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 اطالعات مقالٍ  چکیدٌ

ّبی اضائِ زٌّسُ وبالّب ٍ  ثب تَخِ ثِ اؾتمجبل ثؿیبض ظیبز وبضثطاى ایٌتطًتی اظ ؾبیت
ّب اظ حیث ون  تطیي ضٍـ اهطٍظُ یىی اظ هؤثطتطیي ٍ ثْیٌِ ، ذسهبت ثهَضت آًالیي

ّبی ثبظاضیبثی هحتَایی  طاى اؾتفبزُ اظ تىٌیهوبضایی ٍ خصة وبضث ، ّعیٌِ ثَزى
ّبی هطتجظ ثب ایدبز ٍ ثطٍظ ضؾبًی هحتَایی  ثبقس. ثبظاضیبثی هحتَایی ثِ فقبلیت هی
قَز.  ّب اعالق هی ؾبیت ؾبیت ثطای خصة ٍ حفؼ وبضثطاى ایٌتطًتی زض ٍة ٍة

ّسف ایي هغبلقِ ثطضؾی تأثیط چگًَگی ثىبضگیطی ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس 
ؾبیت زض وؿت ٍ وبضّبی ًَؽَْض ایٌتطًتی ثب ًمف تقسیلگطی  ثبظزیس هدسز ٍة

پیوبیكی ثَزُ ٍ اظ ًؾط ّسف  -تَنیفی، ؾبیت اؾت. ایي پػٍّف ویفیت ٍة
گیطی  اؾت وِ ثِ ضٍـ ًوًَِ  آٍضی اعالفبت پطؾكٌبهِ وبضثطزی اؾت. اثعاض خوـ

ضز هغبلقِ لطاض گطفت. ؾبیت هَ ًفط اظ وبضثطاى ٍة 110زض اذتیبض  ، تهبزفی ؾبزُ
ثِ  ، ّب ثِ ووه تىٌیه هسلیبثی هقبزالت ؾبذتبضی پؽ اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

ثطای هتغیطّبی: ثبظاضیبثی  96/1اظ همساض  ، tزلیل ثعضگتط ثَزى فسز هقٌبزاضی 
وویت ٍ ّوچٌیي ویفیت هحتَای  ، ؾبیت هحتَایی ثب ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍة

ّط ؾِ هتغیط ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت زض ؾغح  زاض ثَزى تأثیط ؾبیت؛ هقٌی
ثط اؾبؼ ضطایت اؾتبًساضز قسُ هؿیط هیبى  ، % تأییس قسُ ٍ ًیع95اعویٌبى 

وویت هحتَای ؾبیت  ، هتغیطّبی: ثبظاضیبثی هحتَایی ٍ لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت
دسز ٍ لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ٍ ًْبیتبً ویفیت هحتَای ؾبیت ٍ لهس ثبظزیس ه

وویت  ، %46قَز وِ هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثِ هیعاى  هكبّسُ هی ، اظ ؾبیت
تغییطات  ، %60% ٍ ویفیت هحتَای ؾبیت ثِ هیعاى 19هحتَای ؾبیت ثِ هیعاى 

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تجییي وطزُ ٍ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضًس.
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 . مقدم1ٍ
وٌٌاسُ ثاِ    ّب ثاب هكاىل خاصة ثبظزیاس     ؾبیت ّبی هحتَای ٍة وٌٌسُ ایدبز ، ّبی ضلبثتی آًالیي اهطٍظُ زض هحیظ

ّب ٍ یب  ؾبیت ضطٍضت افعایف تطافیه زض ٍة  (Wolk, & Theysohn, 2007)ّبیكبى هَاخِ ّؿتٌس  ؾبیت ٍة
ؾبیت ثیبًگط فاللِ ثبظزیسوٌٌسگبى ثِ هحتَای  اظ ایي خْت اؾت وِ تطافیه زض ٍة ، افعایف تقساز ثبظزیس ؾبیت

هغبلقاِ واین ٍ    .((Comscore Report, 2002ثاَز     ؾبیت ٍ زض ًتیدِ افعایف پتبًؿیل فطٍـ ؾبیت ذَاّاس 
 & ,Kim)زّاس   ًكبى زٌّسُ ایي اؾت وِ هحتَای ؾبیت الگَی ذطیس هكاتطی ضا تغییاط های    ، (2004اؾتَل )

Stoel, 2004).  
ثغَضیىِ  ، ّب وبّف پیسا وطزُ اؾت اهطٍظُ اؾتفبزُ اظ ثبظاضیبثی ؾٌتی ثطای افعایف ثبظزیسوٌٌسگبى زض ؾبیت

ِ   اؾتطاتػی ، (2013ثِ ًؾط خفطؾَى ٍ تبًتَى ) تغییاط زاضز ٍ ایاي تغییاط قابهل حطوات اظ       ّبی ثبظاضیبثی ًیابظ ثا
اظ عطف زیگاط   (.Jefferson, & Tanton, 2013)اؾتطاتػی فطٍـ ثِ ؾوت ایدبز اضظـ ثطای هكتطیبى اؾت 

(Lee, & Koubek, 2010ثبقس ) ّب هٌبثـ اعالفبتی زض قجىِ خْبًی ٍة هی ؾبیت ٍة
ٍ وبضثطاى فاللِ زاضًاس   

 & ,Lo)ذَز اظ ًتبیح خؿتدَی ذَز زض هَتَضّبی خؿتدَ ثْطُ گیطًس ثطای ثسؾت آٍضزى اعالفبت هَضز ًیبظ 

Sedhain, 2006)   وٌٌاسُ ؾابیت ّؿاتٌس ثاِ      زض ایي هیبى هَتَضّبی خؿتدَ هٌجـ هْوی ثطای تاأهیي ثبظزیاس
قَز وِ ٍلتی یه گطزقگط لهس هؿبفطت  ثیبى هی ، اًدبم قسُ اؾت 2007نَضتی وِ زض پػٍّكی وِ زض ؾبل 

چٌاس ؾابیت ضا   ، اظ هیبى ًتابیح  ، وٌس ثِ احتوبل ثؿیبض ظیبز السام ثِ خؿتدَی الىتطًٍیىی هی ، زثِ همهسی ضا زاض
ّب ثطای ّط ولیاس ٍاغُ   وٌس. لصا حدن خؿتدَ وٌس ٍ یىی ضا ثطای پػٍّف ٍ ثطضؾی زلیك اًتربة هی ثطضؾی هی

 .Pan et al., 2007)) تأثیط چكوگیطی ثط افعایف ثبظزیس ؾبیت زاضز
ؾبیت ٍ ّوچٌیي توبیل ثطای ثبظزیاس   لهس ذطیس اظ ٍة ، فَاهل هؤثط ثط ضضبیت هكتطی ، حممبىعجك ًؾط ه 

هحهاَل )قابهل: پیكاٌْبز هحهاَل یاب اعالفابت        ، هؤلفِ: ازضان هكتطی اظ ؾاَْلت  4هدسز هكتطی قبهل 
 ,.Chen et al) ؾبیت ٍ زض ًْبیت اهٌیات هابلی ّؿاتٌس    ویفیت ٍة ، ؾبیت هحهَل( یب ثِ فجبضتی هحتَای ٍة

ؾبیت ثَزُ ٍ ثِ فٌَاى یىی اظ  گصاض ثط لهس ثبظزیس هدسز ٍة ؾبیت خعء فَاهل تأثیط ثٌبثطایي ویفیت ٍة .(2013
تاَاى اشفابى زاقات واِ ز س اِ پػٍّكای        فجبضتی هی گیطز ٍ ثِ اثقبز هؿئلِ زض ایي همبلِ هَضز ثطضؾی لطاض هی

ؾابیت ٍ خاصة وابضثطاى ٍ     تقساز ثبظزیسوٌٌاسُ ٍة افعایف  ، هحمك اظ حیث پطزاذتي ثِ هَضَؿ هغبلقبتی هصوَض
ّبی وؿت ٍ وبضّبی ایٌتطًتی ثرهاَل وؿات ٍ وبضّابی ًَؽْاَض      تطیي ًگطاًیهكتطیبى ثقٌَاى یىی اظ هْن

ّبی ثبظاضیابثی اظ   چٌیي وؿت ٍ وبضّبیی السام ثِ اًدبم اًَاؿ ضٍـ ، ایٌتطًتی اؾت وِ الجتِ ثطای حل ایي هؿئلِ
تَاى ًتیدِ گطفت تغییط خْت اؾاتطاتػی ثبظاضیابثی ؾاٌتی ثاِ ؾاوت       اًس؛ لصا هی ی ًوَزُخولِ ثبظاضیبثی هحتَای

