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 یهحوذ قبظو ذیظ

 کبضقنبؼ اضقس حؿبثساضی

 

از  یبابًک  طیکرًٍب در هح رٍضیاًتؽبر ٍ یٌبیػیپ یرٍ یهبل یهطبلعِ ًقػ تکٌَلَش یهطبلعِ حبضر در راظتب

 آٍریجوع يیآًال ّبیپرظؽٌبهِ قطری از ّبراظتب دادُ يیاًجبم ؼذ. در ا یخذهبت ببًک کٌٌذگبى هصرفًظر 

 جیاقذام ؼذ. هطببق ًتب یٍ ظپط بِ برآٍرد هذل هعبدلِ ظبختبر بررظی ّبدادُ ییبیٍ پب ییٍ ابتذا رٍا ؼَد هی

دٍلات پاط از اًتؽابر     یبحراى هبل یکرًٍب ٍ اظتراتص رٍضیپط از اًتؽبر ٍ یهبل یؼٌبخت تکٌَلَش ریهتغ دٍ

 کٌٌاذگبى  هصارف از ًظار   یببًک طیکرًٍب در هح رٍضیاًتؽبر ٍ یرٍ دارییهثبت ٍ هعٌ ریکرًٍب تأث رٍضیٍ

ارائاِ   طیکرًٍب در هحا  رٍضیٍ افراد از ٍجَد یٌبیػیپ ریي دٍ هتغیا ػیبب افسا يیبٌببرا .دارد یخذهبت ببًک

 ِیرٍ تَصا  يیا . از ابباذ ییکبّػ ها  ّب آى یٍ احتوبل هراجعِ حضَر بفتِی ػیافسا یببًک یخذهبت حضَر

ّ  هابلی  هؤظعابت  ٍ ّب ببًک خصَؾ بٍِ  یهتَل ّبی ظبزهبى ؼَد هی ٍ ؼاٌبخت افاراد را ًعابت باِ      یآگاب

افراد باِ   یاز ابتال یریجلَگ یهٌبظب در راظتب ریبب اتخبر تذاب سیدٌّذ. دٍلت ً ػیسااف یهبل ّبی یتکٌَلَش

 .را فراّن ظبزد یهبل ّبی یتکٌَلَش ؽتریب یریکبرگِ ب ٌِیزه یوبریب يیا

 .ی، هذل هعبدلِ ظبختبر93 ذیکٍَ ،یببًکذار عتنیظ ،یهبل یتکٌَلَش4 ٍاشگبى کلیذی
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 هقذهِ .9

یکیی ثیبظاض ایصا بی زضییبیی وو یب ،      زض نعز 2019زؾبمجط  8عبمل نبقنبذته زض  1اولین موضز پنومونی

چنسین گطوه ثیمبض ثب پنومونی مكیبثه گیعاضـ    2019زؾبمجط  آذطمطکع ایبلت  وثی چین، کكف و تب 

ثؿته قس، حضوض گؿتطزه مؿیبرطین زض عیو     2020 هیغانو 1گطزیس. ثب اینکه ثبظاض اصا بی زضیبیی زض 

زض ؾطاؾط چین و ؾیبیط   19ویطوؼ کوویس رؿتیوا  ثهبضی چین زض اواؾظ غانویه موخت انتكبض ؾطیع 

 (.2020، 2کكوض ب گطزیس )ذیو و  مکبضا 

 یب ثیه منریوض کیب ف      بی ثهساقت و زولیت ، ؾبظمب 19ثب توخه ثه نحوه انتقب  ویطوؼ کوویس 

گیصاضی اختمیبعی، اؾیتهبزه اظ مبؾی  و     امکب  و احتمب  ایین انتقیب ، قیوانین امنیتیی اظ قجییل ربنی ه      

اظ لمؽ ؾغوحی ضا ممکن اؾت توؾیظ یی  ریطز مجیتس لمیؽ قیسه ثبقیس ضا         زؾتکف و ذوززاضی

-ای ثه مطاکع مبلی اظ خم ه ثبن (. زض این ضاؾتب توخه ویػه2021، 3و  مکبضا انس )زاکبضثطقطاض نموزه

( وخوز ضیؿ  ثیبیی اثیتس   1399مغبلعه محمس ربم و  مکبضا  ) آ  خم ه ب نوضت گطرته اؾت، اظ 

زض کنبض یکیسیگط   مكتطیب  ثبن انس. قطاض گطرتن زض محیظ ثبنکی ضا تأییس نموزه 19ثه ثیمبضی کوویس 

توانس ضیؿ  اثتس اظ عطیق تنهؽ ضا ثه قست ارعایف ز س.  مچنین و نیع زض کنبض کبضمنسا  ثبن  می

ثب میع، نینسلی، پیكیروا ،    نبپصیط اختنبة بی ثب توخه ثه نحوه اضائه ذسمبت ثبنکی حضوضی و تمبؼ

 ب . عسوه ثط این اندبم زضیبرتؿتین ب، ذوزکبض و ... انتقب  ویطوؼ اظ عطیق ؾغوح زوض اظ ش ن رطم

  ب زض خبمعه ضا ثه زنجب  زاقته ثبقس.توانس چطذف ویطوؼ ضوی اؾکنبؼ بی نقسی میو پطزاذت

 بیبى هعئلِ. 1

می ییو  نهیط ثیه ثیمیبضی      186ثییف اظ   2021خیویی   9 بی ؾبظمب  ثهساقت خهبنی تب مغبثق گعاضـ

انیس )ؾیبظمب    ریوت نمیوزه    یب  آ می ییو  نهیط اظ    4قسه که ثییف اظ   مجتس 19نبقی اظ ویطوؼ کوویس 

 یعاض   815و حیسوز   می یو  نهط اظ این مجتسیب  زض قبضه آؾیب ثیوزه  57(. حسوز 2021ثهساقت خهبنی، 

ثیه عنیوا  تهسییسی      ط چیعیثیف اظ  19انس. ثحطا  نبقی اظ ویطوؼ کوویس روت نموزه  ب آ نهط اظ 

                                                             
تواننس موخت پنومیونی   ب می ب و قبضذ ب اظ قجیل ثبکتطی، ویطوؼپنومونی عهونت ی  یب  ط زو ضیه ثوزه و ثؿیبضی اظ میکطوة .1

 قونس.

2. Qiu et al. 
3. Daqar et al. 
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 933   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

 بی اقتهیبزی نبقیی اظ ایین ثحیطا  نییع قبثیل انکیبض        قوز. امب آؾیتثطای ؾسمت عمومی قنبذته می

کكیوض بی   وییػه  ثیه نیؿت. پؽ اظ آنکه این ویطوؼ ثه ی  پبنسمی تجسیل قس و ثؿیبضی اظ کكیوض ب  

و ضوظ ثه ضوظ ثه گؿیتطه آ  اریعوزه   اطثی زضگیط آ  قسنس، اقتهبز خهبنی زچبض ضکوضز ثعضگی قسه 

تیب حیس ظییبزی ثیه      19ویطوؼ کووییس   1 بی نبقی اظ اپیسمیقوز. اظ زیسگبه ع م اقتهبز ذؿبضتمی

ثطای ذطییس کبی یب و ذیسمبت موخیوز زض      ای کننسه مهطفزلیل کب ف تقبضبؾت، ثه این معنی که 

مواضزی که ذطیس کبی ب و ذسمبت زض  ذهول ثه(. این امط 1399اقتهبز خهبنی وخوز نساضز )منتی، 

 .اؾتمواخه اؾت ثیكتط محؿوؼ  19ثب ضیؿ  ثبیتطی ثطای اثتس ثه ویطوؼ کوویس 

تطؾینس. اظ   ب موخت نگطانی مطزم قسه و میطزم اظ لمیؽ ؾیغوح میی    تعساز ظیبز مجتسیب  و روتی

ذیت و تمیبمی    یبی پطزا  یب، کیبضت  قوز اؾیکنبؼ خم ه ؾغوحی که ضوظانه توؾظ مطزم اؾتهبزه می

 بی ذسمبتی  ؿیتنس کیه تمیبؼ    یب ؾبیط پبیبنه 2 ب بی مطتجظ مبننس ذوزپطزاظ ب و ذوززضیبرتزؾتگبه

انیس.   یب نیبامن قیسه    یب و زؾیتگبه  ، اؾکنبؼ19ریعیکی ثب رطز زاضنس. زض قطایظ کنونی پبنسمی کوویس 

 یبی پطزاذیت   ضوـ  یبی پطزاذیت ذیوز ثیه    ثبنکی زض حب  تغییط ضوـ اظ ذسمبت کننسگب  اؾتهبزه

 بی الکتطونیکیی   بی ثسو  تمبؼ و کیف پو  بی پطزاذت الکتطونیکی، کبضتثسو  تمبؼ، کبنب 

و  تواننس اظ تمبؼ ریعیکیی ثیب ؾیغوح خ یوگیطی نمبینیس )زاکیبض       ؿتنس که امنیت ثیكتطی زاقته و می

( اضائه قسه و fintech)  بی مبلیمواضزی  ؿتنس که لعوم توخه ثه تکنولوغی  ب این(. 2021،  مکبضا 

تطیب  ضا نكیب    یب ثیه منریوض کیب ف مطاخعیه حضیوضی مكی       تمهیسات ویػه توؾظ ثبنی   کبضگیطی ثه

 بی مبلی تکنولوغی مبلی ضا ثب و ثسو  ثوزخیه زض منیبعق مرت یف    ( زضنس کمپبنی1ز س. نموزاض ) می

