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  احوال ثبت: 

 

  معرفي نمايندگي مركز آموزش و پژوهش استان خراسان رضوي

مسئول واحد آموزش و پژوهش خراسان رضوي:  
 

 

 نام و نام خانوادگي: داود فاضل ترشيزي  

 مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد  

رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني  

پست سازماني: كارشناس امور اداري و آموزش  

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي در راستاي انجام وظايف ذاتي سازماني و با 
توجه به اهداف كميسيون تحول اداري و به منظور سامان دهي به امر پژوهش در 

 اقدام به ايجاد كميته تخصصي تحت عنوان 85سطح اداره كل، در پاييز سال 
 “آموزش، پژوهش و برنامه ريزي” نمود.

كميته مزبور كه مركب از مديران و كارشناسان حوزه ستادي اداره كل مي باشد با 
همكاري مديران و كارشناسان ادارات ثبت احوال در سطح استان و نيز با بهره گيري 

از علم و تجربه پژوهشگران و متخصصين امر پژوهش نسبت به پذيرش، بررسي، 
  اجرا و ارزيابي طرحهاي پژوهشي و تحقيقي مي پردازد.

 برنامه ريزي، اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي پژوهش هدف اصلي كميته
 و ارتقاي كمي و ثبت احوالسياستگذاري و جهت دهي به پژوهشهاي مرتبط با 

كميته  .رضوي مي باشد خراسان اداره كل ثبت احوالكيفي اين پژوهشها در سطح 
 همچنين نهادينه كردن پژوهش به عنوان راهكار آموزش، پژوهش و برنامه ريزي

اصولي، ارائه مشاوره هاي كارشناسانه براي تصميم گيري پيرامون استراتژي ها، 
با   را هدفگذاري كرده است.سازمان ثبت احوال و اداره كلاهداف و برنامه هاي 

توجه به اهميت امر آموزش كاركنان، كميته آموزش و پژوهش در جهت بررسي 
طرحهاي آموزشي و روند اجراي آموزشها و ارتقاء سطح كيفي آن و ارزيابي طرحهاي 

  آموزشي نيز گام بر مي دارد.

 عضو اصلي مي باشد به دنبال 12اراي  و برنامه ريزي دكميته آموزش، پژوهش   
آغاز فعاليتها با برگزاري حداقل ماهيانه يك جلسه، اقدامات و فعاليتهايي داشته كه 

 بخشي از اين فعاليتها عبارتند از:

 - تدوين آيين نامه كميته آموزش و پژوهش1

 - تهيه فرم پيشنهادي طرح پژوهش2

 - اعالم فراخوان عمومي جهت دريافت طرحهاي پيشنهادي مرتبط با ثبت احوال 3

و اطالع به كميته و تصويب  90در سال  پيشنهاد طرح پژوهشي 14 و نقد بررسي- 4
  طرح پژوهشي و اعالم جهت اجراء4

 - ساماندهي و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي در سطح شهرستانهاي استان5

 - برگزاري جلسات تخصصي- آموزشي6

پژوهشي در حال اجرا توسط همكاران محقق و هاي - هدايت و نظارت بر طرح 7
  ارزيابي آنها

  و كتابخانه كميته پژوهشتهيه بانك مقاالت و اطالعات پژوهشي- 8

  تهيه فرم ارزيابي تحقيق- 9

 معرفي فعاليتهاي ادارات كل استاني در حوزه پژوهش
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- برنامه ريزي و معرفي اعضاء كميته جهت شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط 10
 با تحقيق و پژوهش

و انتشار آن بر روي پورتال  تهيه چكيده و ليست پژوهشهاي صورت گرفته- 11
 آموزش و پژوهش

شناسايي و تعيين اولويتهاي پژوهشي ساالنه و اطالع رساني به دانشگاه ها و - 12
 موسسات پژوهشي

 تامين برخي منابع پژوهشي براي كميته- 13

 تهيه و ارائه پژوهشهاي انجام شده و پيگيري انتشار در نشريه هاي داخلي - 14

- پيگيري و هدايت اعضاء كميته و ساير كارشناسان استان جهت شركت در 15
 همايش ها و ارائه مقاله در سمينارهاي مزبور

پذيرش و ارئه بين المللي و  مقاله به سمينارهاي ملي و 10ئه ا- موفقيت در ار16
  مقاله در سمينارهاي مزبور

 شماره فصلنامه تخصصي هزاره سوم با رويكرد آموزش و ارائه مطالب 8- انتشار 17
 تخصصي به منظور افزايش دانش تخصصي كاركنان

-http://sabteahval- فعاليت سازي پورتال آموزش و پژوهش به آدرس: 18

kh.ir/map  

- حضور مستمر در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري، استقرار غرفه دستاوردهاي 19
 پژوهشي، ارائه مقاله در نمايشگاه، كسب عناوين برتر

 90- برگزاري بالغ بر بيست هزار نفر ساعت آموزشي در سال 20

- برگزاري جلسات هم انديشي با دانشجويان و اساتيد دانشگاه و دعوت از اساتيد 21
 برجسته جهت حضور در جلسات

   استان:  و برنامه ريزيكميته آموزش، پژوهش ساختار تشكيالتي

مديركل و رئيس كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي  : سيد حسين نيري 

معاون آمار و انفورماتيك و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه : محمدرضا محسني
ريزي 

معاون حقوقي وسجلي و عضو كميته آموزش، پژوهش و : شاهرخ سلطان احمدي
برنامه ريزي 

مسئول حراست و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي ك: جواد طاهري

رئيس امور اداري و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي : كاظم مرتضايي

معاون امور اداري و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي : عليرضا بابايي

مسئول روابط عمومي و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه ك: نريمان مرادي
ريزي 

كارشناس امور سجلي و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي : محمود نوبري

كارشناس امور انفورماتيك و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه : حسين الوندي
ريزي     

كارشناس آماروانفورماتيك و عضو كميته آموزش، پژوهش و : ويدا رحيمي كاخكي
برنامه ريزي 

كارشناس آماروجمعيت و عضو كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي : تكتم پرويش

 و دبير كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي  وپژوهش مسئول آموزش: داود فاضل
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فهرست برخي از  پژوهش هاي انجام شده در خراسان رضوي 

        پژوهشطرح استقرار نمايندگان ثبت احوال در مراكز زايشگاه ها -1
           پژوهشفرهنگ نام خانوادگي ايرانيان -2
      پژوهش بررسي روند شكل گيري و چالش هاي مربوط به افراد فاقد ورقه و مشكوك التابعه -3
     پژوهشمحاسبه قيمت تمام شده خدمات و فعاليتهاي واحدهاي ثبت احوال خراسان رضوي  -4
     پژوهشبررسي تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني در ادارات ثبت احوال خراسان رضوي -5
      پژوهشطرح پژوهش اجرايي محاسبه و توزيع پرداختهاي فوق العاده بر اساس عملكرد -6
       پژوهشبررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت  ( عوامل و پيامدها )  -7
   پژوهش زنان ايراني با اتباع بيگانه و راهكارهاي كنترل آني قانونريبررسي آثار و پيامدهاي تابعيتي وسجلي ناشي از ازدواج غ  -8
    پايان نامهبررسي تأثير مشاركت ارباب رجوع بر ارتقاء كيفيت خدمات دريافتي از ثبت احوال خراسان رضوي  -9

        پژوهش ايجاد بانك اطالعات اسناد سجلي ثبت احوال مشهد -10
         پژوهش  ساماندهي ثبت وقايع حياتي حاشيه شهر مشهد -11
        پژوهش طرح جمع آوري سوالت و پاسخ هاي حقوقي و سجلي -12
     پايان نامه مقايسه رفتارهاي باروري مهاجرين افغاني با بوميان ساكن در منطقه گلشهر مشهد -13
         پژوهش بررسي علل ديرثبتي و كم ثبتي وقايع حياتي -14
       پايان نامه دركاشمرركودكاني مرگ ومي شناختتي وجمعي اجتماعيعوامل اقتصاد -15
    مقاله درمنطقه گازي پارس جنوبي) تاثيراجراي پروژه هاي نفت وگاز برحجم وتوزيع جمعيت نفت وگاز، وجمعيت ( -16
       مقاله  در سازمان ثبت احوالي ثبتي آمارهاي فرارويچالشها -17
 بررسي سالمت اداري و آسيب شناسي آن        پژوهش  -18
           مقالهثبت احوال و هويت اجتماعي -19
 ي         كتاب خراسان رضوتيجمع -20
           كتابقانون ثبت احوال -21
 بررسي موادي از قانون مدني در تعامل با مسائل ثبت احوال       جزوه آموزشي -22
 بررسي حقوق اتباع خارجه در ايران         پژوهش -23
    تحقيق CAچرايي سنديت بخشي به داده هاي الكترونيكي با نگاهي به داليل لزوم تبديل ثبت احوال به  -24
      تحقيقبررسي وضعيت ازدواج و طالق در استان خراسان رضوي با تكيه بر آمار هاي ثبتي -25
 نام نيكو            تحقيق  -26
 ثبت احوال ساير كشورها (مطالعه موردي كشور ايرلند شمالي)      ترجمه -27
 بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موثر بر رويكرد نام گزيني در طي دو نسل در شهرستان مشهد  تحقيق -28
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http://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&hl=fa&lr=&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+The+effect+of+customer+participation+on+service+quality+improvement&sa=X&ei=FI9nTO7rL8Tflgez16SfBQ&ved=0CC0Q_wEwCg


