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 احوال ثبت:

 

 :مرکزیپژوهش استان آموزش و نماینده 

 
 

 فریبا غیاثی  نام  و نام خانوادگی:

 ارشد کارشناسی مدرک تحصیلی:

  جامعه شناسی رشته تحصیلی:

کارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعیتی و  پست سازمانی:

 مهاجرت 

 سال 60 سابقه خدمتی:

 

 عضویت در انجمن ها و افتخارات:

مشاور در امور بانوان اداره کل و همکاری تنگاتنگ و مستمر با دفتر  -

  6316-6313خانواده استانداری در سالهای امور بانوان و 

 عضو هسته گزینش بانوان اداره کل ثبت احوال استان مرکزی -

 عضو فعال جمعیت بانوان فرهیخته استان  -

 6313کارمند نمونه کشوری در سال -

 6313امور پژوهشی در سالدریافت تقدیرنامه در  -

)بحران سالخوردگی، بحران خاموش، : ارایه چندین مقاله ازجمله -

مولفه های مهم برون استانی با توجه به  رابطه مهاجرت درون و

 در مجله ثبت سازمان ثبت احوال کشوراقتصادی وجمعیتی( 

 انجام طرح های متعدد درزمینه بررسی دالیل افزایش طالق -

 فوت، آماری وگزارشات تحلیلی وقایع حیاتی والدت،تدوین سالنامه  -

  طالق ازدواج و

 

 

 

 کمیته تخصصی آموزش و پژوهش در استان:

معاونت  20/6/08مورخ  1321/6003/ج بخش نامه شماره 2برابر بند

برنامه ، توسعه مدیریت وسرمایه انسانی مدیریت وبرنامه ریزی کشور

تصویب قرار گرفت واداره چهارساله آموزش در کمیته راهبردی مورد 

کل ثبت احوال استان مرکزی با توجه به اهداف کمیسیون تحول 

اداری ودر راستای وظایف ذاتی سازمانی وهمچنین به منظور 

 6314ساماندهی به امور پژوهش در سطح اداره کل در بهمن ماه 

پژوهش  اقدام به ایجاد کمیته تخصصی تحت عنوان کمیته آموزش و

گزاری دوره های مصوب فعالیت خود را به عنوان با بر نمود و

پژوهش  نمایندگی آموزش در استان تحت نظارت مرکز آموزش و

 سازمان ثبت احوال آغاز نمود. 

کمیته مذکور شامل مدیران و کارشناسان حوزه ستادی اداره کل می 

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

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

 پژوهشی و تحقیقی می پردازد.

 

 

 

 معرفی فعالیتهای پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان مرکزی
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 ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان:

 یزدان خسروی 

 ریزی  رئیس کمیته آموزش وپژوهش وبرنامهمدیر کل و 

                              محمدغالمی

 عضو کمیته -معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی

 فریبا غیاثی

 دبیر کمیته –کارشناس مسئول آمار واطالعات جمعیتی ومهاجرت 

 مرتضی فتحعلی

 عضو کمیته –معاون فناوری اطالعات وآمار جمعیتی 

 علی اکبر داودآبادی

 عضوکمیته –پژوهش  کارشناس آموزش و

   کمیجانی

 پژوهش استانداری کارشناس آموزش و

 

 پژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استان مرکزی

 عنوان پژوهش پژوهشگر

 اقتصادی –رابطه مهاجرت درون وبرون استانی با توجه به مولفه های اجتماعی  فریبا غیاثی

 ریشه طالق در خانواده است  یزدان خسروی

 کاهش باروری در سالخوردگی جمعیتاثرات  مرتضی فتحعلی یزدان خسروی و

 بحران خاموش فریبا غیاثی

 بررسی علل افزایش طالق در استان مرکزی فریبا غیاثی

 تاثیر زندگی مدرن والگوی غربی بر تغییر ساختار خانواده  علی صادقی

 حقوق کودک ونقش ثبت احوال بر احقاق آن رضا رمضی

 انقباضی بر عملکرد بودجه ثبت احوالبررسی وتاثیر بودجه  مریم آینه افروز

 اهمیت هویت الکترونیک در فضای مجازی سید محمود نوری

 شناسایی تاثیر ابعاد ارزش ادارک شده مشتری سعید جالیی

 سیری بر قوانین ثبت احوال علی صادقی

 مقایسه احوال شخصیه  بررسی و رضا رمضی

 نقش قضات در ثبت احوال فاطمه نظیری

 هیت حل اختالف یریفاطمه نظ

 مستند سازی تجربیات کارشناس حقوقی فاطمه نظیری

 تاثیرزندگی مدرن والگوی غربی بر تغییر ساختار خانواده مریم بهشتیان

 بررسی صالحیت های هیت های رسیدگی علی حسین آباد

 بررسی جرائم ثبت احوال در حقوق کیفری نوین ایران ایمان تیغ علی
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 

برون استانی با مولفه های مهم  بررسی رابطه مهاجرت درون و

  جمعیتی اقتصادی و

 1فریبا غیاثی

 چکیده:

مهاجرت به عنوان یک پدیده جمعیتی، متاثر از عوامل گوناگون 

تاثیرگذار در ابعاد مختلف جمعیت یک منطقه،  اقتصادی، فرهنگی و

بررسی مستمر قرار  نیازمند اطالعات وآمار بوده تا مورد مطالعه و

شدت  مقصد مهاجرت و گیرد. این پدیده بر اساس شناخت مبدأ و

کنترل  جریان مهاجرت مورد مطالعه قرار می گیرد. برای مطالعه و

بهنگام بوده که جمع آوری این  مهاجرت نیازمند اطالعات دقیق و

هر  از طریق سرشماری به صورت خام و اطالعات در کشور معموالً

 گیرد که برای دسترسی به آمار مستمر و پنج سال یک بار انجام می

ای داخلی خصوصا درون شهری می طلبد جابجایی ه همیشگی و

 جامعه باشد. دستگاهی متولی این مسئولیت مهم در

سازمان ثبت احوال کشور که وظیفه ثبت رویدادهای حیاتی را بر 

 عهده دارد برابر قانون مربوط مکلف به تولید آمارهای انسانی بوده و

با ظرفیت ایجاد شده خصوصا پایگاه اطالعات جمعیتی کشور از 

ایجاد مرکز  درج کد پستی و یق صدور کارت شناسایی ملی وطر

داده که حاوی اطالعات هویتی است این امکان برای آن وجود دارد 

                                                           
  آمار وجمعیت استان مرکزیکارشناس مسئول  - 9

 شرح آدرس اعالم شده تعداد مهاجرت و که با ثبت کد پستی و

که انجام این مسولیت با  .ارائه نماید جابجایی افراد را جمع آوری و

اصالح  به سازمان تکمیل و ظایف جدید محول شدهوتوجه به 

 قوانین خاص در این زمینه می تواند شکل عملیاتی منسجم و

 کنار دیگر وقایع حیاتی مرتبط با آمار و در قانونی به خود گرفته و

جابجائی در سطح کشور  اطالعات جمعیتی، آمار مهاجرت داخلی و

حتی درون شهری نیز جمع  روستایی و به تفکیک مناطق شهری و

مجامع  در اختیار مسئولین، سیاست گذاران، برنامه ریزان و وآوری 

 د. ده قرار مختلف علمی و دانشگاهی

های داخلی و  ها اعم از مهاجرت از دیدگاه اقتصادی، مهاجرت

برای بازتوزیع جمعیت واقع در سن نیروی کار   خارجی، مکانیزمی 

های شغلی در مناطق مختلف یک  است. همچنین ایجاد فرصت

تواند بر پراکندگی و توزیع جمعیت آن منطقه تأثیرگذار   مین میسرز

 های داخلی و دهد که بین مهاجرت  بررسی حاضر نشان می باشد.

وجود دارد، چنین   رابطه مستقیمی   فرصت های شغلی در استان

های اشتغال  ها و ایجاد فرصت ای اهمیت بازنگری برنامه رابطه

توزیع جمعیت  شور و تأثیر آن در بازطور هماهنگ در تمام نقاط ک به

 دهد.   کشور را نشان می

 :مقدمه

 مهاجرت به عنوان مولفه سوم تغییرات جمعیتی بعد از باروری و

میر از اهمیت باالیی برخوردار است. هرگونه تغییری در  مرگ و

باروری، مرگ و میر  وضعیت جمعیت یک جامعه ناشی از سه عامل

میر اثر  مرگ و می باشد. باروری اثر جمعی یا فزاینده و و مهاجرت

تفریقی یا کاهنده بر جمعیت  دارد. در حالیکه مهاجرت هر دو اثر را 

تواما داراست. مهاجرت در واقع نوعی جابه جایی است که به دالیل 

 بین المللی انجام می گیرد. با اهداف متفاوت در دو سطح داخلی و و

 جمعیتی برون استانی با مولفه های مهم اقتصادی و بررسی رابطه مهاجرت درون و          
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س خواست افراد صورت می گیرد، بنابراین مهاجرت بیشتر براسا

حرکات مهاجرتی یا جابجایی جغرافیایی جمیعت خود دستاورد 

شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ویا محیطی است. 

 اجتماعی است و مهاجرت یکی از پدیده های جمعیتی، اقتصادی و

به همین دلیل نگرشهای مختلفی نسبت به آن وجود دارد. تحلیل 

 هاجرت در جمعیت شناسی در وهله اول معطوف به بررسی آثار وم

بدلیل  غیرمستقیم آن از نظر جمعیتی است. پیامدهای مستقیم و

نگرشهای اقتصادی، مهاجرت بصورت عامل بازدارنده یا برانگیرنده 

توسعه در می آید، حال آنکه از دید مسائل اجتماعی چگونگی  رشد و

های فرهنگی آنان با  هماهنگی تها وجذب وسازگاری مهاجران، تفاو

جنبه های اقتصادی آن کم رنگتر  مردم منطقه اهمیت می یابد و

های کالبدی، منطقه ای وشهری نیز در  می گردد. در برنامه ریزی

با  مواردی مهاجرت را عامل توسعه غیر منطقی شهرها می دانند و

فی حاشیه نشینی به پیش داوری های من خلط مفاهیم مهاجرت و

در  تحلیل می کنند. این دیدگاه آن را تبیین و از درباره آن پرداخته و

 تحلیل جمعیت، مهاجرت یکی از عوامل مهم تغییر دهنده تعداد و

جنسی جمعیت است. این تغییر به دو صورت متفاوت  ترکیب سنی و

 در مقصد مهاجرتی ظاهر می شود. بدلیل تفاوت تعداد و در مبدا و

مقصد، اثر مهاجرت در آن دو جهت  بدا وساخت جمیعت در م

 با شدت های گوناگون تجلی می یابد. مختلف و

 مهاجرت را می توان بر حسب مورد، بطور کل یا به تفکیک جنس و

سن بررسی کرد. مهاجرت معموال در مفهوم اخص کلمه، از یک 

آستانه سنی شروع می شود که این آستانه سنی ارتباط زیادی با سن 

وفعالیت دارد وتحلیل مهاجرتها از آن سن به بعد اهمیت شروع کار 

اگر چه مهاجرت ها از تنوع بسیار چشمگیری برخوردار می  می یابد.

