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 چکيدُ
پژٍّص حاضش تا ّذف تشسسی ًمص سساًِ ّای اختواػی تش تدشتِ خشیذ آًالیي ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ 

تا سٍیىشدی ووی هی تاضذ. خاهؼِ  ّوثستگی -اص لحاظ ّذف واستشدی ٍ اص لحاظ سٍش تَغیفی ایي پژٍّصاًدام ضذ. 
ًفش تا استفادُ اص خذٍل  150آهاسی پژٍّص هطتشیاى فشٍضگاُ ّای صًدیشُ ای افك وَسش دس ضْش تثشیض تَدًذ وِ تؼذاد 

ًتخاب ضذًذ. دس ایي پژٍّص خْت تحلیل یافتِ ّا وشخسی تا سٍش ًوًَِ گیشی تػادفی تِ ػٌَاى افشاد ًوًَِ ا-هَسگاى
ای پژٍّص ضذ. تشاساس یافتِ ّ استفادُ ٍ خْت تشسسی فشضیِ ّا ًیض اص آصهَى پاساهتشیه پیشسَى spssاص ًشم افضاس 

ضشیة ّوثستگی پیشسَى تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي  همذاس تِ دست آهذُ تشای
(r=0/634)  هؼٌی داس تَد  0.05دس سطح آلفایP<0.05 ّوچٌیي همذاس تِ دست آهذُ تشای ضشیة ّوثستگی پیشسَى .

هؼٌی داس  0.05دس سطح آلفای  (r=0/740تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ )
ٍ خستدَی  تواػی تا تدشتِ خشیذ آًالیيای اخ. تِ طَس ولی ًتایح ًطاى داد وِ استفادُ اص سساًِ ّ      است 

 پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداسی ٍخَد داسد. 

 .سساًِ ّای اختواػی، تدشتِ خشیذ آًالیي، خستدَی پیص اص خشیذ کليدی: ٍاژگاى

 

 هقدهِ

استثاطات سٍصهشُ ها ایٌتشًت اتضاسی ضشٍسی تشای استثاط دس دًیای اهشٍص است. سساًِ ّای اختواػی تخص هْوی اص 
ّستٌذ. هػشف وٌٌذگاى اوٌَى هی تَاًٌذ تا دٍستاى، تستگاى خَد تحث ٍ گفتگَ داضتِ تاضٌذ ٍ ّوچٌیي هی تَاًٌذ تا 
افشاد ّوفىش دس صهیٌِ ّای هطتشن هَسد ػاللِ اص طشیك پلت فشم ّای هختلف سساًِ ّای اختواػی تؼاهل داضتِ تاضٌذ 

تشای وسة اطالػات دس هَسد هحػَالت هختلف، خذهات، خشدُ فشٍضاى الىتشًٍیىی (. ّوچٌیي تستشی 2016، 1)هیطشا
ٍ غیشُ است. ایي سساًِ ای است وِ اص طشیك آى هػشف وٌٌذُ هی تَاًذ ًظشات هختلفی سا دس هَسد هحػَالت ٍ خذهات 

وٌٌذگاى ایفا هی هختلف تِ اضتشان تگزاسد. ّوچٌیي ًمص هْوی دس هشاحل هختلف فشآیٌذ تػوین گیشی خشیذ هػشف 
(. سساًِ ّای اختواػی یه ًمطِ تواس ضشٍسی دس 2012، 2وٌذ ٍ تش تػوین خشیذ آًْا تأثیش هی گزاسد )هیش ٍ ظْیش

افضایص چطوگیش فٌاٍسی اطالػات ٍ سساًِ ّای  (.2016)هیطشا،  ٌٌذگاى آًالیي استفشآیٌذ تػوین گیشی خشیذ هػشف و
وٌٌذُ تایذ تػویوی تگیشد  ا تغییش دادُ است. تشای خشیذ یه هحػَل، هػشفاستثاطی، ضیَُ ّای سفتاس هػشف وٌٌذُ س
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 ّای استثاطی هختلف تىیِ وٌذ ضذُ اص طشیك تؼاهل لثلی تا آى هحػَل اص طشیك واًال آٍسی وِ تش اطالػات خوغ
خشیذ دس هَسد (. تا هحثَتیت ٍ واستشد سساًِ ّای اختواػی، ایٌتشًت تشای خستدَی اطالػات پیص اص 2007، 1)خٌسي