 �و�ش �� ثبت

  ۱۳۹۱،����ور ۲ سال اول، �ماره  
 

Page | ۵ 

 مقاله پژوهش پايه:

 

در اداره  بررسي تأثير نظام آموزش كاركنان بر بهبود سرمايه هاي انساني

 كل ثبت احوال خراسان رضوي

١F، تكتم پرويش�٠Fداود فاضل ترشيزي

� 

پيشرفتهاي علمي جهان معاصر در حوزه علوم و تكنولوژي، بر اولويت ها  چكيده :

و اهداف كاري سازمان هاي تأثير قابل توجه اي گذارده است. سازمانها همواره براي 
بقاي خود تالش مي نمايند تا با بكارگيري اين فناوري هاي روز و استفاده هر چه 

بيشتر از علوم و دانش نوين، تهديدات خارج سازمان را تبديل به فرصت نمايند. 
تحقق اين هدف با پيش شرط به روز بودن دانش و مهارت سرمايه انساني سازمان 

ها با تغييرات و دگرگونيهاي فناوري، ميسر خواهد شد. عمده ترين روش ارتقا سطح 
 آموزش ضمن ،علمي و مهارتي منابع انساني و ايجاد سرمايه هاي فكري سازمانها

خدمت مي باشد. آموزش، كارآمدترين ابزار و قويترين فرآيند موجود براي انتقال 
دانش و مهارت به نيروي انساني و در نتيجه بهبود عملكرد سازماني ميباشد. در اين 

هدف اصلي نظام آموزش كاركنان دستيابي به دانش تخصصي، افزايش سطح راستا 
معلومات عمومي و ارتقاء سطح مهارت شغلي سرمايه هاي انساني به منظور ايجاد 

افزايش كارآئي و اثربخشي در سطوح مختلف مي باشد.  سرمايه هاي فكري پايدار و 
به همين دليل با توجه به اهميت موضوع آموزش بعنوان يكي از مولفه هاي اثرگذار 

بر سرمايه انساني، در اين پژوهش به بررسي تأثير نظام آموزش كاركنان بر بهبود 
سرمايه هاي انساني پرداخته شد. كه با اقتباس از روش ارزيابي دوره هاي آموزشي 

 و در "عوامل اثرگذار بر نظام آموزشي"مدل كرك پاتريك در سطح اول به ارزيابي 
 و "تغييرات رفتاري نيروي انساني"،" ميزان يادگيري"، "واكنش "سطح دوم و سوم

 از ديدگاه پاسخگويان مورد پژوهش قرار گرفته تا تاثير نظام "نتايج فردي-سازماني"
آموزشي در دانش، مهارت، نگرش و ميزان انتقال آموخته هاي افراد به محيط كار 

 مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. 

                                                           
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد واحد نيشابور - نويسنده مسئول  �

fazel_davood@yahoo.com 
 كارشناس ارشد علوم اجتماعي (جمعيت شناسي) دانشگاه تهران-  �

جامعه اين بررسي به طريق پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرديد. 
آماري مورد مطالعه نيز شامل كليه فراگيران آموزش ديده اداره كل ثبت احوال 

 جهت تجزيه تحليل يافته هاي تحقيق با بهره گيري از نرم خراسان رضوي ميباشد.
 به بررسي متغيرهاي مدل يابي معادالت ساختاريز روش  و با استفاده ا Lisrelافزار 

 نتايج تحقيق حاكي تحقيق پرداخته و فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفته است.
از آن است كه بين نظام آموزشي و بهبود عملكرد سرمايه انساني رابطه مثبت و معني 

داري وجود دارد . همچنين مشخص گرديد كه از ميان عوامل تأثيرگذار بر نظام 
ساختار مديريت و راهبري آموزش (فرآيند آموزشي بيشترين تأثير بترتيب مربوط به 

. مي باشدآموزش)، مولفه هاي سازماني، ساختار آموزش ها و مولفه هاي فردي 
همچنين در رابطه سنجش تأثير همزمان بين متغيير اثرگذار بر نظام آموزشي و 

شاخص هاي بهبود سرمايه انساني مشخص گرديد بيشترين اثرگذاري مولفه هاي 
فردي بر يادگيري نيروي انساني، مولفه هاي سازماني بر واكنش نيروي انساني، 

ساختار آموزش ها بر نتايج حاصله از عملكرد فردي و سازماني و ساختار مديريت و 
راهبري آموزش (فرآيند آموزش) نيز بيشترين تأثير را بر يادگيري و تغييرات رفتاري 

 نيروي انساني دارد. 

 آموزش، نظام آموزش كاركنان، سرمايه انساني، ثبت احوال:واژه هاي كليدي

با بروز تحول عظيم در عرصه فناوري اطالعات و علوم نوين و نيز : مقدمه1-

 الگوي رشد و توسعه سازماني تغيير 1990پيشرفت سريع فناوري هاي برتر، از دهه 
چشمگير پيدا كرده است در سازماني هاي فعلي دانش بعنوان مهمترين عامل توسعه 
سرمايه انساني كه جايگزين سرمايه هاي مالي و فيزيكي گرديده، محيط سازماني را 
تحت تأثير قرار داده است. در سازمان هاي مبتني بر دانش از سرمايه هاي فكري به 

منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك سازمان به 
توانايي در مديريت اين منابع كمياب بستگي دارد. به عالوه از قابليت هاي مهم 

سازماني كه مي تواند به سازمان ها در خلق، توسعه و تسهيم دانش كمك بسياري 
نمايد و براي آنها در مقايسه با سازمان هاي ديگر مزيت پايدار ايجاد نمايد، توجه به 
يكي از مهمترين مولفه هاي سرمايه هاي فكري يعني سرمايه انساني سازمان مي 

محيط سازماني مبتني بر دانش، نيازمند رويكردي است كه دارائي هاي  باشد.
ناملموس جديد سازماني مثل توسعه دانش و شايستگي هاي منابع انساني، نوآوري، 
روابط با مشتري، فرهنگ سازماني، نظام ها ، ساختار سازماني و غيره را در بر گيرد. 

در اين ميان نظريه سرمايه انساني توجه روز افزون محققان دانشگاهي و دست 
اندركاران سازماني را بخود جلب كرده است و از سوي ديگر، يكي از زيرساخت هاي 

 در اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي بررسي تأثير نظام آموزش كاركنان بر بهبود سرمايه هاي انساني

http://www.niazemarkazi.com/article/pdf/10000371-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html
http://www.niazemarkazi.com/article/pdf/10000371-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html
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اصلي سازماني كه مي تواند به سازمان ها در تسهيم و توسعه دانش كمك شاياني 
نمايد و براي آنان در مقايسه با ساير سازمان هاي مشابه مزيت سازماني پايدار ايجاد 
كند ،  و مورد توجه قرار گرفته است برخوداري از نظام آموزشي منسجم و فراگير مي 

باشد كه بايد در زمره اهداف و اولويت هاي آن سازمان گنجانده شده باشد به گونه 
اي كه با پياده سازي آن زمينه ايجاد سازماني يادگيرنده و در مرحله اوليتر سازماني 

ياددهنده فراهم گردد. چراكه الزمه بقاي سازمان ها در عصر انفجار اطالعات 
دستيابي به اين مهم خواهد بود و فرصتي براي حركت در عرض فعاليت هاي گذشته 
نخواهد بود.مشخصه اصلي يك سازمان سرعت و كارائي در ايجاد و انتقال دانش در 

. لذا سازمان ها بايد  (Bontis et al,2002) سطوح مختلف آن سازمان مي باشد
داراي قايليت خاصي براي خلق، توسعه و تسهيم دانش باشند كه براي آنان در جنبه 

هاي مختلف انجام امور ايجاد مزيت مي نمايد. وجود نظام آموزشي كارآمد يكي از 
قابليت ها و دارائي هاي مهم سازماني است كه مي تواند در زمينه ايجاد سرمايه هاي 

 انساني و درنتيجه سرمايه هاي فكري سازمان كمك شاياني نمايد.

 مفهوم سرمايه فكري

    سرمايه فكري تعاريف فراهم كننده يك پايگاه منابع جديد است كه از طريق آن 
. سرمايه فكري عبارت است (stewart,1997)سازمان مي تواند به رقابت بپردازد

از تالش براي استفاده موثر از دانش ( محصول نهايي ) در مقابل ( مواد خام) است 
(Bontis et al,1998) سرمايه فكري اصطالحي براي تركيب دارايي ناملموس .

بازار، دارائي، فكري، دارائي انساني و دارائي زيرساختي است كه سازمان را براي 
. بعبارت ديگر (Armostrong,2001)انجام فعاليت هايش توانمند مي سازد

سرمايه فكري شامل همه فرايندها و دارايي هايي است كه معموالً در ترازنامه نشان 
داده نمي شوند و همچنين شامل همه دارايي هاي ناملموسي است( مثل مارك هاي 

تجاري، حق ثبت و بهره برداري و نام هاي تجاري) كه در روش هاي حسابداري 
 سرمايه فكري عبارت است از جمع دانش .مدرن مورد توجه قرار داده مي شوند 

اعضاء سازمان و كاربرد دانش آنهاست. استوارت معتقد است سرمايه فكري شامل 
دانش، اطالعات، دارائي فكري و تجربه است كه مي تواند براي ثروت آفريني مورد 

استفاده واقع شود. سرمايه فكري توانايي ذهني جمعي يا دانش كليدي به صورت 
٢Fيك مجموعه است. عناصر اصلي سرمايه فكري عبارت است از : سرمايه انساني

� ،

                                                           
�- Human capital  

٣Fسرمايه ساختاري

۴F، سرمايه رابطه اي�

 كه به توضيح هريك از اين عناصر پرداخته �
 مي شود.

