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چکيذُ
فّيطغٓ إٞيت تٛؾق ٝربٔق ٝزيزيتبَ ،چبِفٞبي ث يق ٕبضي زض ضاثغ  ٝث ب پيك ٍيطي اظ
رطايٓ ض ٚث ٝضقس ؾبيجطي  ٚوبٞف ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٚرٛز زاضز .فّي طغٓ ٘ٛؽٛ ٟض
ثٛزٖ تحميمبت حٛظ ٜثعٜزيسٌي ؾبيجطئ ،غبِقبت ٔحسٚزي زض ضاثغ ٝثب ؾٙزف ثعٜزيسٌي
ؾبيجطي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝرطايٓ ؾبيجطي ثب تٛر ٝث  ٝل ٛا٘يٗ ح بوٓ ث ط
وكٛضٞب  ٚثؿتطٞبي ارتٕبفي  ٚفطٍٙٞي آٖٞب ٔتفبٚت ٔيثبقس ِصا ٘يبظ ث  ٝتٛؾ قٔ ٝمي بؼ
ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي زض ايطاٖ ثب تٛر ٝث ٝلب٘ ٖٛؾبيجطي وكٛض وبٔالً آقىبض اؾت و ٝ
تبو ٖٛٙپػٞٚكي زض ايٗ ضاثغ ٝنٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت.
ثٙٔ ٝؾٛض زؾ تيبثي ث  ٞ ٝسا ان ّي پ ػٞٚف زض ٔطحّ  ٝا َٚث ب اؾ ترطاد ٔه بزيك
ثعٜزيسٌيٞبي ؾبيجطي اظ لب٘ ٖٛرطايٓ ؾبيجطي وكٛض  ٚثطٌعاضي رّؿبت ٔتٛاِي ثب ذجطٌبٖ
حٛظ ٜتحميك اثعاض اِٚي ٝؾٙزف ثعٜزي سٌي ؾ بيجطي تٛؾ ق ٝيبفت  ٝاؾ ت .زض ٔطحّ  ٝزْٚ
پػٞٚف ثٙٔ ٝؾٛض افتجبضؾٙزي اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝاظ ضٚـ پيٕبيف ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت .زض
ايٗ ٔطحّٔ ٝكبضوت وٙٙسٌبٖ زض پػٞٚف وبضثطاٖ ايٙتط٘ت زض اؾتبٖ لٓ ثٛزٜا٘ س .زاز ٜٞبي
حبنُ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّيُ فبّٔي تبييس  ٚثىبضٌيطي ٘طْ افعاض آٔٛؼ ٔٛضز تحّيُ لطاض
ٌطفت٘ .تبيذ ٘كبٖ زٙٞس ٜچٟبض ثقس ثعٜزيسٌي ارتٕبفي ،ثعٜزيسٌي الته بزي ،ث عٜزي سٌي
اذاللي  ٚثعٜزيسٌي ؾيبؾي ٔيثبقس.
ٍاشگاى کليذي :فضبي ؾبيجطي ،رطايٓ ؾبيجطي ،ثعٜزيسٌي ،ثعٜزيسٌي ؾبيجطي
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 .1هقذهِ
پيسايف  ٚضقس ثيؾبثم ٝفٙبٚضيٞبي ضايب٘ٝاي قجىٔ ٝحٛض ،تحٛالت قٍطا ٚ
زؾتبٚضزٞبي ؾتطٌي ضا زض رٟت ربٔق ٝا٘ؿب٘ي ث ٝؾٛي لّٞٝبي پيكطفت ارتٕبفي
ٕٞطا ٜزاقت ٝاؾت .ثيتطزيس فٕسٜتطيٗ قىٌُيطي ايٗ ز٘يبي رسيس ،ضٞبيي اظ لبِت
ذبوي ثٛز ٜاؾت ؤ ٝحسٚزيتٞب ٛٔ ٚا٘ـ ،ثكط ضا ثطآٖ زاقت تب ث ٝآضٔبٖ ذٛز وٝ
زؾتيبثي ث ٝز٘يبي ثيحس ٔ ٚطظ اؾت زؾت يبثس (ٌّٗ.)2014 ،
٘مف اثعاضٞب  ٚؾطٚيؽٞبي فٙبٚضي اعالفبت ضٚظ ث ٝضٚظ پط ضٍ٘تط ٔيقٛز ،عجك
پيف ثيٙي ؾبظٔبٖ  ITUتب ؾبَ  2020ثيف اظ ٔ 12يّيبضز ٚؾيّ ٝزيزيتبَ اظ عطيك
ايٙتط٘ت ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔيق٘ٛس .ثب ايٗ ٚرٛز فّيطغٓ إٞيت اؾتفبز ٜاظ چٙيٗ فضبيي
ٛٙٞظ تٟسيسٞبي ٔتٛٙؿ أٙيتي ذؿبضات فطاٚا٘ي ضا ثطاي رٛأـ ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ( ITU,
).
ضايب٘ٞٝب ثب تٛر ٝث ٝلبثّيتٞبي ثؿيبض ظيبز ٔب٘ٙس :زلت ثبال ،ؾطفت ظيبز ،لبثّيت
شذيطٜؾبظي حزٓ ظيبز اعالفبت ،زؾتطؾي آؾبٖ ٔ ٚحبؾٗ ثيكٕبض زيٍط أىب٘بت
ثؿيبضي ضا زض اذتيبض ثكط لطاض زاز ٜاؾت(رجبضي .)1395 ،ث ٝز٘جبَ ٌؿتطـ  ٚثؿظ
فضبي ٔزبظي  ٚافعايف زؾتطؾي ث ٝآٖ ٔيُ  ٚاقتيبق  ٚتٛٙؿ اؾتفبز ٜاظ اٖ ٘يع افعايف
يبفت ٝاؾت .ايٗ تٕبيُ و ٝثب ؾطفت لبثُ تٛرٟي زض حبَ افعايف اؾت؛ اٌطچ ٝظٔيٝٙ
ٔكبضوت رٛأـ ضا زض فطايٙس التهبز زازٜپطزاظي فطأ ٓٞيؾبظز؛ أب زض فيٗ حبَ قطايظ
 ٚثؿتط ٔؿبفسي ٘يع ثطاي ؽٟٛض پسيسٜٞبي ٘ٛيٗ ثعٞىبضي ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾت
(ٔطفكيبٖ  ٚوكفي.)1395 ،
عي ٔغبِقٝاي و ٝزض ؾغح ٔساضؼ تٛؾظ ضاؾىٛزاؼ  ٚاؾتِٛتع ( )2007ا٘زبْ
قس ٜحسٚز  %49اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ضز ٜؾٙي  13تب  18ؾبَ ثعٜزيس ٜؾبيجطي  %21 ٚاظ
آٖٞب ٔزطٔيٗ ؾبيجطي ثٛز٘ ٜسٔ .حمميٗ ٔقتمس٘س و ٝظ٘بٖ ثيكتط زض ٔعاحٕتٞبي