باشند ولی می توان آنها را در چهارچوب تعریف مهاجرت مطرح 

نمود. در سالهای اخیر گرایش فزاینده ای به طبقه بندی مهاجرت ها 

نتایج  در تحلیل علل و داشته است.از نظر داخلی ویا خارجی وجود 

مهاجرت  مطالعات زیادی صورت گرفته، ولی این مطالعات بگونه 

ای است که نمی توان بر پایه آنها به یک جمع بندی مشخص 

رسید. زیرا قاعده ای منسجم برای مهاجرت وجود ندارد، علتها 

وانگیزه  مهاجرتها، گوناگون ودر عین حال مکمل یکدیگراند. برای 

مثال بوگ، به سه مورد انگیزه مهاجرت عوامل موثر در انتخاب 

اقتصادی  موثر در مهاجرت اشاره می  -مقصد وشرایط اجتماعی

گروه  3نماید.وی مجموعه عوامل موثر درتصمیم به مهاجرت را در 

 کلی طبقه بندی کرده است.

 عوامل موثر مربوط به مبدا مهاجرت -1

 عوامل موثر مربوط به مقصد مهاجرت -2

 موانع عمده مهاجرت یا عوامل مداخله گر -3

منفی مبدا ومقصد در شکل  به نظر وی شناخت عوامل مثبت و

گیری فرایند مهاجرتها  نقش مهمی دارند. مهاجرت نوعی انتخاب 

وگزینش است. این گزینش ممکن است در مرحله اول به عوامل 

 مثبت در مقصد ویا گریز از عوامل منفی در مبدا پاسخ دهد.

 ریف و مفاهیمتعا

طور عام عبارت است از  شناسی، مهاجرت به مهاجرت: در جمعیت

تغییر محل اقامت فرد از یک نقطه به نقطه دیگر. مهاجرت در 

 شناسی سازمان ملل چنین تعریف شده است:  نامه جمعیت لغت

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین 

گیرد. این تحرک جغرافیایی، تغییر   دو واحد جغرافیایی صورت می

اقامتگاه از مبداً یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود است. این 

گویند و باید آن را از اشکال   ها را مهاجرت دائم می گونه مهاجرت

محل اقامت نیست،    دیگر حرکات جمعیت که متضمن تغییر دائمی

 تفکیک کرد.
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ها را  انواع مهاجرت: مهاجرت دارای ابعاد گوناگونی است. مهاجرت

توان به دو گروه عمده مهاجران داخلی و مهاجران خارجی و یا   می

المللی تقسیم کرد. به بیانی دیگر مهاجرت ممکن است داخل  بین

یک کشور یا بین کشورهای مختلف باشد. اگر جابجایی جمعیت در 

ور انجام شود، آن را مهاجرت داخلی داخل مرزهای سیاسی یک کش

نامند و اگر مبداً و مقصد مهاجرت دو کشور مختلف باشد،   می

 شود.   المللی خوانده می مهاجرت بین

های  های داخلی موردنظر است. مهاجرت در این تحقیق مهاجرت

داخلی، براساس تقسیمات کشوری دارای اشکال متفاوتی است. 

مهاجرت روستا به روستا، مهاجرت )نظیر مهاجرت شهر به شهر، 

روستا به شهر، مهاجرت شهر به روستا، مهاجرت استان به استان، 

های  مهاجرت شهرستان به شهرستان( در این مختصر فقط مهاجرت

 بین استانی مدنظر است.

ای تعداد خارج شدگان  مهاجرپذیری و مهاجرفرستی: اگر در جامعه

ان خالص مهاجرت، منفی بیش از تعداد وارد شدگان باشد، میز

خواهد شد و به عبارتی جامعه، مهاجرفرست است. چنانچه تعداد 

واردشدگان بیش از تعداد خارج شدگان باشد، میزان خالص مهاجرت 

 مثبت بوده به این معنی است که آن جامعه مهاجرپذیر است.

ه دست خانواده های معمولی ساکن و"جمعیت استان: اعضای همه 

ی در استان رسرشما تگاه معمولی آنان در زمانکه اقام "جمعی

خانوارهای معمولی غیر  "مرکزی قرار داشته ونیز اعضای همه 

 .استان "ساکن

منظوراز جمعیت ساکن در نقاط  جمعیت ساکن در نقاط روستائی:

روستائی در هر یک از محدوده های دهستان، بخش، شهرستان 

همان محدوده قرار ست که در واستان جمعیت کلیه آبادیهای ا

.جمعیت هر آبادی عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه دارند

خانوارهای  معمولی ساکن ودسته جمعی که اقامتگاه معمولی آنها در 

 .. زمان سرشماری در آن آبادی واقع است

منظور از جمعیت ساکن در نقاط  جمعیت ساکن در نقاط شهری:

شهرستان واستان،  ،شهری در هر یک از محدوده های بخش

جمعیت کلیه شهرهایی است که در همان محدوده قرار دارد جمعیت 

هر شهر عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه خانوارهای ساکن 

ودسته جمعی که اقامتگاه معمولی آنها در زمان سرشماری در آن 

 شهر واقع بوده است.

د. شهر، هر یک از نقاطی است که دارای شهرداری باش شهر:

کلیه مراکز شهرستانها )بدون در  1331درسرشماریهای قبل از سال 

تعداد جمعیت آنها در  نظر گرفتن تعداد جمعیت آنها( ونقاطی که

 بیشتر بوده شهر به حساب آمده است. نفر و 1555موقع سرشماری 

مهاجران وارده شده: آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن 

آبادی محل اقامت خود را در فاصله ودسته جمعی که شهر یا 

. تغییر داده اند مهاجر شناخته می شوند 1331تا 1331سالهای 

استثناثا آن دسته  از اعضای خانوار که به دلیل تحصیل یا کار در 

خارج از کشور، اسارت ومفقود االثر بودن طی ده سال گذشته مدتی 

مربوط پیوسته  دور از خانوار بوده ولی در زمان سرشماری به خانوار

 اند صرفا به دالیل فوق مهاجر تلقی نمی شوند.

 ضرورت و اهمیت تحقیق

توان به این   با نگاهی اجمالی به پراکندگی جمعیت در استان می

واقعیت پی برد که تراکم جمعیت در مناطق مختلف استان بسیار 

ای که از نظر شهری بیشترین تراکم جمعیت  متفاوت است، به گونه

و کمترین تراکم در  313در شهرستان اراک با مقدار  1331در سال 

نفر در هر کیلومترمربع بوده است.  3شهرستان آشتیان با مقدار 

هایی از استان باعث  بدیهی است وجود منابع و امکانات در قسمت
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تمرکز و تراکم جمعیت و تعدادی از شهرهای بزرگ و مهم شده 

است درحالی که در نقاطی دیگر به دلیل عدم دسترسی به منابع و 

کننده امکانات مختلف اجتماعی، فرهنگی و... در زمره نقاط دفع 

شوند. البته نقش عوامل طبیعی و موانع   جمعیت محسوب می

ها نادیده گرفت. صرف نظر از  جغرافیایی را نیز نباید در این جابجایی

رسد از جمله عوامل مهم جذب جمعیت در   عوامل طبیعی به نظر می

های شغلی، دسترسی به امکانات رفاهی،  یک منطقه، وجود فرصت

های شغلی نقش  باشد. از این میان فرصت .. اجتماعی، فرهنگی و

کنند. بنابراین بررسی  های جمعیتی ایفا می جایی ای را در جاب ویژه

های جمعیتی در کشور از یک سو و بررسی وضع اشتغال از  حرکت

ریزی و حرکت به سوی توسعه  سوی دیگر برای هرگونه برنامه

رابطه بین یابد. به عبارتی بررسی   اقتصادی اجتماعی اهمیت می

تواند مانند چراغی روشن، راه را   مهاجرت و اشتغال می

ها و ایجاد  ریزی و نیز بازنگری برنامه نگری و برنامه آینده  برای

 های اشتغال در تمام نقاط استان هموار کند. فرصت

 چارچوب نظری تحقیق

از آنجایی که مهاجرت، موضوعی بین : نظریه های مهاجرت

این آرا و نظریات متفاوتی نسبت به این موضوع ای است، بنابر رشته

توان به دیدگاه اقتصادی مهاجرت،   ارایه شده است. از جمله آنها می

 . اشاره کرد... دیدگاه اجتماعی مهاجرت و دیدگاه سیاسی مهاجرت و

های متفاوت درباره مهاجرت وعوامل موثر در شکل گیری  دیدگاه

مهاجرتهای درون وبرون  درموردد. مهاجرت، اجتماعی وجود دار

استانی کارکردهای اقتصاد شهری با انواع سیاسی، جمعیتی، 

علل مهاجرت های روستائی  . ارتباطی، اداری وغیره موثر هستند

در خصوص مهاجرت های روستا . اقتصادی است -اجتماعی

 از جمله:شهری نظراتی گوناگون و متنوع ارائه شده است؛ _

این نظریه بر تبیین دالیل و پیامدهای : نظریه کارکردگرایان -الف(

مهاجرت استوار است و در خصوص دالیل مهاجرت بر این فرض 

تأکید می کند که تمام نیازهای اجتماعی در چارچوبی از نظام 

اجتماعی آموخته می شود. کنش گران در یک نظام به نیازهایی باور 

ند ؛ زیرا دارند که در آن نظام نمی توانند آنها را برآورده ساز

خصایص ساختن نظا م های اجتماعی و کنشگران هرگز در طول 

زمان ایستا نیستند. این دیدگاه در توجیه مهاجرتهای روستاییان 

عقیده دارد : از آنجا که نیازهای اجتماعی افراد در محیط های 

روستایی برآورده نمی شود و در تعدادی از شهرها پاسخی صحیح 

از این رو گونه ای عدم تعادل میان جوامع  برای آن ها وجود دارد،

روستایی و شهری ایجاد می شود و روستاییان برای برآورد نیازهای 

خود دست به مهاجرت می زنند؛ بنابراین از دید گاه این نظریه، 

شهری، ناشی از عدم تعادل های اقتصادی و  _مهاجرت روستا 

 اجتماعی موجود بین مناطق مختلف است.