عبارتست از همه ذخاير غير انساني دانش در سازمان كه در  سرمايه ساختاري :
برگيرنده پايگاه داده، نمودارهاي سازماني، دستورالعمل هاي اجرايي فرآيندها، 

استراتژي ها، برنامه هاي اجرايي، و به طور كلي هرآنچه كه ارزش آن براي سازمان 
باالتر از ارزش مادي باشد و شامل دارائي هاي زيرساختي مثل فناوري ، فرآيندها و 
روش هاي كاري و نيز شامل دارائي هاي فكري و مارك هاي تجاري و حق ثبت و 

 (Bontis,1998) مي شود. بهره برداري

متضمن سرمايه مشتري و دانش موجود در كانال هاي  سرمايه رابطه اي:
بازاريابي و روابط با مشتريان است. سرمايه مشتري در قالب بازاريابي، شدت بازار و 

وفاداري مشتري طبقه بندي مي گردد. و توانايي يك سازمان را به خاطر عوامل 
 (Bontis et al,2002) دهد. نامشهود بيروني اش نشان مي

 سرمايه انساني نشان دهنده موجودي دانش افراد يك سازمان :سرمايه انساني
 بتيس و همكارانش نيز اشاره مي نمايند كه كاركنان  (Adler et al,2002)است

سرمايه فكري را از طريق شايستگي، نگرش و چاالكي فكرشان ايجاد مي كنند. 
 معتقد است دارائي انساني يك سازمان شامل (Bontis,1998)همچنين بتيس 

مهارت ها، تخصص ، توانايي حل مسأله و سبك هاي رهبري است. 
 اظهار مي كند اگرچه در يك سازمان يادگيرنده، (stewart,1997)استوارت

كاركنان به عنوان مهمترين دارايي در نظر گرفته مي شوند با وجود اين آنها در تملك 
سازمان نيستند، چراكه هنوز يك بحث داغ اين است كه آيا دانش جديد ايجاد شده 

توسط كاركنان، متعلق به سازمان است يا خير؟ براي مثال، يك برنامه نويس نرم 
افزار يك شركت كه در تعطيالت آخر هفته در منزل يك برنامه تدوين مي كند آيا 
شركت هنوز مي تواند ادعا كند كه اين برنامه متعلق به آن است ؟ سرمايه انساني 

سبب شده تا سازمانها تا حد زيادي به دانش و مهارت هاي كاركنان شان براي ايجاد 
. با (Adler,2002)درآمد، رشد و همچنين، بهبود كارايي و بهره وري متكي شوند

توجه به اهميت سرمايه انساني به عنوان يكي از مهمترين مزيت هاي رقابيتي، 
سازمان ها همواره در صدد بهبود سرمايه هاي انساني خود گام بر مي دارند كه در 

اين ميان به فعاليت آنان در حوزه ارائه آموزش هاي ضمن خدمت به منظور بهبود و 
توسعه دانش فردي و سازماني مي توان اشاره نمود. سازمان هاي پيشگام با علم به 
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اين موضوع همواره تالش مي نمايند تا ضمن برخورداري از يك نظام آموزش 
مناسب زمينه بروز و ظهور توانمدي ها و خالقيت هاي فردي سرمايه هاي انساني 

خود را فراهم نمايند تا ضمن افزايش توان رقابيتي خود در زمينه داشتن نيروي 
متخصص و كارآمد از نتايج كارائي و اثربخشي فردي كاركنان، سازمان خود را منتفع 

نمايد. در ذيل به توزيع و تبين شاخص هاي اساسي سنجش توسعه منابع انساني 
 .(patrick,1998)پرداخته مي شود : 

۵F- واكنش هاي نيروي انساني1 

كلمه واكنش در ارزيابي برنامه هاي آموزش : �
به طور ضمني اشاره به اين موضوع دارد كه فراگيران چگونه نسبت به برنامه هاي 

آموزشي برگزار شده واكنش نشان مي دهند. كه بگونه اي همان رضايت فراگيران از 
 – 1برنامه هاي آموزشي را در بر مي گيرد در اين تحقيق شامل مولفههايي از قبيل 

 4افزايش رضايت شغلي  – 3 افزايش تعهد سازماني – 2 تمايل به مشاركت تيمي
 .(patrick,1998) افزايش ميل به ادامه تحصيل و افزايش خالقيت هاي فردي –

۶F- يادگيري نيروي انساني2

يادگيري نيروي انساني متضمن ميزان تغييري : �
است كه در دانش ، مهارت و يا نگرش فراگيران بعد از شركت در يك برنامه 

 – 2 بهبود شايستگي هاي شغلي – 1ابعادي مانند  كه آموزشي ايجاد مي شود
 افزايش مهارت هاي انساني – 4افزايش مهارت هاي فني - 3 توانمند سازي مديران

 .(patrick,1998) افزايش مهارت هاي ادراكي ، را در نظر ميگيرد - 5

ميزان تغييري كه در رفتار افراد بدليل :�٧F- تغييرات رفتاري نيروي انساني3
شركت در برنامه هاي آموزشي ايجاد مي شود در واقع همان ميزان انتقال مطالب 

افزايش تمايل به خود  – 1 آموخته شده به محيط واقعي كار مي باشد.كه شامل
 - 4شناسايي ظرفيت هاي بالقوه - 3خودسازي و تعمق برروي اقدامات - 2 آموزش

- يادگيري كاركنان از يكديگر ميگردد 5افزايش ارائه ايده و پيشنهادات 
(patrick,1998). 

منظور :�٨F نتايج فردي و سازماني ناشي از عملكرد نيروي انساني– 4
براي آموزش صرف به تحليل هزينه هاي كه كه اي  - فايدههزينه نسبت بررسي 
تا معلوم شود شركت كنندگان تا چه اندازه اين مخارج صرف شده مي پردازد گرديده 

                                                           
� - Human resources Reaction 
� - Human resources Learning 
� - Human resources Behavioral changes 
� - Results of Individual and Organizational performance 
Human resources 

 و بعبارت ديگر نرخ را از طريق كار و انجام وظايف به نحوة درست جبران نمايند
لذا به بررسي . برگشن منافع حاصل از آموزش براي سازمان چه ميزان مي باشد

افزايش اثربخشي و - 2ارتقاء سطح كيفي نيروي انساني- 1مولفههايي از قبيل
- افزايش 5افزايش كيفيت ارائه خدمت - 4شناسايي بهترين كاركنان - 3كارائي

 .(patrick ,1998)يادگيري سازماني ميپردازد 

٩Fنظام آموزش كاركنان

�  

       نظام آموزشي كاركنان به مفهوم تمامي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي است 
كه در چهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي تدوين شده در راستاي افزايش و بهبود 

سطح شايستگي و توانمندي كاركنان اعم از كارمندان و مديران رسمي، پيماني و 
انجام كار معين به منظور ارتقاء بهره وري و كارآمدي سازمان ها طراحي و اجرا مي 

شود. كه به جهت اثربخش بودن اين سيتسم نياز است اصول حاكم بر آن به نحو 
 مطلوب اجرا گردد. اين اصول عبارتند از:

- اصل نگرش سيستمي : بمفهوم برقراري ارتباط دروني بين اجزاء نظام آموزش از 
 يك طرف و ارتباط بيروني نظام آموزش با ساير نظام هاي مديريت منابع انساني.

- اصل جامعيت : در نظر گرفتن تمامي نيازهاي آموزشي مشاغل عمومي و 
 اختصاي در جنبه هاي عمومي، شغلي و مديريتي در ساختارهاي دوره.

- اصل توجه به تغييرات : بازنگري و طراحي آموزش ها و استمرار آنها مبتني بر 
 تغييرات، تحوالت و پيشرفتهاي علمي و فناوري روز.

- اصل نگرش راهبري : همسو سازي اهداف ، راهبردها و برنامه هاي آموزشي با 
 چشم اندازة هدفها و خطي مشي هاي كالن و برنامه هاي توسعه ملي و سازماني.

- اصل همكاري و مشاركت : مشاركت مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي 
 دولتي و غير دولتي در فرآيند آموزش و توانمند سازي كاركنان.

- اصل اصالح و بازخورد مستمر : آسيب شناسي و بررسي مستمر نظام آموزشي و 
 فراهم نمودن بازخوردهاي الزم جهت اصالح و بازنگري آن.

                                                           
� - Employees Educational System 
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با توجه درك اهميت استقرار نظام آموزش منسجم و جامع در اين پژوهش عوامل 
ذيل كه موثر بر نظام آموزشي مي باشند ارائه و شاخص هاي سنجش آن نيز بيان 

 مي گردد.

١٠Fمولفه هاي فردي

�  

        مربوط به آندسته از ويژه گيهاي و خصوصيات فردي فراگيران مي باشد كه در 
اين تحقيق اين بعد از مولفه اثرگذار بر نظام آموزشي به وسيله مولفههايي همچون 

انگيزه، آگاهي و دانش نيروي انساني شاغل، سطوح علمي و تحصيلي آنان و 
 همچنين توانايي ها و مهارت فني فعلي آنان در انجام امور، سنجيده شده است.