MENA بی مبلی زض نبحیه ز س. مغبثق نموزاض روق زضنس کمپبنیخهب  نكب  می
که اییطا  نییع زض    3

زضنس ثوزه و زض مقبیؿه ثیب ؾیبیط نیواحی اظ قجییل آمطیکیبی خنیوثی،        4.2زاذل آ  قطاض زاضز ثطاثط ثب 

 تط اؾت.پبیین مطاتت ثهاضوپب، آؾیب و اقیبنوؾیه 

                                                             
ثه عنوا  یی  پبنیسمی اعیسم نكیسه ثیوز و       19زض ظمب  تسوین مقبله روق  نوظ اظ ؾوی ؾبظمب  ثهساقت خهبنی ویطوؼ کوویس  .1

 انغسح اپیسمی اؾتهبزه قسه اؾت. اظثنبثطاین 

  بی زضیبرت چ  و پو  نقسزؾتگبه .2

3. Middle East and North Africa 
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  ّبی تکٌَلَشی هبلی بب ٍ بذٍى بَدجِ در هٌبطق هختلف جْبىدرصذ کوپبًی -(9ًوَدار )

 (1192) 9َ ٍ ّوکبراىهٌبع4 پبیَاؼچٌک

 11ثطاثیط ثیب    1396 بی مطکع آمبض ایطا  حدم تدبضت الکتطونیی  اییطا  زض ؾیب     ثط اؾبؼ زازه

زضنیس   61/10 بی ثبن  خهبنی این میعا  ثطاثط ثیب  زضنس تولیس نبذبلم زاذ ی ثوزه و ثط اؾبؼ زازه

عمیقیی ثیین اییطا  و     (. ثب این وخوز  نوظ قکبف1397ثوزه اؾت )وظاضت ننعت، معس  و تدبضت، 

گیطنس، وخیوز  اظ معبمست ثه قکل نقسی نوضت می زضنس 2کكوضی  مچو  کكوض ؾوئس که تنهب 

 (.2016، 2زاضز )ولط

 اّویت ٍ ضرٍرت تحقیق. 3

 یبی ثبنکیساضی مدیبظی زض    تط ثطضؾی کنیم،  نوظ اظ ظطریتاگط ؾمت عطضه ذسمبت ثبنکی ضا زقیق

ضی زض این نوع ثبنکیساضی نییبظ ثیه قیعجه ریعیکیی نساقیته و ک ییه        کكوض اؾتهبزه نكسه اؾت. مس  تدب

(. 1399ارتیس )مدییبة،  ؾیغوح ذیسمبت ثییبنکی زض قیجکه اینتطنیت و ثییه نیوضت مدیبظی اتهییبق میی       

ز یس کیه معیبمست میبلی ضا زض یی       ثبنکساضی آنسین یب ثبنکساضی اینتطنتیی ثیه مكیتطیب  اخیبظه میی     

 ب و ننبیع تدبضی  ب، تدبضتاظ این ضو ثبن  (.2010، 3ضا امن اندبم ز نس )ظا یس و  مکب ؾبیت وة

 یبی  ضوـ  یب  آ  کیبضگیطی  ثه بی مبلی ؾبظگبض قسه و ثب تدبضی الکتطونیکی نیبظ زاضنس ثب تکنولوغی

مكتطیب  ثب اعمینب  اظ امنییت ذیسمبت میبلی     این نوضتتکنولوغیکی ثطای مكتطیب  رطا م نمبینس. زض 

 (.2021، و  مکبضا  زاکبضز نس )یضا موضز اؾتهبزه قطاض م  ب آ 

 یبی  موانع توؾعه ثبنکساضی الکتطونی  و ننعت ثیمه معغیوف ثیه ؾیمت عطضیه و ظیطؾیبذت     

 یبی  زض کكوض بی زض حب  توؾعه نریط ایطا  تقبضب محیسوزیت  ذهول ثهقبنونی و مقطضاتی نجوزه و 

ـ   کنس. اظ ایین ضو ایدیبز اعتمیبز زض ا   مهمی ضا زض این ظمینه ایدبز می  یبی  ریطاز خهیت اؾیتهبزه اظ ضو

                                                             
1. Ivashchenko et al. 
2. Weller 
3. Zahid et al. 
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. مؿئ ه زیگط تمبیل ارطاز ثه پطزاذت  عینیه ییبزگیطی   اؾتالکتطونی  و مدبظی اظ خم ه نکبت مهم 

ثطای اقكبض   ب نیاذسمبت اؾت که قطایظ حبضط منهعت ذبلم حطکت ثه ؾمت  گونه نیااؾتهبزه اظ 

 ب رطا م ؾبظز تب ثیب  رطنتی ثطای ثبن توانس (. این امط می1399زازه اؾت )مدبة،  ارعایفمرت ف ضا 

ثیه   19نؿجت ثه ضیؿ  ثبیی انتكیبض وییطوؼ کووییس     کننسگب  مهطفایدبز قنبذت و زضک ثبیی 

 ییبی ایطحضییوضی و  اظ ضوـ  ییب آ گیییطی  ییب، ظمینییه ثهییطه  نگییبم مطاخعییه حضییوضی ثییه ثبنیی   

  بی مبلی ضا رطا م ؾبظنس. تکنولوغی

 یبی مرت یف متهیبوت اؾیت.     ضک ذغط زض خوامع و رط نی  ز س که زنتبیح مغبلعبت نكب  می

 بی واگیطزاض اظ خم ه ؾبضؼ، پبنسمی آنهوینعا، اپییسمی   بی ثیمبضیتدطثیبت مطثوط ثه مهبض اپیسمی

ثه میعا  ظیبزی نیبظمنیس   قسه کؿت بی اتربش قسه و نتبیح یز س اؾتطاتػِآنهوینعای ذوکی نكب  می

(. قنبذت نیوع نگیطـ   1399منبعق اؾت )نمسی پوض و قبضزاقی، قنبذت ازضاک ذغط مطزم  مب  

 یبی واگییطزاض و اظ خم یه    وخیوز ثیمیبضی   زض قیطایظ اظ ذغطات موخوز   ب آ مطزم و میعا  ازضاک 

 یب ثبقیس. لیصا    منبؾت زض خهت کنتط  ایین ثیمیبضی    بی گصاضی ؾیبؾتتوانس ضا نمبی می 19کوویس 

موضز  19ه تکنولوغی مبلی و نقف آ  زض کنتط  ثیمبضی کوویس ثبیس اثتسا نوع نگطـ مكتطیب  نؿجت ث

نیوضت گییطز. ایین ضو مغبلعیه       ب آ ثطضؾی قطاض گیطز تب اقسامبت منبؾت زض خهت ارعایف آگب ی 

و اثتس ثه ثیمبضی کوویس  19حبضط ثب  سف ثطضؾی نقف تکنولوغی مبلی ضوی انتكبض ویطوؼ کوویس 

ضوقیی   کیبضگیطی  ثهاظ عطیق  این کبضقوز. مبت ثبنکی اندبم میذس کننسه مهطفاظ نرط مكتطیب   19

اظ عطیق پیصیطـ مههیوم تکنولیوغی     19ثینی انتكبض ویطوؼ کوویس قبزض ثه پیفگیطز که نوضت می

 گطزز.ثطای این منروض مس  معبزله ؾبذتبضی ثطآوضز می .اؾت کننسگب  مهطفمبلی زض ضرتبض مبلی 

 هببًی ًظری. 1

 یبی ذوزکیبض زض ذیسمبت میبلی     آوضیثه عنوا  اؾتهبزه اظ اعسعبت نوآوضانه و رین تکنولوغی مبلی 

. ثه ثیب  زیگط تکنولیوغی میبلی اؾیتهبزه اظ تکنولیوغی خهیت ریطا م       (2017، 1قوز )وایوظتعطیف می

(. تکنولیوغی میبلی تیبکنو  زو ریبظ ضا     2020، 2)تیبکوض  اؾتنموز  ذسمبت مبلی ثهجوز یبرته و خسیس 

                                                             
1. Vives 
2. Thakor 
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( نكیب  زازه  1اقته و اکنو  زض ربظ ؾوم قطاض زاضز. ؾه ربظ تکنولیوغی میبلی زض خیسو  )   پكت ؾط گص

 قسه اؾت.