در مقابل دیدگاه کارکردگرایان، : وابستگی مهاجرتنظریه  -ب(

نظریه پردازان مکتب وابستگی، علل و پیامدهای مهاجرت را در 

ارتباط با هم می دانند؛ زیرا از نظر آن ها مهاجرت و توسعه نابرابر با 

یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند. نظریه 

مهاجرت، عدم توسعه را در نظر  پردازان مکتب وابستگی در بحث

داشته و تحلیل های خود را در ارتباط با آن ارائه کرده اند. در این 

دیدگاه مهاجرت روستا به شهر، قانونمند و در عین حال پیچیده 

 تصور شده است که در بردارنده این خصوصیات می باشد:

 فراگیر نبودن مهاجرت  -1

 اجباری بودن مهاجرت  -2

 وجود الگوی معین -3

 اقتصادی بودن مهاجرت -4

 محدودیت مهاجران به نیروی کار -1
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شود تا شهرها در نظر  افزایش و تنوع مشاغل شهری موجب می

روستا ییان بیکار مدینه فاضله به نظر بیاید و همراه با جاذبه های 

 خود در مقابل دافعه های روستا مهاجرت را ایجاد می کند.

 هدف و روش تحقیق

ارایه تصویر و تحلیلی از رابطه بین وضع هدف از مقاله حاضر 

مهاجرت درون استانی بامتغیرهای مهم جمعیتی واقتصادی  

  -1331نفوس و مسکن سالهای    براساس نتایج سرشماری عمومی

دهد که در مورد رابطه بین مهاجرت و   شواهد نشان می است. 1331

و متغیرهای مهم جمعیتی واقتصادی مطالعات نادری انجام شده 

ای و در کنار مسایل دیگر به بررسی موضوع  اکثراً به صورت حاشیه

 اند.  پرداخته

 فرعی پرسشهای اصلی و

 آیا رابطه ای میان مهاجرت ورودی با میزان طالق وجود دارد -1

 آیا رابطه ای میان مهاجرت ورودی با میزان والدت وجود دارد -2

 وجود دارد رابطه آیا میان مهاجرت ورودی با فرصتهای شغلی -3

وجود  رابطه آیا میان مهاجرت ورودی با میزان فارغ التحصیالن -4

 دارد.

 فرضیه های تحقیق

 رابطه ای میان مهاجرت ورودی با میزان والدت وجود دارد -6

 رابطه ای میان مهاجرت ورودی با فرصتهای شغلی وجوددارد -2

رابطه ای میان مهاجرت ورودی با میزان فارغ التحصیالن  -3

 وجود دارد.

 

 روش تحقیق

 روشو با  مطالعه ای کتابخانه ای این تحقیق با استفاده از روش

حداقل مربعات معمول  آماری همبستگی پیرسیون واستفاده از روش 

این تحقیق جمعیت  جامعه آماری انجام شده است.مرحله ای  1

 جمعیت سرشماریاز طریق حجم نمونه د و استان مرکزی می باش

 بدست آمده است. 1331تا 1331 شده در طی سالهای 

شعاع مهاجرت ، 1331تا1331روند مهاجرتی استان مرکزی ازسال  

تعداد  1331-1331ساله  15طی دوره : های ورودی به استان

نفر بوده است که از مجموع  213212مهاجران وارد شده به استان 

درصد منشا داخلی استان داشته  2/43مهاجران وارد شده به استان 

درصد از شهرستان های  3/13درصد از استانهای همجوار  3/34اند.

بیشترین مهاجران وارد شده از . استانهای به این استان واردشده اند

درصد وکمترین از  1/11استانهای همجوار مربوط به استان تهران با 

بیشترین مهاجر وارد شده درون  . درصد بوده است 3/1استان قزوین

درصد بوده است از  3/1شهرستان آشتیان با مقدار استانی مربوط به

 1/41میان مهاجران وارد شده از شهرستان های استانهای  همجوار 

درصد شهرستان اراک را به عنوان مقصد مهاجرتی خود انتخاب 

کرده اند در مقابل کمترین مقصد مهاجرتی مربوط به شهرستان 

 درصد بوده است. 1/2کمیجان با مقدار 

-31در دهه : ی مهاجرتی بین شهرستان های استانجریان ها

نفر دراستان مرکزی جابه جا شده اند دربین  121532جمعا  1331

شهرستان های استان، شهرستان اراک بیش ترین مهاجر یعنی 

نفراز این  13543نفر  مهاجر را پذیرا شده ودر مقابل  13535

شهرستان شهرستان به سایر شهرستان های استان وارد شده اند. 

نفر رادرون خود جذب نموده ودر  1323آشتیان کمترین مهاجر یعنی 

 نفر را به خارج از شهرستان فرستاده است.  1124مقابل 
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جریان های مهاجرتی به استان مرکزی بر حسب شهرستان های 

( شهرستانی که بیش ترین 15) 1331-31در دهه : سایر استان ها

ز استان مرکزی به این استان مهاجر را از شهرستان های خارج ا

فرستاده اند شهرستانهای تهران، قم، کرمانشاه، اصفهان، همدان، 

 3/32کرج، اهواز، خرم آباد، مشهد والیگودرز می باشد که درمجموع 

درصد از مهاجران شهرستانی خارج از استان را تشکیل می دهند 

ن درصد هم مربوط به مهاجران وارد شده از سایر شهرستا 4/34

 های استان های دیگر می باشد.

میزان خالص مهاجرت در  1331-1331در دهه : میزان مهاجرت

درصد بوده است میزان مهاجرت  34/4استان مرکزی برابر 

شهرستان های . شهرستانهای استان کامال متفاوت بوده

( 33/12( شازند)23/33( ساوه)33/34( آشتیان) 11/33زرندیه)

( با 53/3( تفرش)13/21( کمیجان)25/42دلیجان)( 33/41محالت) 

میزان مهاجرت مثبت مهاجر پذیر بوده ودرمقابل شهرستان های 

( با میزان مهاجرت منفی مهاجر -12/34( واراک)-33/31خمین)

 فرست بوده اند.

نفوس و مسکن سال   بررسی آمار و ارقام نتایج سرشماری عمومی

 1331و  1331های  لحاکی از آن است که در فاصله سا 1331

اند که از  جا شده های کشور جابه نفر بین استان 4334541درمجموع 

 اند. نفر به استان تهران وارد و ساکن شده 1433453این تعداد 

بعد از استان تهران، بیشترین واردشدگان به ترتیب به استان 

نفر بوده  222243نفر و استان اصفهان  351351رضوی  خراسان

نفرکمترین  23343ان کهگیلویه و بویراحمد با است و است

 واردشدگان را داشته است.

های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان  بررسی استان

های  استان کشور به ترتیب استان 35استان از  12دهد که   می

رضوی، گلستان، گیالن، قم،  تهران، اصفهان، یزد، مازندران، خراسان

اند، یعنی رقم  رکزی و قزوین مهاجرپذیر بودهبوشهر، سمنان، م

 خالص مهاجرت در آنها مثبت است.

 5831-5831خارج شده شهرستان های استان مرکزی طی سال های  مهاجران داخل و

 مهاجرت خالصمیزان  جمعیت خالص مهاجرت کل مهاجران خارج شده کل مهاجران وارد شده نمحل اقامت فعالی
 14/4 6386281 1210 630383 631126 استان مرکزی

 00/14 26626 6802 2813 4684 آشتیان

 -81/34 168102 -26211 01411 10206 اراک

 00/1 40816 344 1012 1401 تفرش

 -01/16 660618 -1060 61168 60011 خمین

 10/42 44311 6104 8214 1610 دلجیان

 86/01 80301 8601 6114 1603 زرندیه

 11/10 231063 61406 23161 40320 ساوه

 03/82 620602 1348 1121 63212 شازند

 63/26 48123 111 3201 4618 کمیجان

 01/48 41241 2281 8013 0682 محالت
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 برآورد متغییرهای جمعیتی مورد تحقیق

 جمعیت برآوردی ازدواج والدت ورودیمهاجرین  فارغ التحصیالن فرصت شغلی سال

6310 121 20 34610 16360 64230 122461 

6316 186 36 40028 11410 68236 130013 

6312 114 33 42080 10114 68226 111031 

6313 111 11 43366 11614 64801 111080 

6314 026 281 44166 18011 64148 6028136 

6318 011 26 31144 43013 1286 6002601 

6311 011 200 41310 31281 0810 6002660 

6311 106 236 84640 31641 0110 6628021 

6310 161 211 13203 31231 60214 6640343 

6311 131 388 13112 32311 60160 6616360 

6310 141 840 01600 36211 60341 6602166 

6316 181 10 600800 21014 1084 6614431 

6312 118 810 661368 21480 60281 6201306 

6313 118 348 631133 21232 1140 6260448 

6314 108 6044 681032 22021 60460 6230130 

6318 3080 24146 601810 20011 60022 6220062 

6311 6214 3160 612266 20820 66363 6240840 

6311 6613 4611 610032 20034 66110 6283866 

6310 6124 4106 204030 61042 63024 6211041 

6311 2164 8030 260260 60401 64202 6210101 

6300 6100 4236 261811 60413 63313 6216414 

6306 60418 4104 223631 60601 64223 6304401 

6302 6013 60413 221018 60100 64010 6361483 

6303 2304 66311 231081 61332 64618 6330121 

6304 2036 1601 244033 61101 64111 6343134 

6308 1081 0204 286424 61100 64831 6386281 

6301 0802 62803 281031 20603 68411 6314110 

6301 0314 22060 211008 20281 61004 6310461 

6300 0202 23201 214111 20816 61611 6312206 
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 تفسیر نتایج

توجه به آزمون ضرایب تنها ضرایب معنادار در مدل اهمیت دارند. با 
 مهاجرین ورودی رابطه منفی وجود دارد. بنابراین بین متولدین و

واحد از مهاجرت  33/3واجد تولد به طور متوسط  1یعنی با افزایش 
این فرض بیان می کند که ضریب والدت بر  کاسته می شود.