ؾبيجطي ٘مف زاض٘س تب ٔطزاٖ چطاؤ ٝعاحٕت ؾبيجطي ٘ٛؿ اضتجبعي ٔعاحٕت اؾت وٝ
ثيكتط تٛؾظ زذتطاٖ نٛضت ٔيٌيطز.
عجك ٌعاضـ ؾبَ ٔ 1397طوع ٔجبضظ ٜثب رطايٓ ؾبيجطي ،تٟٙب زض ؾبَ
ٔ1397يعاٖ يه تّطيبضز ٔ 10 ٚيّيبضز تٔٛبٖ ذؿبضت ٘بقي اظ ثطزاقتٞبي
غيطٔزبظٔيثبقس و ٝپط٘ٚسٞ ٜباي آٖ ٔرت ٝٔٛقس ٜاؾت .رطايٓ ثعٞىبضي زض فضبي
ؾبيجطي يىي اظ ايٗ پسيسٜفبي ٘ٛيٗ تّمي ٔيقٛز .زضحبَ حبضط رطايٓ  ٚتٟسيسٞبي
ؾبيجطي ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ زغسغٞٝبي ثعضي ٞعاض ٜؾٔ ْٛيالزي أٙيت وبضثطاٖ فضبي
ٔزبظي زض ؾطاؾط ز٘يب ضا ثٔ ٝربعط ٜا٘ساذت ٝاؾت (ال٘سٕٞ ٚ َٚىبضاٖٞ .)2015 ،طٌٝ٘ٛ
ضفتبضغيطلب٘٘ٛي و ٝثٚ ٝؾيّ ٝؾيؿتٓٞب  ٚقجىٞٝبي وبٔپيٛتطي ا٘زبْ ٔيقٛز رطايٓ
ؾبيجطي ٌفتٔ ٝيقٛز (ضرت پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ.)1392 ،
ثٞ ٝط ضفتبض غيطلب٘٘ٛي و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٚؾبيُ اِىتط٘ٚيىي ايزبز ٔيقٛز  ٚأٙيت
ؾيؿتٓٞبي وبٔپيٛتطي  ٚاعالفبت پطزاظـ قس ٜآٖٞب ضا ٔٛضز ٞسا لطاض ٔيزٞس رطايٓ
ؾبيجطي ٌفتٔ ٝيقٛز (وٕبَ .)2005 ،ثب افعايف اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضيٞبي اعالفبتي
تٟسيسٞبي أٙيتي آٖٞب ٘يع ٔتٛٙؿ تط  ٚرسي تط ٔيٌطز٘س ثٕٞ ٝيٗ ٔٙؾٛض ،أٙيت
ؾبيجطي إٞيت زٚچٙسا٘ي ثطاي تهٕيٓ ٌيطاٖ زض ؾغح ّٔي پيسا وطز ٜاؾت (،ITU
.)2018
ٔعاحٕت ؾبيجطي اضؾبَ پيبْٞبي تٟسيسآٔيع ثطاي لطثب٘يب٘يب اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضيٞبي
زيزيتبَ ث ٝقي ٜٛاي ؤ ٝكىالت ضٚا٘ي  ٚارتٕبفي ثطاي افطاز ايزبز وٙسٔ .عاحٕتٞبي
ؾبيجطي تٛؾق ٝيبفتٔ ٝعاحٕتٞبي ؾٙتي زض ربٔقٔ ٝيثبقٙس و ٝثب اثعاضٞبي اِىتط٘ٚيىي
چ ٖٛزؾتٍبٜٞبي ٔٛثبيُ ،ثالي ٞبٚ ،ة ؾبيتٞب  ٚاتبقٞبي ٌفتٍ ٛنٛضت
ٔيٌيطز.فّيطغٓ ايٙى ٝزض ٔعاحٕتٞبي ؾٙتي ٔزطْ  ٚلطثب٘ييىسيٍط ضا ٔيقٙبذتٙس زض
ٔعاحٕتٞبي ؾبيجطئ ،قٕٛالً ٔزطْ ،لطثب٘ي ضا ٔيقٙبؾس ِٚي لطثب٘ي قٙبذتي اظ ٔزطْ

٘ساضز .پطٚاضح اؾت و ٝوٙتطَ ٔ ٚسيطيت رطايٓ ؾبيجطي ثب چٙيٗ ٚيػٌي ٞبيي ثؿيبض
زقٛاض ٔيثبقس.
يىي اظ فٛأُ انّي ثطٚظ رطايٓ ؾبيجطي  ٚزض ٘تيز ٝثعٜزيسٌي فسْ اعالؿ ٚ
آٔٛظـ وبفي ثع ٜزيسٌبٖ ٔيثبقس .ثٙٔ ٝؾٛض تٛؾق ٝثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي ٔيثبيؿت
حٛظٜٞبي آؾيت پصيطي  ٚثعٜزيسٌي افطاز زض فضبي ؾبيجط قٙبؾبيي قٛز  ٚؾپؽ
السأبت الظْ رٟت اضتمبي آٌبٞي آٖٞب نٛضت ٌيطز .اظ عطا زيٍط ،ايزبز ٔطاوعي رٟت
ٌعاضـ زٞي افطازي و ٝثعزيسٌبٖ ؾبيجطي ثٛز ٜا٘س ،تؿٟيُ وٙٙس ٜتٛؾق ٝاؾتطاتػيٞبي
ٔٙبؾت ثطاي ايزبز أٙيت ؾبيجطي ٔيثبقسِ .صا قٙبؾبيي حٛظٜٞبي اِٛٚيت زاض
ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔيتٛا٘س ث ٝوكٛضٞب زض رٟت احطثركي ؾطٔبيٌ ٝصاضيٞبي حٛظٜ
أٙيت ؾبيجطي  ٚاضتمبي ايٕٗ ؾبظي ايٗ فضب وٕه وٙس .ث ٝفجبضت زيٍط ،ضاٞىبضٞبي
اضتمبي أٙيت ؾبيجطي ٔؿتّعْ قٙبذت وبفي اظ ٔهبزيك ثعٜزيسٌيٞبي ؾبيجطي ٔيثبقس
و ٝثب ٚرٛز إٞيت آٖٛٙٞ ،ظ قىبا تحميمبتي زض وكٛض اظ ٘ؾط آٌبٞي ،زضن ،ؾٙزف
ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٚرٛز زاضز .ثبيس ثيبٖ وطز و ٝرطايٓ ؾبيجطي زض وكٛضٞبي ٔرتّف ثب
تٛر ٝثؿتطٞبي فطٍٙٞي  ٚارتٕبفي ٔتفبٚت ٘يبظ ث ٝاثعاضٞبي ثٔٛي قس ٜاي ثطاي ؾٙزف
ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔيثبقٙسِ ،صا ٔؿئّ ٝانّي پػٞٚف حبضط تٛؾقٔ ٝميبؼ  ٚاثعاض
ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي زض وكٛض ايطاٖ ثب تٛر ٝث ٝثؿتط فطٍٙٞي ،ارتٕبفي  ٚلب٘٘ٛي
ٔتفبٚت اظ ؾبيط وكٛضٞبي ٔيثبقس.
 .2رٍش تحقيق
ٞسا انّي پػٞٚف حبضط تٛؾقٔ ٝميبؼ ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي زض ايطاٖ ٔيثبقس.
ايٗ پػٞٚف ثِ ٝحبػ ٞسا وبضثطزي  ٚاظ ٘ؾط ٘حٌ ٜٛطزآٚضي اعالفبت اظ ٘ٛؿ تٛنيفي-
پيٕبيكي ٔيثبقس .زؾتيبثي ثٞ ٝسا پػٞٚف زض زٔ ٚطحّ ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾت:

زض ايٗ پػٞٚف ،ثٙٔ ٝؾٛض عطاحي ٔميبؼ ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ،زض
ٔطحّٝي ا ،َٚلب٘ ٖٛرطايٓ ؾبيجطي ٘ ٚيع ازثيبت حٛظ ٜثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔٛضز ثطضؾي
ربٔـ لطاض ٌطفت  ٚاثقبز ٔ ٚهبزيك ثعٜزيسٌي ؾبيجطي قٙبؾبيي  ٚاؾترطاد قس٘س .زض
ايٗ ٔطحّ ٝيه ٌط ٜٚوب٘٘ٛي ٔتكىُ اظ ٔ 5ترهم  ٚنبحت٘ؾط حٛظ ٜحمٛلي ،فٙبٚضي
اعالفبتٕٞ ٚ ،چٙيٗ فّ ْٛا٘تؾبٔي و ٝزاضاي تزطث ٝوبضي  ٚيب آوبزٔيه زض حٛظٛٔ ٜضز
ثطضؾي ثٛز ٚ ٜزاضاي وتبةٔ ،مبِ ،ٝپبيبٖ ٘بٔٔ ٝطتجظ ثب حٛظ ٜپػٞٚف ثٛز٘س ٕٞ ٚچٙيٗ
حبضط ثٔ ٝكبضوت زض رّؿٔ ٝجبحخ ٝزض ضاثغ ٝثب اثعاضتٛؾق ٝثعٜزيسٌي ؾبيجطي ثٛز٘س
ثطاي انالح  ٚاغٙبي ثيكتط اثعاض اِٚي ٝتكىي ُ قس تب زض نٛضت ِعٔ ْٚهبزيمي حصا يب
اضبف ٝق٘ٛس  ٚزض ٟ٘بيت ايٗ ٔهبزيك ثعٜزيسٌي عجمٝثٙسي ق٘ٛس .ثسيٗ عطيك
ٔهبزيمبثعاض پيكٟٙبزي اِٚي ٝزض لبِت 4ثقس ،قبذم اضائٌ ٝطزيس.
زض ٔطحّ ٝز ْٚتالـ قس تب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔيسا٘ي ث ٝاضائ ٝپطؾكٙبٔٔ ٝحمك
ؾبذت ٝث ٝوبضثطاٖ ايٙتط٘تي زض اؾتبٖ لٓ رٟت افتجبضؾٙزي اثقبز ٔ ٚهبزيك ثعٜزيسٌي
ٔغطح قس ٜزض اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝپطزاذت ٝقٛزٔ .قيبض ا٘تربة افطاز ثطاي ٔكبضوت زض
پػٞٚف زض اي ٗ ٔطحّ ٝفجبضت ثٛز٘س اظ :ثبظ ٜؾٙي ثيٗ  19تب  40ؾبَ و ٝثيكتطيٗ
احتٕبَ ضا ثطاي ثعٜزيسٌي ؾبيجطي زاضا ٔيثبقٙس ،وبضثط ايٙتط٘ت ثٛزٖ  ٚزض ٔحسٚزٜ
اؾتبٖ لٓ ثٛزٖ .ايٗ ٔطحّ ٝثطاي افتجبضؾٙزي چبضچٛة عطاحي قس ٜنٛضت ٌطفت .ثطاي
ؾٙزف ؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝزض ضاثغ ٝثب ٚرٛز اثقبز  ٚقبذمٞب زض ايٗ چبضچٛة اظ عيف
ِيىطت (ذيّي وٓ تب ذيّي ظيبز) اؾتفبزٜقسٜاؾت.
ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙزف ضٚايي اثعاض پػٞٚف ،پطؾكٙبٔ ٝزض اذتيبض تٙي چٙس اظ اؾبتيس
زا٘كٍب ٜلطاض ٌطفت  ٚثطذي انالحبت ٘ٛقتبضي ٔ ٚفٟٔٛي زض آٖ ايزبز قس .فال ٜٚثط
ضٚايي ٔحتٛا اظ ضٚايي ؾبظ ٜثب اؾتفبز ٜاظ تحّيُ فبّٔي تبييس ٘يع ثطاي اضظيبثي ضٚايي اثعاض
ٔٛضز اؾتفبز ٜثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜو٘ ٝتبيذ آٖ زض يبفتٞٝب ثيبٖ قس ٜاؾت .ثطاي ؾٙزف

