک حقوق جهت آن از

 حق حضانت، حق جمله از بیشماری حقوق آن، اثبات و شود می

می  ثابت وی برای را حقوق سایر و ارث حق و حق والیت نفقه،

 شدن جدا از پس حق (بنابراین اولین1 3 ص بیتا، بدران،) کند

 ضمن )ع( زین العابدین است  امام نسب مادر، از کودک

فرماید حق فرزند ت برتو این  می پدر بر فرزند حقوق برشمردن

 زندگی بد و نیک در و است آمده وجود به تو از او بدانی که است

 جمله از فرزند خانوادگی تابعیت حق توست شناسایی وابسته

 حق از او ساختن ضمن بهره مند که است کودک اولیه حقوق

 مادر نوزاد و کودک روانی آرامش و امنیت سرپرستی، و نگهداری

 امر، این تحقق بر فراوان تأکید بر عالوه اسالم. می نماید فراهم را

 تکامل در که کودک تولد اول های ماه روزها و خواهد می

 چنان فضایی است، در پراهمیت بسیار او آینده روانی ساختمان

 دوست را کودک هردو، ومادر، پدر که شود واقع دلپذیر و مطبوع

 مرحلهای و فرزندشان زندگی در نیکو آغازی ایجاد به بدارند و

 .باشند داشته کامل اشتیاق مشترک خودشان زندگی در نوین

 یک عنوان به حقوق رعایت بر تصریح و تأکید بر عالوه اسالم

 نیز حقوق رعایت شایسته تحقق برای را فضای الزم و زمینه اصل،

 توصیه های و و ثواب اجر و پاداش پیشبینی. آورد می فراهم

و  کودک اسالمی و انسانی حقوق حریم حفظ برای همه اخالقی،

 .است تجاوز و تعدی و غفلت از بزرگ



 ژپوهش انهم ثبت

   6231آذر  ،32، شماره ششمسال                                                                          

 