( خستدَی 1996هحػَل/خذهتی وِ هػشف وٌٌذُ لػذ خشیذ آى سا داسد تشخیح دادُ هی ضَد. اضویت ٍ اسپشًگ )
اطالػات سا تِ ػٌَاى هشحلِ ای اص تػوین گیشی تؼشیف وشدًذ وِ دس آى هػشف وٌٌذگاى لثل اص خشیذ یا خشیذ هدذد 

هاًذّی هی وٌٌذ. هطالؼات لثلی ًطاى داد وِ هػشف وٌٌذُ اص هحػَل، اطالػات سا اص هٌاتغ هختلف خوغ آٍسی ٍ ساص
(.  تا 2015، 2ایٌتشًت تشای خستدَی اطالػات دس هَسد هحػَل ٍ استفادُ اص آى استفادُ هی وٌذ )صّاًگ ٍ ّوىاساى

ّا سا تشای  خَیی دس ّضیٌِ تَاًذ حدن صیادی اص اطالػات، لزت، اٍلات فشاغت ٍ غشفِ ّای اختواػی هی استفادُ اص سساًِ
ًمص سساًِ ّای اختواػی دس خستدَی اطالػات هػشف  (.2006استخذام فشٍضٌذگاى فشاّن وٌذ )تلوي ٍ ّوىاساى، 

وٌٌذُ لثل اص خشیذ: چطن اًذاص استفادُ ٍ سضایت فٌاٍسی اطالػات ٍ استثاطات فشغت ّای خذیذی سا تشای خوغ آٍسی 
(. خشیذ آًالیي تِ طَس فضایٌذُ ای 2015)صّاًگ ٍ ّوىاساى،  سدُ استاطالػات هحػَل پیص اص خشیذ تِ اسهغاى آٍ

تثذیل تِ یه سٍش خشیذ هحثَب ضذُ است. تا ایي حال، ٌَّص تؼذاد لاتل تَخْی اص هشدم ًگشاى خشیذ آًالیي ّستٌذ صیشا 
الت ٍ ًگشاى ویفیت هحػَل، تحَیل تِ هَلغ، اهٌیت دس ًحَُ پشداخت ٍ غیشُ ّستٌذ. سساًِ ای تشای تثلیغ هحػَ

اضتشان هی  خذهات خَد. ػالٍُ تش ایي، هػشف وٌٌذگاى خشیذ آًالیي ًیض تدشتِ خشیذ خَد سا دس سساًِ ّای اختواػی تِ
(. خستدَی اطالػات لثل اص خشیذ تخطی خذایی ًاپزیش اص فشآیٌذ تػوین گیشی هػشف وٌٌذُ ٍ 2016)هیطشا،  گزاسًذ

شف وٌٌذُ تشای ساصهاى ّا حیاتی است تا استشاتژی استثاطی خَد سا سفتاس خشیذ است. دسن سفتاس خستدَی اطالػات هػ
وٌٌذُ تِ طَس  تشًاهِ سیضی وٌٌذ ٍ تِ طَس هَثش تِ هطتشیاى دستشسی پیذا وٌٌذ. اگشچِ سفتاس خستدَی اطالػات هػشف

فتاس خستدَی ّای خشیذ سٌتی آخش ٍ هالت هَسد هطالؼِ لشاس گشفتِ است، تحمیمات ووی دس دسن س گستشدُ دس هَلؼیت
فشٍضی الىتشًٍیىی دس چٌذ  ّای خشیذ آًالیي ٍخَد داسد. تا تَخِ تِ سضذ سشیغ خشدُ وٌٌذُ دس هٌاسثت اطالػات هػشف

)وشیطٌا ٍ خَی  ّای خشیذ آًالیي ضشٍسی است وٌٌذُ دس هَلؼیت سال گزضتِ، دسن سفتاس خستدَی اطالػات هػشف
 (.2017، 3وَهاس

 

 پيطيٌِ پژٍّص
استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ تأثیش آى تش سفتاس خشیذ هطتشیاى  (، پژٍّطی تا ػٌَاى2021)4ّوىاساىٍیىتَسیا ٍ 

داسی دس  اًدام دادًذ. ًتایح ًطاى داد وِ تفاٍت آهاسی هؼٌی COVID-19اسلَاوی ٍ ایتالیایی دس طَل ّوِ گیشی 
اص ًظش ػَاهل خوؼیتی هختلف ٍ ّوچٌیي  COVID-19گیشی  ّای اختواػی دس طَل هَج اٍل ّوِ استفادُ اص سساًِ