 

 ظِ فبز تکٌَلَشی هبلی .9جذٍل 

 1967-2008   تبکنو  2008
  1866-1967 

  اؾتهبزه اظ تکنولوغی توؾظ

خهت رطا م  واضزا  تبظه

نموز  ذسمبت مبلی ثسو  

 واؾغه و مؿتقیم ثه مكتطیب 

 بی پطزاذت و ؾیؿتم 

 الکتطونیکی حؿبة هیتؿو

 1 بی زؾتگبه
ATM  و

 ثبنکساضی آنسین

  نهت اولین

کبثل تطانؽ 

 آتسنتی 

 ت گطاف 

   

 

 مؤؾؿبترضبی خسیس ضقبثت ثطای 

 مبلی

 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی اعسعبتی توؾظ 

مبلی ثطای تقویت ذسمبت و  مؤؾؿبت

 محهویت

 

انتقب  ؾطیع اعسعبت 

بمست و مبلی مع

  بپطزاذت

 (2020منجع: تبکوض )

 یبی میبلی ضا ثیه قیکل اتومبتیی        بی زیدیتب  خسیس زامنه وؾیعی اظ رعبلیتامطوظه تکنولوغی

تیب   ضا زض ثریف میبلی اظ اعغیبی وام    تیط  نیطره  ثیه ز نس و ممکن اؾت محهویت خسیستط و اندبم می

 یب تیأریط ضقجیبی    م نمبینیس. زض ایین قؿیمت    یبی پطزاذیت ریطا    مسیطیت ؾطمبیه و اظ مكبوضه تب ؾیؿتم

تیطین  (. ثییف 2017، 2قوز )واییوظ ثبنکساضی و ثبظاض بی ؾطمبیه احؿبؼ می تکنولوغی مبلی زض ثرف

 بی آنسیین و   بی نوآوضانه زض ثرف مبلی قبمل ثبنکساضی آنسین، پطزاذتظمینه کبضثطز تکنولوغی

)ایواقیچنکو   اؾیت گصاضی قرهی و مكبوضه ؾطمبیه متب ثه  متب و ذسمبت  یز  وامذسمبت انتقب ، 

 ز س.مبلی زض ثرف ثبنکی ضا نكب  می تکنولوغی(. این امط نقف مهم 2018و  مکبضا ، 

                                                             
1. Automated Teller Machine 
2. Vives 
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 931   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

نمبینیس.  ثه عنوا  ض جط ثبظاض و مكبوض ترههی عمل میی  یبرته توؾعه بی کكوض بی ثبن  امطوظه

 وعبت ثطای مكتطیب  ذوز ترهم زاقته آوضی و تجبز  اعس ب و خمعزض ارعایف مبلی قطکت  ب آ 

قونس. ثنبثطاین ضقبثت قسیسی ثیین  گطرته می زض نرط بی اقتهبزی  ط کكوض ثه عنوا  یکی اظ محطک

 یب ثیب اریعایف     ب وخوز زاضز. زض چنین قیطایظ ضقیبثتی قیسیس، میسیطا  ثبنی      مبلی و ثبن  مؤؾؿبت

 اظضا   یب  آ ة مكیتطی زاضنیس کیه ایین امیط       بی ویػه ؾعی زض خصذسمبت ثبنکی مسض   مطاه ثب نطخ

زضنس اموض ثبنکی زض کكوض بی پیكطرته ثسو  حضوض  70نمبیس. ثیف اظ ذسمبت ؾبیط ضقجب متمبیع می

 یب ثیه اریعایف ؾیطعت     ایین ؾیؿیتم   قیوز. ریعیکی مكتطیب  اظ عطیق ثبنکساضی الکتطونی  اندیبم میی  

کمی  نمیوزه و ضاحتیی وی ضا اریعایف.      عم یبت، زقت و  مچنین محطمبنه ثیوز  معیبمست مكیتطی   

- ب نكیب  میی  ذسمبت ثبنکساضی الکتطونی  ضا ثطای مكتطیب  و ثبن  کبضگیطی ثه( معایبیی 2خسو  )

تواننیس  انیس کیه میی   ای مسضنی ضا نهت کیطزه  بی ضایبنه ب ؾیؿتمثؿیبضی اظ ثبن  ز س. ثه  مین زلیل

نت، اینتطانت و اکؿیتطانت زضیبریت کننیس )تیوضکی و     ضا اظ عطیق اینتط یا چنسضؾبنه ب و ذسمبت زازه

 .(2020، 1 مکبضا 

 هسایبی کبربرد ًَآٍری دیجیتبل در ببًکذاری .1جذٍل 

  بثطای ثبن  ثطای مكتطیب 

 ضوظی بی قجبنهکب ف  عینه رطآینس بی عم یبتی و مكتطی خویی زض وقت ثطای اندبم معبمستنطره

  ب و اضظیبثی مكتطیب آوضی زازهخویی زض وقت خهت خمعنطره  بی مرت ف زض ظمب  ضاحتاضائه معبمست آنسین ثب اضظ

اؾتهبزه اظ ذسمبت ثبنکی ثب کب ف ؾهم معبمست  ؾبظی ؾبزه

  بی الکتطونیکینقسی و ارعایف میعا  پطزاذت

  بی تدبضیتجسیل مس 

ای اظ ذسمبت ثبنکی مرت ف ثب امکب  زؾتیبثی ثه مدموعه

ثب ؾغح پبیین ثوضوکطاؾی و  مست کوتبهن زض قیمت پبیی

 مؿتنسات ؾبزه

  ب زض قطاکتواضز قس  مكتطی

  بی تکنولوغی مبلی زض مكبضکتواضز قس  قطکت ؾغح ثبییی اظ ضضبیت ثه زلیل کیهیت ذسمبت ثبنکی

امکب  اؾتهبزه اظ زؾتگبه موثبیل و امضبی ثیومتطی  ثطای 

 اندبم معبمست مبلی

  بی خبیگعینمبت و قجکه کبنب توؾعه عیف ذس

 وضی و کبضایی تدبضتارعایف ثهطه گصاضی ثهینه ثطای کبضثطز ذسمبت ثبنکیؾیبؾت قیمت

 (2018) 2منجع: اؾ وثوزا و  مکبضا 

                                                             
1 Torki et al. 
2 Sloboda et al. 
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 932

 

 

 بی شکط قسه، تأریط اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی زض ثرف ثبنکی ضوی ؾیسمتی  عسوه ثط معیت

موضز توخه قطاض گطرته اؾیت. ثیه عیوضی کیه      19یطی کوویس گمكتطیب  موضزی اؾت که پؽ اظ  مه

ضا تونییه   19تکنولوغی مبلی ثه منروض عسم تمیبؼ ثیب وییطوؼ کووییس      ؾبظی ثهینهمغبلعبت ثؿیبضی 

 (.2021، 1انس )واظنؿکبنموزه

 پیؽیٌِ تحقیق. 1

ارتبزه،  اذیط اتهبق زض کمتط اظ زو ؾب  19ثب توخه ثه اینکه مكب سه اولین موضز اثتس ثه ویطوؼ کوویس 

زض موضز تأریطات آ  زض ثریف ثیبنکی ثؿییبض     ذهول ثهحدم مغبلعبت نوضت گطرته زض این ظمینه 

انسک ثوزه و این امط زض موضز مغبلعبت زاذ ی ثیكتط مكیهوز اؾیت. زض ازامیه ثیه ثطذیی اظ مغبلعیبت       

یکیی ضوی عم کیطز   ( ارطات ذسمبت ثبنکیساضی الکتطون 1396قوز. ضحیمی )نوضت گطرته اقبضه می

-94 یبی پبنیل زوضه ظمیبنی     ب زض زاذل ایطا  ضا موضز مغبلعه قطاض زاز. ثطای این منریوض اظ زازه ثبن 

اؾتهبزه قس. مغبثق نتبیح تمیبم متغیط یبی میوضز ثطضؾیی ضاثغیه       برتهی میتعمو ضوـ گكتبوض بی  1390

( عوامیل میؤرط ثیط    1399ی ) یب زاضنیس. نیمسی پیوض و قبضزاقی     زاضی ثط ؾوزآوضی ثبن مثجت و معنی

پطؾكنبمه آنسین اظ  364ضا ثطضؾی نموزنس. ثطای این منروض  19زضک ذغط ایطانیب  اظ ثیمبضی کوویس 

تکمیل قسنس. مغبثق نتبیح عوامل مص جی رط نگیی،   98اؾهنس  6-12اؾتب  کكوض زض ربن ه ظمبنی  20

میؤرط ثیوزه و    19ثیمیبضی کووییس   ؾیبؾی، قنبذتی، اختمبعی و احؿبؾیی زض زضک ذغیط ایطانییب  اظ    

اعتقبزات و رط ن  ثیكتطین  مجؿتگی مثجت و احؿبؾبت ثیكتطین  مجؿتگی منهی ضا ثیب زضک ذغیط   

 19( ضیؿ  اثتس ثه ثیمبضی کووییس  1399زاضنس. محمس ربم و  مکبضا  ) 19ایطانیب  اظ ثیمبضی کوویس 

ثیب اؾیتهبزه اظ    ایین کیبض  قیطاض زازنیس.   زض ؾه محیظ قغ ی ثیمبضؾتب ، پؿت و ثبنی  ضا میوضز اضظییبثی    

تیطین   یب ثییف  تکنی  آنبلیع ؾطیع ذغیط اندیبم قیس. مغیبثق یبرتیه      کبضگیطی ثهو  1399 بی ؾب   زازه

تطین و ثبیتطین میعا  ضیؿ  اثتس زض زض محیظ ثبنکی ثوزه و پبیین 19احتمب  ضیؿ  اثتس ثه کوویس 

( 1399طآوضز گطزییسه اؾیت. ضضیوانی و  مکیبضا  )    ثی  300و  200کبضکنب  ثبن  ثه تطتیت ثطاثیط ثیب   

ضا ثیه   19اضتجبط ثین ذسمبت الکتطونیکی ثبنکی و ضضبیت مكتطیب  زض زوضا  قییوع ثیمیبضی کووییس    

تونییهی ثیوزه و     یب  آ نوضت موضزی ثطای قعت ثبنی  انهیبض ایطة تهیطا  اندیبم زازنیس. ضوـ       

اعضیبی نمونیه کیه ثیه نیوضت تهیبزری        نهیط اظ  500 بی توظیع قسه ثیین  اعسعبت توؾظ پطؾكنبمه
                                                             
1. Vasenska 
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 933   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

 بی تح یل واضییبنؽ و ضیطایت  مجؿیتگی نكیب  زاز     انتربة قسنس نوضت گطرت. اؾتهبزه اظ ضوـ

که نبضضبیتی وخوز نساقته، ولی زض ثطذی مواضز اندبم یکؿطی انسحبت و تغییطات ضطوضی ثه نرط 

