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 : پایهمقاله پژوهش 

 

جعل اسناد هویتی و بررسی روشهای پیشگیر ی از آن  در اداره کل 

 ثبت احوال استان گیالن

 6آرزو غالمپور، 7مینو پوروردی نجات

 : چکیده

  و وساای    كااپییوتری   افزارهای و نرم  و صنعت  علم  پیشرفت  به  با توجه

  ای پالحظاه   قاب   پیشرفت جع  اسناد هویتی رائمج  ...این  و غیره  چاپ

  ایان   به  اقدام  آنچنان علم  فناوری  با اتكا به  و بزهكاران  و پجرپان  داشته

  از اصا    و یاا بادل    جعا    تشایی    گااه   نمایند كه پی  پجرپانه  عنوان

شود ایان پاهوهس ساعی در     رو پی روبه  با دشواری  دراسناد و نوشتجات

انواع جع  صاورت گرفتاه بار روی     ،وضعیت اسناد در ایراننشان دادن 

آن و راههای جلوگیری از جع  را توضیح پای دهاد روت تیقیار در    

این پهوهس پیمایشی بوده و از ابزار پرسشاناپه اساتفاده شاده اسات.     

اعضاااک كمیتااه جعاا  ، جاپعااه آپاااری ایاان پااهوهس دروسااای ادارات 

ین پقوله پی باشد( و پا  از  استانداری و سایر دستگاههای پرتبط با ا

یافته ها و فرضیات پهوهس  تیلی  داده ها و آزپون فرضیات و تلیی 

به تصویب رسید یعنی هر چه قدر اسناد هویتی به صورت پتقن صاادر  

گردد اپكان جع  اسناد هویتی و تعداد پروناده هاا در پیااكم قضاایی     

اتی ارائاه  كاهس پی یابد و پ  از استنتاج كلای از پاهوهس، پیشانهاد   

 گردید.

 اسناد هویتی، سند، جع   :کلید واژگان

 مقدمه:

اسناد هویتی پداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد باه  

شناسناپه، كارت پلی، پایان خدپت یاا  » سند:  2كار پی روند و شاپ  

پعافیت از خدپت، گذرناپه و پدارک شناسایی صنفی پانند كارت های 
                                                           

استان گیالن هویتیكارشناس پسئول اپور . 7
 

كارشناس پسئول اپور حقوقی استان گیالن. 6
 

را شاپ  پی شود. ایان اساناد پایاه و اسااس     « ادارات دولتیشناسایی 

سایر پدارک نیز قرار پی گیارد و باه هماین لیاا  از اهمیات ویاهه و       

اعتبار خاصی در جاپعه برخوردار هستند.پ  الزم است صیت پفااد و  

پیتوای رعایت شده و به صورت پجعول و غیار واقعای پاورد اساتفاده     

اساناد پوصاو     ،علی رغم اهمیت فوقاین درحالیست كه  ،واقع نشوند

در پعرض انواع تیلفات از جمله جع  قرار دارند و شك  غیار واقعای و   

پجعول، ابزاری كارآپد برای پرتكباان جارایم گونااگون پیساو  پای      

بهره ور كردن اسناد هویتی از اهمیات زیاادی    راههایشناسایی  شوند.

ر اساناد هاویتی بار    آیا نیوه صادو برخوردارد است. این راهها كداپند؟ 

از نظار هاد  كااربردی و از نظار      ؟ این پهوهساتقان اسناد تاثیر دارد

بررسای اساناد   به  جمع آوری اطالعات پیدانی براساس روت پیمایشی

شناساایی   ،هویتی وضعیت پوجود اداره ك  ثبت احوال اساتان گایالن  

پشكالت و نقاط آسیب پذیر اسناد هویتی اداره ك  ثبت احوال اساتان  

ارائه راهكارهای پیشنهادی در جهت بهبود اسناد هاویتی اداره  و  گیالن

 پی پردازد. ك  ثبت احوال استان گیالن

 :فرضیات تحقیق

 اسناد هویتی اداره ك  ثبت احوال استان گیالن پتقن پی باشد. -

 بین نیوه صدور اسناد هویتی و اتقان آنان رابطه پعناداری وجود دارد. -

هر پدیاده ای را پا  از تعریاا پاهیات آن      اغلب توصیه پی شود كه

پدیده كه تیت بررسی است پورد اپتیان قرار دهیم. این اپكان تجزیه 

و تیلی  پدیده را به عناوان بیشای از ایان پاهیات فاراهم پای آورد.       

بنابراین، بهره وری نمی تواند به عنوان یک پدیده پستق  بررسی شاود  

 لر دارد را نیز تعیین نمایند.و الزم است كه پاهیتی را كه به آن تع

پوضوع بهره وری بیث تاازه ای نیسات و از ابتادای زنادگی انساانها و      

  با آنها همراه و عجین بود. ،شك  گیری جواپع تاكنون
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دلی  اصلی و اساسی خالقیت و نوآوری انسانها و در نتیجه پیشارفت و  

انادازه گیاری   توجه به همین پساله پهم بوده اسات.   توسعه جواپع نیز

بهره وری برای هر سازپان ضروری اسات و ایان اپار باه حادی حاائز       

اهمیت است كه پی توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه گیری 

 بهره وری، به نقاط قوت وضعا سازپان پی برد.

تالت برای بهبود و استفاده پوثر و كارآپاد از پناابع گونااگون چاون      

اناریی و اطالعاات، هاد  تمااپی پادیران       ،پاواد  ،نیروی كار، سرپایه

سازپانهای اقتصادی و واحدهای تولیادی صانعتی و پوسساه خادپاتی     

 ،روشاهای اجرایای كاار آپاد     ،است. وجاود سااختار ساازپانی پناساب    

تجهیزات و ابزار كار سالم، فضای كار پتعادل از ابزار ضروری برای نیا   

یک پقوله چند بعادی  بنابراین بهره وری  به بهره وری پطلو  هستند.

 است و نشان دهنده پوارد زیر است:

 دچگونه پنابع به كار پی روند( :كارایی كلی

دچه كیفیتی در پقایسه با چیزی كه پطلو  است بدسات   :اثرپذیری

 پی آید(

 دچگونه بهره وری طی زپان تغییر پی یابد(: روند

صادور  ثبت وقایع حیااتی چهارگاناهد تولاد، پارز، ازدواج و طاالق(،      

اسناد هویتی و تولید و نشر آپاار اطالعااتی جمعیتای از پاپوریتهاای     

كالن سازپان ثبت احوال است كه باید با افزایس برناپه های آپوزشای  

و پهوهشای ایاان پاپوریتهااا بااه نیاو احساان در كشااور انجااام گیاارد.   

همچنین صدور اسناد هویتی برای همه ایرانیاان پاپوریات انیصااری    

همه این آپار و اطالعات و اسناد صاادر شاده پای     ثبت احوال است و

بایست به گونه ای زپیناه سااز اساتفاده صاییح از اساناد را پوجاب       

   گردیده و در جهت افزایس بهره وری در جنبه های گوناگون گردد.

در این تیقیر تالت بر این است كه با بهبود بهره وری شرایط اتقاان  

 اسناد هویتی فراهم گردد.

ی پداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد باه  اسناد هویت

شناسناپه، كارت پلای، پایاان خادپت    »   سند: 2كار پی روند و شاپ  

یا پعافیت از خدپت، گذرناپه و پدارک شناسایی صانفی پانناد كاارت    

را شااپ  پای شاود. ایان اساناد پایاه و       « های شناسایی ادارات دولتی

پی گیرد و به همین لیا  از اهمیت ویاهه  اساس سایر پدارک نیز قرار 

 و اعتبار خاصی در جاپعه برخوردار هستند.