 ّای اختواػی هَسد استفادُ ٍ خشیذ دس الىتشًٍیه ٍخَد داسد. ساتطِ ًسثتاً ضؼیف تیي سساًِ
خستدَی پیص خشیذ هػشف وٌٌذُ دس خشیذ آًالیي: ًمص هٌاتغ  (، پژٍّطی تا ػٌَاى2017وشیطٌا ٍ خَی وَهاس )

دادًذ. ایي هطالؼِ ػَاهلی سا وِ تش هیضاى استفادُ اص هٌاتغ اطالػاتی هختلف دس خستدَی  اًدام اطالػاتی آفالیي ٍ آًالیي
گزاسد،  خشیذاس آًالیي تأثیش هی 1079اطالػات پیص اص خشیذ تَسط خشیذاساى آًالیي اص طشیك یه تحمیك تدشتی دس تیي 

ٌذ هتغیشُ ًطاى هی دّذ وِ هػشف وٌٌذگاى وٌذ. تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تا استفادُ اص تحلیل وٍَاسیاًس چ تشسسی هی
توایل داسًذ اص هٌاتغ اطالػات آفالیي سٌتی ٍ هٌاتغ اطالػات آًالیي ٌّگام خشیذ آًالیي استفادُ وٌٌذ. تا ایي حال، تشخیح 

گشا ٍ سَدهٌذ هتفاٍت است. ػَاهل فشدی  تشای هٌاتغ هختلف اطالػات آًالیي ٍ آفالیي احتواالً تشای هحػَالت لزت
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اًٌذ تدشتِ استفادُ اص ایٌتشًت، ًیاص تِ ضٌاخت ٍ سي ًیض توایل داسًذ تش تشخیح هػشف وٌٌذگاى تشای هٌاتغ هختلف ه
آًالیي ٍ آفالیي تأثیش تگزاسًذ. ایي اهش پیاهذّای هْوی تشای تاصاسیاتاى الىتشًٍیىی داسد صیشا هوىي است ًیاص تِ استفادُ اص 

وٌٌذگاى ّذف خَد داضتِ تاضٌذ تا تِ طَس  ّای هػشف اّیت هحػَل ٍ ٍیژگیّای استثاطی هختلف تستِ تِ ه واًال
 هؤثشی پیطٌْادات خَد سا تثلیغ وٌٌذ.

اًدام  تأثیش سساًِ ّای اختواػی تش خشیذ آًالیي فشآیٌذ تػوین گیشی هػشف وٌٌذگاى (، پژٍّص تا ػٌَاى2016هیطشا )
اختواػی تش فشآیٌذ تػوین گیشی خشیذ هػشف وٌٌذگاى خشیذ آًالیي دادًذ. ایي همالِ تالضی تشای دسن تأثیش سساًِ ّای 

است. تیطتش ایي همالِ ساتطِ تیي ضخػیت، هطاسوت ٍ اًگیضُ هػشف وٌٌذگاى خشیذ آًالیي تا استفادُ اص سساًِ ّای 
د هی وٌذ، ساُ اختواػی آًْا سا تشسسی هی وٌذ. ایي هطالؼِ ّوچٌیي الذاهاتی سا تشای خشدُ فشٍضاى الىتشًٍیىی پیطٌْا

 ّای هختلفی وِ سساًِ ّای اختواػی هی تَاًٌذ تَسط آًْا تشای اسائِ خذهات تْتش تِ هػشف وٌٌذگاى استفادُ ضًَذ.
ًمص سساًِ ّای اختواػی دس خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ لثل اص  (، پژٍّطی تا ػٌَاى2015) صّاًگ ٍ ّوىاساى

ّای  ّا ًطاى داد وِ سشگشهی ٍ لزت ّوشاُ تا تؼاهالت اختواػی همَلِ ًذ. یافتِاًدام داد خشیذ: دیذگاُ استفادُ ٍ سضایت
، هذیشاى تاصاسیاتی تایذ اطالػات CISًیاص حیاتی تشای خستدَی اطالػات پیص اص خشیذ ّستٌذ. تشای تمَیت سفتاس 

وٌٌذُ تشای افضایص تؼاهل تیطتشی دس هَسد هحػَل ٍ استفادُ اص آى اسائِ دٌّذ ٍ تایذ اص اتضاسّای تؼاهل تا هػشف 
 اختواػی هاًٌذ ایداد خَاهغ تشًذ آًالیي استفادُ وٌٌذ.