 T باشد درحالی که با توجه به آزمونمهاجرین ورودی اثر گذار نمی 

مشخص شده است که این متغییر بر مهاجرین ورودی اثر گذار می 
باشد منتها با جهتی مخالف چون مهاجرت امری است زمان بر با 

پرورش او از یک طرف بعلت اشتغال وی  تولد یک فرد در استان و
دنبال به شغل موجود در استان از میل به وارد شدن مهاجر که به 

دست یابی به شغل جدید هستند کاسته می شود از طرف دیگر 
سرانه استفاده وی ا ز آموزش وبهداشت نیز افزایش می یابد که به 

 دلیل محدودیت ارائه این امور از میل به مهاجرت کاسته می شود
 1طرف دیگر پس از آزمون مشخص شده است که با افزایش  از

واحد به مهاجرت افزوده  44/11دواحد ازدواج به طور متوسط حدو
و ولد  می شود که این رقم بیانگر آن است که از طرفی افزایش زاد

ازطرف دیگر با  درخانواده های مهاجرین توضیح دهنده آن است و
ازدواج غیربومی در استان احتماال خانواده های وابسته به فرد ازدواج 

 کرده مهاجر نیز به استان مهاجرت کرده اند.
آخرین مغییر موثر بر مهاجرین ورودی فارغ التحصیالن دانشگاهی 

استان مرکزی  واحد فارغ التحصیالن در 1با افزایش  است.
واحد نیز افزایش می یابد. این مسئله به این  34/1مهاجرین ورودی 

دلیل است که درصد زیادی از افراد فارغ التحصیل شده عمدتا دراین 
ق تعمیم به ساکن شدن یا به دلیل ازدواج بازده زمانی عمدتا از طری

البته این  دراستان بعنوان مهاجرین ورودی در نظر گرفته می شوند.
مسئله به این معنی نمی باشد که تمامی فارغ التحصیالن ورودی 

به مهاجرین تبدیل شده اند چرا که درمیان فارغ  ساکن شده اند و
بوده اند ولی آنچه التحصیالن درصد قابل توجهی افراد بومی نیز 

اهمیت دارد آن است که رابطه جمعیت مهاجرین ورودی وفارغ 
التحصیالن مستقیم است وبا افزایش ظرفیت آموزش استان مرکزی 

% اطمینان( افراد بسیاری در اتخاذ این 21با احتمال بسیار زیاد )
 استان جهت مهاجرت فعالیت دارند.

ی و مهاجرفرستی نشان های کشور از نظر مهاجرپذیر بررسی استان

های  استان کشور به ترتیب استان 35استان از  12دهد که   می

رضوی، گلستان، گیالن، قم،  تهران، اصفهان، یزد، مازندران، خراسان

اند، یعنی رقم  بوشهر، سمنان، مرکزی و قزوین مهاجرپذیر بوده

 خالص مهاجرت در آنها مثبت است.

 یانجام آزمون های اساس
حال که مدل از لحاظ آماری مورد پذیرش ون: واتس -دوربینآزمون 

جهت نیکویی برازش مدل  قرار گرفت الزم است که آزمونهایی را
تشخیص خود همبستگی به کار می این آزمون برای . انجام دهیم

نزدیک باشد ما  2. به این شکل که اگر حاصل این آماره به عدد رود
اختالف  2که با عددد  است  خود همبستگی نداریم

دارای خودهمبستگی هستیم جهت اطمینان بیشتر  بنابراین ما .دارد
  نیز استفاده می کنیم  از آزمون

 ود همبستگیعدم خ 

 6ز درجه خود همبستگی ا 

 
ی شود رد م بزرگتر باشد فرض محاسباتی از  اگر

 4می باشد و 32/2جدول است و 4محاسباتی  باتوجه به آنکه
 مبنی بر خود همبستگی مورد رد می شود. 0 می باشد فرض

برای رفع خود همبستگی باید مراحل را طی نمود اول باید مشخص 

است سپس باید  یایا  6-8 کرد که آیا مدل

را مشخص کرد.همانطور که در شکل مشخص  یا درجه 

مدل پس از حذف خود است این مدل دچار خود همبستگی است و
 می کند:همبستگی به شکل زیر تفسیر

 
 

حال با توجه به براورد مدل جدید باید آزمون ضرایب جزئی وکلی را 
نمود که اشکال روش خود همبستگی را برای معادله جدید محاسبه 

 ندارد.
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ضریب 

معنی 

 داراست

 ضرایب محاسباتی جدول نتیجه

ضریب 

معنی 

 داراست

2 10/3 رد

ضریب 

معنی 

 داراست

2 38/6 قبول

ضریب 

معنی 

 داراست

2 01/2 رد

ضریب 

معنی 

 داراست

2 24% قبول

ضریب 

معنی 

 داراست

2 18/4 رد

 ضریب

معنی 

 داراست

2 82/3 رد

ضریب 

معنی 

 داراست

2 22/66 رد

ضرایب بی معنی هستند 
ضرایب معنی دار هستند 
 )ضرایب برابر صفر هستند تمامی 

یکی از ضرایب مخالف صفر هستند حداقل 
  بنابراین معادله دارای  است. 32/2است که از 423محاسبه شده

همانطور که مشاهده می شود نتایج جدول اخیر  .آماری است اعتبار
 .با حدول قبل متفاوت است

این قسمت عرض از مبدا معنی دار می باشد یعنی درصورت عدم  در
وجود هیچ یک از این متغییرها آمار مهاجرت خروجی استان معادل 

می باشد پس مشخص است که این متغییرهای مستقل 121525
 .بر مهاجرین ورودی دارد تاثیر معنی داری

 تولد( متولدین اثر معنی داری بر مهاجرین ورودی ندارد( 

 واحد فارغ التحصیالن به طور  1با افزایش  (:)فارغ التحصیالن
% به مهاجرین ورودی افزوده می شود بنابراین این 13متوسط 

 متغییر معنی دار می باشد
 )مهاجرین  فرصت شغلی اثر معنی داری بر :)فرصت شغلی

ورودی ندارد چراکه افزایش جمعیت استان از طرفی این فرصتها را 
بومی ازطرف دیگر نسبت عرضه نیروی کار غیر  پوشش میدهد و

 ورودی( با فرصتهای شغلی همخوانی ندارد. )مهاجرین
  به 13واحد جمعیت به طور متوسط  1)جمعیت( با افزایش %

له می تواند رابطه دو مهاجرین ورودی افزوده می شود این مسئ
سویه باشد چراکه چنانچه جمعیت در استان افزایش یابد می تواند 

% آن درواحد بعلت افزایش مهاجرین ورودی باشد بنابراین 13معادل 
 این متغییر معنی دار می باشد

  ازدواج( این متغییر بیشترین اثر را مهاجرین ورودی می گذارد(
واحد به  12/1ازدواج به طور متوسط معادل واحد  1چراکه با افزایش 

 مهاجرین ورودی افزوده میشود
% می باشد ونشان می 22اگر دقت شود ضریب همبستگی معادل 

توجیه مهاجرین ورودی  همبستگی در دهد که مدل پس از رفع خود
% تغییرات 22 با توجه به متغییرهای مستقل توانایی باالیی دارد و

با  غییرهای معنی دار توجیه می شود ومهاجرین ورودی توسط مت
توجه به نزدیک بودن ضریب همبستگی محاسبه شده با ضریب 
همبستگی تعدیل شده معادله رگرسیون قدرت توضیح دهندگی 

 باالیی دارد به طور کلی معادله نهایی مورد پذیرش:

 


 باتوجه به آنکه ضریب
 ین احتمال وجود دارد که ست اا

معادله دارای مشکل همخطی باشد بنابراین باید از آزمون مرتبط با 
 خطی استفاده کنیم. هم

با توجه به آنکه تخمین ضرایب امکان پذیر بوده است نشان دهنده 
  با توجه به آنکه آن است که مشکل همخطی کامل وجود ندارد و

 این مشکل کم است. های معنی دار زیاد هستند احتمال وجود
فرض کالسیک آن است که  مشکل دیگر ناهمسانی واریانس است.

اگر واریانسها یکسان  واریانس جمالت اجزای خطا یکسان است و
نباشد نشان دهنده ان است که با تغییر متغیر وابسته این واریانسها 
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 از اینجا در این مشکل باعث ایجاد خطا می گردد. تغییر می کند و

 ( )وایت استفاده می کنیمآزمون 
 باتوجه به نتایج آزمون این فرض ها را آزمون می کنیم 

 (همسانی واریانس: )ناهمسانی واریانس

                        ( : )ناهمسانی واریانس 
 

  جدول کوچکتر است فرض  محاسباتی از  باتوجه به آنکه
تایید می شود ومدل ناهمسانی واریانس ندارد این مسئله را می توان 

تایید  % بزرگتر است پس 1نیز دریافت که از  ) با

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع
 سازمان برنامه و1331مهاجرت وتحول جمعیت در استان مرکزی  -

 بودجه استان مرکزی 

 برنامه بودجهمطالعات آمایش استان مرکزی  انتشارات دفتر  -

پیوند جمعیتی )مهاجرت ( وپیوند مسافرین سکونتگاهی انتشارات  -

 دفتر برنامه وبودجه

 1333ایران چاپ  مجموعه مقاالت مهاجرت در -

فرهنگی مهاجرت تحصیل –مطالعه علل اجتماعی  بررسی و -

 کردگان فرار مغزها 

 (جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران1334هدایت اله )  ،ستوده -

 ( آناتومی جامعه1333پور، فرامرز،)رفیع  -

( تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت 1335طاهرخانی، مهدی ) -

 روستا به شهر

 انتشارات مرکز آمار . بررسی روندهای مهاجرتی -
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 :مقاله پژوهش پایه

 

سنجش میزان آمادگی سازمان های دولتی استان ایالم برای 

  استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی در فضای مجازی

 6مهدیانآیت 

 چکیده:

های سنتی ارتباط  ای که ارتباط الکترونیک جایگزین روش در دوره

جدیدی قرار گرفته هویت اعالم هویت در معرض وضعیت  ،است شده

ساختی برای ارائه خدمات الکترونیکی و  دیجیتالی افراد، به عنوان زیر

قرار گرفته نظر  بسیاری دیگر از خدمات که در دولت الکترونیکی مد

تحول در مبادله خدمات را پدید لذا هویت دیجیتالی، امکان است، 

 ،هویت در فضای دیجیتال . از طرف دیگر برای مدیریتآورده است

جهت ارزیابی  پژوهشاین  .ای نیاز است ابزارهای جدید و پیشرفته

های دولتی استان برای استقرار نظام یکپارچه  سطح آمادگی سازمان

برای  .ه استی در فضای مجازی انجام شدترونیکمدیریت هویت الک

زیر مولفه  61این کار ابتدا مدل مفهومی هشت بعد آمادگی و 

آماری با بررسی نمونه  انتخاب  و پرسشنامه محقق ساخته تدوین و

سازمان دولتی استان  68نفر از مدیران و کارشناسان  288به تعداد 

شد که سطح   مشخص  spssایالم و تجزیه و تحلیل  با نرم افزار

 خوب است.مان های دولتی استان ایالم در حد آمادگی کلی ساز

فناوری  فضای مجازی، مدیریت هویت الکترونیکی، واژگان کلیدی:

 احراز هویت ، اطالعات

                                                           
  اداره ثبت احوال شهرستان ایوانرئیس  -1

 مقدمه:

های  ای که اینترنت و ارتباطات الکترونیک جایگزین روش در دوره

اطالعاتی آغاز سنتی برقراری ارتباط شد و حرکت به سوی جامعه 

گردیده است اعالم هویت در معرض وضعیت کامالً جدیدی قرار 

ساختی برای ارائه خدمات  گرفته هویت دیجیتالی افراد، به عنوان زیر

الکترونیکی و بسیاری دیگر از خدمات که در دولت الکترونیکی مد 

ناپذیر است لذا هویت دیجیتالی، امکان  نظر است، ضرورتی گریز

مبادله خدمات را پدید آورده و آنها را وارد دوره جدیدی متحول در 

نموده است از طرف دیگر برای مدیریت این هویت در فضای 

ای نیاز است. استفاده از هویت  دیجیتال ابزارهای جدید و پیشرفته

دیجیتال، مزایای زیادی را درقالب مبادله خدمات در دولت 

، جامعه الکترونیکی ی،تجارت الکترونیک، 2الکترونیک، شهر مجازی

نماید در  بهداشت الکترونیکی،عدالت الکترونیکی  نظایر آن ایجاد می

چند سال گذشته سازمان ثبت احوال کشور در راستای احراز و 

شناسایی و تصدیق هویت افراد و در اجرای طراحی پایگاه اطالعات 

قانون مدیریت  40شهروندان )بانک اطالعات جمعیتی کشور( ماده 

اجرای کارت هوشمند ملی چند منظوره بعنوان  مات کشوری وخد

قانون  41بستر و کلید ورود به دولت الکترونیک موضوع بند ه ماده 

برنامه پنج ساله توسعه حمهوری اسالمی ایران  سامانه ای طراحی و 

دستگاه اداری و بانکی و نظامی و  600به صورت آنالین در اختیار 

است بطوریکه استفاده از این فناوری تاثیر قضایی دولتی قرار داده 

ئن تر و تر کار ها و احراز و شناسایی مطم بسزایی در انجام سریع

و زیر ساخت و  که زمینه سازرا دارد. افراد و کاهش جعل  ایمن تر

محرکه توسعه و استقرار دولت الکترونیک در آینده خواهد بود. لذا 

برای این پژوهش به مطالعه پیرامون هویت الکترونیکی و امکانات 

                                                           
2
 - E- city 
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موجود درسازمان های دولتی استان ایالم برای استقرار نظام مدیریت 

 هویت الکترونیکی ثبت احوال پرداخته است.

 بیان مسئله 

 یها ینگران وها  چالش با اطالعات، عصر و یک و بیست نقر به ورود

 یها برنامه از یک هیچ که به طورى است بوده همراه یجد اریبس

 اند نتوانسته بیستم قرن نوین یها یو فناور شده طراحى یا توسعه

 بجاها  آن بروز از ناشى تبعات و مسائل نیا حل بر قاطعى تأثیر

 نظران صاحب، از اندیشمندان بسیاری نظر به(.  2003، لی)ک گذارند

 در اساسى نقشى تواند یاطالعات م فناورى انقالبو دولتمردان، 

 پیامدهای از(. 2006، بکوس) باشد داشتهها  چالش این با مواجهه

 هدف با الکترونیکىبه صورت  خدماتانجام  الکترونیک دولت مثبت

 از استفاده افزایش و حضورى مراجعات عدم نظارت و کاهش

ت. اس و کارآمد مناسب کارهاى و ساز دنبال به الکترونیکى ارتباطات

 امور در متخصص نیروهای نبود مانند فراوانی های خالء اما

 باند پهنای داشتن، نتابعهها  وادار ادارات کل سطح در انفورماتیک

 ن بودنییپا و الکترونیکی خدمات ارائه جهت مناسب فضای، مناسب

 این درو...  پرسنل کاری سابقه بودن باالو  کارکنان تحصیلی مدرک

و اطالعات  ها دادهمسئله امنیت  تر مهماز همه و  شود یم دیده گذر

وقتی قرار باشد تمامی  مسلماًمنتشره در فضای سایبری است. 

بیرونی دولت روی بستر های الکترونیکی انجام و ارتباطات درونی 

که بتواند کلیت کار و تمامی و امکاناتی است ا شود نیازمند فض

عهده ر را زیر سقف یک ساختار جمع نمود و هدایت کار را ب ندهایفرآ

از ر مدیریت آن در فضای سایبو در این مسیر تصدیق هویت د و بگیر

و ت دقت و امنیو اهمیت بسزایی برخوردار است لذا افزایش سرعت 

با کلیه ک لینارتقا توان ر و ی جمعیتی کشوها بانکتکمیل اطالعات 

در کشور در شکل ر ی در هر حال کاها ستمیو سی اطالعاتی ها بانک

 .داشتگیری دولت الکترونیک سهم بسزایی خواهد 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

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

در این راستا دستیابی سازمان ها به آمادگی الزم به  هویتی دارند،

منظور حرکت به سمت مدیریت هویت الکترونیکی در فضازی 

مجازی و جامعه اطالعاتی اهمیت زیادی دارد و پیاده سازی و 

بسترسازی نظام جامع مدیریت هویت الکترونیکی مقوله مهم و 

همیت این لذا نظر به ا .زیربنایی و ستون دولت الکترونیک است

موضوع این پژوهش به مطالعه پیرامون مدیریت هویت الکترونیکی 

و امکانات و  در فضای دیجیتال و ضرورت بررسی قابلیت ها

ایالم پرداخته است یا به  زیرساخت های در سازمان های استان

 ابعاد و ماهیت سنجش میزان آمادگی الکترونیکی عبارتی دیگر

م جهت استقرار نظام مدیریت هویت سازمان های دولتی استان ایال

الکترونیکی در فضای مجازی و امکان استقرار دولت الکترونیک با 

استقرار مدنظر این پژوهش است که در راستای حرکت سازمان های 

دولتی به سوی جامعه اطالعاتی و دولت الکترونیک حائز اهمیت 

و  همچنین هرگونه برنامه ریزی برای هوشمند سازی ادارت است.

اجرای طرح هویت الکترونیکی نیازمند زیرساخت ها و داشتن تصویر 

صحیح از میزان آمادگی سازمان ها و کمبودها و نواقص احتمالی می 

 باشد این مقاله  در صدد شناسایی این کمبودها است.

 تعریف اصطالحات و مفاهیم

واژه هویت ریشه در زبان التین دارد. این واژه دارای دو  هویت:

در یک معنی به معنا به تمایز یعنی تفاوت اساسی که یک . معناست

ایز می کند مشخص را از همه افراد دیگر به واسطه هویت خودش مت

اشاره می کند و در معنای دیگر به ویژگی تشابه که در آن اشخاص 

می توانند به هم پیوسته  باشند و یا از طریق گروه یا مقوالت 

.. ه ای نظیر ویژگیهای قومی کملیت وبراساس صور مشترک برجست

 .به دیگران بپیوندند داللت دارد.

همانگونه که در دنیای واقعی و در  مدیریت هویت الکترونیکی:

است. در « هویت»مراجعات فیزیکی، نخستین مرحله هر تعامل احراز 

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

در دنیای مجازی، باید دارای هویتی باشد که متناظر  هر شهروند

نیاز  هویت فیزیکی او در دنیای واقعی است و این هویت مجازی، پیش
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ارائه خدمات و به طور کلی برقراری کلیه تعامالت و فرایندها در 

دولت الکترونیکی خواهد بود.که به آن مدیریت هویت الکترونیکی 

 گفته می شود.