 ضؾس.می

 ییبی پطزاذییت ( تییأریط ؾیؿییتم2017) 1ذییبضخی نیییع غنوایییو و انیییبنواکوضو  اظ خم ییه مغبلعییبت

 بی پبنل موضز ثطضؾی قیطاض  الکتطونیکی ضوی ؾوزآوضی ثرف ثبنکی زض نیدطیه ضا ثب اؾتهبزه اظ زازه

 بی موثیبی ی  و پطزاذت POS، پبیبنه پطزاذت ATM بی تأریط زؾتگبه مرهونبًزازنس. مغبلعه روق 

س. نتبیح نكب  زاز کیه پطزاذیت اظ عطییق     بی تدبضی ضا موضز ثطضؾی قطاض زازنضوی ؾوزآوضی ثبن 

 بی زاقته و تیأریط  زاضی ضوی ؾوزآوضی ثبن  بی موثبی ی تأریط معنیو پطزاذت ATM بی زؾتگبه

 بی ضقیس تکنولیوغی میبلی    ( ثه ثطضؾی رطنت2020) 2کمتط اؾت. آلجط و زاثوض POSپبیبنه پطزاذت 

پطزاذتنیس. مغبلعیه ریوق ثیطای زوضه ظمیبنی      اختمیبعی   گصاضی ربن ه بی نبقی اظ زض ظمب  محسوزیت

ثطای زه کكوض ایبیت متحسه آمطیکب، ثطیتبنیب، امیبضات متحیسه عطثیی، عطثؿیتب       2021مبضؼ تب غوئن 

گصاضی اختمبعی ؾعوزی، غاپن، کطه خنوثی، ایتبلیب،  نس و نیدطیه نوضت گطرت. مغبثق نتبیح ربن ه

ای ذطییس بی ذیطز، تهیطیح، میواز ایصایی، زاضو،      ثیط  ذهیول  ثیه  یبی زیدیتیب  ضا   پطزاذت احتمبیً

ظمینیه ضقیس    تیط  ؾطیعز س. ثنبثطاین تونیه قسه اؾت که مقبمبت  طچه تحت تأریط قطاض می ونقل حمل

زض ثؿتط تکنولوغی مبلی رطا م ؾبظنس. توضکی و  مکبضا   ذهول ثه بی پطزاذت زیدیتب  ضا ثرف

منتریت اؾیسمی    یکكوض بوی عم کطز ثرف مبلی الکتطونی  ض  بی پطزاذت( تأریط ؾیؿتم2020)

قبمل ایطا ، انسوظی، اضز ، کویت، مبلعی، مهط، مطاکف، عمب ، عطثؿتب  ؾعوزی، ؾینگب ، تطکییه   

 یبی پبنیل زوضه ظمیبنی    ثب اؾیتهبزه اظ زازه  این کبضو امبضات متحسه عطثی ضا موضز اضظیبثی قطاض زازنس. 

 ییبی پطزاذییت . مغییبثق نتییبیح تمییبمی ؾیؿییتم و ثییطآوضز ضگطؾیییو  نییوضت گطرییت  2017-2011

تیأریط مثجیت و    ATMو  POSالکتطونی  قبمل موثبیل ثبن ، اینتطنت ثبن ، کبضت ثبنکی، زؾتگبه 

ثینیی  ( نقف تکنولوغی زض پییف 2021)  مکبضا و  زاضی ضوی عم کطز ثرف مبلی زاضنس. زاکبضمعنی

 یبی میوضز نییبظ اظ عطییق     . زازهنیس زقطاض زا ضا موضز مغبلعه زض محیظ ثبنکی 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

 507آوضی گطزیس. تکمییل  خمع 1لینکسین 3 بی الکتطونیکی ثه ؾطاؾط خهب  زض ثؿتطاضؾب  پطؾكنبمه

                                                             
1. Jenevive and Anyanwaokoro 
2. Alber & Dabour 
3. Platform 
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 911

 

 

اظ  کننییسگب  اؾییتهبزهپطؾكیینبمه و ثییطآوضز مییس  معبزلییه ؾییبذتبضی نكییب  زاز کییه زضک ثییبی و ضرتییبض 

 یبی  ضوـ کیبضگیطی  ثیه ضا اظ عطییق ممبنعیت اظ    19توانس انتكبض ویطوؼ کووییس  تکنولوغی مبلی می

ـ  کننیسگب   مهیطف پطزاذت حضوضی کب ف ز س. ثنبثطاین پیكنهبز قیسه اؾیت     یبی  اثعاض یب و ضو

( عوامیل میؤرط زض تغیییط    2021) 2پطزاذت زیدیتب  ضا موضز اؾتهبزه قطاض ز نس.  وتطؾیکب و  مکیبضا   

 ب ذسمبت ضا موضز مغبلعه قطاض زازنس. زازه خهت ذطیس کبی ب و کننسگب  مهطفضرتبض بی پطزاذت 

توؾظ نویؿنسگب  ثب اؾتهبزه اظ ضوـ مهبحجه ت هنیی کیبمپیوتطی    قجسًاظ ی  مغبلعه تدطثی زیگط که 

 یبی  گطزیسنس. ثطآوضز مس  یخیت نكیب  زاز اؾیتهبزه مکیطض اظ کیبضت     اؾترطاجنوضت گطرته ثوز 

 یبی   بی اؾتهبزه اظ تکنولیوغی هونت و زضک معیتتط ثه تطؼ اظ ع ب ثیفرطوقیپطزاذت زض ذطزه

 یب نكیب  زاز عیسوه ثیط متغیط یبی      گصاضی اختمیبعی ثؿیتگی زاضز. اضظییبثی   خسیس زض اضتجبط ثب ربن ه

گیط نیع نقف ثؿیبض اختمبعی  مچو  ؾن و تحهیست، عوامل محطک احؿبؾی نبقی اظ ثیمبضی  مه

گطزز که مغبلعبت پػو كیی زض اضتجیبط   سحره میم مهمی زض انتربة ضوـ پطزاذت ایطنقسی زاضز.

ثرف ثبنکی ثؿییبض محیسوز ثیوزه و     ذهول ثهضوی اقتهبز ایطا  و  19ثب تأریط انتكبض ویطوؼ کوویس 

 مغبلعه حبضط این موضوع ضا مس نرط قطاض زازه اؾت.

 ّب هَاد ٍ رٍغ. 1
گطزنیس، یظم اؾیت   آوضی میی خمع بی مغبلعه حبضط ثب اؾتهبزه اظ اثعاض پطؾكنبمه زازه آندبیی کهاظ 

ای اظ یکؿیب   میوضز ثطضؾیی قیطاض گییطز. پبییبیی زضخیه       قسه یآوض خمع بی اثتسا پبیبیی و ضوایی زازه

که ثب قبث یت تکطاض و  اؾتثوز  نتبیح زض عو  ظمب  معین و تحت قطایظ مكبثه و ثب ضوـ کبض مكبثه 

ثیطای ؾیندف پبییبیی ضوـ      بی موضز اؾتهبزهـیکی اظ ضو .قوزگیطی میقبث یت تکثیط نتبیح انساظه

تطین ضطیت پبیبیی رجبت زاذ ی اؾت که زض ثیكتط مغبلعیبت  . این ضوـ معمو اؾتآلهبی کطونجبخ 

 ؾیؤایتی  یبی ییب   (. ظمبنی که آظمو  اظ ثریف 1393قوز )محمسثیگی و  مکبضا ، اظ آ  اؾتهبزه می

 ( اؾتهبزه ذوا س نموز:1مو  )تكکیل قسه ثبقس، آنگبه ضوـ آلهبی کطونجبخ اظ رط

   
 

   
   

∑  
 

  
                                                                                (1)  

                                                                                                                                                             
1. LinkedIn 
2. Huterska et al. 
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 919   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

واضییبنؽ نمیطات       بی آظمیو ،  تعساز ثرف   ضطیت پبیبیی کل آظمو ،    زض رطمو  روق 

  کل آظمو  و 
زض نیوضتی کیه    (.1391)مطاز نیحطایی و ممقیبنی،    اؾتنمطات  ط ثرف آظمو    

ثبقس پبیبیی ضعیف، اگط  6/0و  5/0ثبقس، پبیبیی ایطقبثل قجو ، اگط ثین  5/0اظ   تط کوچ    مقساض 

 9/0و  8/0ثبقس پبییبیی قبثیل قجیو ، اگیط ثیین       8/0و  7/0ثبقس پبیبیی نبمع وم، اگط ثین  7/0و  6/0ثین 

 .اؾتثبقس پبیبیی عبلی  9/0اظ  تط ثعضگبقس پبیبیی منبؾت و اگط ث

گیطنس. ضوایی  مگطا ثیه  خهت تأییس ضوایی زو نوع ضوایی  مگطا و پبیبیی تطکیجی مسنرط قطاض می

ؾیندنس. خهیت   مطثوط ثه ی  متغیط تب چه انساظه متغیط میوضز نریط ضا میی    ؾؤایتاین معنی اؾت که 

 آمیسه  زؾیت  ثه ؾؤایتط اؾبؾی وخوز زاضز: قطط او  اینکه ثبض عبم ی ثطضؾی ضوایی  مگطا زو قط

 زض نریط ( 35/0ثبقس. الجته ثطذی اظ منبثع مقساض کمتطی ضا نییع )  7/0ثیكتط اظ  ایسئب یب  5/0ثبیس ثیكتط اظ 

1انس. قطط زوم اینکه میعا  میبنگین واضیبنؽ اؾترطاج قسه )گطرته
AVE اظ  تیط  ثعضگ(  ط مؤلهه ثبیس