1هیٌگدی یَ ٍ ّوىاساى
اًدام دادًذ. ًتایح  ًمص سساًِ ّای اختواػی دس هشحلِ پیص خشیذ (، پژٍّطی تا ػٌَاى2014) 

داسد، اها ّوِ هَاسد تِ هیضاى هطاتْی ّای اختواػی تا تػوین خشیذ هطتشیاى ساتطِ هثثتی  دّذ وِ هضایای سساًِ ًطاى هی
حیاتی ًیستٌذ. هضایای ػولىشدی )ساحتی، واسایی، اطالػات، تِ اضتشان گزاسی تدشتیات( ٍ پَلی )وَپي ّای سایگاى، 
تخفیف لیوت، هؼاهالت ٍیژُ( اص سساًِ ّای اختواػی تأثیش هثثتی تش تػوین خشیذ هطتشیاى داسد. دس حالی وِ هضایای 

 .وِ ّیچ ساتطِ ای تا هطتشی ًذاسد ًی هطخع ضذسٍا-اختواػی
 

 هباًی ًظری تحقيق
واًال ّای هثتٌی سساًِ ّای اختواػی تِ سشػت دس حال تغییش ّستٌذ. حتی تا یه سال پیص هتفاٍت است. ٍ تِ ػٌَاى 

ٍ اسصش سا اص هحتَای  تش ایٌتشًت تِ واستشاى اخاصُ هی دّذ تا تِ ساحتی ٍ تِ طَس اًتخاتی تا یىذیگش تؼاهل داضتِ تاضٌذ
(. سفتاس خشیذ هػشف وٌٌذُ پیچیذُ ٍ 2021)ٍیىتَسیا ٍ ّوىاساى،  است تَلیذ ضذُ تَسط واستش استخشاج وٌٌذ، تؼشیف ضذُ

تحت تأثیش ػَاهل هختلف است ٍ ضاهل هشاحل هختلفی است. تؼذادی اص هحمماى تالش وشدًذ تا هذل ّایی سا تشای 
وٌٌذُ دس حالی وِ پیچیذگی ّای هَخَد دس تػوین گیشی هػشف وٌٌذُ سا دس تش تَغیف فشآیٌذ تػوین گیشی هػشف 

ای وِ ػوذتاً  ػٌَاى فشآیٌذ چٌذ هشحلِ وٌٌذُ سا تِ گیشی هػشف ّا ػوذتاً فشآیٌذ تػوین هی گیشًذ، تَسؼِ دٌّذ. ایي هذل
ػات لثل اص خشیذ، اسصیاتی وطٌذ. ایي هشاحل ضاهل تطخیع هطىل، خستدَی اطال ضاهل پٌح هشحلِ است، تِ تػَیش هی

دس تیي ایي پٌح هشحلِ، (. 2010، 2)اسچیفواى ٍ ّوىاساى ّای خایگضیي، خشیذ ٍ اسصیاتی پس اص خشیذ است گضیٌِ
ضَد، صیشا تأثیش هستمیوی تش  خستدَی اطالػات تِ طَس گستشدُ تِ ػٌَاى یىی اص هشاحل حیاتی دس ًظش گشفتِ هی

ّای استثاط تاصاسیاتی داسد. تا تَخِ تِ اّویت آى دس فشآیٌذ تػوین گیشی هػشف وٌٌذُ  استشاتژی استثاطی ضشوت ٍ ّضیٌِ
ستثاطات تاصاسیاتی یه ضشوت، سفتاس خستدَی اطالػات لثل اص خشیذ هػشف وٌٌذُ تشای هذت طَالًی ٍ تشًاهِ سیضی ا

تَسط تؼذادی اص هحمماى ٍ هتخػػاى تاصاسیاتی هَسد هطالؼِ لشاس گشفتِ است. تا ایي حال، اوثش تحمیمات گزضتِ ػوذتاً 

                                                           
1
 Song, Myongjee Yoo et al  

2
 Schiffman 



www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلٌاهِ چطن اًداز حسابداری ٍ هدیریت

     (                                                                                                                            )جلد چْارم1441، تابستاى 63، ضوارُ 5دٍرُ 
 

41 
 

 