ثبظاضیبثی هحتَایی ٍ زیدیتبلی اظ هلعٍهبت وؿت ٍ وبضّبی ًَؽَْض ایٌتطًتی اهطٍظی زض ضاؾتبی افعایف ثبظزیاس  
ًَ    ، ثبقس. اهب ًىتِ حابئع اّویات   ؾبیت ٍ خصة وبضثطاى ٍ حفؼ هكتطیبى هی گی تأثیطگاصاضی  پاطزاذتي ثاِ چگا
قاَز   ای وِ زض ایي پػٍّف هغطح هی هؿئلِ ، ؾبیت اؾت. اظ ایي ضٍ ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز ٍة

ؾبیت زض وؿت ٍ وبضّابی ًَؽْاَض    ایي اؾت وِ ثىبضگیطی ثبظاضیبثی هحتَایی چگًَِ ثط لهس ثبظزیس هدسز ٍة
آیب ثىبضگیطی ثبظاضیبثی هحتَایی ثاط  "آى اؾت وِ:  ، ػٍّف. ّوچٌیي ؾؤال انلی ایي پگصاضز تأثیط هی ، ایٌتطًتی

 "گصاضز؟ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض هی ، ؾبیت زض وؿت ٍ وبضّبی ًَؽَْض ایٌتطًتی لهس ثبظزیس هدسز ٍة
هحتَایی ٍ اّویت ثىبضگیطی آى زض یبضی ضؾبًسى ثِ ثبظاضیبثی  ثِ ثطضؾی هفَْهیاثتسا  ، زض همبلِ پیف ضٍلصا 

قاسُ اؾات تاب    پطزاذتاِ   حَل هَضَؿ پػٍّكای  ، پیكیٌِ هغبلقبتی ش تهویوبت آگبّبًِ ٍ ؾپؽهكتطی زض اترب
ٍ چِ اثقبزی هس ًؾط لطاض گطفتِ اؾت؛  پصیطفتِوٌَى زضثبضُ ایي هَضَؿ اًدبم  ّبیی تبضٍقي قَز وِ چِ پػٍّف
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 پػٍّكای  ضیح ضٍـپؽ اظ تَاؾت.  آهسُ هحَضی  هجبًی ًؾطی پػٍّف هجٌی ثط هبّیت ًْبزی ٍ اضظـ ، گبُآى
 ثبقٌس:  ّب پطزاذتِ قسُ اؾت وِ ثِ قطح شیل هی ثِ آظهَى فطضیِ ، ثىبض گطفتِ قسُ

 ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز. -1
 ؾبیت تأثیط زاضز. ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ثب ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍة -2
 هس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز.وویت هحتَای ؾبیت ثط ل -3
 ویفیت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز. -4

 ّابیی  زپیكٌْب ، هٌتح اظ تحلیل هحمكهسل  ّب ٍ اضائِ هجتٌی ثط یبفتِگیطی  ًتیدِپؽ اظ تفؿیط ٍ  ، آذط ًیعزض 
 اضائِ قسُ اؾت.  ، حبنلِثط اؾبؼ ًتبیح 

 

 پژيَص. مثاوی وظزی ي پیطیىٍ 2

 . تاساریاتی محتًایی2-1
( تقبضیف هكبثْی اظ ثبظاضیبثی هحتاَایی  2014( ٍ اًدوي ثبظاضیبثی هحتَایی )2014هؤؾؿِ ثبظاضیبثی هحتَا )

اضائاِ   ، ّاب آىثاِ  ثِ فٌَاى یه ضٍـ اظ اضائِ اعالفبت ثب ّسف آهَظـ وبضثطاى ثاسٍى فاطٍـ ثغاَض هؿاتمین     
ِ  ایدبز هحتَای هٌؾن ٍ ثب ویفیت ٍ اضائِ اظ عطیك وبًبل"ظ: اًس؛ ثبظاضیبثی هحتَا فجبضت اؾت ا وطزُ ای  ّبی ضؾابً

. زض ایاي  "گیطی ثاطای ثطًاس   اضظـ ثطای هكتطی ٍ هَفمیت لبثل اًساظُ ، ّب ثطای ایدبز ضٍاثظ هكتطی ٍ پلت فطم
 تقبضیف ؾِ ًىتِ هْن ٍخَز زاضز:

گطایی اعالفبت  ًس وِ ثِ خؿتدَی ٍؽیفِویفیت ٍ هطتجظ ٍ هٌؾن ثطای ثط ثب ، ایدبز هحتَای ثب اضظـ -اٍل
 تَخْی اظ ؾَی وبضثطاى ثِ آى ًرَاّس قس.  ، آفطیٌی زض ایٌتطًت هطثَط اؾت ٍ زض نَضت فسم اضظـ

 Content)لاسضت هحتاَا ضا ثاطای خاصة ٍ حفاؼ هكاتطی آقاىبض واطزُ          ، ایدبز اضتجبط ثب هكتطی -زٍم

Marketing Institute, 2014) وٌاس   گاطی های   طی ٍ ثطًاس ضا هیابًدی  ٍ گفتگَی خبضی ثیي هكت(Pulizzi, 

2013).  
 ,Content Marketing Association)ّاب   فاطم ای ٍ پلت ّبی ضؾبًِ اضائِ اعالفبت اظ عطیك وبًبل -ؾَم

 زّس.  هحسٍزُ ایي اضتجبط ضا ًكبى هی ، (2014
هَضاَؿ تحاَالت    ، هاَل وٌس وِ ثبظاضیبثی هحتَا اؾبؾبً ثب هحتَا ثِ فٌَاى یاه هح  ( ثیبى هی2008ضٍلی )

 ,Rowley) هطتجظ اؾات  ، وٌس ّبیی وِ اؾتفبزُ اظ هحتَای زیدیتبل ثط ضٍی ثبظاضیبثی ایدبز هی ثبظاضیبثی ٍ پیبهس

ثبظاضیبثی هحتَایی یه اؾتطاتػی اؾت وِ ثاط ایدابز تدابضة ثاب اضظـ      ، (2011. ثِ فمیسُ ضظ ٍ پبلیعی )(2008
ناَضت اضائاِ    تقطیف ثبظاضیبثی هحتاَا ضا ثاِ ایاي    ، ًَیؿٌسُ ، ثقالٍُ ( (Rose, & Pulizzi, 2011 وٌس توطوع هی

آٍض زض  ؾاَز ، ًیبظ هكتطی ٍ خلات ضضابیت هكاتطی    ثبظاضیبثی هحتَا ثِ فٌَاى هؿئَل قٌبؾبیی ٍ پیف"وٌس:  هی
ّسف اظ ثبظاضیبثی هحتَایی حطوت زازى ثطًاس ضٍ ثاِ    ، (2012. ثِ ًؾط ؾیلَضهي )"ظهیٌِ هحتَای زیدیتبلی اؾت
 . (Silverman, 2012)خلَ ثهَضت لبثل لجَل اؾت 

زض چِ لبلت ایاي هحتاَا ضا    ، زاًٌس وِ ایي حك ضا زاضًس وِ چِ اعالفبتی ضا زضیبفت وٌٌس اهطٍظُ هكتطیبى هی
  (Hipwell, & Revers, 2013).زضیبفت وٌٌس ٍ تهوین ثگیطًس آى ضا ثبٍض وٌٌس یب ذیط

ایدبز هحتَا  ، یٌس ثبظاضیبثی هحتَایی قبهل هطاحل ثطًبهِ ضیعی هحتَافطآ ، آٍضی قسُّبی خوـ ثط اؾبؼ زازُ
 .(Djoukanova, & Georgieva, 2014)لبثل هكبّسُ اؾت  ، 1ٍ تَظیـ هحتَا ثَزُ وِ زض قىل 
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 (.(Djoukanova, & Georgieva, 2014 (. فطآیٌس ثبظاضیبثی هحتَایی1قىل )

 

ز هحتَای هٌؾن ٍ هطتجظ ثبفث هطاخقِ هدسز وبضثطاى ثِ ؾبیت ایدب ، (2014ثِ افتمبز زوبًَا ٍ خَضخیَ )
ثبظاضیبثی هحتَا ضا ٍؾیلِ قٌبؾبیی ًیبظ  ، (2008. ضٍلی ) Djoukanova, & Georgieva, 2014)) قَز هی

ثبظاضیبثی هحتَایی ضا  ، (2011ٍ ضظ ٍ پبلیعی ) (Rowley, 2008) وٌس هكتطی ٍ خلت ضضبیت هكتطی هقطفی هی
 .(Rose, & Pulizzi, 2011) زاضًس اضظـ ثطای هكتطیبى ثیبى هی ثطای ایدبز تدبضة ثب  یه اؾتطاتػی

 

 . اَمیت تاساریاتی محتًایی2-2
ثبظاضیبثی هحتَایی ضٍی ضؾبًسى  ، تَخْی وٌٌس ّبی ثبظاضیبثی ؾٌتی ثی اًس وِ ثِ پیبم زض فهطی وِ هطزم آهَذتِ