پایه و پبنای صدور ساایر اساناد نیاز     ،اسناد به لیا  كاركردهای ویهه

قرار پی گیرند و حایز اهمیت بوده و الزم است صیت پفاد و پیتاوای  

، نشوندر واقعی پورد استفاده واقع رعایت شده و به صورت پجعول و غی

اساناد پوصاو  در پعارض     ،این درحالیست كه علی رغم اهمیت فاوق 

انواع تیلفات از جمله جع  قرار دارند و شاك  غیار واقعای و پجعاول،     

ابزاری كارآپد برای پرتكبان جرایم گوناگون پیسو  پای شاوند و باه    

صورت روزافزون شاهد وقایعی پانند این هستیم كه فردی با استفاده از 

اقدام به افتتاح شاركت واهای كارده و تیات      ،سایی جعلیپدارک شنا

عنوان فروت اقساطی خودرو، پضاربه و غیره، پیلیونها توپاان از آحااد   

جاپعه كه به طور پعمول از اقشار آسایب پاذیر هساتند كالهبارداری     

این پورد و پاوارد پشاابه نشاانگر ایان اسات كاه داپناه و         كرده است.

یم بعادی وسایع   پجعول در ارتكا  جراگستره بكارگیری اسناد هویتی 

، برای طراحی پبارزه ای پوفار، نیازپناد آگااهی از    بوده و پتولیان اپر

 چگونگی نقس اسناد هویتی پجعول در وقوع جرایم پی باشند.

 71اساتناد باه پااده     نظر به تعریا ارائه شده از جع  اسناد هویتی باا 

جع  اسناد  ،اد سجلیقانون تیلفات، جرایم و پجازاتهای پربوط به اسن

هویتی را شاپ  ساختن پتقلبانه شناسناپه یا اسناد پبین هویت افاراد  

از زپان والدت تا وفات، یا قلب حقیقت در یک سند هویتی به صاورت  

تقلبات پادی و پیسوس از قبی  تغییر دادن كلمه هاا یاا عبارتهاا باه     

به طاور   انیای پیتلا به قصد اضرار به غیر به طرق پیس بینی شده و

كلی به پنج طریر عمده ایجاد تغییرات در پندرجات سند و پشیصات 

دارنده ی آن، جابجایی و تعویض عك ، ارائه پدارک هویت غیر، دخا   

ساخت و تولید سند با استفاده از اپكانات چاپ  ،و تصر  در اپهار سند

 و رایانه صورت پی گیرد .

شناسایی فاردی افاراد    ،با گذر زپان و افزایس جمعیت جواپع گوناگون

بیشتر پورد توجه قرار گرفته و روت های پیتلفی برای شناسایی بكار 

گرفته شد كه پهمترین آن ها صدور اسناد هویتی بارای افاراد جاپعاه    

پی باشد. اسناد هویتی از ابداعات و پظاهر حقوق تمادن عصار حاضار    
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وق است و پجوز ورود به دنیای شهروندی است كه برخاورداری از حقا  

اجتماعی و فرهنگی و سیاسای را باه دنباال دارد . ایان اساناد پاالک       

هویت و تابعیت افرا د و یگانه پداركی هستند كه اجاازه اعماال حار و    

 ادای تكلیا را به افراد جاپعه پی دهند.

یكی از اقداپاتی كه در رابطه با پیشگیری وضعی جع  اسناد كه پقدپه 

است پی توان پورد اساتفاده قارار   ای برای وقوع جرایم شدیدتر بعدی 

شناسایی بسترهای وقوع جارم جعا  اساناد اسات،      داد، در پرحله اول

زپینه هایی پانند آسیب پذیری های اسناد و عدم اساتیكام آنهاا كاه    

شیوه های پیتلا جع  را برای تبهكاران پیسر ساخته و پی تواند باه  

در پرحلاه  عنوان بستری پناسب برای جع  اساناد پیساو  گاردد. و    

بعدی پی توان با تعیین روشها و راه كارهای بهره گیار ی پجارپین از   

اسناد جعلی در ارتكا  جرائم تمهیدات الزم را به عم  آورد و فرصات  

 سوک استفاده از اسناد پجعول را از آن ها سلب نمود.

صیت و اتقان اسناد هویتی نشان دهنده اهمیت آن بوده كه الزپاه آن  

های دولت الكترونیک در كشاور باوده و صادور اساناد     تكمی  زیرساخت

راستای پكاانیزه   هویتی دشناسناپه رایانه ای و كارت هوشمند پلی( در

كردن فرایندهای ارائه خدپات، گاپی به پنظور افزایس ضریب اپنیتای  

 اسناد است كه در دستور كار سازپان ثبت احوال كشور قرار دارد.

 نتیجه گیری:بحث و 

هویتی پداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به اسناد 

پایان خدپت یا  ،كارت پلی،شناسناپه ،سند 2كار پی روند و شاپ  

گذرناپه و پدارک شناسایی صنفی پانند كارت های  ،پعافیت از خدپت

 شناسایی ادارات دولتی را شاپ  پی شود .

پی گیرد و به همین این اسناد پایه و اساس سایر پدارک نیز قرار 

لیا  از اهمیت ویهه ای برخوردار هستند و درجاپعه نیز از اعتبار 

خاصی برخوردار هستند و به لیا  پوارد فوق الذكر پورد توجه 

 ،پرتكبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اپوال دكالهبرداری

با  خیانت در اپانت و... ( قرار پی گیرد و پرتكبین جرائم پذكور ،سرقت

جع  اسناد هویتی و با سوک استفاده از عملكردهای این اسناد به اهدا  

 پجرپانه خود نائ  پی شوند .

، پیشگیری از ارتكا  جرایم در تماپی زپینه های پتصور اجتماعی

قضایی و.. آپاری به پراتب سودپندتر و كاراتر از پقابله با ، فرهنگی

اری آثار پیشگیری بر جرائم است و هزینه های انجام آن و پاندگ

 همگان پسلم و پیرز است.

 نهادینه ،بدین لیا  در تماپی جواپع از طریر آپوزشهای همگانی

نمودن ارزشها و اخالقیات و از بین بردن انگیزه ها و زپینه های 

ارتكا  جرم از صر  هزینه بسیار توسط جاپعه و نهادهای اپنیتی و 

ن و نهایتاً پجازات تعقیب پجرپی ،قضایی در جهت كشا جرائم

پرتكبین خودداری نموده و سعی بر آن دارند بجای پرداختن به بیث 

پیچیده پقابله با جرائم كه اپری پوخر و در حقیقت عك  العم  

پیسو  و همیشه به لیا  پنفع  و غیر كارآپد خواهد بود به عواپ  

و قب  از وقوع جرم همت گمارند بدین طریر توصیه تماپی  پیشرو

عه شناسان و جرم شناسان تمركز بر بیث پیشگیری از وقوع جرم جاپ

و سعی در این زپینه است در بیث جع  اسناد نیز توجه به اثار پیر  

و بروز بودن پجرپین و ایادی درگیر كه با استفاده از روشهای پدرن و 

تكنیكهای جدید به جع  و استفاده از اسناد پجعول پی پردازند 

گیری و از بین بردن زپینه ها و پوجبات و ضرورت توجه به پیش

 پقدپات جرم اپری اساسی و غیر قاب  اجتنا  است . 

در این پهوهس كه با هد  كلی بررسی انواع جرائم اسناد هویتی و 

راههای پیشگیری از آن صورت گرفت . ضمن بررسی و شناسایی 

اهمیت و صدور  ،پست سازپانی ،عواپلی چون سطح كار پاسیگویان

پیزان آگاهی پردم نسبت به  ،اسناپه به عنوان پدرک هویتیشن

از نظر روت تیقیر پورد  اهمیت شناسناپه و ابعاد جع  سنجیده شود

روت پطالعه اسنادی و نیز روت پیمایشی عمده ترین  ،استفاده

 روشهای تیقیر در این پطالعه بوده اند .

حوال و جاپعه نمونه این تیقیر شاپ  كلیه روسای ادارات ثبت ا

انتیا  گردیدند. با توجه به  اعضای كمیته جع  استانداری گیالن

ابزار و روت جمع آوری  ،ویهگی پوضوع پطالعه و جاپعه نمونه

 اطالعات پرسشناپه بوده است.
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در این تیقیر سعی گردیده بعضی از عواپ  پوثر بر روشهای جع  

فرضیات زیر  اسناد هویتی شناسایی شود .بنابراین در پطالعه حاضر از

 استفاده گردیده است :

بین آگاهی پردم نسبت به اهمیت شناسناپه و جع  آنان رابطه  -

 پعناداری وجود دارد .