Page | 22 

 از نتیجه در و خود از را فرزند ندارد حق دلیل، بدون خانواده پدر

 مادر، به بی توجهی و طالق با یا کند، نفی تابعیت خانوادگی حق

 ص ، 6211 وزیری،) سازد محروم خانواده گرم کانون از را کودک

مردی  اگر که است اهمیت دارای حدی تا امر (این 662 - 666

 فرزند فراش، قاعده طبق کند، زنا شخصی دائمی همسر با بیگانه

 زنای واسطه به نمی تواند شوهر بود و خواهد شوهر آن از

 کرده شارع حکم زیرا کند؛ نفی خودش از را کودک همسرش،

 فراش صاحب اگر و است فراش صاحب برای فرزند که است

 صورت کار این مادر لعان با جز کند، نفی خود را از فرزند بخواهد

 حال عین در و کند خود نفی از را فرزند چنانچه و نمی گیرد

 ) می خورد حد ولد نفی خاطر به شوهر نشود، لعان به حاضر

 موجب که کاری هر.(611 ص ، 61 ج ، 6217 جبعی عاملی،

نماید  مخفی و محو را شخص واقعی نسب و شود نسب اختالط

 (213 ص ، 6213 علی آبادی، روحانی( است حرام

 ثابت آن دنبال به نسب به اقرار از پس که کودک دیگر حق اما

 از است عبارت حضانت. اوست و نگهداری حضانت حق میشود،

 نگهداری از قبیل آن متعلقات و طفل تربیت بر سلطنت و والیت

 شستن کردن، پاکیزه کشیدن، سرمه بستر، در او گذاردن کودک،

 خود فرزند باید مادر و پدر بنابراین  آن مانند و جامه های او

 محروم خانواده گرم کانون از را وی و نمایند نگهداری و راتربیت

 بر (عالوه  671 ص ، 61 ج ، 6217 ،جبعی عاملی  (   نسازند

 که است مطرح اسالم دیدگاه از نیز دیگری حمایتی نهاد حضانت،

 از بعد یا حضانت کنار در هم حمایتی نهاد این. نام دارد والیت

 به ملزم را  والدین وجود صورت عدم در افراد سایر یا والدین آن،

 .میکند هویتش حفظ با کودک از حمایت

 فرزند تابعیت- 2

 کودک هر. است کودکان اجتماعی و طبیعی حقوق از تابعیت حق

. است خود والدین تابع ملیت و دیانت نظر کمیاب، از موارد در جز

 با توانند می و بلوغ رشد سن به رسیدن از بعد کودکان البته

 یا نمایند قبول را خود والدین ملیت و دیانت بصیرت، و آگاهی

 کمال، و رشد سن به رسیدن از پس. برگزینند را وضعیت دیگری

 سلب آنان از را تابعیت حق تواننددیگری نمی  کس هیچ و والدین

 مجبور دیگر یا وطنی دینی تابعیت برگزیدن به را ایشان یا نمایند

 مختار درست راه انتخاب در خود مکلف، و عاقل انسان. نمایند

 کردارش و گفتار بر عقاب و ثواب که روست همین و از است

 (. 32  33 ص ، 6271 شریفی، حاج ). شود می مترتب

 نامگذاری- 3

 رعایت نامگذاری در باید آنچه. است بدیهیات از نام داشتن حق

 بیان اسالمی روایات در که است نامگذاری وچگونگی زمان شود،

 نام فرزند، والدت از قبل بهتراست اسالم، دستور طبق. است شده

 والدتشان از قبل را فرزندانتان.شود انتخاب برایش نیکویی

 می فرمایند اگر  نمی دانید )ع( علی نمایید.حضرت نامگذاری

 هم که کنید انتخاب برایش نامی دختر، یا است پسر فرزندتان

 شما از که کودکی زیرا باشد؛ مناسب دختر هم برای و پسر برای

 شما با قیامت در گاه ننهاده اید، هر نامی او بر و میشود سقط

 ننهادی. نام من بر چرا می گوید، پدرش به نماید، مالقات

 و شیعه از بسیاری روایات که است فرزند مسلم حقوق از یکی

 ظریفی نکته. انتخاب نام است . اشاره کرده اند مسأله این به سنی

 معصومان، نظر به که است این می خورد، چشم به روایات در که

 نظر از اینکه بر عالوه و است برخوردار ویژهای اهمیت از نام خوب

 است احسانی و هدیه دارد، کودک برشخصیت بسزایی تأثیر روانی

 که است در حالی ین (ا  17 ص ، 6271 طبسی،( ماندگار و نیکو

 بیان نام یک به کودک نامیدن حق به تنها کنوانسیون، 7 ماده در
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 به نامگذاری با تنها کودک حق اسالم، دیدگاه از است، اما شده