گیطی آگبّبًِ  اًساظی اظ آیٌسُ ٍ ووه ثِ هكتطی ثطای تهوین هحتَای ثسیـ ثطای اضائِ چكن ، زاض ّبی هقٌی پیبم
وٌٌسُ ووه وٌس وِ پطزُ ّطج ٍ هطج ثبظاضیبثی ضا  تَاًس ثِ ههطف ثبظاضیبثی هحتَایی هَفك هی وٌس. توطوع هی

 وٌٌسُ تأثیط وٌٌسُ ضا زض زٍضُ ظهبًی عَالًی ثِ ذَز ٍفبزاض وٌس ٍ ثط ٍلت ههطف وٌبض ثعًس ٍ ثب ایي ضٍـ ههطف
ایي هؿئلِ ثِ ایي زلیل  (Berger et al., 2002) .خب وٌس  ثِ ثگصاضز ٍ زض ًتیدِ ؾغح زضآهس ذبلم قطوت ضا خب

وٌس تب ثط فطٍـ  افتس وِ ثبظاضیبثی هحتَایی زض انل آهَظقی اؾت ٍ ثیكتط ضٍی اضتجبعبت توطوع هی اتفبق هی
(Marzec, 2012). س السام ثِ خؿتدَ زض ایٌتطًت ثطای وؿت هكتطیبى ثغَض فعایٌسُ لجل اظ اًدبم لهس ذطی

گیطی ووه  وٌٌسگبى زض تهوین ّبیی وِ ثِ ههطف وٌٌس. ثبظاضیبة اعالفبت زضثبضُ هحهَالت ٍ ذسهبت هی
ّب ضا خلت وٌٌس ثلىِ ثِ تجـ آى آگبّی ٍ فطٍـ ضا ًیع ثبال ایي فطنت ضا زاضًس تب ًِ تٌْب افتوبز آى ، وٌٌس هی

  (.(Edelman, 2010 ثجطًس
 

 . قصد تاسدید مجدد سایت2-3
وٌٌسُ زضذَاؾت  ؾبیت. ظهبًی ضا وِ ثبظزیس زضذَاؾت وبضثط ثطای ثبظزیس اظ ٍة"ثبظزیس هدسز فجبضت اؾت اظ: 

ثبظزیس هدسز زض ًؾط گطفتِ  ، ًبهیسُ قسُ وِ اٍلیي ثبظزیس ثقس اظ آى 1ظهبى ٍلفِ ، وٌس ثبظزیس اظ ؾبیت ضا هتَلف هی
ّبی هرتلف اًدبم  ایدبز اًگیعُ ثطای ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ثِ ضٍـ .((Turban et al., 2010 "قَز هی
ای وِ ّویكِ هحتَای  ای هحتَای ؾبیت ثِ گًَِ تغییط زٍضُ ، اضظـ زض ؾبیت گیطز اظ خولِ: ایدبز هحتَای ثب هی

بی ذبل ّ ؾبظی قسُ ثِ هكتطیبى ٍ ّوچٌیي ایدبز پسیسُ اضائِ ذسهبت قرهی ، خسیسی زض ؾبیت هَخَز ثبقس
 . (Ellsworth, 1997)زض ؾبیت هبًٌس هحتَای ذبل 

                                                           
1  Time out 

ِ ضیعی هحتَا  تَظیـ هحتَا ایدبز هحتَا ثطًبه
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فوستبً تَؾظ گطایف ًؿجت ثِ یه  ، ثیٌی وطزُ وِ لهس ضفتبضی ًؿجت ثِ یه قیء پیف ، 1تئَضی گطایف
گطزز وِ گطایف ثِ یه  ثط ّویي اؾبؼ آقىبض هی .(Fishbein, & Ajzen, 1975) قَز قیء تَضیح زازُ هی

(. ثط اؾبؼ ّویي Supphellen, & Nysveen, 2001ؾبیت اؾت ) زیس اظ یه ٍةًتیدِ لهس ثبظ ، ؾبیت ٍة
وٌٌس زاًؿتي ایٌىِ چگًَِ یه وبضثط ایٌتطًت گطایف ثِ نفحبت ٍة  ثیبى هی ، (1999) زااللؾیٌگ ٍ  ، ًؾطیِ

یي ّوچٌ .(Singh, & Dalal, 1999)ثؿیبض اضظقوٌس ثبقس  ، تَاًس ثطای عطاحی نفحبت ٍة تأثیطگصاض زاضز هی
  ضیعی قسُ گطایف ثِ ؾوت یه قیء زض ًتیدِ حطوت زض زٍ هؿیط پبیِ ، (1989هغبثك هسل وبؾیپَ ٍ پتی )

اؾت: هؿیط هطوعی ٍ هؿیط خبًجی. فَاهل هؿیط هطوعی ثَؾیلِ ؾٌدف گؿتطزُ اعالفبت ٍ فٌبنط وبضثطزی 
ٍ  ، كبفی هبًٌس ًبم ثطًسثیكتط ؾٌدف ؾغحی ٍ اوت ، فَاهل هؿیط خبًجی .قًَس گطایف ثِ یه قیء تقطیف هی

 . (Cacioppo, & Petty, 1989)وٌٌسُ ٍ ذاللبًِ اؾت  یب فٌبنط ؾطگطم
وٌٌسُ )خطیبى  ّط زٍ فٌهط اعالفبتی )خطیبى هطوعی( ٍ ذاللبًِ ٍ ؾطگطم ، (1996عجك هغبلقِ زٍوَف )

غبت ایٌتطًتی زاضز تأثیط هثجت زض اضظـ زضیبفت قسُ تَؾظ هكتطی اظ تجلی ، زض تجلیغبت ایٌتطًتی، خبًجی(
(Ducoffe, 1996).  

ّب ثط اؾتفبزُ هساٍم اظ ؾبذتي یه ضاثغِ عَالًی هست ثب هكتطیبى ثطای هحفَػ ًگبُ زاقتي تهوین آى
( زض 1965. وبضزٍظٍ )(Shin, 2008)یه ولیس زض خْت تجسیل قسى ثِ ضّجط زض زًیبی ٍة اؾت  ، ذسهبت

زضیبفت وِ  "یهكتط تیاًتؾبضات ٍ ضضب ، یز تالـ هكتطزض هَض یهغبلقِ تدطث هی" پػٍّكی تحت فٌَاى
قَز. ثِ ضضبیتوٌسی هكتطی ثبفث ذطیس هدسز ّوبى وبالی یىؿبى ٍ حتی ذطیس وبالّبی هكبثِ زیگط هی

 . (Cardozo, 1965)لهس هساٍم ٍ هؿتوط زض ٍالـ هؾْطی اظ ضضبیت هكتطی یب ٍفبزاضی اؾت  ، ثیبى زیگط
تط اظ ثِ زؾت آٍضزى هكتطیبى خسیس اؾت. افعایف ضضبیت  ون ّعیٌِ ، بى فقلیًگِ زاقتي هكتطی ، ثغَض ولی

 ;Kettingera et al., 2009)قَز  وبضثطاى ثبفث ضقس قسیس لهس اؾتفبزُ هدسز هكتطی ٍ ٍفبزاضی هی

Sanchez-Franco, & Rondan-Cataluna, 2010).  لهس ذطیس هدسز وبضثطاى یب اؾتفبزُ هؿتوط اظ ذسهبت
لهس هؿتوط ثِ احتوبل ظیبز  ، ّبی لجلی اؾت. ٍلتی وِ ضضبیت هكتطیبى ظیبز ثبقس كطٍط ثِ تدطثِؾبیت ه ٍة

 .(Bhattacherjee, 2001; Lin, & Hsieh, 2007)یبثس  افعایف هی
 

 سایت . کیفیت يب2-4
ؾبیت اضائِ  ؾبیت ثِ ایي هفَْم اؾت وِ اعالفبت ٍ تقبهل هَضز ًؾط هكتطی ثِ زضؾتی زض ٍة ویفیت ٍة

ؾبیت  اثقبز ویفیت ٍة ، (2013وین ٍ لٌَى )  وِ زض هغبلقِ (Kim, & Stoel, 2004) زازُ قسُ اؾت یب ذیط؟
 فجبضتٌس اظ: 

 . (Kim, & Lennon, 2013)اهٌیت  -ٍ  ، لبثلیت اعویٌبى - ، ذسهبت هكتطیبى - ، ؾبیت عطح ٍة -
تَاى آى ضا ثِ ؾِ ثقس  ؾت ٍ هیؾبیت هتوطوع ا ؾبیت ثط ازضان وبضثط اظ ویفیت عطاحی ٍة ویفیت ٍة

 هتوبیع تمؿین وطز:
  ، . ویفیت ؾیؿتن: ثِ ویفیت فٌی ؾیؿتن اعالفبتی اقبضُ زاضز1 
  ، گطزز . ویفیت اعالفبت: ثِ هیعاى ویفیت اعالفبت آى ثبظ هی2 
 . (Hsu et al., 2015)زٌّسُ ذسهبت اقبضُ زاضز  . ویفیت ذسهبت: ثِ پكتیجبًی ولی اضائ3ٍِ  

                                                           
1  Attitude theory 
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ؾبیت ٍ ّوچٌیي توبیل ثطای ثبظگكت هكتطی  لهس ذطیس اظ ٍة ، ى فَاهل هؤثط ثط ضضبیت هكتطیهحممب
 ثبقس:فبهل هی 4قبهل  ، گصاضًس اًس. ایي فَاهل وِ ثط ضضبیت الىتطًٍیىی هكتطی تأثیط هی ضا قٌبؾبیی وطزُ

  ، الف( ازضان هكتطی اظ ؾَْلت
  ، ل(ة( هحهَل )قبهل: پیكٌْبز هحهَل یب اعالفبت هحهَ

  ، ج( ویفیت ٍة ؾبیت
 ز( اهٌیت هبلی. 