ثبض یبی عیبم ی و اظ    تی   ت ثبقس. میبنگین واضیبنؽ اؾترطاخی اظ میبنگین مدموع مدصوضات  5/0

 (.1394گطزز )مولوی و ثیبثبنی، عطیق ضاثغه ظیط حبنل می

    
∑   

  
   

 
                                                                                          (2)  

. ثبض عبم ی نییع قیسضت ضاثغیه ثیین عبمیل )متغییط پنهیب ( و متغییط         اؾتثبض عبم ی   ( 2زض ضاثغه )

2پبیبیی تطکیجی ) .اؾتمكب سه قسه 
CR   نیع معیبضی ثطای تعیین ؾبظگبضی زضونی متغیط یبی آقیکبض )

 ب ثیه عیوض   ز س که تمبم معیبض. ثه این معنی که اگط عسز ثعضگی ثطای آ  محبؾجه قوز، نكب  میاؾت

موضوع واحسی  ؿتنس. پبیبیی ثط مجنبی مطثع مدموع ثبض بی عبم ی ی  ؾیبظه   ز نسه نكب ؾبظگبضی 

ثبقس تب ثتوا  ازعب کیطز ؾیبظگبضی    7/0اظ  تط ثعضگگطزز. این مقساض ثط اؾبؼ منبثع معتجط ثبیس ثیب  می

 :گطزز( محبؾجه می3اظ ضاثغه ) CR ب وخوز زاضز. قبذم زضونی میب  زازه

   
 ∑   

     

 ∑   
      ∑   

 
   

                                                                    (3)  

 گطزز. محبؾجه می         ذغبی متغیط آقکبض ثوزه و ثه قکل    که زض آ  

کیه اؾیتهبزه اظ آ  زض مغبلعیبت ع میی      اؾیت ؾیبذتبضی یی  ضوـ آمیبضی     معبزلیه  ؾیبظی  مس 

 بی اذییط اریعایف یبرتیه اؾیت. ریطا م نمیوز  امکیب  ثطضؾیی ضواثیظ مؿیتقیم و           زض ؾب  ذهول ثه

                                                             
1. Average Variance Extracted 
2. Composite Reliability 
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 911

 

 

. ایین  اؾیت ایطمؿتقیم ثین متغیط بی ع ی ثب اؾتهبزه اظ ی  مس ، زلیل ان ی گؿیتطـ ایین تکنیی     

قیوز.  یط بی پنهب  و متغیط بی مكب سه قسه ثه کیبض گطرتیه میی   ضوـ ثه منروض ثطضؾی ضواثظ ثین متغ

گییطی   یب انیساظه  آوضی زازهزض رطآینس خمیع   ب آ متغیط بی مكب سه قسه متغیط بیی  ؿتنس که مقساض 

توانس ثه قکل مؿتقیم مكیرم قیوز   نمی  ب آ قوز و متغیط بی پنهب  متغیط بیی  ؿتنس که مقساض می

گطزز. زلیل زیگط گؿتطـ این مس ، توانبیی آ  ط بی مكب سه قسه تعیین میو اظ عطیق اتهب  ثه متغی

 اؾیت گیطی ثه مس  و ثطضؾی ضواثظ ذغب بی متغیط بی مكب سه قیسه  زض واضز نموز  ذغب بی انساظه

معبزله  ؾبظی مس قونس. تهبوت زیگط  بی ثطآوضز ضگطؾیو  نبزیسه گطرته میکه این ذغب ب زض ضوـ

معبزلیه ؾیبذتبضی ثیط اؾیبؼ میبتطیؽ       ؾیبظی  میس  ضگطؾییو  ایین اؾیت کیه      بظیؾ مس ؾبذتبضی ثب 

 (.2018، 1)ؾیول  اؾتثوزه و اؾبؼ ضگطؾیو  مبتطیؽ  مجؿتگی  کوواضیبنؽ

. ضوـ ضگطؾییو  ثطضؾیی   اؾیت معبزله ؾبذتبضی تطکیجی اظ ؾیؿیتم معیبزیت ذغیی     ؾبظی مس 

ظای مكیب سه قیسه توضییح زازه    ثیطو  ظا توؾیظ متغیط یبی   کنس که چقسض اظ تغییطات متغییط زضو  می

ز یس. ثیطذسف ضگطؾییو ،    معبزلیه ؾیبذتبضی نییع  میین کیبض ضا اندیبم میی        ؾیبظی  میس  قیونس و   می

ضواثیظ   ؾبظی مس معبزله ؾبذتبضی امکب  آظمو  رطضیه تحقیق زض ی  رطآینس ضا ثب اندبم  ؾبظی مس 

 یبی مطثیوط ثیه    ین زض ثطضؾیی کنیس.  مچنی  پیچیسه ثین متغیط یبی مكیب سه قیسه و پنهیب  ریطا م میی      

معبزلیه ؾیبذتبضی ضواثیظ مؿیتقیم و      ؾیبظی  میس  ضگطؾیو  تنهب اضتجبعبت مؿتقیم وخوز زاضنس، امب زض 

 (.2018ؾیول ، زاضنس )ایطمؿتقیم زض کنبض یکسیگط قطاض 

معبزلیه ؾیبذتبضی وخیوز چنیس معبزلیه ثیب چنیسین متغییط توضییحی زض  یط معبزلیه             ؾبظی مس زض 

 بی معمو  متغیط بی مؿتقل و متغیط بی واثؿته زض این ه عوضی که اؾتهبزه اظ واغایطمعمو  نیؿت، ث

ظمینه معنی کمتطی زاضز. ظیطا متغیط واثؿته زض ی  معبزله ممکن اؾیت زض یی  معبزلیه زیگیط متغییط      

نبمنیس. خهیت   میی  ظا ثیطو  ظا ییب  مؿتقل ثبقس. ثه  مین زلییل متغیط یبی یی  میس  ضا متغیط یبی زضو      

ظا متغیط بیی  ؿتنس که حساقل زض ی  معبزله ثه عنوا  متغیط واثؿته ظیب ط  ی متغیط بی زضو ؾبظ ؾبزه

 مجؿیتگی زاقیته    ثیب یکیسیگط  تواننیس  ظا  طگع متغیط بی واثؿته نجیوزه و میی  قونس. متغیط بی ثطو می

                                                             
1. Civelek 
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 913   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

ی کیه   یبی نكیبنه  (.2011، 1)ثیولن و نوثیل   ؿتینثبقنس،  طچنس توضیح منجع این اضتجبط ثركی اظ مس  

 انس.( نكب  زازه قسه3ضونس زض خسو  )ثطای ثیب  مس  معبزله ؾبذتبضی ثه کبض می

 هذل هعبدلِ ظبختبری عالئن .3جذٍل 

 معنی نكبنه

 

 متغیط مكب سه قسه

 

 متغیط پنهب 

 

 مؿیط ضگطؾیو 

 

 کوواضیبنؽ

 

 متغیط مكب سه قسه گیطی انساظهذغبی 

 

 ذغبی ثبقیمبنسه متغیط پنهب 

 (2018منجع: ؾیول  )

قیبمل یی     ریوق میس    ( نكب  زازه قسه اؾیت. 1مس  معبزله ؾبذتبضی تحقیق حبضط زض قکل )

ظا )ضرتیبض ثیبنکی قجیل اظ انتكیبض     مییعا  انتكیبض وییطوؼ( و قیف متغییط ثیطو       ثینی پیفظا )متغیط زضو 

ه اظ تکنولوغی مبلی پؽ ، اؾتهبز19ویطوؼ، اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

، قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ، مسیطیت ثحیطا  ؾیؿیتم   19اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 بی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ انتكبض وییطوؼ  و اؾتطاتػی 19ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

ظا و گطزز متغیط یبی زضو  اقبضه قسه اؾت. مسحره می  ب آ ( ثه 4که زض خسو  ) اؾت( 19کوویس 

گطرته قسه و اضتجبط ی  ؾویه اظ ؾیوی قیف متغییط     زض نرطظا ثه قکل متغیط بی مكب سه قسه ثطو 

ظا ثطقطاض قسه و خهت ثطضؾیی کوواضییبنؽ و  مجؿیتگی ثیین متغیط یبی      ظا ثه ؾمت متغیط زضو ثطو 

 .ظا اضتجبط زوؾویه ثطقطاض قسه اؾتثطو 

                                                             
1. Bollen and Noble 
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 911

 

 

 
 هذل هعبدلِ ظبختبری هطبلعِ -(9ؼکل )

 

 زای هطبلعِزا ٍ برٍىهتغیرّبی درٍى .1جذٍل 

  ب ؾؤا تعساز  متغیط نوع متغیط نمبز

Y  4 19میعا  انتكبض ویطوؼ کوویس ثینی پیف ظازضو 

A  9 19ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  ظاثطو 

B  3 19لی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس اؾتهبزه اظ تکنولوغی مب ظاثطو 

C  3 19اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  ظاثطو 

D  5 19قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  ظاثطو 

E  3 19مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  ظاثطو 

F  10 19حطا  مبلی زولت پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  بی ثاؾتطاتػی ظاثطو 

 
اظ عطیق پبؾد   ب آ گیطی نیؿتنس، مقساض ثب توخه ثه اینکه این متغیط ب ثه قکل مؿتقیم قبثل انساظه

مطثیوط ثیه     یبی  ؾیؤا   گیطزز. عطاحی قسه اؾت اؾترطاج میی   ب آ که ثطای  طکسام اظ  ؾؤایتیثه 

 انس:( عطاحی قسه5خسو  ) ظا ثه قکل طی  اظ متغیط بی ثطو 
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 911   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

 زا در پرظؽٌبهِطراحی ؼذُ برای ّریک از هتغیرّبی برٍى ّبی ظؤال .1 جذٍل

 ؾؤا  متغیط )ثعس(

ثعس او : ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض 

 ظا()متغیط ثطو  19ویطوؼ کوویس 

ز م، احؿبؼ ضاحتی ثیكتطی ظمبنی که اموض مبلی ذوز ضا زض قعجه ثبن  اندبم می -1

 اضم.ز

 .اؾتتطین ثرف موضز اعتمبز خهت اندبم اموض مبلی ثبن  مهم

 کنس.مكتطیب  ضا خهت اؾتهبزه اظ ذسمبت ثبنکساضی الکتطونیکی تكویق می ثبن 

 ز نس. ب مكتطیب  ضا ثه ؾمت اؾتهبزه اظ ذسمبت الکتطونیکی ؾوق میثبن 

زضذواؾت مكتطیب  ضا  ذسمبت ثبنکساضی الکتطونیکی ثرف ظیبزی اظ ذسمبت موضز

 ز نس.تحت پوقف قطاض می

 ؾیؿتم ثبنکساضی ثه قکل مؤرط توانبیی اضائه ذسمبت الکتطونیکی ضا زاضز.