پبيبيي ٘يع اظ آِفبي وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و٘ ٝتبيذ ٔحبؾج ٝي آِفبي وط٘ٚجبخ ثطاي
اثقبز  ٚقبذمٞبي پطؾكٙبٔ ٝزض رس 2 َٚاضائٌ ٝطزيس ٜاؾت.
جذٍل  : 2ضريب آلفاي کرًٍباخ براي ابعاد بسُديذگي ظايبري

بعذ بسُديذگي ظايبري

تعذاد شاخص

آلفا کرًٍباخ

اجتواعي

10

0.753

اقتصادي

7

0.858

اخالقي

6

0.737

ظياظي

3

0.793

ٕٞب٘غٛض و ٝزض رس َٚثبال آٔس ٜاؾت ،تٕبٔي اثق بز پطؾ ف ٘بٔ  ٝزاضاي پبي بيي ث يف اظ
ٔم ساض لبث ُ لج ٘( 0.7 َٛي ٛوطن  ِ ٚسضض )2006 ،1ث ٛزٜا٘ س .ث طاي ٔزٕٛف  ٝؾ ؤاالت
پطؾكٙبٔ٘ ٝيع ٔمساض آٖ  0.9ثٛز ٜاؾت و ٘ ٝك بٖ ز ٙٞس ٜپبي بيي ث بالي آٖ ٔ يثبق س.
ؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝزض پيٛؾت ٔمبِ ٝآٚضز ٜقس ٜاؾت.
 .3پيشيٌِ پصٍّش
 .3-1فضاي ظايبري ٍ آهار ٍ ارقاهي در رابطِ با اّويت آى

فضبي ؾبيجطي ٔحيغي اؾت و ٝزض ٔمبثُ فضبي ٚالقي  ٚفيعيىي لطاض زاضز  ٚزاضاي
ٔبٞيتي ذبل  ٚپيچيس ٜثٛز ،ٜو ٝزض آٖ ،ؾيؿتٓٞبي فيعيىي ّٕٛٔ ٚؼ ،اعالفبت،
ٔحتٛا  ٚزازٜٞبيي ٚرٛز زاض٘س و ٝوبٔالً ٘بّٕٔٛؼ  ٚغيط ٚالقي ٞؿتٙس .فضبي ٔزبظي
فال ٜٚثط ايٙىٛٔ ٝرت ضقس  ٚتٛؾقٞ ٝط چ ٝثيكتط پيكطفتٞبي ثكط زض ظٔيٞٝٙبي

1. Newkirk & Lederer

ٌ٘ٛبٌ ٖٛفّٕي ،التهبزي ،ارتٕبفي  ...ٚقس ٜاؾت؛ ٔربعطات  ٚتٟسيساتي ٘يع ثٕٞ ٝطاٜ
زاقت ٝاؾت(ٌّٗ.)2014 ،
فضبي ٔزبظي ثب تٕبْ ٚيػٌيٞبي ذٛز ٞط ضٚظ ٜتقساز ثيكتطي اظ افطاز ضا رصة ٔيٕ٘بيس
و ٝزض ازأ ٝتقساز وبضثطاٖ وُ فضبي ٔزبظي زض ز٘يب زض قىُ ٘ 1كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

شکلٍ .1ضعيت ديجيتال در جْاى(يَرٍپَل)2112 ،

زض ايطاٖ ٘يع ٔيعاٖ ٘فٛش ايٙتط٘ت ثيف اظ  %69قس ٜاؾت و ٝاظ ايٗ ٔيبٖ ثيف اظ
ٔ 40يّي )%49( ٖٛوبضثط فقبَ قجىٞٝبي ارتٕبفي ٞؿتٙس (يٛضٚپ.)2018 ،َٛ
فضبي ؾبيجطي لبثّيتٞب  ٚأىب٘بت قٍفتاٍ٘يعي ايزبز ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝثبفج
رصة ٔيّيٖٞٛب وبضثط زض ؾطاؾط ز٘يب قس ٜاؾت  ٚتقساز وبضثطاٖ آٖ ضٚظا٘ ٝزضحبَ
افعايف اؾت ؤ ٝحيظ ٔٙبؾجي ثطاي افطاز ؾٛزر ٛرٟت اضتىبة رطايٓ ؾبيجطي قسٜ
اؾت .ثب تٛر ٝث٘ ٝطخ ٘فٛش ايٙتط٘ت ٘ ٚيع ضقس تٛٙؿ ثعٞىبضيٞبي ايٙتط٘تي ،تٛر ٝثٝ
ثعٞىبضيٞب  ٚثعٜزيسٌيٞب زض ٔحيظ ؾبيجطي زض اِٛٚيتٞبي تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ زض ؾغح
ثيٗ إِّّي لطاض ٌطفت ٝاؾت.