. 5، اختوبؿ . 4، . هطالجت3 ، . تقبهل اضتجبعی2 ، . ؾفبضقی ؾبظی1زض پػٍّف زیگطی اظ ّكت فبهل قبهل: 
  . قرهیت ثِ فٌَاى فَاهل تأثیطگصاض ثط ٍفبزاضی الىتطًٍیىی ًبم ثطزُ قس8ُ. اًتربة ٍ 7، . پطٍضـ6، ضاحتی
 (.Chen et al., 2013) اؾت

 

 . کسة ي کار وًظًُر ایىتزوتی2-5
ضاُ اًساظی وؿت ٍ وبض خسیس ثب ّسف ثْطُ هبلی اؾت ٍ هوىي اؾت یه وؿت ٍ وبض  ، وؿت ٍ وبض ًَؽَْض

گصاض ثطای  ّبی ؾطهبیِ وَچه زض ًؾط گطفتِ قَز. وؿت ٍ وبضّبی ًَؽَْض هوىي اؾت تَؾظ افطاز یب گطٍُ
بضّب ثط اؾبؼ تمبضبی ثبظاض ٍ یب فسم فطضِ وبفی زض ثبظاض ایدبز اًساظی گطزز. اوثط وؿت ٍ و وؿت ؾَز ضاُ

قَز ٍ  وٌٌسگبى ثطای یه هحهَل ٍ یب ذسهت قٌبؾبیی هی نَضت وِ ًیبظّبی ههطفثِ ایي ، اًس قسُ
ثبظاضیبثی ایسُ ٍ فطٍـ هحهَل ٍ یب ذسهت تَؾقِ زازُ  ، گصاضاى السام ثِ تَؾقِ ایي ایسُ وبضآفطیٌبى ٍ ؾطهبیِ

 .(Business Dictionary, 2012)وٌٌس  وٌٌسگبى هی ههطفقسُ ثِ 
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 . مدل مفًُمی پژيَص2-6
وِ فَاهل هؤثط ثط لهس ثبظزیس هدسز ٍ ضاثغِ ثیي  ، (Zhu et al., 2007)ثب تَخِ ثِ هسل اضائِ قسُ تَؾظ 

گصاض ثط  أثیطیىی اظ فَاهل ت قَز  هكبّسُ هی ، گیطز ضضبیت هكتطی ٍ لهس ثبظزیس هدسز هَضز ثطضؾی لطاض هی
 هحتَای ؾبیت اؾت.، لهس ثبظزیس هدسز

زاض ثب تدطثِ زضیبفتی  ًتیدِ اضائِ قسُ زض هسل ظٍ ثِ ایٌهَضت اؾت وِ هحتَای ؾبیت اضتجبط هثجت ٍ هقٌی
زاض ثب اضظـ زضیبفت قسُ زاضز ٍ ًْبیتبً اضظـ زضیبفت  هكتطی زاضز؛ اظ عطفی تدطثِ زضیبفتی اضتجبط هثجت ٍ هقٌی

تأثیط  ، (2007ؾبیت زاضز. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض هسل ظٍ ) زاض ثب لهس ثبظزیس هدسز ٍة هثجت ٍ هقٌی قسُ اضتجبط
ثطایي زض پػٍّف حبضط ثب  ثٌب ، ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز ؾبیت ثهَضت  یط هؿتمین ؾٌدیسُ قسُ

 اؾت:  چبضچَة ًؾطی ثهَضت ظیط عطاحی قسُ ، (2007اؾتفبزُ اظ هسل ظٍ )
 

 
 . ريش ضىاسی پژيَص3

پیوبیكی ثَزُ ٍ اظ ًؾط ّسف وبضثطزی اؾت. خبهقِ آهبضی  -ایي هغبلقِ اظ ًؾط هبّیت ٍ ضٍـ تَنیفی
ثبقس. زلیل ایي اًتربة اظ ایي خْت اؾت وِ ایي وؿت ٍ وبض اظ  هی "یىتب وتبة"ؾبیت  تقسازی اظ وبضثطاى ٍة

ضیبثی هحتَایی ٍ ایدبز هحتَای آهَظقی ٍ وبضثطزی ثطای ثبقس ٍ ثبظا ًَؿ وؿت ٍ وبضّبی ًَؽَْض ایٌتطًتی هی
ثبقس. ضوي  ّبی هَضز اؾتفبزُ زض ایي وؿت ٍ وبض هی یىی اظ اؾتطاتػی ، خصة وبضثطاى ٍ افعایف ثبظزیس اظ ؾبیت

ؾبیت زض زؾتطؼ ثَزُ ٍ خوـ آٍضی اعالفبت ثب اعویٌبى ثیكتطی  ایٌىِ اعالفبت وبضثطاى ٍ هكتطیبى ایي ٍة
ثِ هٌؾَض تقییي حدن ًوًَِ اظ فطهَل  ، ثبقس . ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تقساز افطاز خبهقِ ًبهحسٍز هیِ اؾتتاًدبم گطف
 ثطای خبهقِ ًبهحسٍز اؾتفبزُ قسُ اؾت.  1وَوطاى

                                                           
1  Cochran 

تقْس، افتوبز  

ؾبیتعطح ٍة  

 ذسهبت هكتطی

ؾبیتویفیت ٍة اهٌیت  

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ثبظاضیبثی هحتَایی

 وویت هحتَا ویفیت هحتَا

 . (Zhu et al., 2007; Kim, & Lennon, 2013)(. چُارچًب وظزی پژيَص2ضکل )
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          (1ضاثغِ
       

           
   

Nتقساز ول خوقیت آهبضی : 

n ًَِتقساز حدن ًو : 
dًساضز: ذغبی ثطآٍضز یب اؾتب 
t:  اؾت. 96/1زضنس ثطاثط ثب  95ضطیت اعویٌبى )آهبضُ اؾتبًساضز( تَظیـ ًطهبل هیجبقس وِ زض ؾغح اعویٌبى 
p احتوبل هَفمیت : 

q: احتوبل فسم هَفمیت ٍ قىؿت 

                   (2ضاثغِ 
زض ًؾط گطفتِ  5/0ثِ هیعاى  p  ٍqثٌبثطایي همساض  ، قَز ثیكتطیي ٍاضیبًؽ ٍخَز زاضز  زض ایٌدب فطو هی

ثسؾت  100فسز  ، زض فطهَل لطاض زازُ قَز ، قَز. ٌّگبهی وِ افساز فَق لطاض زازُ هی 05/0قَز ٍ ذغب ًیع  هی
پطؾكٌبهِ زض ثیي افطاز تَظیـ قس وِ تقساز  110ّب تقساز  آیس وِ ثِ هٌؾَض حهَل اعویٌبى اظ خوـ پطؾكٌبهِ هی
ًفط اؾت ٍ  100ضؾی گطزیس. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تقساز خبهقِ ًوًَِ پطؾكٌبهِ هَضز تأییس لطاض گطفت ٍ ثط 100

 5ثطایي ثطای پبؾرگَیی هربعجبى اظ یه عیف  ثٌب ، ثبقس  هی 100زٌّسگبى زض عیف لیىطت  حسالل تقساز پبؾد
ثبقس ٍ پؽ اظ گطزآٍضی زض  ظیبز ٍ ذیلی ظیبز هی ، هتَؾظ ، ون ، تبیی لیىطت اؾتفبزُ قس وِ قبهل: ذیلی ون

گیطی قَز. ثسیي هٌؾَض اظ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس  ّب لطاض گطفت تب پبیبیی آى ًیع اًساظُ ذتیبض آظهَزًیا
 وِ همساض آلفبی هحبؾجِ قسُ ثطای ّط یه اظ هقیبضّب ثِ ایٌهَضت اؾت: 