ٍضی آخش ٍ هالت تشسسی وشدًذ. ػلیشغن سضذ سشیغ فش ّای خشدُ ّای سٌتی فشٍضگاُ وٌٌذُ سا دس لالة سفتاس خشیذ هػشف
خشیذ آًالیي ٍ پتاًسیل آى تشای سضذ تیطتش، تحمیمات صیادی تشای دسن سفتاس خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ دس 

فؼال (. خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ تِ ػٌَاى 2010، 1)چیوا ٍ پاپتال هَلؼیت ّای خشیذ آًالیي اًدام ًطذُ است
تؼشیف هی ضَد. تٌاتشایي،  گیضُ داًص دس حافظِ یا وسة اطالػات اص هحیط دس هَسد سضایت دٌّذگاى تالمَُساصی تا اً

خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ هی تَاًذ ضاهل خستدَی داخلی ٍ خستدَی خاسخی تاضذ. خستدَی داخلی، دس دسخِ 
اص طشیك استفادُ لثلی اص هحػَل یا داًص تِ  اٍل تِ خستدَی اطالػات هشتثط رخیشُ ضذُ دس حافظِ فشد اضاسُ داسد وِ

ًوایٌذُ یه تػوین تا اًگیضُ ٍ دست آهذُ اص هحیط تِ دست آهذُ است. خستدَی اطالػات خاسخی، اص سَی دیگش، 
. خستدَی خاسخی سا هی تَاى تِ خستدَی پیص اص آگاّاًِ هػشف وٌٌذُ تشای خستدَی اطالػات خذیذ اص هحیط است

الَلَع، تِ ػٌَاى خستدَی  اٍم تمسین وشد. خستدَی خاسخی تا اًگیضُ یه تػوین خشیذ لشیةخشیذ ٍ خستدَی هذ
ّای خستدَیی است وِ هستمل اص ًیاصّا  فؼالیت»دس حالی وِ خستدَی هذاٍم ضاهل . ضَد خشیذ دس ًظش گشفتِ هی پیص

غشفِ خَیی دس پَل تا خشیذ هضایای چٌیي خستدَیی تشای هػشف وٌٌذگاى ضاهل «. ّای خشیذ خاظ ّستٌذ یا تػوین
هحػَل تا لیوت پاییي تش، واّص سیسه ٍ احتوال دستیاتی تِ هحػَل تشتش تا حزف خایگضیي ّای پاییي تش است 

(. تحمیمات هَخَد دس هَسد خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ ػوذتاً تش سفتاس هػشف وٌٌذُ 2017، )وشیطٌا ٍ خَی وَهاس
ّواًطَس وِ لثال روش ضذ، تحمیمات ووی دس دسن  (.2012، 2ض تَد )وین ٍ ساچفَسددس هَلؼیت ّای خشیذ آفالیي هتوشو

خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ دس هٌاسثت ّای خشیذ آًالیي ٍخَد داسد، ٍ هؼذٍد واسّای تحمیماتی وِ تشای دسن 
یي تَد. تا ایي حال، سفتاسّای خشیذ آًالیي اًدام ضذ، ػوذتاً تا ّذف هطالؼِ استفادُ هػشف وٌٌذُ اص هٌاتغ آًال

وٌٌذ  وٌٌذ، تلىِ اطالػاتی سا اص ّش دٍ هٌثغ دسیافت هی ّای آًالیي یا آفالیي هحذٍد ًوی وٌٌذگاى خَد سا تِ واًال هػشف
ّا، ػوَهاً اػتماد تش ایي  ّا دس طَل سال (. ػالٍُ تش ایي، تا گستشش سسا2015ًِ، 3اسپلتش، یَسٍٍا، ٍ سَصاى-)سیپِ، ٍیضفلذ

(. تا ایي حال، ٌّگاهی وِ تیص اص حذ 2015، 4وٌٌذگاى افضایص یافتِ است )لَ ٍ گَسسَی س اطالػاتی تش هػشفاست وِ تا
تا اطالػات تاسگیشی هی ضَد، هػشف وٌٌذگاى توایل داسًذ دس هَسد ایٌىِ چِ همذاس ٍ تِ چِ اطالػاتی دستشسی داسًذ، 

ٌگام خشیذ آًالیي، اص هیضاى استفادُ هػشف وٌٌذگاى اص هٌاتغ اًتخاتی هی ضًَذ. تٌاتشایي، تشای ضشوت ّا هْن است وِ ّ
ّایی وِ دس تداست الىتشًٍیه دسگیش ّستٌذ  هختلف اطالػات آًالیي ٍ آفالیي آگاّی داضتِ تاضٌذ. چٌیي دسن تِ ضشوت