 ضوظه ثسو  وقهه زض زؾتطؼ  ؿتنس. 7ؾبعته و  24ذسمبت ثبنکساضی الکتطونیکی 

 ذسمبت ثبنکساضی الکتطونیکی آؾب  اؾت. کبضگیطی ثه

 قوز زض لحربت ثحطانی احؿبؼ آضامف کنم.ثبعث میوخوز پو  نقس زض ذبنه 

ثعس زوم: اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی 

 19قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ظا()متغیط ثطو 

 ز م که اظ  ویت زیدیتب  ذوز ثطای زؾتطؾی ثه ذسمبت مبلی اؾتهبزه نمبیم.تطخیح می

 ز م.مبت مبلی ؾنتی تطخیح میاؾتهبزه اظ ذسمبت مبلی تکنولوغیکی ضا ثه اؾتهبزه اظ ذس

 کنم. بی نقسی اؾتهبزه می بی پطزاذت الکتطونیکی ضا ثیكتط اظ ضوـضوـ

ثعس ؾوم: اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی 

 19پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ظا()متغیط ثطو 

، تکنولوغی مبلی ضا نؿجت ثه گصقته ثیكتط موضز اؾتهبزه 19پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ز م.طاض میق

 ثه ذسمبت تکنولوغی مبلی اعتمبز زاضم.

 تکنولوغی مبلی ثطذی اظ ذسمبت ثبنکی ضا تغییط زازه اؾت.

ثعس چهبضم: قنبذت تکنولوغی مبلی 

 19ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ظا()متغیط ثطو 

 ی  ضطوضت اؾت. 19تغییط ؾیبؾت چ  پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ب ضا  بی تکنولوغی مبلی رطنت ضقبثت ثب ثبن ، کمپبنی19طوؼ کوویس پؽ اظ انتكبض وی

 انسپیسا نموزه

 ب و انتقبیت پو  یظم اؾت که اظ ذسمبت کیف الکتطونیکی اؾتهبزه خهت پطزاذت

 قوز.

  بی انتقب  پو  و پطزاذت الکتطونیکی زاقته ثبقنس. ب ثبیس ضوـتمبم مغبظه

 بی پطزاذت نقسی موخت وغیکی مبلی و پط یع اظ ضوـذسمبت تکنول کبضگیطی ثه

 قوز. ب میخ وگیطی اظ انتكبض ثیمبضی
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 911

 

 

 زا در پرظؽٌبهِطراحی ؼذُ برای ّریک از هتغیرّبی برٍى ّبی ظؤال .1 جذٍلاداهِ 

 ؾؤا  متغیط )ثعس(

ثعس پندم: مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم 

ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ 

 ظا()متغیط ثطو  19کوویس 

اؾت و اظ  ثرف تیضضب 19 ب زض زوضه انتكبض ویطوؼ کوویس  بی ایمنی ثبن ضوـ

 کنس.خ وگیطی می 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

 بی روضی و کبضآمس زض ظمب  حلتواننس ضاه ب می بی مسیطیت ثحطا  مبلی ثبن ؾیبؾت

 ثحطا  رطا م نمبیس.

 بی کبری ضا زض ظمب  توانس گعینهمطکعی می  بی مسیطیت ثحطا  مبلی ثبن ؾیبؾت

 ثحطا  رطا م نمبیس.

ثعس قكم: اؾتطاتػی ثحطا  مبلی 

انتكبض ویطوؼ کوویس زولت پؽ اظ 

 ظا()متغیط ثطو  19

ذسمبت پطزاذت الکتطونیکی زض تمبمی مطاکع حیبتی مبننس آموظـ، اصا،  کبضگیطی ثه

 ، ثهساقت و مربثطات ضطوضی اؾت.ونقل حمل

 بی پطزاذت  ب ثبیس ذسمبت انتقب  پو  الکتطونیکی و ضوـمساضؼ و زانكگبه

 الکتطونیکی ضا ثکبض ثگیطنس.

  بی مدبظی زازه قوز. بی تکنولوغی مبلی، اخبظه ارتتبح حؿبةؾت که ثه کمپبنییظم ا

تکنولوغی  کبضگیطی ثهاظ این ثه ثعس، مكتطیب  نیبظ زاضنس که ضرتبض مبلی ذوز ضا ثه ؾمت 

 مبلی تغییط ز نس.

 خهت تكویق مكتطیب  ثه اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی، تج یغبت مبلی موضزنیبظ اؾت.

 بی پطزاذت الکتطونیکی، مبلیبت و حق  بی مطثوط ثه ذسمبت اینتطنتی، مبقینه عین

 .اؾت ب تکنولوغی مبلی توؾظ مغبظه کبضگیطی ثهکمیؿیو  موانع 

 ب و اضائه ذسمبت  بی موضزنیبظ خهت اندبم وظبیف ثبن زولت ثبیس ظیطؾبذت

 الکتطونیکی تکنولوغی مبلی ضا رطا م نمبیس.

 ب  بی تکنولوغی مبلی و ثبن توؾظ کمپبنی یثعس ؾهالکتطونیکی و امنیت ایدبز امضبی 

 .اؾتزض تمبمی ذسمبت مبلی ضطوضی 

 ب ثبیس اضائه ثطذی اظ ذسمبت زض قعت ضا که خبیگعین الکتطونیکی زاضنس، متوقف ثبن 

 ؾبظنس.

ین ثبن  مطکعی ثبیس اضائه ذسمبتی زض قعت ثبن  ضا که ذسمبت الکتطونیکی خبیگع

 زاضنس، ممنوع کنس.

 ( نكب  زازه قسه اؾت:5خسو  )ازامه ظا نیع زض متغیط زضو   بی ؾؤا 
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 911   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

 زا در پرظؽٌبهِطراحی ؼذُ برای هتغیر درٍى ّبی ظؤال .1جذٍل اداهِ 

 ؾؤا  ثعس

انتكبض ویطوؼ کوویس ثینی پیفثعس  هتم: 

 ظا()متغیط زضو  19

 19انتكبض ویطوؼ کوویس توانس ثه ثبن  ثه مکبنی نبامن تجسیل قسه اؾت که می

 کم  کنس.

 19 ب زض ظمب  قیوع ویطوؼ کوویس  بی ذوزپطزاظ و ذوززضیبرت ثبن زؾتگبه

 انس.نبامن قسه

اظ لمؽ پو  کباصی، ؾکه، کبضت، چ  و  19یس وپؽ اظ انتكبض ویطوؼ کو -36

 نمبیم. بی پطزاذت پط یع میپبیبنه

 بی پطزاذت اثعاض بیی چ  و پبیبنهمعتقسم که پو  کباصی، ؾکه، کبضت،  -37

 ؾهیم  ؿتنس. 19 ؿتنس که زض انتكبض ویطوؼ کوویس 

 

گوییه ای   5ظا ثیه قیکل عییف لیکیطت     ظا و ثیطو  مطثوط ثه متغیط یبی زضو    بی ؾؤا پبؾد ثه 

بظ ثیب  قسه و ثه تطتیت ثه گویه  یب امتیی   موارقم( کبمسًمربلهم، مربلهم، نرطی نساضم، موارقم،  کبمسً)

زازه قسه اؾت. ؾپؽ خهت اؾترطاج مقساض  ط ی  اظ متغیط ب، مییبنگین امتییبظات مطثیوط     5تب  1اظ 

 آ  متغیط اؾترطاج قسه اؾت.  بی ؾؤا ثه 

انیس. ثطذیی اظ    ب و اعسعبت موضزنیبظ ثطای تحقیق حبضط اظ منبثع مرت یف گیطزآوضی قیسه   زازه

 یبی انی ی اظ عطییق    آنسین حبنل قسه و زازه ی ب گعاضـاظ نكطیبت ع می، منبثع اینتطنتی و   ب آ 

انس. ثیب توخیه ثیه    آوضی قسهانس، خمع بی ؾبذتبضی که زض منبعق مرت ف کكوض پرف قسهپطؾكنبمه

پبؾیرگویب  اظ تمیبؼ نعزیی  و لمیؽ      و تیطؼ  19قطایظ ویػه کنونی اظ نرط قیوع ثیمبضی کوویس 

آوضی زقییق اعسعیبت   ز نسگب  و خمعپبؾد  بی کباصی و نیع ؾهولت پبؾرگویی توؾظپطؾكنبمه

پطؾكنبمه ثه قکل الکتطونی  عطاحی گطزیسنس. ثطای این منریوض اظ ؾیبمبنه     بی ؾؤا توؾظ محقق، 

PORSLINE      اختمیبعی  مچیو     ی یب  ضؾیب   بمیی پاؾتهبزه گطزیس. ؾیپؽ لینی  پطؾكینبمه اظ عطییق

 485پطؾكینبمه توؾیظ    قسه رجتق آمبض ح، ت گطام و ایمیل زض ؾغح وؾیعی توظیع گطزیس. مغبثبواتؿ

اضؾیب  گطزییسه     یب  آ نهیط اظ   200 بی کبمیل تنهیب توؾیظ    کبضثط رضبی مدبظی مغبلعه قسه و پبؾد
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 912

 

 

ارعاض اکؿیل پیطزاظـ گطزییسه و ثیطآوضز میس  و ؾیبیط        ب زض نطم ب، زازهپؽ اظ زضیبرت پبؾد اؾت.