 نامی انتخاب اسالم، در نمی شود،بلکه ایفا  باشد چه هر  نام یک

 گرفته است قرار تأکید مورد کودک حق عنوان به شایسته و نیکو

 اعتبار و اعتماد شخصیت، خوب، (نام  611 ص ، 6211 وزیری،(

 و روحی رنج اسباب سبک، و زشت و نام میکند تقویت را فرزند

 و استهزا درمعرض را او و کند می فراهم را او خاطر آزردگی

 کند. می ایجاد روانی عقده وی در و میدهد قرار دیگران تحقیر

 تاکید برتشکیل وحفظ  خانواده -4

 بر مادر و پدر. است اجتماعی بنیان و بنیاد محبوب ترین خانواده 

 و مهر پر کانون و می گیرند قرار هم کنار در ازدواج اساس پیوند

 پیوند این محصول کودک. دهند تشکیل می را خانواده محبت

 تأکید و تشریع ازدواج حکمت اسالم، نظر از. بود خواهد مقدس

 در انسان فطری نیاز به پاسخگویی در سنت، یک عنوان به برآن

 در گام اولین بنابراین،. است نهفته نسل بقای همچنین و کنارزوج

 کانون در که است شرعی و ازدواج قانونی کودک، حقوق تحقق

 .می یابد تجلی خانواده نام به مقدسی

 است کودک حقوق به تعدی اولین دایره، این از خارج فرزند تولد

 محصول را خود که کودکی. است نهی کرده آن از اسالم که

 اختاللهای آینده دچار در بداند، مقدس غیر و بی هویت پیوندی

بزهکار،  کودکان از بسیاری. شد خواهد فراوان رفتاری و عاطفی

 برده اند ارث به مسأله این از را خود رفتاری و عاطفی نابهنجاری

 (71  13 ص ، 6211 وزیری،(

 به کودک دسترسی عدم و شناسایی عدم مسائل، این به باید البته

بی  احساس و سردرگمی باعث خود که هم افزود را مادرش و پدر

 متعلق را خود دارد حق کودکی هر بنابراین.میشود وی در هویتی

 اجتماعی و فردی از نظر اال و بداند قانونی و مقدس نهادی به

 ازدواج که روست این از.شد خواهد فراوانی محدودیت های دچار

 زیرا معرفی فرمود؛ خود سنت و نمود )ص(ترغیب پیامبر را شرعی

 نیست رستگاری و فالح به )ص( جز رسیدن پیامبر سیره و سنت

 نزد کارها محبوبترین است و خانواده، تشکیل بنیانها بهترین و 

 که گرفت نتیجه چنین می توان عبارات این از. است  خداوند

 نیازهای تأمین بر خانواده،عالوه حفظ و تشکیل بر تأکید با اسالم

تا  زیرا است؛ داشته نظر نیز کودک مصلحت و صالح به زوجین،

 وی مییابد، رشد آن در کودک و پابرجاست خانواده که هنگامی

 صورت در کودک هویت بنابراین،.نمی گردد بی هویتی دچار

 حالل ها نزد مغبوض ترین که طالق طریق از خانواده انحالل

 و زن میان نامشروع روابط شکل گیری طریق از یا است خداوند

 خانواده، حفظ و تشکیل بر تأکید با اسالم می افتد و خطر به مرد،

 .است بسته موارد این روی بر را راه

 فرزندخواندگی تأیید و پذیرش عدم- 5

 فرزند عنوان به را طفلی شوهری، و زن اینکه یعنی فرزندخواندگی

 او با خویش واقعی فرزند مانند که شوند متعهد بپذیرند و قانونی

 می سازند قانونی بهره مندش مزایای از و کنند می رفتار

اسالم  در که شد یادآور باید(.632 ص ، 6211 محالتی،(

 کودک، سرپرستی پذیرش از پس که معنی این به فرزندخواندگی

 سرپرست، خانوادگی نام اعطای از جمله نسبی فرزند آثار تمام

 که بینیم می ترتیب، این به.نیست مشروع شود، جاری وی درباره

 نگهداری اطفال و تکفل و یتیمان سرپرستی اسالم، در چند هر

 نص حکم به اما است، تأکید مورد و خداپسند امری بی  سرپرست

 می عهده به را او سرپرستی که خانوادهای طفل و بین صریح،

 وفرزندخواندگی نمی شود ایجاد قرابتی گونه هیچ گیرد،

 انفاق، به الزام ارث، نکاح، حرمت قبیل از آثاری دربرگیرنده

 امری صرفاً بلکه نیست؛. .. و سرپرست نام خانوادگی دریافت

 ص ، 6211 محالتی،(گردد  می تلقی انسانی تعهدی و اخالقی

 غربی کشورهای در که است حالی در (این  623  631
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 ژنتیکی منشأ از هرگز طفل که بود به گونه ای فرزندخواندگی