اى تشای تِ وٌذ. هػشف وٌٌذگ ّای استثاطی هختلف ووه هی ّای استثاط تاصاسیاتی خَد دس سساًِ ساصی ّضیٌِ دس تْیٌِ
دست آٍسدى اطالػات پیص اص خشیذ تِ تؼذادی اص هٌاتغ هتىی ّستٌذ. تحمیمات لثلی دس هَسد هٌاتغ اطالػات، هٌاتغ 

(، هٌاتغ اطالػاتی سا دس 1987اطالػات هػشف وٌٌذُ سا تِ چٌذ دستِ طثمِ تٌذی هی وشد. تشای هثال، تیتی ٍ اسویت )
طشف طثمِ تٌذی وشدًذ. سایش هحمماى تِ طَس گستشدُ ایي هٌاتغ سا دس دٍ تؼذ سساًِ ّا، خشدُ فشٍضاى، تیي فشدی ٍ تی 

ضخػی )واسوٌاى فشٍش، دٍستاى، خاًَادُ، آضٌایاى( دس هماتل غیش ضخػی )تثلیغات، سٍاتط  :(1طثمِ تٌذی وشدًذ )
اصاسیاب )دٍستاى، خاًَادُ، وٌتشل ضذُ تَسط تاصاسیاب )تثلیغات، خشدُ فشٍضاى( دس هماتل غیش وٌتشل ضذُ ت :(2ػوَهی( ٍ )

 (. 2006، 5آضٌایاى، اضخاظ ثالث تی طشف هاًٌذ واسضٌاساى( )تله ٍل ٍ ّوىاساى
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 رٍش تحقيق
ای خْت  آٍسی ٍ تحلیل ضذُ تحمیمی ووی است. دس ایي تحمیك اص سٍش وتاتخاًِّای خوغایي تحمیك تش اساس ًَع دادُ

تحمیك استفادُ خَاّذ ضذ. ّوچٌیي پژٍّص حاضش اص ًظش ّذف، اص ًَع  آٍسی اطالػات دس صهیٌۀ ادتیات ٍ پیطیٌیِ خوغ
ّای آى تشای حل هطىالت خاظ دسٍى فشٍضگاّای صًدیشُ ای افك وَسش تحمیمات واستشدی است؛ صیشا اص ًتایح یافتِ

طی ّوثستگی است ٍ تػَست پیوای -ضَد. ایي پژٍّص ّوچٌیي اص ًظش سٍش دس صهشُ تحمیمات تَغیفیاستفادُ هی
اًدام خَاّذ ضذ؛ صیشا اطالػات هَسد ًیاص اص ٍضغ هَخَد ًوًَۀ آهاسی تا استفادُ اص پشسطٌاهِ تِ دست آهذُ است. تذیي 

گشدد ٍ سپس غَست وِ دس اتتذا هثتٌی تش هشٍس ادتیات ٍ خوغ آٍسی اطالػات هفیذ دس صهیٌۀ سٍاتط تیي هتغیشّا آغاص هی
ّا خْت تىویل فشآیٌذ پشداختِ آٍسی ضذُ اص پشسطٌاهِ، هػاحثِّای خوغُ اص دادُتِ تشسسی سٍاتط تیي هتغیشّا تا استفاد

سٍد.  خاهؼِ آهاسی ایي پژٍّص هطتشیاى فشٍضگاُ ای صًدیشُ ای افك ضذ. ّوچٌیي اص خٌثۀ صهاًی، همطؼی تِ ضواس هی
وًَِ اًتخاب ضذًذ ٍ پشسطٌاهِ ّا ًفش تا سٍش ًوًَِ گیشی تػادفی سادُ تِ ػٌَاى افشاد ً 150وَسش هی تاضٌذ وِ تؼذاد 

تیي آًْا تَصیغ ضذ. سٍایی سَاالت تَسط استاد ٍ هتخػػاى هَسد تاییذ ٍالغ ضذ ٍ پایایی سَاالت پشسطٌاهِ ًیض اص طشیك 
 استفادُ ضذ.  spss22آصهَى آلفای وشًٍثاخ هحاسثِ ٍ هَسد تاییذ ٍالغ ضذ. خْت تحلیل یافتِ ّا اص ًشم افضاس 

 