  ، 904/0ؾؤال زض پطؾكٌبهِ ٍ همساض آلفبی وطًٍجبخ  12ثبظاضیبثی هحتَایی ثب  ←
  ، 833/0ؾؤال زض پطؾكٌبهِ ٍ همساض آلفبی وطًٍجبخ  6هدسز ؾبیت ثب لهس ثبظزیس  ←
  ، 914/0ؾؤال زض پطؾكٌبهِ ٍ همساض آلفبی وطًٍجبخ  11ؾبیت ثب  ویفیت ٍة ←
  ، 869/0ؾؤال زض پطؾكٌبهِ ٍ همساض آلفبی وطًٍجبخ  5وویت هحتَای ؾبیت ثب  ←
 . 856/0لفبی وطًٍجبخ ؾؤال زض پطؾكٌبهِ ٍ همساض آ 7ویفیت هحتَای ؾبیت ثب  ←

 گیطز. پبیبیی پطؾكٌبهِ هَضز تأییس لطاض هی ، 7/0ثب تَخِ ثِ ثیكتط ثَزى همبزیط آلفبی وطًٍجبخ اظ فسز 
 

 َای پژيَص . یافت4ٍ

 . آمار تًصیفی4-1
 27 ، زّس وٌٌسگبى پػٍّف ًكبى هی اعالفبت آهبض تَنیفی هكبضوت ، ثط اؾبؼ حدن ًوًَِ هحبؾجِ قسُ

زضنس ثبظزیسوٌٌسگبى هبّی یىجبض اظ  33وٌٌس ٍ  ای یىجبض ثِ ؾبیت هطاخقِ هی یسوٌٌسگبى ّفتِزضنس اظ ثبظز
، ًفط اظ افضبی ًوًَِ 61وٌٌس.  زضنس اظ وبضثطاى چٌس هبُ یىجبض اظ ؾبیت ثبظزیس هی 40وٌٌس ٍ  ؾبیت ثبظزیس هی

ؾبل  30ساز افطاز ثب ؾي ثبالتط اظ زضنس اظ ایي افطاز هتأّل ّؿتٌس. ّوچٌیي تق 51ًفط هطز ّؿتٌس وِ  39ظى ٍ  
زضنس ّؿتٌس ٍ ثیكتط افطاز ًوًَِ زاضای هسضن فَق لیؿبًؽ ٍ  52زاضای ثیكتطیي فطاٍاًی ثب زضنس فطاٍاًی 

وبضهٌس ّؿتٌس وِ زاضای ثیكتطیي زضنس  ، زضنس اظ ًوًَِ 40زضنس ّؿتٌس. ّوچٌیي  64ثبالتط ثب زضنس فطاٍاًی 
 فطاٍاًی ّؿتٌس. 

اًس زاضای ثیكتطیي تقساز  زّس تقساز افطازی وِ ثطای ذطیس ثِ ؾبیت هطاخقِ وطزُ هسُ ًكبى هیًتبیح ثسؾت آ
اًس ٍ زض ول زضنس افطازی وِ ثطای اؾتفبزُ اظ هحتَای آهَظقی اظ ؾبیت ثبظزیس  زضنس ثَزُ 58ثب زضنس فطاٍاًی 
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زضنس اظ ثبظزیسوٌٌسگبى ثطای  42 گیطًس ٍ ثبیس تَخِ زاقت وِ هی ثط زضنس حدن ول ًوًَِ ضا زض 42 ، اًس وطزُ
اضظـ ٍ هَضز  وٌٌس وِ ایي هَضَؿ ًكبى اظ تَلیس هحتَای ثب ثِ ؾبیت هطاخقِ هی ، اؾتفبزُ اظ هحتَای آهَظقی

ًیبظ وبضثطاى اؾت. ثٌبثطایي اؾتفبزُ اظ هحتَای ؾبیت ثطای خصة ثبظزیسوٌٌسگبى یب ثِ فجبضتی ثبظاضیبثی هحتَایی 
 .ثبقس وبض ایٌتطًتی هی ّبی ایي وؿت ٍ اظ ٍیػگی

وٌٌس وِ عجك گعاضـ ؾیؿتن آهبضی  زضنس اظ ثبظزیسوٌٌسگبى ثطای ذطیس ثِ ؾبیت هطاخقِ هی 58اظ عطفی 
قًَس وِ ایي  زضنس اظ ایي ثبظزیسوٌٌسگبى اظ عطیك هَتَضّبی خؿتدَ ٍاضز ایي ؾبیت هی 56ضٍظاًِ  ، ؾبیت

ؾبیت ثَزُ وِ ذَز ثبفث اضتمبی ضتجِ ؾبیت زض  ٍةهَضَؿ ًیع ًكبى اظ ٍخَز هحتَای لَی ٍ وبضثطزی زض 
 هَتَضّبی خؿتدَ قسُ اؾت.

 

 . آماراستىثاطی4-2

 . رياتط َمثستگی میان متغیزَای پژيَص4-2-1
ثِ تقییي ّوجؿتگی هیبى هتغیطّبی پػٍّف ٍ  ، 1زض ایي لؿوت ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى

 1پطزاظین وِ ًتبیح آى زض خساٍل  یبًگیي ٍ اًحطاف هقیبض ّط هتغیط هیهقٌبزاض ثَزى ضاثغِ ثیي آًْب ٍ ّوچٌیي ه
 آهسُ اؾت: ، 2ٍ

 
 (. ضزایة َمثستگی میان متغیزَای پژيَص1جديل )

ثبظاضیبثی  
 هحتَایی

لهس ثبظزیس هدسز اظ 
 ؾبیت

ویفیت  ویفیت هحتَا وویت هحتَا
 ؾبیت ٍة

     1 ثبظاضیبثی هحتَایی

لهس ثبظزیس هدسز اظ 
 ؾبیت

685/0 1    

   1 561/0 899/0 وویت هحتَا

  1 681/0 696/0 931/0 ویفیت هحتَا

 1 602/0 314/0 697/0 495/0 ؾبیت ویفیت ٍة
 

قَز. ّوِ ضطایت  زّس فطو اؾتمالل هتغیطّب تأییس ًوی ضطیت ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی هؿتمل ًكبى هی
 ضنس هقٌب زاضًس.ز 95ّب زض ؾغح اعویٌبى  ّؿتٌس ٍ ّوجؿتگی 5/0ثعضگتط اظ 

 
 (. میاوگیه ي اوحزاف معیار میان متغیزَای پژيَص2جديل )

 اًحطاف هقیبض هیبًگیي هتغیط

 50438/0 7386/3 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

 528114/0 5160/3 وویت هحتَا

 54742/0 2000/4 ویفیت هحتَا

 53894/0 2655/4 ؾبیت ویفیت ٍة

 

                                                           
1  Pearson Correlation Test 
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 . ريایی َمگزا 4-3
قَز. حسالل هیعاى لبثل لجَل ثطای  اؾتفبزُ هی 1ایی ّوگطا اظ قبذم هیبًگیي اؾترطاج قسُثطای تقییي ضٍ

 ثبقس.  هی 5/0هیبًگیي ٍاضیبًؽ اؾترطاج قسُ ثطاثط ثب 
 

 (. محاسثٍ َمگزایی ساسٌ َای پژيَص3جديل )

 هیبًگیي ٍاضیبًؽ اؾترطاج قسُ هتغیطّبی پػٍّف

 551/0 ثبظاضیبثی هحتَایی

 552/0 سز ؾبیتلهس ثبظزیس هد

 726/0 وویت هحتَا

 545/0 ویفیت هحتَا

 537/0 ویفیت ٍة ؾبیت

 
ثبالتط ثَزُ  4/0قَز هیبًگیي ٍاضیبًؽ اؾترطاج قسُ ثطای ّط ؾبظُ اظ  هكبّسُ هی ، 3عَض وِ زض خسٍل ّوبى

 وٌس. وِ ایي هَضَؿ ضٍایی ّوگطای هٌبؾت هسل ضا تأییس هی

 

 . پایایی تزکیثی4-4
، قَز وِ زض ایٌدب حسالل همساض لبثل لجَل ّب اظ ضطایت پبیبیی تطویجی اؾتفبزُ هی یبیی ؾبظُثطای ؾٌدف پب

ثٌبثطایي پبیبیی پطؾكٌبهِ پػٍّف  ، ثبقٌس هی 7/0چَى توبهی افساز ثبالتط اظ  ، 4ثَزُ ٍ هغبثك خسٍل 7/0ثطاثط ثب  
 گیطز. هَضز تأییس لطاض هی

 
 صَای پژيَ (. محاسثٍ پایایی ساس4ٌجديل )
 هیبًگیي ٍاضیبًؽ اؾترطاج قسُ هتغیطّبی پػٍّف