 وی بیولوژیک و مادر پدر به مربوط اطالعات و آگاه نمی شد خود

اختیار می  را سرپرست خانوادگی نام باید کودک و می ماند پنهان

 از بعضی در فرزندخواندگی قوانین اخیر سالهای در چند هر. نمود

 می گیرد، قرار اختیارش در وی اطالعات و تغییرنموده کشورها

 . میشود واقع تجاوز هویتش مورد بر کودک حق هم هنوز اما

 )گمشده کودک( لقیط برداشتن وجوب-6

برمی  و می یابند را او وقتی و گمشده که است انسانی لقیط

 را نیازهایش نمی تواند تنهایی به وخودش ندارد سرپرستی دارند،

 خطراتی ونمی تواند دهد انجام است، صالحش به آنچه و برآورد؛

 کودکان. کند برطرف خود از کرد، دفع توان می معموالً که را

 چون نرسیده اند، بلوغ سن به که وقتی تا باشند، اگرچه ممیز

 بنابر برنمی آیند، خود عهده امور از و نیستند نفس به مستقل

 باشند،برگرفتن شده بالغ اگر اما می شوند؛ برداشته زمین از اقوی

 و هستند نفس به مستقل صورت این در چون.است ممنوع آنها

شناخته  و وجود صورت بنابراین،در. قرار  نمی گیرند والیت تحت

 وصی، یا باالتر، و نیز مادر و باالتر، و پدری جد یا پدر شدن

داده  تحویل ایشان به کودک و بود، نخواهد صحیح او برگرفتن

 چون دهد، تحویل ایشان به را کودک است واجب یعنی میشود؛

 مقدم آنها لذا و اوست حق بر طفل، سابق به نسبت ایشان حق

جبعی   (بگیرند  تحویل را کودک مجبورند نیز آنها و هستند

 واجب وی بر (همچنین  613  611 ص ، 66 ج ، 6217 عاملی،

 این به کند، نگهداری گمشده از کودک متعارف نحو به که است

 تربیت امر و خود درآورد سرپرستی و کفالت تحت را او که صورت

 که کسی همچنین بر دهد سامان دیگری وسیله به یا شخصاً را او

 شاهد او برداشتن برای که است مستحب میدارد، بر را لقیط

 باید وی بنابراین،.  بماند محفوظ لقیط حریت نسب و تا بگیرد،

 مخدوش را کودک نسب حق ندارد اما کند، نگهداری را طفل

 با گذشتهاش را طفل ارتباط و بشمارد خود طفل را وی و نماید

 .نماید قطع

 نامشروع روابط و زنا تحریم -7

 علتهای از برخی آن، حرمت و زنا به مربوط احادیث بررسی با

 تربیت کردن ترک مواریث، فساد انساب، شامل اختالط زنا تحریم

 در را آن دادن قرار که خداوند محلی در نطفه دادن قرار اطفال،

توسط  مادر و پدر شناسایی عدم است، کرده حرام محل آن

 بروز رحم، قطع نامحرم، و محرم اختالط نامشروع، کودک

 به و خانواده کانون شدن خانوادگی، متالشی شدید اختالفات

 که همانطور بنابراین.میباشد نسب بدون فرزندان آمدن وجود

و  پدر شناسایی عدم زنا، تحریم علل از یکی می نمایید، مشاهده

 بر کودک حق با شدیدی تعارض که اوست توسط طفل مادر

 (.211 ص ، 6213 علی آبادی، روحانی( دارد هویتش

 نتیجه:

 که نمود اذعان باید زمینه آن در اسالم راهکارهای بررسی از پس

 حق حفظ در اصول این از زیادی حد تا نیز موضوعه ایران قوانین

 اگر که کرد ادعا که می توان چند هر ، است ه نمود تبعیت مذکور

دیده می  حق این انگاشتن نادیده از ی اثر ایران فعلی قوانین در

 غربی قوانین از مذکور قوانین که است تأثیری خاطر به شود،

 چند هر. است شده دور اسالمی قوانین اصیل از حدی تا و گرفته

 کرده هویت کودک بر حق از را بسیاری حمایت های ایران حقوق

 احوال ثبت جنین، اهدای نسب، باب در را بسیاری قوانین و است

 وی پیشین نام خانوادگی و نام حفظ با سرپرستی کودکان و

 جرم انگاری جمله فراوانی از ضمانت اجراهای و نموده تصویب

 رهاکردن طفل، استرداد عدم شده، متولد تازه طفل دزدیدن

 فروش و خرید طفل، هویت خصوص در دروغ طفل، طفل، ربودن
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 جهت سه از ولی ، است گرفته در نظر را کودک قاچاق و کودک