این موارد شامل سیاست ملی فناوری و  :قانونیآمادگی حقوقی و 

قوانین حاکم بر همه بخش های کلیدی جامعه است ، ارتباطات

(.دراین پژوهش میزان آمادگی حقوقی 6316، )نوالدینی و همکارانش

سازمان های دولتی استان ایالم با سنجش مولفه های چارچوب 

 itخدمات امنیت اطالعات و ، قانونی حمایت از دولت الکترونیک

از طریق پنج گویه در قالب طیف پنج   ictوحمایت از گسترش 

 . مورد ارزیابی واقع شده است، ارزشی لیکرت

آمادگی فرایند به مهندسی مجدد فرایندها،میزان  :آمادگی فرایند

اتوماسیون فرایندها و خدمات و بکارگیری فناوری اطالعات در 

، وی و همکارانشفرایندهای مختلف تاکید دارد )باقری دهن

(.در این پژوهش میزان آمادگی فرایند سازمان های دولتی 6316

، استان ایالم با سنجش مولفه های قابلیت اتوماسیون سازی فرایندها

قابلیت پشتیبانی از فرایندها و خدمات و قابلیت بروزرسانی پایگاه 

 ،دادها و فرایندها از طریق ده گویه در قالب طیف پنج ارزشی لیکرت

 . مورد ارزیابی واقع شده است

آمادگی مدیریت به اهمیت نقش مدیریت : آمادگی مدیریتی

با زیر معیارهای مدیریت  ITبخصوص مدیریت ارشد در بکارگیری 

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

(. در این 6316، مشتری می پردازد )باقری دهنوی و همکارانش

میزان آمادگی مدیریتی سازمان های دولتی استان ایالم با پژوهش 

تامین امکانات و میزان ، سنجش مولفه های حمایت مدیران ارشد

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

 . مورد ارزیابی واقع شده است، طیف پنج ارزشی لیکرت

به ، بع انسانیدر بعد زیرساخت منا: آمادگی مهارت کارکنان

آموزش ظرفیت سازی و نیز وضعیت موجود منابع انسانی آگاه 

آموزش دیده وماهر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در هر 

کشور و استفاده از آنان در طراحی شبکه های اطالعاتی میان کسب 

(.دراین پژوهش 6316، و کارها توجه می شود )نوالدینی و همکارانش

مهارت کارکنان سازمان های دولتی استان ایالم با  میزان آمادگی

دسترسی به نیروهای ، سنجش مولفه های دانش و مهارت کارکنان

گویه در قالب طیف پنج ارزشی  66از طریق   Ictمتخصص وآموزش 

 . مورد ارزیابی واقع شده است، لیکرت

به ابزار سخت افزاری و نرم افزاری الزم  :آمادگی زیرساخت و فاوا

باتوجه به اهداف و برنامه ها توجه شده  IT ای توسعه و بکارگیری بر

(. در این پژوهش میزان 6316، است )باقری دهنوی و همکارانش

آمادگی زیرساخت و فاوا سازمان های دولتی استان ایالم با سنجش 

دسترسی به تکنولوزی ، مولفه های زیرساخت اطالعات و ارتباطات

 68و یکپارچه سازی سامانه ها از طریق  )سخت افزار و نرم افزار (

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

آمادگی استراتژی و اهداف  :آمادگی استراتژی و اهداف فناوری

اهداف،طرح ها،سیاست ها و برنامه ، سازمان به راهبردها،چشم انداز

رنامه ها توجه شده با توجه به اهداف و ب ITهای سازمان در بخش 

(. در این پژوهش میزان 6316، است  )باقری دهنوی و همکارانش

آمادگی استراتژی و اهداف سازمان سازمان های دولتی استان ایالم با 

، سنجش مولفه های چشم انداز سازمان برای توسعه فاوا و سیاست

راهبرد و اهداف فاوا در سازمان از طریق هفت گویه در قالب طیف 

 . مورد ارزیابی واقع شده است، ارزشی لیکرت پنج

در  یانسان رویین تیوضع یابیشاخص ارز نای :آمادگی فرهنگی 

پرسنل مناسب، ارائه آموزش های الزم و  رییبکارگحوزه استخدام و

ارائه محصوالت و  فرهنگابعاد نیدر کارکنان، همچن زشیانگ جادیا
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از  رییگ به بهره لیو تما وتریهای کامپ شبکه قیخدمات از طر

را مورد  یاجتماع رشیپذ زانیدر واقع مبصورت الکترونیکی وخدمات 

(. دراین 6301پژوه و همکاران،  ینی)حس دهدیم رارش قسنج

پژوهش میزان آمادگی فرهنگی سازمان های دولتی استان ایالم با 

فرهنگ مقاومت در ، سنجش مولفه های فرهنگ پذیرش ایده های نو

عالقه مندی و انگیزه کارکنان و احساس مفید بودن  از ، برابر تغییر

مورد ارزیابی واقع ، گویه در قالب طیف پنج ارزشی لیکرت 66طریق 

 . شده است

به جوانب امنیت شبکه و اصول اصطالح آمادگی آمادگی امنیتی :

شبکه هامثل تعریف حریم خصوصی، جرائم  سیاستگذاری

 دارند میتوان دید، امنیت سایبر،تجارت و ارتباطات جهانی اشاره

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

( دراین 6304، )میردامادیفضای سایبر به هم گره خورده اند

پژوهش میزان آمادگی امنیتی سازمان های دولتی استان ایالم با 

گویه در  1سنجش مولفه های ابزار و مکانیزم های امنیتی از طریق 

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

 وضعیت مدیریت هویت الکترونیکی در ایران 

با توجه به این که در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله ی 

به منظور همگرایی و هماهنگی برنامه  جمهوری اسالمی ایران،

و فعالیتهای دولت ها،ایجاد وفاق در تحقق یکپارچگی،کیفیت ساختار 

نیک طالعات، سند توسعه دولت الکترودر بسترفناوری ارتباطات و ا

گفت تاکنون فعالیتهای مانند  در ایران تدوین شده است، می توان

ل ایجاد وب سایت در دستگاه های دولتی کشور، راه اندازی پورتا

مهمترین  دستگاههای اجرایی کشور، شناسایی خدمات الکترونیکی و

درگاه واحد دولت الکترونیک از جانب  ، ایجادت های الکترونیکیاولوی

)از این درگاه انتظار 6 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به نشانی

                                                           
1- www.iran.ir 

می رود مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری به سازمان ها و دستگاه 

ایجاد مهم ترین بانک  و، مورد نیاز خود را دریافت کنند ( ها، خدمات

قبیل بانک اطالعات  از 2ی دولت الکترونیک ایرانهای اطالعات

بانک ، شناسنامه ای افراد )متولی: سازمان ثبت احوال کشور(

در کشور .. مکانی )متولی :پست جمهوری اسالمی ایران ( و اطالعات

در این راستا سازمان ثبت احوال کشور به عنوان انجام شده است 

پیشرفت فناوری  نظر بهمتولی مدیریت هویت الکترونیکی در ایران 

بارگذاری  های مراکز داده و مزایای مدیریت متمرکز اطالعات

(Main Frame در سال )با استفاده از فناوری بسیار جدید  6318

داده های محلی برای تشکیل پایگاه داده مرکزی و متمرکز  آن زمان

( در سال Data Centerدر تهران آغاز شد و نهایتا نرم افزارهای ) 

عظیم پردازش حجم  با فناوری های جدید مراکز داده بزرگ 6308

درطی . باالی داده، مرکز متمرکز اطالعات جمعیت کشور تشکیل شد

سال های اخیر با تکمیل شبکه داخلی سازمان ثبت احوال و اتصال 

ادارات محلی به مرکز داده، عالرغم برخی کاستی ها،  آنالین همه ی

زدیجیتالی شدن رسیده است که می تواند این سازمان به نقطه ای ا

 Service)3 (Web خود را به صورت "استعالم هویت  "خدمت 

به  درصد در فضای مجازی ارائه نماید این سرویس بر پایه وب 600

دستگاه ها و ساز مان های مختلف امکان می دهد برای اطمینان 

داده  مراجعان ومشتریان خود، با دسترسی به مرکز بیشتر از هویت

به رکورد اطالعاتی مورد تایید  اطالعات جمعیت کشور از طریق وب،

آنان را  سازمان ثبت احوال دسترسی پیدا کرده و هویت ادعایی

بانک ، این سرویس برای بسیاری از نهاد های امنیتی. بررسی کنند

بنگاههای اقتصادی و خدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار است ، ها

استفاده از مدارک هویتی جعلی برای  یادی از امکانزیرا به میزان ز

کاهد مثال اشخاص  . می.. خرابکاری و، سوء استفاده، کالهبرداری

هویتی جعلی و باز کردن حساب  کالهبردار نمی توانند با مدارک

                                                           
2- WWW.NOORMAGS.COM 
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بانکی کشور  های مختلف سوء استفاده ها مالی خود را در سیستم

طرح کارت  6301در سال  .و غیر قابل ردگیر ی باشندپنهان کرده 

است را به  مدیریت هویت الکترونیکی هوشمند ملی که بعنوان بستر 

الیحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی  41ماده  استناد بند )د(

احوال( مکلف است با  سازمان ثبتوزا رت کشور ) "که بیان داشته : 

اه همکاری دستگاه های ذی ربط همراه با تکمیل و اصالح پایگ

صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد،  اطالعات هویتی به

ازدواج، طالق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی وصدور گواهی 

)امضاء الکترونیکی( و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به 

هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم  تأمین و صدور کارت

ص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند درارائه اقدام نماید. کلیه اشخا

 خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. 

 جایگاه مدیریت هویت الکترونیکی دردولت الکترونیك 

عنوان  مجازی همواره به های یطدر محو هویت افراد اطالعات  یتامن

استفاده از خدمات دولت در  یو الزامات اساس ها یرساختاز ز یکی

و  یکه به اندازه کاف یتاز امن یسطح یجاداست. ا یکیالکترون

 یدر تمام یباشده باشد، تقر انجام گذاری یهو سرما یازهامتناسب با ن

سطح  یناست. تنها با فراهم بودن چن یرپذ امکان یطیمح یطشرا

و  یهای خصوص ها، شرکت سازمان یقی،است که اشخاص حق یمطلوب

 ،های گوناگون به طرف یناند و اطمضمن اعتما یهای دولت ارگان

شبکه متعامل  ینهای مؤثر از ا عنوان گروه انتظار خود را به ردنقش مو

 (.Gollmann، 6111) خواهند نمود یفاو هم افزا ا

مانند  های امنیتی الزم بدون توجه به زیرساختدولت الکترونیک  

 شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد

 الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطالعات، مراکز

 صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. در این

مانند  زمینه نیاز به ایجاد زیرساختهای الزم و استفاده از مفاهیمی

جایگاه مدیریت امضای دیجیتال است. با توجه به این نکته مهم 

 در قلب بخش خدمات مشاع زیرساخت دولتی هویت الکترونیک

در قالب  که شور، بسیار کلیدی و پر اهمیت استالکترونیکی ک

شناسایی ملی به کارت  با ارائة ،سازمان ثبت احوال "شمارة ملی"