 922/0 ثبظاضیبثی هحتَایی

 879/0 لهس ثبظزیس هدسز ؾبیت

 912/0 وویت هحتَا

 890/0 ویفیت هحتَا

 927/0 ؾبیت ویفیت ٍة

 

 t. ضزایة معىاداری 4-5
ثیكاتط   96/1ساض آى اظ اگط هم ، ّب زض هسل ؾبذتبضی افساز اؾت وِ هقیبض ؾٌدف ضاثغِ ثیي ؾبظُ tهقٌبزاضی 

 ّب اؾت. قَز ًكبى اظ نحت ضاثغِ ثیي ؾبظُ

 : ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز:1فزضیٍ

H0►: .ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط ًساضز 
H1►: .ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز 

                                                           
1  Average Variance Extracted (AVE) 
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]+[ 

]+[ 

]+[ 

]+[ 
832/14 

694/40 

101/76 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

ی هحتَاییثبظاضیبث لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت  

 تأثیز تاساریاتی محتًایی تز قصد تاسدید مجدد اس سایت t(. ضزایة معىاداری 3ضکل)

]+[ 

811/0 

]+[ 
]+[ 

486/0 

697/0 

901/0 

930/0 

]+[ 

864/0 

 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

 ثبظاضیبثی هحتَایی لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

ی محتًایی تز قصد تاسدید مجدد اس سایت(. ضزایة استاودارد تأثیز تاساریات4ضکل)  
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 H1ضز ٍ فاطو   H0اؾات. ثٌابثطایي فاطو     96/1ثعضگتط اظ همساض  ، t (832/14)فسز هقٌبزاضی  ، 3هغبثك قىل

زاض ثَزى تأثیط هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثاط لهاس ثبظزیاس هداسز اظ      قَز. ایي هغلت حبوی اظ هقٌی پصیطفتِ هی
ضز قسُ هؿیط هیبى هتغیط ثبظاضیابثی  ضطیت اؾتبًسا ، 4ثبقس. هغبثك قىل زضنس هی 95ؾبیت زض ؾغح اعویٌبى 

 69ثیبًگط ایي اؾت وِ هتغیاط ثبظاضیابثی هحتاَایی ثاِ هیاعاى       (69/0)هحتَایی ٍ لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت 
 وٌس ٍ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضز. زضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تجییي هی

 ؾبیت تأثیط زاضز: ظ ؾبیت ثب ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍة: ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز ا2فزضیٍ

►H0ؾبیت تأثیط ًساضز. : ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ثب ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍة 

►H1ؾبیت تأثیط زاضز. : ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ثب ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍة 
 

 

 
 

 

]+[ 

]+[ ]+[ 

]+[ 

]+[ 

121/7 

933/37 

148/74 

320/4 

641/4 

]+[ 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

 ثبظاضیبثی هحتَایی

ؾبیتویفیت ٍة  

 اثط تقسیلگطی

قصد تاسدید مجدد اس سایت تا وقص تعدیلگزی  تأثیز تاساریاتی محتًایی تز t(. ضزایة معىاداری 5ضکل)

 سایتکیفیت يب
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 H1ضز ٍ فطو  H0ثطایي فطو  ثٌب ، اؾت 96/1ثعضگتط اظ همساض  ، t (121/7)فسز هقٌبزاضی  ، 5َخِ ثِ قىلثب ت

قَز. لصا ایي هغلت حبوی اظ هقٌبزاض ثَزى تأثیط هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ  پصیطفتِ هی
ضطیت اؾتبًساضز  ، 6ثب تَخِ ثِ قىل ثبقس. ّوچٌیي زضنس هی 95ؾبیت ثب ًمف تقسیلگطی زض ؾغح اعویٌبى 

ثیبًگط ایي هغلت اؾت وِ هتغیط  (46/0)قسُ هؿیط هیبى هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ٍ لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت 
 وٌس ٍ تأثیط ٍ هقٌبزاض زاضز. زضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تجییي هی 46ثبظاضیبثی هحتَایی ثِ هیعاى

 َای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز:: وویت هحت3فزضیٍ

H0►.وویت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط ًساضز : 

H1►.وویت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز : 
 

]+[ 
809/0 

]+[ 
866/0 

]+[ 

]+[ 

]+[ 

]+[ 
695/0 

368/0 

468/0 

254/0- 

899/0 

931/0 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

 ثبظاضیبثی هحتَایی

ؾبیتویفیت ٍة  

 اثط تقسیلگطی

اودارد ضدٌ تأثیز تاساریاتی محتًایی تز قصد تاسدید مجدد اس سایت تا وقص تعدیلگزی کیفیت ضزایة است (.6)ضکل

سایتيب  
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ضز ٍ فطو  H0فطو  ثطایي اؾت. ثٌب 96/1ثعضگتط اظ همساض  ، t (154/2)فسز هقٌبزاضی  ، 7ثب تَخِ ثِ قىل
H1 زاض ثَزى تأثیط هتغیط وویت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس  قَز وِ ایي هغلت حبوی اظ هقٌی پصیطفتِ هی

ًوبیین ضطیت  هكبّسُ هی ، 8ثبقس. ّوچٌیي ثط اؾبؼ قىل  زضنس هی 95هدسز اظ ؾبیت زض ؾغح اعویٌبى 
ثیبًگط ایي هغلت  (193/0)بظزیس هدسز اظ ؾبیت اؾتبًساضز قسُ هؿیط هیبى هتغیط وویت هحتَای ؾبیت ٍ لهس ث

وٌس ٍ  زضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تجییي هی 19اؾت وِ هتغیط وویت هحتَای ؾبیت ثِ هیعاى 
 تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضز.

 : ویفیت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز:4فزضیٍ

H0► ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط ًساضز.: ویفیت هحتَای ؾبیت 

► H1: .ویفیت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط زاضز 
 H1ضز ٍ فطو  H0ثطایي فطو  ثٌب ، اؾت 96/1ثعضگتط اظ همساض  ، t (440/8)ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فسز هقٌبزاضی 

هتغیط ویفیت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز زاض ثَزى تأثیط  قَز وِ ایي هغلت حبوی اظ هقٌی پصیطفتِ هی

 

 

 

154/2 

440/8 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

 تأثیز کمیت ي کیفیت محتًای سایت تز قصد تاسدید مجدد اس سایت t(. ضزایة معىاداری 7ضکل)

 

 

548/0 
193/0 

603/0 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

(. ضزایة استاودارد ضدٌ تأثیز کمیت ي کیفیت محتًای سایت تز قصد تاسدید مجدد اس سایت8ضکل)  
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ًوبیین ضطیت  هكبّسُ هی ، 8عَض وِ زض قىل ثبقس. اظ عطفی ّوبى زضنس هی 95اظ ؾبیت زض ؾغح اعویٌبى 
ثیبًگط ایي هغلت  (603/0)اؾتبًساضز قسُ هؿیط هیبى هتغیط ویفیت هحتَای ؾبیت ٍ لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت 

وٌس ٍ  زضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تجییي هی 60ای ؾبیت ثِ هیعاى اؾت وِ هتغیط ویفیت هحتَ
 تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضز.

 

 . وتیجٍ گیزی ي پیطىُادَا5
چگًَگی تأثیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت زض وؿت ٍ "ثغَض ولی زض ایي هغبلقِ ثطضؾی 
نَضت پصیطفت. ثط اؾبؼ ًتبیح  "هغبلقِ فطٍقگبُ آًالیي یىتب وتبة وبضّبی ًَؽَْض ایٌتطًتی ثب هَضز

هْوتطیي یبفتِ ایي پػٍّف  ، ّبی نَضت گطفتِ ٍ همبزیط ضطایت اؾتبًساضز قسُ هؿیط ٍ ضطایت هقٌبزاضی تحلیل
 تأثیط هثجت ٍ ثب ضطیت ّوجؿتگی ثبال ثط ، زض فطٍقگبُ آًالیي یىتب وتبة "ثبظاضیبثی هحتَایی"ایي اؾت وِ 

لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت زاضز؛ ثساى هقٌب وِ ّط چِ فقبلیت ّبی هطثَط ثِ ثبظاضیبثی هحتَایی افعایف یبثس ثِ 
 وٌس.  ٍضَح لهس ثبظزیس هدسز وبضثطاى اظ ؾبیت ًیع افعایف پیسا هی

هكبّسُ  ، 6ٍ  5ّبی  ٍ ضطایت اؾتبًساضز قسُ هغبثك قىل tّوچٌیي ثط اؾبؼ همبزیط ضطایت هقٌبزاضی 
ؾبیت ًیع ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تأثیط هثجت  س ثبظاضیبثی هحتَایی اظ عطیك ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍةق

ؾبیت زض ضاثغِ  همساض ضطیت اؾتبًساضز قسُ هتغیط تقسیلگط ویفیت ٍة ، 6ضوي ایٌىِ عجك قىل  ، زاقتِ اؾت
زٌّسُ ایي اؾت وِ هتغیط  فی قسُ ٍ ًكبىتأثیط هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت فسز هٌ

ثسیي هقٌب وِ ثب ثْجَز ویفیت  ، زّس ؾبیت اثط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز ضا وبّف هی ویفیت ٍة
یبثس. ّوچٌیي هغبثك  ؾبیت تأثیط هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت تقسیل هی ٍة

هكبّسُ قس وِ هتغیطّبی ویفیت ٍ  ، ٍ ضطایت اؾتبًساضز قسُ tطایت هقٌبزاضی ٍ همبزیط ض ، 8ٍ  7ّبی  قىل
 وویت هحتَای ؾبیت ًیع تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت زاضًس.