 .3-2هفَْم بسُديذُ ٍ بسُديذگاى ظايبري

ٚاغ ٜثعٜزيسٔ ٜقبزَ ٚاغ ٜاٍّ٘يؿي""Victimث ٝقرهي ٌفتٔ ٝيقٛز و ٝثٝز٘جبَ ضٚيساز
يه رطْ ،آؾيت  ٚظيبٖ ٔيثيٙس .ايٗ ٚاغ ٜزض ٘ٛقتٍبٖ فبضؾي ثٔ ٝقٙبي"لطثب٘ي" ث ٝوبض
ضفت ٝاؾت .زض٘ٛقتٍبٖ فّ ْٛرٙبيي ٞطٌب ٜايٗ آؾي ت اظ ضفتبض ٔزطٔب٘ ٝا٘ؿبٖ ثطذٛاؾتٝ
ثبقس ث ٝفطز ظيبٖزيس"ٜلطثب٘ي رطْ" يب "ثعٜزيسٔ "ٜيٌٛيٙس(ٔبِٕيط  ٚظضخ.)1389 ،
ٔغبثك ٔبز ٜز ٜآييٗ زازضؾي ويفطي ثعٜزيس ٜوؿي اؾت و ٝاظ ٚلٛؿ رطْ ٔتحُٕ
ضطض  ٚظيبٖ ٔيٌطزز (اؾالٔي .)1395 ،ثعٜزيسٌي زض ٔمبثُ رطْ ٘يؿتٔ .زطْ ثٛزٖ ثٝ
ؾبزٌي لبثُ تكريم اؾت :اضتىبة فّٕي و ٝتٛؾظ لبٍ٘٘ٛصاض رطْ قٙبذت ٝقس ٜاؾت؛
ِىٗ ثعٜزيسٌي يه ٚالقيت ارتٕبفي ،ظيؿتي  ٚضٚا٘ي اؾت و ٝتٛؾظ آؾيت پصيطي يه
فطز  ٚثٚ ٝؾيّ ٝآ٘چ ٝؤ ٝتحُٕ قسٔ ٜيتٛا٘س ٔكرم ٌطزز ٞطچٙس و ٝايٗ أط ث ٝيه
رطْ ٔطثٛط ٘جبقس .ثعٜزيسٌي ٔؿتّعْ يه ض٘ذ اؾتٌ ،بٞي اٚلبت ثعٜزيسٌي ث ٝؾجت
يه ضفتبض ارتٕبفي ٔحطن ضٚي ٔيزٞس .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔيتٛاٖ اظ ٔيُ ث ٝؾطيـ ضا٘سٖ
اتٔٛجيُ ،حٛازث وبض ،اؾتقٕبَ زاضٞ ٚب ،اِىُ  ٚغيط٘ ٜبْ ثطزٔ .ؿئّ ٝثعٜزيسٌي ٕٞب٘ٙس
ثيٕبضيٞب  ٚاپيسٔيٞب پيچيس ٚ ٜذغط٘بن اؾت (وتبة ثعٜزيسٌي).
تقطيف فّٕي ثعٜزيس ٜث ٝعٛض زليك تط زض ؾبَ  1976نٛضت ٌطفتِ .فؼ "ثيٕبض"
" ٚثعٜزيسٞ "ٜط زٔ ٚقٙبي ض٘ذ ضا اِمب ٔيوٙٙسٙٔ .سِؿ ٖٛثب تجييٗ ٔحتبعب٘ ٝتفبٚت ايٗ
ز ٚثعٜزيس ٜضا اي ٍٝ٘ٛٙتقطيف ٔيوٙس" :قرهي ٔؿتمُ يب ٔتقّك ث ٝيه ٔزٕٛف ٝوٝ
ٔتحُٕ آحبض زضز٘بن ثطذي فٛأُ قس ٜو ٝايٗ فٛأُ زاضاي ضيكٞٝبي ٔرتّف فيعيىي،
ضٚا٘ي ،التهبزي ،ؾيبؾي ،ارتٕبفي  ٚعجيقي ٔيثبقس.
ثب تٛؾق ٝضٚث ٝضقس فضبي ؾبيجطي ،ايٗ فضب ٔٛضز تٟبرٓ ٔزطٔبٖ ؾبيجطي  ٚثٝ
تجـ آٖ ثعٜزيسٌبٖ ؾبيجطي ٚالـ قس ٜاؾت.ضٚظا٘ٞ ٝعاضاٖ ٘فط زض رٟبٖ ث ٝزِيُ ايٙىٝ

آٌبٞي چٙسا٘ي اظ رطائٓ ؾبيجطي ٘ ٚحٚ ٜٛلٛؿ آٖٞب ٘ساض٘س؛ لطثب٘ي رطائٓ زض فضبي
ٔزبظي ٔيٌطز٘س(ٌط٘ت.)2015 ،
ٔعاحٕت ؾبيجطي ث ٝفٛٙاٖ اؾتفبز ٜتىطاضي فٙبٚضي اعالفبت ثب ٞسا ثسذٛاٞي
تٛؾظ فطز يب ٌطٞٚي ثطاي تٟسيس زيٍطاٖ ٔيثبقس .زض فضبي ؾبيجطي أىبٖ ٌٕٙبٔي
ٔزطْ ثطاي لطثب٘ي ٔ ٚكبٞس ٜوٙٙسٌبٖ ٚرٛز زاضز (ؾتيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2011 ،افطازي وٝ
ٞسا ٔعاحٕتٞبي ؾبيجطي ٔيثبقٙس ث ٝفٛٙاٖ ثع ٜزيسٌبٖ ؾبيجطي قٙبذتٔ ٝيق٘ٛس
(ثطٚاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2014 ،ث ٝافطازي و ٝثب اؾتفبزٚ ٜؾبيُ اِىتط٘ٚيىي اظ لجيُ :ايٕيُ،
پيبْٞبي فٛضي ٛٔ ...ٚضز حّٕ ٝلطاض ٔيٌيط٘س ثعٜزيس ٜؾبيجطي ٌفتٔ ٝيقٛز (فٙيؿتيٗ ٚ
ٕٞىبضاٖ.)2014 ،ثعٜزيس ٜؾبيجطي فطزي اؾت و ٝزض فضبي ٔزبظي تٛؾظ ضفتبض ٔٙفي
زيٍطاٖ ٔٛضز ٞسا لطاض ٌطفت ٚ ٝذؿبضاتي ثط ا ٚتحٕيُ ٔيٌطزز (ضايت.)2015 ،
ثطٚاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2014ثيبٖ ٔيوٙٙس و ٝتقطيف اؾتب٘ساضزي اظ ثعٜزيسٌي
ؾبيجطي ٚرٛز ٘ساضز ِٚي تٕبٔي آٖٞب حبٚي فٙبنطي زض ضاثغ ٝثب آؾيت ٞبيي ٞسفٕٙس ٚ
تىطاضق٘ٛس ٜاظ عطيك اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي ٔيثبقٙسٔ .عاحٕت ؾبيجطي آؾيتٞبي ٞسفٕٙس
ثطاي تٟسيس افطاز يب ٌطٞ ٜٚبيي اظ عطيك فٙبٚضي اعالفبت تقطيف قس ٜاؾت.
 .3-3اًَاع بسُديذگاى ظايبري

ثطاي تمؿيٓثٙسي ثعٜزيسٌبٖ ٔقيبضٞبي ٔتفبٚتي اضاز ٜقس ٜاؾت .زض ثطذي ٔٛالـ
تمؿيٓثٙسي ثط ٔجٙبي ٔقيبضٞبي رٙؿيتٚ ،ضقيت ؽبٞطيٚ ،يػٌيٞبي فطزي  ...ٚا٘زبْ
قس ٜاؾت .آ٘چ ٝثيكتط اظ  ٕٝٞتٛر ٝرطْقٙبؾبٖ ضا ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾت؛
تمؿيٓثٙسي ثط ٔجٙبي ٘مف ٔ ٚؿئِٛيت ثعٜزيسٌبٖ اؾتٔ .ب ٘يع زض ايٗ ٔتٗ ثطآ٘يٓ تب
ا٘ٛاؿ ثعٜزيسٌبٖ ؾبيجطي ضا ثط اؾبؼ ٘مف ٔ ٚؿِٛيتكبٖ عجمٝثٙسي وٙيٓ .ثعٜزيسٌبٖ ضا

ثب تٛر ٝثٔ ٝيعاٖ تمهيطقبٖ ث ٝز ٚزؾت ٝوّي تمؿيٓ ٔيق٘ٛس و ٝزض ازأ ٝث ٝثطضؾي
ٞطيه اظ آٖٞب ٔيپطزاظيٓ.
 .3-3-1بسُديذگاى با کويٌِ تقصير

ٔيعاٖ آٌبٞي وبضثطاٖ زض ثعٜزيسٌي آ٘بٖ ٘مف تقييٗوٙٙسٜاي زاضز .آٌبٞي يب ٘بآٌبٞي
لطثب٘يبٖ ٔيتٛا٘س فبُٔ ٔؤحطي زض ٚلٛؿ رطْ  ٚتحمك ثعٜزيسٌي افطاز ثبقس.
 بسُديذگاى آگاُ :ايٗ زؾت ٝاظ ثعٜزيسٌبٖ ثب آ٘ىٔ ٝيزا٘ٙس ضفتبضقبٖ پطذغط
اؾت  ٚزض احط آٖ چ ٝفٛالت ذغط٘بوي ٔحمك ذٛاٞس قس؛ ثبظ ٔ ٓٞطتىت آٖ
ضفتبض ٔيق٘ٛس و ٝزض ٘تيزٙٔ ٝزط ث ٝتحمك رطْ  ٚثعٜزيسٌي ذٛز ٔيق٘ٛس
(ٔبِٕيط  ٚظضخ.)1389 ،
 بسُديذگاى ًاآگاُ :فضبي ؾبيجط يه فضبي ٔسضٖ اؾت  ٚوبض ثب ايٗ فضب ٘يبظ
ث ٝآٌبٞي  ٚزا٘ف ضايب٘ٝاي زاضز .أب ٔتبؾفب٘ ٝثؿيبضي اظ وبضثطاٖ فضبي ؾبيجط
فبلس زا٘ف وبفي ثطاي ٚضٚز ث ٝايٗ ز٘يبي ٔزبظي ٞؿتٙس .زض٘تيز ٝث ٝفّت
فمساٖ آٌبٞي٘ ،بذٛاؾتٛٔ ٝرجبت تحمك رطْ  ٚثعٜزيسٌي ذٛيف ضا فطآٞ
ٔيوٙٙس(حؿيٙي.)1395 ،
 .3-3-2بسُديذگاى با بيشيٌِ تقصير