 نوضت گطرته اؾت. 1اؾتبتب اقتهبزی ارعاض نطمثب اؾتهبزه اظ  عمستبً ب تدعیه تح یل

 ًتبیج ٍ بحث. 1

ز نیسگب  ضا  ز نسگب  اذتهیبل زاضز. ثییف اظ نیمیی اظ پبؾید    ( ثه ثیب  آمبض تونیهی پبؾد6خسو  )

ز نیسگب  ضا ثیه ذیوز اذتهیبل     ؾب  ثیكتطین رطاوانیی پبؾید   18-25ظنب  تكکیل زازه و گطوه ؾنی 

انیس. اظ نریط تحهییست، لیؿیبنؽ ثیكیتطین      نكیدو ثیوزه  زا عمستبًانس. ثیكتط این ارطاز مدطز ثوزه و زازه

نهط اظ این ارطاز حؿبة ثبنکی اینتطنتی یب  مب   مطاه ثبن  ضا  148رطاوانی ضا زاقته و  مچنین حسوز 

 انس.موضز اؾتهبزه قطاض زازه

 دٌّذگبىآهبر تَصیفی پبظخ .1جذٍل 

 زضنس رطاوانی  

 خنؿیت
 %63 126 ظ 

 %37 74 مطز

 ؾن

25-18 94 47% 

35-26 56 28% 

45-36 40 20% 

 %5 10 45ثیكتط اظ 

 وضعیت تأ ل
 %62 124 مدطز

 %38 76 متأ ل

 وضعیت قغ ی

 %74 148 زانكدو

 %10 20 کبضمنس ثرف ذهونی

 %13 26 کبضمنس ثرف زولتی

 %1 2 کبضمنس ثبن 

 %0 - ثیکبض

 %2 4 کبضگط

  

                                                             
1. STATA 
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 913   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

 دٌّذگبىآهبر تَصیفی پبظخ .1جذٍل اداهِ 

 زضنس رطاوانی  

 تحهیست

 %6 12 زیپ م و ظیط زیپ م

 %62 124 لیؿبنؽ

 %18 36 ؿبنؽیل روق

 %14 28 زکتطی و ثبیتط

 حؿبة ثبنکی اینتطنتی اؾتهبزه اظ

 %73 148 ث ه

 %26 52 ذیط

 %2 4 ایطرعب  ثه زضذواؾت کبضثط

 اؾتهبزه اظ گوقی  وقمنس
 %94 188 ث ه

 %6 12 ذیط

 نوع زؾتطؾی ثه اینتطنت

 %42 84 رقظ اظ عطیق ت هن  مطاه

 %10 20 رقظ اظ عطیق اینتطنت ذبنگی

 %48 96  م اینتطنت ت هن  مطاه و  م اینتطنت ذبنگی

 %100 200  ز نسگب تعساز کل پبؾد

  بی تحقیقمنجع: یبرته

آوضی  بی مغبلعه حبضط اظ عطیق پطؾكینبمه خمیع  اقبضه قس، اظ آندب که زازه قجسًکه  گونه  مب 

 ب موضز ثطضؾی قطاض گیطز. اظ این ضو اثتسا پبییبیی ایین   ضوایی این زازهانس، یظم اؾت پبیبیی و گطزیسه

  یب  آ مغیطح ثیطای  طیی  اظ     ؾیؤایت  ب که زض واقع ؾبظگبضی زضونی  هت متغیط ضا ثط اؾبؼ زازه

( موضز ثطضؾی قطاض گطرته اؾت. مطاخعیه  7ز س، اظ عطیق محبؾجه آلهبی کطونجبخ زض خسو  )نكب  می

ظای اؾتطاتػی ثحطا  مبلی زولیت پیؽ اظ   ز س که پبیبیی متغیط ثطو حطانی نكب  میثه خسو  مقبزیط ث

ظای ضرتیبض ثیبنکی قجیل اظ    منبؾجی قطاض زاضز. پبیبیی متغیط بی ثطو  زض ؾغح 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

، مسیطیت ثحیطا   19، قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

قبثیل   19ظای انتكبض ویطوؼ کووییس  و متغیط زضو  19م ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس ؾیؿت

و  19ظای اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض وییطوؼ کووییس   . پبیبیی متغیط بی ثطو اؾتقجو  

اض زاضز کیه ثیب   نیع زض محسوزه نیبمع وم قیط   19اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قوز.نیع پصیطرته می  ب آ ثه ؾغح قبثل قجو ، پبیبیی   ب آ توخه ثه نعزی  ثوز  مقساض 
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 911

 

 

 آزهَى پبیبیی هتغیرّب .1جذٍل 

 نتیده آلهبی کطونجبخ ؾؤا تعساز  متغیط

 ظامتغیط بی ثطو 

 قجو  7604/0 9 19ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  6721/0 3 19وغی مبلی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس اؾتهبزه اظ تکنول

 قجو  6730/0 3 19اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  7393/0 5 19قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  7779/0 3 19مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  8569/0 10 19اؾتطاتػی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ظامتغیط زضو 

 قجو  7732/0 4 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

  بی تحقیقمنجع: یبرته

زض  CRو  AVE بی زض مطح ه ثعس ضوایی  مگطا و پبیبیی تطکیجی متغیط ب اظ عطیق محبؾجه آمبضه

طرته اؾت. مغیبثق ثطآوضز یبی نیوضت گطرتیه ثبض یبی عیبم ی ثیطای        ( موضز آظمو  قطاض گ8خسو  )

. اؾیت  5/0اظ  تیط  ثیعضگ اؾیترطاج قیسه ثیطای  یط متغییط       AVEثیوزه و   5/0ثیكتط اظ  ؾؤایتتمبمی 

متغیط بی روق ضا  یزضؾت ثهمطثوط ثه  ط متغیط  ؾؤایتثنبثطاین ضوایی  مگطایی متغیط ب ثطقطاض ثوزه و 

ثیوزه و ایین امیط تأیییسی ثیط ثطقیطاضی        7/0اظ  تط ثعضگثطای تمبمی متغیط ب نیع  CRؾندنس. مقبزیط می

 .اؾتپبیبیی تطکیجی متغیط ب و ؾبظگبضی زضونی متغیط بی آقکبض 

 آزهَى رٍایی هتغیرّب .2جذٍل 

 نتیده AVE CR ؾؤا تعساز  متغیط

 ظامتغیط بی ثطو  

 قجو  890/0 550/0 9 19ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  808/0 601/0 3 19اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  825/0 584/0 3 19اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  790/0 523/0 5 19قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 قجو  801/0 553/0 3 19ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم 

 قجو  902/0 590/0 10 19اؾتطاتػی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

 ظامتغیط زضو  

 قجو  797/0 513/0 4 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

  بی تحقیقمنجع: یبرته
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 919   93 ذیکٍَ رٍضیاًتؽبر ٍ یٌیب ػیدر پ یهبل یًقػ تکٌَلَش

 

 

( ثطآوضز گطزیس. 2معبزله ؾبذتبضی زض قکل )پؽ اظ تأییس وخوز ضوایی و پبیبیی متغیط بی مس  

ظا و زض ظا و متغییط زضو  ضیطایت  مجؿیتگی ثیین متغیط یبی ثیطو       عطره  ی بی زض قکل روق محوض

  یب  آ ز س که مقبزیط واقع پبضامتط بی ضگطؾیو  اؾتبنساضز ضا زض قبلت مس  معبزله ؾبذتبضی نكب  می

نیع ضیطایت  مجؿیتگی    زوعطرهرته ضوی محوض بی ( گعاضـ قسه اؾت. مقبزیط قطاض گط9زض خسو  )

 ( ثیب  قسه اؾت.10زض خسو  )  ب آ ز س که مقبزیط ظا ضا نكب  میثین متغیط بی ثطو 

 

 
 هذل هعبدلِ ظبختبری برآٍرد ؼذُ -(1ؼکل )

 ّبی تحقیقهٌبع4 یبفتِ

ؽ اظ انتكیبض  گطزز تأریط متغیط بی قنبذت تکنولیوغی میبلی پی   مسحره می( 9ثب توخه ثه خسو  )

 یط زو تیأریط    19و اؾتطاتػی ثحطا  میبلی زولیت پیؽ اظ انتكیبض وییطوؼ کووییس        19ویطوؼ کوویس 