ثِ ًىبت ٍ تفبؾیط ولیسی ، ّب ٍ همبیؿِ آى ثب ازثیبت ًؾطی پػٍّف زض تحلیل ًتبیح حبنل اظ آظهَى فطضیِ
( زض پػٍّف ذَز فَاهل هؤثط ثط لهس ثبظزیس هدسز 2007وِ ثسیي قطح اؾت: ظٍ ٍ ّوىبضاى ) شیل زؾت یبفتین

قس ضا هَضز  ؾبیت اظ ؾَی وبضثطاى هی اظ ؾبیت ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازًس ٍ زالیلی ضا وِ ثبفث ثبظزیس ثیكتط ٍة
تَای ؾبیت اضتجبط هثجت ٍ ( ثِ ایٌهَضت اؾت وِ هح2007هغبلقِ لطاض زازًس. ًتیدِ اضائِ قسُ زض هسل ظٍ )

زاض ثب اضظـ زضیبفت قسُ  زاض ثب تدطثِ زضیبفتی هكتطی زاضز ٍ اظ عطفی تدطثِ زضیبفتی اضتجبط هثجت ٍ هقٌی هقٌی
 ,.Zhu et al)ؾبیت زاضز  زاض ثب لهس ثبظزیس هدسز ٍة زاضز ٍ ًْبیتبً اضظـ زضیبفت قسُ اضتجبط هثجت ٍ هقٌی

هؿتمین  ( تأثیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز ؾبیت ثهَضت  یط2007زض ٍالـ زض هسل ظٍ ) .(2007
 ( ّوؿَ اؾت.2007پػٍّف حبضط ثب پػٍّف ظٍ ) ، ؾٌدیسُ قسُ وِ اظ ًؾط ًتبیح ثسؾت آهسُ

ویفیت اعالفبت ٍ ویفیت ذسهبت ضا اظ فَاهل  ، ویفیت ؾیؿتن ، ( زض پػٍّف ذَز2007آى ٍ ّوىبضاى )
زاًٌس وِ ثغَض هؤثط ضضبیت هكتطی ٍ لهس ثبظزیس اظ ؾبیت ضا تحت  ّبی آًالیي هی ثحطاًی هَفمیت فطٍقگبُ

( ًیع اظ ویفیت اعالفبت 2007ثطایي زض پػٍّف آى ٍ ّوىبضاى ) . ثٌب(Ahn et al., 2007)زٌّس  تأثیط لطاض هی
ایي حیث ثب پػٍّف اؾت ٍ اظ  یب هحتَا ثِ فٌَاى یىی اظ فَاهل اثطگصاض ثط لهس ثبظزیس اظ ؾبیت ًبم ثطزُ قسُ

 حبضط ّوؿَ اؾت. 
تدطثِ آًالیي  ، ّبی آًالیي وٌس هحتَا ٍ اعالفبت زض فطٍقگبُ ( زض پػٍّف ذَز ثیبى هی2000ظاضم )
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قَز وِ لجالً اظ ثبظزیسوٌٌسگبى ؾبیت  زّس ٍ زض ٍالـ ثبفث خصة هكتطیبًی هی هكتطیبى ضا تحت تأثیط لطاض هی
 . (Zarem, 2000)اًس  ًجَزُ

اؾت وِ  هحتَای ؾبیت فٌَاى قسُ ، ( یىی اظ فَاهل اثطگصاض ثط خصة ثبظزیسوٌٌسگبى2000ظاضم ) زض پػٍّف
پػٍّف ٍی ًیع اظ حیث تأثیط هحتَای ؾبیت ثط افعایف ثبظزیس ؾبیت ثب پػٍّف حبضط هطتجظ اؾت. زض ازاهِ 

 گطزز: ثهَضت قىل ظیط اضائِ هی ، هسل ًْبیی پػٍّف حبضط ثب ضطایت اؾتبًساضز قسُ

 
 ثب تَخِ ثِ هسل ًْبیی پػٍّف ًتبیح ظیط لبثل اؾترطاج اؾت:

 
 (. جمع تىدی وتیجٍ آسمًن فزضیٍ َا تز اساس ايلًیت اثزگذاری5) جديل

 ًتیدِ ًَؿ ضاثغِ PLSهیعاى اثط زض هسل  هتغیط ٍاثؿتِ هتغیط هؿتمل

 تأییس هثجت ٍ هقٌبزاض 46/0 لهس ثبظزیس هدسز ؾبیت ثبظاضیبثی هحتَایی

 تأییس هثجت ٍ هقٌبزاض 19/0 لهس ثبظزیس هدسز ؾبیت حتَای ؾبیتوویت ه

 تأییس هثجت ٍ هقٌبزاض 60/0 لهس ثبظزیس هدسز ؾبیت ویفیت هحتَای ؾبیت

 
ؾبیت ثِ هیعاى  قَز وِ هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثب ًمف تقسیلگطی ویفیت ٍة هكبّسُ هی ، 5عجك خسٍل 

وٌس ٍ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضز وِ ایي هَضَؿ زال  یت ضا تجییي هیزضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾب 46
ّبی اٍل ٍ زٍم پػٍّف هجٌی ثط ٍخَز تأثیط هثجت هتغیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز  ثط تأییس فطضیِ

 19اؾت. ّوچٌیي هتغیط وویت هحتَای ؾبیت ثِ هیعاى  ، ؾبیت( گطی ویفیت ٍة اظ ؾبیت )ثب ًمف تقسیل
حبوی اظ  ، زضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تجییي وطزُ ٍ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضز وِ ذَز

تأییس  ، تأثیطگصاضی هثجت هتغیط وویت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت اؾت ٍ زض ٍالـ ایي یبفتِ
ت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ط هثجت ٍ هقٌبزاض هتغیط وویتأثیوٌٌسُ فطضیِ ؾَم پػٍّف یقٌی ٍخَز 

زضنس تغییطات لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت  60 ثبقس ٍ زض ًْبیت هتغیط ویفیت هحتَای ؾبیت ثِ هیعاى ؾبیت هی

]+[ 
809/0 

]+[ 
866/0 

]+[ 

]+[ 

]+[ 

]+[ 

899/0 

931/0 

468/0 

368/0 

254/0- 

 لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت

 ؾبیتویفیت ٍة

 اثط تقسیلگطی
 

 وویت هحتَا

 ویفیت هحتَا

 ثبظاضیبثی هحتَایی

(. مدل وُایی تحقیق )ضزایة استاودارد ضدٌ(9ضکل )  
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نحّت فطضیِ چْبضم پػٍّف وِ ّوبى ٍخَز  ، وٌس ٍ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض زاضز وِ ًتیدِ حبنل ضا تجییي هی
 وٌس. تغیط ویفیت هحتَای ؾبیت ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ؾبیت ضا تأییس هیتأثیطگصاضی هثجت ٍ هقٌبزاض ه
تَاى ایٌگًَِ تحلیل ًوَز  ّبی پػٍّف ضا هی ًتبیح حبنل اظ آظهَى ٍ تفؿیط فطضیِ ، اظ زیسگبُ هسیطیتی ًیع

ٍ ّوچٌیي ذسهبت هكتطی ٍ  ، وِ هحتَا ٍ ویفیت ؾبیت وِ زضثطگیطًسُ خَاًت ثهطی ًؾیط: عطاحی ؾبیت
ًمف قبیبى شوطی زض خصة ثبظزیسوٌٌسُ اظ ؾبیت  ، ثركی ثِ هطاخقیي ثِ ؾبیت اؾت اضز اهٌیتی ٍ اعویٌبىهَ

زض خْت افعایف هیل هكتطی ثطای  ، زاضز ٍ ثِ ًَفی ثِ فٌَاى یه فبهل هحطن ثیطًٍی ٍ اًگیعقی هؤثط
یل ایدبز یه تدطثِ ٍ قَز ٍ ًیع ثِ زل ّبی اضائِ زٌّسُ وبال ٍ ذسهبت هحؿَة هی هطاخقِ هدسز ثِ ؾبیت