 :دانست وارد مذکور قوانین به را اشکاالتی توان می

 طبق :پناهنده کودکان والدت ثبت عدم به مربوط قوانین - الف

 ثبت را خود کودکان تولد توانند خارجی می اتباع ایران، قوانین

 زیرا داشتن ؛ بگیرند شناسنامه سادگی به توانند نمی اما کنند،

 یکی تابعیت موضوع. است ایرانی تابعیت اثبات معنی به شناسنامه

 والدت ثبت با مرتبط جنبه های و پیچیدهترین حساسترین از

 . بشود کودک یک تولد ثبت مانع تواند می و است

 بر را تابعیت اعطای دولتها بیشتر « خون قانون یا خاک   قانون

می  انجام است، دو هر از ترکیبی یا به و موسوم که آنچه اساس

 خون اساس بر بیشتر تابعیت ایران، مدنی قانون بر بنا. دهند

 تابعیت نمی توانند کودکان می گردد، اعطا پدری خون قانون

 . بگیرند را خود مادران

 را 6316 سال بیوطنی موارد از کاستن باره در پیمان نامه ایران

 دولتی هیچ که صورتی در آن، طبق که بر است نکرده تصویب

 بگیرند را تابعیت کشوری باید کودکان نکند، اعطا را خود تابعیت

تهیه  به موفق کودکان که صورتی یادر ، اند شده متولد آن در که

 بتوانند باید نشوند، خود حق این اعاده برای الزم درخواست

 ثبت قانون کنون تا. کنند را اختیار خود والدین از یکی تابعیت

به  تابعیت کودکان، حق تضمین برای مقرراتی هیچ ایران احوال

 بی دچار کودک آن تحقق عدم صورت در که شرایطی در خصوص

 مادران از که کودکانی. است نرسانده تصویب به وطنی می شود،

 و کرده ازدواج خارجی با مردان که شوند می متولد ایرانی

 موجود اغلب قوانین خاطر به کرده ا ند، ترک را آنها شوهرانشان

 مدنی، قانون 6111 ماده طبق بر.هستند شناسنامه یا تابعیت فاقد

 ممنوعیت که صورتی در  خارجی یک ایرانی  با زن یک ازدواج

 مجاز خاص دولتی مجوز صدور با فقط  باشد نداشته قانونی

 به کشور، به پناهندگی متقاضیان اغلب ورود که آنجا از. میباشد

 نمیتوان را آنها ازدواج است، نرسیده ثبت به قانونا ویژه افغانها،

 . بگیرند شناسنامه نمی توانند آنها. کودکان  نتیجه در و کرد ثبت

 عدم صورت در کودک والدت ثبت در دولت تضمین عدم  -ب

 والدت ثبت به مادر و پدر که صورتی در : والدین سوی از آن ثبت

 ثبت در تضمین ای وظیفه هیچ دولت نکنند، اقدام خود کودک

 ایران در والدت ثبت همچنین،.  ندارد عهده بر کودک والدت

 کودک والدت ثبت از والدین از بعضی رایگان نیست؛درنتیجه،

 .نمایند خودداری خود

 مورد در :ایران در گامت اهدای در رازداری به مربوط قوانین - ج

 نام افشای عدم ضرورت و جنین اهدا وانتقال بودن محرمانه

 اهدای قانون نحوه کننده، دریافت زوجین برای اهداکنندگان

 قانون اجرایی درآیین نامه قاعده این و اختیارکرده سکوت جنین،

 قاعده این به قانون درخود است الزم که درحالیاست،  آمده

 ایران قانون که است از مواردی مورد این همچنین.  گردد تصریح

 . است شده تدوین غربی دیدگاه های اساس بر

 حقوقی پیشرفته نظامهای از یکی کودک، حقوق بحث در اسالم

 کودکان و والدین حقوق آنکه از اسالم پیش حقوقی نظام.  است

 از که طفل کند می گوشزد والدین به گیرند، قرار هم با تزاحم در

 صالحدید به توانند نمی والدین پس. است برخوردار ویژه حقوقی

 جمله از. دارند مقدم خود کودکان منافع رابر خویش منافع خود

 با اسالم اوست که هویت بحث کودک، حقوق به مربوط مباحث

 شده حق این به تجاوز و حرمت هتک از مانع خود ویژه قوانین

 از مانع زنا حرمت و نسب حفظ به توجه با قوانین اسالمی. است

 حفظ برای حق نتیجه  شناسایی این در و کودک هویت شدن گم

 پیشگیری جهت در را راهکارهایی اسالم،. است شده کودک منافع

 توان می جمله از که است داده ارائه کودک حق این تجاوز به از
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 نامگذاری، وجوب حضانت طفل، و نسب به اعتراف وجوب به