 یافتِ ّا
 اسويرًَف برای ًرهال بَدى دادُ ّا -آزهَى کلوَگرٍف (:1)جدٍل 

 اًحشاف هیاًگیي هتغیش

 استاًذاسد

 سطح هؼٌی داسی 
(p) 

 13/0 123/1 316/0 80/2 سساًِ ّای اختواػی 

 0.37 021/1 213/0 21/2 تدشتِ خشیذ آًالیي 

 0.21 123/1 800/0 46/3 خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ

تَدُ ٍ ًطاى 05/0دس تواهی هتغیشّا تا سطح آلفای تضسگتش اص  ،اسویشًَف -آصهَى وَلوَگشٍف 1ضواسُ  تشاساس خذٍل
 هی دّذ وِ دادُ ّا ًشهال هی تاضذ.

 

 بررسی فرضيِ ّای پژٍّص

 فرضيِ اٍل:
 تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداسی داسد.     
 تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداسی ًذاسد.     

تشای تشسسی ساتطِ تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي اص ضشیة ّوثستگی پیشسَى استفادُ ضذ وِ 
 ( آٍسدُ ضذُ است.2ًتایح آى دس لالة خذٍل ضواسُ )

 ّوبستگی بيي استفادُ از رساًِ ّای اجتواعی ٍ تجربِ خرید آًالیي ًتایج ضریب :(2جدٍل )
 (P) سطح هؼٌاداسی (r) ضشیة ّوثستگی تؼذاد  Yهتغیش  Xهتغیش 

سساًِ ّای استفادُ اص 
 اختواػی 

 0.001 634/0 150 تدشتِ خشیذ آًالیي

ّوثستگی پیشسَى تیي استفادُ اص  ( ًطاى هی دّذ همذاس تِ دست آهذُ تشای ضشیة2ّواًطَس وِ ًتایح خذٍل ضواسُ )
. لزا چٌیي       هؼٌی داس است  0.05( دس سطح آلفای r=0/634سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي )

%  تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي ساتطِ هثثت 95استٌثاط هی ضَد وِ تا سطح اطویٌاى تاالی 
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)تدشتِ خشیذ آًالیي( ٍ هتغیش ٍاتستِ )استفادُ  ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. دس ٍالغ هی تَاى گفت وِ ساتطِ تیي هتغیش هستمل
یؼٌی تا افضایص استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی، داسد.  الیي( ساتطِ هستمیوی ٍخَداص سساًِ ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آً

تایذ ٍ دس هماتل تا واّص استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی، تدشتِ خشیذ آًالیي ًیض تدشتِ خشیذ آًالیي ًیض افضایص هی 
 سد هی گشدد.  H0تأییذ  ٍ فشضیِ   H1واّص هی یاتذ. تٌاتشایي فشضیِ 

 

 فرضيِ دٍم: 
 تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداسی داسد.    
 ي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداسی ًذاسد.تی    

تشای تشسسی ساتطِ تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ اص ضشیة ّوثستگی 
 .( آٍسدُ ضذُ است3پیشسَى استفادُ ضذ وِ ًتایح آى دس لالة خذٍل ضواسُ )

 ًتایج ضریب ّوبستگی بيي استفادُ از رساًِ ّای اجتواعی ٍ جستجَی پيص از خرید هصرف کٌٌدُ :(3جدٍل )
 (P) سطح هؼٌاداسی (r) ضشیة ّوثستگی تؼذاد  Yهتغیش  Xهتغیش 

استفادُ اص سساًِ ّای 
 اختواػی 

خستدَی پیص اص خشیذ 
 هػشف وٌٌذُ

150 740/0 0.001 

( ًطاى هی دّذ همذاس تِ دست آهذُ تشای ضشیة ّوثستگی پیشسَى تیي استفادُ اص 3ضواسُ )ّواًطَس وِ ًتایح خذٍل 
هؼٌی داس است  0.05دس سطح آلفای  (r=0/740سساًِ ّای اختواػی ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ )

اختواػی ٍ  %  تیي استفادُ اص سساًِ ّای95لزا چٌیي استٌثاط هی ضَد وِ تا سطح اطویٌاى تاالی  .      
خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ساتطِ هثثت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. دس ٍالغ هی تَاى گفت وِ ساتطِ تیي هتغیش 
هستمل)خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ٍ هتغیش ٍاتستِ )استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی وٌٌذُ( ساتطِ هستمیوی 