گیطی تدطثیبت ضضبیتوٌساًِ  گبهی هؤثط زض ضاؾتبی تساٍم قىل ، ؾبیت ثطای هكتطی تهَیط هثجت اظ ثبظزیس ٍة
 پسیسُ ، هب هقبنط زًیبی زض وؿت ٍ وبضّبهیساضز؛ چطا وِ  هتقسز اظ هطاخقِ هدسز ثِ ؾبیت زض شّي هكتطی ثط

ثمب ٍ ایدبز هعیت ضلبثتی پبیساض اظ  ، ثطای حیبت ٍ قسُ گؿتطزُ یظًسگ قئَى ّوۀ زض وِ فطاگیطًس ٍ هحَضی ّبیی
 ّؿتٌس ط ؾبظهبًیفٌه تطیي انلی فٌَاى ثِ اًؿبى ثِ تَخِ ًیبظهٌس ذَیف عطیك اضتمبی فولىطز ؾبظهبًی

ّبی ًَؽَْض اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض  ثطای وؿت ٍ وبض ، ایي ٍالقیت ٍ تالـ ثطای حفؼ ثمب ، (1395 ، )ضازهطز
فسم  ، ّویكِ ثین ٍ ًگطاًی فسم افتوبزؾبظی وبفی ٍ زض ازاهِ ، ؾت ظیطا ثطای ایي قىل ذبل اظ وؿت ٍ وبضّبا

وٌٌسُ ثِ ًَفی ثعضگتطیي تْسیس هحؿَة قسُ وِ ذَز هَخجبت  گیطی حؽ ضضبیتوٌسی زض اشّبى ههطف قىل
 آٍضز. هی زًجبلّبی آتی ضا ثِ  قىؿت

ویفیت هغبلت ٍ اعالفبتی وِ یه وؿت  ، ًیع ثِ آى اقبضُ قس ّبی ؾبیط هحممیي ّوبًغَض وِ زض پػٍّف
ؾبیت ثِ فٌَاى ثركی اظ َّیت  زض نفحبت ٍة ، ّبی ایٌتطًتی ًَؽَْض ٍ وبض ایٌتطًتی ثِ ٍیػُ وؿت ٍ وبض

ای زض افعایف ضضبیت هكتطی ٍ ّوچٌیي اؾتوطاض فطایٌس ذطیس اظ  خبیگبُ ٍیػُ ، وٌٌس ؾبظهبًی ذَز فطضِ هی
وٌٌسُ خسیس اظ عطیك  ؾبظ افعایف زضنس ثبظزیس هطاخقِ آًالیي ثطای هكتطیبى فقلی قسُ ٍ ظهیٌِ ّبی فطٍقگبُ

 قَز.تجلیغ ٍ ثبظاضیبثی زّبى ثِ زّبى ثیي هطاخقیي ثِ ؾبیت هی
ؾٌدس ٍ ًتبیح  ؾبیت ضا هی وِ تأثیط ثبظاضیبثی هحتَایی ثط لهس ثبظزیس هدسز اظ ٍة فطضیِ اٍّلتَخِ ثِ ثب لصا 

 قَز:  ّبی ثبظاضیبثی هحتَایی اضائِ هی پیكٌْبزّبیی وبضثطزی خْت اًدبم فقبلیت ، ایي فطضیِحبنل اظ 
  ، ایدبز هحتَای وبضثطزی ٍ هَضز ًیبظ وبضثطاى الف(
لطاض گطفتي  ، اؾتفبزُ اظ هغبلت خسیس ٍ  یط تىطاضی ، اؾتفبزُ اظ هحتَاّبی هؿترطج اظ هٌبثـ هقتجط ة(

اؾتفبزُ اظ ٍیسئَّب ثطای اضائِ هغبلت  ، اؾتفبزُ اظ تهبٍیط ثِ ّوطاُ هغبلت ، ؾبیت ای زض ٍة هغبلت ثهَضت زٍضُ
  ، فلوی ٍ آهَظقی

  ، ؾبیت اضائِ همبالت فلوی ٍ آهَظقی زض ٍة ج(
 ؾبیت.  ایدبز ثرف هكبٍضُ آًالیي ثطای ضاٌّوبیی وبضثطاى ٍ اضائِ ذسهبت زض ٍة ز(

زاض وویت هحتَای ؾبیت ثط لهس  وِ تأثیط هثجت ٍ هقٌی فطضیِ ؾَمثب تَخِ ثِ ًتبیح حبنل اظ ثطضؾی 
ّبیی وِ ثطای اضتمبی ؾغح وویت هحتَای ؾبیت ًیبظ اؾت ثِ ایي قطح  وٌس پیكٌْبز ثبظزیس هدسز ضا تجییي هی

 گطزز:  اضائِ هی
لطاض زازى اعالفبت وبضثطزی ٍ  یط  ، الف( اضائِ اعالفبت وبهل ٍ خبهـ هطثَط ثِ هحهَالت زض ؾبیت

 ، ظ ثب هحهَالت زض ؾبیتهطتج
  ، ة( اضائِ تقساز ثبالی هغبلت آهَظقی ٍ همبالت وبضثطزی زض ؾبیت 
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  ، ج( لطاض زازى هحهَالت هىول زض ؾبیت
 ّبی آهَظقی لبثل زاًلَز زض ؾبیت.  ز( اضائِ تقساز ثبالی فبیل
ؾبیت ثط لهس ثبظزیس  زاض ویفیت هحتَای ًكبى اظ تأثیط هثجت ٍ هقٌی فطضیِ چْبضمًتبیح حبنل اظ ثطضؾی 

 گطزز:  ّبیی ثطای اضتمبی ؾغح ویفیت هحتَای ؾبیت ثسیي قطح اضائِ هی هدسز اظ ؾبیت ضا زاضز وِ پیكٌْبز
اضائِ هغبلت وبضثطزی  یط هطتجظ ثب  ، الف( ایدبز اعالفبت ٍاضح ٍ لبثل زضن هطثَط ثِ هحهَالت

  ، هحهَالت زض ؾبیت
ایدبز ثرف هكبٍضُ زض ؾبیت ثطای اضائِ ذسهبت هكبٍضُ ثِ  ، ة( اضائِ هغبلت آهَظقی هفیس زض ؾبیت

 ج( تَخِ ثِ هٌبفـ وبضثطاى زض اضائِ هحتَای ؾبیت. ، هكتطیبى
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 وًیسىدگان ایه مقالٍ:

 

 

 ٍ تحصیالت خَد را در هقاطع تحصیلی کارضٌاسی، دکتر مُران رضًاوی

 اهام داًطگاُ در صٌعتی هذیزیت ٍ اسالهی رضتِ هعارف در ارضذ کارضٌاسی

ایطاى ّوچٌیي هَفق تِ اخذ درجِ دکتزای . تِ پایاى رساًذًذ تْزاى( ع) صادق

 1388س داًطگاُ تزتیت هذرس در سال تخصصی در رضتِ تاساریاتی تیي الولل ا

 داًطگاُ، کارآفزیٌی داًطکذُ 21داًطیار هزتثِ  حاضز حال در ضذًذ. رضَاًی

، تاساریاتی کارآفزیٌاًِ ّای: در سهیٌِ ٍی پژٍّطی فعالیتْای ٍ عالیق. است تْزاى

 تاساریاتی دیجیتال ٍ تیي الوللی ساسی کسة ٍ کارّا است.

ٍکار  کارآفزیٌی گزایص کسة ضٌاسی ارضذکار، سیدٌ فاطمٍ میرطاَری

 1386ٍی اس سال ّستٌذ.  داًطگاُ تْزاىاس داًطکذُ کارآفزیٌی  الکتزًٍیک

افشارّای هثتٌی تز ٍب فعالیت  سایت ٍ تحلیل ًزم در سهیٌِ طزاحی ٍب

سهیٌِ فعالیت خَد را تِ تاساریاتی هحتَایی ٍ  1393اس سال  ٍ ٌذٌک هی

 اًذ. ی گستزش دادُّای اجتواع تاساریاتی ضثکِ

 

 

فارغ التحصیل هذیزیت تاسرگاًی اس داًطگاُ عالهِ طثاطثایی)رُ( ، مرضیٍ رضائی

تاضذ. ٍی ّوچٌیي تحصیالت تکویلی  در هقطع کارضٌاسی هی 1391در سال 

در رضتِ هذیزیت کارآفزیٌی گزایص ساسهاًی ، خَد را در هقطع کارضٌاسی ارضذ

تِ پایاى رساًذ.  1396تْزاى اداهِ داد ٍ در سال در داًطکذُ کارآفزیٌی داًطگاُ 

 ضَد. عالیق پژٍّطی ایطاى تِ حَسُ تجارت تیي الولل هٌَط هی

 
 

 

 

 