به هویت افراد  عنوان کلید یکه و منحصر به فرد برای دسترسی

افراد در مدیریت هویت حقیقی، یکی از مهمترین گام ها را برای 

 لکترونیک در سالیان گذشته برداشته است.  تحقق دولتجهت 

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

که همان تعریف  «شهروند الکترونیکی»برای تحقق دولتی باشد، 

هوشمند  الکترونیک با اجرای پروژة کارت شناسایی ملیدولت  مفهوم

در حال پیگیری می باشد. شاید بتوان احوال  توسط سازمان ثبت

اجرای این پروژه را ایجاد امکان شناسایی و اثبات  مهمترین هدف از

 خدمات گوناگون به شهروندان در فضای هویت و ارائةو مدیریت 

مدیریت . نام برد ن کلید ورود به دولت الکترونیکمجازی به عنوا

الکترونیک از  در توسعه و پیاده سازى دولت هویت در فضای مجازی

بسترسازى قانونى براى برقرارى  ،کهمنظر قابل توجه استاین 

و تصدیق هویت مستلزم شناسایى در فضای مجازی  هرگونه خدمت

  . استافراد 

  پژوهش روش و نوع

 نوع از و توصیفی ماهیت نظر از کاربردی، هدف حیث از این پژوهش

 هر شناخت درصدد که چرا باشد، می– اکتشافی پیمایشی تحقیقات

 ایالم دولتی استان های سازمان در موجود امکانات و شرایط بهتر چه

های مدیریت هویت، الکترونیکی در فضای  استقرار سیسم منظور به

 های کنندگان برای سازمان ی خدمات به دریافت مجازی برای ارائه

  .باشد می بررسی مورد

  پژوهش نمونه حجم و گیری نمونه روش آماری نمونه و جامعه

 استجامعه آماری این پژوهش کلیه دستگاهای ادرای استان ایالم 

که سابقه استفاده از سامانه هویت الکترونیکی را دارند. با توجه به 
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سازمان های از  ،تخصصی بودن بحث وگستردگی و پراکندگی آن

سامانه مدیریت هویت الکترونیکی استفاده می کنند براساس وظیفه 

به پانزده دسته تقسیم و از هر بخش یک نمونه انتخاب واز ذاتی خود 

س مسئول و عملیاتی آن مدیران و کارشناسان فناوری و کارشنا

، اداره کل بیمه سالمت، اداره سازمان استانداری ایالم68سازمانها )

، اداره کل جهاد کشاورزی، تی، اداره کل امورمالیاکل بازرگانی

بنیاد شهید و  ،داره کل آموزش وپرورشا دانشگاه علوم پزشکی ایالم،

، نک مهر افتصادسرپرستی با سرپرستی بانک ملی، ،امور ایثارگران

سرپرستی بانک  سرپرستی بانک کشاورزی،سرپرستی بانک سپه، 

 فرماندهی نیروی انتظامی استان ایالم( اداره کل دادگستری و انصار،

 تصادفی بصورت  گیری نمونه روش به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

نفر مدیر ارشد و  4 سازمان هراز  .است ای چند مرحله ای طبقه نوع از

نفر کارشناسان  60نفر از کارشناسان فناوری و  3میانی و عملیاتی،

نفر حجم  288اجرایی به صورت تصادفی انتخاب گردید در مجموع 

حجم نمونه با استفاده از  کل نمونه آماری را تشکیل می دهند.

  نفر می باشند برآورد شده است.  1000ول کوکران حدود فرم

 پژوهش ابزار 6روایی

 به صوری از نوع محتوا روایی روش از پرسشنامه اعتبار تعیین برای

 کمیته و اطالعات فناوری و مدیریت حوزه در صاحبنظر پنج کمک

 .است شده استفاده راهنمای پژوهش

 پژوهش ابزار6پایایی

گرفتن  نظر در جهت پرسشنامه نسخه 208 تعداد پژوهش این در

 با که سازمان 68 مدیران و کارکنان بین در احتمالی، های ریزش

 ها آن از عدد 30 که شد توزیع بودند، آماری مدنظر نمونه عنوان

 یا بودن نامفهوم( ایرادات احتمالی رفع و آزمایشی بررسی جهت

 نهایت در .گردید توزیع )مخاطبان دیدگاه از سواالت بودن چندبعدی

                                                           
1
- validity 

داده  و شد داده تشخیص معتبر و نقص بدون ها آن از نسخه 288

  .گرفت قرار استفاده مورد تحلیل ها در آن های

 ارزیابی جهت پایه مدل های مؤلفه کرونباخ آلفای میزان :6جدول 

 دولتی های سازمان نظام مدیریت هویت الکترونیکی استقرار آمادگی

 ایالم استان

 آلفای کرونباخ تعداد گویه عنوان مؤلفه ردیف

 /.01 1 آمادگی امنیتی 6

 10/0 1 آمادگی فرهنگی 2

 /.00 8 آمادگی استراتژی و اهداف 3

 /.04 1 آمادگی فرایند 4

 /.01 0 آمادگی زیرساخت فاوا 8

 /.06 1 آمادگی حقوقی و قانونی 1

 /.08 1 آمادگی مدیریت 1

 /.16 1 آمادگی مهارت کارکنان 0

 پژوهش های یافته :مأخذ

  گویان پاسخ جنسیت فراوانی توزیع

 آماری نمونه گویان پاسخ جنسیت فراوانی ( توزیع2) جدول در

 .است شده ذکر پژوهش

 گویان پاسخ جنسیت فراوانی توزیع (:2جدول )        

 درصدفراوانی فراوانی جنسیت

 4/22 81 زن

 1/11 601 مرد

 600 288 کل

 پژوهش های یافته :مأخذ

 نفری، 288 نمونهاز  است، مشخص (:2جدول) از که طور همان

 .داده اند تشکیل مردان  )درصد1/11% ( و ان زن) %4/22(

 :سوال اصلی اول پژوهش

برای استقرار نظام  آمادگی کلی سازمان های دولتی استان ایالم،

 مدیریت هویت الکترونیکی در فضای مجازی به چه میزان است؟
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برای ارزیابی سطح آمادگی سازمان های دولتی استان ایالم جهت 

استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی مدل پایه پژوهش )مدل 

انتخاب و ابعاد و مولفه های تکمیلی به  رضائی  نور و هانی(، دهنوی

این مدل برای ارزیابی میزان آمادگی مدیریت هویت  آن اضافه شد.

های دولتی استان ایالم را در هشت بعد الکترونیکی در سازمان 

 ،، استراتژی اهداف فناوری، مدیریتیامنیتی ،زیرساخت فاوا )فرهنگی،

مولفه می  61به همراه  مهارت کارکنان و حقوقی و قانونی( فرایند،

سنجد لذا در این بخش با جمع آوری اطالعات مربوط به هریک از 

ا میزان آمادگی کلی این هشت بخش و مولفه های زیر مجموعه آن ه

این سازمان ها برای استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی 

 . (ارائه شده است3سنجیده و نتایج را در قالب جدول )

پاسخگویان در خصوص سطح آمادگی  نظرات (: توزیع3جدول )

استان ایالم جهت استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی بر مبنای 

 با عدد ثابت tمدل مفهومی پژوهش و نتایج آزمون 

زمینه 

 آمادگی

نسبت 

 مخالف

نسبت 

 موافق
 میانگین

انحراف 

 معیار

انحراف 

معیار 

برآورد 

 میانگین

سطح 

معناداری 

آزمون 

دو 

 ای جمله

t 

سطح 

 معناداری

 tآزمون 

 111/1 811/98 111/1 /.1499 /.66686 8396/3 /.81 /.91 فرهنگی

زیرساخت 

 فاوا
39./ 61./ 4314/3 61116./ 14348/1 111/1 148/1 111/1 

مهارت 

 کارکنان
41./ 89./ 6944/3 84./ 14/1 111/1 141/99 111/1 

 111/1 413/48 111/1 /.136 /.66 16/3 /.14 /.16 فرایند

 111/1 64/91 111/1 441/1 896/1 13/3 16/1 96/1 امنیتی

استراتژی 

و اهداف 

 فناوری

91/1 14/1 191/3 84/1 146/1 111/1 61/91 111/1 

 111/1 311/94 111/1 144/1 81/1 63/3 81/1 49/1 مدیریتی

حقوقی و 

 قانونی 
41/1 11/1 66/3 68/1 144/1 111/1 644/96 111/1 

آمادگی 

 کلی 
 11/1 14/1 81/3 63/1 133/1 111/1 861/991 111/1 

 

درصد از کارکنان  12نشان می دهد که در نهایت  (3) نتایج جدول

میزان آمادگی سازمان خود را برای ، سازمان های دولتی استان ایالم

استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی در حد زیاد و خیلی زیاد 

که این آمادگی در حد خیلی  درصد آنها معتقدند 0دانسته و تنها 

بوده آزمون  10/3میانگین این شاخص . کم و متوسط قرار دارد، کم

دهد میانگین  نشان می 3ها با عدد مبنای  تی برای مقایسه میانگین

si= 000/0داری) به طور معنی 3گویان از عدد  نظر پاسخ g  و

108/660 =tی ( بیشتر می باشد نشان می دهد که میزان امادگی کل

سازمان های دولتی استان ایالم برای استقرار نظام مدیریت هویت 

الکترونیکی در فضای مجازی بر مبنای مدل مفهومی پایه پژوهش در 

 قرار دارد. "خوب "محدوده

 بحث و نتیجه گیری  

در حال حاضر بسیاری از ارائه دهندگان خدمات در بخش های 

بسار مهم تصدیق  مرحله، دولتی و عمومی و نیز بخش های خصوصی

فیزیکی و چشمی انجام می ، هویت ر معموال به صورت حضوری

دهند که عالرغم برخی روش های جایگزین برای اطمینان بخشی 

احتمال خطا در تشخیص هویت ادعایی ، بیشتر به صحت این مرحله

و هویت واقعی آن وجود دارد که خطا در این مرحله به سایر مراحل 

فرایند ارائه خدمت خدمات را خدشه دار می  هم سرایت کرده و کل

کند و از همه مهمتر حتما نیز به حضور متقاضی و مدارک ابرازی 

الزامی است که نظر به زندگی ماشینی و مشکالت آن در آینده با 

توجه به وقت و هزینه افرادو.....امکان پذیر نیست و برای حل این 

حذف خطاهای انسانی  موضوع حساس و عدم نیاز به کنترل انسانی و

 24ونیز امکان انجام آن به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در 

موضوع مدیریت هویت الکترونیکی ، ساعت شبانه روز با اطمینان باال

در فضازی است که این موضوع مورد توجه کشورهای دیگر قرار 

مراحل تصدیق هویت متقاضی از پشت ٰ  در این سناریو  . گرفته است
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گواهی  ، با ارائه شناسه الکترونیکی )هویت دیجیتال کامپیوتر