بین صدور اسناد و تعداد پرونده های پطروحه در پیاكم قضایی  -

 رابطه وجود دارد.

اطالعات و  آوری و جمع یدانیپ اتیاگر از پباحث پربوط به عمل

  ،یو تنها به طور پجم  به تلی مها صر  نظر نمایی پردازت داده

در  م،یاكتفاكن یدانیبدست آپده از پطالعه پ جیو استنتاج از نتا  یتیل

 ریتیق نیا های افتهیو  جیبه عمده نتا می توانیپ یكل بندی جمع کی

اشاره نمود كه در دو قسمت  اتیبا اهدا  و فرض تباطخصوصاً در ار

 آورده شده است. ینییتب یو دستاوردها یفیتوص یدستاوردها

  :دستاوردهای توصیفی

درصد پاسیگویان  26بر اساس نتایج بدست آپده از تیقیر حاضر  -7

درصد اعضای كمیته جع  استانداری  96روسای ادارات ثبت احوال و 

 پی باشند .

با عنایت به اینكه پاسیگویان از افراد با سابقه دراپور اسناد هویتی  -6

درصد سابقه  9626سال و  74درصد سابقه كار كمتر از  54باشند پی 

 سال داشتند.  62درصد باالی  6626سال و پابقی  64تا  72كار بین 

یكی از پهمترین سئواالت این تیقیر نظر پاسیگویان در خصوص  -9

درصد  3924قرار پی گیرد بود كه  بیشترین پدرک هویتی پورد جع 

رک قاب  جع  عنوان كردند.* این تیقیر شناسناپه را پهمترین پد

 پربوط به قب  از پكانیزه شدن شناسناپه ها پی باشد *

درصد  17،در خصوص قلم اطالعاتی پورد جع  در شناسناپه-5

درصد  321درصد تغییر عك  و  7325،پاسیگویان پشیصات فردی

 پی  تولد و صدور را اعالم نمودند .

درصد اعالم كردند اگر شناسناپه  7/61در زپینه تیریر شناسناپه  -4

 926،بصورت پكانیزه و تیت و  صادر شود جع  آن كاهس پی یابد

درصد فقط بصورت تاییی پالک قرار دادند و پابقی شناسناپه را 

 بصورت دستی بهتر دانستند . 

درصد  321 ،در خصوص پهمترین علت جع  اسناد هویتی -2

 224درصد كالهبرداری و 17،پاسیگویان ثبت ازدواج غیر واقعی پطرح

 بیث اشتغال را پطرح كردند .

اپا پهمترین پدرک و سند هویتی از نظر پاسیگویان به ترتیب  -1

درصد اظهارنظری  926درصد كارت پلی و  224،شناسناپه 3129

 نداشتند .

پیزان آگاهی پردم در خصوص اهمیت شناسناپه پولفه دیگری بود  -6

ان استعالم گردید. بر اساس اطالعات كه در پرسشناپه از پاسیگوی

 54،درصد آگاهی پردم از اهمیت شناسناپه را زیاد 62بدست آپده 

 درصد كم عنوان كردند. 63درصد پتوسط و 

در خصوص صدور اسناد غیر قاب  جع  و كاهس پرونده در پیاكم  -3

درصد نقس صدور اسناد  6122قضایی پبیث بعدی بود كه پاسیگویان 

، را در كاهس پرونده های پیاكم قضایی زیاد دانسته غیرقاب  جع 

 درصد كم دانستند . 926درصد پتوسط و  7227

 تبیینی:دستاوردهای 

در این بیس به بررسی رابطه پتغییرهای پیتلا پهوهس پرداخته 

 شده است. نتایج این بررسی ها به شرح ذی  است:

پردم از برای بررسی رابطه بین آگاهی  ،در خصوص فرضیه اول -7

اهمیت شناسناپه و نوع جع  قلم اطالعاتی در آن از آزپون 
2 

بیانگر  1215استفاده شده است نتیجه آزپون با سطح پعنی داری 

پی باشد بنابراین فرضیه اول تایید   وجود رابطه بین دو پتغیر یاد شده

پی گردد. به این پعنا كه هر چه آگاهی پردم نسبت به اهمیت 

شناسناپه باال پی رود پیزان استفاده از آیتم های پوجود در شناسناپه 

 نیز افزایس پی یابد.
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برای بررسی رابطه بین نیوه صدور اسناد  ،در خصوص فرضیه دوم -6

هویتی و كاهس تعداد پرونده های پطروحه در پیاكم قضایی از آزپون 
2 بیانگر  1216استفاده شده است نتیجه آزپون با سطح پعنی داری

وجود رابطه بین دو پتغیر یاد شده پی باشد . بنابراین فرضیه دوم 

این پعنا كه هر چه نیوه صدور اسناد بصورت تایید پی گردد به 

باشد اپكان جع  ان كاهس یافته و به تبع تعداد پرونده های  پكانیزه

 حقوقی در پیاكم قضایی نیز كاهس پی یابد .

 پیشنهادات:

اپروزه بر كسی پوشیده نیست كه یكی از لوازم اساسی و انكار ناپذیر 

و زیربنای كلیه فعالیتهای  در هویت افراد شناسناپه پی باشد . و پایه

جایگزینی برای آن  سیاسی و... پی باشد و هیچ ،اقتصادی ،اجتماعی

وجود ندارد پ  الزم است صیت پفاد و پیتوای آنها رعایت شده و به 

صورت پجعول و غیر واقعی پورد استفاده واقع نشود و این در حالیست 

تیلفات از  اسناد پوصو  در پعرص انواع، كه علی رغم اهمیت فوق

جمله جع  قرار دارند و شك  غیر واقعی و پجعول ابزاری كار آپد برای 

پرتكبان جرایم گوناگون از جمله جرائم علیه اپوال پیسو  پی شود. 

پی توان با ایجاد استیكام در  ،در بیث دشوار ساختن ارتكا  جرم

اسناد هویتی از سند كه پورد آپاج جرم جع  قرار دارد حمایت و 

ظت و یا با تدابیر پناسب برناپه های كنترلی برای اسناد هویتی حفا

پیس بینی كرد و سیر و حركت اسناد غیر واقعی و جعلی را پیدود 

در این راستا پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت و كاهس جع   ساخت.

 اسناد هویتی به شرح ذی  ارائه پی گردد:

  تاشدگی و رطوبت استفاده از كاغذ پناسب و به نیوی كه در پقاب -

 پقاوم باشد و نقس های پ  زپینه در پتن كاغذ ایجاد شود .

از فاكتور رپزی یا سوزنی نیز باید در اسناد هویتی استفاده شود .  -

این روت كه بیشتر در اسناد هویتی دفترچه ای پانند شناسناپه و 

رپوزی را  ،است گذرناپه كاربرد داشته و پانند حركت سوزن روی كاغذ

 نیز در بر دارد كه عاپ  پهمی در پقابله با جع  اسناد هویتی است .

چاپ و تیریر اسناد هویتی نیز باید شك  استاندارد یافته و به صورت  -

با سند غیر واقعی برای  همگون تهیه شوند تا شناسایی سند اصی 

پتصدیان بررسی اسناد پیسر شود . همچنین در تیریر این اسناد از 

ترجییاً جوهر چاپ استفاده شود و نوشته های  ،فیت باالجوهر با كی

 سند به صورت تاییی تیریر شود .

 ،همگام با بهره گیری از فناوری اپروزی در تولید اسناد هویتی -

تجهیزات پرتبط با آن نیز برای بررسی اسناد پیس بینی شود. با این 

برای  ،توضیح كه وقتی سندی با قابلیت های الكترونیكی تولید شود

 استفاده از آن نیز نیاز به تجهیزات جانبی است .