زاضنیس. ثیه ایین معنیی کیه ثیب اریعایف قینبذت          19زاض و مثجت ضوی متغیط انتكبض ویطوؼ کوویس معنی

ضی ذیسمبت  اظ انتكبض وییطوؼ زض رضیب بی اضائیه حضیو      ب آ ثینی مكتطیب  اظ تکنولوغی مبلی، پیف

یبثس.  مچنین  طچه اؾتطاتػی ثحطا  مبلی زولت زض اضتجبط ثب انتكبض ثیمبضی کووییس  ثبنکی ارعایف می

 قوز.ثبنکی ثیكتط می ی ب ظیمحزض  19ثینی انتكبض ویطوؼ کوویس یبثس، پیفارعایف می 19
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 1 ٍ 9 ّبی ؼوبرٍُیکن  بیعت ظبل اقتصبدی هجلِ 911

 

 

 رگرظیَى اظتبًذارد .3جذٍل 

 p-value مقساض ضطیت مؿیط

وویس میعا  انتكبض ویطوؼ ک

19 
 19ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  ⟶

046/0- 501/0 

میعا  انتكبض ویطوؼ کوویس 

19 
⟶ 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

030/0 690/0 

میعا  انتكبض ویطوؼ کوویس 

19 
⟶ 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

093/0- 285/0 

میعا  انتكبض ویطوؼ کوویس 

19 
⟶ 

قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض ویطوؼ 

 19کوویس 

***339/0 000/0 

میعا  انتكبض ویطوؼ کوویس 

19 
⟶ 

مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

061/0 363/0 

میعا  انتكبض ویطوؼ کوویس 

19 
⟶ 

پؽ اظ انتكبض  بی ثحطا  مبلی زولت اؾتطاتػی

 19ویطوؼ کوویس 

***356/0 000/0 

 ز نس.زضنس ضا نكب  می 1و  5، 10زاضی زض ؾغح ثه تطتیت معنی*** و  **، *

  بی تحقیقمنجع: یبرته

گیطزز  ز یس. مسحریه میی   ظا ضا نكیب  میی  ( نیع ضطایت  مجؿتگی ثین متغیط بی ثیطو  10خسو  )

 یب ثیكیتطین  مجؿیتگی ثیین     . مغبثق یبرتیه اؾتزاض معنی ظا مثجت و مجؿتگی ثین تمبم متغیط بی ثطو 

و اؾتطاتػی ثحیطا  میبلی    19متغیط بی قنبذت مطزم اظ تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض ثیمبضی کوویس 

-ثوزه و این زو متغیط یکسیگط ضا تقوییت میی   724/0و ثطاثط ثب  19زولت پؽ اظ انتكبض ثیمبضی کوویس 

و  19ثین متغیط بی قنبذت تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس  . ضتجه زوم  مجؿتگینمبینس

( وخیوز زاضز.  مجؿیتگی ثیین    662/0) 19اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی پیؽ اظ انتكیبض وییطوؼ کووییس     

و اؾتطاتػی ثحطا  میبلی زولیت نییع     19متغیط بی ضرتبض تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض ویطوؼ کوویس 

زاض ثین ؾبیط متغیط ب  م ثه  مین قیکل  و زض ضتجه ؾوم قطاض زاضز.  مجؿتگی معنیثوزه  640/0ثطاثط ثب 

  بی زیگط قطاض زاضز.زض ضتجه
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 ّوبعتگی .91جذٍل 

 p-value مقساض ضطیت مؿیط

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 
⟷ 

ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ 

 19کوویس 

***353/0 000/0 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 
⟷ 

ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ 

 19کوویس 

***509/0 000/0 

قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 
⟷ 

ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ 

 19کوویس 

***476/0 000/0 

 مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ 

 19کوویس 

***471/0 000/0 

 بی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ اؾتطاتػی

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

ضرتبض ثبنکی قجل اظ انتكبض ویطوؼ 

 19کوویس 

***407/0 000/0 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 
⟷ 

هبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض اؾت

 19ویطوؼ کوویس 

***615/0 000/0 

قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 
⟷ 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

***565/0 000/0 

مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ 

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض  اؾتهبزه اظ

 19ویطوؼ کوویس 

***316/0 000/0 

 بی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ اؾتطاتػی

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی قجل اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

***582/0 000/0 

قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 
⟷ 

وغی مبلی پؽ اظ انتكبض اؾتهبزه اظ تکنول

 19ویطوؼ کوویس 

***662/0 000/0 

مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ 

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

اؾتهبزه اظ تکنولوغی مبلی پؽ اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

***480/0 000/0 

 بی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ اؾتطاتػی

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

غی مبلی پؽ اظ انتكبض اؾتهبزه اظ تکنولو

 19ویطوؼ کوویس 

***640/0 000/0 

مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ 

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

قنبذت تکنولوغی مبلی ثعس اظ انتكبض 

 19ویطوؼ کوویس 

***457/0 000/0 

 بی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ اؾتطاتػی

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

س اظ انتكبض قنبذت تکنولوغی مبلی ثع

 19ویطوؼ کوویس 

***724/0 000/0 

 بی ثحطا  مبلی زولت پؽ اظ اؾتطاتػی

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 
⟷ 

مسیطیت ثحطا  ؾیؿتم ثبنکساضی پؽ اظ 

 19انتكبض ویطوؼ کوویس 

***426/0 000/0 

 ز نس.زضنس ضا نكب  می 1و  5، 10زاضی زض ؾغح ثه تطتیت معنی*** و  **، *

  بی تحقیقمنجع: یبرته
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-گطزز قنبذت ذیوز اظ تکنولیوغی  ثب توخه ثه نتبیح حبنل ثه مكتطیب  ذسمبت ثبنکی تونیه می

توانس انتكبض ویطوؼ کطونب زض محیظ ذسمبت حضیوضی ثیبنکی    بی مبلی ضا ارعایف ز نس. این امط می

زضیبرت ذسمبت   بی مبلی وضا ارعایف زازه و مكتطیب  ضا ثه ؾمت اؾتهبزه اظ تکنولوغی  ب آ اظ نرط 

 یبی یظم  گطزز آگب یمبلی نیع تونیه می مؤؾؿبت ب و ایطحضوضی و اینتطنتی ؾوق ز س. ثه ثبن 

 19زض زوضه انتكبض ثیمبضی کووییس   ذهول ثه بی مبلی و روایس اؾتهبزه اظ آ  ضا زض موضز تکنولوغی

یل انتكبض ویطوؼ کطونیب ضا ثیه   ثه زل دبزقسهیاتوانس تهسیس ثه مكتطیب  ذوز آموظـ ز نس. این امط می

 بی میسیطیت ثحیطا   مچیو     گطزز اؾتطاتػیتجسیل کنس. ثه زولت نیع تونیه می  ب آ رطنتی ثطای 

مییبلی  مؤؾؿییبت ییب و  ییبی زولتییی، تقویییت ثبنیی ایدییبز ذییسمبت پطزاذییت الکتطونییی  زض ثرییف

 بی مبلییبت و ایدیبز   نه بی مبلی، کب ف  عیتکنولوغی محوض، تكویق مطزم ثه اؾتهبزه اظ تکنولوغی

 یبی میبلی، ایدیبز    اظ تکنولیوغی  کننیسه  اؾیتهبزه امکب  زضیبرت تؿهیست ثیطای واحیس بی اقتهیبزی    

 بی میبلی و ایدیبز امنییت و اعتمیبز یظم زض ضاؾیتبی       بی یظم خهت گؿتطـ تکنولوغیظیطؾبذت

  ب توؾظ ارطاز ضا رطا م ؾبظنس.این تکنولوغی کبضگیطی ثه

 هٌببع

)کیل    یب  ثبنی  عم کطز  یثط ضو. ارطات ذسمبت ثبنکساضی الکتطونیکی (1396) نگینضحیمی،  -

 .ایطانی زاذل کكوض(. یبظز مین کنگطه م ی پیكگبمب  پیكطرت، تهطا   بی ثبن 
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پیػو ف زض میسیطیت،    یالم  ی  نیثی موضزی: قعت ثبن  انهبض اطة تهطا .  هتمین کنهیطانؽ  
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ییس  و. عوامل مؤرط ثط زضک ذغط ایطانییب  اظ ثیمیبضی کو  (1399) قبضزاقی، ف ،نمسی پوض، ع -

 .122-129، 2قمبضه  ،22، زوضه مد ه عت نربمی. 19
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. اضظییبثی ضیؿی  اثیتس ثیه     (1399) ظازه، اؾ غب  ،کوپب ، ضؾ یمی،  ،ی نیب، ممهس ،محمسربم، ا -

مد یه عیت    بی قغ ی ثب اؾتهبزه اظ تکنیی  آنیبلیع ؾیطیع ذغیط.     زض محیظ 19ثیمبضی کوویس 

 .607-615، 6، قمبضه 22، زوضه نربمی

ظثیب  انگ یؿیی وظاضت    . اضظیبثی ضواییی و پبییبیی آظمیو    (1391) ممقبنی، ه ،مطاز نحطایی، ض -

 .1-20، 10، قمبضه 3ع وم، تحقیقبت و رنبوضی. زوضه 

نكیطیه اضظییبثی تیأریطات    ثط اقتهبز خهبنی.  19. ثطضؾی ارطات ویطوؼ کوویس (1399) منتی، ح -

 .163-181، 2، قمبضه 1، زوضه اختمبعی
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ثهجوز عم کطز کبضکنب  ثب ضویکیطز میس  ییبثی معیبزیت ؾیبذتبضی )مغبلعیه میوضزی: ازاضات        
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