ًِ ّای اختواػی، خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ًیض افضایص هی تایذ ٍ ٍخَد داسد. یؼٌی تا افضایص استفادُ اص سسا
دس هماتل تا واّص استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی، خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ًیض واّص هی یاتذ. تٌاتشایي 

 سد هی گشدد.  H0ٍ فشضیِ تأییذ   H1فشضیِ

 

 ًتيجِ گيری
استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی تا تدشتِ خشیذ آًالیي  ٍ خستدَی پیص اص خشیذ ایي پژٍّص تا ّذف تشسسی ساتطِ 

هػشف وٌٌذُ اًدام ضذ.  ًتایح ًطاى داد وِ همذاس تِ دست آهذُ تشای ضشیة ّوثستگی پیشسَى تیي استفادُ اص سساًِ 
. ّوچٌیي همذاس تِ دست P<0.05هؼٌی داس تَد  0.05(  دس سطح آلفای r=0/634ّای اختواػی ٍ تدشتِ خشیذ آًالیي )

آهذُ تشای ضشیة ّوثستگی پیشسَى تیي استفادُ اص سساًِ ّای اختواػی ٍ خستدَی پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ 
(r=0/740 دس سطح آلفای  )تِ طَس ولی ًتایح ًطاى داد وِ استفادُ اص سساًِ ّای       هؼٌی داس است  0.05 .

پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ ساتطِ هثثت ٍ هؼٌاداسی ٍخَد داسد.  ایي پژٍّص اختواػی تا تدشتِ خشیذ آًالیي  ٍ خستدَی 
هیطشا ، (2017وشیطٌا ٍ خَی وَهاس ) (،2017وشیطٌا ٍ خَی وَهاس ) (،2021تا ًتایح پژٍّص ّای ٍیىتَسیا ٍ ّوىاساى )

 ّوسَیی داضت.  (2014هیٌگدی یَ ٍ ّوىاساى ) (،2014هیٌگدی یَ ٍ ّوىاساى ) (،2015) صّاًگ ٍ ّوىاساى (،2016)
دس تثییي ًتایح فَق هی تَاى گفت وِ خستدَی اطالػات لثل اص خشیذ تخطی خذایی ًاپزیش اص سفتاس خشیذ هػشف وٌٌذُ 
است. اگشچِ خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ تِ طَس گستشدُ دس هَلؼیت ّای خشیذ سٌتی آخش ٍ هالت هَسد هطالؼِ 

سن سفتاس خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذگاى دس هَلؼیت ّای خشیذ آًالیي لشاس هی گیشد، تالش ّای هحذٍدی تشای د
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ّای خشیذ آًالیي  غَست گشفتِ است. تِ ٍیژُ، استفادُ اص هٌاتغ آفالیي سٌتی ٍ هٌاتغ اطالػات آًالیي دس هَلؼیت
وَػِ ای ًسثتاً وٌٌذُ تِ ًذست هَسد تحمیك لشاس گشفتِ است. ایي تحمیك تا پشداختي تِ ایي ضىاف تا تشسسی هد هػشف

ًوایٌذُ اص اًَاع هختلف هٌاتغ اطالػات آًالیي ٍ سٌتی آفالیي دس سفتاس خستدَی اطالػات پیص اص خشیذ هػشف وٌٌذُ دس 
خشیذّای آًالیي، تِ تحمیمات سفتاس هػشف وٌٌذُ ووه هی وٌذ. دسن سفتاس خستدَی اطالػات هػشف وٌٌذُ تشای 

ی استثاطات تاصاسیاتی یه ضشوت هستمیواً تحت تأثیش استفادُ هػشف وٌٌذگاى اص ساصهاى ّا ًیض ضشٍسی است صیشا استشاتژ
فشٍضی  وٌٌذگاى ٍ تثذیل ضذى خشدُ اًَاع هختلف هٌاتغ اطالػاتی است. تا افضایص پزیشش خشیذ آًالیي دس هیاى هػشف

گزاسًذ، دسن وٌٌذ تا  أثیش هیآًالیي تِ خشیاى اغلی تاصاسیاتاى، هذیشاى تایذ ػَاهل هختلفی سا وِ تش وسة اطالػات ت
 ّای استثاطی تاصاسیاتی خَد سا تْیٌِ وٌٌذ. هطتشیاى خَد سا تْتش تمسین وٌٌذ ٍ تالش
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