حفظ  بر  تاکیدفرزندخواندگی، پذیرش عدم فرزند، تابعیت اعطای

. کرد اشاره لقیط برداشتن وجوب و خانوادگی روابط و خانواده

 نادیده از اثری ایران فعلی در قوانین اگر که دانست باید البته

قوانین  که است تأثیری خاطر به شود، می دیده حق این انگاشتن

 شده دور اسالمی اصیل قوانین از و گرفته غربی قوانین از مذکور

 .است

 منابع:

 ، تهران، سخن.فرهنگ روز سخن(6212انوری، حسن ) .6

فقه « حق کودک بر هویت» (6217) اسدی، لیال سادات، .3

 .13و حقوق خانواده )ندای صادق سابق(، شماره 

 و ایرانی هویت و فرهنگ (، 6211تقی) ارمکی، آزاد .2

 ایرانی،چاپ تمدن ملی مطالعات مؤسسه تهران، ،شدن جهانی

 . اول

 ایران، در قوی هویت بحران (6271 )علی، الطائی، .1

 . اول چاپ شادگان،، ،تهران

 فی االوالد حقوق (6211ابوالعینین، بیتا ) بدران، .3

 شباب مؤسسه اسکندریه، ،القانون و االسالمیه الشریعه

 .الجامعه

 ،اللمعه شرح علی، زینالدینبن (6217 )عاملی، جبعی .1

 دارالعلم، قم، عباسی، مسعود محمد و شیروانی علی ترجمه

 . هشتم چاپ ، 6217

اعتبار اسناد هویتی و (» 6236حسین آبادی، امیر، ) .7

، همایش ملی حقوق ثبت «جایگاه آن در نظام حقوقی

 احوال.

 والدین بر فرزند حقوق( (6271محمدرضا، شریفی، حاج .1

 . اول چاپ سینا، قم، ،اسالم نگاه از

(، انتشارات نامه دهخدالغت) (6277)دهخدا، علی اکبر  .3

 ، چاپ دهم.3دانشگاه تهران، جلد 

 تلقیح شرعی حکم (،6213محمد)  آبادی، علی روحانی .61

 ، انسان مثل تولید نوین روشهای ، بیگانه نطفه و اسپرم

 اول. چاپ ، سمت، تهران،

های اجتماعی هویت  زمینه (6211) شاپور،رواسانی،  .66

 ، تهران، مرکز بازشناسی اسالم وملی

 . سی و هشتمچاپ ایران، 

ثبت احوال، حقوق »(6236)شریفی طراز کوهی، حسین،  .63

 ، همایش ملی حقوق ثبت احوال .«الملل و حقوق بشربین

حقوق ثبت اسناد و (3131) ،شهری، غالمرضا .31

 .چاپ هفدهم، نشر جهاد دانشگاهی، امالک

جلد  سی مدنی،رآیین داد (  3131) ،اهللشمس، عبد .61

 .سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم

 مکتب در فرزندان حقوق،  (6271 )جواد، محمد طبسی، .63

 دوم. چاپ  اسالمی، تبلیغات دفتر قم، ،بیت اهل

 بحران »، (مجموعه 6212 (اکبر علی اردکانی، کمالی .61

 ملیت، هویت، ،مقاالت ایران در آن تشدید عوامل و هویت

 انسانی، علوم توسعه و تحقیقات مؤسسه تهران، ایران، قومیت

 اول. چاپ

 اخالقی (مالحظات (6213 زاهدی فرزانه و باقر الریجانی،  .67

 فناوری، و علوم در اخالق ، فصلنامهجنین و گامت اهداء در

 سال ،6 پیوست شماره فناوری، و علوم در اخالق ایرانی انجمن

 .اول 

 انسانانسانی  جهان (،6271(بصیری،   محسن قانع .61

 . اول چاپ ، توسعه، تهران، ،جهانی



 ژپوهش انهم ثبت

   6231آذر  ،32، شماره ششمسال                                                                          

 

Page | 27 

 ،در ما اسالمی ایرانی، هویت 6212 )توحید) محرمی، .63

 چاپ انسانی،، علوم توسعه و تحقیقات مؤسسه تهران، ،ایران

 اول.