فردی  برای اطمینان از احراز هویت افراد باید بانک پتمركز اطالعات -

و نهادهای پتولی صدور اسناد هویتی ایجاد  با پشاركت تماپی ارگان ها

و بدین نیو عم  شود كه اطالعات پربوط به هر سند هویتی كه از هر 

در آن بانک ذخیره شده و در شناسایی  ،شود پرجعی صادر پی

اشیاص به جای تكیه بر پندرجات ظاهری اسناد هویتی كه پی تواند 

به سوابر پوجود در آن بانک كه از  ،غیر واقعی و پنیر  كننده باشد

 تكیه گردد . ،اعتماد بیشتری برخوردار است

واگذاری اپور تصدی گرایانه به بیس خصوصی و حفظ اپور  -

 میتی و خودداری از توسعه وظایا فعلی .حاك

پیشگاپی در استفاده از اسناد الكترونیک و حذ  سیستم اداری  -

 سنتی پوجود .

ارائه آپوزت همگانی بمنظور تقبیح عم  و رویگردانی عموم از  -

 ارتكا  عم  .

آپوزت دائم كاركنان بمنظور رعایت اصول اپنیتی و كشا و  -

 اد جعلی . شناسایی و پبارزه با اسن

پجازاتهای فعلی جع  اسناد بازدارنده نمی باشد تنظیم یک الییه  -

زیرا بعضاً جاعلین سودهای  الزم است.جدید برای تشدید پجازاتها 

 كالنی را بدست پی آورند كه زپینه این جع  را فراهم پی آورد.

 :منابع

نشر  ،عمومی جرائم علیه امنیت و آسایش ،ضیاکالدین ،پیمانی -

 7915سال  ،چاپ اول،پیزان

قوانین و مقررات مربوط به خانواده ) قوانین  ،جهانگیر ،پنصور -

 7965سال  ،انتشارات سمت ،ثبت احوال (
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 ،انتشارات كتابیانه پلی ایران ،فرهنگ بزرگ سخن ،حسن ،انوری -

7967 

 ،جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرایم علیه اموال ،همتی -

  7969سال 

سال  ،بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلی ،پجید ،شهریاری -

7912 

استفاده از سند مجعول در حقوق جزای  ،فرنود ،كاظم زاده -

 7913سال  ،ایران

 7916سال ،استفاده از سند مجعول ،فتح ابادی -

جرائم و مجازاتهای  ،قانون تخلفات ،سازپان ثبت احوال كشور -

  7911سال  ،مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

 7923سال  ،تهران،زایش و خیزش ملت ،داور ،شییاوندی -

كاربردی پعاونت اجتماعی  ،فصلناپه تیصصی ،امنیت اجتماعی -

  7965سال  ،شماره اول،ناجا

 چاپ اول . ،نشر قطره ،جامعه مدنیپجید،  ،پیمدی -

 7915سال  ،7ج ،تاریخ سیاسی اسالم ،رسول ،جعفریان -
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  :مقاله پژوهش پایه  

 

بررسی رابطه شخصیت و رفتارهای شهروندی در کارکنان اداره 

 کل ثبت احوال استان هرمزگان 

 1 گیتا بردبار

 چکیده :

هد  از پهوهس حاضر بررسی رابطه شیصیت و رفتارهای     

شهروندی در اداره ك  ثبت احوال استان هرپزگان است. جاپعه 

آپاری شاپ  كلیه كاركنان اداره ك  ثبت احوال اعم از پركز 

نفر بود. روت  799وشهرستان های استان بودند كه تعداد آنها 

دو پرسشناپه جهت گردآوری داده ها  ی بود.شیمایپپهوهس 

شیصیت و رفتارهای شهروندی پورد استفاده قرار گرفتند. پقدار 

و پرسشناپه  32/1ی كرونباخ پرسشناپه رفتار شهروندی آلفا

ها بود. آنالیز  ناپه پرسساست كه نشانگر اعتبار  66/1شیصیت 

و با آزپون همبستگی پیرسون صورت  Spssداده ها در نرم افزار

 گرفت.

این سازپان در نشانگر این بود كه، كارپندان  یافته های تیقیر

درصد از  6/22سال قرار داشتند.  42 تا 65رده سنی بین 

كارپندان تیصیالت لیسان  داشتند. همچنین تیلی  فرضیات 

نشان داد كه، پیان ویهگی های  وسطح پعناداری به دست آپده

 شیصت، دوپؤلفه درونگرا و برونگرا با رفتار شهروندی سازپانی

 ارتباط پعنی داری وجود دارد.

پدیران و  یافته های این پهوهس پی تواند به پسئولین،     

سهیم كردن كاركنان در جهت  سرپرستان سازپان های پیتلا

                                                           
1
 ثبت احوال استان هرپزگانپنابع انسانی پدیریت و پعاون توسعه  - 

 پنافع سازپانهمچنین درتعیین اهدا  و ارزت های سازپان 

 كمک كند.

 : واژه ها کلید

شهروندی رفتارهای  –شیصیت برونگرا -شیصیت درونگرا

 سازپانی

 

 مقدمه:

و  داوطلبانه رفتارهایای از  پجموعه سازپانی رفتارشهروندی

كه بیشی از وظایا رسمی فرد نیستند و كاركنان  است اختیاری

فراتر از قرار پی دهد كه بصورت داوطلبانه  را در وضعیتی

 انتظارات وظیفه و شرح شغ  خود عم  نمایند.

اقد استعدادهای اردی كه فافده است كه اذیرفته شااپروزه پ

  و حرفه خودپی باشد.هر قدر هم ارای یادگیری شغاالزم ب

جنبه های دیگر شیصیتس جالب باشد پردود خواهد شد و 

همچنین درست است كه اگر چنین فردی دارای استعدادهای 

پورد نظر باشد ولی اگر پنس و رفتارت پانع از سازگاری وی با 

از آنجائیكه ر باشد پردود خواهد شد.سسه و یا با افراد دیگؤپ

ویهگی های شیصیتی افاراد به عنوان عواپلی برای تعیین رفتار 

آنان عم  پی كند، پی توان با شناسایی آن ها برای پیس بینی 

رفتار، چارچوبی به دست آورد. آگاهی از شیصیت افراد پی تواند 

پست  به پدیریت سازپان كمک كند، تا افراد واجد شرایط را در

های پیتلا سازپان بگمارد كه این كار به نوبه خود باعث خواهد 

جابه جایی كاركنان كاهس و رضایت شغلی آنان افزایس  .شد

یابد.از طر  دیگر، عملكرد افراد، تیت تاثیر پتغیرهای زیادی 

 بررسی رابطه شخصیت و رفتارهای شهروندی در کارکنان اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان        
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قرار دارد. یكی از پهم ترین این پتغیرها، شیصیت و ویهگی های 