(Bontis et al,2002) 

 مولفه هاي سازماني
١١F

�  

در اين تحقيق اين بعد از نظام آموزشي به وسيله مولفههايي همچون       
مكانيزمهاي انگيزشي بكارگرفته شده از سوي سازمان، حمايت سازماني، حمايت 

مدير مستقيم و ايجاد شرايط جهت حضور افراد در آموزش، جايگاه آموزش در 
 (Bontis et al,2002) فرهنگ سازماني ، سنجيده شده است.

١٢Fساختار آموزش ها

�   

دوره هاي آموزشي كاركنان از انواع آموزش هاي كوتاه مدت مي باشد و باتوجه       
به ماهيت و محتوي به آموزش هاي توجيهي بدو خدمت، آموزش هاي شغلي، 

آموزش هاي فرهنگي و عمومي و آموزش هاي مديران تقسيم مي شوند در اين 
تحقيق اين بعد از نظام آموزشي توسط مولفههايي همانند روش هاي آموزشي، 

حضوري، مجازي و از راه دور، توجه به تغييرات محيطي و در بر گرفتن علوم و دانش 
روز و فناوري اطالعات و ارتباطات، فرصت استفاده از آموزش براي تمامي نيروي 

انساني شاغل با توجه به محدوديت هاي موجود، محتواي آموزش ها و نوع آموزش 
هايي كه با توجه به ماهيت شغل افراد و متغيرهاي درنظر گرفته شده، مورد سنجش 

 (Bontis et al,2002)قرار گرفته است 

١٣Fساختارمديريت و راهبري آموزش (فرآيند آموزش)

�  

                                                           
� - Individual Components 
� - Organizational Components 
�-  Educations Structure 

       ساختار مديريت و راهبري آموزش توسط مولفه هايي اجرايي فرايند آموزش كه 
  :(Bontis et al,2002)ي گردد  در ذيل مورد بحث قرار گرفته است بررسي

خط مشي آموزش: جايگاه نظام آموزشي در چشم انداز و اهداف بلند مدت و كوتاه 
مدت سازماني و سياست ها و برنامه هاي اجرايي در اين حوزه  مي باشد كه بيانگر 

 ميزان توجه فرهنگ سازماني به اين مقوله است.

نيازسنجي و برنامه ريزي: نياز آموزشي فاصله ايست ميان آنچه فرد يا گروه شغلي 
خاصي بايد بدانند و انجام دهند با آنچه كه در شرايط موجود مي دانند و انجام مي 
دهند . در حقيقت نياز آموزشي شكاف ميان سطح كنوني و سطح مطلوب توانايي 

 افراد يا سازمان در انجام وظايف و مسئوليتهاي خويش ميباشد .

نحوه اجراي آموزش: آشنايي با روش هاي آموزش مي تواند در برنامه ريزي آموزش 
و نيل به اهداف آموزش كمك بسيار مؤثري نمايد روش آموزشي مورد استفاده بايد 

با توجه به اهداف آموزش مورد نظر در انتقال دانش، تغيير نگرش و مهارت هاي 
 عملي و علمي رفتارهاي فراگيران انتخاب شود.

 دوره ارزشيابي ارزشيابي و سنجش اثربخشي : آخرين بخش از يك چرخه آموزشي 
 فعاليت هايي را كه با هدف تعيين دستاوردهاي برنامه انجام مي آموزشي است كه

 ارزشيابي ميزان دستيابي به اهداف را نشان مي دهد.  در حقيقتشود دربر مي گيرد
يعني اينكه تعييين كنيم آموزشهاي انجام شده تا چه حد آموزشي ارزيابي اثربخشي 

منجر به ايجاد مهارتهاي مورد نياز سازمان بصورت عملي و كاربردي شده است. 

تعيين نتايج قابل ،تعيين ميزان تحقق اهداف آموزشي آموزش يعني:اثربخشي ارزيابي 
تعيين ميزان انطباق رفتار كارآموزان ، مشاهده از كارآموزان در اثر آموزشهاي اجرا شده

تعيين ميزان درست انجام دادن كار كه مورد نظر آموزش ، با انتظارات نقش سازماني
، تعيين ميزان توانائيهاي ايجاد شده دراثر آموزشها براي دستيابي به هدفها، بوده است

تعيين ميزان ارزش افزوده بعنوان كيفيت و آن ميزان ارزشي است كه با نظام آموزشي 
افزوده مي شود و ميزاني كه وضع كنوني فراگيران و كارآموزان از نظر دانش، نگرش 
و مهارتهاي عملي را بتوان به هر طريق به نظام آموزشي نسبت داد، كيفيت ارزش 

 .(Bontis,1995) آيد. افزوده به شمار مي 

  اهداف و فرضيه هاي تحقيق -2

                                                                                                      
� - Management Structure (Educational Process) 
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بين نظام آموزش كاركنان و بهبود منابع انساني ثبت احوال رابطه : - فرضيه اصلي1
 معنيداري وجود دارد.

 - فرضيه هاي فرعي    1-2

: بين مولفه هاي فردي تأثيرگذار بر نظام آموزش كاركنان و بهبود 1-1فرضيه فرعي 
 سرمايه انساني رابطه معنيداري وجود دارد. 

: بين مولفه هاي سازماني تأثيرگذار بر نظام آموزش كاركنان و 2-1فرضيه فرعي 
 بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري وجود دارد. 

: بين ساختار آموزش ها و بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري 3-1فرضيه فرعي 
 .وجود دارد.

: بين ساختار مديريت و راهبري نظام آموزشي (فرآيند اجرايي) و 4-1فرضيه فرعي 
 بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري رابطه معنيداري وجود دارد.

 اهداف تحقيق : 

 بررسي تأثير نظام آموزش كاركنان بر شاخص هاي بهبود توسعه انساني -1
بررسي رابطه بين شاخص هاي نظام آموزش كاركنان و شاخص هاي سنجش  -2

 بهبود توسعه انساني

  - روش تحقيق 3

  روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است و براي گردآوري اطالعات از 
تكنيك پرسشنامه ساخت يافته استفاده شده است. به عبارت ديگر اطالعات مورد نياز 

بوسيله پرسشنامه و از طريق مصاحبه با كاركنان و مديران اداره ثبت احوال بدست 
آمده است. براي بررسي رابطه ميان متغيرها و آزمون فرضيات از آمارههاي توصيفي 
و استنباطي و مدل يابي معادالت ساختاري استفاده شده است.  در طراحي پرسشنامه 
با استفاده از نظرات مديران و كارشناسان صاحب نظر در حوزه آموزش شاخص هايي 
كه منتج به بهبود سرمايه انساني در سازمان است شناسايي، تبين و همچنين قسمت 

١۴Fديگر پرسشنامه تحقيق كه براساس طيف ليكرت

 (پنج گزينه اي) جهت سنجش �
 عوامل اثرگذار بر نظام آموزش كاركنان تهيه و طراحي گرديد.

                                                           
� - Likert Scale 

 پرسشنامه تكميل و سپس بعد 30بمنظور سنجش روايي و پايايي ابزار سنجش ابتدا 
١۵F پرسشنامه بر اساس فرمول كوكران300از تأئيد نهايي پرسشنامه، تعداد 

 بعنوان �
نمونهاي از جامعه آماري در سطح ادارات ثبت احوال استان توزيع و جمعآوري گرديد، 

و پس از استخراج داده از پرسشنامه هاي جمعآوري شده، با بهرهگيري از نرم 
  و همچنين با استفاده از آمارهاي توصيفي و Lisrel  و SPSSافزارهاي آماري 

 استنباطي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها صورت پذيرفت .

 -يافته هاي تحقيق:4

 نتايج حاصل از آزمون فرضيات نيز به شرح ذيل مي باشد:  

بين نظام آموزش كاركنان و بهبود منابع انساني ثبت احوال : فرضيه اصلي -1
 .رابطه معنيداري وجود دارد

 فرضيه
متغير 

 مستقل
متغير 
 R وابسته

R 
Square 

β   
 استاندارد

آزمون 
F 

Sig.* نتيجه 

1 
نظام 

 آموزشي

بهبود 
سرما

يه 
 انساني

 تأييد 000/0 913/6 ۴٨/٠ 23/0 48/0

 

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه مي توان گفت كه در سطح معني  
داري پنج درصد نظام آموزش كاركنان بر بهبود سرمايه انساني تأثير مثبت و معني 

  تأييد مي شود.95/0داري دارد. بنابراين فرضيه پژوهشي در سطح اطمينان 

: بين مولفه هاي فردي تأثيرگذار بر نظام آموزش كاركنان و 1-1فرضيه فرعي   
 بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري وجود دارد. 

 فرضيه
متغير 

 مستقل
متغير 
 R وابسته

R 
Square 

β   
 استاندارد

 آزمون
F 

Sig.* نتيجه 

1-1 
مولفه 
 فردي

بهبود 
سرمايه 
 انساني

 تأييد 000/0 114/5 37/0 14/0 37/0

                                                           
� - Cochran 
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با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه مي توان گفت كه در سطح معني 
داري پنج درصد مولفه هاي فردي موثر بر نظام آموزش كاركنان بر بهبود سرمايه 
انساني تأثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين فرضيه پژوهشي در سطح اطمينان 

 مشاهده مي گردد باتوجه به 1-1همچنين با توجه به نمودار . تأييد مي شود.95/0
ضرايب مسير بدست آمده از تحليل مسير متغير ها ميزان تأثير هريك از شاخص 
 هاي متغير مولفه هاي فردي بر نظام آموزشي و تأثير آن بر بهبود سرمايه انساني

) انگيزه 0.61) توانايي و مهارت هاي فني (0.69بترتيب مربوط به آگاهي و دانش (
 نيز از RMSEA) مي باشد و آزمون 0.27) و سطوح علمي و تحصيالت (0.49فرد ( 

 ميزان قابل قبولي برخوردار مي باشد. 