  فقهی قوانین بررسی  (6211 )شهربانو، محالتی، .31

 تهران، ،فرزندخواندگی و نسب زمینه در کودکان حقوقی

 اول. چاپ ، شبر،

 ، سرایش، تهران، فارسی، فرهنگ (،6216محمد ) معین، .36

 . سوم چاپ

تاثیر اسناد هویتی مجعول در »(6212)وفادار، حسین،  .33

،  فصل نامه دانش انتظامی، سال «وقوع  جرایم علیه اموال

 . 3ششم، شماره 

 اسالم در ولی و کودک متقابل حقوق (6211مجید،) وزیری، .32

 اول چاپ ، امیرکبیر، تهران، ن ، آ تطبیقی موارد و

 در هویت چالشهای. ( 6211ساموئل،)  هانتینگتون، .31

 کالهی سعید .حسن پژوه، گلشن رضا محمود ترجمه ،آمریکا

اول.یمین  چاپ  معاصر، ابرار تهران، کاردان، عباس و خیابان

اسناد اعتبار ( » 6236الهی، حسن و بیننده، علیرضا، )نعمت

، همایش ملی حقوق «هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی

 ثبت احوال.
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 : معرفی آثار پژوهشی

  

 : طرح پژوهشی با عنوان

 حیاتی وقایع ثبت آمارهای محتوایی و توصیفی تحلیل و بررسی

   1 5931 سال در همدان استان

 2کریم محمودونددکتر 

 : چکیده

 ها دولت برای فقط نه گذاری، سیاست در مهمی نقش رسمی آمارهای

 های سازمان اساس این بر .دارند نیز خصوصی های سازمان برای بلکه

 آمار انتشار و تولید تهیه، به اقدام منظم صورت به همواره خصوصی و دولتی

 .کنند می

 قاعده این از حیاتی وقایع آمار ثبت متولی عنوان به نیز احوال ثبت سازمان

 عمر از سال صد به نزدیک ایران کشور در حاضر حال در. نیست مستثنی

 های فناوری پیشرفت با و است گذشته احوال ثبت سازمان تاسیس

 کرده پیشرفت و توسعه روز به روز شده ارائه آماری خدمات کامپیوتری

 ثبت آمارهای کشور، داخل های سازمان اکثر مانند وجود، این با. است

 های پژوهش اگر و گیرد می قرار بررسی و تحلیل مورد کمتر حیاتی وقایع

 انگشت گرفته صورت های تحقیق تعداد شاید کنیم حذف را دانشگاهی

 .باشند شمار

 به نیز دانشگاهی های پژوهش از بسیاری که شویم متذکر باید چند هر

 .داشت خواهند محدودی عملی استفاده قابلیت نگری بخشی دلیل

 6233 سال تا همدان استان حیاتی وقایع ثبت آمارهای پژوهش این در

 این در استفاده مورد رویکرد آنکه به توجه با. است گرفته قرار بررسی مورد

 است، بوده حیاتی وقایع ثبت آمارهای زمانی تغییرات بر مبتنی پژوهش

 از وفات و والدت وقایع اطالعات ماهانه آمارهای به دسترسی براساس

                                                           
 ان انجام شده است.ت اداره کل ثبت احوال استان همداین طرح پژوهشی با حمای - 1
2

 استادیار دانشگاه بوعلی همدان - 

 مورد 33 اسفند تا 36 تیرماه از طالق و ازدواج و 33اسفند تا 11 فروردین

 .است گرفته قرار بررسی

 از همدان استان احوال ثبت در موجود ثبتی آمارهای بر عالوه همچنین

 گرفته کمک نیز ایران آمار مرکز پایگاه در موجود آماری اطالعات سایر

  .است شده

 والدت، ازدواج، بر مشتمل حیاتی وقایع ثبت آمارهای پژوهش این در

 گرفته قرار بررسی همدان مورد استان در6233 سال پایان تا فوت و طالق

 سال پنج در همدان استان جمعیت رشد 6233 سرشماری با مطابق .است

 استانهای سرشماری تنها این با مطابق است. درصد  -1232برابر  اخیر

 این بر منفی داشته اند. عالوه جمعیت رشد شمالی خراسان و همدان

 همدان استان در کشور های تمام استان بین در جمعیت رشد کمترین

 است. افتاده اتفاق

 مثبت نیز شهرستانها از برخی در و مثبت استان کل شهری رشد جمعیت

 است. شهرستانها منفی همه در روستایی جمعیت رشد است. اما

 هر .است بوده به افزایش رو ها طالق تعداد اما کاهش به رو ها تعداد ازدواج

 مشاهده طالق آمار در کاهش اندکی  31به سال  نسبت  33سال در چند

 را آمار طالق در اخیر کاهش حتی است ممکن اساس این بر .شود می

 بدانیم. نیز ازدواج کاهش با مرتبط

 