ی شیصیتی بر رفتار یک فرد شیصیتی افراد است. ویهگی ها

تاثیر پی گذارند. بنابراین، پاسخ افراد به هر نوع پوقعیتی، بسته 

 (. 766: 7961به شیصیت شان پتفاوت خواهد بوددزاهد بابالن، 

و روحی است كه به  شیصیت تركیبی از پشیصات رابط فیزیكی

افراد هویت پی بیشند این پشیصات با ویهگی های ثابت شاپ  

رت، تفكرات، فعالیت ها و احساسات فرد هستند و نیوه نگ

حاص  تعاپالت عواپ  پییطی و ینتیكی پی باشند 

 ( .7963درضائیان،

در پكاتب اولیه پادیریت، افراد با رفتاارهایی ارزیاابی پی شدند 

كه طبار شرح شغ ، از شاغ  انتظار پی رفت، ولی اپروزه 

ظا را پد نظر قرار سازپان ها، رفتارهایی فراتر از نقس های پو

پی دهند. به عبارت دیگر، در گذشته پیققان در پطالعات خود 

برای بررسی رابطه پیان رفتارهای شغلی و اثربیشی سازپانی، 

بیشتر به عملكرد درون نقشی كاركنان توجه پی كردند. عملكرد 

درون نقشی به آن گونه از رفتارهای شغلی كاركنان اطالق پی 

یا و نقس های رسمی سازپان بیان شده، شود كه در شرح وظا

توسط سیستم رسمی شناسایی شده و به آنها پادات تعلر پی 

گیرد. در حالی كه، عملكرد فرانقشی رفتارهای شغلی، فراتر از 

نقشهای رسمی كاركنان است. این رفتارها اختیاری اند و پعموالً 

نمی شوند.  در سیستم پادات رسمی سازپان در نظر گرفته

ارهای فرانقشی كه بدان ها رفتار شهروندی سازپانی نیز رفت

اطالق پی شود، ابعادی چون كمک به دیگران، احترام به حقوق 

دیگران، روحیه جوانمردی، وظیفه شناسی و فضیلت شهروندی را 

شاپ  پی شود. از طرفی دیگر، عملكرد افراد، تیت تاثیر 

ن پتغیرها، پتغیرهای زیادی قرار دارد. یكی از پهم ترین ای

شیصیت و ویهگی های شیصیتی افراد است. ویهگی های 

شیصیتی بر رفتار یک فرد تاثیر پی گذارند. بنابراین، پاسخ افراد 

به هر نوع پوقعیتی، بسته به شیصیت شان پتفاوت خواهد بود 

 (.6111، 7دهوسام

نتایج حاص  از بررسی خصوصیات شیصیتی افراد، حاكی از      

ار افراد به پنس و خصوصیات شیصیتی آنها آن است كه رفت

بستگی دارد. بنابراین، ویهگی های شیصیتی افراد زپینه ساز 

رفتارهای آنان است. شرایط كاپالً پتیول و حاكم بر سازپان ها و 

افزایس رقابت و لزوم اثربیشی آنها در چنین شرایطی، نیاز آنها را 

آشكار كرده  به نس  ارزشمناادی از كاركناان، بیس از پیس

است، نسلی كه از آنها به عنااوان سربازان سازپانی یاااد پی 

شود. این كاركنان بی تردید، وجه پمیز سازپان های اثربیس از 

غیراثربیس هستند، سازپان را پوطن خود پی دانند و برای 

تیقر اهدا  آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقس رسمی 

دریغ نمی كنند. اپروزه از تالت خود عم  كرده و از هیچ تالشی 

های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه و سودپند، تیت عنوان 

رفتارهای افزون بر نقس یا رفتارهای شهروندی سازپانی یاد پی 

                                                           
1
-Hussam 
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كنند. اكثر پدیران نیز خواهان كاركنانی هستند كه بیس از 

وظایا شرح شغ  خود فعالیت پی كنند. آنها به دنبال كاركنانی 

د كه به فراسوی انتظارات پی روند، به پی  و خواست خود هستن

به رفتارهایی دست پی زنند كه جزک وظایا رسمی شغلی شان 

نیست و به طور كلی، رفتار شهروندی سازپانی باالیی دارند. 

چنین رفتارهایی دنقشی و فرانقشی( بر اساس ادراک از واقعیت 

ایی ابعاد شك  پی گیرد نه خود واقعیت. بنابراین، شناس

شیصیتی افراد و نقشی كه آنها پی توانند در رفتارهای فرانقشی 

یا رفتار شهروندی سازپانی درفتار( بروز داشته باشند، حائز 

 (.7931دحبیبی تبار،  اهمیت است

در نظام بوروكراتیک تمام تالت پدیران در جهت كسب      

ست. به كارایی بیشتر با حفظ سلسله پراتب هرپی سازپان بوده ا

بین افراد  همین جهت پناسبات سطیی و غیرقاب  اطمینان

وجود دارد. اپا در نظام ارزشی انسانی و دپكراتیک پناسباتی 

درست و قاب  اطمینان در پیان پردم به وجود پی آید. در چنین 

پییطی به سازپان و اعضای آن فرصت داده پی شود كه تا حد 

ه شهروندان در نظام ارزشی توان پیس روند. بر این اساس توجه ب

دپوكراتیک رو به افزایس است. اكنون كه اهمیت شهروندان به 

عنوان یكی از پنابع بسیار پهم سازپان درک شده است، رفتار آن 

ها هم پی توانند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست كه 

پیققان زیادی به تجزیه و تیلی  رفتار شهروندی پرداخته اند. 

ور كلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و پفید است به ط

كه افراد آن را به صورت دلیواه و داوطلبانه از خود بروز پی 

دهند. به این ترتیب پطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در 

سازپان كه به رفتار شهروندی سازپانی شهرت یافته است، بسیار 

رفتار شهروندی سازپانی  پهم و ضروری به نظر پی رسد. پفهوم

پیالدی به  7361اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوای  دهه 

دنیای علم ارائه شد. تیقیقات اولیه ای كه در زپینه رفتار 

شهروندی سازپانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی پسئولیت 

ها و یا رفتارهایی بود كه كاركنان در سازپان داشتند، اپا اغلب 

گرفته پی شد. این رفتارها با وجود اینكه در ارزیابی های  نادیده

سنتی عملكرد شغلی به طور ناق  اندازه گیری پی شدند و یا 

حتی گاهی اوقات پورد غفلت قرارپی گرفتند، اپا در بهبود 

 (.6119دبینستوک و همكاران،  اثربیشی سازپانی پؤثر بودند

را به رخدادهای  درگذشته، پدیریت دولتی توجه اصلی خود     

نوین درون بوروكراسی پعطو  پی داشت و به طور عمده 

پشكالت درونی بوروكراسی را پسئله اصلی خود پی پنداشت. 

اپروزه پدیریت دولتی باید ابعاد اجتماعی و عموپی حرفه خود را 

بشناسد و از آثار سازپان خود بر پییط اجتماعی آن آگاه باشد و 

دی را دغدغه ذهنی خود قرار دهد پسائ  شهروندان و شهرون

 (.71:  7961دالوانی و دانایی فرد، 

رفتار فردی كاركنان در پییط كار توجه بسیاری از پیققان      

را در دهه اخیر به خاود جلب كرده و رفتارهای گوناگونی در این 

پطالعات پورد بررسی و تیلی  قرار گرفته اند. این رفتارها 
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و « رفتار فرا وظیفه ای»، «جتماعی كاركنانرفتار ا»عبارتند ا ز 

هد  اصلی همه این پطالعات تعریا «. رفتارشهروندی كاركنان»

نوعی رفتار فردی بوده است كه در پوفقیت بلند پدت سازپان 

 (.7335های خدپاتی پوثر بوده استد دین و دیگران، 

دی سازپانی را به عنوان رفتاری آقای ارگان رفتار شهرون     

پورد بررسی قرار پی دهد به این پعنی كه رفتار « یفه ایوظ»

شهروندی رفتارهایی است كه از جانب كاركنان و در پییط كار 

كه فراتر از نقس های تعریا شده برای كاركنان است، انجام پی 

شود و لزوپاً به طور پستقیم بوسیله سیستم پادات رسمی پورد 

 تشویر قرار نمی گیرد.

یا را پورد استفاده قرار پی دهیم كه اجزاک و پا این تعر     

 عناصر اصلی آن عبارتند از: 

نوعی از رفتار كه فراتر از حد و پرز تعیین شده توسط سازپان، از 

 جانب كاركنان بروز پی كند. 

رفتاری كه توسط ساخت رسمی سازپان پورد تشویر و شناسایی 

 قرار نمی گیرد.

عملكرد سازپان و پوفقیت عملیاتی رفتاری كه تاثیر بسزایی در 

 (.7331دارد دنت پایر و دیگران ، 

در این تیقیر برای تعریا ابعاد شهروندی سازپان از ابعاد      

نوع دوستی، وجدان كاری، جوانمردی، وفااداری سازپاانی، 

ابتكارات فردی، توسعه شیصای، پشاركت سازپانی، احاترام و 

 تكریام استافاده پی شود. 

عواپ   به توجه با شده است سعی حاضر، در پهوهس رو نیااز 

شیصیتی در عرصه های پیتلا، تاثیر آن را بر رفتار شهروندی 

ی آپاری پناسب، رابطه ها روتبنابراین  با استفاده از  .بیردازیم

بین شیصیت و رفتار شهروندی كاركنان در اداره ك  ثبت احوال 

 آنها ارزیابی و بررسی شد.ی رگذاریتأثاستان هرپزگان و پیزان 

 پیشینه تیقیر:

پتغیرهایی است كه در چند دهه  از یكی سازپانی رفتارشهروندی

اخیر پورد توجه پیققان و پهوهشگران قرار گرفته است. 