  : تحليل مسير متغير مولفه هاي سازماني1نمودار

 

: بين مولفه هاي سازماني تأثيرگذار بر نظام آموزش كاركنان و 2-1فرضيه فرعي 
 بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري وجود دارد. 

 فرضيه
متغير 

 مستقل
متغير 
 R وابسته

R 
Square 

β   
 استاندارد

 آزمون
F 

Sig.* نتيجه 

1-2 
مولفه 

 سازماني

بهبود 
سرمايه 
 انساني

 تأييد 000/0 447/6 45/0 21/0 45/0

  

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه مي توان گفت كه در سطح معني 
داري پنج درصد مولفه هاي سازماني موثر بر نظام آموزش كاركنان بر بهبود سرمايه 

انساني تأثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين فرضيه پژوهشي در سطح اطمينان 
 مشاهده مي گردد باتوجه به 2-1 تأييد مي شود. همچنين با توجه به نمودار 95/0

ضرايب مسير بدست آمده از تحليل مسير متغير ها ميزان تأثير هريك از شاخص 

 هاي متغير مولفه هاي سازماني بر نظام آموزشي و تأثير آن بر بهبود سرمايه انساني
) حمايت 0.76) مكانيزم هاي انگيزشي (0.88بترتيب مربوط به حمايت مديران (

 نيز از RMSEA) مي باشد و آزمون 0.41) و فرهنگ سازماني (0.71سازماني ( 
  ميزان قابل قبولي برخوردار مي باشد.

  تحليل مسير متغير مولفه هاي سازماني :2نمودار

 

: بين ساختار آموزش ها و بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري 3-1فرضيه فرعي 
 وجود دارد.

 فرضيه
متغير 

 مستقل
متغير 
 R وابسته

R 
Square 

β   
 استاندارد

 آزمون
F 

Sig.* نتيجه 

1-3 
ساختار 
آموزش 

 ها

بهبود 
سرمايه 
 انساني

 تأييد 000/0 729/5 41/0 16/0 40/0

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه مي توان گفت كه در سطح معني  
داري پنج درصد ساختار آموزش ها بر بهبود سرمايه انساني تأثير مثبت و معني داري 

 تأييد مي شود. همچنين با 95/0دارد. بنابراين فرضيه پژوهشي در سطح اطمينان 
 مشاهده مي گردد باتوجه به ضرايب مسير بدست آمده از تحليل 3-1توجه به نمودار 

مسير متغير ها ميزان تأثير هريك از شاخص هاي متغير ساختار آموزش ها بر نظام 
 بترتيب مربوط به فرصت استفاده از آموزشي و تأثير آن بر بهبود سرمايه انساني

) و توجه 0.35) محتوي و نوع آموزش ها ( 0.47) روش هاي آموزش(0.74آموزش(
 نيز RMSEA) مي باشد و آزمون 0.20به تغييرات محيطي در برنامه هاي آموزشي (

 از ميزان قابل قبولي برخوردار مي باشد.
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  تحليل مسير متغير ساختار آموزش ها :3نمودار

: بين ساختار مديريت و راهبري نظام آموزشي (فرآيند اجرايي) و 4-1فرضيه فرعي 
 بهبود سرمايه انساني رابطه معنيداري رابطه معنيداري وجود دارد.

  معني دار است.50/0* ضريب رگرسيون در سطح 

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه مي توان گفت كه در سطح معني 
داري پنج درصد ساختار مديريت و راهبري نظام آموزشي (فرآيند اجرايي) بر بهبود 

سرمايه انساني تأثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين فرضيه پژوهشي در سطح 
-ب مشاهده مي گردد 1 تأييد مي شود. همچنين با توجه به نمودار 95/0اطمينان 

باتوجه به ضرايب مسير بدست آمده از تحليل مسير متغير ها ميزان تأثير هريك از 
شاخص هاي متغير ساختار مديريت و راهبري نظام آموزشي بر نظام آموزشي و تأثير 

) نحوه 0.73 بترتيب مربوط به نيازسنجي و برنامه ريزي(آن بر بهبود سرمايه انساني
) و ارزشيلبي و سنجش اثربخشي 0.47) خط مشي آموزش ( 0.64اجراي آموزش(

  نيز از ميزان قابل قبولي برخوردار مي باشد.RMSEA) مي باشد و آزمون 0.35(

  تحليل مسير متغير ساختار مديريت و راهبري نظام آموزشي (فرآيند اجرايي) :4نمودار

 

 كه حاكي از اين است كه مدل رگرسيوني با ANOVA همچنين با توجه به نتايج 
  معنادار است.Fتوجه به سطح معناداري آزمون 

 معادله رگرسيوني تحقيق حاضر به صورت ذيل مي باشد:

Y= B1X1 + B2X2 +... + BnXn 

Y=0.37X1 + 0.45X2 + 0.41X3 + 0.47X4  

ساختار مديريت و طبق معادله رگرسيوني مي توان نتيجه گرفت متغير چهارم (
) و متغير دوم (مولفه هاي سازماني) بيشترين )فرآيند اجرايي(راهبري نظام آموزشي 

 تاثير را نسبت به ساير متغيرها بر متغير وابسته (بهبود سرمايه انساني) داشته اند.

 -نتيجه گيري و پيشنهادات:5

نتايج تحقيق نشان داد كه نظام آموزشي بر سرمايه انساني تأثير مثبت و معني داري 
دارد. اين بدين معني است كه با سرمايه گذاري در بخش آموزش و تأكيد و برنامه 

ريزي براي تقويت عوامل موثر بر نظام آموزشي ازجمله عوامل فردي، عوامل 
سازماني و همچنين ساختار مديريتوراهبري آموزش و ساختار آموزش ها مي توان 

انتظار داشت كه سرمايه هاي انساني سازمان را در ابعاد يادگيري، تغييرات رفتاري و 
واكنش نيروي انساني و نيز نتايج و پيامدهاي مثبت فردي و سازماني ناشي از 

عملكرد سرمايه هاي سازماني بهبود بخشد. بعبارت ديگر با توجه به اهميت سرمايه 
هاي انساني در توليد، تسهيم و افزايش دانش سازماني و نقش بالمناظره در كيفيت 

فرآيند ارائه خدمات سازمان، توجه به اين نكته را ضروري مي سازد تا نسبت به 
برنامه ريزي، جهت دهي ، كنترل و سرمايه گذاري بيشتر بر روي مولفه هاي اثرگذار 

 بر بهبود و توسعه اين سرمايه هاي سازماني صورت پذيرد.

 نهايي مدل تحليل مسير  :5نمودار

 

با توجه به يافته هاي تحقيق در اين خصوص شاخص هاي اثرگذار بر نظام آموزشي 
 به 5كه تأثير مستقيمي بر بهبود سرمايه هاي انساني دارند براساس نمودار شماره 

) ، )فرآيند اجرايي(ساختار مديريت و راهبري نظام آموزشي ترتيب اولويت عبارتند از: 
 مولفه هاي سازماني، ساختار آموزش ها و مولفه هاي فردي
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همچنين براساس نتايج و يافتههاي بدست آمده براساس دادههاي تحليل شده مدلي 
جامع در خصوص شاخص هاي نظام آموزش كاركنان و تأثير آن بر ابعاد مختلف 

 توسعه سرمايه انساني ارائه ميگردد 

 نهايي مدل تحليل مسير  :6نمودار

 

) مالحظه ميشود، چهار نوع از شاخص اثرگذار بر 6همانطور كه در نمودار شماره(
نظام آموزش كاركنان در ارتباط با چهار بعد از شاخص هاي سنجش توسعه منابع 

انساني مورد بررسي قرار گرفته است كه پس از تعيين تحليل مسير، ميزان و تأثير هر 
يك از عوامل نظام آموزشي بر ابعاد مختلف توسعه سرمايه انساني مشخص گرديده 

) و يادگيري 0.61بيشترين اثرگذاري مولفه هاي فردي بر واكنش نيروي انساني (كه 
) و 0.67) مي باشد، مولفه هاي سازماني بر واكنش نيروي انساني(0.58نيروي انساني(

) دارد. ساختار آموزش ها نيز بر نتايج حاصله از عملكرد فردي 0.48تغييرات رفتاري (
) و ساختار مديريت و راهبري آموزش (فرآيند آموزش) نيز بيشترين 0.59و سازماني( 

 ) دارد. 0.59) و تغييرات رفتاري نيروي انساني (0.71تأثير را بر يادگيري (

 

در نهايت پيشنهاد مي گردد به منظور افزايش اثربخشي نظام آموزشي و بهبود و  
نظام آموزشي  چارچوب ياحانساني اقدامات ذيل صورت پذيرد : طر سرمايه توسعه

 برنامه و هاي توانايي و ها مهارت دانش، مبتني بر مديران و كاركنانفراگير براي 
 كليدي كاركنان براي شايسته ساالري نظام استقرار و طراحي ،اآنه توسعه ريزي

 از تشويق و حمايت سيستم طراحي ، با تكيد بر آموزش هاي ضمن خدمتشركت
 عملياتي هاي فرآيند در آنها موقع به كارگيري به منظور به كاركنان برتر فكرهاي
 شركت سطح در انساني سرمايه عملكرد مديريت فرآيند استقرار و طراحي شركت،

 دانش مديريت پياده سازي ،و نيز استقرار نظام پوياي ارزيابي اثربخشي آموزشي
 سازمان به منظور دستيابي به سازماني يادهنده.  در  پايدارانساني

  : منابع 
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 معرفي آثار پژوهشي:

  

 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته جمعيت شناسي با عنوان: 

بررسي ميزان گرايش مهاجرين ساكن در اسالمشهر به بازگشت به  
 وطنشان و عوامل مؤثر بر آن

 �١۶Fنيره يوسفي

چكيده: هدف اين پژوهش ، بررسي ميزان گرايش مهاجرين ساكن در 
اسالمشهر به بازگشت به وطنشان و عوامل مؤثر بر آن كه شامل عوامل : جمعيتي ، 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد را مودر بررسي و ارزيابي قرار داده است 
 پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل كليه –روش پژوهش: از نوع توصيفي 

 به اسالمشهر مهاجرت 85 – 75 ساله كه بين سالهاي 64 – 15مهاجرين مرد بين 
 ساله در اسالمشهر ساكن 64 – 15  مهاجر مرد 46889كرده اند مي باشند (تعداد 

 نفر به عنوان نمونه مشخص و 322هستند ) كه براساس فرمول كوكران تعداد 
 بااستفاده از روش تصادفي سيستماتيك اقدام به نمونه گيري خوشه اي شد. 