  وفات، ازدواج، طالق، والدت، وقایع حیاتی، ثبت احوال ،آمار کلیدواژه ها:

 5931وقایع حیاتی استان همدان در سال  ثبت آمارهای محتوایی و توصیفی تحلیل و یبررس
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

 مدیریتی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 : عنوان با

بررسی تاثیر تعارض سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان اداره 

 ثبت احوال مالیر و همدان

 5 بابک بختیاری

 : چکیده

یکی از مواردی که امروزه در بسیاری از اماکن دولتی و خصوص در 

جهان بوجود آمده و مدیران با نگاهی متفاوت نسبت به گذشته به 

در مفاهیم و نحوه مدیریت آن، پرداخته اند تعارض سازمانی است. 

بسیاری از سازمانها تعارض به صورت یک مسئله جدی وجود دارد. 

ه دارای چنان قدرتی نباشد که موجب شاید در همه جا این پدید

انحالل شرکت گردد ولی تردیدی نیست که می تواند بر عملکرد 

سازمان اثرات ناگوار بگذارد، یا شرایطی پدید آورد که سازمان بسیاری 

از طرف دیگر مسائل مربوط از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد . 

ین سرمایه هر سازمان و به کارکنان و منابع انسانی به عنوان مهمتر

شرکتی مانند فرسودگی شغلی که بر بازدهی و عملکرد فردی و در 

نهایت سازمانی بسیار مؤثر است، نیز در سال های اخیر مورد توجه 

 تصمیم گیرندگان سازمانی قرار گرفته است.

محقق قصد دارد در این تحقیق با استفاده از مدل فرسودگی شغلی 

 ا به سه شاخص کلیدی خستگی یا تحلیل عاطفی،این مؤلفه ر  2چمازال

فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت  و خود بیگانگی یا مسخ شخصیت از

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان همدان - 
2
-Maslach burnout inventory 

تقسیم کرده است، به بررسی و مطالعه مباحث مرتبط با این  شخص

در ادارات ثبت احوال مالیر و همدان  موضوع همراه با تعارض سازمانی

 پرداخته است.  11با جامعه ای برابر 

ادامه محقق جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز،پرسشنامه هایی  در

در زمینه تعارض سازمانی و فسودگی شغلی با توجه به شاخص های 

مدل و نظرات اساتید محترم و راهنما طراحی و اصالح نموده است که 

روایی آنها مورد تأیید بوده و و پایایی آنها نیز با استفاده از آلفای 

 و فرسودگی شغلی 731/1پرسشنامه تعارض سازمانی )برای  کرومباخ

آمار ( مقدار مناسب بدست آمده است. در ادامه با استفاده 773/1

 )پارامترهای مرکزی و پراکندگی ازقبیل: میانگین،ماکزیمم، توصیفی

انحراف استاندارد و واریانس( برای  جداول فراوانی، نمودارها، ،مممینی

 رنرم افزاو  رگرسیونار استنباطی )متغیرهای جمعیت شناختی و آم

به تجزیه و تحلیل اطالعات در دسترس  (آماری اس پی اس اس

پرداخته و با آزمون فرضیات تحقیق، به درست یا نادرست بودن آنها در 

حیطه مقادیر بحرانی پرداخته و در انتها به ارائه پیشنهاداتی در زمینه 

 ت.تعارض سازمانی و فرسودگی شغلی پرداخته اس

 

 ثبت احوال، فرسودگی شغلی، تعارض سازمانی کلیدواژه ها:

 بررسی تاثیر تعارض سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان اداره ثبت احوال مالیر و همدان