زض ايٗ ٘ٛؿ تمؿيٓثٙسي ثياحتيبعي  ٚؾُٟاٍ٘بضي فبّٔي ثطاي زض٘ؾط ٌطفتٗ ثيكتطيٗ
ٔيعاٖ تمهيط تّمي ٔيقٛز و ٝزض ازأ ٝث ٝثطضؾي آٖٞب پطزاذت ٝذٛاٞس قس.
 بسُديذُ بياحتياط :ثعٜزيس ٜثياحتيبط فطزي اؾت ؤ ٝطاتت احتيبط ضا
ضفبيت ٘ىطز ٚ ٜتٛر ٚ ٝزلت وبفي ٍٙٞبْ وبض ثب ضايب٘ ٝزض فضبي ؾبيجط ضا ٔس٘ؾط

لطاض ٕ٘يزٞس .زضٚالـ ايٗ زؾت ٝاظ افطاز ثياحتيبعي  ٚحتي ؾُٟاٍ٘بضيقبٖ
ٔٙزط ث ٝثعٜزيسٌي آٖٞب ٔيقٛز (ٔيط.)1394 ،
 بسُديذُ طواعٙٔ :ؾٛض اظ ثعٜزيسٌبٖ عٕبؿ افطاز حطيم  ٚعٕـوبضي اؾت وٝ
ث ٝذيبَ زؾتيبثي ث ٝپ َٛثيكتط ،قبضغ ثيكتط  ٚيب زؾتيبثي ث ٝتؿٟيالت
فٛقاِقبز ٜفطيت تجّيغبت زضٚغيٗ  ٚآٌٟيٞبي ٚؾٛؾٝاٍ٘يع ضا ذٛضز ٚ ٜثٝ
ضاحتي ٔساضن  ٚيب اعالفبت حؿبؼ ٔ ٚحطٔبٖ ذٛز اظ لجيُ قٕبضّٔ ٜي،
قٕبض ٜوبضت ،ضٔع فجٛض  ...ٚضا ث ٝضاحتي زض اذتيبض ثيٍبٍ٘بٖ لطاض ٔيزٙٞس ،زض
ايٗ زؾت ٝاظ ثعٜزيسٌبٖ حطل  ٚعٕـ ظٔي ٝٙثعٜزيسٌي آ٘بٖ ضا فطا ٓٞوطزٜ
اؾت(ٔبِٕيط  ٚظضخ.)1389 ،
 .3-4تحقيقات حَزُ بسُديذگي ظايبري

آضيىبن ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2008ضفتبضٞبيي چ ٖٛقبيـ پطاوٙي ،تٞٛيٗ وطزٖ ،تٟسيس وطزٖ،
ا٘تكبض فىؽ وؿي ثس ٖٚاربظ ٜا ٚ ٚتٕؿرط فطز ضا اظ رّٕ ٝا٘ٛاؿ ضفتبضٞبي ٔعاحٕت
ؾبيجطي ثيبٖ ٔيوٙسِ .ي (٘ )2005يع اثعاضي ضا ثطاي ؾٙزف ٔعاحٕت ؾبيجطي ثب 15
آيتٓ تٛؾق ٝزاز ٜاؾت ٔقٕٛالً ايٗ اثعاضٞب اظ ؾؤاالت ثّ ٚ ٝذيط اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس .زض
تحميك ِي ( )2005ثيكتطيٗ آؾيت زيسٌي ؾبيجطي اظ عطيك ايٕيُ  ٚپيبْ فٛضي نٛضت
ٌطفت ٝثٛز ٜاؾت  ٚايٙتط٘ت  ٚاتبقٞبي ٌفتٍ ٛزض ضتجٞٝبي ثقسي آؾيت ضؾب٘ي ث ٝثعٜ
زيسٌبٖ ثٛزٜا٘س .اؾٕيت ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2006ث ٝزؾت ٝثٙسي ٞفتٍب٘ ٝاظ ٔعاحٕتٞبي
ؾبيجطي پطزاذت ٝاؾت و ٝفجبضتٙس اظٔ :عاحٕت پيبْ ٔتٙئ ،عاحٕت تهٛيطي ٚ ٚيسئٛيي،
ٔعاحٕت تٕبؼ تّفٙئ ،عاحٕت ايٕيّئ ،عاحٕت چت ضٔ ،ْٚعاحٕت پيبْ فٛضي ٚ
ٔعاحٕت اظ عطيك ؾبيت.وٛإِؿىي ِ ٚيٕجط ( )2007ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ثب قبذم ٞبيي
چ ٖٛآؾيت زيسٌي اظ عطيك پيبْ فٛضي ،آؾيت زيسٌي اظ عطيك اتبق ٌفتٍ ،ٛآؾيت
زيسٌي اظ عطيك ٚة ؾبيت ،آؾيت زيسٌي اظ عطيك ايٕيُ ،آؾيت زيسٌي اظ عطيك پيبْ

ٔتٙي ٔٛضز ؾٙزف ٚالـ قس ٜاؾت.اضزٚض ثيىط  ٚوبٚؾٛت ( )2007ثطاي اِٚيٗ ثبظ
پطؾكٙبٔٔ ٝعاحٕت ؾبيجطي ضا تٛؾق ٝزاز ٜاؾت و ٝايٗ پطؾكٙبٔ ٝحبٚي زٚثرف
ٔٛاظي ٔيثبقس :يه ثرف ثطاي ٔعاحٕت ؾبيجطي حبٚي  16ؾؤاَ  ٚيه ثرف زيٍط
ثطاي ثعٜزيسٌي ؾبيجطي قبُٔ  18ؾؤاَ ٔيثبقس.
ثطٚاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2014ثطاي ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي اظ اثعاض ٔحمك قبُٔ 20
آيتٓ اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت و ٝاظ پػٞٚفٞبي وٛإِؿىي ِ ٚيٕجط (ٞ ٚ )2007يٙسٚرب ٚ
پتچيٗ ( )2009ثٟطٌ ٜطفت ٝاؾت .زض پػٞٚف آٖٞب ٞسا ثطضؾي تأحيط رٙؿيت،
تحهيالت ٘ ٚػاز ثط ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ثٛز ٜاؾت و ٝثب ٘تبيذ ثعٜزيسٌي ؾتٙي
ٔمبيؿ ٝقس ٜاؾت.
آيبؼ ٛٞ ٚضظ )2010( ْٚاثعاضي ضا ثطاي ٔعاحٕت ؾبيجطي تٛؾق ٝزاز ٜاؾت ؤ ٝيعاٖ
السأبت يب زض ٔقطو السأبت ٔعاحٕتٞبي ؾبيجطي ضا ا٘ساظٌٜيطي ٔيوٙس .قبذمٞبي
اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝآٖٞب زض ضاثغ ٝثب ؾ ٝحٛظٛٔ ،ٜضٛفبت ٔعاحٕت/ثعٜزيسٌي رٙؿي،
ٔعاحٕت/ثعٜزيسٌي آظاض  ٚاشيتٔ ،عاحٕت/ثعٜزيسٌي ا٘تكبض قبيق ٚ ٝتٞٛيٗ زض فضبي
ؾبيجطي ثٛز ٜاؾت.
ؾتيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2011زض پػٞٚكي ث ٝتٛؾق ٝاثعاض تقييٗ ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٚ
ضفتبضٞبي ٔعاحٕتي ؾبيجطي پطزاذتٝا٘س .زض ٔغبِق ٝآٖٞب  404زا٘كزٔ ٛكبضوت زاقتٝ
ا٘س ؤ 250 ٝطز  154 ٚظٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضي آٖٞب ضا تكىيُ زاز ٜاؾتٔ .يبٍ٘يٗ ؾٙي آٖٞب
 16.68ؾبَ ثٛز ٚ ٜزا٘ف آٔٛظاٖ زٚض ٜزثيطؾتبٖ ثٛزٜا٘س.اثعاض آٖٞب قبُٔ  3فبُٔ انّي
 22 ٚقبذم ثٛز ٜاؾت و ٝثطاي ؾٙزف ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔ ٚعاحٕت ؾبيجطي
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز .رس 1 َٚاثعاض ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ؾتيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ
( )2011ضا ٘كبٖ ٔيزٙٞس.