 كه خصوصيات فردي 1 پرسشنامه است : پرسشنامه2ابزار تحقيق شامل 
 كه ميزان 2جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي پاسخويان است و پرسشنامه شماره 

گرايش مهاجرين به مبدا را مورد سنجش قرار مي دهد كه به صورت گويه براي 
 استفاده از طيف ليكرت است.

در قسمت تجزيه و تحليل داده ها، به تحليل توصيفي و استنباطي داده هاي 
گردآوري شده با بهره گيري از آزمون ها و شاخص هاي آماري پرداخته. سپس با 

توجه به صرف سنجش متغير هاي مورد بررسي، از آزمون هاي مجذور ذي، ضريب 
  كندال استفاده شده است.Tc كندال و Tbهمبستگي پيرسون و 

 ساله و 23 با حداقل و حداكثر 3/42نتايج نشان داد: ميانگين سني مهاجران 
 از مهاجران از 4/1 از آنان شاغل و مابقي بيكار هستند. 6/96 سال است. تعداد 65

  بازنشسته 1/7 در بخش خصوصي و مابقي 4/3بخش دولتي مشغول به كار ، كمتر از 
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 ، 6/11 ، كاسب 8/15هستند. مهاجران شاغل در بخش خصوصي به عنوان كارمند 
 ، هستند متوسط درآمد 6/28 آزاد و ساير فعاليت هاي اقتصادي 9/11كارگر ، 
 هزار 400 تا 200 بين 3/28 هزار تومان ، 200 از مهاجران كمتر از 1/5دريافتي 
  هزار تومان مي باشد. 400 بيش از 6/66تومان و 

 از آن بيسواد هستند. نزديك به نيمي از نمونه 1/3 از آن باسواد و 9/96تعداد 
 3/9 داراي مدرك ديپلم و فوق ديپلم و 7/41مورد بررسي داراي مدرك زير ديپلم . 

داراي مدرك ليسانس و فوق ليسانس مي باشند بخش قابل توجهي از مهاجران، 
 3/29 نفر 1 – 2 از مهاجران از بعد خانوار بين 1/54متاهل و مابقي مجرد هستند. 

 نفر برخوردا هستند. ميانگين زمان 5 از بعد خانوار بيش از 6/16 نفر و 3 – 4بين 
 سال 30 سال با حداقل و حداكثر يكسال و 4/16مدت مهاجرت پاسخگويان معادل 

است.بيشترين مهاجرين وارد شده به اسالمشهر از استانهاي آذربايجان غربي، شرقي، 
گيالن و مازندران مي باشند. بيش از سه دهم از مهاجرين در منطقه يك، حدود 

 چهاردهم در منطقه دو و كمتر از سه دهم در منطقه سه ساكن هستند. 

 % ملكي يا 8/56وضع مسكن مهاجرين يك سوم رهني و استيجاري و 
 بخش قابل توجهي از 1/8% و متعلق به نزديكان 5 سازماني –شخصي ، دولتي 

 اجتماعي در سطح متوس برخوردار هستند و – از پايگاه اقتصادي 2/79مهاجران 
 اجتماعي در حد باال و پايين برخوردار هستند. تعداد –% از پايگاه اقتصادي 1حدود 

% به منظور كسب درآمد، 9 از مهاجران به علت عدم وجود فرصت هاي شغلي 2/61
% به علت پيروي از همسر، والدين و فرزندان و 7/9% به جهت انتقال شغلي، 8/11

 نقطه : 2مابقي به عللي نظير: عدم وجود امكانات آموزشي به ويژه در زمينه  
تحصيالت تكميلي ، عدم تسهيالت رفاهي، وجود اختالفات قومي و خانوادگي و 
متاركه ، عدم نظارت و كنترل در شهرها، پيروي از دوستان ، آشنايان و بستگان 

 مهاجرت نموده اند.

 

 

 چكيده اثر
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 معرفي آثار پژوهشي:

 

 

 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي با عنوان: 

 شرايط؛ احكام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه ايران

 �١٧Fمحمد باقريان

 

چكيده: هنگامي كه نوزادي متولد شود و پس از تولد زنده بماند واليدن او برابر 
 روز از زمان تولد به اداره ثبت احوال مراجعه و 15قانون موظف هستند حداكثر 

والدت او را اعالم نمايند، و مامورين ثبت احوال موظفند در صورت وجود شرايط 
قانوني، اين والدت را ثبت كنند، و اگر نوزاد ايراني باشد براي شناسنامه، و اگر ايراني 

 نباشد گواهي والدت اتباع خارجه صادر و تحويل نمايند.

 تاخير در اعالم والدت آثار منفي براي فرد در ارتباط با استفاده از مزاياي تبعه 
كشور و براي برنامه ريزان در اداره امور كشور دارد. نام خانوادگي نوزاد همان نام 

خانوادگي پدر خواهد بود. در صورتي كه در صدور شناسنامه  اشتباه و يا اختالفي رخ 
دهد و پس از امضا آن هر يك از مامور ثبت و يا صاحب شناسنامه متوجه اشتباه يا 
اختالف شود هيات حل اختالف مستقر در هر  اداره با درخواست صاحب سند ، از 

طريق صدور راي مقتضي اشكال را رفع خواهد نمود . تغيير در هر يك از مندرجات 
شناسنامه، از طريق راي دادگاه امكان پذير خواهد بود . جعل در شناسنامه چه جعل 

مادي باشد ( تغيير مندرجات از طريق تراشيدن، محو نمودن تغيير در مندجات و .... ) 
و چه جعل معنوي ( اعالم خالف واقع تاريخ والدت و يا محل والدت و ..... )، داراي 

 مجازات مي باشد . 
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شناسنامه واجد احكامي است از جمله ، دارنده آن ايراني قلمداد شده و از حقوق 
و مزاياي تبعه كشور بهره مند خواهد شد. تكاليفي نيز بر عهده وي قرار خواهد گرفت 
. آثاري نيز براي دارنده آن دارد مانند اينكه نسب و سن فرد را مشخص مي نمايد، و 

 براساس آن اهليت وي ثبت مي شود. تحت شرايطي ابطال و يا باطل خواهد شد. 

در اختيار داشتن قوانين و دستورالعملها در خصوص شرايط صدور و ابطال 
شناسنامه به متقاضيان اين امكان را ميدهد تا خواسته هاي خود را با كوتاهترين زمان 
ممكن مطرح، و از طرح خواسته هاي غيرقانون خودداري نمايند. با بررسي و تامل در 

حقوق موضوعه و دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به شناسنامه  و استفاده از 
 متب و مقاله هاب مرتبط مباحث را جمع بندي نموده و سامان بخشيده ايم . 

در نتيجه، آخرين قوانين و آئين نامه و بخشنامه هاي موجود جمع آوري و مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفته تا خواننده با مطالعه آن ، به سهولت اطالعات كاملي از 

روند صدور، تكميل و تغيير در مندرجات شناسنامه بدست آورد و در مواقع الزم مورد 
 استفاده قرار دهد.

 شرايط شناسنامه – سند سجلي – شناسنامه –كلمات كليدي : حقوق موضوعه ايران 
  آثار شناسنامه .– احكام شناسنامه –

 

 

 

 

 

 

 چكيده اثر
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 مقاله پژوهش پايه:

 

 
 دوركاري،  مزايا و معايب آن

 �١٨Fفرشته زماني، مريم شاهميري، فاطمه مهدي زاده

 چكيده:

 امروزه ساختار شهرها، تركيب  خانواده ها ، شتاب توسعه و نفوذ 

فناوري ، روند خبره محوري و كارآفريني در بازار كار ، فشارهاي رواني و 

فيزيكي بسيار و موارد قابل مالحظه اي از جمله مسافت زياد بين محل كار و 

محل سكونت ، اضطراب انجام كارهاي منزل ، مسئوليت هاي خانواده ، مراقبت 

از فرزندان ( خصوصا براي  در خانمهاي شاغل ) ، كمبود مكان  ، فشردگي 

زمان و امكانات محدود  كم بهره ور بودن ساعات حضور در محل كار را از 

 طرف ديگر  بر انسانها تحميل كرده است . 