 . الکترونیکی (به صورت خودکار و توسط نرم افزار ها انجام می شود

در چنین شرایطی مدیریت هویت الکترونیکی افراد در فضای مجازی  

بعنوان کلید ورود به دولت الکترونیک در یک جامعه اطالعاتی 

ا فراهم می سازد تا افراد به ضرورت پیدا می کند و این فرصت ر

، شیوه امن وارد فضای دیجیتالی شوند و خدمات به روشی ساده تر

هزینه کمتر و صرف وقت کمتر دریافت ، با کیفیت باالتر، سریع تر

، نمایند و این موضوع می تواند بهبود سطح کیفی زندگی مردم

و  نیاز، با وصف آمادگی. باالبردن سطح رضایت مردم از دولت شود

اهمیت و اجرای استقرار نطام مدیریت هویت الکترونیکی در سازمان 

مدیریت هویت دیجیتال در گسترده ، های دولتی استان ایالم

الگوها و نیازمندیهای ، مفاهیم، کسب کاری جدید با دانش، کشوری

خاص این حوزه است که نیازمند تعامل ارگان های دولتی و نهادها و 

و عمومی و اراده و عزم ملی و دولت در  خصوصی، بخش های دولتی

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

کار ساختار خدمات هویت در ایران به صورت بنیادین باید تغییر 

یافته و از نو طراحی شود تا جواب گویی نیازهای امروز دستگاه های 

ییر و تحول اساسی در دولتی باشد و نیاز به یک کار سنگین برای تغ

فعالیت ها و خدمات و انجام مهندسی مجدد برای تدوین ، رویکردها

فرایند های جدید متناسب با نیازهای این حوزه در سازمان ها و علی 

 . الخصوص سازمان ثبت احوال کشور است

 پیشنهادهای برای پژوهش های آینده 

سازمان های در این پژوهش وضعیت آمادگی الکترونیکی  موجود در 

دولتی استان ایالم برای استقرار نظام مدیریت هویت الکترونیکی در 

فضای مجازی ارزیابی گردیده است به پژوهشگران آینده پیشنهاد می 

گردد در صورت تمایل پژوهش های بعدی تمام دستگاههای استان 

ایالم مورد بررسی قرار گیرند با هدف ارتقای سطح آمادگی 

ان های که به دلیل مختلف زمینه مقدماتی جهت الکترونیکی سازم

. استفاده از سامانه مدیریت هویت الکترونیکی را ایجاد ننموده اند

همچنین پیشنهاد می گردد پژوهش های بعدی امکان استقرار 

سامانه شبکه ملی  به منظور تجمیع و یکپارچه انتقال اطالعات و 

امکان متصل کردن اطالعات در سازمان ها به شبکه مشترک ملی از 

طریق این سامانه مدیریت هویت الکترونیکی با بستر و کمک کارت 

راهکار های در جهت ارتقای  هوشمد ملی چند منظوره و همچنین

سطح استفاده یکپارچه سازی کلیه خدمات را مورد مطالعه قرار 

 دهند. 

 منابع فارسی

، عبدالرضا ؛منتظر، محسن ؛رکن الدین افتخاری، آقایاری هیر .6

(.ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در روستاهای 6301غالمعلی )

 . www.SID.irسایت . ایران

جالل ؛هانی سید حسن ، رضائی نورملیحه ؛، باقری دهنوی .2

(.ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های 6316)

ارائه شده در دومین کنفرانس ملی . دولتی با کمک روش دلفی

دانشگاه آزاد اسالمی ، 6316آبان   66و60، مهندسی نرم افزار

 . واحد الهیجان

ارزیابی آمادگی ل مد(.  6316ستاری، هاله )جعفر ؛، باقری نژاد .3

ها در ایران جهت به کارگیری خدمات الکترونیکی سازمان 

فناوری اطالعات و ارتباطات با استفادهاز فرایند تحلیل سلسله 

فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال اول . مراتبی

 .  2شماره 

(تحلیل آماری چن 6301ویچرن )، ریچارد ؛دین دبلیو، جانسون .4

 مترجم دانشگاه فردوسی (.، کاربردی )حسینعلی نیرومندمنغییره 

بررسی آمادگی دولت الکترونیک در "(.  6301جاللی، علی اکبر ) .8

 خبرگزاری فار س. ،"ایرا ن

(.ارزیابی آمادگی ثبت احوال برای دولت 6312علی )، جوکار .1

 . دانشگاه مجازی آزاد تهران، پایانامه کارشناسی ارشد. الکترونیک

موانع  ارها،یمع یکیالکترون ی(. آمادگ6300) یاکتا حسن زاده، .1

 .614 وتر،یماهنامه گزارش کامپ ران،یا تیتحقق و وضع
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(.ارزیابی مولفه های 6310محمود)، سید حسن ؛حضرتی، حسینی .0

آمادگی الکترونیکی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

  . 16-30،01ایران.توسعه پلیس 

 ،یکیالکترون یآمادگ"(.  6301) . گرانیپزوه، فائزه و د ینیحس .1

اطالعات و ارتباطات  فناوری پژوهشکده، "ارهایشاخصها و مع

 وتریکامپ یدانشکده مهندس ن،یمهندس جیبس

 یزاده و محسن خدابخش یو محمد رضا حنف امیزاده، پ یحنف .60

 یآمادگ یابیمدل ارز نیتدو یمتدولوژ ی(. طراح6301)

 .11-660(:48) 24 فیشر ران،یا یکیالکترون

 یابیمدل ارز ی(. طراح6301و همکاران، ) امیزاده، پ یحنف .66

 ران،یا یها و موسسات آموزش عال دانشگاه یکیالکترون یآمادگ

 .یدر آموزش عال یزیفصلنامه پژوهش و برنامه ر
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22- 100. 
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journal of enterprise information 
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journal of enterprise information 
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 طرح پژوهشی با عنوان: 

 

یابی ادارات ثبت  استفاده از یک الگوریتم تکاملی جهت مکان

                                    احوال و دفاتر پیشخوان در یک شهر

 (مطالعه موردی: شهر تبریز)

 3ندا مصطفوی – 2جواد سالک مجید  – 1سهیال صادقی

 

 چکیده: 

با توجه به اینکه جمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز 

به دسترسی به تسهیالت مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین 

گیری مناسب تسهیالت گوناگون شهری ها جهت قرار برای انتخاب مکان

های  ها، جایگاه نشانی و مترو، مدارس و کتابخانه آتش های مانند ایستگاه

یابی صحیح  و غیره، به یک سامانه مکان عرضه سوخت، مراکز درمانی

تسهیالت مختلف شهری نیاز است. یکی از این تسهیالت، اداره ثبت احوال 

یابی آنها به یک روش با  و دفاتر پیشخوان دولت است که برای مکان

یابی ادارات ثبت احوال و  ت. در این پژوهش برای مکانکارآیی باال نیاز اس

دفاتر پیشخوان دولت از ترکیب الگوریتم ژنتیک و تحلیل سلسله مراتبی 

یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان  استفاده شده است. برای مکان

شعاع ی، شهر، ازدحام مخابرات، تیجمع یپراکندگدولت، معیارهای 

                                                           

 تبریز  3کارشناس ثبت احوال منطقه  -فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر  - 1

 تبریز 3رئیس ثبت احوال منطقه  -کارشناس حقوق  - 2
0
 تبریز 3کارشناس ثبت احوال منطقه  -نرم افزارمهندسی  - 

 یبه ادارات یکینزد، نگیپارک، اتوبوس ستگاهیا ایترو به م یکینزدی، دسترس

ی مؤثر هستند که در این اراض متیقو  بانک، مارستانیب، چون پست

است. هر یک از این معیارها  پژوهش به وسیله کارشناسان تعیین شده

دارای اولویتی متمایز هستند که باید وزن نسبی آنها نسبت به معیارهای 

رای این منظور در این پژوهش از روش تحلیل دیگر محاسبه شوند. ب

های مختلف، سلسله مراتبی استفاده شده است. جهت ارزیابی در حالت

 پایداری روش پیشنهادی بررسی شده است.  قابلیت اطمینان، همگرایی و

ها نسبت به وضعیت فعلی  برای اطمینان از بهبود پاسخ

ولت در شهر تبریز مراکز ثبت احوال و دفاتر پیشخوان د قرارگیری 

دهد که ها نشان میهای بیشتری انجام شده است. نتایج آزمایش آزمایش

های یافته شده با این روش نسبت به حالت فعلی و روش برازندگی مکان

 سنتی، بهتر است.

  واژگان کلیدی:
  -دفاتر پیشخوان دولت -ادارات ثبت احوال  -تسهیالت -یابی مکان

 تحلیل سلسله مراتبی  -الگوریتم ژنتیک 

  

 طرح پژوهشی
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 معرفی آثار پژوهشی:

 

 مدیریت دولتیی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 (مدیریت مالی گرایش)

  عملکرد ثبت احوال استان مرکزیبر انقباضی تأثیر بودجه 

1 مریم آیین افروز   

 چکیده:

عملکرد ثبت احوال استان بر انقباضی تأثیر بودجه هدف از این تحقیق 

در این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی ومرکزی  بوده است 

های مطرح شده جهت بررسی فرضیهدسته تحقیق های علی قرار داد. 

و از ابزار پرسشنامه به  از روش میدانی  و تجزیه و تحلیل های آماری

جامعه آماری این تحقیق است.  استفاده شدهمنظور گرد آوری داده ها 

معاونان و کارشناسان در ادراه ثبت احوال استان ، مدیرانآماری شامل 

نفر  00تعداد اعضای جامعه مورد بررسی بالغ بر باشد که میمرکزی 

سی با نظر اساتید با توجه به محدود بودن جامعه مورد برر می باشد.

گیری استفاده نشده و پرسشنامه طراحی شده در بین مربوطه از نمونه

تمامی اعضای جامعه مورد بررسی توزیع شده است. پس از این مرحله 

 پرسشنامه تکمیل شده و به محقق برگشت داده شده است. 41تعداد 

 

 

                                                           
1
 کارشناس ثبت احوال استان مرکزی - 

 ثبت عملکرد بر یانقباض بودجه ریتأث یبررسدر این تحقیق برای 

استفاده  )آزمون میانگین یک جامعه( tاز آزمون   یمرکز استان احوال

های های گروه. همچنین برای بررسی تفاوت میانگین پاسخشده است

مختلف از آزمون میانگین دو جامعه و آزمون تحلیل واریانس استفاده 

 شده است.

 با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که

بودجه انقباظی بر فرایندهای  بودجه انقباظی بر یادگیری و رشد،

ادراه ثبت احوال استان  بودجه انقباظی بر مشتری مداری در  و  داخلی

 . داردمنفی  ریتاثمرکزی 

 ثبت احوال ،عملکرد ،بودجه انقباضی ،بودجه: ها واژه کلید

 

 

 پایان نامه