جذٍل .ابسار ظٌجش بسُديذگي ظايبري (ظتيي ٍ ّوکاراى)2111 ،

قبذم

اثقبز

ٔعاحٕت ظثب٘ي
1
ؾبيجطي

اؾتفبز ٜاظ ٛٞيت فطز زيٍطي ثس ٖٚاربظ ٜا ٚزض ايٙتط٘ت
ٔرفيؾبظي ٛٞيت زض ايٙتط٘ت
ٚضٚز ث ٝنفح ٝقرهي فطز زيٍطي ثس ٖٚاربظ ٜا ٚزض ايٙتط٘ت
ٞه وطزٖ نفح ٝقرهي فطز زيٍطي ثس ٖٚاربظ ٜاٚ
اضؾبَ فبيُ/ثط٘بٔٚ ٝيطٚؾي اظ عطيك ايٕيُ

پٟٙبٖ وطزٖ
2
ٛٞيت

رقُ ؾبيجطي

قبيق ٝپطاوٙي زض ايٙتط٘ت
اؾتفبز ٜاظ ٘بْ ٔؿتقبض زض ايٙتط٘ت ثب ٞسا ٔعاحٕت
اؾتفبز ٜاظ ٕ٘بزٞبي تٞٛيٗآٔيع زض ايٙتط٘ت
تٕؿرط افطاز زض ايٙتط٘ت
قٛذي  ٚاؾتٟعاي اعالفبت ث ٝاقتطان ٌصاقت ٝقس ٜزض ايٙتط٘ت
اضائ٘ ٝؾطات تٞٛيٗآٔيع زض اذجبض ٔٙتكط قس ٜزض ٚة ؾبيت
اؾتفبز ٜاظ فجبضات تحميطآٔيع زض ايٙتط٘ت

3

اقتطان ٚيسئ ٛثس ٖٚاربظ ٜزض ايٙتط٘ت
اقتطان فىؽٞبي فطز ثس ٖٚاربظ ٜزض ايٙتط٘ت
ٚيطايف فىؽٞب ث ٝقي ٜٛاٞب٘تآٔيع زض ايٙتط٘ت
ٔزجٛض وطزٖ ث ٝنحجت زض ضاثغ ٝثب ٔؿبئُ رٙؿي زض ايٙتط٘ت
اؾتفبز ٜاظ ؾٕجُٞبي رٙؿي حيٗ ٌفتٍ ٛزض ايٙتط٘ت
اقتطان تهبٚيطي ثب ٔحتٛاي رٙؿي زض ايٙتط٘ت
اؾتفبز ٜاظ ظثبٖ تٞٛيٗآٔيع  ٚؾٛاؾتفبز ٜزض ايٕيُ
اؾتفبز ٜاظ ايٙتط٘ت ث ٝفٛٙاٖ اثعاضي ثطاي تٕٟت ظزٖ
اؾتفبز ٜاظ ايٙتط٘ت ث ٝفٛٙاٖ يه اثعاض تجّيغبتيج٘ ٝفـ ذٛز
اؾتفبز ٜاظ ايٙتط٘ت ثطاي السأبت والٞجطزاضا٘ٝ

1. Cyber verbal bulling
2. Hiding identity
3. Cyber forgery

پطؾكٙبٔٞٝب  ٚپيٕبيفٞبي نٛضت ٌطفت ٝزض حٛظ ٜؾٙزف ٔعاحٕت ؾبيجطي يب
ثعٜزيسٌي ؾبيجطي حبٚي ٔقيبضٞبي لبثُ اعٕيٙبٖ  ٚاحطثركي ثطاي پسيسٛٔ ٜضز ٘ؾط
ٕ٘يثبقٙس ٘ ٚيبظ ثطاي تٛؾق ٝاثعاض ؾٙزف ٔعاحٕت  ٚثعٜزيسٌي ؾبيجطي ثب ٔطٚض ازثيبت
زض ايٗ حٛظ ٜآقىبض اؾت .غبِت اثعاضٞبي ؾٙزف تٟٙب يه يب اثقبز ٔحسٚزي اظ ثعٜزيسٌي
ؾبيجطي ضا زض٘ؾط ٌطفت ٝاؾت؛ زضحبِيىٔ ٝعاحٕت ؾبيجطي زضثطٌيط٘س ٜعيف ٚؾيقي اظ
السأبت قبُٔ لهس ٔعاحٕت  ٚآؾيت ضؾب٘سٖ ث ٝضٚاثظ ارتٕبفي چ ٖٛا٘تكبض قبيق،ٝ
تٞٛيٗ ث ٝافطاز تب السأبتي چ ٖٛوالٞجطزاضي ،اؾتفبز ٜاظ ايٙتط٘ت ثطاي تطٚيذ ٔؿبئُ
رٙؿي ثيٗ افطاز ٔيثبقس.
 .4يافتِّا
آٔبض تٛنيفي ٔتغيطٞبي رٕقيت قٙبذتي ٘كبٖ ٔيزٞس اظ ثيٗ پبؾد زٙٞسٌبٖ ث ٝايٗ
ؾؤاَ  %68.5زضنس ظٖ  %31.5 ٚزضنس ٔطز ٞؿتٙس ،ثيكتط اظ  %82.28زاضاي ٔسضن
وبضقٙبؾي  ٚثبالتط ثٛزٜا٘س .حسٚز  %17.7زضنس زاضاي تحهيالت وبضزا٘ي  ٚپبييٗ تط،
 %38زضنس زاضاي تحهيالت ِيؿب٘ؽ %38.5 ،زضنس زاضي تحهيالت فٛق ِيؿب٘ؽ ٚ
 %5.83زضنس زاضاي تحهيالت زوتطي ثٛزٜا٘س .اظ ثيٗ پبؾد زٙٞسٌبٖ  24.48زضنس
پبؾد زٙٞسٌبٖ ثيٗ  19تب  25ؾبَ 39.86 ،زضنس زاضاي ؾٗ ثيٗ  25تب  30ؾبَ ٚ
 35.66زضنس زاضاي ؾٗ ثيٗ  31تب  40ؾبَ ثٛزٜا٘س.
لجُ اظ ثطضؾي ثطاظـ ٔسَٞبي ا٘ساظٌٜيطي ٔ ٚقٙبزاضي ثبضٞبي فبّٔي ،ثبيس قبذمٞبي
وفبيت ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز .رٟت ثطضؾي قبذمٞبي وفبيت
ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي اظ ز ٚقبذم  ٚ KMOآظٔ ٖٛثبضتّت اؾتفبزٔ ٜيقٛز .قبذم KMO
ثطاي زازٜٞبي ٌطزآٚضي قس 0.93 ٜثسؾت آٔس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜايٙؿت و ٝزاز-ٜ
ٞبي ٔٛضز ٘ؾط ثطاي تحّيُ فبّٔي ٔٙبؾت ٞؿتٙسٔ .قٙيزاضي زض آظٔ ٖٛثبضتّت ( sig

=) ٘يع وٛچىتط اظ  %5ثبقس تحّيُ فبّٔي ثطاي قٙبؾبيي ؾبذتبض ٔٙبؾت اؾت.
ثٙٔ ٝؾٛض افتجبضؾٙزي اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝاظ تحّيُ فبّٔي ٘ ٚطْافعاض آٔٛؼ ثٟطٌ ٜطفتٝ
قس ٜاؾت.
شکل٘ .2تبيذ حبنُ اظتحّيُ فبّٔي تبييس ثطاي ؾبظ ٜثعٜزيسٌي ؾبيجطي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس.