همچنین نتایج تیقیقات انجام شده نشان پی دهد كه عواپ  

زیادی بر رفتار شهروندی سازپانی پوثر است.در تیقیقی كه در 

( در رابطه بین درونگرایی و برونگرایی و 7911رضویه د سال

رضایت از شغ  در كارپندان شهر تهران انجام داده به این نتیجه 

دست یافته است كه بین ویهگی های شیصیتی و رضایت و 

پیشرفت شغ  رابطه وجود دارد او پعتقد است افرادی كه پنبع 

بع كنترل بیرونی كنترل درونی دارند در پقایسه با افرادی كه پن

 دارند از شغ  خود رضایت بیشتری دارند.

( در تیقیر خود، رابطه بین شیصیت و رفتار 7937صادق پورد

شهروندی سازپانی را در پیان كاركنان دانشگاه سوره پورد 

ات ببررسی قرار داد. نتایج تیقیر وی نشان پی دهد كه بعد ث

صد، بعد برون در 16عاطفی با رفتار شهروندی سازپانی دارای 

 21درصد، بعد سازگاری  49درصد، بعد تجربه چذیری 54گرایی 

درصد رابطه است. 23درصد و در آخر، بعد باوجدان بودن دارای 
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درصد بر بهبود رفتار  49همچنین پتغیر شیصیت به پیزان 

 شهروندی سازپانی تاثیرگذار بوده است.

زپینه انجام  ( در اولین پطالعه ای كه در این7363كارام بایا د

داد، دریافت كه كاركنانی كه در واحدهای سازپانی با عملكرد باال 

كار پی كنند از كاركنانی كه در واحدهایی با عملكرد پایین كار 

 پی كنند بیشتر به رفتارهای شهروندی پرداخته اند.

( در تیقیقاتی كه 7333و  6111،ویتوریو و همكاران د 7بوساتو

برر روی دانشجویان انجام دادند، نشان دادند كه بین ویهگی های 

شیصیتی پنج عاپ  بزرز و انگیزه پیشرفت دانشجویان رابطه 

وجود دارد كه این رابطه در ویهگی شیصیتی روان نهندخویی با 

عملكرد تیصیلی  انگیزه پیشرفت پنفی و در بقیه پتغیرها با

 پثبت گزارت شد.

( در تیقیر خود، رابطه بین شیصیت فعال و 6116كارپنترد

رفتار شهروندی سازپانی، پنج عاپ  بزرز شیصیت و رفتار 

شهروندی سازپانی را پورد بررسی قرارداد. نتایج تیقیر وی 

نشان داد كه شیصیت فعال، دارای همبستگی باالیی با رفتار 

بوده، آن را پیس بینی پی كند. همچنین شهروندی سازپانی 

شیصیت فعال به صورت پثبت و پعنی داری با برونگرایی و با 

وجدان بودن در ارتباط است. در نهایت، نتایج تیقیر نشان پی 

دهد كه شیصتی فعال به همراه پنج عاپ  بزرز شیصیت، نقس 

 قاب  پالحظه ای در پیس بینی رفتار شهروندی سازپانی دارد.

                                                           
1
Busato 

 916 روی تیقیقی كه بر در( 6113دواسچمک كارو اروجو،كوپ

به بررسی نقس  دانشجویان دوره كارشناسی انجام دادند از نفر

پیشرفت تیصیلی  بینی انگیزه و پیس ویهگیهای شیصیتی در

كه بین  نشان داد نتایج تیقیر آنها. دانشجویان پرداختند

توافقی  بازبودن به تجربه و ویهگیهای شیصیتی وجدانی بودن،

بین  و دارد پیشرفت رابطه ی پثبت وجود انگیزه ی بودن با

 انگیزه ی برونگرایی با هندخویی ونویهگیهای شیصیتی روان 

تیلی  رگرسیون  همچنین نتایج. ندارد پیشرفت رابطه وجود

ازواریان  % 71 نشان دادكه ویهگی شیصیت وجدانی بودن

 انگیزه یییشرفت راتبیین پیكند.

 یهگی( نشان دادند و6113د ( و صمد6177د نگیبرانیانگ و 

با سالپت  یجانیهوت ه یو همه جنبه ها یتیشیص یها

در سازپان ارتباط پتقاب   یو نوآور یوعملكرد شغل یسازپان

 ی( با بررس6171(. هرا دZhang &Balcs&Sils،6177داردد

و  یشغل تیو رضا یبر تعهد سازپان یتیشیص یها یهگیو ریتاث

 یدر هند نشان داده است تماپ یانیپ رانیپد یازپانسالپت س

و سالپت  یشغل تیرضا ،یبر تعهد سازپان یتیشیص یها یهگیو

 گذارد. یپ ریتاث یسازپان

 : ها مواد و روش

پهوهس انجام شده به لیا  زپانی یک پطالعه پقطعی، روت از 

كارپندان  جاپعه آپاری این تیقیر شاپ  یمایشی است.پنوع 

 اداره ك  ثبت احوال استان هرپزگان فعالیت درپشغول به 
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. حجم نمونه این تیقیر با توجه به وسیع نبودن جاپعه باشند یپ

نفر كارپندان پشغول به فعالیت  799آپاری پورد پطالعه تماپی 

اداره ك  ثبت احوال استان هرپزگان به عنوان نمونه آپاری  در

 انتیا  شدند.

ی كرده آور جمعارپندان توزیع و در بین ك پهوهشگر پرسشناپه را

سوال 96 است. پرسشناپه شاپ  سه بیس بود. بیس اول شاپ 

سوال در  71بیس دوم شاپ   ،اصلی در ارتباط با رفتار شهرندی

 سوال در ارتباط با اطالعات 2 ارتباط با شیصیت و بیس سوم

 فردی بود.

 روایی پرسشناپه توسط تعدادی از صاحبنظران پورد بررسی قرار

كارپندان از پفاهیم ارایه  به پنظور ارزیابی پیزان درک گرفت.

كارپند  91پرسشناپه پذكور در پطالعه آزپایشی در اختیار ، شده

با توجه به سواالت پیس آپده در حین پر كردن  قرار گرفت.

پرسشناپه با راهنمایی صاحب نظران در طراحی آنها و پاسخ های 

ی بررسی برا اساس پعیار لیكرتپربوطه اصالحاتی انجام شد. بر 

ی كرونباخ آلفا بیضری پرسشناپه از درونی همساناعتبار و 

ی كرونباخ پرسشناپه رفتار شهروندی آلفااستفاده شد. پقدار 

است كه نشانگر اعتبار  66/1و پرسشناپه شیصیت  32/1

روز بطور كاپ  تكمی   74ها بود. پرسشناپه ها طی  ناپه پرسس

كد بندی شده و پ  از كنترل پجدد جهت گردید و به صورت 

به  Spss 73ثبت داده ها در اختیار داده آپا قرار گرفت. نرم افزار 

عنوان بانک اطالعاتی و تجزیه و تیلی  و آنالیز داده ها انجام 

آزپون همبستگی  گرفت. همچنین برای رد یا اثبات فرضیات از

 پیرسون استفاده شد.

 ها: یافته

فته های پهوهس نمونه پورد بررسی به لیا  نتایج حاص  از یا

 95پتغیر سن نشان پی دهد بیشترین كارپندان در رده سنی 

 كارپندان اداره ثبت احوال استان هرپزگاناز %  5/26سال بودند.

% از  6/75ادند.همچنین د را زنان تشكی  پی %2/91را پردان و 

 % پتاه  بودند. 6/64آنها پجرد و پابقی پعادل 

% از كارپندان دارای پدرک پایین  4/73نظر پیزان تیصیالت از 

 % 4/79% دارای پدرک تیصیلی لیسان  و 6/22تر از لیسان ، 

 ها دارای پدرک باالتر از لیسان  داشتند. آن

 % 26به لیا  سابقه كاری در پهوهس نمونه پورد بررسی، 

%  9/63 سال 4% پایین تر از  4/72سال،  71كارپندان بیشتر از 

نتایج حاص  از یافته های  سال سابقه كاری داشتند. 71تا  4هم 

پهوهس نمونه پورد بررسی به لیا  وضعیت استیداپی نشان 

% هم  4/79% پیمانی و  7/47% كارپند رسمی،  6/99پی دهد 

 كارپند قراردادی بودند.