اما در مقابل بروز اين مشكالت ، تحوالت فن آوري اطالعات براي 

تعديل اين فشارها و تقليل آثارمخرب آن امكان فعاليت در شرايط مختلف 

 مكاني همراه با تجهيزات متناسب با روحيه ، فيزيك ، اقتضائات شغلي –زماني 

افراد را فراهم نموده است كه كار مجازي و كار از راه دور از جمله 

راهكارهايي است كه بخش مهمي از برنامه هاي راهبردي دولت در توسعه  

تحول نظام اداري كشور را نيزبه خود اختصاص داده است .از اين رو در اين 
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email: Zamani.silent @yahoo.com 

مقاله به تعريف دوركاري زيرساخت هاي مورد نياز براي دور كاري  ، موانع و 

 معايب پياده سازي آن ميپردازيم.

 كليد واژه ها:

  دوركاري ، فناوري ، زير ساخت ، كارمند ، كارفرما بهره وري 

 

 مقدمه:

١٩F ، كليد واژه دوركاري1937در سال 

 اولين بار در آمريكا توسط  �

 مطرح شد و به اين ترتيب جك نا يلز  به عنوان پدر " جك نايلز "فردي  به نام 

 به كار از "دور كاري شناخته شد.از جمله انگيزه هاي اصلي براي روي آوردن 

 مي توان به باال بردن كارايي كاركنان ،گذراندن زمان بيشتر در كنار "راه دور

اعضاء خانواده ،كاهش سفر هاي درون شهري و برون شهري و اخالل براي 

 " كار از راه دور "حضور در محل كار به دليل شرايط آب و هوايي اشاره كرد.

٢٠Fبه مرور زمان با گسترش  شبكه هاي مخابراتي ، ارتباط دور

 ، باال رفتن ميزان �

نفوذ كامپيوتر هاي شخصي و مودم ها در ميان مردم و بعد از آن اينترنت به 

عنوان يكي از شيوه هاي  باال بردن ميزان بهره وري كاركنان به طورجدي مورد 

 ).eMarketerتوجه قرار گرفت.(سايت تحقيقاتي فن آوري اطالعات 

 

  :دور كاري

در تعاريف  مختلف دوركاري ، سه مولفه اصلي سازمان ، مكان و 

 فناوري به طور مشترك مد نظر قرار گرفته است از جمله :

                                                           
� - Telecommuting 
� - Telecommunication 

 دوركاري،  مزايا و معايب آن
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-دوركاري شيوه هاي انعطاف پذير در كاركردن است كه طيف 

وسيعي از فعاليت هاي كاري و همه آن هايي را كه امكان كاركردن در بخش 

مهمي از زمان كاري در مسافتي دور از كارفرما يا دور از امكان مرسوم كار را 

دارند،در بر مي گيرد. دور كاري ممكن است مبناي تمام وقت يا پاره وقت  

داشته باشد. دور كاري اغلب پردازش الكترونيكي اطالعات و استفاده از 

 ارتباطات راه دور براي برقراري ارتباط ميان كارفرما (سازمان ) و كارمند است. 

- دوركاري يك شغل نيست ، بلكه يك روش سازماندهي كار است كه 

حول پردازش اطالعات ساخته مي شود.افراد يا گروه هايي از افراد كه دور از 

كارفرما ، مشتري يا طرف قرارداد ساكن هستند، كارشان را انجام مي دهند . 

كاري كه مستلزم استفاده از انواع گوناگون تجهيزات الكترونيكي است و نتيجه 

كار از دور منتقل مي شود. درادارت هم اكنون نيز  دراغلب مواقع ، از خدمات 

راه دور استفاده مي شود  مانند خدمات پستي و يا پيك كه به گونه اي  مي 

توانند از گزينه هاي مرتبط با  دور كاري باشند .در يك جمله بندي از تعاريف 

 بيان شده مي توان چنين استنباط كرد :

(( دوركاري روشي براي سازماندهي كار بر مبناي ايجاد انعطاف  زماني و 

 مكاني در انجام كار ، با استفاده از قابليت هاي فناوري اطالعات است ))

 

 انواع دوركاران 

 دوركاران تمام وقت خانگي •

 دوركاران سيار •

 كارمندان خانگي •

 دوركاران پاره وقت •

 دوركاران متمركز •

 

 زير ساخت هاي مورد نياز دور كاري 

بطور كلي سه زير ساخت قانوني ، انساني ،و فيزيكي براي انجام دور 

كاري مورد نياز است كه در اين بخش  به توضيح مختصر در مورد آنها مي 

 پردازيم .

 

 زير ساخت قانوني 

وجود زير ساخت قانوني در اين زمينه بيانگر توجه دولتمردان و 

سياستگذاران و مهيا بودن بستر اجرا و فرا گير شدن آن است .در زمينه الزامات 

 قانون اساسي  اشاره كرد كه براي تامين 43قانوني دوركاري مي توان به اصل 

استقالل اقتصادي جامعه وريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي 

انسان با حفظ آزادگي فرد مدون شده است در همين راستا ،اقتصاد جمهوري 

 گانه اي را تعيين كرده (پورتال دولت ) و ضابطه هاي 9اسالمي ايران ضوابط 

  آن به نوعي با ماهيت دور كاري هم پوشاني داردو تدابير اجرايي و 2،3،4،6،7

 عملياتي خاصي را مي طلبد . 

 

 زير ساخت يا الزام انساني 

اين بخش به الزامات مرتبط با مولفه كارمند و كارفرما به عنوان زير 

ساخت انساني اشاره دارد از اين رو در اين قسمت به ويژ گيهاي يك كارمند 

 خوب و كارفرماي ايده آل دردور كاري مي پردازيم :

يك كارمند خوب مي بايستي نيازمند حداقل نظارت بوده وظايف 

خود را به نحو احسن انجام داده وخدا را ناظر بر كار خود بداند ، داراي مهارت 

و دانش باال باشد  بتواند به تنهايي و بدون استفاده از كمك ديگران به وظايف 

خود رسيدگي كند و مسئوليت محول شده به اورا بنحو احسن  انجا م  دهد ، 

توانايي كار با اعضاء خانواده را داشته ، خود انگيزه ، سازمان ده و بهرور باشد 

 توانايي حل  مشكالت  به طور مستقل را داشته باشد 
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در مقابل يك كارفرما ( سازمان ) خوب در دوركاري نيز بايد بتواند 

ميان كاركنان در درون اداره و دور كاران ارتباط موثر برقرار كند براي پيشبرد 

اهداف سازمان مورد نظر و دوركاري اين ارتباط بسيار موثر مي باشد .انتخاب 

فرد مناسب جهت دوركاري و تفويض اختيار كارها و مسئوليتها پس از اطمينان 

از انتخاب صحيح .سازمان يا كارفرما مي بايستي حمايت فني الزم از طريق 

ارسال نيرو و امكانات به منازل دوركاران را انجام دهد ،نسبت به  رفع سريع و 

به موقع مشكالت موجود جهت  پيشگيري از به تعويق افتادن كارها  اقدام نمايد 

و نهايتا با اعتماد به كاركنان و ديد مثبت به كار انجام شده زمينه پيشرفت اين 

 طرح را فراهم آورد.

 

 زير ساخت فيزيكي 

يكي ديگر از آيتم ها يي كه به عنوان زير ساخت براي طرح دور 

كاري بكار مي رود الزامات فيزيكي مي باشد . تهيه ملزومات از نيازهاي 

ضروري اجراي اين طرح مي باشد كارفرما يا سازمان موظف است  ملزومات 

اوليه از جمله رايانه يا لپ تاب ( همراه با نرم افزارهاي مورد نياز و به روز ) ، 

تلفن و تسهيالت خط ارتباطي  ، اينترنت (سرعت مناسب ) ،ميز و صندلي كار ، 

 لوازم التحرير كافي و مناسب  را در اختيار كارمند دور كار قرار دهد .

بعد از تعريف دوركاري و زير ساختهاي مورد نياز آن به معايب و 

 مزاياي دوركاري  در سه  بعد كارمند و كارفرما  و جامعه مي پردازيم :

 

 مزاياي دور كاري در جامعه :

 كاهش آلودگي هوا و ترافيك  خصوصا در شهرهاي بزرگ -

 صرفه جويي در مصرف انرژي  -

 كاهش هزينه هاي دولتي  -

 افزايش ارتباطات الكترونيكي ،  -

 تحكيم بنيان خانواده ( خصوصا در مورد خانمهاي شاغل ) -

اجتماع امن تر به دليل حضور بيشتر مردم در منزل ( در حالت آرمان  -

 گرايانه )

 

 

 

 مزاياي دور كاري براي كارمند :

 

 كاهش استرس اداره  و رفت و آمد روزانه  -

  كاهش زمان رفت و آمد در مسير اداره و به اين ترتيب صرفه  -

 جويي در زمان 

صرف زمان بيشتر براي مطالعه و ادامه تحصيل به اين ترتيب باال  -

 بردن سطح علمي كارمندان

ارتباط بهتر براي كساني كه مهارت هاي كالمي پايين و مهارت هاي  -

 ارتباطي و روابط اجتماعي ضعيفي دارند 

 كاهش زمان نابهره ور(انجام كار در هر ساعتي از شبانه روز ) -

 كاهش ترك خدمت ،خستگي كار و تاخيرها  -

افزايش تعهد سازماني ، جلب حمايت و اعتما سازمان ،افزايش  -

 استقالل و رضايت شغلي 

 

 مزاياي دور كاري براي كارفرما (سازمان )

 

كاهش هزينه هاي اداري از طريق  كاهش مصرف كاغذو ملزومات  -

 اداري مرتبط با آن  

كاهش ارائه تسهيالت و تجهيزات اداري و رفاهي ،پاركينگ ،  -

 مهدكودك و....
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 امكان ايجاد اداره ماهواره اي در مكاني ارزان تر -

 كاهش فضاي فيزيكي مورد نياز ادارات -

انجام سريعتر كار ، اشتباهات كمتربه اين ترتيب رساندن سازمان به  -

 بهره وري مطلوب

افزايش بهره وري و كيفيت كارو افزايش عملكرد باال ،انجام كار  -

 درهر زماني كه بهره وري فرد بيشتر باشد.