قىُ٘ :2تبيذ تحّيُ فبّٔي تبييسي ثطاي ثعٜزيسٌي ؾبيجطي

زض ٟ٘بيت ثطاي تؿت ثطاظـ ٔسَ و ٝث ٝثطضؾي پصيطـ يب ضز ٔسَ ٔيپطزاظز اظ
قبذمٞبي  CFI ٚ RFI ،IFI ،NFIثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝتطتيت ،0.991
ٔ 0.993 ٚ 0.972 ،0.993يثبقٙس  ٚتٕبٔي قبذمٞبي ثطاظـ ٔسَ ا٘ساظٌٜيطي
ثعٜزيسٌي اظ ٔمساض لبثُ لج َٛثبالتط ثٛز ٜاؾت.ثطاي اضظيبثي ضٚايي ٍٕٞطا اظ ز ٚقبذم
پبيبيي تطويجي ٔ ٚيبٍ٘يٗ (ٚ )CRاضيب٘ؽ اؾترطاري ()AVEثٟطٌ ٜطفت ٝقس و٘ ٝتبيذ
ثطاي ٞطيه اظ اثقبز ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ث ٝتفىيه رس َٚظيط آٚضز ٜقس ٜاؾت .رس3َٚ
٘تبيذ ٔطثٛط ث ٝثبضفبّٔي ٔ ٚتغييطٞبي تٛنيفي ٔتغييطٞب ضا ٘كبٖ ٔيزٞس.
جذٍل :3ثبضفبّٔي ٔ ٚتغييطٞبي تٛنيفي
بارّاي
بعذ

کذّا

عاهلي
اظتاًذارد

هياًگيي

ٍارياًط

شذُ

Soc
Soc
Soc

اجتواعي

Soc
Soc
Soc
Soc
Soc
Soc
Soc
Eco

اقتصادي

Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco

0.4
0.584
0.577
0.544
0.601
0.699
0.835
0.686
0.805
0.827
0.82
0.793
0.775
0.615
0.738
0.62
0.835

1.66
1.25
1.3
1.41
1.31
1.15
1.07
1.17
1.17
1.12
1.13
1.07
1.07
1.29
1.13
1.31
1.11

0.873
0.598
0.664
0.755
0.67
0.52
0.374
0.51
0.562
0.464
0.505
0.38
0.384
0.661
0.462
0.74
0.52

هياًگيي

ضريب

ٍارياًط

پايايي

هيساى

اظتخراجي

ترکيبي

بسُديذگي

()AVE

()CR

0.446

0.558

0.885

0.897

%62.5

%32.6

Eti

اخالقي

Eti
Eti
Eti
Eti

ظياظي

Eti
Pli
Pli
Pli

0.606
0.827
0.642
0.827
0.642
0.827
0.73
0.683
0.68

1.1
1.44
1.31
1.12
1.35
1.15
1.17
1.39
1.14

0.463
0.845
0.733
0.505
0.73
0.519
0.534
0.8
0.543

0.524

0.5

0.867

0.741

%44.5

%28.4

ٕٞب٘غٛض و ٝزض رس َٚآٔس ٜاؾت تٕبٔي ثبضٞبي فبّٔي ثبالتط اظ حس لبثُ لجَٛ
ٔ 0.4يثبقٙس ٛٔ ٚضز تبييس لطاض ٌطفتٙس .فال ٜٚثط ٔقٙبزاضي ثبضٞبي فبّٔي ٔطثٛط ثٝ
قبذمٞبي ثعٜزيسٌي ،اظ ضطيت پبيبيي تطويجي ( ٚ )CRقبذم ٔيبٍ٘يٗ ٚاضيب٘ؽ
اؾترطاري ( )AVEثطاي اضظيبثي ضٚايي ٍٕٞطا ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت.
ايٗ ٔقيبض ٘كبٖ زٙٞسٔ ٜيبٍ٘يٗ ٚاضيب٘ؽ ث ٝاقتطان ٌصاقت ٝقس ٜثيٗ ٞط ؾبظٜ
ثب قبذمٞبي ذٛز ٔيثبقس .ث ٝثيبٖ ؾبز ،ٜايٗ ٔقيبض ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي يه ؾبظ ٜثب
قبذمٞبي ذٛز ضا ٘كبٖ ٔيزٞس ٞ ٚطچ ٝثيكتط ثبقس ثطاظـ ثيكتط اؾت.
ٔمساض ثحطا٘ي ٔ 0.5 AVEيثبقس و ٝزض پػٞٚف ٛٞاً٘ ٕٞ ٚىبضاٖ ()2013
ثبالي ٘ 0.4يع لبثُ لج َٛاؾت ٘ ٚكبٖ زٙٞس ٜضٚايي ٍٕٞطايي لبثُ لجِٛي ٔيثبقس .ثطاي
اضظيبثي پبيبيي ؾبظ ٜفال ٜٚثط آِفبي وط٘ٚجبخ اظ  CRؤ ٝقيبض ٔسضٖ تطي ٔيثبقس ٘يع
ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت.
ٕٞب٘غٛض و ٝزض رس َٚآٔس ،ٜثطاي تٕبٔي اثقبز ثيكتط اظ حس لبثُ لج0.7 َٛ
ٔيثبقس .ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي ٔطثٛط ث ٝثعٜزيسٌي ارتٕبفي  ٚوٕتطيٗ ٔيعاٖ
ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔطثٛط ث ٝثعٜزيسٌي ؾيبؾي ٔيثبقس.

ً .5تيجِگيري
ث ٝزِيُ پٟٙبٖ ثٛزٖ ٛٞيت فطز تٛؾظ اثعاضٞبي فٙبٚضي اعالفبت ،اؾتفبز ٜاظ فضبي
ؾبيجطي ثطاي ٔزطٔيٗ رصاثيت ظيبزي پيسا وطز ٜاؾت ٔ ٚيعاٖ ثعٜزيسٌيٞبي ؾبيجطي
ضٚظ ث ٝضٚظ زض حبَ افعايف ٔيثبقس (ؾتيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ.)2011 ،اظ آ٘زب و ٝتحميمبت زض
حٛظ ٜثعٜزيسٌي ؾبيجطي زض ٔطاحُ اِٚئ ٝيثبقٙس (ثطٚاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ،)2014 ،زضن
ضٚقٙي اظ اثقبز ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٚرٛز ٘ساضز  ٚيىي اظ اِعأبت تٛؾق ٝأٙيت ؾبيجطي
ٚرٛز اثعاضي ثطاي ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔيثبقٙس تب ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ حٛظٜٞبي
اِٛٚيت زاض قٙبؾبيي قس ٚ ٜتساثيط أٙيتي الظْ  ٚآٔٛظـ ٟٔبضتٞبي ؾبيجطي ٔٛضز ٘يبظ
نٛضت ٌيطز .اظ آ٘زب و ٝرطايٓ ؾبيجطي ثب تٛر ٝث ٝلٛا٘يٗ حبوٓ ثط وكٛضٞب ثب يىسيٍط
ٔتفبٚت اؾت ٔهبزيك ثعٜزيسٌي  ٚاثعاض ؾٙزف آٖ ٘يع ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز و ٝزض ايطاٖ
تبو ٖٛٙپػٞٚكي ث ٝتٛؾقٔ ٝميبؼ ؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٘پطزاذت ٝاؾت وٞ ٝسا
انّي پػٞٚف حبضط ثٛز ٜاؾت.
ثٕٞ ٝيٗ ٔٙؾٛض زض ٔطحّ ٝإٞ ،َٚطا ٜثب ثطضؾي ربٔـ لب٘ ٖٛرطايٓ ؾبيجطي ٚ
ازثيبت حٛظٔ ٜطثٛع ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؾطات ٌط ٜٚوب٘٘ٛي ث ٝاؾترطاد اثعاض ؾٙزف
ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ٔجبزضت ٚضظيس ٜقس  ٚزض ٔطحّ ٝز ،ْٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ پيٕبيف ثٝ
افتجبضؾٙزي اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝپطزاذت ٝقس ٜاؾت.
اثعاض تٛؾق ٝؾٙزف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي پيكٟٙبزي زاضاي چٟبضثقس ارتٕبفي ،التهبزي،
اذاللي  ٚؾيبؾي ٔيثبقس.
 ثب تٛر ٝث ٝيبفتٞٝبي پػٞٚف ث ٝوكٛضٞب رٟت وبٞف ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي
ؾبيجطي پيكٟٙبزات ظيط اضائٔ ٝيقٛز:

 ايزبز ٔطاوع پبيف ثعٜزيسٌي ؾبيجطي  ٚثىبضٌيطي اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝرٟت
تٛؾق٘ ٝمك ٝثعٜزيسٌي وكٛض
 ثىبضٌيطي اثعاضؾٙزف ربٔـ رٟت زضن  ٚقٙبذت حٛظٞ ٜبيي ثب
ثعٜزيسٌي ثبالتط ثطاي تٛؾق ٝزٚضٜٞبي ٟٔبضتٞبي ؾبيجطي
 ثٟطٌٜيطي اظ اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝثطاي قٙبذت قىباٞبي أٙيتي  ٚاتربش
تهٕيٕبت احطثرف زض حٛظ ٜأٙيت ؾبيجطي
زض ازأ٘ ٝيع ثبيس ثيبٖ وطز ،يبفتٞٝبي ٞط پػٞٚكي ثبيسثتٛا٘سضاٞيطا ثطايٕغبِقبت
وٕيٛويفي پؽ اظ ذٛز ثبظ وٙس ،اظ ايٗ ض ٚثب تٛرٟجٟجطذيبظ٘تبيزٕٕٟٛرسيسپػٞٚكحبضط،
ثٔ ٝحممبٖ آتي پيكٟٙبز ٔيقٛز ثٔ ٝمبيؿ ٝتغجيمي اثعاضٞبي ؾٙزف ثعٜزيسٌي
ؾبيجطي زض وكٛضٞبي ٔرتّف ثطاؾبؼ لب٘ ٖٛرطايٓ ؾبيجطي آٖٞب ثپطزاظ٘س تب تفبٚتٞبي
فطٍٙٞي ،ارتٕبفي  ٚلب٘٘ٛي تأحيطٌصاض ثط آٖ آقىبض ٌطززٕٞ .چٙيٗ پيكٟٙبز ٔيقٛز ثٝ
ثطضؾي ثب تٛر ٝث ٝؽٟٛض فٙبٚضيٞبي ٘ٛيٗ اثعاض تٛؾق ٝيبفت ٝضا ٔٛضز ثبظثيٙي لطاض زٙٞس ٚ
ٔهبزيك فٙبٚضيٞبي ٘ٛؽٟٛض ضا زض ثعٜزيسٌي ؾبيجطي ثطضؾي ٕ٘بيٙس.
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پيَظت
ايٗ ثرف حبٚي ؾؤاالتي ثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ ثعٜزيسٌي زض فضبي ؾبيجطي ٔيثبقسِ .غفبً ٌعيٙٔ ٝٙبؾت
ضا ثطاؾبؼ عيف ٞطٌع ( ،)1ث٘ ٝسضت (ٌ ،)2بٞي اٚلبت ( ،)3اغّت اٚلبت ( ،)4ثيكتط اٚلبت ( )5ا٘تربة
ٕ٘بييس .


بسُديذگي ظايبري اجتواعي

.1

تبو ٖٛٙثس ٖٚاربظ ٗٔ ٜزازٜٞبي ؾيؿتٓاْ ٔٛضز زؾتىبضي (ايزبز ،حصا ٚيب تغييط) لطاض
ٌطفت ٝاؾت.

 .2تبو ٖٛٙؾيؿتٓ يب ؾبٔب٘ٛٔ ٝضز اؾتفبزٜاْ تٛؾظ فطز زيٍط يب ثط٘بٔٞٝبي ٔرطة اظ وبض افتبزٜ
اؾت.
 .3تبو ٖٛٙؾيؿتٓ يب ؾبٔب٘ٛٔ ٝضز اؾتفبزٜاْ تٛؾظ فطز زيٍط يب ثط٘بٔٞٝبي ٔرطة لفُ قس ٜيب اظ
زؾتطؼ ذبضد قس ٜاؾت
 .4تبؤ ٖٛٙحتٛاي ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي (ٚيسئٞٛب ،ثبظيٞبي ايٙتط٘تي ،فىؽٞب )... ٚ
ٔٗ ضا تطغيت ث ٝاؾتقٕبَ زذب٘يبت يب ٔٛاز ضٚاٖ ٌطزاٖ وطزٜا٘س.
 .5تبؤ ٖٛٙحتٛاي ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي (ٚيسئٞٛب ،فىؽ ٞب ،ثبظيٞبي ايٙتط٘تي چٖٛ
٘ ًٟٙآثي  ٗٔ )... ٚضا تطغيت ث ٝذٛزوكي وطزٜا٘س.
.6

تبؤ ٖٛٙحتٛاي ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي (ٚيسئٞٛبي ذك٘ٛتآٔيع ،ثبظيٞبي ايٙتط٘تي
ذكٗ ،فىؽٞب  ٗٔ )... ٚضا تطغيت ث ٝا٘زبْ افٕبَ ذك٘ٛتآٔيع وطزٜا٘س.

 .7تبو ٖٛٙزض ٔقطو تٟسيسٞبي ؾبيجطي (تٟسيسٞبيي زض ضاثغ ٝثب ربٖٔ ،بَ  ٚآثط )ٚلطاض ٌطفتٝاْ.
.8

تبو ٖٛٙزضٔقطو اذبشي ؾبيجطي لطاض ٌطفتٝاْ.



بسُديذگي ظايبري اقتصادي

.1

تبو ٖٛٙاظ حؿبة ثب٘ىي ٔٗ ثطزاقت ايٙتط٘تي غيطٔزبظ قس ٜاؾت.

.2

تبو ٖٛٙثب وبضت افتجبضي ٔٗ زض احط افتٕبز ث ٝغيط ٔقبّٔ ٝثبعُ ا٘زبْ قس ٜاؾت.

 .3تبو ٖٛٙاظ عطيك وبضت افتجبضي ٔٗ پ َٛؾطلتي ثس ٖٚاعالؿ ٔٗ ربثزب قس ٜاؾت.
.4

تبو ٖٛٙتزطث ٝذطيس اظ فطٚقٍب ٜايٙتط٘تي غيطٔقتجط زاقتٝاْ.

.5

تبو ٖٛٙزض ٔقطو والٞجطزاضي اظ عطيك ؾبٔب٘ٞٝبي رقّي پطزاذت لطاض ٌطفتٝاْ.

.6

تبو ٖٛٙاظ عطيك فضبي ؾبيجطي وبالي تمّجي ذطيس وطزٜاْ.

 .7تبو ٖٛٙث ٝزِيُ اؾتفبز ٜاظ ؾبيتٞبي قطط ثٙسي  ٚلٕبضثبظي ذؿبضت زيسٜاْ.


بسُديذگي ظايبري اخالقي

 .1تبو ٖٛٙث ٝزِيُ اؾتفبز ٜاظ ٔحتٛيبت ٔؿتٟزٗ (ٔهبزيمي چ ٖٛضثبتٞبي رٙؿي ،چت
ؾىؿي ،ؾبيتٞبي نيغ ٝيبثي  ٚغيطٛٔ )ٜضز والٞجطزاضي لطاض ٌطفتٝاْ.
 .2تبو ٖٛٙث ٝاؾتفبز ٜاظ ٔحتٛاي ٔؿتٟزٗ ٔ ٚجتصَ ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي تطغيت
قسٜاْ.
.3

تبو ٖٛٙاؾتفبز ٜاظ ٔحتٛاي ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي ٔٛرت ا٘حطافبت رٙؿي (ثچٝثبظي،
ٔجسَپٛقي رٙؿي ،ذٛزاضضبيي  )...ٚزض ٔٗ قس ٜاؾت.

 .4تبو ٖٛٙفيّٓ ذهٛني  ٚذب٘ٛازٌي ٔٗ زض فضبي ٔزبظي ثس ٖٚاربظٜاْ ٔٙتكط قس ٜاؾت.
.5

تبو ٖٛٙزض ٔقطو ٔعاحٕتٞبي ؾبيجطي (اضؾبَ پيبْٞبي ٘بذٛاؾت ،ٝزضذٛاؾت زيساض ثب
زيٍطي ،تٞٛيٗ  ٚغيط )ٜلطاض ٌطفتٝاْ.

.6

تبو ٖٛٙافٕبَ ٌ ٚفتبضٞبيي زض فضبي ؾبيجطي ثطذالا ٚالـ ثٙٔ ٗٔ ٝتؿت قس ٜاؾت.



بسُديذگي ظايبري ظياظي

 .1تبؤ ٖٛٙحتٛاي ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي ٔٛرت ٌطايف ،تطغيت  ٚتكٛيك ٔٗ ثٝ
ثيذسايي ،فطلٌٝطايي ،قيغبٖپطؾتي  ٚفقبِيتٞبي ٙٞزبضقىٗ زيٙي قسٜا٘س.
.2

تبو ٖٛٙالسأبت نٛضت ٌطفت ٝتٛؾظ ؾّغٙت عّت ٞبٙٔ ،بفميٗ  ٚوب٘بَٞبي ضؾب٘ٞٝبي
ٔبٛٞاض ٜاي زض فضبي ؾبيجطي ٔٛرت تغييط ٍ٘طـ ٔٗ فّي٘ ٝؾبْ رٕٟٛضي اؾالٔي قسٜا٘س.

 .3تبؤ ٖٛٙحتٛاي ٔٙتكط قس ٜزض فضبي ؾبيجطي ٔٛرت تطغيت ٔٗ ث ٝافٕبِي فّي ٝأٙيت ّٔي
وكٛض قس ٜاؾت.