 شهروندی رفتار و بین شیصیتنتایج تیقیر نشان داد كه 

رابطه پعناداری  هرپزگان استان احوال ثبت  ك اداره در كاركنان

 (، دجدول شماره یک(.r=1/566 ،p=1/117د داشت
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و رفتار شهروندی كاركنان در  همچنین بین شیصیت درون گرا

اداره ك  ثبت احوال استان هرپزگان رابطه پعنادری وجود 

 (،دجدول شماره یک(.r=1/425،p=1/117داشتد

شیصیت برون گرا و رفتار نتایج تیقیر نشان داد كه بین 

شهروندی كاركنان در اداره ك  ثبت احوال استان هرپزگان رابطه 

 (.7(، دجدول شماره r=1/666 ،5p=1/11پعنادری وجود داشتد

 دی كاركناننتایج ضریب همبستگی بین شیصیت، شیصیت درونگرا، شیصیت برونگرا و رفتار شهرون :7 جدول شماره

 پقدار های آپاری شاخصه پتغیر

 

شیصیت و رفتار شهروندی 

 كاركنان

 566/1 همبستگی پیرسون

 Sig) 117/1داری د سطح پعنی

 

شیصیت درونگرا و رفتار 

 شهروندی كاركنان

 425/1 ضریب همبستگی پیرسون

 Sig) 117/1داری د سطح پعنی

 

شیصیت برونگرا و رفتار 

 شهروندی كاركنان

 666/1 ضریب همبستگی پیرسون

 Sig) 115/1داری د سطح پعنی

 799 تعداد 

 

 :بحث

نتایج حاص  از یافته های پهوهس نمونه پورد بررسی به 

لیا  پتغیر جنسیت نشان پی دهد بیشترین كارپندان از بین 

 2/91د ها آندرصد( پرد و پابقی  5/26نفر د 69نفر، تعداد  799

درصد( زن بودند. درصد كارپند خانم نسبت به آقایان كمتر بود 

كه پی توان نتیجه گرفت هنوز جایگاه زنان در پشاغ  دولتی در 

 .تان در سطح پایینی قرار دارداداره ك  ثبت احوال اس

حاكی از این است كه  شده  یتكمی ها پرسشناپهپردازت 

پثبتی دارد و كارپندان با بر رفتار شهروندی تاثیر  نوع دوستی

ر صورتی كه اجباااری سابقه همااواره به كاركنان جدید حتی د

 انجام آن نداشته باشند، كمک پی كنند روابط صمیمانه و  به

 

كه باعث ارتقاک اثربیشی و كارایی  پیترپانه ای با یكدیگر دارند

( در بعد نوع دوستی 6112در سازپان پی گردد. و با تیقیر كیمد

 خوانی دارد. هم

پطابر با یافته های تیقیر بین شیصیت و رفتار شهروندی 

( 6111د 7رابطه پعناداری وجود داشت. در پطالعه پودساكا

نوع پتفاوت از ابعاد رفتار شهروندی  91نشان داده شد كه 

( و ابعادی كه 7334، 6دارگان و ریان سازپان وجود دارد

لب كرده اند عبارتند بیشترین توجه را پیان پیققین به خود ج

از: نوع دوستی، وجدان كاری، احترام به دیگران، رادپردی و 

 پودساكا، ،7334 دارگان و رایان، گذشت، رفتار پدنی و ...

                                                           
1
Podsakoff 

2
 Organ & Ryan 
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(. در ضمن نت 7331 7نت په یر و بول  ،6114وانگ  ،6111

( ابعاد رفتار شهروندی سازپانی را در قالب چهار 7331د په یر

بارتند از: جوانمردی،رفتار پدنی،باوجدان طبقه بیان نمود كه ع

( كه در تیقیر 7331بودن و نوع دوستی دنت په یر و بول ،

 حاضر این چهار ویهگی پورد تاكید قرار گرفت.

( در پطالعه ای رابطه بین ویهگی های 6111د6هوساپابواالنین

را پورد پطالعه قرار داده  شیصیتی و رفتار شهروندی سازپانی

اص  از این پطالعه نشان پی دهد كه تفاوت های است. نتایج ح

فردی ارتباط پعنی داری با رفتار شهروندی دارد و عواپاا  

شیصیتی نقس پهمی در رفتارهای كاری ایفاا پی كند. این 

پطالعااه همچنین نشان پی دهد كه تجربه پذیری، وظیفه 

شناسی و ثبات احساسی ویهگی های شیصیتی هستند كه به 

ترین تأثیر را در توسعه رفتار شهروندی سازپانی ترتیب بیش

 دارند.

همچنین طبر نتایج به دست آپده در این پطالعه بین شیصیت 

درون گرا و برون گرا با رفتار شهروندی نیز رابطه پعناداری وجود 

پطالعه  داشت كه با نتایج تیقیر رضویه همیوانی دارد.رضویه در

ون گرایی و رضایت از شغ  خود در رابطه بین درون گرایی و بر

در كارپندان شهر تهران، انجام داده به این نتیجه دست یافته 

است كه بین ویهگی های شیصیتی و رضایت و پیشرفت شغ  

رابطه وجود دارد او پعتقد است افرادی كه پنبع كنترل درونی 

دارند در پقایسه با افرادی كه پنبع كنترل بیرونی دارند از شغ  

 بیشتری دارند.خود رضایت 

( در پطالعه ای نشان دادند كه افراد 6114د9بریک و همكارانس

برونگرا افرادی اجتماعی، خونگرم، فعال، پرانریی، پاجراجو و 

دارای اعتماد به نف  باال و هد  دارند. در پقاب  افراد درونگرا 

افرادی ترسو، پطیع، ساكت و كم جرأت هستند. سرانجام اینكه 
                                                           
1
Netemeyer& Boles 

2
Hossam Abu Elanain 

3
 Barrick et al 

افرادی هستند كه تمای  بیشتری برای بروز  افراد برونگرا

 رفتارهای شهروندی دارند.

(، پعتقد است افراد 6111دهوساپابواالنینگولد برز به نق  از 

گشاده رو تمای  زیادی به جستجو و دستیابی به تجار  جدید و 

پتفاوت دارند. از سوی دیگر، افراد پنزوی در پقاب  پسائ  

كار و ناراحت هستند. افراد گشاده رو پیافظه  گرا پیچیده، سنت

از لیا  گرایشهای اجتماعی با افراد پنزوی تفاوت دارند و 

گرایس به سمت پذیرت ارزشها و پفروضات دارند. پهمتر از 

همه، اشیاص گشاده رو تنوع طلب هستند و از دریافت ایده های 

جدید لذت پی برند و دارای یک عالقه درونی و ح  خو  

آوری پی باشند. بدین ترتیب اشیاص گشاده رو نسبت به نو

 بیشتر تمای  به بروز رفتارهای شهروندی سازپانی دارند.

تأثیر »( در پهوهشی با عنوان6113د5اوكیدیجی و همكارانس

روی « ویهگی های شیصیتی و جنسیت بر رفتارهای شهروندی 

فرد در نیجریه، بدین نتیجه رسیدند كه هم درونگرایی و  741

 ونگرایی در رفتار شهروندی سازپانی تأثیر پی گذارند.هم بر

 

 :گیری نتیجه

رفتار شهروندی سازپانی به عنوان یكی از پفاهیم جدید پدیریت 

رفتار سازپانی پی باشد كه بر رفتارهای فرانقشی كاركنان و 

پدیران تاكید دارد و بروز چنین رفتاری در سازپان نیازپند 

ندی سازپانی و تقویت ان در بین داشتن یک راهبرد رفتار شهرو

كاركنان پی باشد تا بتوان یک پییط همراه و همگرا در جهت 

رسیدن به اهدا  سازپان را ایجاد نمود و با گسترت رفتار 

كه بیشتر بار اخالقی دارند  شهروندی سازپانی و پولفه های ان

 تعا لی سرپایه انسانی و به پشتیانی ان تعالی سازپان را رقم زد.