 

 معايب دور كاري براي كارفرما (سازمان ) :

 بي اطالعي مديران و كارفرمايان از روش صحيح پياده سازي آن -

نبود مديريت متمركز برنحوه انجام وظايف شغلي كارمندان و  -

 كيفيت انجام كار 

 نبود پشتوا نه هاي قانوني مورد نياز -

نبود مقبوليت اجتماعي دوركاري وعدم احساس نياز به تغيير در  -

 شيوه هاي سنتي متعارف

 نبود امنيت اطالعاتي -

 

 

  :معايب دور كاري براي  كارمند

 

 كاهش ارتباطات شغلي  -

 كاهش و ايجاد اختالل در روابط اجتماعي بين همكاران -

مشكالت تامين و دسترسي به تجهيزات ارتباطي : تلفن ، فاكس ،  -

 اينترنت ، رايانه و....

 تداخل بين زندگي كاري و خصوصي  -

 

 نتيجه گيري:

براي انجام هر پروژه اي و موفقيت در آن نياز به فرهنگ سازي و 

بستر سازي  در جامعه  مي باشد كه  براي كسب بهره وري مطلوب از اين 

طرح نيز نيازمند تالش و همكاري  تمامي عوامل از جمله كارمند ، 

كارفرما ، دولت و.... در ايجاد بستر مناسب و همينطور فرهنگ سازي از 

طريق  باال بردن سطح آگاهي مردم  خواهد بود . امروزه تعداد زيادي 

پروژه در كشور در حال تحقق است مانند دولت الكترونيك ، طرح دور 

كاري و... كه تائيدي بر افزايش آگاهي در سطح شهري دارد بنابراين 

تدوين برنامه هاي متناسب به اين مقوله بايد بيشتر مورد اهميت و توجه 

 واقع گردد.

متخصصان بر اين باورند كه يكي از  عوامل مهم در پيشگيري از 

گسترش دور كاري ، فقدان مشاغلي است كه بتوان به آن تخصيص 

داد.امروزه پيشرفت تكنولوژي اطالعات و ارتباطات  در جهان زمينه هاي 

كاري  فراواني را فرهم كرده است. با توجه به اينكه تكنولوژي اطالعات 

 باعث انعطاف پذيري كارها مي شود و كارها تخصصي تر مي شود.

بنابراين نياز به آموزش در سطح بيشتري احساس مي شود .تا بتوان  

به گونه اي علمي و صحيح وظايف و كارهاي اداري را در قالب 

دوركاري گنجاند و به اين ترتيب قدم بزرگي در راه بهره وري مطلوب و 

 امكانات و نيروي انساني در راه خدمت رساني به  خلق اهللا برداشت.

    منابع

 پورتال دولت  -

 Emarketerسايت تحقيقات فناوري اطالعات  -

 ماهنامه ثبت احوال  -

 اينترنت -
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 معرفي كتاب:

 

 

 "حقوق خانواده": كتابنام 

 

 نوشته دكتر محمد روشن عضو " حقوق خانواده"كتاب
هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي توسط انتشارات جنگل سال گذشته 
با شمارگان يكهزار نسخه در قطع وزيري با جلد نفيس چاپ و منتشر 

 .شده است

 صفحه اي، حقوق خانواده از 528 در يازده فصل اين كتاب 
منظر قوانين مدني و احكام اسالمي مورد كنكاش و بررسي نويسنده آن 

 .قرار گرفته است

خانواده از ديدگاه قران و سنت، خانواده در اسناد بين المللي، 
خانوده و جهاني شدن، لزوم تدوين منشور خانواده اسالمي ايراني، 

همچنين نكاح و بررسي آثار آن در حقوق داخلي و خارجي، واليت، 
قيمومت و حضانت، توليد مثل به روش هاي مصنوعي و نوين، شبيه  

 

 

سازي انسان، تغيير جنسيت، فرزند خواندگي از جمله موضوعات 
 .سرفصلهاي اين كتاب است

دكتر روشن همچنين در فصل آخر كتاب خود مولفه هاي 
 .امنيت حقوقي در حوزه خانواده را مورد بررسي قرار داده است

 منبع 218در تدوين مطالب اين كتاب عالوه بر بهره گيري از 
شامل كتاب و مقاله، قوانين و اعالميه ها و سايتها از كمك چند تن از 

همكاران پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي به ويژه قطب 
خانواده و جمعي از دانشجويان دانشكده حقوق اين دانشگاه، همچنين 

دانشگاه تربيت معلم و معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات 
 .اسالمي استفاده شده است

 

 گفتاري در باب جمعبت شناسي كاربردي-  2حقوق خانواده    -1
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 " ت شناسي كاربرديي گفتاري در باب جمع": كتابنام 

 تأليف دكتر محمد "گفتاري در باب جمعبت شناسي كاربردي"كتاب 
ميرزايي استاد جمعيت شناسي دانشگاه تهران با محوريت روش هاي 

غيرمستقيم برآوردهاي جمعيتي سازمان يافته است. هدف از اين كتاب 
آشنايي با روش هاي ارزيابي و تصحيح و تسطيح داده هاي جمعيتي با 

تأكيد بر آمارهاي سرشماري، استنباط ويژگي ها و برآورد شاخص  هاي 
جمعيتي با استفاده از روش هاي غيرمستقيم در زمينه ي ازدواج، زادولد 

و باروري، مرگ ومير و در نهايت استانداردسازي شاخص هاي جمعيتي 
مي باشد. كتاب در دو بخش و شش فصل و يك ضميمه تهيه شده 

 منتشر شد. 1381است. چاپ اول كتاب در سال 

ارزيابي و تسطيح آمارهاي "در بخش نخست با عنوان 
 از دو فصل تشكيل شده است. در فصل اول با عنوان "جمعيتي

 مؤلّف "ارزيابي آمارهاي جمعيتي با تأكيد بر گزارش سن و جنس"
ضمن بيان انواع اشكاالت و اشتباهات آمارهاي سرشماري، بر ضرورت 

ارزيابي آمارها تأكيد نموده و ضمن معرّفي روش هاي مستقيم و 
غيرمستقيم ارزيابي سرشماري، روش هاي مختلف ارزيابي گزارش سن 

و جنس و چگونگي كاربرد و استفاده از آن ها را به بحث گذاشته 
تسطيح و تصحيح گزارش سن در "است. در فصل دوم با عنوان 

 روش هاي مختلف تسطيح اشتباهات گزارش سن (سنين "سرشماري ها
منفرد و گروه هاي سني منظم پنج ساله) معرّفي و چگونگي استفاده از 
آن ها را با ارايه ي مثال هايي توضيح داده است. تبديل گروه هاي سني 

منظم پنج ساله به سنين منفرد و معرّفي شاخص ناهم ساني يا شاخص 
عدم تشابه ساختمان سني از موضوعات ديگر مطرح شده در اين فصل 

روش هاي غيرمستقيم برآورد شاخص هاي "بخش دوم با عنوان  است.
 فصل هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم كتاب را دربر مي گيرد. "جمعيتي

در اين بخش از كتاب مؤلّف تالش كرده است تا ضمن معرّفي 
روش هاي غيرمستقيم برآورد شاخص هاي جمعيتي در زمينه ي ازدواج 
و زناشويي، زادولد و باروري و مرگ ومير، روش هاي استانداردسازي 

را با تأكيد بر ميزان خام مرگ ومير توضيح دهد. در فصل سوم، 
پديده ي ازدواج و زناشويي و شاخص هاي تحليل آن مانند ميانگين سن 
در ازدواج بار اول، پيشرسي ازدواج، عموميت ازدواج و تجرد قطعي به 

روش هاينل براي محاسبه ي ميانگين سن  بحث گذاشته شده است.
ازدواج از موضوعات محوري مطرح در اين فصل است. فصل چهارم 

به موضوع زادولد و باروري اختصاص يافته و در آن شاخص ها و 
روش هاي مختلف برآورد زادولد و باروري از جمله نسبت كودك به 
زن، روش رله براي محاسبه ي شاخص هاي باروري با استفاده از نسبت 

كودك به زن و در نهايت روش بازماندگي معكوس براي برآورد 
 ساله به بحث گذاشته 9 تا 5 سال و 5شمار مواليد بر اساس جمعيت زير 

شده است. فصل پنجم به موضوع مرگ ومير اختصاص يافته است. در 
اين فصل مؤلّف به معرّفي روش ويليام براس براي برآورد احتمال 

سالگي پرداخته و در پايان سنجه هاي مختلف x تا 0مرگ بين سنين 
جدول عمر و چگونگي محاسبه ي آن ها را معرّفي كرده است. در فصل 

ششم با عنوان استانداردكردن ارقام و شاخص ها، روش هاي مستقيم و 
غيرمستقيم استانداردسازي با تأكيد بر ميزان خام مرگ ومير توضيح 

 داده شده است.
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