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 چکیده
 

برای  تربزرگمحملی  ،و ارتباطات آنالین هاتراکنشدارد، انجام  به همراه 1با وجود تمام مزایایی که تجارت الکترونیک

 حوزه، این روی پیش هایچالشو  تهدیدات ترینمهم از کند. یکیمیاز فناوری و حتی اعمال مجرمانه فراهم  سوءاستفاده

 هویتی اطالعات است. سرقت خدمات نوع به این حمالت نوع آشکارترین 2فیشینگ باشد.می بانکی و خرید امنیت خدمات

به دنبال پاسخ به  قیتحق نیانامند. می فیشینگ را مالی الکترونیکی و مؤسسات هایفروشگاه و مشتریان مجازی فضای کاربران

ارزه اقدامات سایبری مب» دارد؟ کیتجارت الکترون تیبر امن یریچه تأث نگیشیمبارزه با ف 3یبریسؤال است که اقدامات سا نیا

 6زی، در باشد. این تحقیق در حوزه امنیت فضای مجامتغیر وابسته می« امنیت تجارت الکترونیک»متغیر مستقل و « با فیشینگ

)ونک، ستاد ناجا، پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات( در میان کارکنان پلیس فتا و در شهر تهران  1331ماهه نخست سال 

ابزار گردآوری کنیم و ای )اسنادی( و روش میدانی استفاده میها از دو روش کتابخانهجهت گردآوری دادهانجام شده است. 

گیری، گردیده است. روش نمونهعدد پرسشنامه توزیع  111گیری، تعداد نمونه فرآیند اجرای قصدبه است.« پرسشنامه»ها داده

 تحقیق هدف نظر از این تحقیقانجام شده است.  ذکرشدهکه در محدوده جامعه آماری  باشدیمگیری تصادفی ساده نمونه

 های آماراز روشاستفاده شده است.  "پیمایشی-توصیفی"از روش برای شناخت موضوع مورد مطالعه است و  "کاربردی"

اده افزار آماری مورد استفاسمیرنوف استفاده گردیده است. نرم-های آمار استنباطی شامل: آزمون کلموگروفتوصیفی و روش

سراغ  با فیشینگ، به بهترهر چههای گذشته و آشنایی جویی از پژوهشباشد. در این تحقیق با بهرهمی SPSS18در این پژوهش 

به های ررسیی قرار گرفت و با ببررس موردآن بر امنیت تجارت الکترونیک  ریتأثاقدامات مبارزه با فیشینگ رفته و  راتیتأث

های صورت پذیرفته، به این مهم دست یافته شد که اقدامات سایبری مبارزه با فیشینگ که توسط پلیس آمده و آزمون عمل

ای تجارت هگردد، تأثیر بسزایی در افزایش اعتماد و اطمینان به سایتمدیریت میفضای تولید و تبادل اطالعات ناجا )پلیس فتا( 

 باشد.الکترونیک خواهد داشت و مراودات تجاری از طریق اینترنت با ضریب اطمینان نسبتاً باالیی در حال انجام می
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Abstract 

Despite all the benefits of e-commerce, online transactions and communications provide 

a larger platform for exploiting technology and even criminal acts. One of the most important 

threats and challenges facing this area is the security of banking services and services. Phishing 

is the most obvious type of attack on this type of service. Theft of virtual identity users and 

customers of e-shops and financial institutions are called phishing. The research seeks to 

answer the question of how cyber-attacks against phishing affect e-commerce security. "Anti-

phishing" is an independent variable and "e-commerce security" is a dependent variable. The 

research was conducted in the field of cybersecurity in the first six months of 1397 in Tehran 

(Vanak, NADA headquarters, Police of Production Space and Information Exchange) among 

feta policemen. Data collection is done using library (documentary) and field method and the 

data collection tool is a standard questionnaire. In order to implement the sampling process, 

100 questionnaires have been distributed. Sampling method is simple random sampling which 

is done within the statistical community. The research is "Applied" in terms of the purpose of 

the research, and "descriptive-survey" method has been used to understand the subject. 

Descriptive statistics and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test were used. 

The statistical software used in this study is SPSS18. In this research, using past research and 

more familiarity with phishing, the effects of phishing measures and its impact on e-commerce 

security have been investigated and reviewed and tested. Accepted, it was discovered that 

phishing cybercrime actions managed by the Police in the area of production and exchange of 

information from NAJA (Feta Police) would have a significant impact on increasing the trust 

and confidence of e-commerce sites, and that interactions Business is conducted on the Internet 

with a relatively high degree of reliability. 
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