                                                           
4
Okediji et al 
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سازپان ها به ویهه سازپان ها در كشور های جهان سوم كه     

نیازپند جهشی عمده در كارآپدی پی باشند بایستی زپینه را به 

گونه ای فراهم كنند كه كاركنان و پدیرانشان با طیب خاطر 

تماپی تجربیات،توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت 

پیسر نیواهد شد پگر  اعتالی اهدا  سازپانی بكار گیرند.این اپر

انكه اصول و قواعد پربوط به رفتار شهروندی سازپانی شناسایی و 

بستر های الزم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم 

گردد.دنیای اپروز به شدت و با سرعت قاب  پالحظه ای در حال 

تیول و تغییر است و جهانی شدن،پدیده ایست كه باعث شده 

از پرز های پیلی و پلی فراتر گذاشته،وارد عرصه سازپان ها پا را 

رقابت شدید بین المللی شوند.در این پیان سازپانها برای اینكه 

بتوانند در این عرصه نقشی پر رنگ داشته باشند،در جستجوی 

شیوه های جدیدی برای حداكثر كردن عملكرد و تالت كاركنان 

است كه پی هستند.رفتار شهروندی سازپانی یک پدیده نوظهور 

توتند در این راستا گاپی بردارد.ضمن اینكه ذكر این نكته 

ضروری است كه هرچند رفتار شهروندی در جواپع گوناگون 

لیكن فرهنگ و پاهیت آن تاثیر غیر قاب  انكار بر نوع  وجود دارد،

آن و همچنین پیزانی كه افراد آن را بروز پی دهند،دارد و باید 

گوناگون پمكن است ابعاد و انواع  توجه داشت كه فرهنگ های

پتفاوتی ارائه داده و درک پتفاوتی از ابعاد رفتار شهروندی داشته 

 باشند.
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 : معرفی آثار پژوهشی

  

 : با عنوانمقاله علمی پژوهشی 

 نگاه از (نهاد مردم) غیردولتی های سازمان پذیرش مدل طراحی

  شهروندان

 ، 2موغلی علیرضا،  7شجاعی حمید*

 4رضا رسولی، 9حضوری جواد محمد

 

 : چکیده

 پذیرت برای پدلی كه است شده تالت حاضر، پهوهس در :هدف

 از پهوهس این .شود طراحی شهروندان نگاه از نهاد پردم های سازپان

 از پاهیت لیا  از و رود پی شمار به كاربردی - بنیادین هد  نظر

 .است اكتشافی های پهوهس دسته

 استراتهی و كیفی تیقیر روت از استفاده با پهوهس این در :روش

 های پصاحبه پوضوع، كشا پنظور به بنیاد، داده پردازی نظریه

 گیری نمونه روت به كلیدی آگاهان و خبرگان از نفر 61 با عمیقی

 گردآوری پهوهس ایه داده طریر این از و گرفت انجام هدفمند

 گزینشی، و پیوری باز، كدگذاری فرایند از استفاده با اداپه در .شدند

 .شد پیكربندی نهایی پدل و پرداخته ها پؤلفه بندی دسته به

 

 

                                                           

دفتر خدپات ثبتی   كپدیر شجاعی حمید پسئول، نویسنده * - 7
 رفتار دولتی پدیریت دكتری دانشجویسازپان ثبت احوال  غیردولتی
  ایران تهران، ، نور پیام دانشگاه ، سازپانی

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه پدیریت، گروه استاد - 6

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه پدیریت، گروه دانشیار - 9

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه پدیریت، گروه استاد - 5

 

 

 

سازپان های  «پذیرت» كه است آن پبین پهوهس های یافته :ها یافته

 اجتماعی،پردم نهاد نتیجه كنس ها و تأثیر عواپ  پیتلا سازپانی، 

 . است فردی و پییطی

 پیسو  علی شرایط اجتماعی، عواپ  و سازپانی عواپ  پدل این در

 شاپ  نگرت هستند؛ پیوری پقوله عاپه، نفع و سودپندی شوند؛ پی

 قصد و گیرد پی قرار نظر پد پدل راهبرد پنفی، و پثبت احساسات

 بعد دو .شوند پی شناخته سازپان پذیرت عدم/پذیرت پیاپد رفتاری،

 نگرت بر گر، پداخله شرایط عنوان به فردی اخالقیات و فعالیت پییط

 .است تأثیرگذار نهاد پردم های سازپان پذیرت در شهروندان

 های سازپان پذیرت رفتاری حوزه در پدل اصلی پیاپد :گیری نتیجه

 گرفتن نظر در و پوضوع به سیستمی نگاه شهروندان، توسط نهاد پردم

 .است فردی و پییطی سازپانی، عواپ 

 شهروندان، ،(نهاد پردم) غیردولتی های سازپان پذیرت، :ها کلیدواژه

 .اجتماعی بهبود نهاد، م پرد های سازپان پدیریت

فصلناپه  71عالقمندان پی توانند شرح كاپ  این پقاله را در شماره 

 پدیریت دولتی پطالعه نمایند.

 پیمدجواد؛ حضوری، علیرضا؛ پوغلی، حمید؛ شجاعی، :استناد

 غیردولتی های سازپان پذیرت پدل طراحی .(7931) رضا رسولی،

 پدیریت فصلناپه .(6) 623- 666.(از نگاه شهروندان( پردم نهاد

 71 دولتی،

 نگاه شهروندان از نهاد( غیردولتی )مردم های سازمان پذیرش مدل طراحی
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

 حقوقی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 گرایش جزا و جرم شناسی

 : عنوان با

 بررسی تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی
 

 1نجم الدین خسروی

 : چکیده

هد  بررسی تیلفات و جرائم پربوط به پهوهس حاضر با 

-اسناد سجلی، به روت توصیفی تیلیلی و با استفاده از پنابع كتابیانه

 ای انجام گرفته است. 

 پكرر استفادهتیلفات پربوط به اسناد سجلی شاپ  

 یرانیا یبرا یخارج اتباع توسط یرانیا شناسناپه اخذ ،شناسناپه

 پهركردن ی والمثن شناسناپه رپجازیغ اخذ، خود كردن قلمداد

و همچنین جرایم تیلفات پربوط به ... و پعتبر شناسناپه رپجازیغ

 و پجعول یسجل اسناد از استفاده اسناد سجلی شاپ  جرم جع ،

 میجرا ارتكا  ،خرید و فروت شناسناپه و اسناد سجلی ،غیرواقعی

 نیپاپور توسط ای و افتهی سازپان صورت به یسجل اسناد به پربوط

 پورد در واقع خال  اظهار و یگواه صدورشهادت دروغ و  ،دولت

 باشد. پیو...  وفات ای والدت

نتایج پهوهس حاكی از آن است كه از جمله پعایب قانون 

تیلفات و جرائم پربوط به اسناد سجلی، شاپ  خالکهای جرم انگاری 

-این جرایم و همچنین عدم بازدارندگی جرایم و ضمانت اجراها پی

 باشد. 

                                                           
1

 استان ایالم ثبت احوالاداره کل  - 

 

 

 

بنابراین این قانون نتوانسته تماپی پصادیر پربوط به جرائم 

و الزم است  اسناد سجلی همچون سرقت اسناد سجلی، را پوشس دهد

آنها همگام با نیازهای روز جاپعه به اصالح آنها  تا با بازنگری در

 ه شود. پرداخت

 یسازه آگاكنندگان اسناد جعلی، تشدید پجازات استفاده

پوثرترین اقدام در پقابله با بكارگیری اسناد  كاركنان آپوزتو  پردم

 . باشد هویتی پجعول پی

 

اسناد سجلی، تیلفات اسناد سجلی، جرایم اسناد : کلید واژه ها

 سجلی

 و جرائم مربوط به اسناد سجلیبررسی تخلفات 
 


